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Pamięć pozostała

Podobnie, jak w roku ubiegłym, 

wracamy pamięcią do niektórych 

osób, które odeszły na wieczny 

odpoczynek na przestrzeni roku. 

Na cmentarzu przybyło ponad 170 

grobów.                              czytaj str. 11

Brakuje krwi!

Odwiedziny w punktach RCKiK 

spadły o 50%. Skutek jest prosty - 

duże niedobory składników krwi 

w magazynach, co poważnie od-

czuwają lubuskie szpitale.

                                               czytaj str. 6

Bajeczki z innej 
beczki

To było spotkanie pełne ciepła, 

wzajemnej sympatii i nieskrywa-

nej radości. Podwodem wspólnie 

spędzonego czasu była nietuzin-

kowa gra w puzzle. Ale nie tylko... 

                                              czytaj str.9

Warsztaty prawne

Sędzia Anna Maria Wesołowska, 

znana z programu w telewizji 

TVN, odwiedziła uczniów szkół z 

gminy Gubin. Skąd pomysł na ta-

kie warsztaty i czego dotyczyły? 

 czytaj str.14

W naszym mieście obecnie trwa 

kilka inwestycji. Przedsięwzięcia 

dotyczą przede wszystkim po-

prawy infrastruktury drogowej i 

naprawy chodników, ale jest też 

kilka innych zadań.       czytaj str.  2

Czas remontów  
i inwestycji

Kolejne medale Pawła! 
Na pływalni AWF w Krakowie w dniach 10-11 października zostały rozegra-
ne Mistrzostwa Polski „Sprawni Razem”, dedykowane pływakom z niepełno-
sprawnością intelektualną, zorganizowane przez Małopolskie Towarzystwo 
Społeczno - Sportowe Sprawni Razem. Województwo Lubuskie reprezentował 
zawodnik SSO KS „Pionier”, Paweł Krupiński.                                    Czytaj str. 8

Fala zakażeń
Czytaj str. 10

W nocy z 24/25 
października 

przestawiamy 
wskazówki zegarka 

z godz. 3 na 2



2    czwartek 22.10.2020 aktualności miejskie

Czas remontów i inwestycji
W naszym mieście obecnie trwa 

kilka inwestycji, a wiele zadań ru-

szy w najbliższym czasie. Przedsię-

wzięcia dotyczą przede wszystkim 

poprawy infrastruktury drogowej 

i naprawy chodników, ale jest też 

kilka innych zadań. Co w takim ra-

zie w niebawem zostanie do użyt-

ku, gdzie rozpocznie się remont i 

na co przygotowana będzie doku-

mentacja projektowa?

- W tej chwili trwają takie inwesty-

cje jak: kompleksowy remont ul. 

Sobieskiego i ul. Hożej, budowa 

chodnika przy ul. Sportowej oraz 

likwidacja przejścia dla pieszych 

na ul. Ułanów Karpackich (przy re-

stauracji McDonald’s) – zaznacza 

Naczelnik Wydziału Komunalnego 

i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz

-Kalinowicz. – Ponadto na cmen-

tarzu komunalnym tworzone jest 

kolumbarium. 

Co ciekawe, już niedługo prace 

ruszą także w innych miejscach i 

remontów można spodziewać się 

przy: ul. Morskiej (wybudowane 

zostaną tam miejsca postojowe 

dla samochodów), ul. Rodziewi-

czówny (powstanie tam chodnik), 

ul. Jedności Robotniczej (remont 

chodnika), ul. Konopnickiej (bu-

dowa parkingu), ul. Roosevelta 1 

i ul. Cmentarnej (naprawa chod-

ników). – Wiele zadań wykonu-

je powołany w urzędzie referat 

drogowy, ale ma on ograniczone 

moce przerobowe, więc część 

przedsięwzięć zrealizują lokalne 

firmy – dodaje burmistrz Bartło-

miej Bartczak. 

Jak wiadomo większość dużych in-

westycji może zostać wykonana do-

piero po opracowaniu stosownych 

dokumentów i uzyskaniu zezwoleń. 

W tym momencie Urząd Miejski zle-

cił przygotowanie pełnej dokumen-

tacji projektowej na takie zadania jak: 

kompleksowy remont ul. Widok i ul. 

Bronowickiej, przebudowę ul. 3 Maja, 

generalny remont ul. Słowackiego i 

ul. Krasińskiego, przebudowę ul. Ślą-

skiej (łącznik od deptaka do wyjazdu 

przy sklepie „Biedronka”), remont ul. 

Żwirki i Wigury i ul. Złotej oraz budo-

wę chodników, dróg oraz parkingów 

przy blokach na ul. Pułaskiego.

- Chodnik przy ulicy Sportowej był 

w bardzo złym stanie technicznym 

i stwarzał zagrożenie dla pieszych 

– komentuje jedno z działań radny 

Mirosław Rogiński. – Inwestycja jest 

realizowana z inicjatywy burmistrza 

Bartczaka, przy poparciu wszyst-

kich członków Rady Miejskiej. Nie 

ma wątpliwości, że była ogromnie 

potrzebna i zdecydowanie zwięk-

szy komfort życia i bezpieczeństwo 

mieszkańców w tym miejscu. 

Kto jest objęty Spisem Rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obej-

mie wszystkie gospodarstwa rol-

ne, zarówno osób fizycznych (tj. 

gospodarstwa indywidualne), jak 

i osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niemających oso-

bowości prawnej. Pamiętajmy, że 

spisywane będą gospodarstwa, 

które 1 czerwca 2020 roku prowa-

dziły działalność rolniczą.

Do działalności rolniczej prowadzonej 

przez gospodarstwo rolne zalicza się:

- uprawę roślin, która obejmuje: 

wszystkie uprawy rolne, warzyw-

nictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, 

hodowlę i nasiennictwo roślin rolni-

czych i ogrodniczych,

- chów i hodowlę zwierząt gospo-

darskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, 

świń, drobiu, królików, pozostałych 

zwierząt futerkowych, zwierząt dzi-

kich utrzymywanych w warunkach 

fermowych i pszczół,

- utrzymywanie gruntów rolnych, 

już niewykorzystywanych do celów 

produkcyjnych, według zasad dobrej 

kultury rolnej (zgodnie z normami).

Spisowi podlegają również go-

spodarstwa rolne nietowarowe 

(tj. nie prowadzące sprzedaży wy-

tworzonych produktów rolnych i 

zwierząt gospodarskich), czyli ta-

kie, które produkują  wyłącznie na 

samozaopatrzenie gospodarstwa 

domowego lub których działal-

ność rolnicza ogranicza się tylko i 

wyłącznie do utrzymywania grun-

tów rolnych, już niewykorzystywa-

nych do celów produkcyjnych, w 

dobrej kulturze rolnej.

Pamiętajmy, że gospodarstwa rol-

ne spisuje się u ich użytkowników, 

a nie u właścicieli. Oznacza to, że 

jeżeli  właściciel gospodarstwa 

wydzierżawił je w całości innej 

osobie i w dniu 1 czerwca 2020 

r. ta osoba była użytkownikiem 

tego gospodarstwa, to powinno 

być ono spisane u użytkownika. 

Spisem nie są objęci właściciele 

gruntów nie prowadzący działal-

ności rolniczej.

Za użytkownika gospodarstwa 

rolnego uważa się osobę fizycz-

ną, osobę prawną oraz jednostkę 

organizacyjną niemającą osobo-

wości prawnej, faktycznie użyt-

kującą gospodarstwo rolne (tj. na 

której rachunek i w której imieniu 

gospodarstwo jest prowadzone i 

która jest odpowiedzialna za go-

spodarstwo prawnie i ekonomicz-

nie), niezależnie od tego, czy jest 

właścicielem, dzierżawcą tego 

gospodarstwa czy też użytkuje je 

z innego tytułu i niezależnie od 

tego, czy grunty wchodzące w 

skład gospodarstwa rolnego są 

położone na terenie jednej czy kil-

ku gmin.

Za osobę kierującą gospodar-

stwem rolnym uważa się pełno-

letnią osobę fizyczną upoważnio-

ną przez właściciela/użytkownika 

gospodarstwa rolnego do podej-

mowania oraz nadzorowania lub 

wykonywania decyzji bezpośred-

nio związanych z procesami pro-

dukcyjnymi.

W razie nieobecności osoby kie-

rującej, wywiadu może udzie-

lić użytkownik, a w przypadku 

gdy jest to również niemożliwe, 

pełnoletnia osoba z jego gospo-

darstwa domowego najlepiej 

orientująca się w sprawach go-

spodarstwa rolnego.
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Co dalej z Willą Wolfa?

Na początku kwietnia tego roku na-

sze miasto wraz z Guben rozpoczęło 

realizację drugiego etapu projektu 

„Dwa ratusze-jedno Euromiasto” 

współfinansowanego ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju  Re-

gionalnego w ramach Programu 

Współpracy INTERREG V A Branden-

burgia-Polska 2014-2020. 

Głównym celem tego przedsięwzię-

cia jest pogłębienie integracji Euro-

miasta Gubin-Guben na wszystkich 

płaszczyznach współpracy. Szczegól-

nie wzmocnienie i ukierunkowanie 

kooperacji administracji i mieszkań-

ców oraz współpracy w dziedzinie 

gospodarki, turystyki i kultury. Ma to 

nastąpić poprzez stworzenie m.in. 

Transgranicznej Koncepcji Rozwoju 

Turystyki dla Euromiasta Gubin-Gu-

ben. Koncepcja ta ma na celu wyty-

czenie sposobów powiązania ze sobą 

istniejących ofert polskiej i niemiec-

kiej strony oraz stworzenia nowych 

transgranicznych kierunków rozwoju. 

Pierwszym krokiem ku realizacji tego 

założenia było spotkanie (6.10.2020 

r.) robocze z udziałem burmistrzów 

Bartłomieja Bartczaka i Freda Mahro, 

a także Przewodniczącego Stowa-

rzyszenia Wspierającego Odbudowę 

Willi Wolfa z siedzibą w Berlinie Floria-

na Mausbacha i innych specjalistów. 

Uczestnicy rozmawiali o odbudowie 

budynku zaprojektowanego przez 

Ludwiga Mies van der Rohe, co ma 

być jednym z kluczowych punktów w 

opracowywanym dokumencie.

Przedstawiciele Euromiasta są świa-

domi potencjału gospodarczego 

i turystycznego wynikającego ze 

struktury naszych miast i ich geogra-

ficznego położenia. Zintegrowanie 

rozwoju turystyki w dwumieście i re-

gionie jest szansą na ich zrównowa-

żony i długofalowy rozwój. W efekcie 

może to przyczynić się do stworzenia 

nowych miejsc pracy i oraz poprawić 

warunki życia lokalnej społeczności. Od wielu miesięcy mówi się o po-

trzebie stworzenia na gubińskim 

cmentarzu, czyli zbiorowego gro-

bowca z niszami na urny z pro-

chami zmarłych. Obecnie trwają 

prace budowlane, a obiekt ma 

zostać oddany do użytku jeszcze 

w tym roku. 

Na cmentarzu 
budują 

kolumbarium

Obiekt powstaje niedaleko głów-

nego wejścia po prawej stronie ne-

kropolii. Co jeszcze warto wiedzieć 

– kolumbarium będzie posiadało 96 

nisz, a koszt jego wykonania to oko-

ło 140.000 złotych. Na zdjęciu widać 

postępy prac przy budowie grobow-

ca na urny z prochami. 
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Zakaz odwiedzin

Szanowni Pańtswo,
Fotowoltaika, to doskonały sposób

na połączenie dbałości o środowisko
naturalne z korzystnym pozyskiwaniem

energii na potrzeby gospodarstwa domowego,
przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego czy

wspólnoty mieszkaniowej. Instalacje tego typu
w gospodarstwie domowym są nielicznymi,

które gwarantują zwrot nakładów w określonym
czasie. Przedsiębiorcy, w tym także rolnicy,

mogą zaliczyć je w koszty działalności,
finansując w postaci kredytu lub leasingu.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem
szerszej informacji na temat budowy

instalacji PV, jej parametrami,
zasadami finansowania czy ceną

ZAPRASZAMY do kontaktu drogą telefoniczną
lub mailową.

TO SIĘ OPŁACA!!!

BeFe Group SC

Fatalny stan

Nasi Czytelnicy alarmują: po drodze 

Żenichów-Pleśno nie da się już nor-

malnie jeździć. Z dnia na dzień ich 

stan drastycznie się pogarsza. Kie-

rowcy są w tym miejscu zmuszeni 

do lawirowania pomiędzy wyjątkowo 

duża ilością dziur. A jazda bardziej 

przypomina slalom, który skończyć 

się może poważnym uszkodzeniem 

naszego pojazdu, a nawet i spowodo-

waniem niebezpiecznej 

sytuacji na drodze.

Ponieważ jest to gminna droga, skie-

rowaliśmy pytanie do Urzędu Gminy, 

co w tej kwestii jest aktualnie robione. 

Dostaliśmy informację, że w chwili 

obecnej gromadzone są materiały 

niezbędne do wykonania remontu 

przedmiotowego odcinka drogi. W 

najbliższym możliwym czasie przed-

miotowe prace zostaną wykonane. 

Zachęcamy innych czytelników do 

przesyłania zdjęć dokumentujących 

zły stan naszych lokalnych dróg. Fo-

tografie prosimy podsyłać na adres 

wiadomoscigubinskie@o2.pl lub na 

Facebooku - przez Messengera. (am)

Nic nie widać!
Dzwoni redakcyjny telefon: - Proszę, 

zajmijcie się wyjazdem z parkingu 

obok sklepu Dino przy ulicy Złotej. 

Tam kiedyś może dojść do kolizji lub 

wypadku przez zatoczkę przezna-

czoną dla samochodów osobowych, 

która znajduje się obok nieczynnych 

zakładów metalowych. Wyjeżdżając 

z tamtej ulicy nie widać samochodu, 

jadącego od strony Policji w kierunku 

Horex-u – mówi dzwoniący. 

Sprawdziliśmy - rzeczywiście, jadąc 

samochodem osobowym – nie wi-

dać pojazdu nadjeżdżającego z lewej 

strony. Nie ma podobnego proble-

mu, jeżeli wyjeżdżający kieruje samo-

chodem dostawczym lub ciężaro-

wym. Ale dla kierujących osobówką 

jest bardzo zła widoczność. 

Poprosiliśmy o komentarz do tej 

sytuacji asp. Sebastiana Weryka z 

krośnieńskiej „drogówki”: - W celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego każda osoba fizyczna może 

złożyć wniosek do zarządcy ruchu 

o zastosowanie urządzenia w tym 

przypadku lustra, które podniesie 

stopień bezpieczeństwa. Nie mniej 

jednak, mogę zapewnić, że policjan-

ci Wydziału Ruchu Drogowego KPP 

Krosno Odrzańskie przeprowadzą lu-

strację przedstawionego miejsca. W 

przypadku potwierdzenia zasadności 

montażu lustra złożymy wniosek do 

zarządcy drogi o zastosowanie po-

wyższego elementu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego..

Antoni Barabasz 

Pozytywne wyniki testów na koro-

nawirusa SARS-CoV-2 w szpitalu 

Fundacji im. Naëmi Wilke w Gu-

ben. - W porozumieniu z Urzędem 

ds. Zdrowia Publicznego Powiatu 

Sprewa-Nysa w szpitalu Funda-

cji im. Naemi Wilke przeprowa-

dzone zostały rutynowe testy na 

obecność wirusa SARS-CoV-2. W 

wyniku tych badań w piątek 2 

października stwierdzono jeden 

wynik pozytywny wśród perso-

nelu szpitala. Aby ograniczyć dal-

sze rozprzestrzenianie się wirusa, 

przeanalizowano ścieżki kontak-

tów oraz przeprowadzono kolejne 

testy wśród pracowników i pa-

cjentów. W wyniku tych działań 

wykryto kolejną osobę z wynikiem 

pozytywnym wśród pacjentów 

szpitala. W następstwie tych wy-

darzeń podjęto różnego rodzaju 

działania ochronno-zapobiegaw-

cze w celu zahamowania rozprze-

strzeniania się wirusa. Podczas 

testów kontrolnych 6 października 

stwierdzono kolejne dwa pozytyw-

ne wyniki wśród personelu szpitala 

- informują Rektor szpitala Markus 

Müller oraz Dyrektor Zarządzający 

Gottfried Hain.

Razem z Urzędem ds. Zdrowia 

podjęto kolejne środki zapobie-

gawcze i ochronne w celu zaha-

mowania rozprzestrzeniania się 

wirusa. Aż do odwołania obowią-

zuje zakaz odwiedzin w szpitalu. W 

uzgodnieniu z Urzędem ds. Zdro-

wia zwiększono koncepcję wyko-

nywania testów. Profilaktycznie 

testom na obecność koronawiru-

sa poddany został stopniowo cały 

personel szpitala. Dzięki wdrożo-

nym stałym środkom higieny, 

opieka nad naszymi pacjentami 

jest nadal zapewniona.                 (red)
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Szpital powiatowy włącza się do walki z koronawirusem

Remont drogi w Jazowie 

Sytuacja staje się coraz bardziej po-

ważna. Konieczne jest zabezpieczanie 

miejsc dla chorych na koronawirusa. 

Szpital powiatowy, na polecenie Wo-

jewody Lubuskiego, od ubiegłego 

tygodnia dysponuje 30 łóżkami na 

II poziomie zabezpieczenia (w tym 

jednym łóżkiem intensywnej terapii 

z kardiomonitorem oraz możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji 

mechanicznej). Zostały one przygo-

towane na bazie dotychczasowego 

Decyzją Wojewody Lubuskiego oddział wewnętrzny szpitala powiatowego, umiejscowio-
ny w Krośnie Odrzańskim, został zamieniony w covidowy. W Gubinie, na przygotowywa-
nym oddziale rehabilitacji, w rezerwie jest 25 łóżek dla chorych na koronawirusa. 

oddziału wewnętrznego. W Gubinie 

Wojewoda Lubuski polecił przygoto-

wać 25 takich łóżek. Starosta Krośnień-

ski, Grzegorz Garczyński podkreśla, że 

oddział przeznaczony dla osób zaka-

żonych jest odizolowany, z osobnym 

wejściem do placówki. Trafiają do 

niego osoby wymagające hospitaliza-

cji. Niestety, w ubiegły weekend dwie 

osoby chore na COVID-19 zmarły.  Pa-

cjenci oddziału wewnętrznego zostali 

wcześniej przeniesieni do innych pla-

cówek lub wypisani do domów. Bez 

zmian funkcjonuje jak dotąd „poro-

dówka” i oddział chirurgii. W tym dru-

gim przypadku przyjmowani są tylko 

pacjenci z „nagłych przypadków”, pla-

nowe zabiegi muszą być przekładane 

na późniejszy termin.  Przypominamy, 

że od soboty Powiat Krośnieński jest w 

tzw. strefie czerwonej. 

To oznacza:

- w sklepie może przebywać maksy-

malnie 5 osób na jedną kasę;

- lokale gastronomiczne są czynne w 

godz. 6-21, potem następuje realizacja 

zamówień tylko na wynos

- w transporcie publicznym zajętych 

może być 50 proc. miejsc siedzących 

lub 30 proc. wszystkich

- w zgromadzeniach publicznych 

może uczestniczyć tylko do 10 osób

- w szkołach ponadpodstawowych 

prowadzone jest nauczanie zdalne, z 

wyłączeniem zajęć praktycznych

- wydarzenia sportowe odbywają się 

bez udziału publiczności.

Solidarność mieszkańców jest 

szczególnie ważna w dobie kryzy-

su. O tym, że można działać wspól-

nie, ponad podziałami pokazują 

darczyńcy, dla których ratowanie 

życia i jeszcze sprawniejsze funk-

cjonowanie Szpitala Powiatowego 

jest jednym z celów. Konkretny 

przykład? Andrzej Iwanicki zorga-

nizował zbiórkę pieniędzy, która 

zakończyła się 5 cyfrowym sukce-

sem. Za ponad 11 000 złotych zaku-

piono aparat do odkażania karetek, 

Gubinianie wspierają Szpital

Mieszkańcy Jazowa interweniowali u 

radnych powiatowych. Na tyle sku-

tecznie, że Roman Gancarz, Andrzej 

Iwanicki oraz Roman Sikora wspólnie 

zaczęli zabiegać o pieniądze na tę in-

westycje. Jak podkreślają – wszystko 

ponad podziałami. Zresztą Roman 

Gancarz i Andrzej Iwanicki w powie-

cie współtworzą Koalicję Ponad Po-

działami. 

Całość prac drogowych ma kosz-

tować około 150 tys. zł. W budżecie 

Telefoniczny dyżur 

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obostrzenia 

wynikające z „czerwonej strefy” zachęcam Państwa do 

kontaktu telefonicznego: 661 122 100. Najbliższy dyżur 

w środę 28 października w godz. 15:30 - 20:30.

Materiały sponsorowane przez 
Powiat Krośnieński

Roman Gancarz, Andrzej Iwanicki oraz Roman Sikora skutecznie, ponad podziałami, zawalczyli o pieniądze na remont drogi w Jazowie

Dodatkowe wyposażenie w karetkach to element zwiększający bezpieczeństwo przewożonych pacjentów

gminy Wójt Zbigniew Barski zarezer-

wował pieniądze, powiat ma dać po-

zostałą część. Jak podkreśla Starosta 

Grzegorz Garczyński, to kolejny do-

wód na to, że wspólnymi siłami moż-

na więcej niż w pojedynkę. Współfi-

nansowanie inwestycji jest kluczem 

do sukcesu – przekonaliśmy się o tym 

już wielokrotnie, dodaje Starosta. Na-

tomiast Radny Roman Gancarz do-

daje, iż ważne jest, aby drobnymi, ale 

konsekwentnymi krokami realizować 

rzeczy ważne dla mieszkańców.

Droga jest potrzebna mieszkańcom 

gminy i dzięki interwencji radnych 

oraz porozumieniu samorządów 

rozpoczęły się prace nad dokumen-

tacja. Wiadomo już, że podbudowa 

drogi jest odpowiednia, by położyć 

dwie warstwy – podbudowy asfalto-

wej oraz ścieralną. Do tego zostanie 

wzmocnione pobocze. Remont bę-

dzie miał miejsce na odcinku pół ki-

lometra. 

Decyzja zapadła. Remont drogi powiatowej w Jazowie, w gminie Gubin dojdzie do skut-
ku. Po interwencjach mieszkańców, wspólnych ustaleniach radnych oraz władz powiatu 
i gminy, wypracowane rozwiązania umożliwią wykonanie zadania.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wiele osób poka-
zało, że „solidarność”, „pomoc”, „wspólnota” to słowa im 
szczególnie bliskie. Pamiętamy jeszcze wspólne szycie ma-
seczek, darczyńców przekazujących środki do dezynfekcji, 
wcześniejsze działania na rzecz szpitala powiatowego. To 
jednak nie wszystko.

sprzęt potrzebny przy wypadkach, 

cztery komplety do intubacji (po 

jednym do każdego samochodu) 

oraz wentylatory. Pieniądze dali 

(oprócz wspomnianego Andrzeja 

Iwanickiego) – Zbigniew Bołocz-

ko, Jerzy Galewski, Kazmierz Kę-

dzierski, Kamil Kuśnierek, Paweł 

Szwed oraz Stowarzyszenie Esqu-

adra. Prezes Zachodniego Cen-

trum Medycznego Jolanta Siwicka 

oraz pracownicy szpitala wyrażają 

wdzięczność za pomoc. 
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Kim był Tyrmand?

Brakuje krwi!
Pandemia jest czasem trudnym 

dla każdego z nas. W tym okre-

sie ważne jest dbanie i ratowanie 

zdrowia oraz życia każdego z nas. 

I właśnie taką możliwość daje 

nam punkt Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa w Zielonej Górze. To tutaj 

zbierany jest ten ważny płyn, 

który nie jednemu uratował ży-

cie. Jak wygląda oddawanie krwi 

w obecnym czasie w naszym re-

gionie?

W piątek (16.10), na nowej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie rozegrano Memoriał Jana Oczkowskiego. Zawody zorganizował 
Tomasz Romanowski, sponsorem pucharów i dyplomów dla drużyn był Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie, a nagrody rzeczowe ufundował Łukasz 
Oczkowski. Sędziował Mirosław Skobel. Turniej był rozgrywany w przyjaznej atmosferze. Wyniki poszczególnych meczów: Jano-Prezesi Team 1:1, 
Grafit - Czwarci do brydża 5:2, Jano-Grafit  1:2, Czwarci do brydża - Prezesi Team 2:5, Jano - Czwarci do brydża 2:4, Prezesi Team - Grafit 7:2. Koń-
cowa kolejność: 1. Prezesi Team 7 pkt., 2. Grafit 6 pkt., 3. Czwarci do brydża 3 pkt., 4. Jano 1 pkt.                                                                                           (am)

Memoriał Janka Oczkowskiego

W ramach corocznego cyklu „Nocy 

Bibliotek” odbywającej się w miej-

skiej bibliotece – Andrzej Wini-

szewski, znany jako popularyzator 

jazzu - przybliżył uczestnikom spo-

tkania postać Leopolda Tyrmanda 

na tle współczesnych mu czasów. 

Witając uczestników, dyrektor 

MBP Ewa Dąbek, nawiązując do 

aktualnej sytuacji, zachęcała do 

częstego odwiedzania murów 

książnicy. Tegoroczne hasło VI edy-

cji Nocy Bibliotek brzmiało „Klimat 

na czytanie”. Pod tym tytułem 

zaprezentowany został wiersz - 

hymn, który napisał Jacek Cygan. 

Podczas spotkania zaprezento-

wano multimedialną prezentację 

„Leopold Tyrmand w jazzowo-li-

terackich klimatach”. Prezentacja 

wzbogacona została fragmenta-

mi filmów i koncertów jazzowych 

oraz odsłoniła mniej znane fakty 

z życia autora „Złego”. Kim zatem 

był bohater spotkania? Frapował 

jemu współczesnych – bohemie 

artystycznej. 

Najbardziej znany jako pisarz – 

mimo, że zdania wśród krytyków 

literatury na temat jego twórczo-

ści są podzielone. Mniej znany jako 

autor scenariuszy filmowych oraz 

pionierskiej w Polsce Ludowej hi-

storii muzyki jazzowej „U brzegów 

jazzu”. Co do jej wartości - zdania 

wśród znawców tematu są rów-

nież podzielone. Niektórzy uważa-

ją, że nie jest to szczególnie warto-

ściowa pozycja poświęcona temu 

gatunkowi muzyki, ale są zgodni, 

że w drugiej połowie lat 50-tych 

ub. wieku było to pionierskie opra-

cowanie, a polskim miłośnikom 

jazzu znane były głównie nazwiska 

Elli Fitzgerald i Luisa Armstronga. 

L. Tyrmand zagrał również w kilku 

epizodycznych rolach – w filmach i 

etiudach filmowych. A. Winiszew-

ski podkreślił, iż chciał pokazać 

bohatera tego spotkania raczej 

jako niespełnionego bohatera fil-

mowego i muzycznego (związa-

nego z polskim festiwalem jazzu 

w Sopocie), konferansjera i aktora, 

ponieważ jako autor jest dość zna-

ny m.in. z powieści „Zły”, na bazie 

której został zrealizowany film pod 

tym samym tytułem. Natomiast 

jako osoba związana z filmem i 

jazzem w szczególności – niemal 

nieznany i niedoceniany. Warto do-

dać, że po kilkuletnich staraniach i 

legalnym wyjeździe na Zachód – L. 

Tyrmand znalazł się ostatecznie 

w USA, gdzie nie odniósł oczeki-

wanego przez siebie sukcesu, a o 

jego spuściznę artystyczną ubiega 

się w Polsce jego syn – Matthew 

Tyrmand. Pisarz zmarł na emigra-

cji w 1985 roku. Sejm RP ogłosił rok 

2020 – „Rokiem Tyrmanda”. 

                                       Antoni Barabasz

Mówi Krzysztof Piwowarczyk z RC-

KiK w Zielonej Górze, który zajmuje 

się miedzy innymi organizacją wy-

jazdów krwiobusów: - Cieszy nas 

ogromnie fakt, że wśród mieszkań-

ców Gubina i okolic obserwujemy 

tak wysoką świadomość wagi hono-

rowego krwiodawstwa. Jak wiado-

mo, nie udało się do tej pory w wa-

runkach laboratoryjnych stworzyć 

substancji w 100% odpowiadającej 

swoimi właściwościami krwi ludzkiej. 

Dlatego też, pozyskać ją nadal i przy-

puszczalnie jeszcze długo będzie 

można tylko i wyłącznie od Hono-

rowych Krwiodawców. Od wielu lat 

mieszkańcy Gubina mają możliwość 

regularnie oddawać krew w naszym 

Krwiobusie i czynią to chętnie, co 

widać po statystykach. Pobór krwi 

utrzymuje się średnio na poziomie 

około 30 krwiodawców na akcję, co 

jest naprawdę bardzo zadowalają-

cym efektem. Jest nam niezmier-

nie miło, że możemy regularnie 

odwiedzać to przygraniczne miasto 

i spotykać się z tak fantastycznymi 

ludźmi, których postawa jest godna 

naśladowania. 

Zapytaliśmy K. Piwowarczyka o to, 

jak wirus wpłynął na statystyki, jeśli 

chodzi o oddawanie krwi. Odpo-

wiedź nas nie zaskoczyła. Odwiedzi-

ny w punktach RCKiK spadły o 50%. 

Skutek jest prosty - duże niedobory 

składników krwi w magazynach, co 

poważnie odczuwają lubuskie szpi-

tale, które mimo wszystko muszą 

przeprowadzać pilne zabiegi ratu-

jące życia, a także leczyć krwią, czy 

operować pacjentów z innymi prze-

wlekłymi chorobami. Jak umówić 

wizytę w RCKiK? Wystarczy zadzwo-

nić pod numer telefonu: 68 329 83 

93.

Lęk ludzi, przed zachorowaniem na 

koronawirusa, ogranicza ich w po-

maganiu. Jest to zrozumiałe, jednak 

trzeba głośno powiedzieć, KRWIO-

DAWSTWO JEST BEZPIECZNE. Aby 

utrzymać ciągłość i bezpieczeństwo 

pracy placówek oraz nieustannie 

pozyskiwać ten bezcenny lek, pu-

bliczna służba krwi wprowadziła 

dodatkowe kroki mające za zadanie 

zapewnić bezpieczeństwo Krwio-

dawców jak i samych pracowników. 

Procedury preselekcyjne, wzmożo-

ne działania dezynfekcyjne, telefo-

niczne umawianie wizyt w naszych 

placówkach, ograniczenie ilości osób 

aktualnie przebywających w po-

mieszczeniach. Pamiętać trzeba o 

tym, że największy wpływ na to, jak 

dalej będzie się rozwijała sytuacja za-

leży tylko od nas. Nasze odpowiednie 

zachowania, dbanie o higienę, odpo-

wiedzialność za nas samych i drugie-

go człowieka.

Zapraszamy więc na najbliższą i jed-

nocześnie ostatnią w tym roku, akcję 

pod gubińską farą, która zaplanowa-

na jest na 9 grudnia, w godzinach 

9.00 do 12.30. Martyna Pawelska
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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, 
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.

Bądź rozważny 

Wszystkich Świętych w tym roku 

przypada w niedzielę, ale pew-

nie już przed weekendem ruch 

wokół Cmentarza Komunalne-

go w Gubinie będzie większy, niż 

zazwyczaj. Policjanci oraz straż-

nicy miejscy będą kontrolować 

drogi dojazdowe do cmentarza 

w celu zwiększenia płynności 

ruchu. Funkcjonariusze zadba-

ją także o to, aby nikt nie stał się 

ofiarą złodziei. Musimy pamiętać, 

że sprawcy bez skrupułów wyko-

rzystują naszą zadumę i roztar-

gnienie podczas porządkowania 

nagrobków. Dlatego nie pozo-

stawiajmy bez nadzoru naszych 

rzeczy, w szczególności torebek, 

saszetek i innych cennych, czy 

ważnych przedmiotów. Udając 

się na cmentarz nie zabierajmy ze 

sobą niepotrzebnej ilości gotów-

ki. Jeżeli będzie ładna pogoda, a 

na cmentarz mamy niedaleko, to 

radzimy zostawić auto w domu i 

wybrać się pieszo na miejsce spo-

czynku bliskich.

 (am)
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Kolejne medale Pawła! 

O Pawle Krupińskim znowu zro-

biło się głośno. Dlaczego? Oczy-

wiście przez pływanie i zdobyte 

medale. Gubinianin dwukrotnie 

zdobył kolejne tytuły Mistrza 

Polski. Jak? Relacjonuje mama 

Pawła. 

Praca czeka Gdzie je wyrzucić?
Robiąc od czasu do czasu przegląd domowej ap-
teczki możemy natknąć się na przeterminowane 
leki. Co z nim zrobić? Na pewno nie wrzucać do 
zwykłego śmietnika.

Drogówka 
apeluje

Najnowsze oferty pracy, znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy - Filia w Gubinie, ul. Obrońców 

Pokoju 20, pokój nr 9, tel. 68 455 22 

72 i pokój nr 6 tel. 68 455 82 12 (stan 

na 16.10.2020 r.): kasjer-sprzedaw-

ca, spawacz, stolarz-montażysta, 

mechanik pojazdów samochodo-

wych, autoelektronik, nauczyciel 

przedmiotów ekonomicznych, kie-

rowca C+E, wychowawca, pracow-

nik budowlany (brukarz), mecha-

nik pojazdów samochodowych, 

pomoc kuchenna, pomocnik me-

chanika, szwaczka, tapicer, maga-

zynier, spawacz, szlifierz metali, 

magazynier, pracownik produk-

cyjny, spedytor, brukarz, operator 

koparki, pracownik biurowy. Wolne 

miejsca stażu sprzedawca, wycho-

wawca, pracownik biurowy. 

(am)

Paweł wystartował w 

trzech konkurencjach, 

na dystansach 50 m 

stylu klasycznym, 100 

m stylem klasycznym i 

50 m delfinem

„

Na pływalni AWF w Krakowie w 

dniach 10-11 października zostały ro-

zegrane Mistrzostwa Polski „Sprawni 

Razem”, dedykowane pływakom z 

niepełnosprawnością intelektualną, 

zorganizowane przez Małopolskie 

Towarzystwo Społeczno - Sportowe 

Sprawni Razem. Województwo Lu-

buskie reprezentował zawodnik SSO 

KS „Pionier”, Paweł Krupiński. To był 

bardzo udany występ. Paweł wystar-

tował w trzech konkurencjach, na 

dystansach 50 m stylu klasycznym, 

100 m stylem klasycznym i 50 m delfi-

nem. Dwukrotnie zdobył tytuł mistrza 

Polski w kategorii osób z zespołem 

Downa i trzecie miejsce w biegu pa-

raolimpijskim. Medal ten wywalczo-

ny w stawce z zawodnikami z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną, 

pozbawionych ograniczeń motorycz-

nych i psychicznych, towarzyszących 

zawodnikom z zespołem Downa ma 

szczególne znaczenie. Paweł pokazał 

przysłowiowy „pazur” i uzyskał wzbu-

dzający ogólny aplauz i uznanie wyni-

kiem 1:41,16. Zdobyte medale bardzo 

cieszą, ale największą satysfakcję dają 

„wypływane” wyniki, z którymi Paweł 

wdarł się do EUROPEJSKIEJ OPEN 

TRÓJKI, a w kategorii wiekowej MA-

STERS 2 plasuje się na każdym z dy-

stansów na pierwszej pozycji. To wiel-

ka sprawa, która uskrzydla i podnosi 

wolę do dalszej pracy i walki.

Pływanie to wielka pasja Pawła, któ-

rą nieustanie pielęgnuje od 20 lat. 

Obecna w naszym życiu covidowa 

rzeczywistość i marcowy lockdown 

zburzył nasze sportowe plany, ocze-

kiwania i marzenia, ale jednocześnie 

zmusił do działań alternatywnych. 

Pierwszą złość po odwołanych Świa-

towych Igrzyskach Osób z Zespo-

łem Downa i zamknięciu basenów 

odreagowaliśmy krótkim marcowo

-kwietniowym pływaniem w jeszcze 

zimnych wodach jeziora Borek, dłu-

gimi wyprawami nording walking 

i pływaniem „na uwięzi” w naszym 

ogrodowym basenie. W tym czasie 

wielką radość dawały świetne ćwicze-

nia  „on-line” z gdańskimi kolegami z 

UKS ADA JUDO FUN. Przetrwaliśmy, 

a owoce tej różnorodnej walki zebra-

liśmy w Krakowie. Paweł jest ubiegło-

rocznym, dwukrotnym brązowym 

medalistą Mistrzostw Europy Osób z 

ZD. Najbliższe międzynarodowe za-

wody to Europejskie Igrzyska osób z 

Zespołem Downa, które odbędą się 

na wiosnę w Portugalii. Paweł jest 

wychowankiem Ziemowita Patka, 

od dwóch lat trenuje pod bacznym 

okiem mamy Anny, startuje w zawo-

dach zarówno z rywalami z niepełno-

sprawnością intelektualną, jak rów-

nież z pełnosprawnymi rówieśnikami 

w pływaniu w kategoriach Masters. 

Przed nami Wszystkich Świętych, w 

związku z tym na parkingach i pla-

cach obok cmentarzy pojawi się po-

nownie rzesza osób przybywających 

na groby z odległych miejscowości. 

Jak zaznacza Komendant Straży 

Miejskiej w Gubinie Krzysztof Dubert: 

– Strażnicy w tym dniu będą praco-

wali „na podwyższonych obrotach”, 

starając się rozładowywać korki i kie-

rując ruchem na parkingach i pla-

cach wyznaczonych na miejsca po-

stojowe. Prosimy też o przestrzeganie 

wszystkich poleceń wydawanych 

przez odpowiednie służby – apeluje.

Asp. sztab. Radzisław Śliwa z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim zaznacza, że w ramach 

tegorocznej akcji „Znicz” - policjanci 

czekają na szczegółowe wytyczne 

z Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Gorzowie Wlkp.: - Nie spodziewamy 

się znaczących zmian; przy każdym 

cmentarzu – w Krośnie (ul. Kościusz-

ki) i Gubinie, jak też przy większych 

wiejskich cmentarzach – w miarę 

możliwości – będą dyżurowały patro-

le policyjne, których zadaniem będzie 

kierowanie porządkiem i „upłynnia-

nie” ruchu pojazdów. Oprócz Stra-

ży Miejskiej – w tym roku będą nas 

wspomagać funkcjonariusze Żandar-

merii Wojskowej z Żagania.  O to, aby 

ograniczyć przebywanie na cmenta-

rzach i tym samym możliwości spo-

tkań przy grobach bliskich apelują 

hierarchowie kościoła. Na wielu ne-

kropoliach nie odbędą się tradycyjne 

msze i procesje, gromadzące rzesze 

wiernych. Jest to spowodowane tro-

ską o bezpieczeństwo.

 Antoni Barabasz

Dlaczego? Ponieważ w ten sposób 

substancje chemiczne dostają się 

do środowiska, gdzie mogą za-

grozić zwierzętom oraz ludziom. 

Związki  chemiczne zawarte w le-

kach działają niszcząco na glebę  i 

wodę, zatruwają żyjące w nich 

rośliny i zwierzęta, a ich działanie 

jest trwałe – nawet przez kilkadzie-

siąt lat. Substancje te wymagają 

oddzielnej, kontrolowanej zbiórki 

i właściwego unieszkodliwienia. 

Nigdy nie wyrzucajmy leków do 

toalety, odpływu umywalki, czy też 

wanny! Rozpuszczone leki wpły-

wają do rzek i przenikają do wód 

gruntowych.

Jest jeden - prosty - sposób na po-

zbycie się przeterminowanych le-

ków. Można je oddać do niektórych 

aptek (np. „Pod Basztą” przy ulicy 

3-go Maja), gdzie stoją specjalnie 

do tego przeznaczone pojemniki. 

Pamiętajmy koniecznie, że leki wy-

rzucamy bez tekturowych opako-

wań i ulotek. Nie należy wyjmować 

tabletek z blistrów ani wylewać 

syropów lub płynów z butelki. Do 

pojemnika na leki nie wrzucajmy 

strzykawek i ampułkostrzykawek, 

igieł, zużytych środków opatrun-

kowych oraz termometrów rtęcio-

wych. W razie wątpliwości spytaj-

my w aptece farmaceuty. 

(red)
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Bajeczki z innej beczki

To było spotkanie pełne ciepła, wza-

jemnej sympatii i nieskrywanej ra-

dości. Podwodem wspólnie spędzo-

nego czasu była nietuzinkowa gra 

w puzzle. Ale nie tylko... Na początku 

października, w mieszkaniu treningo-

wym przy ulicy Różanej, z osobami z 

całościowym zaburzeniem rozwo-

ju spotkali się młodzi ludzie z grupy 

młodzieżowej „OTWARTE”. 

Goście zwiedzili nową placówkę i 

dowiedzieli się co jest potrzebne 

osobom z autyzmem, aby w miarę 

samodzielnie funkcjonować. - Wspól-

nie z uczestnikami i trenerami samo-

dzielności rozpoczęliśmy partyjkę gry 

w puzzle, którą specjalnie dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i 

ruchową przygotowaliśmy w prezen-

cie – opowiada Victoria Banfi z grupy 

„OTWARTE” przy GDK. Kilka miesię-

cy temu młodzież z GDK, Pracowni 

Orange i Makerspace Gubin opraco-

wała i wykonała specjalnie dostoso-

waną do wymogów osób z niepeł-

nosprawnością, w tym z autyzmem 

i zespołem Aspergera, grę w puzzle. 

Zadaniem uczestników zabawy jest 

odnajdywanie właściwego elemen-

tu układanki, a ułatwienie stanowią 

autorskie nowelki opowiadające o 

życiu młodych ludzi w naszej okolicy, 

dotyczące historii miasta, lokalnych 

legend, niepełnosprawności, rela-

cji międzyludzkich i przyjaźni. - Idea 

zrobienia puzzli i napisania „Czterech 

bajeczek z innej beczki” powstała na 

spotkaniu w SOSW, gdzie pani Ela 

Konopacka opowiadała o akcji „ZRÓB 

TO NAM!” w ramach „Gubin na nie-

biesko dla autyzmu”. Wówczas zobo-

wiązaliśmy się, że przygotujemy coś 

niesamowitego – wyjaśnia Ola Rodak 

z Makerspace Gubin. Teraz przyszedł 

czas na nauczenie zasad gry gospo-

darzy nowego mieszkania treningo-

wego. Autystyczni Wojtek, Szymon 

i Łukasz szybko weszli w kooperację 

pokazując, że współpraca przynosi 

korzyści. - Promienne uśmiechy chło-

paków oraz gratulacje grających, za 

każdy zdobyty punkt, mówiły same 

za siebie. To było cudowne spotkanie, 

za które bardzo dziękuję lokalnej mło-

dzieży - podkreśla Elżbieta Konopac-

ka, terapeutka SPOA „DALEJ RAZEM” 

i Fundacji GENERADO. Mieszkanie 

treningowe w Gubinie prowadzi od 

stycznia br. Fundacja GENERADO 

z Zielonej Góry, która jest jedną z or-

ganizacji mieszczących się w struk-

turach Stowarzyszenia Pomocy Oso-

bom Autystycznych „Dalej Razem”. 

Nowa placówka powstała w ramach 

partnerskiego projektu realizowane-

go przez Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego 

– ROPS Szczecin z partnerem ROPS 

Zielona Góra pod nazwą „Azymut-Sa-

modzielność”.                                       (J.D.)

Pragnę podziękować Zborowi „Betlejem” i Państwu 
Halinie i Janowi Tomaszewskim za wsparcie i 
otrzymane od nich dary oraz Paniom i Panom, 
którzy handlują kwiatami na rynku spożywczym w 
Gubinie za kwiaty, które otrzymałem do ogródka 
przydomowego, co upiększyło dom, w którym 
mieszkam. Życzę wszystkim z całego serca dużo 
zdrowia i szacunku oraz otwartości na czyjś los, w 
którym się znalazłem. Z ukłonami na całe życie – tak 
niewiele trzeba, aby zaświeciła na twarzy radość.

Marian Felkel

W dniach 23-24 stycznia 2021 roku w 

godz. 10.00 do 18.00 w halach wysta-

wienniczych w Cottbus (Cottbuser 

Messegelände) odbędą się targi, na 

których lokalni rzemieślnicy będą 

mogli zaprezentować swoje usługi i 

produkty. 

Miasta Guben i Gubin w ramach pro-

jektu „Dwa Ratusze – jedno Euromia-

sto. II. etap” także zamierzają wziąć 

udział w tym wydarzeniu. Obecnie 

trwają przygotowania wspólnego 

stoiska wystawowego, które organi-

zują oba urzędy. Opłata do organi-

zatora targów za udział zostanie po-

brana proporcjonalnie od wszystkich 

wystawców. Chętni rzemieślnicy oraz 

lokalne firmy rzemieślnicze z Gubina, 

które chciałyby zaprezentować swoje 

produkty, bądź usługi przy wspólnym 

stoisku Euromiasta Guben-Gubin, 

proszone są o kontakt z pracow-

nikiem Wydziału Nieruchomości i 

Współpracy Zagranicznej w Urzędzie 

Targi rzemieślników w Cottbus - HandWerker 2021

Miejskim w Gubinie: karykowska@

gubin.pl, tel. 68 4558121. W przypad-

ku dużej ilości zgłoszeń lub podo-

bieństwa wystawianych produktów/

branży, będzie decydować kolejność 

zgłoszeń.
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Fala zakażeń 

Od soboty (17.10) powiat krośnieński znalazł się w tzw. „czerwonej strefie”. Oznacza to między innymi, że miesz-

kańcy Gubina nie tylko muszą nosić w przestrzeni publicznej maseczki, ale także nie mogą korzystać z basenu 

i siłowni, organizować wesel, a w marketach jest ograniczona liczba klientów.

Międzynarodowa akcja

Coraz więcej zakażeń

Koronawirus coraz bardziej uderza w 

nasze miasto. Paraliżuje normalnie 

funkcjonowanie lokalnych firm, szkół, 

przedszkoli, przedsiębiorstw, czy też 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 

Wiele osób z Gubina i okolic przeby-

wa na kwarantannie. Doszło do tego, 

że oddział wewnętrzny szpitala w 

Krośnie Odrzańskim oraz oddział re-

habilitacyjny w Gubinie zostały prze-

kształcone w miejsca dla osób zaka-

żonych. 

Kłopoty szkół i przedszkoli

W Zespole Szkół Licealnych i Tech-

nicznych na razie zdiagnozowano 

zakażenie u dwóch nauczycielek – 

mówi wicedyrektor szkoły Żaneta 

Świtalska: - Od 19 do 23 października 

wszyscy uczniowie będą się uczyć 

zdalnie. Tym samym zostały zawie-

szone zajęcia dydaktyczne, opie-

kuńcze i wychowawcze. - Niektó-

rych może dziwić stosunkowo krótki 

okres kwarantanny. Biorąc pod 

uwagę okres „dojrzewania” wiru-

sa – należy przypuszczać, że pierw-

sze zakażenie musiało nastąpić w 

pierwszej dekadzie października, a 

zostało zdiagnozowane dopiero 13 

tego miesiąca. Koronawirus pojawił 

się także w Szkole Podstawowej nr 

3. U jednego z nauczycieli wyszedł 

pozytywny wynik testu. Cała klasa 

została wysłana na kwarantannę. 

Nie uniknęli zakażenia „Covidem” 

także pracownicy Przedszkola Miej-

skiego nr 1 w Gubinie. Po zdiagnozo-

waniu zakażenia u jednej z wycho-

wawczyń – decyzją Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego – do 19 paź-

dziernika kwarantanną objęto całą 

grupę dzieci 5-latków. Praca w po-

zostałych grupach przedszkolnych 

przebiegała bez zmian.

Załoga na kwarantannie

Wirus ponownie pojawił się w AZ 

Iwaniccy – Meble Tapicerowane. - 

Obecnie (18 października) niemal 

25%  z około 800-osobowej załogi 

naszych pracowników znajduje się 

na kwarantannie lub zwolnieniach 

lekarskich – wyjaśnia prezes zarzą-

du firmy Andrzej Iwanicki. - Po-

twierdzam, że mamy 8 osób ze 

zdiagnozowanym zakażeniem, a 

dalszych kilka oczekuje na wyniki. 

Mam nadzieję, że od poniedział-

ku, 19 października, znaczna część 

pracowników powróci do pracy; jak 

ktoś „wypadnie” ze zmiany, to bę-

dziemy mieli ludzi do kontynuacji 

produkcji. Na jednej ze zmian, na 

której normalnie pracuje 50 osób, 

mamy około 10 osób w pracy. Na ra-

zie funkcjonujemy normalnie, ale z 

dużymi utrudnieniami... 

Zakażony kierowca

Niepokojąco wygląda sytuacja w 

Przedsiębiorstwie Usług Miejskich. 

- Jeden z naszych kierowców został 

zakażony. Dwie pozostałe osoby, two-

rzące z nim zespół, zostały skierowa-

ne na kwarantannę – wyjaśnia Leszek 

Linda. Czy niebawem całe przedsię-

biorstwo, bądź znaczna część jego 

pracowników, trafi na kwarantannę 

lub będzie pracować zdalnie – kro-

śnieński sanepid na razie nie podjął 

takiej decyzji. 

Szpitale przekształcone

Decyzją Wojewody Lubuskiego 

oddział wewnętrzny Zachodniego 

Centrum Medycznego w Krośnie 

Odrzańskim został przekształcony 

w oddział „covidowy”. Jak wyjaśnia 

Wicestarosta Krośnieński Ryszard Za-

krzewski: - Pacjentów przetranspor-

towano do sąsiednich szpitali, część 

z nich została wypisana do domów. 

Pozostałe dwa oddziały: ginekolo-

giczno-położniczy i chirurgia będą 

funkcjonowały normalnie. Szpital w 

Krośnie dysponuje 30 łóżkami dla pa-

cjentów zakażonych koronawirusem 

na II poziomie zabezpieczenia, z moż-

liwością prowadzenia tlenoterapii i 

wentylacji mechanicznej. W miejsce 

mającego niebawem powstać w 

Gubinie oddziału rehabilitacyjnego, 

wojewoda polecił zabezpieczyć 25 łó-

żek na przygotowanie dodatkowego 

oddziału zakaźnego. Oba oddziały są 

oczywiście odizolowane, z osobnym 

wejściem. Obserwujemy bacznie sta-

tystyki i liczbę przypadków zakażeń 

w Powiecie Krośnieńskim, który jest 

w tzw. „czerwonej strefie”. Miejmy 

nadzieję, iż fala zakażeń w naszym 

regionie zmniejszy się skutecznie, a 

tym samym nie dojdzie do hospita-

lizacji pacjentów na dodatkowo two-

rzonym oddziale.

Tymczasem w ZOL-u...

Niepokojąca sytuacja powstała w Za-

kładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy 

ul. Śląskiej. Tu zakażeniu uległo około 

30 osób, w ty pacjenci oraz personel. 

Pozostała kadra będzie pracowała w 

zdwojonym tempie. - Na razie stara-

my się zapewnić tzw. logistykę dla 

osób tam pracujących – mówi mąż 

jednej z pracownic zatrudnionych w 

zakładzie. Osoby zdrowe zostały od-

dzielone od zakażonych. 

Sypią się mandaty

Na koniec informacja dla tych, co my-

ślą, że policjanci nie zwracają uwagi 

na osoby bez maseczek. Krośnieńscy 

policjanci nałożyli już ponad 50 man-

datów karnych. W przypadku braku 

dalszej  niesubordynacji tych osób 

– sprawy będą kierowane do sądów, 

gdzie można będzie uszczuplić swój 

budżet o nawet 30 tys. złotych.

Antoni Barabasz    

Firma „ekophone” po raz kolej-

ny organizuje XV edycję ogólno-

polskiego konkursu pod hasłem 

„Oddaj używany telefon komór-

kowy, pomagając innym – poma-

gasz swojej szkole”. W Gubinie 

do konkursu przystąpiły: Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Szko-

ła Podstawowa nr 2 im.73 Pułku 

Zmechanizowanego Ułanów Kar-

packich. Koordynatorem konkur-

su jest pedagog szkolny Adriana 

Łogożna.

 - Do 13 listopada organizuję w 

obu szkołach zbiórkę używanych, 

starych i niepotrzebnych telefo-

nów komórkowych bez baterii. Te-

lefony po ewentualnej naprawie i 

usunięciu wszelkich danych mogą 

trafić do krajów rozwijających się 

w Afryce i Azji, gdzie będą mogły 

jeszcze przez lata służyć innym 

dzieciom. Mam nadzieję i wierzę, 

że ta wspólna ogólnopolska akcja, 

do której przyłącza się nieustan-

nie wiele placówek oświatowych, 

przyczyni się do ugruntowania 

postaw i nawyków ekologicznych 

w polskich szkołach, dzięki któ-

rym nasza planeta będzie z roku 

na rok czystsza i bezpieczniejsza. 

Używane telefony komórkowe 

stanowią ogromne zagrożenie dla 

naszego środowiska naturalnego, 

ponieważ zawierają metale cięż-

kie takie jak np. kadm i ołów. Wy-

rzucony telefon komórkowy może 

zatruć znaczne ilości wody i gleby. 

Zachęcam wszystkich tych, co są 

w posiadaniu używanego telefo-

nu komórkowego do włączenia 

się w akcję i zutylizowania go we 

właściwy dla środowiska sposób. 

Akcja organizowana   w porozu-

mieniu z firmą „ekophone”, której 

celem jest  promowanie postaw 

ekologicznych w społeczeństwie,   

zwłaszcza wśród młodych ludzi.

- W haśle wiodącym akcji wspo-

mina się o pomaganiu swojej 

szkole. Jakie korzyści ma z tego 

szkoła, przedszkole? – Organiza-

tor konkursu przygotował trzy 

rodzaje nagród. Każda szkoła za 

każdy kilogram zebranych te-

lefonów otrzyma 5 zł w postaci 

kuponów pieniężnych „Sodexo”. 

Za najlepsze przeliczniki (relacje) 

ilości zebranych kg telefonów do 

ilości uczniów w szkole otrzyma 

nowoczesne, cyfrowe aparaty fo-

tograficzne. Zwycięzca konkur-

su otrzyma atrakcyjną nagrodę 

główną w kwocie 2.000 zł do wy-

boru spośród nagród przewidzia-

nych w regulaminie konkursu (np. 

skuter, rower, tablet, ekspres do 

kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, 

kamera sportowa, monitor, dru-

karka, gry, zapas papieru do kse-

ro lub równowartość w kuponach 

„Sodexo” itp.) do wyboru przez 

szkołę, czy przedszkole. Zatem 

jest o co walczyć. 

Liczymy na Państwa wsparcie. 

Prawie w każdym polskim (gubiń-

skim) domu w szufladzie leżą sta-

re, dawno nieużywane telefony. 

Warto pomóc dzieciom w Afryce, 

warto pomóc gubińskim szkołom.

Jak piszą na swojej stronie or-

ganizatorzy akcji, w poprzedniej 

edycji wzięły udział szkoły z całej 

Polski, zbierając średnio po ok. 5 

kg używanych telefonów na 100 

uczniów. 

PS. Zanim artykuł ukazał się w ga-

zecie, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Gubińskiej poinformowało 

redakcję, że przyłącza się do ak-

cji. Covid zawiesił funkcjonowa-

nie biura SPZG i w związku z tym 

zbędne telefony można przynosić 

do sklepu SEBA (ul. 3 Maja 2 na 

parterze).

 (sp)
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Pudełka na... biustonoszePamięć pozostała

Zdzisław Olaszek

Zmarł w październiku 2019 r. Prze-

żył 95 lat. W 1943 roku uczestnik 

bitwy pod Lenino jako żołnierz 

Polskiej Dywizji im. Tadeusza Ko-

ściuszki. Od 1960 pracował na sta-

nowisku kierownika w Powiato-

wym Związku Kółek i Organizacji 

Rolnych w Gubinie. W 1962 roku 

powołany na kierownika Zasadni-

czej Szkoły Rolniczej w Gubinie, a 

w 1964 roku na dyrektora w nowo 

utworzonym Technikum Rolni-

czym. W 1976 roku został kierow-

nikiem w Spółdzielni Kółek Rolni-

czych w Wałowicach. 

Jerzy Kostrzewa

Zmarł w listopadzie 2019 roku. 

Przeżył 77 lat. Nauczyciel i wy-

chowawca. Pracę pedagoga roz-

począł w Szkole Podstawowej nr 

1, następnie w Szkole Podstawo-

wej w Grabicach. Kierował Szkołą 

Podstawową nr 2. Na początku 

lat 90-tych podjął pracę jako wy-

chowawca w internacie Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, gdzie 

pracował do chwili odejścia na 

emeryturę. 

Antoni Rauch

Zmarł w grudniu 2019 roku. Przeżył 

74 lata. Był jednym z pierwszych, 

którzy zasiedlali polski Gubin po 

1945 roku. Kilka razy opuszczał 

Gubin w poszukiwaniu „lepsze-

go świata”, ale zawsze do niego 

wracał. Przez kilka lat sprawował 

funkcję Prezesa Stowarzyszenia 

Gubińskich Pionierów. Planował 

wiele kolejnych przedsięwzięć do 

zrealizowania przez Gubińskich 

Pionierów. Nagła śmierć pokrzy-

żowała plany.

Barbara Steuer

Zmarła w grudniu 2019 roku. Prze-

żyła 79 lat. Wieloletnia nauczy-

cielka wychowania fizycznego w 

Zespole Szkół Licealnych i Tech-

nicznych. Organizatorka obozów 

sportowych. Zawsze zaangażowa-

na w krzewieniu idei sportu wśród 

dzieci i młodzieży. 

Grzegorz Bombicz

Zmarł w marcu br. Przeżył 84 lata. 

Przybył do Gubina w celu odby-

cia służby wojskowej. Pokochał 

to miasto i tu pozostał. Zawsze 

aktywny w wielu działaniach spo-

łecznych. Zaangażowany w funk-

cjonowanie gubińskiego Oddzia-

łu Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, w którym 

sprawował przez wiele lat funkcję 

skarbnika. Aktywnie uczestniczył 

w działalności chóru kościelnego 

„Gloria Domine”.

Mieczysław Kita  

Zmarł w marcu br. Przeżył 67 lat. 

Pracował w zakładach obuwia, 

był zawodnikiem w drużynie pił-

karskiej „Carina”. Jak wspominają 

koledzy świetnie bronił bramki. 

Współtworzył pierwszą w Gubi-

nie Straż Miejską i przez 10 lat był 

funkcjonariuszem straży powsta-

łej „od nowa” w 2008 roku.

Janusz Jażdżewski

Zmarł w kwietniu br. Przeżył 65 

lat. Radny miejski, w samorządzie 

reprezentował interesy mieszkań-

ców z rejonu tzw. „osiedla Barlic-

kiego”. Bardzo zaangażowany w 

sprawy całego miasta. Był działa-

czem sportowym, szlachetnym i 

rozsądnym człowiekiem. Wierzył 

do końca, że po operacji medycz-

nej będzie kontynuować pracę 

społeczną, realizując obietnice 

dane wyborcom. 

Maria Bronowska

Zmarła w maju br. Przeżyła 91 lat. 

W Gubinie od maja 1957 r. Pra-

cowała jako szwaczka, następnie 

we wzorcowni zakładów obuwia. 

Zawsze udzielała się społecznie. 

Cztery kadencje była radną, 20 lat 

w Radzie Osiedla nr 1, lubiła pisać 

wiersze. Zawsze pomocna; wcze-

śniej siłą, w późniejszych latach 

dobrą i mądrą radą. 

Emilian Panek  

Zmarł w maju br. Przeżył 87 lat. 

Przez wiele lat Prezes Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłop-

ska”. Później kierował Powszech-

ną Spółdzielnią Spożywców „Spo-

łem”. Oddany sprawom firmy, 

którą kierował i sprawom miasta i 

ich mieszkańców.

Czesław Czyżowski

Zmarł w maju br. Przeżył 69 lat. 

Wieloletni pracownik Zakładów 

Metalowych „Kromet”. Prezes 

Rodzinnych Ogrodów Działko-

wych „Wzgórze”, członek Zarządu 

Okręgowego ROD. Był zarządcą 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Wojska Polskiego 31.  

Stefan Bartosik 

Zmarł w czerwcu br. Przeżył 83 

lata. Wieloletni pracownik Lubu-

skich Zakładów Przemysłu Skó-

rzanego „Carina” na stanowisku 

majster-energetyk. Zaangażowa-

ny w sprawy zakładu i jego pra-

cowników, sekretarz Komitetu 

Zakładowego i sekretarz Bran-

żowych Związków Zawodowych. 

Działacz społeczny.

Jerzy Broda

Zmarł w sierpniu br. Przeżył 91 lat. 

Wiele lat służył jako oficer w jed-

nostkach garnizonu Gubin. Przez 

kilkadziesiąt lat aktywny filateli-

sta, popularyzator idei kolekcjo-

nowania znaczków, szczególnie 

dbał o rozwój młodzieży w tym 

kierunku. Aktywny i pomocny dla 

filatelistów gubińskich do ostat-

nich dni życia.  

Janina Tanana

Zmarła w sierpniu 2020 roku. 

Przeżyła 103 lata. Urodziła się w 

1917 r. w Słobódce (na terenie dzi-

siejszej Białorusi). Była świadkiem 

płonącego getta, a rok później 

udzielała pomocy sanitarnej po-

wstańcom warszawskim. Po woj-

nie osiedliła się w Gubinie. Wielu 

starszych mieszkańców pamięta 

Panią Tananę jako listonoszkę. Jak 

wspominają jej najbliżsi, jeszcze 

długo po przejściu na emeryturę 

była w dobrej kondycji. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym, wracamy pamięcią do niektórych osób, które odeszły na 
wieczny odpoczynek na przestrzeni roku. Przypominamy postacie, które z różnych po-
wodów zapisały się w historii naszego miasta. Wspomnijmy tych, których nie ma wśród 
nas, ale trwają w naszej pamięci. Na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie przybyło ponad 
170 grobów.

Galeria "Ratusz" GDK oraz Agencja Zegart

Jerzy Zegarliński 
Trzy po trzy i Ćwierć

30.10 - 29.11.2020

zapraszają do obejrzenia
wystawy fotografii

WSPÓŁORGANIZATOR WYSTAWY

Galeria "Ratusz" GDK | GUBIN | ul. Westerplatte 14

Hol Urzędu Miejskiego, Specjal-

ny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy, szatnia LO przy ul. Pia-

stowskiej, salon kosmetyczny 

Isabell - w tych miejscach znaj-

dują się specjalne pudełka, do 

których można wrzucać zużyte 

biustonosze. W jakim celu?

Kampania Dotykam  = Wygry-

wam, to promocja zdrowia piersi 

poprzez regularne ich samoba-

danie i noszenie dobrze dobra-

nego biustonosza. Ale nie tylko. 

To także akcja reCYClingu, czyli 

zbiórki biustonoszy, która w paź-

dzierniku odbywa się w ponad 

160 sklepach bieliźnianych w ca-

łej Polsce.  W poprzednich edy-

cjach kampanii udało się zebrać 

prawie 100 tys. staników. Środki 

uzyskane z ich reCYClingu po-

dobnie jak w latach poprzednich, 

zostaną przekazane na wsparcie 

działalności statutowej Stowa-

rzyszenia Amazonki Ruch Spo-

łeczny oraz Fundacji Wsparcie na 

Starcie.

Zachęcamy wszystkie mieszkan-

ki Gubina i okolic do włączenia 

się w akcję. Wspólnie możemy 

pomóc uzbierać jak najwięk-

sze środki na walkę z rakiem 

piersi. Oddaj swoje źle dopaso-

wane  biustonosze,  które są w 

dobrym stanie użytkowym do re-

CYClingu! Ważna informacja: aby 

biustonosz był zdatny do reCYC-

lingu nie może mieć odciętych 

ramiączek czy zapięć ani innych 

elementów, gdyż taki stan odbie-

ra mu szanse na dalsze czynienie 

dobra. Dzięki oddaniu do reCYC-

lingu biustonosza, z którego już 

nie korzystamy, a który jest w do-

brym stanie, nie tylko wspieramy 

walkę z rakiem piersi w ramach 

kampanii Dotykam = Wygrywam, 

ale także dbamy o dobro planety. 

(am) 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Gubinie

Klasa I A. Wychowawca klasy mgr Magdalena Rodak, nauczyciel wspomagający mgr Dorota Suchomel –Bereśniewicz. Uczniowie: Malwina Barylska, Pola Dąbrowska, Oskar Dolata, Gabriela Gornow, Oliwia Klara 
Jaworska, Alan Jesiołowski, Kornelia Kozłowska, Błażej Krzywokulski, Jakub Makaś, Adam Markiewicz, Mateusz Mrówczyński, Helena Antonina Pałka, Michał Piasecki, Wiktoria Polak, Jakub Proch, Julia Różańska, 
Antonina Rudzka, Michał Szczepaniak, Julian Szulka, Michał Żurko.

Klasa I B. Wychowawca klasy mgr Beata Wieliczko. Uczniowie: Kaja Bagińska, Cecylia Blanka Bardzik, Julia Chojnacka, Aleksandra Czabator, Antoni Filip Czabator, Jerzy Aleksander Eret, Michał Gąsior, Mikołaj Gruszecki, 
Lilianna Gryz, Oskar Leon Gusztyn, Aleksandra Zofia Jaworska, Ksawery Kaczmarek, Jesika Knozowska, Aleksander Kobyliński, Igor Szymon Olkowicz, Michał Piesiak, Eryk Prokopowicz, Ewa Wiktoria Sęk, Natalia 
Aleksandra Słomkowska, Alexander Stefaniak, Małgorzata Kinga Szatnik, Aleksander Śpiewak, Zofia Tomczak, Marcin Damian Tyborowski.  

Raport 998
07.10. Do pomocy patrolowi sa-

perskiemu w Jaromirowicach 

zadysponowano jeden zastęp 

strażaków z tutejszej Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej. Saperzy 

sprawdzali lokalny zbiornik wodny 

w związku z podejrzeniem znaj-

dowania się w nim niewybuchu z 

okresu wojny; nic nie znaleziono.

07.10. W Pleśmie samochód 

ciężarowy przewożący drewno 

przewrócił się na bok. Kierowca 

opuścił pojazd o własnych siłach 

– jeszcze przed przybyciem służb 

ratowniczych. Na miejsce zdarze-

nia zadysponowano trzy zastępy 

strażaków, pogotowie ratunkowe 

i policję.

14.10. Do nietypowego zdarzenia 

spowodowanego silnym opadem 

deszczu w Jaromirowicach zadys-

ponowano jeden zastęp straża-

ków, a przyczyną interwencji było 

zalewanie (dziura w dachu) miesz-

kania w jednej z posesji. Strażacy 

w asyście policjantów – po dosta-

niu się do mieszkania na I. piętrze 

– zabezpieczyli dach.

15.10. Na drodze wojewódzkiej 

Nr 286 (w kierunku na Pleśno) 

kierujący samochodem osobo-

wym Skoda – Octawia zderzył się 

z koparką! Na miejsce wypadku 

zadysponowano 2 zastępy straża-

ków, pogotowie i policję. Osobę 

poszkodowaną załoga pogotowia 

przetransportowała do szpitala. 

16.10. W okolicy Stargardu Gubiń-

skiego do neutralizacji plamy ole-

ju na drodze ( na długości około 

6,5 km!) zadysponowano jeden 

zastęp strażaków z Gubina i Jed-

nostkę OSP ze Starosiedla.

16.10. Dwa zastępy strażaków z 

Gubina i Jednostkę OSP z Kra-

jowego Systemu Ratownictwa 

zadysponowano do Chlebowa w 

celu usunięcia drzewa stwarza-

jącego zagrożenie dla pobliskiej 

posesji. 

18.10. jeden zastęp strażaków z 

tutejszej Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej został zadysponowany 

na ulicę Długą, do uwolnienia sar-

ny, która utkwiła w ogrodowym 

ogrodzeniu. Uwolnione zwierzę 

umknęło w dal...

19.10. Dwa zastępy strażaków i 

Jednostka OSP zostały zadyspo-

nowane do pożaru składowiska 

na powierzchni około 50 m. kw. 

Paliło się składowisko starego 

sprzętu RTV – AGD. Strażacy ura-

towali mienie warte około 20 tysię-

cy, a straty oszacowano na około 5 

tys. zł.

Informacje przekazał Zastępca 

Dowódcy Jednostki Ratowniczo 

– Gaśniczej w Gubinie st. asp. Mar-

cin Murawa.  Oprac. AB.
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych) Wysokość wadium Termin  przetargów  

odbytych Uwagi

1
156/22 i 
156/23

96 m²
ul. Kujawska

obręb 6 35.000,00 zł 3.500,00 zł 1.10.2020 r.

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

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012344/9. Przetarg odbędzie się dnia  26.11.2020 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 23.11.2020 r. na konto PKO BP S.A. o/
Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona 
kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta 
bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych 
informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej 
parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w 
całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego 
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia 
tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, 
niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące 
wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą 
infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka 
podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, 
a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po 
uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina 
nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na 
zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. 
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom 
odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby 
wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana 
cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie 
posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub 
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne 
(nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku 
osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona 
uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości 
bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód 
osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport 
lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z 
rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz 
dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, 
również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu 
notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o 
statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. 
Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po 
konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem 
i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla 
jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 22 października 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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Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca wypada zawsze 16 października. Z tą datą w Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Gubinie wiązało się zawsze szczególne przedsięwzięcie. Każdego roku bito kolejne rekordy w 

nieprzerwanej resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą ilość osób. A wszystko w ramach 

programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

Warsztaty prawne
Sędzia Anna Maria Wesołowska, znana wszyst-
kim z programu w telewizji TVN, odwiedziła 
uczniów szkół z gminy Gubin. Skąd pomysł na 
takie warsztaty i czego dotyczyły? 

Dokarmiajmy 
z rozsądkiem

Uczą ratować

Wchodzimy w czas jesienno-zimowy. Podczas rodzin-

nych spacerów często chodzimy nad rzekę, aby dokar-

miać ptaki wodne. Niekiedy popełniamy wtedy błędy.

Pandemia pokrzyżowała niejeden 

plan. Czy będzie miało miejsce kolejne 

bicie rekordu? Z tym pytaniem gaze-

ta zwróciła się do Doroty Balczyńskiej 

– nauczycielki w Szkole Podstawowej 

nr 2. - Bicie rekordu organizowaliśmy 

przez siedem lat, a pierwszy zaczynał 

się od 50 osób. W ubiegłym roku  w 

nieprzerwanym RKO brały udział 524 

osoby. Dziesięciokrotnie więcej! W 

ostatnim biciu „Rekordu” uczestniczy-

ły gubińskie przedszkola, szkoły gmin-

ne i miejskie, przedstawiciele firm, za-

kładów pracy, urzędu miasta, wojsko 

z Krosna Odrzańskiego, ratownicy 

medyczni i lekarz pogotowia ratunko-

wego, zawsze obecni byli burmistrz i 

wiceburmistrz naszego miasta. Dzię-

ki tej akcji propagowaliśmy naukę 

pierwszej pomocy, uczyliśmy czyn-

ności ratowniczych i  pokazywaliśmy, 

że każdy z nas potrafi ratować ludzkie 

życie zanim przyjedzie pogotowie i że 

wcale nie jest to takie trudne. Należy 

tylko wykonywać nieprzerwanie 30 

uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy 

ratownicze.

W tym roku ze względu na Covid-19 

nie mogliśmy pobić kolejnego „Re-

kordu”, choć marzenia, plany i przy-

miarki były. Ten dzień nie przebiegł w 

szkole bez echa, bo przypomnieliśmy 

wszystkim dzieciom z klas I-III, że „Ra-

towanie Jest Dziecinnie Proste” i że 

każde dziecko może uratować dru-

giego człowieka, jeśli będzie umiało 

wezwać pomoc. Ponadto powtórzyli-

śmy numery alarmowe i zasady wzy-

wania pogotowia.

- Wspomniała Pani, że pewne, dotych-

czasowe zasady akcji zmieniły się? 

- Niestety w roku szkolnym 2019/20 

wraz z rozdaniem świadectw Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy zakoń-

czyła realizację Programu Edukacyj-

nego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 

Podczas 14 lat trwania trafił on do 

blisko 3 milionów polskich uczniów. 

Dzieci, dzięki nabytym umiejętno-

ściom potrafią zadbać o siebie i sku-

tecznie pomagać innym, jeśli znajdą 

się w sytuacji zagrażającej życiu lub 

zdrowiu. Program został zakończo-

ny, ponieważ według WOŚP mimo 

usilnych starań, wyczerpały się moż-

liwości dotarcia do MEN i stworzenia 

wspólnego programu, który byłby 

realizowanego przez szkoły. Dlatego 

też od tego roku szkolnego Program 

Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ra-

tować” będzie żył własnym życiem. W 

naszej szkole są przeszkoleni nauczy-

ciele, posiadamy fantomy i pomoce 

dydaktyczne i będziemy w dalszym 

ciągu przekazywać młodym ludziom, 

jak mają się zachowywać, kiedy poja-

wią się niebezpieczeństwa, zagrażają-

ce życiu, jak mają ratować drugiego 

człowieka.                                                            (dbsp)

Muzyczny dzień
W Państwowej Szkole Muzycznej 

I-go stopnia w Gubinie, 1 października 

obchodzono Międzynarodowy Dzień 

Muzyki. Ponadto do grona młodych 

muzyków przyjęto kolejne pokolenie 

artystów. Tego dnia bowiem odbyła 

się także uroczystość „Pasowania na 

pierwszoklasistę” uczniów klas I cy-

klu 6-letniego. Po zbiorowym wygło-

szeniu Roty Przysięgi zaproszona na 

tę uroczystość zastępca burmistrza 

Justyna Karpisiak dokonała aktu pa-

sowania na młodych artystów, którzy 

wkroczyli w świat muzyki. Do grona 

uczniów przystąpiło 21 uczniów z 

miasta i gminy Gubin. Życzymy im 

wytrwałości oraz sukcesów.          (red)

A. Wesołowska uświadamia mło-

dych ludzi na temat zagrożeń czy-

hających na nich we współczesnym 

świecie i o zasadach prawnych, które 

ich obowiązują. Pomysł na jej wizy-

tę zrodził się na warsztatach w Ko-

łobrzegu, na których była Jadwiga 

Kobierecka z Urzędu Gminy. Tam 

dowiedziała się, że sędzia jeździ po 

Polsce i prowadzi spotkania eduka-

cyjne z uczniami, rodzicami i peda-

gogami. - Zgadałam się z Panią sę-

dzią, wymienialiśmy się e-mailami i 

tak udało umówić się na konkretny 

termin, z czego jestem bardzo zado-

wolona - mówi J. Kobierecka.

Odwiedziny miały miejsce na po-

czątku października w szkole w 

Czarnowicach, Grabiach i Chlebowie 

- pod patronatem Gminnej Komisji 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych z inicjatywy 

Jadwigi Kobiereckiej i Ewy Nagrab-

skiej. Odbyły się także spotkania z 

rodzicami, radami pedagogiczny-

mi, zespołu interdyscyplinarnego i 

gminnej komisji. Podczas wykładów 

A. Wesołowska mówiła o profilakty-

ce zintegrowanej w budowaniu bez-

piecznej szkoły, roli edukacji praw-

nej. Dla uczniów były przygotowane 

kąciki prawne, symulacje rozpraw 

sądowych. Nieletni byli uświadamia-

ni na temat nowych zagrożeń, zbyt 

wczesnej inicjacji seksualnej, cyber-

przemocy, używek, zasad odpowie-

dzialności nieletnich. - Dzieci nie są 

świadome tego, że za np. za obraźli-

we komentarze w Internecie mogą 

ich czekać konsekwencje prawne - 

dodaje J. Kobierecka. 

Martyna Pawelska

Mimo, że mamy dobre intencje, to 

jednak niektóre nasze zachowania 

przynoszą więcej szkód niż pożyt-

ku. Dlatego stosujmy się do zasady: 

lepiej w ogóle nie karmić ptaków, 

niż robić to źle! Pamiętajmy, że z ich 

dokarmianiem wiąże się duża od-

powiedzialność. Przede wszystkim 

nie rozpoczynajmy karmić ptaków 

zbyt wcześnie. Zaburza to wędrów-

kę łabędzi i kaczek, powodując ich 

pozostawanie w Polsce i późniejsze 

problemy w przetrwaniu zimy. Pta-

ki wodne jedzą ziarna zbóż, drob-

no pokrojone warzywa (na przy-

kład marchewkę i białą kapustę), 

a w trakcie surowej zimy specjalny 

granulat dla ptaków wodnych. Pa-

miętajmy, że świeży i rozdrobniony 

chleb może stanowić tylko uzupeł-

nienie pokarmu! Rzucanie wyłącz-

nie samego pieczywa prowadzi do 

chorób układu pokarmowego. Pta-

kom bardzo szkodzą także ludzkie 

pokarmy z solą lub przyprawami. 

Jedzenie lepiej rzucać na przy-

rzeczne zarośla, ponieważ mokry 

pokarm może ulec zamarznięciu, 

spleśnieniu i zakwaszeniu. Należy 

wrzucać małe ilości pokarmu, któ-

re zostaną zjedzone przez ptaki na 

bieżąco. Proste zasady, a jakże waż-

ne...                                                       (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 7.30 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

WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00. 
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tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się  

Telefon: 721 032 705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

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 miesz-
kań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyj-
nych. 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.

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.
ZATRUDNIĘ szlifierza do ogrodzeń metalowych. 
Tel. 660 721 300.

Dla niemowląt 
W Zachodnim Centrum 
Medycznym - w ramach 
Poradni Ortopedycznej 
- pojawiła się nowa 
usługa, tj. badanie USG 
bioder u dzieci między 
2 - 3 tygodniem życia. 
W poradni przyjmuje 
dr Marcin Krupnicki – 
specjalista ortopedii i 
traumatologii narządu 
ruchu. Do poradni 
obowiązuje skierowanie 
od lekarza POZ lub 
specjalisty. Rejestracja 
małych pacjentów 
pod nr telefonu: 68 
419 79 00 (wew. 1) - 
rejestracja do Poradni 
Specjalistycznych. (red)
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Kilka pytań do...
Z anglistką Lubą Sitkiewicz – nauczycielką w Zespole Szkół Licealnych i Tech-

nicznych, a pochodzącą z Ukrainy rozmawia Antoni Barabasz

Sądząc po nazwisku – ma Pani pol-

skie korzenie?

Tak rzeczywiście jest, a polskie „ko-

rzenie” jak i nazwisko noszę po swo-

im mężu, którego mama była Po-

lką, a tata - Ukraińcem. A tam gdzie 

poprzednio mieszkaliśmy, w mie-

ście Sambor - są to przecież dawne 

terytoria polskie. Województwo 

lwowskie – przed wojną stanowiło 

terytorium polskie, dlatego tak dużo 

osób narodowości polskiej nadal 

tam zamieszkuje. Bezpośrednio po 

wojnie w ramach tzw. repatriacji nie 

wszystkie rodziny decydowały się na 

wyjazd do Polski, dużo wywodziło się 

z mieszanych polsko – ukraińskich 

małżeństw. Swoją drogą wojewódz-

two lwowskie i szczególnie Lwów jest 

bardzo przepięknym, mającym wie-

le zabytków miastem.

Jest Pani nauczycielką języka an-

gielskiego?

W województwie lwowskim jest 

takie piękne miasto – Drohobycz, 

położony niedaleko innego znane-

go – także dla Polaków uzdrowiska 

– Truskawiec. Właśnie stamtąd po-

chodzę i tam ukończyłam miejsco-

wy Uniwersytet na wydziale angli-

styki. Przed wyjazdem z Drohobycza 

pracowałam w jednej z tamtejszych 

szkół średnich, ucząc języka angiel-

skiego. Ta praca bardzo mi się podo-

bała i z zamiarem zostania nauczy-

cielką tego języka – ukończyłam ten 

kierunek studiów.

Jakie było wobec tego Pani wy-

obrażenie o pracy w polskiej 

szkole, o polskich uczniach, przed 

podjęciem tak ważnej – życiowej 

decyzji?

W Gubinie pracuję już 14 lat, od 2006 

roku. Poprzednio przez dwa lata pra-

cowałam w jednej ze szkół średnich 

w Drezdenku. Tak więc łącznie w 

polskich szkołach uczę już niemal 17 

lat! Jak znalazłam się w Polsce? Daw-

no temu otrzymałam zaproszenie 

od swojej koleżanki ze studiów, która 

znacznie wcześniej zdecydowała się 

na wyjazd do Polski. Podjęła pracę 

w Sandomierzu. Odwiedziłam ja w 

czasie wakacji, zaczęła mi opowiadać 

właśnie o pracy w polskiej szkole, wa-

runkach w niej panujących, o pensji – 

co nie ukrywam – jest dla wszystkich 

bardzo ważne. Biorąc pod uwagę jej 

wysokość – nauczyciel w Polsce, a 

nauczyciel na Ukrainie, posiadający 

takie samo wykształcenie zarabia 

tu jakieś 2/3 więcej niż nauczyciel 

w moich rodzinnych stronach. Sło-

wem – przekonała mnie! Zaczęliśmy 

przeglądać stosowne ogłoszenia w 

jednej z gazet. Moim zamiarem było 

przepracowanie w polskiej szkole 

jakieś 2 - 3 lata. Dla mnie istotnym 

warunkiem było to, aby szkoła mia-

ła swój internat, abym nie musiała 

prywatnie wynajmować mieszkania. 

Tak trafiłam do Drezdenka. Przepra-

cowałam tam dwa lata. To, że jestem 

w Gubinie było spowodowane za-

mknięciem tamtejszego internatu. 

Zaczęłam więc ponownie poszuki-

wać takich warunków pracy, które 

by mi odpowiadały. Tym sposobem 

trafiłam do Gubina. Jak zostałam tu 

przyjęta? Naprawdę nie mam złych 

wspomnień! Początkowo – zdziwie-

nie wywoływało moje imię Luba! Na 

Ukrainie, Białorusi, Rosji – jest ono 

bardzo popularne; wywodzi się od 

słowa „Lubow” – miłość! Większość 

uczniów byłą i jest nadal bardzo wy-

rozumiała i nadal sprzyja mi przez te 

lata. Od samego początku zaznacza-

łam, ze mój język polski może nie jest 

poprawny, a ja proszę o jego popra-

wianie. Czasami brzmiało to bardzo 

zabawnie, gdy ja zmieniałam koń-

cówkę zdania. Tak jest też do chwili 

obecnej. 

Czy w Polsce mieszka Pani jedynie 

z synem i jego rodziną?

Ależ nie! Przyjechałam wraz z mę-

żem i synem, mąż aktualnie jest na 

emeryturze (co prawda przeliczanej 

z ukraińskiej). Pracował w różnych 

miejscach; między innymi w jednym 

z okolicznych tartaków. Syn – Jan – 

jest także nauczycielem języka an-

gielskiego, początkowo pracował w 

Gubinie w różnych zawodach, rów-

nież w jednej z piekarni, a potem pra-

cował w swoim zawodzie w Zespole 

Szkół im. Kopernika, gdzie został bar-

dzo dobrze przyjęty przez tamtejszą 

dyrekcję i grono pedagogiczne. Po 

ślubie z powodów rodzinnych wraz 

ze swoją żoną i dzieckiem – wyjechali 

na trzy lata na Ukrainę. Po powrocie 

pracuje nadal jako nauczyciel języ-

ka angielskiego, w sumie w trzech 

szkołach. Jako ciekawostkę dodam, 

że będąc z wykształcenia anglistą – 

uczy w szkole podstawowej ukraiń-

skie dzieci języka polskiego!   

Czy są jakieś różnice pomiędzy pol-

skimi a ukraińskimi dziećmi, mło-

dzieżą?

Ja nie widzę różnic. Tak jak wszę-

dzie jedni są pracowici i ambitni, 

inni – niestety nie. Cieszy mnie, jak 

widzę, że uczeń chce się nauczyć, 

opanować materiał. Robi to dla swo-

jej przyszłości, swojego dobra. Może 

różnice występują w ubiorach. Na 

Ukrainie teraz w szkołach nie ma 

mundurków (były obowiązkowe w 

czasach Związku Radzieckiego, jak 

też przynależność do organizacji 

Pionierów) szkolnych; dzieci, a szcze-

gólnie młodzież do szkoły ubiera się 

dowolnie, zgodnie z modą. Jedyne 

co widać – to tam ubiory są może 

bardziej skromne, ale to zależy od 

bogactwa ich rodziców. Jak rozma-

wiam tu z młodzieżą o mundurkach 

szkolnych albo jednolitych ubiorach 

szkolnych, to dla mnie jako matki i 

nauczycielki, ich ponowne wprowa-

dzenie powinno mieć miejsce. Nie 

byłoby widać takich różnic. Podoba 

mi się, jak dzieci i młodzież chodzą 

do szkół w Ameryce i Anglii. Na uli-

cy można rozróżnić do jakiej szkoły 

dziecko uczęszcza. Ale dzieci, szcze-

gólnie młodzież, są też jedyni i nie-

powtarzalni; może kiedyś o nas – w 

naszych czasach - też tak mówiono 

i nas oceniano...

Pani Lubo – rozmawiamy w przed-

dzień ważnego w polskim syste-

mie edukacji świętem – Dniem 

Edukacji Narodowej; popularnym 

„Dniem Nauczyciela”. Dziękując 

za interesującą rozmowę – życzę 

spełnienia przez Panią swoich ma-

rzeń i jednocześnie składam na jej 

ręce – moc serdecznych życzeń dla 

wszystkich nauczycieli, niezależ-

nie w jakim kraju wykonują swoją 

trudną misję.

Pamięci żołnierzy

Na Cmentarzu Komunalnym 

9 października odbyła się uro-

czystość odsłonięcia nowego 

pomnika poświęconego żołnie-

rzom 5-tych Dywizji WP, którzy 

odeszli na wieczną wartę. 

To druga odsłona pomnika, ale 

teraz w nieco innym, większym 

kształcie. W 2011 roku, w tym 

miejscu, tablicę pamiątkową 

na polnym kamieniu postawili 

członkowie ówczesnego Związku 

Byłych Żołnierzy Zawodowych. 

Po kilku latach w Stowarzyszeniu 

Oficerów Piątych Dywizji Wojska 

Polskiego „Kresowiak” pojawił 

się pomysł na wykonanie tablicy 

dedykowanej tej samej pamięci, 

ale w nieco innej, większej. Od 

pojawienia się pomysłu do jego 

urzeczywistnienia minęło kilka-

naście miesięcy. W tym czasie 

grupa powołana do tematu no-

wego pomnika skonsultowała 

propozycje zmiany ze Związkiem 

Żołnierzy WP (w międzyczasie 

zmieniła się nazwa). Do byłych 

dowódców i oficerów - przede 

wszystkim z byłego sztabu dywi-

zji – rozesłano prośby o wsparcie 

idei nowego pomnika, sprawę 

nagłośniono w mediach. Po kilku 

miesiącach okazało się, że różne 

działania przyniosły oczekiwane 

rezultaty. Można było rozmawiać 

z wykonawcą, który w krótkim 

czasie przyczynił się do powsta-

nia pomnika. Poprzednia tablica 

została przekazana na pamiątkę 

do Salki Wojskowej SPZG. Odsło-

nięcia dokonali: Prezes Stowarzy-

szenia Oficerów Piątych Dywizji 

WP „Kresowiak” mjr Piotr Beś-

kiewicz i Prezes Związku Żołnie-

rzy WP ppłk Józef Kuta w towa-

rzystwie Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej Mariusz Ochotny. 

Poświęcenia dokonał proboszcz 

parafii pw. Matki Boskiej Fatim-

skiej ks. dr Grzegorz Cyran.

 (sp)  


