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Z Bidonem 
po gminie Gubin

Już 3 października z Wyspy Teatral-

nej wystartuje II Rajd Rowerowy 

Dookoła Gminy Gubin. Organiza-

torem imprezy jest lokalny Klub 

„Bidon”.                                     

  czytaj str. 2

„Nękające” telefony

Co jakiś czas na portalach społecz-

nościowych pojawiają się infor-

macje o dziwnych dzwoniących 

numerach z zagranicy. Okazuje 

się, że podobne „przygody” mają 

gubinianie.                        czytaj str. 9

Kierowcy go znają 

Pana Henryka w pewnym okresie 

znało całe miasto, szczególnie kierow-

cy. Sprawdzał stan techniczny pojaz-

dów, decydując czy jedziemy dalej, czy 

musimy obejść się bez samochodu. 

                                              czytaj str.11

Cieszyć się każdym 
dniem...

Franek zmaga się z chorobą postę-

pującą, której diagnoza została po-

twierdzona w niedawno otrzyma-

nych wynikach badań genetycznych. 

Zapytaliśmy mamę chłopca, co u nie-

go słychać.                               czytaj str.10

We wrześniu burmistrz Gubina 

rozmowiał z przedstawicielami 

spółek przewozowych o zwiększe-

niu ilości kursów autobusowych 

do i z naszego miasta.

czytaj str.  2

Rozwiązania 
komunikacyjne

Medal dla Szkoły Podstawowej nr 2
5 lat temu gubińskiej Szkole Podstawowej nr 2 zostało nadane imię - 73 
Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich. We wrześniu placówka ta 
została uhonorowana medalem „Pro Patria”, który jest przyznawany za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rze-
czypospolitej Polskiej.                                                                                Czytaj str. 3

„Trójka” funkcjonuje normalnie
W Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie po-
twierdzony został przypadek zakażenia koronawirusem u rodziców jed-
nego z uczniów. Na szczęście nie potwierdziły się najgorsze obawy. Dziec-
ko – po przeprowadzeniu stosownych badań – ma wynik ujemny, więc nie 
jest zakażone, a szkoła funkcjonuje normalnie.                         Czytaj str.  6

Brakuje szczepionek
Czytaj str. 8
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We wrześniu burmistrz Gubina 

wziął udział w kilku spotkaniach z 

przedstawicielami państwowych 

spółek przewozowych. Rozmo-

wy, przede wszystkim, dotyczyły 

zwiększenia ilości kursów autobu-

sowych do i z naszego miasta.

Podczas pierwszego spotkania, z wła-

dzami wojewódzkiego Przedsiębior-

stwa Komunikacji Samochodowej 

oraz POLREGIO (przewozy kolejowe), 

omówiono kwestię skomunikowania 

połączeń autobusowych z odjazdami 

pociągów z Zielonej Góry do więk-

szych miast. W ten sposób mieszkań-

cy naszego miasta mieliby ułatwione 

dotarcie między innymi do Poznania, 

Rozwiązania 

komunikacyjne

Warszawy i Wrocławia.

- Przyznam, że w ostatnich tygo-

dniach uczestniczyłem w bardzo 

obiecujących rozmowach. Mogę 

stwierdzić, że jest szansa na 5 do-

datkowych połączeń PKS na trasie 

Zielona Góra –Gubin – komentu-

je Bartłomiej Bartczak. – Ponadto 

przedstawiciele POLREGIO wierzą 

w to, że uda się zorganizować prze-

jazdy szynobusów na tej trasie 

chociaż w weekendy. Wiem, że 

wielokrotnie obiecywano takie roz-

wiązanie komunikacyjne, ale tym 

razem nie uczestniczą w tym żadni 

politycy, dlatego są spore szanse na 

szczęśliwe zakończenie sprawy.

Już 3 października z Wyspy Teatral-

nej wystartuje II Rajd Rowerowy Do-

okoła Gminy Gubin. Organizatorem 

imprezy jest lokalny Klub „Bidon”, 

który zaprasza wszystkich miłośni-

ków jazdy na rowerze do udziału w 

tej wyjątkowej wycieczce.

Po wakacyjnym i niezwykle trud-

nym rajdzie do Przemyśla przyszedł 

czas na jednodniową wycieczkę po 

okolicznych drogach, ścieżkach i 

traktach. - Trasa będzie prowadzić 

z Gubina przez Żytowań, Kosarzyn, 

Łomy, Chlebowo, Wałowice, Pole, 

Kaniów, Przyborowice, Dobre, Łazy, 

Chęciny, Chociejów, Stargard Gu-

biński, Kujawę, Witaszkowo, Kozów, 

Luboszyce, Jazów, Grabice, Polano-

wice i Sękowice – wyjaśnia prezes 

Z Bidonem po gminie wiejskiej Gubin
„Bidonu” Paweł Tomczyk. – Pętlę 

zakończymy pod sklepem rowero-

wym Giant przy Alejach Łużyckich. 

Oznacza to, że uczestnicy będą mie-

li do pokonania około 80 kilome-

trów po rozmaitej nawierzchni, od 

komfortowych ścieżek rowerowych, 

przez asfalt, bruk i leśne, gruntowe 

ścieżki. – Startujemy o 8:00 z Wyspy 

Teatralnej, a dla wszystkich, którzy 

pojadą z nami mamy przygotowane 

trzy pit stopy, na których będzie zor-

ganizowany poczęstunek oraz aleja 

serwisowa z mechanikiem – dodaje 

Krzysztof Kaciunka, członek zarzą-

du w Klubie. – Postoje planujemy 

w Chlebowie, Kaniowie i Grabicach, 

czyli co około 20 kilometrów. Gdy 

ktoś stwierdzi, że nie jest w stanie je-

chać dalej, będzie mógł zakończyć 

swój udział po którymś z Odcinków 

Specjalnych.

Co jeszcze należy wiedzieć? Zapi-

sy na Rajd (do 30 września) odby-

wają się w formie elektronicznej, 

co można odnaleźć na stronie 

„Bidonu” w mediach społeczno-

ściowych. Dodajmy, że zapisy w 

dniu imprezy nie będą prowadzo-

ne, a przed startem odbędzie się 

jedynie weryfikacja zapisanych 

uczestników oraz wydanie pakie-

tów i numerów startowych.

- Opłata za udział w naszej wy-

cieczce wynosi to 40 lub 25 zło-

tych. Droższa opcja gwarantuje 

kompleksową obsługę pojazdów, 

prowiant z gorącymi napojami, 

owocami i słodkim poczęstunkiem, 

obiad dostarczony przez Pizzerię u 

Zeusa oraz podwieczorek z ciastem 

i kawą. Tańsza wersja nie zawiera 

obiadu – tłumaczy Robert Przywor-

ski. – Pamiętajmy, że w każdym pa-

kiecie znajdziemy batonik energe-

tyczny, wodę, owoc i niespodzianki 

od naszego głównego sponsora, 

czyli Zielonogórskiego Rynku Rol-

no-Towarowego. Na końcu - dla 

wszystkich, którzy ukończą wy-

prawę - czeka medal. Dodatkowo 

wszyscy uczestnicy otrzymają pa-

miątkowy dyplom.

Organizatorzy zalecają zabranie ka-

sku, który zdecydowanie podnosi po-

ziom bezpieczeństwa na trasie. Nasze 

pojazdy koniecznie powinny posia-

dać oświetlenie, co będzie weryfiko-

wane przez naszych mechaników na 

porannej odprawie. Ponadto na tra-

sie, ze względu na nawierzchnię, nie 

sprawdza się rowery typowo szosowe. 

Rajd dookoła Gminy Gubin to ko-

lejna impreza przygotowywana 

przez „Bidon”. Jak twierdzą jego 

członkowie planów zorganizowa-

nia wyjazdów dla mieszkańców 

było wiele, ale wszystko zweryfi-

kowała pandemia. W każdym ra-

zie pierwszy tegoroczny wspólny 

wyjazd dla wszystkich chętnych, 

w bardzo dobrej atmosferze, od-

będzie się na początku paździer-

nika. Zachęcamy do udziału i od-

wiedzenia wielu miejscowości w 

naszej okolicy na rowerze!
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Medal dla Szkoły Podstawowej nr 2

5 lat temu gubińskiej Szkole Podsta-

wowej nr 2 zostało nadane imię - 73 

Pułku Zmechanizowanego Ułanów 

Karpackich. We wrześniu placówka 

ta została uhonorowana medalem 

„Pro Patria”, który jest przyznawany 

za szczególne zasługi w kultywowa-

niu pamięci o walce o niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z pandemią odwołano 

huczne obchody tego wydarzenia, a 

skromną uroczystość zorganizowano 

w Urzędzie Miejskim. – Patron to ktoś, 

kogo podziwiamy i chcemy naśla-

dować, a jego osiągnięcia są dla nas 

wzorem – stwierdził Wicewojewoda 

Lubuski Wojciech Perczak. – Gdy czu-

jemy się zagubieni, o co coraz łatwiej 

w obecnych czasach, warto przyjrzeć 

się tym, którzy dokonali w swoim ży-

ciu wielkich czynów. Dlatego mam 

wielką satysfakcję, że w gubińskiej 

szkole kształtowane są postawy, z 

których możemy być dumni.

Odznaczenie zostało przypięte 

do sztandaru szkoły SP nr 2 przez 

W. Perczaka, a w uroczystościach 

brali udział przedstawiciele lo-

kalnego samorządu (Burmistrz 

Bartłomiej Bartczak oraz Prze-

wodniczący Rady Miejskiej Woj-

ciech Sendera) oraz reprezentan-

ci środowisk wojskowych, w tym 

Stowarzyszenia Ułana Karpackie-

go - wnioskodawcy nadania me-

dalu. – Nasza placówka to szkoła 

wyjątkowa, kultywująca tradycje 

narodowe, utrwalająca ślady prze-

szłości i pielęgnująca dziedzictwo 

kulturowe – zaznacza dyrektor 

SP nr 2 Bogusław Wypych. – Pa-

miętajmy, że ziemia gubińska to 

miejsce historycznie szczególne, 

związane przez długie lata z obec-

nością jednostek wojskowych. 

Gwarantuję, że nasi uczniowie o 

tym doskonale pamiętają.
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Gdy Cię 
ochlapie... 

Wyposażenie 
roweru

Czekają na 
zgłoszenia

Raport 998

Kolejne 
odzyskanie

Zamiast pieczonego ziemniaka
Wieloletnią tradycją Pań skupio-

nych w Stowarzyszeniu Kobiet 

Gubin – Guben „Nysa” (prężnie kie-

rowanego przez Sabinę Siwkę – pra-

cującą ongiś w nieistniejącym Kom-

binacie Włókien Sztucznych „CFK” 

Wilhelm - Pieck – Stadt Guben) była 

organizacja corocznych - wrześnio-

wych spotkań plenerowych, gdzie 

przy ognisku i tradycyjnych pie-

czonych ziemniakach był czas na 

omówienie zarówno spraw organi-

zacyjnych, jak też na spotkanie inte-

gracyjno – towarzyskie. 

Ten rok z pewnością przejdzie do 

historii za sprawą wszechobecnej 

pandemii koronawirusa, dlatego 

działalność rekreacyjna stowarzy-

szenia siłą rzeczy została mocno 

okrojona – zaznacza jego „szefowa” 

S. Siwka i dodaje: -Chcieliśmy, wzo-

rem lat ubiegłych, zorganizować 

kilka wyjazdów rekreacyjnych poza 

nasz region, ale życie zniweczyło 

nasz plany...

Mimo wszystko, w tym roku Panie 

postanowiły nieco zmienić wielo-

letnią formułę spotkań i 18 września 

br. wybrały się na jedno z podgu-

bińskich łowisk rybackich. Skoro 

łowisko rybne – to na półmiskach 

musiała się pojawić rybka w postaci 

smażonego smakowitego pstrąga 

z dodatkami. W części organizacyj-

nej omówiono część spraw związa-

nych ze zbliżającym się zebraniem 

wyborczym stowarzyszenia, które 

wstępnie jest planowane na paź-

dziernik (o ile pozwoli na to koro-

nawirus...). Pogoda w tym dniu była 

wspaniała, więc nic dziwnego, że 

humory również wszystkim dopisy-

wały, a w części typowo artystycznej 

jedna z wieloletnich członkiń sto-

warzyszenia wcieliła się w postać 

nieżyjącej Karin Stanek, udanie wy-

konując jej „sztandarową” piosen-

kę. Niestety, jak to zwykle bywa na 

takich wydarzeniach, czas biegł nie-

ubłaganie, a na następne spotkanie 

chyba trzeba będzie czekać aż do 

przyszłego roku. 

Paniom należącym do Stowarzy-

szenia Kobiet Gubin – Guben „Nysa” 

życzymy dużo zdrowia oraz dalszej 

społecznej aktywności.  A. Barabasz

9 września policjanci z Gubina inter-

weniowali w rejonie galerii handlo-

wej, gdzie na pasie jezdni stało puste, 

otwarte audi Q5. W schowku zoba-

czyli wyrwane urządzenie multime-

dialne. Z policyjnego systemu wyni-

kało, że nie pochodzi one z kradzieży. 

Mając jednak podejrzenie, że pojazd 

mógł być przedmiotem przestęp-

stwa, o sytuacji powiadomiono - za 

pośrednictwem funkcjonariuszy Pol-

sko–Niemieckiego Centrum Współ-

pracy Służb Granicznych, Policyjnych 

i Celnych w Świecku -  policjantów z 

Niemiec. Auto o szacunkowej war-

tości około 150 tys. złotych trafiło na 

policyjny parking. Przypuszczenia 

mundurowych potwierdziły się. Po-

jazd został skradziony z Niemiec - 

mówi podkom. Justyna Kulka z KPP 

w Krośnie Odrz.                                   (red) 

Jesienią często pada deszcz. W tym 

momencie pojawia się problem z 

brakiem kultury u niektórych kie-

rowców. Deszcz sprawia, że pobocza 

wielu ulic przypominają rwące rzeki. 

Płynąca jezdniami woda często tra-

fia spod kół samochodów wprost 

na przechodniów. Warto pamiętać, 

że jeżeli kierowca celowo ochlapie 

pieszego i tym samym zniszczy jego 

ubranie, to wówczas można wystą-

pić z powództwa cywilnego o na-

prawę szkody. Należy zapamiętać 

numery rejestracyjne pojazdu i udać 

się na najbliższy komisariat. Dobrze 

też, gdy mamy świadka zdarzenia. 

Nie zawsze udaje się udowodnić, że 

kierowca zrobił to złośliwie, ale warto 

próbować. Czy walka przed sądem, 

to gra warta świeczki? Zależy to od 

naszego uporu i determinacji.      (am)

ZUS zaprasza nauczycieli i uczniów 

szkół ponadpodstawowych z Gubi-

na do udziału w „Lekcjach z ZUS”. 

Kształtują one świadomość młodych 

ludzi oraz dają praktyczną wiedzę. 

W trakcie czterech lekcji uczniowie 

dowiedzą się jak działa polski sys-

tem ubezpieczeń społecznych, ja-

kie świadczenia można otrzymać, 

od czego zależy ich wysokość oraz 

jak opłacać składki, prowadząc wła-

sną firmę. Na zgłoszenia nauczycieli 

oraz pytania związane z projektem 

„Lekcje z ZUS” czeka koordynator: 

Agnieszka Kazoń, tel. 517 752 456 

lub 68 329 45 40. Informacje o pro-

jekcie można znaleźć na stronie zus.

pl/edukacja. Dostępne są tam m.in. 

zestawy wirtualnych gier, krzyżówek 

i quizów, które można wykorzystać, 

aby urozmaicić lekcje.                        (red)

W naszym mieście jest spora grupa 

miłośników jazdy na rowerze. Jedni 

wykorzystują go jako ekonomiczny 

środek transportu, inni jako formę 

spędzania wolnego czasu. Należy 

pamiętać o zachowaniu ostrożności 

na drodze, przestrzeganiu przepisów 

nie tylko związanych z poruszaniem 

się po drodze, ale również z wypo-

sażeniem roweru, na które składa 

się: z przodu - co najmniej jedno 

światło pozycyjne barwy białej lub 

żółtej selektywnej (może być światło 

migające), z tyłu - co najmniej jedno 

światło odblaskowe barwy czerwo-

nej o kształcie innym niż trójkąt oraz 

co najmniej jedno światło pozycyjne 

barwy czerwonej, co najmniej jeden 

skutecznie działający hamulec oraz 

dzwonek lub inny sygnał ostrzegaw-

czy.                                                           (red)

06.09. Na ul. Piastowskiej leżący 

na ulicy konar drzewa spowodo-

wał uszkodzenie pokrywy silnika 

w samochodzie osobowym marki 

Volvo. Na miejsce zdarzenia zadys-

ponowano jeden zastęp strażaków 

oraz patrol policji.

10.09. Na jednym z budynków w 

Markosicach zapaliły się sadze w 

przewodzie kominowym. Na miej-

sce zdarzenia zadysponowano 

dwa zastępy strażaków.

13.09. Na drodze w Bieżycach dwa 

zastępy „neutralizowały” przy po-

mocy tzw. sorbentu plamę sub-

stancji ropopochodnej zalegającą 

na długości około 200 metrów. 

15.09. Jeden zastęp został zadyspo-

nowany do usunięcia drzewa leżą-

cego na drodze we wsi Sękowice.

17.09. Na wniosek policji - straża-

cy otwierali drzwi do jednego z 

mieszkań, w którym znajdowała 

się osoba potrzebująca pomocy 

medycznej.

18.09. Z podobnym wnioskiem po-

licjanci wystąpili w celu umożliwie-

nia wejścia do jednego z mieszkań 

przy ul. Obrońców Pokoju. Do każ-

dego ze zdarzenia był zadyspono-

wano po jednym zastępie.

19.09. Na balkonie jednego z 

mieszkań przy ul. Obrońców Poko-

ju nastąpił pożar na balkonie, został 

ugaszony – jeszcze przed przyby-

ciem zastępu strażaków - we wła-

snym zakresie przez osoby tam 

zamieszkujące.

20.09. Dwa zastępy strażaków usu-

wały plamę oleju na ul. 3 - go Maja.

20.09. Na wniosek policji – strażacy 

otwierali drzwi do jednego z miesz-

kań przy ul. Wieniawskiego.

21.09. Na ul. Miodowej doszło do 

pożaru samochodu Volkswagen 

Passat, w wyniku którego został 

uszkodzony tył parkującego obok 

samochodu osobowego oraz znaj-

dujący się obok składowany tzw. 

materiał wielkogabarytowy. Straty 

oszacowano na kwotę 85 tys. zło-

tych, a do jego gaszenia zadyspo-

nowano dwa zastępy strażaków. 

Jego przyczyna nie jest ustalona.

21.09. Dwa zastępy zabezpieczały 

lądowanie na terenie miasta śmi-

głowca Lotniczego Pogotowia Ra-

tunkowego. 

21.09. Na drodze krajowe nr 32 do-

szło do kolizji dwóch samochodów 

osobowych. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano dwa zastępy stra-

żaków, policje i pogotowie. Osób 

poszkodowanych nie było.

Ponadto strażacy wielokrotnie byli 

dysponowani do usuwania gniazd 

os i szerszeni.

Informacje przekazał zastępca 

dowódcy JRG – PSP w Gubinie 

asp. sztab. Marcin Murawa.

Oprac. AB.
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Powiat Krośnieński wraz z partnerami  
Województwem Lubuskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, miastem Guben 

oraz miastem Gubin zakończył realizację projektu  
pn. „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben/ 

Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrssituation der Eurostadt  
Guben-Gubin” 

 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 
Programu Współpracy INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 

w ramach celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna” 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
Celem projektu jest wzrost transgranicznej dostępności komunikacyjnej Euromiasta przez 

przebudowę dróg o wysokim oddziaływaniu transgranicznym oraz lepsze skomunikowanie  
z transgranicznymi sieciami transportowymi.  

Projekt zakładał kilka zadań, m.in. poprawę dostępności dworca kolejowego w niemieckim 
Guben dla mieszkańców polskiego Gubina. W tym zakresie wykonano prace związane  
z przebudową infrastruktury drogowej w okolicach dworca oraz infrastruktury drogowej po polskiej 
stornie granicy. W Gubinie wybudowano rondo, natomiast po polskiej i niemieckiej stronie 
zmodernizowano ulice prowadzące bezpośrednio do mostu granicznego przez Nysę Łużycką oraz do 
samego dworca kolejowego Euromiasta Guben-Gubin. Po obu stronach granicy przebudowano chodniki 
oraz powstały nowe miejsca parkingowe. Ponadto, po polskiej stronie zostały wybudowane nowe 
ścieżki rowerowe.  

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu to:  
 oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, 
 poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, 
 poprawa transgranicznej dostępności multimodalnego dworca kolejowego Euromiasta 

Guben-Gubin, 
 poprawa mobilności transgranicznej pomiędzy dwoma miastami przygranicznymi oraz 

w całym regionie, 
 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 poprawa ochrony przeciwpożarowej i systemu zapobiegania klęskom żywiołowym 

poprzez lepszą mobilność służb ratunkowych, 
 dalszy rozwój współpracy na płaszczyźnie gospodarczej,  
 zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, 
 redukcja hałasu oraz emisji pyłów i zanieczyszczeń.  

 
Termin realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.12.2020 r. 
 
Kwota dofinansowania: 4.480.280,46 EURO 
 
 

  Europäische Union 

Europäischer Fonds  für  
regionale Entwicklung 

Unia Europejska 

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego    

Powiat idzie za ciosem i wykonuje re-

monty w kolejnej szkole. Po Zespole 

Szkół Licealnych i Technicznych kolej 

na ECKZiU (dawny „rolniczak”). Kwota 

za jaką wykonywane są prace moder-

nizacyjne jest niebagatelna, bo wy-

nosi ponad 340 tysięcy zł. W pierw-

szej połowie roku wyremontowano 

pomieszczenia z ZSLiT, a dokładniej 

pracownie kształcenia zawodowego, 

m.in. komputerową (do nauki języka 

obcego), procesów fryzjerskich, la-

boratorium logistyczne, a w pracow-

niach gastronomicznych od podstaw 

wykonano specjalne stanowiska, 

dzięki którym zajęcia lekcyjne oraz 

egzaminy specjalistyczne mogą być  

przeprowadzane w bardzo dobrych 

warunkach. Całość prac kosztowa-

ła prawie 300 tys. zł. Teraz przyszła 

kolej na drugą powiatową szkołę w 

Gubinie, mianowicie Europejskie 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego. 
Dyrektor ECKZiU Krzysztof Szymański oraz Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski w jednej z moder-
nizowanych pracowni informatycznych.

Oddział i kadra gotowa
 – czekamy na decyzje NFZ
Pomieszczenia szpitalne pod przyszły 

oddział rehabilitacji w Gubinie goto-

we na uruchomienie, Powiat czeka w 

„blokach startowych” na ogłoszenie 

konkursu. Tak wygląda na razie sytu-

acja z planowanym uruchomieniem 

nowego oddziału w budynku przy ul. 

Śląskiej

Gdyby start oddziału rehabilitacji 

w Gubinie zależał tylko od nas, już 

dawno by działał – mówi Starosta 

Krośnieński, Grzegorz Garczyński. 

Niestety, decyzję podejmuje Narodo-

wy Fundusz Zdrowia, po wyłonieniu 

wykonawcy usług w drodze konkur-

su. Wyłonienia nie ma, bo i konkursu 

nie było. Już w lutym pomieszczenia 

budynku C były gotowe na przyję-

cie pacjentów. Przypomnijmy, że na 

znaczną część prac remontowych 

pieniądze wyłożył radny powiatowy, 

Andrzej Iwanicki. 

Władze Powiatu nie ukrywają, że do 

urzędu wkrada się pomału zniecier-

pliwienie. Deklaracja o planach uru-

chomienia stacjonarnej rehabilitacji 

pojawiła się już w 2019 roku, w pierw-

szym kwartale tego roku pandemia 

pokrzyżowała wiele planów, jednak 

chcielibyśmy wiedzieć na czym sto-

imy – podkreśla Starosta Garczyński.  

Czy sprawę przyspieszy wizyta w Gu-

binie Wicewojewody Wojciecha Per-

czaka? Nie wiadomo, jednak Powiat 

nie pierwszy raz sięga po wsparcie 

Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej 

rozmowy dotyczyły powrotu pod za-

rząd szpitala Pogotowia Ratunkowe-

go. Były one skuteczne. 

Rozwój gubińskiej części Zachod-

niego Centrum Medycznego nabrał 

w ostatnim czasie dużego tempa. 

Oprócz budynku C dużo będzie się 

działo w budynku A. Zostanie on pod-

dany termomodernizacji. Projekt za-

kłada ogromny zakres prac opiewa-

jący na kwotę prawie półtora miliona 

złotych. Będzie to ocieplenie ścian, 

ocieplenie dachu, wykonanie izola-

cji przeciwwilgociowej, będą nowe 

posadzki, konieczna jest wymiana 

drzwi, poza tym wymiana ponad 

pięćdziesięciu okien oraz grzejników. 

Przeprowadzona zostanie moderni-

zacja systemu dostarczania ciepłej 

wody współpracującego z pompą 

ciepła. Będzie ona zasilana z instalacji 

fotowoltaicznej. W planach jest także 

montaż wentylacji z odzyskiem cie-

pła, a nowe oświetlenie LED’owe to w 

sumie ponad 500 opraw. 

Dodajmy też, ze Zachodnie Centrum 

Medyczne intensywnie unowocze-

śnia bazę sprzętową. Wkrótce (w 

pierwszej połowie października) pra-

cę rozpocznie nowoczesny, cyfrowy 

aparat rentgenowski. 

Wicewojewoda Wojciech Perczak tuż po wizytacji pomieszczeń przygotowanych pod przyszły oddział rehabilitacji.W 
spotkaniu uczestniczyli poza Starostą Krośnieńskim Grzegorzem Garczyńskim, Radny Powiatowy Andrzej Iwanicki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie Wojciech Sendera,  Iwona Czerepko oraz Małgorzata Onoszko.

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński
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Najładniejsza!

„Trójka” funkcjonuje normalnie!
Pierwsza szkołą w powiecie kro-

śnieńskim, która została „trafio-

na” koronawirusem był Zespół 

Edukacyjny w Bytnicy k/Krosna 

Odrz., gdzie zostały zdiagnozo-

wane dwa przypadki koronawi-

rusa wśród nauczycieli. Wykryto 

je 14. września. Tymczasem w 

Szkole Podstawowej Nr 3 z Od-

działami Integracyjnymi w Gubi-

nie został w piątek – 18 września 

potwierdzony przypadek zakaże-

nia koronawirusem u dwojga ro-

dziców jednego z uczniów. 

Tu się urodziła, wycho-

wywała i pracowała 

przez lata w gubińskiej 

służbie zdrowia do mo-

mentu przejścia na 

emeryturę. Bogumiła 

Niedźwiedzka – w plebi-

scycie zorganizowanym 

przez „Gazetę Lubuską” 

znalazła się w jego fi-

nale – zajmując miejsce 

na najwyższym podium 

w grupie wiekowej „Se-

nior”. 

Pani Bogumiła jest osobą z natury 

empatyczną, posiadającą w sobie 

wiele życzliwości. Mimo swoich lat 

– ma jeszcze, jak podkreśla – wie-

le emocji przed sobą. Mimo, że z 

powodu choroby może jedynie 

pomarzyć o skoku na bungee, to 

wciąż wierzy, że uda się jej zreali-

zować lot balonem! Decyzją jury 

– spośród 10 pań, które się znala-

zły w finale I Forum Kobiecości 

w każdej z kategorii – została ona 

uhonorowana tytułem Kobiecej 

Twarzy Województwa Lubuskiego 

w kategorii „Senior”. Niemal „od 

zawsze” – czy to pracując zawo-

dowo, czy będąc już na zasłużonej 

emeryturze – stara się pomagać w 

miarę możliwości innym, a szcze-

gólnie bliski jest jej los zwierząt. 

Jak przyznaje: - Gdybym miała do 

dyspozycji chociażby cząstkę tej 

gigantycznej wygranej, jaka ostat-

nio padła w Polsce, to z pewnością 

dużą jej część przeznaczyłabym 

właśnie na pomoc zwierzętom. 

Gdy usłyszałam w telefonie wia-

domość o zajęciu tak prestiżowe-

go miejsca w plebiscycie „GL”, to 

aż mnie zamurowało. Zawsze by-

łam i jestem zdecydowaną osobą; 

często prędzej coś zrobię, a potem 

pomyślę. 

W finale plebiscytu znalazła się 

jeszcze jedna pani z Gubina – 

startująca w kategorii „ Kobiety 

Dojrzałe”.  Uczestniczki finału zo-

stały zaproszone do siedziby or-

ganizatora, uczestnicząc m.in. w 

sesji zdjęciowej, spotkaniu z diete-

tyczką oraz zajęciach dotyczących 

samorozwoju. Przede wszystkim 

spotkały się we własnym gronie, 

mając możliwość porozmawiania 

o troskach i sprawach codzien-

nych, o życiu... Zapytana czego 

życzy wszystkim paniom w swoim 

przedziale wiekowym, odpowie-

działa – odwagi i wiary w siebie! 

Pani Bogumiła będzie reprezen-

towała w niedalekiej przyszłości w 

swojej kategorii Ziemię Lubuską 

w ogólnopolskim finale.

Antoni Barabasz

Dziecko na razie nie bierze udziału 

w zajęciach szkolnych, także zostało 

zdiagnozowane i obecnie znajduje 

się na kwarantannie. - Na szczęście 

nie potwierdziły się najgorsze obawy, 

dziecko – po przeprowadzeniu sto-

sownych badań – ma wynik ujemny; 

nie jest zakażone, a szkoła pracuje 

normalnie  – wyjaśnia zastępca dy-

rektora szkoły Bożena Knapińska. 

Jest to stan na dzień 22 września br., 

na godzinę 9.00. Ostateczna decyzja 

– czy dzieci zostaną objęte kwaran-

tanną, czy też nauka będzie się odby-

wała w następnych dniach w sposób 

zdalny i czy cała szkoła będzie funk-

cjonowała – należy do krośnieńskie-

go Sanepidu i organu prowadzące-

go, czyli władz miasta. 

Czy szkoły mają przygotowane od-

powiednie procedury na wypadek 

zagrożenia koronawirusem? Z tym 

pytaniem zwróciliśmy się do dyr. 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miko-

łaja Kopernika – Doroty Grzelak: Sto-

pień przygotowania naszej placówki 

jest podobny do wszystkich innych 

szkół, mamy opracowane odpo-

wiednie procedury jak też warianty 

pracy szkoły na wypadek zagroże-

nia. Obecnie pracujemy normalnie. 

W przypadku pojawienia się zacho-

rowania – obojętnie czy to będzie 

uczeń, nauczyciel czy ktoś z perso-

nelu administracyjnego – to na pod-

stawie wytycznych powiatowego 

Inspektora Sanepidu jak też organu 

prowadzącego – będziemy podej-

mować decyzję, czy wejdziemy w 

tzw. tryb hybrydowy (mieszany) na-

uki, czy będzie realizowane naucza-

nie zdalne - na odległość. Jaki wa-

riant zostałby wprowadzony – zależy 

od wielu czynników. Może on doty-

czyć jednego, dwóch lub więcej od-

działów szkolnych lub – w skrajnym 

przypadku nawet zamknięcia całej 

szkoły. Szkoła aktualnie zatrudnia 70 

nauczycieli wraz z personelem ad-

ministracyjnym, a uczęszcza do niej 

w sumie około 260 uczniów. Kluczo-

wa decyzję w takim wypadku podej-

muje Sanepid, po przeprowadzeniu 

wywiadów – z kim dziecko lub osoba 

zakażona miała kontakt, przez jaki 

czas itp.  Nie ukrywam, że najbardziej 

martwimy się, że taką osobą może 

być nauczyciel pracujący w dwóch 

lub więcej placówkach, a  takich 

przypadków mamy dużo (są to tzw. 

nauczyciele przedmiotowcy). Wów-

czas może dojść do „paraliżu” nie 

tylko jednej szkoły... Naszym marze-

niem jest praca w tradycyjnej formie, 

a do jej powrotu tęsknili dosłownie 

wszyscy – nauczyciele i uczniowie.

Antoni Barabasz

Wychowawca klasy: Elżbieta Salej; uczniowie: Zbigniew Maciej Budziński, Alex Chen, Nikola Jabłońska, Filip Kalinowski, Malwina Lipińska, Nikola Małecka, Anita 
Beata Nowicka, Inga Pecyna, Magdalena Milena Petecka, Zuzanna Podhorecka, Aleksander Przybylski, Mija Raduńska, Nikola Paula Sikora, Stanislav Sitkevyvh, 
Daniela Sabina Stanev, Igor Filip Szymański, Mikołaj Tomasz Wilk, Aleks Marcel Woryta.

Pierwszoklasiści - Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Gubinie
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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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Brakuje szczepionek

W Gubinie funkcjonuje osiem 

aptek. Zadzwoniłem do pięciu. 

Rozmowy z kolejnymi nie miały 

sensu. Odpowiedzi na to samo 

pytanie były podobne. Jaka jest 

aktualnie dostępność szczepio-

nek w gubińskich aptekach? 

Najkrócej można odpowiedzieć 

– żadna.

Wojna światów Jubileuszowy 
Ukazał się jubileuszowy numer biuletynu Sto-
warzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej „Gubin i 
okolice”. Dlaczego i tym razem warto go nabyć?

Fikcyjne 
transakcje 

W Galerii „Ratusz” Gubińskiego 

Domu Kultury prezentowana jest 

wystawa plakatów „1920 Wojna 

Światów|”, przygotowana przez 

KGHM Polska Miedź S.A. z okazji 

100. rocznicy zwycięstwa Polaków 

w Bitwie Warszawskiej. Autorem 

prac jest rysownik Krzysztof Kałuc-

ki. Wystawa to projekt odbywa się 

pod patronatem Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ekspozycja ma komiksową kreskę, 

zgodną z najnowszymi światowy-

mi trendami i jest skierowana do 

młodszego pokolenia Polaków. W 

treści przedstawieni są najważniej-

si bohaterowie i prezentowane są 

wybrane ciekawostki związane z 

Bitwą Warszawską oraz wojną pol-

sko-bolszewicką. Kontakt z Galerią 

„Ratusz” w celu umówienia godzin 

zwiedzania grupowego: tel. 68 455 

82 04.                                                   (red)

Szczepionek jest tyle, 

ile w ubiegłym roku, 

ale wobec pandemii 

wirusa zwiększyło się 

wielokrotnie zapotrze-

bowanie na szczepie-

nia. I tego chyba ktoś 

nie przewidział

„

- Pytanie właściwie powinno być skie-

rowane do ministra zdrowia – powie-

dział kierownik apteki „Pod Basztą”. 

My jesteśmy bezradni – sprzedajemy 

tyle, ile dostaniemy. Dostaliśmy 60 

szczepionek. Otrzymali je klienci, któ-

rzy pytali o nie od sierpnia. Teraz cze-

kamy - z nadzieją – na kolejną dosta-

wę, według informacji z hurtowni – po 

20 września. Czy nagle dostaniemy 

tyle, ile potrzebujemy? Na to nie liczę. 

Szczepionek jest tyle, ile w ubiegłym 

roku, ale wobec pandemii wirusa 

zwiększyło się wielokrotnie zapotrze-

bowanie na szczepienia. I tego chyba 

ktoś nie przewidział. Przyjmujemy 

zapisy na listę oczekujących jedno-

cześnie informując, że nie potrafimy 

określić czasu oczekiwania. Jesteśmy 

najstarszą apteką w Gubinie i trady-

cja zobowiązuje do wielkiej dbałości o 

wieloletnich klientów. Kierownik ap-

teki niedaleko galerii ma pełną świa-

domość, że zapotrzebowanie aptek 

przerosło możliwości hurtowni. - Nie 

prowadzimy zapisów ze względu na 

małą dostępność szczepionek. Trze-

ba pytać, jak najczęściej, bo może 

dopisze szczęście i trafimy właśnie na 

dostawę. 

Właścicielka apteki „Nasza” jakiś 

czas temu rozpoczęła przyjmowanie 

zapisów na szczepionkę. – Kontynu-

owanie listy nie ma w zasadzie sensu, 

patrząc na otrzymywane ilości. Na za-

potrzebowanych 200 szt. otrzymali-

śmy 19. Lista szybciej by się wydłużała, 

niż ubywało zadowolonych. W pierw-

szej kolejności staramy się zaopatrzyć 

chorych i najbardziej potrzebujących, 

na przykład po przeszczepach. Jeżeli 

na wyższych szczeblach nie zostaną 

podjęte radykalne kroki zmieniające 

ten stan rzeczy, trudno mi sobie wy-

obrazić w jakim czasie będziemy w 

stanie zaopatrzyć wszystkich potrze-

bujących.

Przy okazji gubińscy aptekarze pro-

szą, aby osoby, które zapisały się na 

listę oczekujących na szczepionkę 

nie tylko w jednej aptece,  poprosili 

o skreślenie z listy w aptece, w której 

wcześniej się zapisali. 

A tak na marginesie: w polskiej go-

spodarce, w każdym prawie okresie 

jej powojennej historii, zawsze poja-

wiały się towary trudnodostępne. Kie-

dyś był to papier toaletowy, sznurek 

do snopowiązałek, kiełbasa czy też 

masło, a dziś szczepionka przeciwko 

grypie.                                                         (sp) 

Zakończyła się sprawa przeciwko 

osobom podejrzanym o to, że na 

jednym z portali aukcyjnych prze-

prowadzali fikcyjne transakcje kup-

na-sprzedaży, otrzymując w ten spo-

sób nienależny zwrot opłat z tytułu 

dostawy. Sprawę prowadził policjant, 

zajmujący się zwalczaniem prze-

stępczości gospodarczej w Gubinie, 

pod nadzorem Prokuratury Okrę-

gowej w Zielonej Górze. Zebrał on 

materiał dowodowy, umożliwiający 

przestawienie zarzutów  35-letniemu 

mężczyźnie i 24-letniej kobiecie. - Są 

podejrzewani o to, że od marca 2018 

do lutego 2019 r.  w Gubinie na jed-

nym z portali aukcyjnych po uprzed-

nim założeniu na nieprawdziwe dane 

osobowe 39 kont sprzedających, do 

których przypisywali rachunki banko-

we o różnych numerach, wykorzystali 

niezgodnie z regulaminem funkcjo-

nalność programów promocyjnych, 

umożliwiających darmową wysyłkę. 

Przy wykorzystaniu założonych fikcyj-

nych kont kupujących, przeprowadzi-

li niemal 9800 pozornych transakcji 

kupna-sprzedaży, bez wysyłania to-

waru, otrzymując w ten sposób nie-

należny zwrot opłat z tytułu dostawy. 

Zabezpieczono sprzęt komputerowy 

oraz telefony komórkowe używane w 

oszukańczym procederze. Ponadto 

zablokowano środki na rachunkach 

bankowych, wykorzystywane przez 

podejrzanych, na którym znajdowało 

się  około 21 tys. zł. Straty jakie poniósł 

portal aukcyjny to blisko 144 tys. zło-

tych. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu 

Rejonowego w Krośnie Odrz. - infor-

muje nadkom. Marcin Maludy, z KWP 

w Gorzowie Wlkp.                               (red)

W najnowszym wydaniu znalazły 

się zapiski (dla historii) z ostatnich 

prezydenckich wyborów, także z 

jubileuszu 30-lecia nowej samo-

rządności. Urszula Kondracik pod-

jęła się zebrania informacji o gu-

bińskich weterynarzach, Edmund 

Rodziewicz przypomniał warsztat 

prawie zapomniany - Cukiernia 

Wachowskiego. Choć po gubiń-

skiej „metalówce” prawie nie pozo-

stał ślad, Jerzy Czabator przypomi-

na kiedy, jak i po co powstała przed 

laty „łopaciarnia”. 25 lat temu 

została utworzona zasłużona dla 

lokalnej społeczności organizacja 

Stowarzyszenie Pionierów Gubina. 

O tym jubileuszu pisze Kazimie-

ra Kędzierska, a dyrektor Gubiń-

skiego Domu Kultury w kolejnym 

odcinku przypomina jak kulturą 

„rządziła” Danuta Kaczmarek. O 

rozwoju przestrzennym Gubina w 

XX wieku pisze obszernie Zenon 

Pilarczyk, a Zygfryd Gwizdalski 

przypomina jak wyglądało miasto 

na przełomie XIX i XX wieku. Czy 

ktoś pamięta tartak i młyn wodny 

w Wałowicach? Jeżeli nie, to wspo-

mina o tym Adolf Leda, zaś Tade-

usz Raut wyjaśnia skąd wziął się 

„gaj hańby” na peryferiach Gubina. 

Zachęcamy do lektury. Biuletyn do 

nabycia w biurze SPZG ul. 3 Maja 2 

tel. 68 455 81 62 lub na parterze w 

sklepie „Seba”. 

(sp)
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Weterynaria w Gubinie

Po zakończeniu II Wojny Światowej 

w 1945 roku do polskiego Gubina za-

częli przyjeżdżać osiedleńcy z terenu 

Polski. Często przyjeżdżali ze swoim 

zwierzęcym dobytkiem. Z marszu 

zajęli się hodowlą zwierząt i uprawą 

ziemi. Zwierząt w odradzającym się 

mieście przybywało, zatem odczuwa-

no potrzebę funkcjonowania wetery-

narza. 

Pierwsza lecznica zwierząt powsta-

ła na przełomie 1946-47 w budynku 

jednorodzinnym przy ul. Lenino nr 

3. Tu, gdzie znajduje się obecnie par-

king przed Urzędem Miejskim, był 

ogród, w którym można było prze-

trzymywać zwierzęta wymagające 

leczenia. Ale w lecznicy robiło się co-

raz ciaśniej i władze miasta znalazły 

nowe miejsce przy drodze prowadzą-

cej do Lubska - ulicy Legnickiej 57. To 

duże przedwojenne gospodarstwo 

znakomicie nadawało się na nową 

lecznicę. Trudno dziś ustalić, kiedy 

przeniesiono lecznicę z ul. Lenino w 

obecne miejsce. Z rozmowy z byłym 

technikiem weterynarii Jerzym Jacu-

nem wynika, że było to w latach pięć-

dziesiątych. W 1961 roku stanowisko 

kierownika lecznicy objął Władysław 

Momot, który do Gubina przyjechał 

z żoną, ośmioletnim synem Krzyszto-

fem i dziesięcioletnią córką Grażyną. 

Lecznica swoją działalnością obejmo-

wała zwierzęta hodowane tak w mie-

ście, jak i na wsiach. Przeprowadzano 

również badania mięsa w masarni z 

ubojnią, prowadzonej przez Gminną 

Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” 

oraz u indywidualnych hodowców. 

Przeprowadzano również zabiegi w 

zakresie inseminacji bydła. Specja-

listą od tego rodzaju zabiegów był 

Jerzy Jacun, który został przeszkolony 

w Łodzi.  Po transformacji ustrojowo

-ekonomicznej w 1990 roku lecznica 

została sprywatyzowana. W. Momot 

zmarł w 2013 roku, a jego pochówek 

odbył się na Cmentarzu Komunal-

nym w Grodzisku Wielkopolskim. 

Lecznicę pod nazwą Prywatna Prak-

tyka Weterynaryjna - Przychodnia 

dla Zwierząt, w ramach działalności 

gospodarczej, przejął jego syn Krzysz-

tof. Lecznicę prowadził wraz z żoną 

Martą. Dwie córki Państwa Momot 

- Katarzyna i Aleksandra - ukończyły 

Uniwersytet Wrocławski, uzyskując 

tytuł lekarza weterynarii. Obie pracu-

ją w Gubinie. Katarzyna, specjalista 

chorób wewnętrznych, prowadzi ga-

binet weterynaryjny „Vetka” dla ma-

łych zwierząt przy ul. Pułaskiego 41, 

zaś Aleksandra z ojcem Krzysztofem 

zajmują się zwierzętami w lecznicy 

przy Legnickiej. Trzecia córka Joanna 

po ukończeniu studiów na UAM w 

Poznaniu związała się z pielęgniar-

stwem operacyjnym. 

W historii istnienia lecznicy przy Le-

nino i Legnickiej przewijają się na-

zwiska takich lekarzy weterynarii jak: 

Wojciechowski, Michał Orzechowski, 

Edward Kucharczyk - ordynator, Ry-

szard Szopiński - ordynator, Maciej 

Naglik- ordynator Pierwszymi kie-

rownikami lecznicy przed 1961 rokiem 

byli Antoni Blicharski, który po dwóch 

latach wyjechał z Gubina, a na jego 

miejsce zatrudniony został Aleksandr 

Sadrzewicz pochodzący z Litwy. 

Dziś oprócz lecznicy przy Legnickiej 

funkcjonują jeszcze dwa gabinety 

powstałe już w XXI wieku. Przychod-

nia dla Zwierząt – prywatny gabinet 

prowadzony przez Sławomira Wer-

staka. Kupił jednorodzinny dom przy 

ul. Krasińskiego 4, w którym po re-

moncie przystosował parter na gabi-

nety lekarskie wyposażone w sprzęt 

do pełnej diagnostyki zwierząt. Dru-

gi zakład to Gabinet Weterynaryjny 

„Dr Hau” przy ulicy Platanowej 55a 

prowadzony od 2012 roku przez le-

karza weterynarii Martę Bończyk. Do 

historii gubińskiej weterynarii należy 

zaliczyć również prywatną praktykę 

weterynaryjną. Była ona prowadzona 

przez  Andrzeja Wilkina, w latach 1999 

- grudzień 2017 przy ulicy Lubelskiej.

                                       Urszula Kondracik 

„Nękające” telefony 

Co jakiś czas w mediach i portalach 

społecznościowych pojawiają się in-

formacje o dziwnych dzwoniących 

numerach z zagranicy - nękających o 

każdej porze dnia i nocy. Okazuje się, 

że podobne „przygody” mają także 

mieszkańcy naszego miasta. 

Najważniejsza rada w tej sprawie jest 

jedna: ignoruj takie połączenie i nie 

oddzwaniaj! Tajemnicze telefony po-

chodzące najczęściej z Afryki, m.in. z 

Senegalu, Kuby, czy też RPA to próba 

oszustwa. Jednym z trików nacią-

gaczy jest wykonanie połączenia z 

numeru o podwyższonej płatności. 

Sprawcy liczą na to, że oddzwonimy 

na numer, z którego otrzymaliśmy 

połączenie. Wtedy możemy narazić 

się na spore koszty. Numery, z któ-

rych dzwonią oszuści, są przeważnie 

zarejestrowane poza Europą, dlatego 

trudno jest namierzyć ich właściciela. 

Jak się upewnić, że dany numer nie 

jest „fałszywy”? Najlepiej w Internecie, 

w specjalnej wyszukiwarce numerów 

o podwyższonej opłacie. Link: bip.

uke.gov.pl/wyszukiwarka-rejestr-pre-

mium

- W ostatnim czasie otrzymuję na-

wet kilkanaście razy dziennie dziwne 

połączenia (np. +49 1525 4108318, +49 

1523 3731784, +49 1523 3716338, +49 

1520 4901672, +49 1523 3720479, +49 

1523 3768988, +49 1525 4138797, +49 

1522 2867546). Zdarza się, że puszcza-

ją sygnały także w nocy. Nie oddzwa-

niam, blokuję, ale za jakiś czas odzy-

wa się kolejny podobny numer. Nigdy 

nie dzwonią dwa razy z tego samego. 

Zaczyna mnie to bardzo irytować. Na 

początku myślałam, że to połączenia 

z Niemiec, ale oni mają o jedną cyfrę 

mniej - mówi Agnieszka Maternik. 

Po ukazaniu się takiej informacji 

na FB okazało się, że wiele innych 

osób ma podobny problem nęka-

nia, poprzez dzwonienie telefonu 

nieznanego pochodzenia. Dlatego 

przestrzegamy przed pochopnym 

odbieraniem lub oddzwanianiem na 

nieznane, zagraniczne numery. W 

przeciwnym razie może się to skoń-

czyć dla nas wysokim rachunkiem... 

Mówmy i przestrzegajmy o takich 

formach oszustw naszych znajomych 

i bliskich, szczególnie osoby starsze. 

Im więcej osób będzie mieć świado-

mość o „dziwnych” numerach telefo-

nów, tym lepiej.  

Niestety tego typu oszustów jest 

ostatnio więcej. Złodzieje dopasowu-

ją się do panujących sytuacji. Teraz 

można paść ofiarą oszustw na koro-

nawirusa.                                               (am)

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.

Uwaga słuchacze UTW w Gubinie!
Zapraszam na inaugurację Roku 
Akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 
2 października br. (piątek) o godz. 11.00 w sali 
widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury. 
Wykład inauguracyjny poprowadzi Stefan 
Pilaczyński - SPZG. Spotkanie z zachowaniem 
uwzględniającym wytyczne GIS w czasie 
epidemii COVID - 19.        Koordynatorka UTW

GUBIŃSKA JESIEŃ JAZZOWA

szczegół� w następny� wydaniu

30.10.2020

KRZYSZTOF "PUMA" PIASECKI 

& ADAM WENDT ‐ 23.10.2020

WYKŁAD ANDRZEJA WINISZEWSKIEGO ‐ 28.10.2020
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społeczeństwo
Cieszyć się każdym dniem...

Franek Ryba to 3-letni chłopczyk, którego znają mieszkańcy Gubina 

między innymi ze zbiórki plastikowych nakrętek, która jest prowadzona 

w naszym mieście i okolicach. Franek zmaga się z chorobą postępującą, 

której diagnoza została potwierdzona w niedawno otrzymanych wyni-

kach badań genetycznych. 

Co słychać u szachistów?

Wymaga on długiej rehabilitacji. 

Zapytaliśmy mamę chłopca, co u 

niego słychać. - W ostatnim czasie 

dotarło do nas wiele nowych, zaska-

kujących i bardzo smutnych infor-

macji. Dostaliśmy długo wyczeki-

wane wyniki badań genetycznych, 

do których materiał był pobrany i 

wysłany w listopadzie 2018 r. Jeste-

śmy świeżo po wizycie u genetyka 

i neurologa, który prowadzi Fran-

ka. W badaniach tych wyszło, że 

ja i mój mąż jesteśmy nosicielami 

identycznie zbudowanego genu. 

Sam genetyk był zdumiony wyni-

kiem, powiedział nam, że na 90% 

mamy wspólnego krewnego, czyli 

pra, pra, pra, pra, pra dziadka. Jest 

to dla nas ogromny szok. To właśnie 

te dwa nieprawidłowo zbudowane 

geny się spotkały i to one odpowia-

dają za chorobę Franusia. Jest On 

chory na bardzo rzadką chorobę - 

ostateczna diagnoza to Hipoplazja 

mostowo - móżdżkowa typ 2a. Jest 

to wrodzone zaburzenie rozwojowe 

układu nerwowego. Choroba ma 

charakter postępujący i nie podda-

je się leczeniu. Jak przy wielu cho-

robach wyodrębnionych zostało 

kilka wariantów, najgorszy z nich to 

ten, w którym pacjenci nie przeży-

wają wieku dziecięcego. Który wa-

riant jest u Franka, tego nie wiemy. 

Póki co choroba idzie malutkimi 

kroczkami, ale cały czas do przo-

du i to jest dobry znak. Nasza Pani 

Neurolog mówiła, że mamy cieszyć 

się dniem dzisiejszym i korzystać 

z niego w pełni. Łatwo mówić, jak 

jest się z boku... Póki co, mamy sku-

pić się na tym, aby Franek był jak 

najbardziej sprawny i samodzielny. 

Z tego względu, że to bardzo rzad-

ka choroba, to nikt nie wie, jakie 

będzie dalej leczenie objawowe i 

rehabilitacja. Tak mówią lekarze. 

Każdy z nas wychodząc z domu nie 

wie, co nas czeka, ale słysząc taką 

diagnozę, która dotyczy dziecka i że 

nie ma dla niego ratunku, to okrop-

ne. Ta bezsilność, ta niemoc- to jest 

straszne... Mamy nadzieję, patrząc 

na to jak medycyna w dzisiejszych 

czasach idzie do przodu, że i dla 

naszego synka wynajdą metodę, 

która mu pomoże. Póki co Franek 

musi być stale rehabilitowany-po-

trzebne są mu Turnusy Rehabili-

tacyjne oraz sprzęt ortopedyczny. 

Franuś w ostatnim czasie poczynił 

duże postępy- zaczyna gaworzyć, 

pokazało się u niego naśladownic-

two, w pozycji stojącej jest bardziej 

stabilny, zaczyna siadać z pozycji 

całkiem leżącej. Musimy być silni 

dla Naszych dzieci, a zwłaszcza dla 

Frania będziemy dalej szukać, py-

tać, jak to mówią- wywarzać drzwi 

głową. Może uda nam się dotrzeć 

do nieznanej nowatorskiej terapii. 

Dlatego liczymy na dalszą Państwa 

pomoc i wsparcie. 

Chłopcu można pomóc, wpłacając 

dowolną kwotę na konto fundacji, 

do której należy Franek: Fundacja 

Dzieciom zdążyć z pomocą: Alior 

Bank S. A 42 2490 0005 0000 4600 

7549 3994 - w tytule przelewu na-

leży wpisać 34109 Ryba Franciszek 

darowizna na pomoc i ochronę 

zdrowia. 

Aby wesprzeć Franka i jego rodzi-

ców, została zorganizowana zbiór-

ka plastikowych nakrętek. Akcję 

koordynuje Anna Malinowska, któ-

ra rozpowszechniła przedsięwzię-

cie najdalej jak się tylko da. Miesz-

kańcy z chęcią przyłączają się do 

akcji, angażują całe rodziny i zna-

jomych. - Bardzo dziękujemy każ-

demu, kto zainteresował się akcją i 

każdemu, kto wrzucił chociaż jed-

ną nakrętkę. Dziękuję za każdy wo-

reczek, worek i wór. Moja wdzięcz-

ność jest nie do opisania - nie kryje 

zadowolenia A. Malinowska. Środ-

ki ze sprzedaży nakrętek zostaną 

przekazane na koszty związane z 

rehabilitacją Franka. Wszelkie in-

formacje dotyczące zbiórki można 

uzyskać pod numerem telefonu 

501 410  024, bądź za pośrednic-

twem portalu społecznościowego 

Facebook - Nakręteczka dla Fra-

neczka. 

Warto dodać, że w ostatnim czasie 

na terenie Gubina pojawiły się spe-

cjalne pojemnik w kształcie serca, 

do których można wrzucać nakręt-

ki. Pojawiły się one między innymi 

przy ulicy Platanowej (obok mar-

ketu Horex) oraz przy ulicy Barlic-

kiego. Wkrótce pojawi się także w 

pobliżu Urzędu Miejskiego. 

(am)

W pierwszych miesiącach ograni-

czeń związanych z epidemią gubiń-

skie szachy przeszły małą rewolucję. 

Zajęcia szachowe i rozgrywki ligi 

indywidualnej zostały zawieszone. 

Bardzo szybko aktywność szachowa 

przeniosła się do Internetu, gdzie roz-

grywanych było wiele turniejów, od 

tych najmniejszych, po takie z obsa-

dą międzynarodową.  Gdy tylko było 

to możliwe Gubiński Klub Szachowy 

ruszył w Polskę, by skosztować rywa-

lizacji z „żywymi” przeciwnikami. Pod 

koniec czerwca w pierwszym wyjeź-

dzie - do Karpacza - wzięło udział 9 

reprezentantów GKSz. 

Już w połowie lipca znów ruszyli w 

drogę - tym razem do Wrocławia, w 

niewielkim gronie - dwóch zawod-

ników pod opieką trenera Roberta 

Rogali. Tygodniowy turniej w miej-

scu nad samą wodą, to nie tylko 

porządna dawka doświadczenia, 

ale też doskonały aktywny wypoczy-

nek. W połowie sierpnia pojechali 

nad morze - do Dąbek koło Darło-

wa.  W wycieczce uczestniczyło 9 

młodych gubińskich zawodników. 

Jedenaście dni wspaniałej atmos-

fery, zaciętych pojedynków na sza-

chownicach, odrobiny treningów i 

ogromnej porcji lodów i plażowania. 

Jednak to szachy były na pierwszym 

miejscu. Doświadczenie zdobyte na 

imprezach ogólnopolskich szybko 

wykorzystali na lokalnym podwór-

ku. 5 września brali udział w Mistrzo-

stwach Województwa Juniorów. 

Największe sukcesy odnieśli: Kalina 

Markowska (II do lat 14), Andżelika 

Leer (II do lat 12), Dawid Kita (III do 

lat 18). Łącznie w zawodach wystar-

towało 13 zawodników GKSz.

Szachy czasu pandemii, to także 

szereg ograniczeń. Organizato-

rzy muszą dbać np. o dezynfekcję 

sprzętu, pilnować używania masek 

lub przyłbic. - Jest to trochę uciąż-

liwe, ale na szczęście przepisy nie 

wymagają zasłaniania twarzy w cza-

sie rozgrywki, to bardzo obniżyłoby 

poziom sił i komfortu w czasie partii. 

- mówi R. Rogala. We wrześniu GKSz 

wznowił rozgrywki Otwartej Indywi-

dualnej Ligi Szachowej - grają go-

ścinnie w Pizzerii „U Zeusa”. Kolejny 

rozpocznie się prawdopodobnie w 

styczniu - o ile warunki pozwolą. W 

planach jest jeszcze kilka imprez, 

m.in. listopadowe Mistrzostwa Gu-

bina w szachach błyskawicznych.

Warto dodać, że w szkołach w ra-

mach planu lekcji odbywają się za-

jęcia szachowe dla uczniów klas I-III. 

W większości szkół podstawowych 

są też koła szachowe. Ta sytuacja 

pozwoliła na zwiększenie wysiłków 

w ramach sportu wyczynowego. 

Dało to sygnał grupie kilkunastu 

zawodników do wzmożenia pracy 

na treningach własnych, czy klu-

bowych. Zajęcia grupowe w klubie 

niestety są wciąż zawieszone, ale 

możliwe, że zostaną wznowione w 

październiku. Klub rekrutować bę-

dzie głównie dzieci z I i II klasy SP 

oraz przedszkolaków. Jednak dołą-

czyć może osoba w każdym wieku, 

ale najwięcej uwagi skupia się na 

szkoleniu tych najmłodszych. W 

rozgrywkach grupy C lokalnej ligi 

szachowej oraz w Mistrzostwach 

Gubina w szachach błyskawicznych 

może wystartować każdy. Chętnych 

zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 

512 828 646 lub poprzez FB. 

Martyna Pawelska
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historia I społeczeństwo
Z Ziemi GubińskiejWierny jednemu zawodowi  

Jubileuszowe nabożeństwo
Henryka Sikiewicza w pewnym 

okresie znało całe miasto, a przynaj-

mniej wszyscy kierowcy. Sprawdzał 

stan techniczny pojazdów, decydu-

jąc czy jedziemy dalej, czy musimy 

obejść się bez samochodu. Jego 

pieczątka diagnosty miała cudowną 

moc. Ale po kolei.

Urodził się w lipcu 1945 roku w Bo-

rysławiu (dziś Ukraina). Szkołę pod-

stawową skończył w 1960 roku w 

Katowicach i już we wrześniu tego 

roku jako 15-letni chłopak rozpoczął 

pracę w Mysłowicach – Stacja nr 2 

techniczna obsługa samochodów. 

Zatrudniony został tam na stanowi-

sku elektromechanika samochodo-

wego. Wyprzedzając kolejne etapy 

jego życia dodam: i temu zawodo-

wi pozostał wierny do końca pracy. 

Jak wielu mężczyznom z Gubina, 

tak i panu Henrykowi zdarzyło się, 

że do Gubina trafił z powodu służ-

by wojskowej i po jej zakończeniu 

w 1967 roku rozpoczął pracę jako 

cywil – elektromechanik w Jedno-

stce Wojskowej 1787 – 59 batalionie 

łączności. Starsi gubinianie, mają-

cy w swoim życiorysie zawodową 

służbę wojskową, z sentymentem 

wspominają pana Henryka, dzięki 

któremu „hulały” wojskowe samo-

chody. Tu zagrzał miejsce do 1974 

roku. I być może grzałby dłużej, ale… 

W jego życiorysie pojawia się nie-

tuzinkowa postać, z którą był zwią-

zany przez prawie 40 lat. Na dobre 

i złe. Dziś Józef (zwany Mikołajem) 

Gacki z sentymentem wspomina 

lata wspólnie spędzone z Henry-

kiem przy samochodach. – Jak to 

było? Józef Gacki na początku lat 

siedemdziesiątych znalazł pracę w 

warsztacie mechanicznym Gmin-

nej Spółdzielni, której prezesował 

Mieczysław Horoszkiewicz. Sporo 

zdrowia kosztowało go postawie-

nie warsztatu „na nogi”. Wszak ów-

czesny GS dysponował sporą bazą 

samochodów i traktorów, więc było 

co naprawiać. Doniesiono mu, że 

w łączności jest dobry elektrome-

chanik i pan Ryszard znanymi sobie 

metodami sprawił, że wkrótce w 

warsztacie pojawił się H. Sikiewicz. 

Tu jeszcze jeden ważny wątek o któ-

rym wspomina J. Gacki. Wątek w 

którym ważną rolę zagrał pan Hen-

ryk. Otóż kierowcy, by potwierdzić 

stan techniczny pojazdu jeździli do 

… Zielonej Góry. Józef Gacki postawił 

na swoim i przy warsztacie mecha-

nicznym GS-u powstał pierwsza w 

Gubinie, a druga w województwie 

stacja diagnostyczna. Wspomina o 

tym z nostalgią. I tu na arenę wkra-

cza pan Sikiewicz. Starsi pamiętają: 

łatwo nie było. Tym co przeszli kon-

trolę w stacji gratulowano, pytano 

jak ci się udało? I to nie było ostat-

nie miejsce pracy pana Henryka. 

Po przemianach ustrojowych różne 

zawirowania sprawiły, że stacja mu-

siała borykać się z problemami. Kie-

rownik Gacki za namową kolegów 

postanowił otworzyć własny interes. 

Oczywiście stację diagnostyczną. W 

2004 roku za kotłownią Tobruk po-

wstała stacja „Góra”, w której któż 

mógł zostać naczelnym diagnostą? 

Oczywiście Henryk Sikiewicz.   

Henryk – tak dziś wspomina i J. Gac-

ki i Aleksander Kobyliński zawsze 

wysoko stawiał poprzeczkę, wyma-

gał od siebie i od innych. Nie potrafił 

przymknąć oka na „lipę”, był czuły na 

próby wymanewrowania diagnosty. 

Wydaje mi się, że nikomu nie uda-

ło się puścić Sikiewicza „w maliny”. 

I takim pozostał do ostatnich dni w 

pracy. – Był taki czas, że w mieście 

i okolicy nie było lepszego elektry-

ka samochodowego – wspomina J. 

Gacki. Wystarczyła mu probówka i 

olbrzymie doświadczenie – naprawił 

każdy popsuty samochód. Potem 

przyszły samochody wyposażone w 

komputery, elektronikę – inna bajka. 

Ale Henryk był dalej przydatnym w 

stacji „Góra”. Jego tam obecność to 

trochę jak „pańskie oko konia tuczy”. 

Ale jak to w życiu bywa wszystko ma 

swój początek, ale i koniec. W 2020 

Henryk został emerytem. Córka Ma-

riola w rozmowie ze mną uznała, że 

tata nigdy sobie nie wyobrażał życia 

bez pracy na stacji diagnostycznej. 

Zawsze był klasycznym pracoholi-

kiem, choć … bardzo lubi muzykę 

country. Do tego stopnia, że z żoną 

jeździ do Mrągowa na festiwal tej 

muzyki. Czy będzie dalej jeździł? 

Zapewne zrobi wszystko, by słuchać 

swoich ukochanych zespołów. 

O człowieku, który przepracował 

60 lat w jednym zawodzie – można 

godzinami. A. Kobyliński podkreśla, 

że to człowiek jakich dziś już chyba 

nie ma. Nie liczył się dla niego czas 

pracy, pracowałby na okrągło, po-

mocny w każdej chwili, uczynny, 

nie usiedział chwili, mógł pracować 

cały czas, bez przerwy na kawę. Pra-

wie niemożliwe, a jednak. Oby mu 

jeszcze długo zdrowie dopisywało 

i ochota na życie. A na stacji „Góra” 

H. Sikiewicza już nie szukajcie. Cho-

ciaż? Zapewne będzie tam zaglądał. 

(sp) 

Strawa dla potrzebujących

„Być może gubeńskie rodziny jesz-

cze tego nie wiedzą, że mniej wię-

cej przed miesiącem administracja 

„Kuchni Dla Ludu” zdecydowała się 

przyrządzać znacznie pożywniejsze 

i bardziej urozmaicone posiłki niż 

wcześniej, naturalnie po wyższych 

cenach”, informowała przed stu 

laty miejscowa „Gubener Zeitung” 

(„Gazeta Gubeńska”) z 13 czerwca 

1920 roku. Stali bywalcy tej jadłodaj-

ni powyższe zmiany przyjęli z rado-

ścią, ponieważ ceny, w zależności 

od dania wahające się od 1,25 do 

2 M za porcję jednolitrową, w dal-

szym ciągu są bardzo umiarkowa-

ne, a to, co za te pieniądze jest ofe-

rowane, rzeczywiście jest pożywne 

i dobrze smakuje. Byłoby jednak 

bardzo mile widziane, gdyby ro-

dziny, które z jakiegoś powodu nie 

mogą same gotować, robiłyby z 

jadłodajni większy użytek. W celu 

zwiększenia wygody co tydzień ma 

być publikowany jadłospis, który 

teraz w gazecie jest prezentowa-

ny po raz pierwszy: poniedziałek 

ryż, wtorek groch, środa kluski, 

czwartek ziemniaki parzone, piątek 

„kwaśna fasola”, sobota krupnik.

Widziane z Gubina

Z pewnością dla niektórych jest za-

skoczeniem, że jadłodajnia dla po-

trzebujących nie jest wynalazkiem 

czasów współczesnych. Zapewne 

taka instytucja zapewniała wspar-

cie potrzebującym przy okazji kry-

zysów gospodarczych (i nie tylko), 

zaistniałych w przeszłości i zapew-

ne również wcześniej wywoływała 

emocje takie same, jak jadłodajnie 

w dobie obecnej. Ani wcześniej, 

ani dziś, nie brakowało i nie braku-

je osób wstydzących się na samą 

myśl, by wybrać się po „państwową 

zupę” oraz osobników korzystają-

cych z tej oferty bez jakichkolwiek 

zahamowań, osób wybrednych 

każdego dnia i wdzięcznych za 

każdy kęs, przymuszonych życiową 

sytuacją i naciągaczy. A co dziś w 

kwestii publicznych jadłodajni wy-

wołuje dyskusje pełne niekoniecz-

nie kulturalnych i rzeczowych emo-

cji? Istnieje na przykład pogląd, że z 

pieniędzy podatników powinno się 

w jadłodajniach wspierać wyłącz-

nie rzeczywiście potrzebujących, 

a nie tych, którzy z brania wszyst-

kiego od innych uczynili sobie cu-

downy sposób na wygodne życie 

bez zobowiązań wobec innych. 

A wszystkim bez wyjątku niechaj 

dają prywatni sponsorzy, jeżeli nie 

wiedzą, jak lepiej zagospodarować 

zebrane środki.

Opr., przekład i komentarz:  

 K. Freyer

Z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na 
emeryturę składamy najserdeczniejsze podziękowania 
Panu Henrykowi Sikiewiczowi za lata sumiennej i 
rzetelnie wykonywanej pracy. Życzymy zdrowia, 
optymizmu, realizowania własnych pasji oraz wszelkiej 
pomyślności. 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Góra”

13 września, z udziałem Biskupa 

Kościoła Zielonoświątkowego w RP 

doktora Marka Kamińskiego, Burmi-

strza Gubina Bartłomieja Bartczaka, 

Lidera Kościoła Ev. Freikirchliche 

Gemeide Guben - Gotftfreida Ha-

ina i wielu znamienitych Pastorów 

z okolicznych Zborów celebrowano 

uroczyście jubileuszowe nabożeń-

stwo związane z istnieniem 50-le-

cia Zboru „Betlejem” w Gubinie. 

Po modlitwie i przywitaniu licznie 

zgromadzonych wiernych i gości – 

słowa wspomnień wygłosili Pastor 

Alfred Rokitnicki, Pastor Senior Jan 

Tomaszewski, Pastorzy Wojciech 

i Elżbieta Bednarzowie i Pastor 

Bogdan Tomaszewski, który został 

mianowany Prezbiterem Zboru 

„Betlejem”. Homilię do wiernych 

przekazał Zwierzchnik tego Ko-

ścioła w Polsce - bp M. Kamiński, a 

słowa podsumowania wygłosił Pre-

zbiter Stanisław Cieślar. W uroczy-

stości uczestniczył przedstawiciel 

GDK Waldemar Pawlikowski i Tere-

sa Dziedzic – Kierownik MOPS-u w 

Gubinie. W nabożeństwie uczestni-

czyła również jedna z rodzin, która 

do Gubina przyjechała z Wenezueli, 

w poszukiwaniu pracy. – Po okolicz-

nościowych wystąpieniach, jak też 

odśpiewaniu pieśni związanych z 

liturgią nabożeństwa zostały złożo-

ne wyrazy podziękowania na ręce 

Pastora J. Tomaszewskiego wraz z 

żoną Haliną, Pastora W. Bednarza z 

jego żoną Elżbietą i nowo mianowa-

nego Prezbitera B. Tomaszewskiego 

i jego małżonką Ireną.  W nabożeń-

stwie uczestniczyło około 150 człon-

ków Zboru nie tylko z Gubina.      AB
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 
działki

Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  
przetargów  
odbytych Uwagi

1 7/8 3314 m²
ul. Długa
obręb 7 141.200,00 zł 14.120,00 

zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta przy ulicy Długiej. 
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz grunty przeznaczone 
pod zabudowę miaszkaniowo-usługową. Ulica Długa jest drogą o nawierzchni nieutwardzonej. 
Nieruchomość ma możliwość dostępu od ulicy Kresowej do przyłączy: energii elektrycznej, 
wody, gazu ziemnego. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, posiada niewielki spadek w 
kierunku ul. Długiej. Na dzień wizji nieruchomość jest częściowo zagospodarowana, w części 
północnej posadowiony jest budynek wykorzystywany na cele ogrodnicze przez właścicieli 
nieruchomości sąsiedniej (bezumownie). Pozostała część działki porośnięta jest samosiejkami 
drzew owocowych, drzew liściastych, teren częściowo ogrodzony.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.102.2019.W z dnia 25.03.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną. 
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną 
określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie 
Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00013414/8. Przetarg odbędzie się dnia  29.10.2020 r. o godz. 10:00 w sali 
narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.10.2020 r. na konto PKO 
BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, 
aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę 
wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty 
wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym 
sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji 
planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do 
złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 
pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach 
działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, 
utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych 
nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości 
zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren 
i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym 
staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za 
zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości 
mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny 
koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów 
niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci 
uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 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.  
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie 
posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub 
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne 
(nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku 
osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona 
uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości 
bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód 
osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz 
dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, 
również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu 
notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o 
statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. 
Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po 
konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem 
i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla 
jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 24 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”.
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Ważne wskazówki  
dla uczniów

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem gruntu, składającego się z 20 stanowisk 
handlowych, położonych w Gubinie przy ul. Kujawskiej i Łukowej, z przeznaczeniem do 
prowadzenia okolicznościowej, targowiskowej sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, 
wieńców, zniczy oraz innych przedmiotów związanych z kultem zmarłych. 
Przedmiot przetargu – 20 stanowisk handlowych, stanowiących część działki nr 62/6 obręb 7 
i część działki nr 156/28 obręb 6 przy ul. Kujawskiej oraz część działki nr 64/1 obręb 7 przy 
ul. Łukowej. Stanowiska nr 1, 6 i 20 położone są na działce nr 156/28, stanowiska nr 7 -19 na 
działce nr 62/6 a stanowiska nr 23-26 na działce nr 64/1 od wschodniej strony cmentarza. 
Ustala się wadium analogicznie jak kwota wywoławcza czynszu na dane stanowisko, określona 
w pkt. 5. Wadium należy wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 
0502 0027 8747 do dnia 23 października 2020 r. a dowód wpłaty z zaznaczeniem „przetarg ul. 
Kujawska” okazać komisji przetargowej. Przy wpłacie wadium należy podać numer stanowiska, 
którym biorący w przetargu będzie zainteresowany. Do każdego stanowiska należy wpłacać 
osobne wadium. Brak wpłaty wadium uniemożliwia uczestnictwo w przetargu na poszczególne 
stanowiska. Wyłonionemu najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym 
uczestnikom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od 
zawarcia umowy w terminie do 29 października 2020 r.
Stanowiska nr 7, 8, 9, 10, 11 i 20 przeznaczone będą dla gubińskich producentów kwiatów 
naturalnych, którzy zobowiązani są okazać komisji przetargowej stosowny dokument 
potwierdzający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Dla jednego producenta 
przysługuje jedno stanowisko. Gubińscy producenci kwiatów naturalnych nie mogą uczestniczyć 
w przetargu na najem pozostałych stanowisk. 
Ustalenie okresu najmu – od dnia 28.10.2020 r. do dnia  08.11.2020 r.    
Kwota wywoławcza czynszu za powyższy okres wynosi dla poszczególnych stanowisk: 
stanowisko nr 1 o pow. 36 m²  - 400 zł brutto, nr 6  o pow. 48 m²  - 600 zł brutto, nr 7  o pow. 
72 m²  - 700 zł brutto, nr 8  o pow. 72 m²  - 700 zł brutto, nr  9 o pow.  72 m²  - 700 zł brutto, nr 
10 o pow. 72 m²  - 700  zł brutto, nr 11 o pow. 62 m²  - 700 zł brutto, nr 12 o pow. 57 m²  - 600 
zł brutto, nr 13 o pow. 43 m²  - 400 zł brutto, nr 14 o pow. 50 m²  - 400 zł brutto, nr 15 o pow. 
50 m²  - 350 zł brutto, nr 16 o pow. 25 m²  - 200 zł brutto, nr 17 o pow. 50 m²  - 300 zł brutto, nr 
18 o pow. 25 m²  - 200 zł brutto, nr 19 o pow. 50 m²  - 300 zł brutto, nr 20 o pow. 60 m²  - 450 
zł brutto, nr 23 o pow. 12,5 m2 - 250 zł brutto, nr 24 o pow. 12,5 m2 - 250 zł brutto, nr 25 o pow. 
12,5 m2 - 250 zł brutto, nr 26 o pow. 36 m2  - 350 zł brutto.          
Minimalna kwota postąpienia wynosi 20 zł.
7. Poza terenem wyznaczonym w/wym. stanowiskami zabrania się prowadzenia handlu na 
działkach nr 62/6 i 156/28 w ustalonym okresie najmu, o którym mowa w pkt. 4, z wyłączeniem 
osób posiadających stosowne umowy najmu gruntu.
8. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu gruntu w terminie  
do 29 października 2020 r. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10°°
w sali narad (pokój nr 102) w Urzędzie Miejskim w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.     
9. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 zarządzenia nr 
139.2018 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 24 kwietnia 2018 r. i zarządzeniem zmieniającym 
nr 305.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie 
właściwej do jego ogłoszenia.
10. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 pokój nr 104, tel. 68-455-81-41.

TEATR KWIATÓW
Gubin ul. Gubenska 4 

(20 m. od mostu granicznego)
Tel. 799 087 721

Pn.- Pt. 10.00-17:00   Sob. 10:00-15:00

Przechodząc po pasach zawsze na-

leży spojrzeć na prawo, a następnie 

na lewą stronę, upewniając się, czy 

nie nadjeżdża jakiś pojazd. Nato-

miast, gdy nie ma chodnika, to na-

leży chodzić lewą stroną pobocza, 

tak, aby widzieć jadący z naprze-

ciwka samochód! Bardzo ważne 

jest też posiadanie przez naszych 

milusińskich kamizelki odblasko-

wej! Takie są bezwzględne zasady 

bezpiecznego poruszania się przy 

przechodzeniu przez jezdnię, lub 

idąc jej poboczami, gdy nie ma 

chodnika! Dziecko natomiast sa-

modzielnie może poruszać się ma-

jąc ukończone 7 lat! Podobnych 

lekcji - szkoleń prowadzonych dla 

uczniów (nie tylko) klas I - strażni-

cy – Paweł Koziuk i Piotr Leczycki 

na przestrzeni ostatnich lat pracy 

w Straży Miejskiej przeprowadzili 

bardzo dużo. W tym roku towa-

rzyszyliśmy im podczas podobnej 

poglądowej lekcji 14 września br., 

przeprowadzonej dla uczniów kla-

sy I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 5. 

Antoni Barabasz

Rzadkie techniki

Mimo pandemii koronawirusa – 

współpraca kulturalna w Euromie-

ście trwa w najlepsze. W Galerii 

„Ratusz” Gubińskiego Domu Kul-

tury od 10 września br. (z zachowa-

niem zasad bezpieczeństwa spo-

łecznego) zainteresowane osoby 

mogą zwiedzać wystawę „Krajo-

braz Inaczej” cz. II. Jest ona ekspo-

nowana po stronie polskiej, po pre-

zentacji w Gubeńskim Muzeum 

Przemysłu. Autorami ekspozycji 

jest dziesięciu artystów ze strony 

niemieckiej i jedna osoba ze strony 

polskiej – Dorota Chwałek, której 

osiągnięcia artystyczne są wszyst-

kim dobrze znane. Prezentowane 

na wystawie prace są wykonane 

tym razem w rzadko spotykanych 

technikach – haftu maszynowego, 

patchworku, filcowania, aplikacji, 

jak też wykonywanych technikami 

bardziej znanymi – malarstwem i 

ceramiką.

 Antoni Barabasz
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Z chwilą zakończenia działań wojennych jednym z ważniejszych zadań odbudowy kraju była konieczność 

przywrócenia sieci połączeń kolejowych. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych kolej była szeroko rozpowszechnio-

na, a ruch pasażerski stanowił bardzo ważny czynnik w ich zagospodarowaniu. 

Młody bohater 
Komendant Powiatowy Policji kom. Tomasz Ka-
czyński wraz z Wójtem Gminy Gubin Zbignie-
wem Barskim podziękowali Erykowi za czuj-
ność i właściwą reakcję. 

Dla pewności 
lepiej sprawdzić 

Lubuskie z okien pociągu – cz. III

Choć w naszym mieście nie brakuje zagorzałych grzy-

biarzy, to jednak czasami warto się upewnić u eksper-

ta, czy grzyb jest jadalny. Jak i gdzie to zrobić?

Na „berlince” ruch pasażerski (Lub-

sko – Gubinek) odbywał się nieprze-

rwanie aż do 1986 roku. Była ona 

także wykorzystywana do trans-

portu towarów produkowanych w 

ówczesnej „Carinie” i „Odzieżówce” 

– Zakładzie Goflan. Polskie koszule 

flanelowe cieszyły się wielkim wzię-

ciem” nie tylko (tak się potocznie są-

dzi) w Związku Radzieckim, ale były 

bardzo chwalone w Kanadzie, Sta-

nach Zjednoczonych, a w „gubiń-

skim” obuwiu chadzali ludzie w wie-

lu krajach. W mieście tor dochodził 

na wysokość obecnego marketu 

TESCO, była nawet koncepcja, aby 

właśnie tam zlokalizować przysta-

nek kolejowy i uzyskać połączenie 

z Wrocławiem. Biorąc pod uwagę 

istnienie w Gubinie „wojska” i ilość 

odbywanych wyjazdów służbowych 

do siedziby Śląskiego Okręgu Woj-

skowego we Wrocławiu - ta koncep-

cja – zdaje się – miała głęboki sens. 

Na szlaku Lubsko – Gubinek jeździ-

ły początkowo cztery składy pasa-

żerskie, później – dwa. Miał on rację 

bytu, korzystali z niego też ucznio-

wie dojeżdżający do gubińskich 

szkół. Przed laty w gubińskim magi-

stracie odbyło się spotkanie burmi-

strza Bartłomieja Bartczaka z przed-

stawicielami PKP PLK S.A. – mgr 

inż. Grzegorzem Siewierą - zastępcą 

Naczelnego Dyrektora Oddziału Re-

gionalnego w Poznaniu i mgr inż. 

Alicją Grochowiak – zastępcą Dyrek-

tora ds. Eksploatacji z Zakładu Linii 

Kolejowych w Zielonej Górze. Mó-

wiono o jej ponownym uruchomie-

niu pod kątem wykorzystania przez 

potencjalnych inwestorów ze strefy 

ekonomicznej leżącej na obrzeżach 

Gubina. Pewnym ożywieniem tej 

linii byłoby też uruchomienie dużej 

inwestycji związanej z budową ko-

palni węgla brunatnego i elektrow-

ni na południu od miasta. 

W wyniku transformacji ustrojo-

wej w maju 1990 roku stacja PKP 

w Lubsku została ostatecznie za-

mknięta, natomiast – co istotne 

– działania wojenne nie spowodo-

wały na niej dotkliwych zniszczeń 

w samych budynkach stacyjnych 

i infrastrukturze technicznej. Bez-

powrotna dewastacja „techniki” i 

niszczenie rozpoczęło się przy koń-

cu drugiej dekady lat 90 ubiegłego 

wieku. Data 31 styczeń 1995 roku – 

to ostatni rozkładowy kurs pociągu 

na linii Lubsko – Żagań, a z dniem 

16 maja tegoż roku wycofano się z 

organizacji kursowania tzw. samo-

chodowej (autobusowej) komuni-

kacji zastępczej na tej trasie... Część 

torów od Jasienia poprzez Sieniawę 

Żarską została rozebrana (w więk-

szości przypadków rozkradziona – 

ciekawe, co na fakt przyjmowania 

na skupach złomu szyn kolejowych 

mieliby do powiedzenia ich pra-

cownicy...). Natomiast odcinek Lub-

sko – Żagań przez Bieniów jest jesz-

cze sporadycznie wykorzystywany 

w lokalnym ruchu towarowym. Był 

czas, gdy tym szlakiem kursowa-

ły pociągi towarowe do Republiki 

Federalnej Niemiec, a to za sprawą 

przeprowadzanego remontu mo-

stu kolejowego na odcinku stacja 

PKP  Gubin – dworzec kolejowy w  

Guben.

A może rewitalizacja tego szlaku i 

jego wykorzystanie byłoby zasad-

ne pod względem turystycznym? 

Spójrzmy może na potoczną „ber-

linkę” okiem turysty – miłośnika 

starych linii kolejowych. W dniu 28 

września 2013 roku grupa entu-

zjastów starych pociągów „skrzyk-

nęła się” i na trasę Lubsko – Wro-

cław – Lubsko wyjechał specjalny 

turystyczny skład pasażerski, który 

pierwotnie miał być prowadzony 

przez parowóz – słynną „Piękną He-

lenę” na co dzień stacjonujacą w 

wolsztyńskiej parowozowni. Nieste-

ty – z powodu zagrożenia pożaro-

wego specjalny 3 – wagonowy skład 

ciągnęła wysłużona lokomotywa 

spalinowa produkcji rumuńskiej. Na 

trasie jedną z atrakcji było np. po-

witanie uczestników tej nietypowej 

wycieczki przez Miejską Orkiestrę 

Dętą (towarzyszącej jej uczestni-

kom aż do Wrocławia i z powrotem) 

na stacji PKP w Iłowej Żagańskiej.

Równie ciekawe było wraz z prze-

wodnikiem zwiedzanie odnowione-

go Dworca Głównego we Wrocła-

wiu i jego „zakamarków”, do których 

podróżny praktycznie nie ma dostę-

pu. Równie nostalgiczny był odjazd 

z samego dworca – uczestnicy tej 

niezwykłej wycieczki byli żegnani z 

udziałem orkiestry i pocztu sztanda-

rowego należącego ongiś do Związ-

ku Zawodowego Kolejarzy (w latach 

1945 – 1986) przy stacji PKP w Lub-

sku. Czy w przyszłości będzie szansa 

odbyć podobną nostalgiczną po-

dróż szlakiem tej jakże ważnej – na 

kolejowych mapach Europy linii? 

Czas pokaże. Turystyczne trasy ko-

lejowe w Polsce, Europie i na świe-

cie wciąż zyskują na popularności i 

atrakcyjności.  

Antoni Barabasz 

Przypomnijmy: pod koniec sierpnia 

miało miejsce zdarzenie, kiedy to 

15-latek ruszył za mężczyzną, który 

chwilę wcześniej zabrał torbę 69-lat-

kowi poruszającemu się za pomocą 

podpórki rehabilitacyjnej. - Postawę 

młodzieńca docenił również Komen-

dant Wojewódzki Policji w Gorzowie 

Wlkp. insp. Jarosław Pasterski, który 

skierował do Eryka list gratulacyj-

ny, dziękując w ten sposób za wzo-

rową i godną pochwały postawę. 

W poniedziałek (14.09) w siedzibie 

Urzędu Gminy w Gubinie, Komen-

dant Powiatowy Policji w Krośnie 

Odrzańskim kom. Tomasz Kaczyń-

ski wspólnie z Wójtem Gminy Gubin 

Zbigniewem Barskim podziękowali 

Erykowi Kowalikowi za pomoc. Ko-

mendant w swoim wystąpieniu skie-

rowanym do Eryka oraz jego mamy, 

podziękował za zaangażowanie oraz 

godną naśladowania postawę. Pod-

kreślił, że jest przekonany, że takie 

zachowanie i postawa w czasach 

ciągłego pośpiechu i zobojętnienia 

na ludzką krzywdę będzie wzorem 

i motywatorem dla innych osób. 

Wójt Gminy Gubin, przyłączając się 

do gratulacji, podkreślił, że zacho-

wanie Eryka zasługuje na słowa naj-

wyższego uznania, ponieważ mimo 

młodego wieku wiedział jak należy 

postąpić i nie zawahał się tego uczy-

nić. W podziękowaniu Eryk otrzymał 

od Wójta Gminy Gubin oraz Komen-

danta Powiatowego Policji w Kro-

śnie Odrzańskim drobny upominek, 

natomiast jego rodzice podziękowa-

nie - informuje podkom. Justyna Kul-

ka, z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim.                       (red)

Po wizycie w lesie najlepiej poje-

chać do Powiatowej Stacji Sanitar-

no-Epidemiologicznej w Krośnie 

Odrzańskim (ulica Nadodrzańska 

24, tel. 68 383 80 77), gdzie przyjmu-

je osoba, który sprawdzi, czy nasze 

grzyby są jadalne. Dla potrzeb wła-

snych taka kontrola wykonywana 

jest bezpłatnie, natomiast dla osób, 

które grzyby zbierają dla celów 

handlowych, wydawany jest płatny 

atest. Do sprawdzenia należy do-

starczyć grzyby świeże, dopiero co 

zebrane, ponieważ tylko wtedy na-

dają się one do zbadania. Podczas 

wycieczki na grzyby należy unikać 

zbierania grzybów bardzo młodych, 

starych oraz przejrzałych. Błędem 

jest odcinanie jedynie kapeluszy. 

Często to trzonek świadczy o zdat-

ności grzyba do spożycia. Sanepid 

zaleca niedoświadczonym grzybia-

rzom zbieranie wyłączenie grzybów 

rurkowych. W ich grupie występuje 

najmniej śmiertelnie trujących od-

mian. Niektórzy błędnie uważają, że 

łagodny smak grzyba to znak, że nie 

jest on trujący. Muchomor sromot-

nikowy ma łagodny, niewyróżniają-

cy się smak, a mimo to jest grzybem 

śmiertelnie trującym. Dlatego uwa-

żajmy lub dla pewności udajmy się 

do eksperta. 

(am)
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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

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
Najnowsze oferty zatrudnienia, znaj-

dujące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy - filia w Gubinie (stan na 18 

września br.): kasjer-sprzedawca, 

spawacz, stolarz-montażysta, me-

chanik pojazdów samochodowych, 

autoelektronik, nauczyciel przed-

miotów ekonomicznych, szlifierz, 

kierowca C+E, piekarz, wychowawca, 

recepcjonista, pracownik budow-

lany (brukarz), mechanik pojazdów 

samochodowych, księgowy/a, kie-

rowca samochodu dostawczego 

– pomocnik spawacza, pomoc ku-

chenna, szwaczka, pomocnik me-

chanika, pracownik biurowy.

Wolne miejsca stażu: referent, woź-

na oddziałowa, sprzedawca, pracow-

nik biurowy, wychowawca, pomoc 

nauczyciela.  

Więcej szczegółowych informacji 

na temat ofert zatrudnienia oraz 

wolnych miejscach stażu można 

znaleźć w PUP - Filia w Gubinie, ul. 

Obrońców Pokoju 20, pokój nr 9, tel. 

68 455 22 72 i pokój nr 6 tel. 68 455 82 

12.                                                            (am)

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. Tel. 
660 721 300. 

SPRZEDAM działkę, grunt rolny, o pow. 1,26 h na 
wsi koło Gubina. Tel. 722 105 317. 
SPRZEDAM działkę z warunkami zabudowy, na 
wsi koło Gubina. Atrakcyjna, spokojna, zielona 
okolica. Tel. 722 105 317.
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.

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 króliki 15 zł/kg żywej wagi. Tel. 721 
826 795.
SPRZEDAM na bazarze spożywczym kiosk z płyty 
obornickiej, Nr 60. Tel. 609 411 621.
TANIE POKOJE. Sosnówka w Kosarzynie wynaj-
muje pokoje z łazienką. Parking przy domu. Tel. 535 
279 079. Mail: poczta.las@onet.pl 
SPRZEDAM działki budowlane z pełną dokumen-
tacją, w atrakcyjnym miejscu. Tel. 68 359 10 34. 
SPRZEDAŻ - pszenica, 100 kg/80 zł; kukurydza 
100 kg/120 zł, siano, słoma, obornik bydlęcy, 
króliki - ekologiczne gospodarstwo rolne. Gubin, ul. 
Legnicka 53 A. Tel. 781 899 011.
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Kilka pytań do...
Z Prezbiterem Bogdanem Tomaszewskim – Pastorem Zboru „Betlejem” w Gubi-

nie rozmawia Antoni Barabasz. Pretekstem do spotkania było 50-lecie zboru.

Pastorze, nabożeństwo z okazji 

istnienia 50 lat gubińskiego Zboru 

przeszło do historii. Proszę opowie-

dzieć o jego genezie – powstaniu.

Te pół wieku przeleciało niczym 

błyskawica, od czasu gdy w Gubi-

nie powstał i został zarejestrowany 

nasz Zbór. W końcówce lat 60-tych 

moi rodzice Halina i Jan Tomaszew-

scy nabyli w Gubinie dom, którego 

część następnie została przezna-

czona na świątynię. Mieściła się ona 

przy ul. Zwycięstwa. W niej, w 1970 

r. rozpoczęła się oficjalna działal-

ność naszego Kościoła. Przeszliśmy 

całą procedurę związaną z działal-

nością wyznaniową w ówczesnych 

organach ministerstwa Spraw We-

wnętrznych. Ale jego historia rozpo-

częła się niemal po ustaniu działań 

wojennych. Pionierem działalności 

był Apolinary Rokitnicki. Był on tym 

samym Pionierem Ruchu Ewan-

gelicznego naszego Kościoła. Po 

demobilizacji osiedlił się w Gubi-

nie, następnie do niego dołączyła 

rodzina, która została rozproszona, 

mieszkając w pobliskich wioskach 

– Kopernie, Sadzarzewicach i kilku 

innych. W schyłku lat 60-tych wszy-

scy przeprowadzili się do Gubina i 

wówczas rozpoczęła się nasza praca 

duszpasterska. Obecnie do nasze-

go Zboru przynależy około 100 osób 

zarówno z Gubina jak i okolicznych 

wiosek. W naszej pracy duszpaster-

skiej staramy się, aby nasz Kościół był 

kościołem autentycznym – z przeko-

nania, jak też ściśle przestrzeganych 

zasad postępowania i współpomocy 

bliźnim. W naszym Kościele równie 

powszechne jest np. kapłaństwo. 

Tak uczy i nakazuje Ewangelia i Listy 

Apostolskie. Równie otwarte – jak 

nasza religia – jest tez samo uczest-

nictwo w nabożeństwach. Każdy z 

Wiernych może zarówno modlić się, 

jak też przyjść i wygłosić Słowo Boże. 

Jesteście mocno zaangażowani w 

niesienie pomocy innym oraz dzia-

łalność społeczną? 

Tak, bo fakt jej niesienia wynika z 

Ewangelii, naszych przekonań i norm 

społecznych. Niesiemy ją nadal, ale 

w trochę innym wymiarze. Przed laty 

nasz Zbór był inicjatorem działalno-

ści jadłodajni, a przez kilkanaście lat 

prowadziliśmy noclegownię w Gubi-

nie dla osób bezdomnych. Następ-

nie jadłodajnię przejęła parafia pod 

wezwaniem Trójcy Św. W naszym 

Zborze w pewnym momencie za-

brakło też ludzi do tej służby, ponie-

waż fakt niesienia bezinteresownej 

pomocy osobom ubogim nie moż-

na nazwać pracą. Te działanie reali-

zowaliśmy wespół z Urzędem Miej-

skim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, a obecnie zaczęliśmy się 

zajmować innymi formami wspar-

cia osobom jej potrzebującym, jak 

zbiórki odzieży, mebli oraz żywności. 

W większej części społeczeństwa 

doszliśmy do pewnego poziomu do-

brobytu i chcemy podzielić się tym, 

co mamy, szczególnie żywnością 

jako produktem pierwszej potrzeby. 

Od początku tego roku wspieramy 

pięcioosobową rodzinę z Wenezueli, 

która trafiła do naszego kraju w po-

szukiwaniu pracy. Udało się dla nich 

wynająć mieszkanie, gdzie pokry-

wamy jego najem. Ci Państwo zło-

żyli stosowne dokumenty dotyczące 

udzielenia azylu, a co za tym idzie – 

otrzymania oficjalnego pozwolenia 

na pracę. Na ile się orientuję – ich 

prośba już została rozpatrzona po-

zytywnie przez służby Wojewody 

Lubuskiego. Ich dziecko uczęszcza 

do SP Nr 3, uzyskując dobre wyniki w 

nauce. Były burmistrz Guben Lider 

tamtejszego Kościoła - Ev. Freikir-

chliche Gemeide Guben - Gotffreid 

Hain, obecnie jeden z dyrektorów 

tamtejszego szpitala Noemi Wilke 

Stift, zaprosił nas 3 października na 

dożynki organizowane przez stro-

nę niemiecką. Będzie tam zbierana 

m.in. trwała żywność. Podzielą się z 

nami tymi darami.

Zajmujecie się wymianą młodzie-

ży, organizacją szkoły językowej, 

jak też uczestnictwem w projekcie 

o nazwie „English Camp”.

No cóż, koronawirus w tym roku 

wymusił zmiany. Współpraca, połą-

czona z organizacją obozów języko-

wych, zaproszeniem do udziału w 

nich młodzieży – głównie ze Stanów 

Zjednoczonych – musiała siłą rzeczy 

zostać okrojona. Dlatego nie podję-

liśmy się organizacji tegorocznego 

obozu. Zwykle na tydzień czasu przy-

jeżdżają około 10 – osobowe grupy 

młodzieży i studentów z Ameryki 

Północnej. Dużym wyzwaniem są 

naturalnie sprawy logistyczne, w 

latach poprzednich w Polsce było 

organizowanych przez nasze Zbory 

nawet kilkanaście obozów języko-

wo – integracyjnych. Obozy są orga-

nizowane przy współpracy ze Sto-

warzyszeniem „Fala”, które zajmuje 

się zapraszaniem wolontariuszy z 

USA. Dyrektorem obozu w Gubinie 

jest Aleksandra Nowara. Sam obóz 

jest otwarty głównie dla młodzie-

ży i studentów z Gubina i okolicy; w 

tym konkretnym wypadku znaczna 

część jego uczestników pochodzi 

spoza naszego – kościelnego środo-

wiska. Te przedsięwzięcia są realizo-

wane w sposób oficjalny, a mamy 

również wsparcie dzięki uprzejmości 

burmistrza B. Bartczaka. W realizacje 

obozów językowych włączyliśmy się 

4 lata temu.

Ale to nie są jedyne wasze kontak-

ty międzynarodowe?

Nie. Od kilkudziesięciu lat utrzy-

mujemy przyjacielskie kontakty ze 

Zborem w Guben. Mamy też dobre 

kontakty z gubeńską Armią Zbawie-

nia, jak również w wielu krajach na 

Wschodzie i Zachodzie Europy i nie 

tylko.

A jakie są marzenia i plany Pastora 

Bogdana?

Myślimy cały czas o rozwoju naszego 

kościoła i Zboru w Gubinie. Chcemy 

pozyskać jak najwięcej wiernych 

dla Chrystusa. Ważnym jest, aby od 

Kościoła nie uciekali wierni - przede 

wszystkim młodzi ludzie! Ale naszym 

celem nie jest też ich pozyskiwanie 

na zasadzie zabierania „odganiania” 

od ich dotychczasowych przekonań, 

religii, czy też wiary.

Oferta GDK 
- Nauka gry na perkusji, instruktor Sebastian Bielski, tel. 531950997, wtorki 

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

- 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

- 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” 

UWAGA: Informujemy, że wszystkie formy działalności odbywać się będą z uwzględnieniem 

wytycznych GIS oraz MKiDN dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w czasie epidemii 

COVID-19. Wytyczne opracowane przez Dyrektora GDK dostępne są na BIP-ie instytucji pod 

adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/gdk_gubin/

Do 30 września 2020 r., w Centrum Informacji Urzędu 
Miejskiego, można składać wnioski o przyznanie tytułu 
„Zasłużony dla miasta Gubina”. Dokumenty kieruje się 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Wniosek o nadanie tytułu mogą składać:

•	 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie,
•	 Burmistrz Miasta Gubina,
•	 Komisje stałe Rady Miejskiej,
•	 co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej,
•	 organizacje, stowarzyszenia, fundacje i 

instytucje mające siedzibę w Gubinie
Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać: imię i 
nazwisko osoby fizycznej zgłaszanej do wyróżnienia lub 
pełną nazwę osoby prawnej, organizacji bądź instytucji 
zgłaszanej do wyróżnienia wraz ze szczegółowym 
opisem wybitnych zasług na rzecz miasta Gubina 
lub czynu o wyjątkowym znaczeniu uzasadniającym 
nadanie tytułu.  


