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Dzielne zuchy

Na początku października 17 Zu-

chów ze 103 Gromady Zuchowej 

„Ogniste Orliki”, działającej przy 

SP 3, zasiliły szeregi 8. Środowi-

skowej Drużyny Harcerskiej z Gu-

bina.                                   czytaj str. 10

Liczą na pomoc

Restauratorzy z naszego miasta 

nie negują epidemii koronawiru-

sa, ale bardzo liczą na pomoc rzą-

du. Bez niej mogą nie dać rady...

                                               czytaj str. 14

Czołgiem do Berlina

Niedawno minęły 32 lata od pa-

miętnego dla gubinian dnia kiedy 

to żołnierz z pułku czołgów „pod 

stacją” wsiadł do czołgu i … poje-

chał do Guben.

                                               czytaj str.5

Pokażą moc pomocy 

WOŚP znów zawita do naszego 

miasta. 29. Finał odbędzie się 10 

stycznia, ale gubiński sztab już te-

raz pracuje nad licznymi atrakcja-

mi i niespodziankami.

 czytaj str.16

Nasze miasto, dzięki wsparciu ad-

ministracji rządowej, zakupiło 79 

laptopów i 5 tabletów. To pozwoli 

przeprowadzać z uczniami lekcje 

w formie zdalnej, co jest skutkiem 

pandemii COVID-19.      czytaj str.  3

Sprzęt do zdalnej  
nauki trafił do szkół

Tłumy ludzi wyszły na ulicę 
Czytaj str. 5

Szkolny wolontariat
Przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie działa Szkolne Koło 
Wolontariatu. Koło organizuje wiele pożytecznych działań na rzecz miasta i 
jego mieszkańców, środowiska szkolnego, a także np. na rzecz przedszkola mi-
syjnego w Kamerunie. 
                                                                                                                  Czytaj str. 11
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Korpus Wsparcia Seniorów

Konkursy spisowe dla Rolników!
Urząd Statystyczny, w ramach 

promocji Powszechnego Spisu 

Rolnego 2020, rozpoczął II edycję 

konkursu pod hasłem „Gminne 

zawody piłkarskie”. W ten sposób 

zachęcamy wszystkich objętych 

obowiązkiem spisowym do inter-

netowego samospisu!

 Na czym polega konkurs? Gminy, 

w których na dzień 22 listopada 

br. zostanie osiągnięty najwyższy 

wskaźnik realizacji samospisu (tj. 

w których procentowy udział licz-

by gospodarstw spisanych meto-

dą samospisu w ogólnej liczbie 

gospodarstw rolnych w gminie 

będzie najwyższy) otrzymają 

atrakcyjne nagrody. Zestawy pi-

łek zostaną przeznaczone dla 

szkół w wygranej gminie. Co naj-

ważniejsze, do konkursu nie trze-

ba się zgłaszać ani rejestrować.

Regulamin konkursu znajduje 

się na stronie https://zielonago-

ra.stat.gov.pl/spisy-powszechne/

konkursy,3.html.

Ponadto dla użytkowników go-

spodarstw rolnych objętych Po-

wszechnym Spisem Rolnym 

2020, którzy dokonali samospisu 

w aplikacji spisowej przeprowa-

dzona zostanie ogólnopolska lo-

teria. Osoby, które poprzez apli-

kację wyrażą zainteresowanie 

loterią, otrzymują na wskazany 

przez siebie adres e-mail unikal-

ny kod upoważniający do udziału 

w loterii. Ten kod trzeba będzie 

zarejestrować na stronie interne-

towej loterii od 1 października br. 

do 22 listopada br.

W loterii przewidziane są nagro-

dy rzeczowe: 20 laptopów (na-

groda główna), 88 tabletów i 400 

przenośnych dysków twardych. 

W ramach loterii zostaną prze-

prowadzone 3 losowania w ter-

minach: 20.10.2020 r., 03.11.2020 

r. i 23.11.2020 r. Podczas dwóch 

pierwszych dat losowane będą 

tablety i przenośne dyski twarde. 

Trzecie losowanie obejmie nagro-

dy główne – tutaj wszystkie uni-

kalne kody będą miały szanse na 

wygraną. 

Wszystkie losowania będą odby-

wać się pod nadzorem komisji. 

Każde losowanie będzie rela-

cjonowane na żywo na kanale 

Youtube GUS, a dodatkowo wy-

niki będą publikowane na stronie 

loterii.

Dedykowana infolinia dla se-

niorów, wsparcie wolontariuszy, 

współpraca wojsk obrony tery-

torialnej i pracowników pomo-

cy społecznej w pomoc osobom 

starszym w czynnościach, które 

wymagają wyjścia z domu, a które 

utrudnione są przez panującą pan-

demię. To główne założenia Soli-

darnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów uruchomionego przez 

rząd. Dzięki Korpusowi i naszym 

wspólnym działaniom osoby star-

sze będą bezpieczniejsze.

Przed zakażeniem koronawirusem 

powinniśmy szczególnie chronić 

osoby starsze. To dla nich powstał 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów. Dzięki programowi oso-

by w wieku powyżej 70 lat uzyskają 

niezbędną pomoc w czasie pande-

mii, bez konieczności wychodzenia 

z domu. Wystarczy kontakt z dedy-

kowaną infolinią. W ramach pro-

gramu osobom starszym mogą być 

dostarczone artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożyw-

cze, środki higieny osobistej. Koszty 

zakupów pokrywa Senior. Osoba 

wspierająca seniora może również 

wykonać (nieodpłatnie) czynności 

związane z codziennym funkcjono-

waniem, np. sprawy urzędowe (je-

żeli zakres tych usług nie wymaga 

upoważnienia od Seniora lub udo-

stępnienia danych wrażliwych), wy-

prowadzenie psa, itp. Zakres usług 

na rzecz osoby starszej jest ograni-

czony tzw. dystansem sanitarnym.  

Pierwszym krokiem jest wykonanie 

przez seniora telefonu na dedyko-

waną infolinię: 22 505 11 11. Tam na-

leży poinformować, że podjęło się 

decyzję o pozostaniu w domu dla 

własnego bezpieczeństwa – infoli-

nia odsyła sprawę z numerem tele-

fonu do właściwej gminy i lokalne-

go ośrodka pomocy społecznej. 

Po takim zgłoszeniu, merytoryczna 

osoba w naszym mieście kontaktu-

je się z seniorem i ustala potrzeby z 

gotowego katalogu (np. zakupy spo-

żywcze, wyrzucenie śmieci, wizyta 

u lekarza lub wyprowadzenie psa). 

Każda gmina prowadzi wykaz po-

trzebujących pomocy i przypisuje do 

każdego seniora, osobę, która zajmie 

się już bezpośrednio pomocą.

Zadanie realizowane będzie przez 

gminy, przy współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi i wolonta-

riuszami. Ci ostatni zajmują ważne 

miejsce w założeniach Korpusu. To 

wolontariusze dostarczą zakupy 

seniorom, ale tez pomogą w obo-

wiązkach domowych czy po pro-

stu porozmawiają z osobą starszą.

Warto także zaznaczyć, że poszu-

kiwani są wolontariusze, którzy 

zaangażują się w akcję. Chcesz po-

móc seniorowi? Masz czas i moż-

liwość zrobienia zakupów osobie 

potrzebującej czy wyprowadzić 

psa na spacer? Osoby, które chcą 

włączyć się w pomoc dla seniorów 

będą mogły zgłosić się przez inter-

net, wypełniając ankietę na stronie 

www.wspierajseniora.pl lub oso-

biście zgłaszając się do lokalnego 

ośrodka pomocy.

Zadaniem gminy jest prowadzenie 

rejestru seniorów, którzy zdecydo-

wali się na pozostanie w domu i po-

trzebują wsparcia wolontariuszy. W 

pomoc włączy się również Ochotni-

cza Straż Pożarna, Wojska Obrony 

Terytorialnej i harcerze.
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Sprzęt do zdalnej nauki trafił do szkół

Nasze miasto, dzięki wsparciu ad-

ministracji rządowej, zakupiło 79 

laptopów i 5 tabletów, co pozwo-

li zaspokoić potrzeby uczniów z 

rodzin wielodzietnych (3+) oraz 

potrzeby uczniów w zakresie do-

stępności do tego typu urządzeń 

w związku z potrzebą nauczania 

zdalnego wywołanej pandemią 

COVID-19. 

W ramach pierwszej edycji za-

kupiono 39 laptopów i 1 tablet 

(„Zdalna Szkoła”), a w ramach 

drugiego programu zakupiono 

40 laptopów i 4 tablety („Zdalna 

Szkoła+”). - Realizacja tych pro-

jektów umożliwi zdalną edukację 

uczniom przez aktywne włącze-

nie się w codzienne zajęcia lekcyj-

ne w nowej podstawowej formie 

nauczania jaką jest prowadzenie 

zdalnych lekcji – tłumaczy bur-

mistrz Bartłomiej Bartczak. - Po-

nadto zakupiony sprzęt wzboga-

cił zasoby edukacyjne placówek 

oświatowych z terenu miasta.

Takie działanie jest możliwe 

dzięki programom Ministerstwa 

Cyfryzacji, które umożliwiają sa-

morządom zakup komputerów 

i tabletów do szkół ze środków 

finansowanych z budżetu Unii 

Europejskiej, a na ten cel prze-

znaczono w sumie ponad 180 

milionów złotych. Co ważne, pro-

gram przewiduje dofinansowa-

nie w wysokości 100%, czyli po 

stronie naszego miasta nie ma 

żadnych wydatków.

Sprzęt za ponad 140.000 złotych 

został już przekazany do lokalnych 

placówek oświatowych. Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Ko-

pernika otrzymała 17 laptopów i 

jeden tablet, SP nr 2 im. 73 Pułku 

Zmechanizowanego Ułanów Kar-

packich - 24 laptopy i jeden tablet, 

SP nr 3 z Oddziałami Integracyjny-

mi - 23 laptopy i jeden tablet, a Ze-

spół Szkół Ogólnokształcących - 15 

laptopów i 2 tablety.

Okres jesienno - zimowy to czas 

częstych zmian pogody, a co za 

tym idzie widoczność na drogach 

niejednokrotnie ulega pogor-

szeniu. Jak w tym szczególnym 

okresie wygląda relacja kierowca

-pieszy, sprawdzali policjanci kro-

śnieńskiej drogówki. 

Funkcjonariusze podczas kon-

troli przypominali o zachowaniu 

ostrożności, przestrzeganiu prze-

pisów, a także rozdawali pieszym 

opaski odblaskowe. Wymagamy 

wiele od kierowców w zakresie 

zachowania ostrożności wobec 

nas-pieszych, ale czy my sami 

spełniamy swoje obowiązki i po-

przez swoją lekkomyślność nie 

stajemy się zagrożeniem na dro-

dze? - Jeśli chodzi o pieszych, 

uwaga policjantów skupiona była 

na miejscach i sposobie prze-

chodzenia przez jezdnię, czy za-

chowują ostrożność, nie wbiega-

ją pod nadjeżdżający pojazd, są 

skupieni na tym, co dzieje się na 

drodze, czy dostosowują się do 

sygnalizacji świetlnej oraz czy, bę-

dąc poza terenem zabudowanym, 

idą właściwą stroną jezdni.  O tej 

porze roku istotną rolę odgrywa-

ją również elementy odblaskowe, 

zwiększające widoczność piesze-

go. Dlatego też mundurowi, re-

alizując te zadania, duży nacisk 

kładą także na to, by niechronieni 

uczestnicy ruchu drogowego wy-

pracowali w sobie nawyk noszenia 

odblasków. W tym celu wręczają 

pieszym opaski odblaskowe, przy-

pominając o zasadach ich nosze-

nia. Pamiętajmy: to, że widzimy 

nadjeżdżający pojazd z przeciwka 

nie oznacza, że my jesteśmy wi-

doczni dla kierowcy. Czasami na 

reakcję jest już za późno. Wpraw-

dzie przepisy nakładają na nas 

obowiązek używania elementów 

odblaskowych po zmierzchu poza 

terenem zabudowanym, jednak 

warto rozważyć, czy nie wprowa-

dzić ich na stałe w naszą codzien-

ność. Ponadto przypominamy, że 

osoba, która prowadzi rower staje 

się pieszym i obowiązują ją prze-

pisy dedykowane tej grupie osób, 

a co za tym idzie poza terenem 

zabudowanym zobowiązana jest 

iść lewą stroną jezdni - wyjaśnia 

podkomisarz Justyna Kulka, Ko-

menda Powiatowa Policji w Kro-

śnie Odrzańskim.                          

 (red)

Chrońmy nasze życie! 
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Wirus psuje im plany

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

Raport 998

Zamknięcie mostu 

W październiku swój sezon rozpo-

czynają miłośnicy zimnych kąpieli. 

Do tego grona należy również Gu-

bińska Grupa Morsów. Plany jed-

nak się komplikują...

Przez pandemię inauguracja spo-

tkań została odwołana - Rozpo-

częcie sezonu miało odbyć się 25 

października, jednak ze względu 

na to, że nasz powiat znalazł się w 

strefie czerwonej, grupa musiała 

przełożyć imprezę. Nowa data to 

niedziela, 15 listopada, o godzinie 

10.30 na Plaży nad Borkiem. Może 

do tego czasu sytuacja się poprawi, 

co umożliwi nam rozpocząć sezon 

jak należy, czyli licznie oraz z tra-

dycyjnym ogniskiem - mów Rafał 

Koszczyc z Gubińskiej Grupy Mor-

sów. Zapytaliśmy naszego rozmów-

cę również o korzyści płynące z 

morsowania: - Do najważniejszych 

korzyści zaliczyłbym poprawę krą-

żenia krwi, wzmocnienie odporno-

ści organizmu, ujędrnienie skóry, 

czy zwiększenie produkcji „hormo-

nu szczęścia”. Najlepiej jednak po 

prostu przyjść i spróbować! I po-

czuć wyjątkową atmosferę, zoba-

czyć radość na twarzach ludzi. 

W tym sezonie, na obecną chwi-

lę możliwości morsowania wraz z 

Gubińską Grupą Morsów są ograni-

czone. - Miało odbyć się tzw. „Sau-

nomorsowanie” na basenie w Gu-

ben. Niestety, przez wirusa, basen 

został zamknięty na minimum 4 

tygodnie, co oznacza, że i nasza gu-

bińska grupa jest zmuszona przeło-

żyć plany. Na szczęście dodatkiem 

są kąpiele co czwartek o godzinie 

17.00. W planach jest zakończenie 

sezonu kąpielą w Bałtyku. Jednak 

najważniejszą imprezą ma być 2. 

Gubiński Zlot Morsów, który rów-

nież stoi pod wielkim znakiem 

zapytania. Zachęcamy do dołą-

czenia do naszej grupy - dodaje R. 

Koszczyc.

Martyna Pawelska

21.10. Dwa zastępy strażaków zabez-

pieczały (wspólnie z policją) miejsca, 

gdzie zostały rozlane substancje 

ropopochodne na ul. Słowackiego i 

kilku przyległych. Po ich odizolowa-

niu i zabezpieczeniu – zostały one 

przekazane zarządcy drogi.

21.10. Jeden zastęp strażaków zo-

stał zadysponowany do płonącego 

drzewa przy ul. Chrobrego, praw-

dopodobną jego przyczyną pożaru 

było podpalenie.

22.10. Trzy zastępy strażaków zostały 

zadysponowane do pożaru sadzy w 

przewodzie kominowym w jednym 

z gospodarstw w Drzeńsku Małym. 

Strażacy – po wygaszeniu pieca – 

następnie monitorowali tempera-

turę samego komina przy pomocy 

urządzeń technicznych. 

23.10. W Witaszkowie kierujący sa-

mochodem osobowym wjechał do 

rowu. Na szczęście – nie było osób 

poszkodowanych, a straty oszaco-

wano na kwotę... 100 zł. Na miejsce 

zdarzenia zadysponowano dwa za-

stępy strażaków z Gubina i Jednost-

kę OSP ze Starosiedla. 

23.10. Jeden zastęp strażaków za-

dysponowano do Luboszyc, w celu 

sarenki, która wpadła do lokalnej 

(głębokość ok. 1 metra) studzienki. 

Po jej wydostaniu – zwierzę wypusz-

czono na wolność.

31.10. Jeden zastęp strażaków za-

dysponowano do wypompowy-

wania wody z piwnicy w jednym z 

nieużywanych budynków przy ul. 

Piastowskiej.

31.10. Dwa zastępy strażaków i Jed-

nostkę OSP ze Starosiedla zadys-

ponowano w tym dniu do pożaru 

budynku gospodarczego w tej 

miejscowości. Straty oszacowano 

na około 15 tysięcy złotych, a urato-

wano mienie szacunkowej wartości 

50 tysięcy. 

Informacje przekazał Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gu-

binie mł. bryg. Dariusz Wojtuń.

Oprac. AB.

W dniach od 4 do 7 listopada strona 

niemiecka, czyli Powiat Odra – Spre-

wa zamyka całkowicie dla ruchu 

granicznego most na Nysie Łużyc-

kiej, w ciągu drogi powiatowej nr 

1154 F, na odcinku Żytowań – grani-

ca państwa – Coschen. Zamknięcie 

ruchu ma związek z planowanym 

przez stronę niemiecką montażem 

mat i kratownic dla ochrony przed 

ASF.

 (red)

Wirtualna wizyta 
ZUS proponuje wirtualne wizyty. 

Swoje sprawy możemy załatwić twa-

rzą w twarz z pracownikiem ZUS, nie 

wychodząc z domu. Wszystko w tro-

sce o nasze zdrowie.  Żeby odwiedzić 

ZUS online, wystarczy komputer lub 

smartfon z kamerą i mikrofonem. 

Aby skorzystać z wirtualnej wizyty 

należy najpierw się umówić. - Wystar-

czy wejść na stronę zus.pl w zakładkę 

„e-wizyta” a następnie kliknąć okien-

ko „umów się na wizytę”. Podczas 

rezerwacji należy podać swoje dane, 

wybrać dzień i godzinę oraz temat 

spotkania. Osoby, które chcą podczas 

wirtualnej wizyty otrzymać informa-

cje w swojej indywidualnej sprawie, 

muszą pokazać pracownikowi ZUS 

do kamery dokument tożsamości 

w celu identyfikacji - wyjaśnia Agata 

Muchowska, regionalny rzecznik pra-

sowy ZUS województwa lubuskiego. 

Na wizytę można umówić się tylko do 

placówki ZUS, właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania bądź ad-

res prowadzenia firmy (w przypadku 

płatników składek). Na wirtualną wi-

zytę można umówić się w dni robo-

cze godzinach 9.00-14.30. Może ona 

trwać nie dłużej niż 20 min. W ZUSie 

w Zielonej Górze usługa ruszyła 4 li-

stopada.                                                  (red)
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Tłumy ludzi wyszły na ulicę Czołgiem do Berlina
W środę, 28 października, ulicami Gubina przeszedł Marsz Kobiet. Jego uczestnicy chcieli 
okazać niezadowolenie i zamanifestować prawo do decydowania o swoim ciele i ciąży 
oraz podkreślić swój sprzeciw wobec zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. 

Na początku września minęły 32 lata od pamiętnego dla 
gubinian dnia kiedy to żołnierz służby zasadniczej z pułku 
czołgów „pod stacją” wsiadł do czołgu i … pojechał ulicami 
miasta na most i dalej do Guben. Po kilku latach od wyda-
rzenia trudno było ustalić precyzyjnie datę incydentu. 

Zbiórka koło Fary

Tak jak w wielu polskich miastach, 

marsz był odpowiedzią na orze-

czenie Trybunału Konstytucyjnego 

w sprawie aborcji z powodu wad 

płodu. TK uznał, że możliwość do-

konania aborcji, gdy istnieje duże 

prawdopodobieństwo upośledze-

nia płodu albo nieuleczalnej cho-

roby zagrażającej jego życiu, jest 

niezgodna z Konstytucją. Wszystko 

rozpoczęło się w środowy wieczór, 

o godzinie 18:00. Miejscem zbiórki 

manifestantów był Plac im. św. Jana 

Pawła II. Protestujący przeszli koło 

galerii handlowej, a następnie ulica-

mi: Chopina, 3-go Maja, Roosevelta 

i zakończyli swój marsz w pobliżu 

mostu granicznego. 

O co walczą?

Już kilka dni przed datą marszu ak-

cja nabrała rozpędu, szczególnie 

na portalach społecznościowych. 

Powstawały grupy, które cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. In-

formowano jak będzie przebiegała 

trasa, apelowano o przygotowanie 

transparentów i haseł oraz przede 

wszystkim - nawoływano do tłum-

nego przyjścia na marsz przeciwko 

ustawie antyaborcyjnej. I tak też się 

stało. Można było zauważyć dużo 

młodzieży, ale przybyli także senio-

rzy z transparentami. Wielu przyszło 

z hasłami na tablicach, a niektóre 

osoby zapaliły koło Fary znicze. War-

to podkreślić, że protest został zor-

ganizowany w ten sam dzień i o tej 

samej porze w Krośnie Odrzańskim 

i Gubinie. - Nie zgadzamy się na to, 

aby politycy, sędziowie, czy też hie-

rarchowie kościelni decydowali o 

naszym ciele i naszej przyszłości. Nie 

godzimy się na rodzenie martwych 

dzieci. To każda z nas powinna mieć 

wybór i decydowanie, co jest dla niej 

dobre, a co złe. Żadne prawo nie 

może tego regulować - mówili do 

zgromadzonych organizatorzy mar-

szu. 

Było spokojnie 

Nad przebiegiem całego wydarze-

nia czuwała policja, która kierowała 

ruchem i zabezpieczała wydarze-

nie. - Podczas wczorajszego marszu 

kobiet w Gubinie, nie odnotowano 

żadnych incydentów zagrażających 

bezpieczeństwu uczestników i wy-

magających natychmiastowej re-

akcji policjantów - mówi podkom. 

Justyna Kulka, rzecznik prasowy Ko-

mendy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim. 

Około 2 tys.!

W ramach akcji protestacyjnej, tego 

samego dnia, wiele kobiet z Gubina 

nie poszło do pracy, biorąc na przy-

kład urlopy na żądanie, czy też opie-

kę nad dzieckiem. Podsumowując 

- takiej frekwencji nie spodziewali 

się chyba nawet sami pomysłodaw-

cy akcji. Choć policja nie prowadziła 

statystyk, co do ilości osób na mar-

szu, to wydaje się, że ulicami na-

szego miasta przeszło ponad dwa 

tysiące manifestantów. - Jako orga-

nizatorzy chcielibyśmy wszystkim 

podziękować za tak liczne przybycie. 

To, co się wydarzyło w środę przeszło 

nasze oczekiwania. Nie bez powodu 

zawsze jest o nas głośno, wiele miast 

może pozazdrościć nam takiej jed-

ności. Również ogromne podzięko-

wania należą się funkcjonariuszom 

policji za pilnowanie porządku i na-

szego bezpieczeństwa. Na koniec 

jedno możemy obiecać:  jeżeli nasz 

rząd nie zmieni decyzji, to będziemy 

dalej strajkować - deklarują organi-

zatorki akcji protestacyjnej. 

Naszą fotorelację z Marszu Kobiet w 

Gubinie można obejrzeć na naszym 

profilu Facebookowym.  

                                                                 (am)

Pojawiało się kilka dat, cała rze-

sza wiarygodnych świadków i 

tych, którzy mieli odmienne zda-

nie. Ostatecznie, dzięki dostę-

powi do kopii meldunku oficera 

operacyjnego Lubuskiej Brygady 

WOP ustaliłem, że to niecodzien-

ne wydarzenie miało miejsce 4 

września 1988 roku. O godz. 23.15 

czołg przekroczył granicę na mo-

ście w centrum miasta. Była to 

niedziela.  

Artur K., urodzo ny w Trzcińsku 

Zdroju, a zamieszkały w Dębnie 

Lubuskim odbywał zasadniczą 

służbę wojskową w Gubinie od 

21 kwiet nia 1988 r. na stanowi-

sku elewa szkoły podoficerskiej. 

Miał być w przyszłości kierow-

cą czołgu. Na terenie strzelni-

cy zlokalizowanej za koszarami 

stały czołgi. Artur K. uruchomił 

jeden z nich o nr 1502 i wyruszył 

w podróż. Wyprzedzając kolejne 

wydarzenia można powiedzieć, 

że celem podróży był Berlin Za-

chodni. Ale o tym wiedział tylko 

Artur K. Bezproblemowo poko-

nał ciemne już ulice miasta i ja-

dąc „pod prąd” ulicą Rycerską 

skierował się na most graniczny. 

Wprawdzie oficer dyżurny parku 

wozów bojowych natychmiast 

urucho mił ciągnik dyżurny i ru-

szył w pościg ulicami Gubina, 

ale wszystkie działania były już 

dalece spóźnione - relacjo nował 

oficer operacyjny sztabu dywizji 

major Komar.

 Na moście granicznym czołgi-

sta – co oczywiste – pełniący tam 

służbę, wpadł w nie lada panikę. 

Z pewnym trudem pokonał most 

i pognał w kierunku na zachód. 

Jest oczywistym, że o sprawie 

powiadomiono dowództwo Ukła-

du Warszawskiego. Ponoć w Mo-

skwie obudzono ważnego gene-

rała. Wszelkie działania, mające 

na celu zatrzymanie czołgu, nie 

przyniosły skutku. Czołg zatrzy-

mał się sam. I nie to żeby elew 

Artur K. zrezygnował z wyprawy 

na zachód. Po prostu czołg „za-

wiesił” się w rowie ok. 10 km od 

Gubina. K. uciekł i trafił na tory. 

Wtedy wskoczył do przejeżdża-

jącego pociągu. Dotarł tak do 

Eisenhüttenstadt. Tam przecze-

kał chwilę i wy szedł z pociągu, 

obmyślając dalszy plan. Niestety, 

po chwili zatrzymali go enerdow-

scy mundurowi. Było po północy, 

5 września 1988 roku.

W grudniu 1989 roku zapadł wy-

rok. Wojskowy Sąd Garni zonowy 

w Zielonej Górze uniewinnił Artu-

ra K., bo oskarżony „w krytycznym 

czasie miał w znacznym stopniu 

ograniczoną zdolność rozpozna-

nia znaczenia czynu…”. 

Adam Węgłowski redaktor „Fo-

cus Historia” w kwietniu 2011 roku 

opisał historię Artura K. na pod-

stawie aktów sprawy. Na zakoń-

czenie artykułu napisał: „Dzięki 

nawiązanym kontaktom w Dęb-

nie Lubuskim po stanowiliśmy 

odnaleźć Artura K. Poproszona 

przez nas osoba (chcąca zacho-

wać anonimowość) spytała mat-

kę o dalsze losy jej syna. Kobieta 

zareagowała płaczem. Okazuje 

się, że K. wyjechał na upragniony 

Zachód i tam... zginął, w 1993 roku 

w Torrejon de Ardoz pod Madry-

tem. Być może śmiercią samo-

bójczą. Miał 25 lat. Bliscy nie chcą 

wracać do jego sprawy.        

  (sp)
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Tym razem fotografia

Pielgrzymi z Gubina 
Żywy Różaniec to wspólnota 

modlitewna, której członkowie 

w duchu odpowiedzialności za 

Kościół i świat podejmują syste-

matyczną modlitwę różańcową, 

zwłaszcza w intencjach wskazy-

wanych każdego miesiąca przez 

Ojca Świętego. Stowarzyszenie 

Żywego Różańca zrodziło się w 

Lyonie w 1826 r. Szybko zyskało 

aprobatę Kościoła i rozwinęło się 

w wielu krajach. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gubinie 

Tegoroczna Diecezjalna Pielgrzym-

ka Róż Żywego Różańca oraz Apo-

stolstwa Margaretka odbyła się 3 

października do Rokitna, do sank-

tuarium Matki Bożej Cierpliwie Słu-

chającej. „Różańcowa Pani nieba i 

ziemi” - to hasło tegorocznej piel-

grzymki. Wśród tysięcy pielgrzy-

mów, znaleźli się przedstawiciele 

gubińskich parafii. Organizacją 

cyklicznej pielgrzymki z udziałem 

członkiń Róż Różańcowych z Gu-

bina zajął się ks. kan. dr Grzegorz 

Cyran, proboszcz parafii pw. MB 

Fatimskiej. Ciężar problemów lo-

gistycznych wzięła na swoje bar-

ki Teresa Opara, kierownik Klubu 

Seniora, działającego przy parafii. 

W pielgrzymce z Gubina uczestni-

czyło ok. sto osób. - Pogoda dopi-

sała – mówi jedna z uczestniczek 

pielgrzymki Danuta Kaczmarek. 

Byłam z grupą kilku pań z „Łuży-

czanek”. Niesamowite przeżycia. 

Cały „zieleniec” przy sanktuarium, 

przed zewnętrznym ołtarzem wy-

pełniały tłumy pielgrzymów. W 

duchowym nastroju mieli moż-

liwość uczestniczyć w pięknym, 

tradycyjnym polskim wydarzeniu 

religijnym, modląc się za swoich 

kapłanów, wspólnotę kościoła, ro-

dziny, za członków Żywego Różań-

ca, pomodlić się lub przystąpić do 

spowiedzi św. w sanktuarium Matki 

Bożej Cierpliwie Słuchającej. - Piel-

grzymkę rozpoczęliśmy się od mo-

dlitwy różańcowej – wspomina D. 

Kaczmarek. Później katechezę wy-

głosił moderator wspólnot Żywego 

Różańca archidiecezji katowickiej 

ks. Zbigniew Kocoń. Natomiast 

głównym punktem uroczystości 

była Msza Św. pod przewodnic-

twem bp. Tadeusza Lityńskiego, 

którą koncelebrowali ponadto bp 

Paweł Socha, bp Adam Dyczkowski 

oraz wielu kapłanów. W intencjach 

modlitwy była prośba o zdrowie, 

rodziny i mocny akcent o ochro-

nę służby zdrowia oraz chorych w 

okresie pandemii. Delegacje Żywe-

go Różańca złożyły „dary ołtarza”, 

otrzymując w zamian różańce – na 

pamiątkę Spotkania Róż z Mat-

ką Bożą Cierpliwie Słuchającą. Po 

Mszy Św. wręczono odznaczenia 

„Zasłużony dla Diecezji Zielono-

górsko-Gorzowskiej”. W tym roku 

przyznano 11 wyróżnień. Wśród nich 

znalazła się gubinianka, Halina Wy-

socka. W Strefie Produktu Regio-

nalnego można było kupić miód w 

różnych smakach, wyroby mięsne, 

kwaszoną kapustę, ogórki, dżemy i 

inne przetwory z własnej piwniczki. 

Korzystając z okazji D. Kaczmarek 

w imieniu uczestników pielgrzymki 

składa podziękowania dla organiza-

torów pielgrzymki, szczególnie dla 

ks. proboszcza  dr. Grzegorza Cyra-

na  i Teresy Opara.                      (dksp)

Klasa I: wychowawca Beata Kosińska; uczniowie: Vanessa Chmura, Lena Dominika Henke, Wojciech Józwak, Jagoda Kaczmarczyk, Amelia Anna Nieściór, Lena 
Olszówka, Franciszek Tomasz Pawlak, Hubert Arkadiusz Pietruszka, Antonina Posiłek, Julia Smyk, Stanisław Stobba, Olaf Szulc, Oskar Michał Trenda, Kacper Wlazły, 
Tymoteusz Wysocki. Nieobecni na zdjęciu – Nina Gandziarowska, Hanna Wojtalak. 

Znany fotografik z Kujaw Jerzy 

Zegarliński – po wieloletniej arty-

stycznej nieobecności w naszym 

mieście – tym razem zaprezento-

wał w Galerii „Ratusz” Gubińskie-

go Domu Kultury swoją autorską 

wystawę fotograficzną pod nieco 

przewrotnym tytułem „Trzy po 

Trzy i Ćwierć”. 

Zdjecia składające się na nią po-

wstały przed kilkoma dekadami, 

w okresie gdy fotografik przez 

ponad trzy lata przebywał na te-

renie Stanów Zjednoczonych. Za-

prezentowane fotogramy (spo-

śród 25 zdjęć przedstawionych 

na wernisażu – jedynie trzy zo-

stały wykonane w czasach nam 

bardziej współczesnych techniką 

cyfrową) dowodzą wielkiej wnikli-

wości Zegarlińskiego jako obser-

watora codzienności i tamtejsze-

go życia. Jak sam mówi: bardzo 

się cieszę, że mogę tu zagościć z 

własną wystawa fotografii; wła-

sna twórczością artystyczną, bo 

to dla autora są większe przeżycia 

– jak zostanie ona przyjęta przez 

lokalną publiczność. A jest to ko-

lejna ekspozycja tej wystawy, a 

za każdym razem jest ona eks-

ponowana w innych wnętrzach i 

zarazem inaczej komponowana 

przez jej organizatora. Tytuł jest 

dość skomplikowany, ponieważ 

w rzeczywistości składa się ona z 

dwóch cyklów fotogramów; jed-

na część – są to trzy oddzielne – 

powiedziałbym „dzieła” , a każde 

z nich składa się z kolei z trzech 

fotogramów – co daje w sumie 9 

zdjęć. Bardzo często w fotografii 

nie da się przedstawić jakiegoś 

wydarzenia za pomocą jednego 

zdjęcia – jakiegoś wydarzenia, 

wówczas powstaje – składający 

się z kilku kilkunastu zdjęć fo-

toreportaż. W rzeczywistości te 

fotogramy nie stanowią spójno-

ści – zakwalifikowałbym je jako 

oddzielne zdjęcia z tak modnego 

obecnie określenia „street photo-

graphy” –fotografii ulicznej. 

Druga część cyklu nawiązuje do 

ponad trzydziestoletniej współ-

pracy J. Zegarlińskiego z prywat-

ną galerią w Bydgoszczy, w któ-

rej w 2017 roku obchodził swój 

mały jubileusz, stąd też nieco 

przewrotny drugi człon tytułu 

wystawy. Wernisaż – z powodu 

pandemii – mógł jednocześnie 

pomieścić niewielkie grono zwie-

dzających, a sama ekspozycja 

jest możliwa do obejrzenia do 29 

listopada b. roku.

Antoni Barabasz
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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.

Gdzie można oddać osocze?
Jeżeli pokonaliśmy koronawirusa, to 

warto mieć na uwadze istotną rzecz: 

osocze zawiera przeciwciała, które 

mogą wspomagać leczenie chorych 

na COVID-19. Można je oddawać w 

Regionalnym Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Zielonej 

Górze, tel. 609 466 944.

Osocze może zostać pobrane od 

osób, które: miały potwierdzony do-

datni wynik badania na koronawiru-

sa, przeszły leczenie i zostały uznane 

za osoby zdrowe, zostały uznane 

za zdrowe po przechorowaniu CO-

VID-19, u których minął okres co naj-

mniej 14 dni od wyniku powtarzalnie 

ujemnego testu NAT, po zakażeniu 

SARS-CoV-2, z wytworzonymi prze-

ciwciałami do tego wirusa, u których 

minął okres co najmniej 14 dni od 

wyniku powtarzalnie ujemnego te-

stu NAT, po zakażeniu SARS-CoV-2, 

u których minął okres co najmniej 28 

dni od ustąpienia objawów albo za-

kończenia izolacji, u których stwier-

dzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 

i nigdy nie miały objawów COVID-19, 

u których minął okres co najmniej 14 

dni od dodatniego wyniku na obec-

ność przeciwciał, są w wieku 18-60 

lat, nie leczą się z powodu przewle-

kłych chorób, spełniają wymagania 

stawiane wszystkim potencjalnym 

dawcom krwi i osocza, osocze mogą 

oddawać mężczyźni bez transfuzji 

w wywiadzie, kobiety bez ciąży i bez 

transfuzji w wywiadzie oraz osoby 

bez alloprzeciwciał do antygenów 

HLA.

Pobierana krew rozdziela się na oso-

cze i pozostałe składniki, które są 

przetaczane z powrotem do tej sa-

mej żyły. Pobieranie osocza nie boli, 

jest bezpieczne i trwa około 30 mi-

nut.                                                          (red)
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Schronienie dla bezdomnych
Przy ulicy Gdańskiej 17 funkcjo-

nuje noclegownia. Zapewnia ona 

schronienie osobom bezdom-

nym oraz umożliwia spędzenie 

nocy w warunkach gwarantują-

cych ochronę życia i zdrowia. 

Nowy zastępca Okradł znajomego
Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa 22-lat-
ka, który w sierpniu br. ukradł kartę bankomato-
wą znajomemu i za jej pomocą dokonał wypłat 
pieniędzy z konta.

To mógł 
być cios...

19 października na stanowisko 

Zastępcy Komendanta Nadod-

rzańskiego Oddziału Straży Gra-

nicznej powołany został rozkazem 

Komendanta Głównego ppłk SG 

Paweł Maziec. Pochodzący z Gu-

bina 45-latek służbę w Straży Gra-

nicznej rozpoczął w 1997 roku.  Jest 

absolwentem Wyższej Szkoły Poli-

cji w Szczytnie oraz Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. W 2007 roku ob-

jął stanowisko Komendanta PSG 

w Kaliszu, a następnie w 2016 roku 

powołany został na stanowisko 

Komendanta PSG w Poznaniu – 

Ławicy. Był wielokrotnie wyróżnia-

ny i odznaczany,  m.in.  Brązowym 

Medalem za Zasługi dla Straży 

Granicznej, Brązowym Medalem 

za Długoletnią Służbę i Odznaką 

Straży Granicznej. Informację prze-

kazała mjr SG Joanna Konieczniak, 

rzecznik prasowy Komendanta NO

SG.                                                      (red)

Każdy z naszych pod-

opiecznych ma 

zapewnione łóżko, 

środki czystości oraz 

podstawowe 

wyżywienie. 

„

Placówkę prowadzi Żarska Spółdziel-

nia Socjalna. - Do końca października 

noclegownia funkcjonowała cało-

dobowo, dzięki grantowi z Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Zielonej Górze. Realizowaliśmy 

program Egida. Jednak od listopada 

funkcjonujemy już na starych zasa-

dach, czyli od godziny 18.00 do 8.00 

rano. W przypadku bardzo niskich 

temperatur będziemy wydłużać czas 

działania noclegowni. Na pewno ni-

kogo nie wyrzucimy na siarczysty 

mróz - podkreśla Bartosz Sulczewski, 

kierownik noclegowni dla bezdom-

nych w Gubinie. Postanowiliśmy do-

wiedzieć, iloma miejscami dysponuje 

gubińska noclegownia i jaki są tam 

zapewnione warunki? - Dysponuje-

my obecnie czternastoma miejsca-

mi. Każdy z naszych podopiecznych 

ma zapewnione łóżko, środki czy-

stości oraz podstawowe wyżywienie. 

Na pewno nikt u nas nie jest głodny. 

Ponadto mamy magazyn z odzieżą, 

z którego ludzie chętnie korzystają - 

dodaje B. Sulczewski.

Niektórzy zastanawiają się, kto decy-

duje o tym, że dana osoba trafia do 

noclegowni dla osób bez dachu nad 

głową. - To Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej kieruje do noclegowni. 

W przypadku pojawienia się nowej 

osoby, poza godzinami funkcjonowa-

nia urzędu, przyjmujemy taką osobę 

warunkowo na noc, a rano prosimy 

MOPS o decyzję. W przypadku week-

endu, czekamy na decyzję do ponie-

działku. Podstawowy warunek jest 

jak zawsze jeden: w momencie wej-

ścia do noclegowni trzeba być trzeź-

wym - wyjaśnia nasz rozmówca.

W obecnych czasach nie sposób nie 

poruszyć tego tematu... Chodzi oczy-

wiście o pandemię koronawirusa. 

Spytaliśmy kierownika noclegowni 

dla bezdomnych, jak sobie radzą z 

tą sytuacją. - Obowiązuje nas wzmo-

żony reżim sanitarny. Monitorujemy 

stan zdrowia podopiecznych, współ-

pracujemy z lekarzami. Codziennie 

wszystkie pomieszczenia są dezyn-

fekowane, ludziom rozdajemy ma-

seczki i staramy się minimalizować 

ryzyko zachorowania. Odkażanie rąk 

przed wejściem stało się już dawno 

rutyną. Nie powiedziałbym, że mamy 

utrudnione funkcjonowanie bardziej 

niż sklepy, zakłady produkcyjne itp. 

To nie znaczy, że się nie boimy. Nasi 

podopieczni w większości są w gru-

pie szczególnego ryzyka.

Kierownik MOPS-u w Gubinie Teresa 

Dziedzic apeluje do mieszkańców: 

Zwracajmy uwagę na osoby widzia-

ne w pustostanach, opuszczonych 

komórkach, garażach lub śpiących 

na przystanku autobusowym. Infor-

macje można przekazywać do Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Straży Miejskiej lub Policji.              (am)

To mógł być kolejny cios dla przygra-

nicznych handlarzy, właścicieli lokali 

gastronomicznych, zakładów fryzjer-

skich, czy też branż kosmetycznych. 

Na szczęście skończyło się na chwilo-

wej niepewności. Najpierw niemiecki 

rząd poinformował o rozszerzeniu 

międzynarodowych obszarów ryzyka 

koronawirusem. Oznaczało to, że we-

dług rozporządzenia obowiązujące-

go w Brandenburgii - od 24 paździer-

nika, przekraczając most graniczny 

Gubin-Guben, trzeba będzie udać się 

na kwarantannę lub przedłożyć test 

potwierdzający, że nie jesteśmy cho-

rzy na Covid-19. Nie miało mieć zna-

czenia, czy dana osoba przebywała w 

naszym kraju przez tydzień czy tylko 

godzinę. Kwarantanna miała nie do-

tyczyć tylko wybranej grupy osób, np. 

pracujących i uczących się w Niem-

czech. Taka decyzja załamałaby wielu 

lokalnych biznesmenów. Dzień przed 

„cichym zamknięciem” granic zakła-

dy fryzjerskie, markety i stacje paliw 

odnotowały oblężenie niemieckich 

klientów. Tego samego dnia nadeszła 

kolejna wiadomość: rząd landu Bran-

denburgii zdecydował się na zmianę 

do rozporządzenia w sprawie kwa-

rantanny. Aby uniknąć negatywnych 

skutków dla tzw. „małego ruchu gra-

nicznego”, dopuszczono 24-godzinne 

pobyty w Polsce. Niemcy wciąż mogą 

przychodzić do Gubina, aby zrobić za-

kupy i skorzystać z usług fryzjerskich, 

kosmetycznych, itp. A my możemy 

iść na zakupy do sąsiedniego Guben. 

Jednak przy tak dużej liczbie zacho-

rowań na Covid-19 nie wiadomo, czy 

obecne przygraniczne zasady znów 

nie zostaną zaostrzone.                    (am)

Przypomnijmy: 10 sierpnia poli-

cjanci z Gubina otrzymali zgło-

szenie o kradzieży karty banko-

matowej i wypłacie za jej pomocą 

pieniędzy z konta. - Sprawa przy-

dzielona została funkcjonariuszom 

Referatu Kryminalnego, którzy w 

wyniku podjętych działań opera-

cyjnych wytypowali osobę, która 

mogła dopuścić się tego czynu. 

Już dzień po zawiadomieniu, męż-

czyzna był w rękach policjantów. 

Został on zatrzymany do wyjaśnie-

nia. Pokrzywdzony nie przypusz-

czał, że podejrzanym o ten czy 

okaże się osoba mu znana. 22-la-

tek, wykorzystując stan upojenia 

alkoholowego w jakim znajdował 

się znajomy, ukradł mu kartę ban-

komatową. Wartość poniesionych 

przez pokrzywdzonego strat to 

blisko 3 tysiące złotych. Podczas 

przesłuchania mężczyzna usłyszał 

zarzut kradzieży karty bankoma-

towej, siedem zarzutów dokona-

nia wypłaty pieniędzy za pomocą 

wcześniej skradzionej karty, a tak-

że pięć usiłowań wypłaty pienię-

dzy za pomocą skradzionej kar-

ty. Akt oskarżenia w tej sprawie 

wpłynął do Sądu Rejonowego w 

Krośnie Odrzańskim - mówi pod-

komisarz Justyna Kulka z Komen-

dy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim.                   

 (red)

Społeczeństwo
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Świet(l)ny koncert duetuZapraszam do biblioteki!

Czas pandemii zmusza nas do pew-

nych ograniczeń, więcej czasu spę-

dzamy w domu i jest to doskonała 

okazja do przeczytania ciekawych 

książek. Miejska Biblioteka Publicz-

na w Gubinie zaprasza wszystkich 

chętnych (obowiązkowo w ma-

seczkach, płyn do dezynfekcji rąk 

jest na miejscu) po książki, audio-

booki i czasopisma.

Bogaty księgozbiór naszej książ-

nicy, stale wzbogacany o nowo-

ści wydawnicze, zadowoli gusta 

zarówno młodego jak i starszego 

czytelnika. Na stronie internetowej 

(biblioteka.gubin.pl) otwieramy 

katalog wyszukiwania książek „on 

Line”, w wierszu zmień bibliotekę 

wybieramy MBP Gubin i możemy 

sprawdzić czy poszukiwana przez 

nas książka znajduje się w naszym 

księgozbiorze lub jakie pozycje zo-

stały ostatnio zakupione. Istnieje 

także możliwość zamówienia ksią-

żek (konkretnych tytułów lub wy-

branych przez bibliotekarza) telefo-

nicznie (68 455 81 66 - oddziały dla 

dorosłych; 68 453 26 79 - oddział dla 

dzieci) lub mailowo - czytelniam-

bpgubin@interia.pl, a odebrać za-

mówione wydawnictwa, zwłaszcza 

za osoby starsze i niepełnoletnie, 

może inna osoba - warunkiem jest 

posiadanie karty bibliotecznej za-

mawiającego czytelnika. 

Zachęcamy także do zapisywania 

się do biblioteki, kartę czytelnika 

wyrabiamy na podstawie dowodu 

osobistego, legitymacji szkolnej lub 

innego dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość. Trudno wybrać 

z tak różnorodnej oferty naszej bi-

blioteki książki warte przeczytania, 

bo jak wiemy każdy ma swoje pre-

ferencje czytelnicze, ale zasugeruję 

kilku autorów, których utwory cie-

szą się zainteresowaniem naszych 

czytelników. Polecam z literatury 

obyczajowej książki: Joanny Jax, 

Krystyny Mirek, Agnieszki Kraw-

czyk, Anny Ficner-Ogonowskiej, Ał-

beny Grabowskiej; z literatury sen-

sacyjnej: Krzysztof Koziołek, Ćwirlej 

Ryszard, Baldacci David, Remigiusz 

Mróz, Wojciech Chmielarz; z lite-

ratury faktu: Wojciech Tochman, 

Jacek Hugo-Bader, Justyna Kopiń-

ska, Paweł Piotr Reszka; z literatury 

biograficznej: Andrzej Sikorowski, 

Agnieszka Osiecka, Elżbieta Dzi-

kowska. Czytane są także powieści 

Olgi Tokarczuk , Jerzego Pilcha i 

Szczepana Twardocha. 

Dla osób niewidzących lub słabo 

widzących mamy audiobooki (po-

nad 300 tytułów), a dla miłośników 

muzyki klasycznej słynne arie ope-

rowe i operetkowe na płytach DVD. 

Lekturą, którą powinien przeczytać 

każdy Lubuszanin jest „Wendyjska 

Winnica” (t.1 „Cierpkie grona”, t.2 

„Winne miasto”, t.3 „Dolina nadziei”) 

Zofii Mąkosy. Z autorką mieszkańcy 

Gubina mieli przyjemność poroz-

mawiać na spotkaniu autorskim, 

które odbyło się w naszej bibliotece 

we wrześniu tego roku. 

Zapraszamy - interesująca lektura 

umili nam ten czas jesienno-pan-

demiczny. Godziny otwarcia biblio-

teki: poniedziałek - wtorek 10 – 18, 

środa - piątek 9 – 17, sobota 9 – 14. 

(edsp)

W ramach 12. Gubińskich Zaduszek 

Jazzowych w sali widowiskowej Gu-

bińskiego Domu Kultury wystąpiła 

Ewa Ryga wraz z zespołem (Bogu-

sław Kaczmar - fortepian, Paweł 

Pańta - kontrabas i Dorota Piotrow-

ska - perkusja). Wybitna wokalistka, 

mająca na swoim koncie wiele na-

gród muzycznych i poruszająca się 

w różnych gatunkach muzycznych. 

- Publiczność dopisała (jak na covi-

dowe standardy), z czego bardzo się 

cieszę. Kto przybył, oprócz słuchania 

mógł także wykazać się umiejętno-

ścią śpiewania, bowiem pani Ewa 

zaangażowała wszystkich do wspól-

nego dwugłosowego, prawie że pro-

fesjonalnego chóru. Jeden z ostat-

nich wykonanych utworów, piosenka 

z repertuaru Donny’ego Hathaway 

„Someday we’ll all be free” wybrzmia-

ła jako życzenie lepszego jutra dla 

wszystkich. Także artystów - mówi 

Janusz Gajda, dyrektor GDK. 

Z kolei Andrzej Winiszewski dodaje: - 

Jak ten czas szybko upływa! To już XII 

Zaduszki jazzowe, w najśmielszych 

oczekiwaniach nie sądziłem, że ten 

cykl uda nam się tak długo „rozcią-

gnąć w czasie”! Okazało się jednak, 

że w oparciu o Gubiński Dom Kultu-

ry i dyrektora Janusza Gajdę można 

realizować nawet najbardziej niesa-

mowite projekty muzyczne. Co do 

samego koncertu, Ewa Uryga jest 

postacią szczególną, w tej części Eu-

ropy jest jedną z nielicznych, jeżeli 

nie jedyną wokalistką – tak świetnie 

znającą i wykonującą muzykę w stylu 

Gospel. Ostatnio nagrała swoją płytę 

poświęconą wybitnej piosenkarce 

afro amerykańskiej – Mahalii Jakson. 

Ta płyta jest bardzo wspomnieniowo 

– „zaduszkowa”, a z definicji wynika, iż 

ten rodzaj muzyki jest czymś, co ide-

alnie się wpasowuje, oddaje klimat 

tego święta.                                          

 (red)

Zaduszkowy koncert

W ramach Gubińskiej Jesieni Jazzo-

wej 23 października gościliśmy w Ga-

lerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kul-

tury znakomity duet jazzowy Adam 

Wendt & Krzysztof „Puma” Piasecki. 

Panowie pojawili się z repertuarem 

pochodzącym z nagranej niedaw-

no płyty „We See the Light”. Adam 

Wendt, na co dzień znany ze swojej 

wirtuozerii, tego wieczora oczarował 

publiczność także kilkoma wyjątko-

wo melodyjnymi kompozycjami, co 

znalazło uznanie słuchaczy. „Puma” 

nie pozostawał dłużny koledze, do-

datkowo w wyszukany i miejscami 

karkołomny sposób grając akompa-

niamenty. Pomagała mu w tym cała 

„fabryka” elektronicznych urządzeń. 

Pomimo specyfiki wydarzeń kultu-

ralnych w warunkach pandemii, był 

to jeden z ciekawszych koncertów 

ostatnich lat.                                         JaGa
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Uczą się działania w grupie

Na początku października 17 Zuchów ze 103 Gromady Zuchowej „Ogni-

ste Orliki”, działającej przy SP 3 w Gubinie, zasiliły szeregi 8. Środowisko-

wej Drużyny Harcerskiej z Gubina. Zuchy po pokonaniu kilku zadań uro-

czyście zmieniły barwy drużyny. Obie drużynowe, dh. Elżbieta Michalska 

i dh. Oliwia Cierniak są bardzo dumne z działań Zuchów i Harcerzy.

Z perspektywy ucznia i rodzica 

Przy okazji tej wiadomości, posta-

nowiliśmy porozmawiać z Druży-

nową - dh. HO Elżbieta Michalską 

na temat zuchów i środowiska 

harcerskiego w Gubinie. – 103. Gro-

mada Zuchowa „Ogniste Orliki” 

należy do Hufca ZHP Zielona Góra 

i istnieje już trzeci rok. Powstaliśmy 

w 100-lecie Odzyskania Niepodle-

głości przez Polskę, działamy przy 

Szkole Podstawowej nr 3 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Gubinie, dla-

tego w numerze gromady jest 103. 

Przyjęliśmy barwy czerwono-żółte, 

symbolizujące ciepło ogniska. Biała 

lamówka na chuście to kolor Orła 

Białego. Stąd powstała nazwa 103. 

Gromada Zuchowa „Ogniste Orliki”. 

Będąc zuchami dzieci uczą się dzia-

łania w grupie. Gawędy rozbudza-

ją wyobraźnię. Zabawy, majsterka, 

pląsy i śpiewy wprowadzają radość 

do naszego działania. Zdobywanie 

sprawności daje możliwość wszech-

stronnego rozwoju - wyjaśnia pani 

Elżbieta. 

Czy zanim nadeszła pandemia 

działali aktywnie? - Jak najbardziej 

- podkreśla nasza rozmówczyni: - 

Uczestniczyliśmy w Zlocie Hufca 

Zielona Góra ZHP w Uściu i Imie-

ninach Zucha w Gorzowie Wlkp. 

Braliśmy udział w Rajdzie Harcer-

skim „Wielka Ucieczka” w Żaganiu. 

Wyjeżdżaliśmy na Dzień Myśli Bra-

terskiej do zaprzyjaźnionej 1. Wielo-

poziomowej Drużyny Harcerskiej w 

Jasieniu. Tam również uczestniczy-

liśmy w „Biegu dla Niepodległej”, 

zdobywając pamiątkowe medale. 

Kilkakrotnie organizowaliśmy noc-

ki w naszej szkole, podczas których 

zuchy samodzielnie przygotowywa-

ły swoje posiłki, zdobywając spraw-

ność „Kuchcika”. Podczas waka-

cyjnego obozu w Wygnańczycach 

zuchy stały się bardzo samodzielne. 

Długo wspominały nocne warty. 

Uczestniczymy w uroczystościach 

religijnych i państwowych. Wszak 

pierwsze Prawo Zucha brzmi „Zuch 

kocha Boga i Polskę”. Bycie zuchem 

uczy patriotyzmu. Z radością pełni-

my służbę w Święto Odzyskania Nie-

podległości, czy w Dzień Wyzwole-

nia Gubina, który jest jednocześnie 

Dniem Zwycięstwa. Wysyłaliśmy 

kartki z życzeniami do Powstańców 

Warszawskich.

Warto dodać, że gromada ma własne 

obrzędy i zwyczaje, które integrują 

we współdziałaniu kadrę, zuchy i ich 

rodziców. Część z tych obrzędów i 

zabaw odbywa się w Dzikowie na te-

renie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej 

Nadleśnictwa Gubin. W tym miejscu 

dziękują Nadleśniczemu za przychyl-

ność dla ich gromady. Ważną aktyw-

nością zuchów są działania charyta-

tywne, na przykład: zbiórka darów do 

Przedszkola Misyjnego w Esseng w 

Kamerunie, zbiórka artykułów higie-

nicznych i spożywczych dla pogorzel-

ców; zbieranie książek dla polskich 

dzieci na Ukrainę oraz kredek do szpi-

tala na Dziecięcy Oddział Onkologicz-

ny. W tych działaniach współpracują 

ze Szkolnym Kołem Wolontariatu 

„Caritas” przy SP3 w Gubinie.

A co oznacza przejście zuchów do 8. 

Środowiskowej Drużyny Harcerskiej 

w Gubinie? - To kolejny krok na dro-

dze rozwoju harcerskiego. Przed nimi 

kolejne przygody, dzięki którym będą 

wzrastać, pracując nad własnym 

charakterem. Oczywiście współpra-

cujemy z harcerzami z Gubina. Prze-

cież harcerstwo, które rozpoczyna się 

już w sercach zuchów, pozostanie w 

nich na zawsze. Zuch Adaś wymyślił 

nasze zawołanie: „My Orliki, super 

sprawa! Łączy uśmiech i zabawa!”. 

To najlepsza rekomendacja. Sytuacja 

epidemiologiczna nie pozwala nam 

na zbiórki stacjonarne, gry i zabawy 

terenowe. Jednak, gdy tylko będzie to 

możliwe, z radością wrócimy do na-

szych wspólnych zajęć. Obecnie 103. 

GZ „Ogniste Orliki” liczy dziewięciu 

zuchów. Mamy nadzieję, że po zakoń-

czeniu „czerwonej strefy” będziemy 

mogli zaprosić chętnych do dołącze-

nia do naszej gromady - dodaje na 

zakończenie pani Ela. 

Zuchem może zostać każdy od szó-

stego roku życia, czyli od „zerówki” 

aż do klasy trzeciej. Kontaktować 

się w tej sprawie można z druhną 

Elżbietą Michalską, nauczycielką w 

SP3.

(red)i

W poniedziałek, 26 październi-

ka, uczniowie z „podstawówek” 

usiedli przed laptopami, aby po-

nownie rozpocząć naukę zdalną. 

To obostrzenie, jak każde inne, 

ma swoich zwolenników, ale tak-

że przeciwników. Na co skarżą 

się rodzice oraz dzieci?

Z perspektywy rodzica, nauka 

zdalna, nie posiada żadnych plu-

sów. Każdy z nich wypowiadał się 

negatywnie na temat zaistniałej 

sytuacji. Po pierwsze, mamom z 

którymi rozmawialiśmy, nie odpo-

wiadało to, że większość lekcji mu-

szą zrobić z dziećmi same. Wielu 

nauczycieli przesyła tylko zadania 

oraz konkretne tematy do prze-

robienia, a rodzic musi siedzieć z 

dzieckiem, czasami do późnych 

godzin, żeby uporać się z całym 

materiałem. Kolejną sprawą, która 

irytuje opiekunów uczniów, jest to, 

iż nauczanie zdalne wymaga kon-

kretnego sprzętu, czyli słuchawek, 

laptopa. Nie każdego stać na tak 

drogie zakupy. Rozmawialiśmy 

z Panią Anną, która powiedziała 

nam, że jej sąsiadka pożycza dla 

swojego syna laptopa, od innego 

sąsiada, po to by dziecko mogło 

się uczyć. - Gdyby nie dobre serce 

sąsiada, chłopak na pewno miałby 

braki w nauce - dodała. 

Wspólną cechą negatywną, wy-

mienianą przez rodziców jak i 

dzieci, są przeciążenia na porta-

lach, na których odbywa się zdalne 

nauczanie tj. Discord, Zoom czy 

Google Meet. - Czasami po prostu 

zajęcia się nie odbywają, ponieważ 

za dużo osób ma w tym samym 

czasie lekcje. A jeśli się nie odbędą, 

to oznacza jedno, ten temat mu-

szę opracować z dzieckiem sama. 

Mam dwójkę dzieci, a czas ograni-

czony. Co mają powiedzieć mamy, 

które mają więcej pociech? - po-

wiedziała Pani Alicja.

A co mają do powiedzenia sami 

uczniowie szkół podstawowych? 

Przede wszystkim jest im smutno, 

iż znowu są zamknięci w czterech 

ścianach. Nie widzą się ze swoimi 

znajomymi, a nauka zabiera im 

tyle czasu, że nie ma możliwości 

spotkania się z nimi. Kolejny mi-

nus jest taki, że podczas trwania 

zajęć, cała rodzina musi zachować 

względną ciszę, gdyż utrudnia to 

naukę dziecku oraz pracę nauczy-

cielowi. - Wszyscy muszą pod-

porządkować się jednej osobie. 

Oczywiście jest to wykonalne, ale 

człowiek przyzwyczaił się, że dziec-

ko w tych godzinach uczy się w 

szkole, a nie w domu - powiedziała 

Pani Anna. 

Żeby sytuacja nie była tak bardzo 

ponura i pozbawiona pozytywów, 

warto zacytować słowa jednego 

z uczniów, który powiedział: - Lu-

bię uczyć się w domu. Mam wy-

godniejsze krzesło i lepsze biurko. 

Mama przynosi mi herbatę i ka-

napki do pokoju, gdzie tak normal-

nie to nie mogę w nim jeść.

Nauczanie zdalne, choć jest jed-

nym ze skutków pandemii, to po-

kazuje nam również jak w przy-

szłości może wyglądać nauka. 

Może się ona opierać wyłącznie 

na technologii. Nie będą obowią-

zywały nas książki i długopisy, a 

sprawne laptopy i smartfony. War-

to chłonąć to doświadczenie...

Martyna Pawelska 
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historia I społeczeństwo
Szkolny wolontariatPoczta w Gubinie

Przed wojną, bardzo nowoczesna 

na owe czasy poczta, znajdowała 

się - jak przystało na pocztę główną 

- w centrum, po stronie południo-

wej placu obok kościoła farnego. 

Budynek spłonął w marcu 1945 

roku, podczas walk o miasto.

Urząd Poczty Polskiej w Gubinie 

rozpoczął działalność 10 październi-

ka 1945  r. na podstawie dekretu z 8 

października 1945 r. wydanego przez 

dyrekcję okręgu. Siedzibą było ma-

leńkie pomieszczenie udostępnione 

w budynku starostwa powiatowego 

(obecnie urząd miejski). Funkcję na-

czelnika poczty pełnił wówczas Zbi-

gniew Popieluch. Pod koniec roku 

siedzibę przeniesiono do budynku 

przy ul. Augusta 1, (pierwotny adres 

jeszcze z niemiecka nazwą ulicy), 

obecnie ul. Krasińskiego (przed woj-

ną Auguststraße). Później przez wiele 

lat funkcję naczelnika poczty pełnił 

Józef Patelski. Urząd Pocztowy to naj-

bardziej charakterystyczny budynek 

na tej ulicy. Pierwszą powojenną cen-

tralę telefoniczną, licząca 20 nume-

rów, uruchomiono 12 marca 1946 r. 

Dopiero w 1994 r. zastąpiła ją centrala 

automatyczna  o 3.840 numerach. W 

czasie, gdy w Gubinie stacjonowały 

jednostki wojskowe, na ich terenie 

także funkcjonowały poczty - w „puł-

ku pod stacją” i w Komorowie przy 

batalionie łączności. 

W lipcu 1996 r. otwarto nową pla-

cówkę pocztową Gubin 5 przy ul. 

Kosynierów 16. Wcześniej był tu sklep 

spożywczy. Poczty w jednostkach 

wojskowych skończyły się  wraz z 

wojskiem. Wówczas nową placówkę 

dla mieszkańców osiedla Barlickie-

go otwarto przy ul. Kresowej 110. W 

2020 roku funkcjonują dalej trzy pla-

cówki pocztowe, mające status filii 

Urzędu Pocztowego nr 1 w Gubinie. 

Zakres usług Poczty Polskiej jest inny 

niż przed laty. Nikt dziś już nie wysyła 

telegramów i faksów. Tę formę prze-

kazu zastąpiły sms-y i maile. Co jakiś 

czas pojawiają się nowe elektronicz-

ne formy przesyłu wiadomości. Kart-

ka z życzeniami imieninowymi, czy 

pozdrowienia z wakacji stały się dziś 

ewenementem. Obecnie  – od 2003 

roku – naczelnikiem gubińskiej pocz-

ty głównej przy ul. Krasińskiego jest 

Mieczysław Górnik. 

(sp)

Pomoc dla seniorów
Rząd ogłosił program Wspieraj 

Seniora - Solidarnościowy Korpus 

Wsparcia Seniorów. Zakłada on 

pomoc w dostarczeniu niezbęd-

nych produktów do domu seniora, 

by ograniczyć konieczność wycho-

dzenia osób starszych na zewnątrz 

podczas pandemii, ze względu na 

ich bezpieczeństwo.

O funkcjonowanie programu w na-

szym mieście pytamy Teresę Dzie-

dzic, Kierownik MOPS w Gubinie: 

- Działalność Domu Dziennego Po-

bytu, zgodnie z wprowadzonymi 

obostrzeniami, została zawieszona 

do odwołania. Nasi uczestnicy (DDP) 

w przypadku trudności np. w zrobie-

niu zakupów, zgłaszają się do nas i 

wówczas udzielamy pomocy. Chce-

my również, aby mieli możliwość 

stałego, telefonicznego kontaktu z 

pracownikiem DDP. Rozważaliśmy 

potrzebę dowożenia posiłków dla 

naszych uczestników. Ostatecznie 

po rozeznaniu, każdy uczestnik we 

własnym zakresie zabezpieczy sobie 

obiad. Program  Wspieraj Seniora jest 

realizowany do 31 grudnia. MOPS od-

powiada za jego realizację. Trwają wy-

jaśnienia i ustalenia dotyczące szcze-

gółów wynikających z programu. 

Dla przykładu:  już były 3 zgłoszenia 

seniorów, dotyczące potrzeby zaku-

pów podstawowych artykułów spo-

żywczych i pracownicy socjalni takie 

zamówienia zrealizowali. Program za-

kłada, że osoba starsza w wieku 70 lat 

i więcej, która zdecyduje się pozostać 

w domu, w związku z utrzymującym 

się stanem epidemii, dzwoni na ogól-

nopolską infolinię - 22 505 11 11, która 

działa od poniedziałku do niedzieli w 

godz. 8:00 – 21:00. Osoba przyjmująca 

zgłoszenie przekazuje prośbę senio-

ra do MOPS przez system Centralnej 

Aplikacji Statystycznej. Dalej program 

przewiduje, że pracownik socjalny 

MOPS kontaktuje się telefonicznie 

z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i 

ustala usługę wsparcia, która ma po-

legać w szczególności na dostarcze-

niu zakupów, zgodnie ze wskazanym 

zakresem, obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym arty-

kuły spożywcze, środki higieny osobi-

stej. W celu uniknięcia wyłudzeń po-

daje dane pracownika, który przyjdzie 

do seniora. Koszty zakupów pokrywa 

senior, który przekazuje pieniądze 

przed dokonaniem zakupów. Sposób 

rozliczania ustala indywidualnie ośro-

dek. Gmina na realizację Programu 

otrzyma dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa.                               (sp)

Przy Zespole Szkół Licealnych i 

Technicznych działa Szkolne Koło 

Wolontariatu. Koło organizuje wie-

le pożytecznych działań na rzecz 

miasta i jego mieszkańców, śro-

dowiska szkolnego, a także np. na 

rzecz przedszkola misyjnego w 

Kamerunie. Nauczycielka Monika 

Bania o Kole Wolontariatu w ZSLiT 

wie najwięcej, zatem gazeta zapy-

tała ją o szczegóły. - Do Szkolnego 

Koła Wolontariatu należą uczniowie 

naszego Zespołu, którzy mają odro-

binę chęci, aby swój czas wolny po-

święcić na pomoc innym. Każdy, kto 

przyjdzie na spotkanie organizacyj-

ne, może zapoznać się z działalno-

ścią Koła i do niego zapisać się. Co 

dobrego robimy? Np. w ubiegłym 

roku szkolnym udało się nam prze-

prowadzić zbiórkę nakrętek na wó-

zek inwalidzki dla Bartka, chłopca z 

walecznym sercem, silnym charak-

terem i ogromną chęcią do życia. 

Zwróciliśmy się z apelem do miesz-

kańców, nakrętki trafiały do szkoły. 

Przed Świętem Zmarłych pomaga-

liśmy pani Alicji Siwczak w upamięt-

nieniu zmarłych nauczycieli ZSLiT.

Zgłosiliśmy wolę współpracy z Po-

wiatowym Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Krośnie Odrzańskim. 10 

osób ze szkolnego Koła Wolontaria-

tu, poza zajęciami szkolnymi, raz w 

tygodniu pomagało rodzinom za-

stępczym. Wolontariusze pomaga-

li dzieciom w odrabianiu lekcji, wy-

równywaniu zaległości szkolnych 

i organizacji wolnego czasu. Na 

przełomie października i listopada 

2019 r. wolontariusze przeprowadzi-

li zbiórkę książeczek z bajkami dla 

rodaków mieszkających na byłych 

Kresach Rzeczypospolitej w Pińsku. 

Po zakończeniu zbiorki książki trafi-

ły na dawne Kresy.

W październiku 2019 r. dotarła do 

nas informacja o pożarze miesz-

kania rodziny w Lubsku. W niemal 

ekspresowym tempie przeprowa-

dziliśmy zbiórkę żywności o długim 

terminie przydatności do spożycia. 

Dzięki przychylności pani Elżbiety 

Michalskiej zebrana żywność trafiła 

do poszkodowanej rodziny. 

W kolejnych miesiącach, na przeło-

mie listopada i grudnia, wolontariu-

sze wykonali projekty życzeń świą-

tecznych dla nauczycieli emerytów, 

które po akceptacji zostały wydru-

kowane i przyozdobione siankiem 

przygotowanym na stół wigilijny, 

dostarczone przed Świętami Boże-

go Narodzenia do domów emery-

towanych nauczycieli. Dzięki temu 

przedsięwzięciu włączyliśmy się w 

ogólnopolską akcję organizowaną 

przez Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej „Razem na Święta”.

W grudniu na terenie szkoły z inicja-

tywy wolontariuszy została przepro-

wadzona zbiórka pieniężna na rzecz 

Fundacji DKMS. Jeszcze w grudniu 

i na przełomie stycznia spotkaliśmy 

się z koordynatorem Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy z Gubina. 

Spotkanie sprawiło, że wolontariu-

sze ze szkolnego Koła Wolontaria-

tu kwestowali 9 stycznia na terenie 

szkoły oraz 12 stycznia 2020 na tere-

nie Gubina.

O czym jeszcze warto wspomnieć? 

- Udało się nam przeprowadzić kil-

ka zbiórek na terenie szkoły i wspo-

móc osoby potrzebujące. W dobie 

zdalnego nauczania kontaktujemy 

się dzięki komunikatorom takim jak 

Messenger, na którym mamy utwo-

rzoną grupę wolontariatu i właśnie 

na niej wolontariusze przeprowadzili 

konkurs dotyczący nazwy Koła (a 

więc mamy wreszcie nazwę). Mamy 

nadzieję, że po tym trudnym czasie 

wrócimy do działalności w realu. A 

póki co to i w tym roku na grobach 

zapaliliśmy znicze upamiętniające 

zmarłych pracowników naszej szko-

ły. Pomysłów jest naprawdę dużo i 

chęci również. Korzystając z okazji in-

formuję, że opiekunami są: Elżbieta 

Michalska, Sylwia Giergasz i Monika 

Bania.                                                (mbsp)
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Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe. 
Nieruchomość gruntowa położona  w obrębie 9 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działki nr 78/2 i 78/4 o łącznej pow. 3,5453 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą nr 

ZG2K/00011598/7. 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 921.900,00 zł /netto/
WADIUM – 92.190,00 ZŁ

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie 

nieruchomości, 
położenie

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

Stan zagospodarowania 
nieruchomości Działki niezabudowane, wykorzystywana rolniczo – bezumownie. 

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

Przeznaczenie w 
obowiązującym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego / 

decyzja o warunkach 
zabudowy

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

Infrastruktura 
techniczna

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

Teren nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2021 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 11 stycznia 2021 r. na konto PKO BP 
S.A. o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Pierwszy przetarg odbył się 15 października 2020 r. 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 prawny i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich 
warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji 
pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są 
do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się 
w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego 
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca 
nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą 
zarządcy drogi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących 
z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji 
zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek 
usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 
stycznia 2020r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do 
czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Do ceny nieruchomości 
zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze 
stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty 
wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto 
zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) 
odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/
osób);
- z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku 
ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt 
kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby 
zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 29 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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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA 
II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY 

NIEOGRANICZONY
na najem lokalu garażowego na okres 3 lat, dz. nr 187/10, położonego 
przy ulicy Sportowej, obręb 2 miasta Gubina. Przedmiotem 
przetargu jest lokal garażowy o powierzchni użytkowej 27,05 m², 
wchodzący w skład nieruchomości położonej w Gubinie przy ulicy 
Sportowej – działka ewidencyjna nr 187/10 o powierzchni 0,0791 
ha. Do najmu przeznacza się jedno stanowisko w lokalu garażowym 
dwustanowiskowym nr 5. Ustala się wywoławczą stawkę czynszu za 
najem lokalu garażowego w wysokości 150,00 zł miesięcznie plus 
należny podatek od towarów i usług (VAT), płatną do 10-go dnia 
każdego miesiąca. Przetarg odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 roku  
o godzinie 10ºº  w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, 
ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin 
o statusie miejskim. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 150,00 zł, co stanowi 
100% ceny wywoławczej, w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą 
na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto 
PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki 
sposób, aby najpóźniej w dniu 07 grudnia 2020 r. wadium znajdowało 
się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Przetarg 
przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia 
nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 
2010 r. Postąpienie wynosi nie mniej niż 20,00 zł netto. Umowa z 
najemcą zostanie zawarta od dnia 01.01.2021 r. Osoby przystępujące 
do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym 
nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez 
dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-
prawną. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć 
komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, 
a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem 
notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od 
odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem 
negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. 
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie 
właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 05 listopada 
2020 r. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem 
tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest 
zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na 
www.przetargi-komunikaty.pl

Trudny czas dla domu dziecka

Postanowiliśmy sprawdzić, jak w 

sytuacji pandemii koronawirusa 

wygląda sytuacja w Powiatowym 

Domu Dziecka w Gubinie.

Informacji udzieliła nam koordynator 

Monika Woźniak: - W pierwszej fazie 

pandemii tj. od marca, kiedy rozpo-

częło się nauczanie zdalne były trud-

ności przede wszystkim ze zorgani-

zowaniem nauczania dla większej 

grupy dzieci z różnych klas. Uczniowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wy-

chowawczego pracowali pod opieką 

pracowników domu dziecka indywi-

dualnie według potrzeb, natomiast 

dzieci starsze korzystały z nauczania 

online, udostępniono dzieciom po-

mieszczenia oraz sprzęt komputero-

wy, zapewniono pomoc przy odrabia-

niu lekcji. Pochłaniało to dużo czasu, 

dzieci potrzebowały wsparcia, aby 

zrozumieć i utrwalić materiał, odra-

biały lekcje, przesyłały zdjęcia swojej 

pracy za pośrednictwem telefonów, 

dziennika elektronicznego czy e-mail. 

Czas wakacji to był czas przygotowa-

nia się do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego, mamy salę multimedial-

ną z czterema komputerami, drugą 

wyposażyliśmy w cztery komputery 

w ramach wsparcia Fundacji Sariga-

to - Hakersi, otrzymaliśmy drukarkę z 

Fundacji Polsat. W ramach  projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej w okresie COVID 19” 

wszystkie dzieci otrzymały laptopy i 

obecnie mają zapewnione optymal-

ne warunki do nauki. Poza tym mu-

sieliśmy borykać się z pozyskaniem 

środków ochrony osobistej – sami 

szyliśmy maseczki, a kilkadziesiąt 

sztuk dostaliśmy od Stowarzyszenia 

Esquadra Gubin. Dużym problemem 

było zakupienie środków do dezyn-

fekcji rąk oraz powierzchni – był po 

prostu brak dostępności środków. 

Wychowankom trudno było przy-

zwyczaić się do obostrzeń, izolacji od 

rówieśników. Dzieci mogły wycho-

dzić tylko pod opieką wychowawcy. 

W tak trudnych czasach pandemii 

staramy się zapewnić naszym wy-

chowankom poczucie bezpieczeń-

stwa i stabilizacji, choć jest to bardzo 

trudne. Cała nasza kadra stara się, 

aby ten okres wspólnie przetrwać, 

to dla nas duże wyzwanie. Zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej staramy 

się otoczyć dzieci szczególna troską 

i zapewnić im wsparcie w możliwie 

najszerszym zakresie. W codziennej 

pracy wychowawczej uświadamiamy 

dzieciom, że stosowanie się do obo-

strzeń to nasz obowiązek, a wspólne 

przestrzeganie podstawowych zasad 

higieny powoduje, że chronimy siebie 

i innych. W październiku otrzymali-

śmy pomoc z Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

w postaci środków ochrony - płyny i 

żele do dezynfekcji, fartuchy, masecz-

ki, rękawice, przyłbice. 

Dyrektorka placówki Jolanta Papież 

podkreśla, że bardzo ceni zaangażo-

wanie pracowników Domu Dziec-

ka. - Trudny czas pandemii pokazał, 

że mogę na nich liczyć. W najtrud-

niejszym czasie nikt nie uciekł na 

zwolnienie lekarskie, na opiekę nad 

dziećmi. Ze strony pracowników było 

widać duże zaangażowanie i troskę o 

dzieci. Nie było pracy zdalnej, bo zdal-

nie nie można opiekować się dziećmi, 

które zrozumiały powagę sytuacji. 

Było mnóstwo rozmów, tłumaczeń, 

wspólnego spędzania czasu. A prze-

cież dzieci mamy w różnym wieku 

oraz  w różnym stanie zdrowia. Wy-

chowankowie tęsknili za grupą rówie-

śniczą, za rodziną, mieli zakaz wyjść z 

placówki, a to nie sprzyjało dobremu 

samopoczuciu. Jednak wychowan-

kowie dobrze współpracowali i dla 

nich też mam szczególne podzięko-

wania. Jestem z nich bardzo dumna. 

Było to trudny czas, ale daliśmy sobie 

radę ze wszystkimi problemami, a 

wdrożone przez nas procedury i za-

bezpieczenia zdały egzamin. I mam 

nadzieję, że drugi etap pandemii rów-

nież przejdziemy „suchą stopą”(AB)

3,2 promila!
W czwartek, 22 października, 

przed godziną 20:00 funkcjo-

nariusze Straży Granicznej z 

placówki w Zielonej Górze-Ba-

bimoście, zatrzymali jadącego 

trasą Krosno Odrzańskie - Gubin 

55-letniego kierowcę osobowe-

go auta. - Podczas legitymowania 

okazało się, że mężczyzna spoży-

wał wcześniej alkohol. Nie posiadał 

także uprawnień do kierowania 

pojazdami mechanicznymi, któ-

re stracił 16 lat temu. Na miejsce 

zdarzenia wezwano patrol Policji 

z Krosna Odrzańskiego. Przepro-

wadzane badanie trzeźwości po-

twierdziło, że jest w stanie upo-

jenia alkoholowego. Mężczyzna, 

który miał 3,2 promila w wydycha-

nym powietrzu, przekazany został 

funkcjonariuszom Policji, którzy 

prowadzą dalsze czynności w tej 

sprawie - mówi mjr SG Joanna 

Konieczniak, rzecznik prasowy Ko-

mendanta Nadodrzańskiego Od-

działu Straży Granicznej. 

(red)

Nie poszliśmy...
W piątkowe popołudnie (30.10) pre-

mier Mateusz Morawiecki ogłosił, że 

rząd postanowił w dniach 31 paździer-

nika - 2 listopada zamknąć cmenta-

rze. Ta decyzja załamała sprzedaw-

ców kwiatów i zniczy. W większości 

przypadków zainwestowane przez 

nich w towar pieniądze przepadły. Ale 

od czego jest siła mediów społeczno-

ściowych. Szybko pojawiały się posty 

z prośbą, aby ich wesprzeć. I tak też 

się stało.  Gubinianie odpowiedzieli na 

apel o pomoc lokalnym hodowcom i 

producentom kwiatów - kupowali 

chryzantemy oraz znicze i stawiali je 

przez weekend przed główną bramą 

cmentarza. 

(am)
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Restauratorzy nie negują epidemii koronawirusa. Liczą na pomoc rządu. Bez niej nie dadzą rady. Wiosną 

doświadczyli efektów pandemii. Wydawałoby się, że po paru miesiącach zaczęli „stawać na nogi”. Po tym 

jak rząd wprowadził w październiku nowe obostrzenia właściciele restauracji znaleźli się w bardzo trudnej 

sytuacji. Uważają, że jeżeli nie będą mogli otworzyć restauracji – zbankrutują.

Remont wskazany!
Jeden z mieszkańców naszego miasta zapytał 
nas, czy jest planowany i ewentualnie kiedy 
nastąpi remont mostu łączącego ul. Rodziewi-
czówny z ul. Krakowską? 

Zadbaj 
o oświetlenie 

Liczą na pomoc

W zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze ważne jest 

prawidłowe oświetlenia w samochodzie. Stąd ogólno-

polska akcja „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo”.

- Kiedy wiosną musiałem zamknąć 

restaurację na trzy miesiące, długo 

zastanawiałem się czy ponowne 

otwarcie ma sens. A co będzie jak 

wirus znowu zaatakuje? Postano-

wiłem się nie poddawać – mówi 

Mirosław Witan właściciel znanej 

gubińskiej restauracji „Tercet”. 

Okazało się, że wirus zaatakował 

jeszcze mocniej. – Dziś lokal jest 

zamknięty na „cztery spusty”. Czy 

prowadzić sprzedaż na wynos? – 

Uważam, że w moim przypadku 

nie ma to sensu. Dlaczego? Nie 

ukrywam, że około 70-80% moich 

klientów to sąsiedzi zza rzeki. Ich 

nie interesuje moje menu na wy-

nos. Oni chcieliby usiąść w lokalu 

z kilkudziesięcioletnią tradycją, w 

tych murach zjeść obiad czy ko-

lację. Oni chcą się tu spotkać, oni 

chcą się ze mną spotkać, ze sporą 

rzeszą klientów łączą mnie stosun-

ki prawie rodzinne, spora grupa 

przychodzi tu regularnie od ponad 

20 lat. 

Od początku pandemii koronawi-

rusa wielokrotnie przypominano, 

że restauratorzy, właściciele ka-

wiarni, branża turystyczna i hote-

larska ucierpi najbardziej. - Kiedy 

wiosną zamknąłem lokal, przepa-

dło mi co najmniej połowę sezonu 

(on zaczyna się od Wielkanocy), a w 

tym czasie staram się oszczędzać, 

by przeżyć jesień i zimę, moi starsi 

klienci nie bardzo kochają pogody 

w tym czasie. Zatem za wiele nie 

udało się oszczędzić i teraz znowu 

zamknięte. Do tego wszystkiego 

oczywistym jest, że trzeba ponosić 

koszty utrzymania lokalu, załogi 

bez względu na to, czy on pracuje, 

czy też jest zamknięty. 

- Jak to widzę dalej? – Nie mogę 

pogodzić się z tym, że jeżeli pań-

stwo, zabraniając mi prowadzenia 

firmy, powinno od tego momentu 

przyjąć na siebie obowiązek płace-

nia kosztów wynikających z prowa-

dzenia firmy. Jak na razie państwo 

przekazuje, że myśli o tym. Na ra-

zie napisałem kartkę, że nieczyn-

ne do 8 listopada, takie były wy-

tyczne. Wydałem masę pieniędzy 

na wszystkie obowiązujące środki 

bezpieczeństwa, zaangażowa-

łem się, by uświadamiać załodze i 

klientom potrzebę przestrzegania 

obostrzeń, i co z tego? Dlaczego 

obostrzenia dla małego Gubina 

są takie same jak dla wielkiej War-

szawy? Znowu wracają myśli, że 

to może pora by rozstać się z tym 

interesem?

Restauracja „Iskra” to nieco inna 

klientela. Czy podobne problemy 

dotykają jej właściciela? Krzysztof 

Kaszek – właściciel „Iskry” - uważa, 

że gdyby porównać ubiegłorocz-

ny październik do tegorocznego, 

można mówić, że ruch spadł o 

90%. – Muszę jakoś sobie radzić. 

Lokal zamknięty, ale na wynos 

można kupić jedzenie, mamy „na 

okrągło” kurczaki z rożna, wpro-

wadziłem sprzedaż wyrobów wę-

dliniarskich własnego wyroby. Jak 

trzeba to i kiełbaskę dowiozę, białą 

surową na przykład czy wędzoną. 

Problemem dla wielu moich sta-

łych klientów jest niemożliwość 

konsumpcji na miejscu. Wielu by 

chciało jak zwykle usiąść, zjeść, 

wypić piwo… Niestety póki co nie 

można. A podatki płacić trzeba? – 

Liczę, że rządzących zainteresuje 

nasz los. Mam nadzieję, że nie zo-

stawią nas bez pomocy. I obym się 

nie mylił.

Sylwia Kasowska współwłaści-

cielka dobrze znanej w Gubinie 

restauracji „Retro” zauważa, że w 

ich przypadku nie sprawdziła się 

sprzedaż na wynos. Dlaczego? – 

Tak na wprost powiem, że goście 

niemieccy chcieliby zjeść na miej-

scu, a gubinianie wolą pójść do 

McDonalds’a. Zresztą wiadomym 

jest, że naszym głównym klientem 

zawsze byli sąsiedzi z Guben i nie 

tylko. W marcu i kwietniu próbo-

waliśmy „na wynos”, nawet bardzo 

obniżyliśmy cenę – i nie za bardzo 

nam się opłaciło. Dzisiaj? Przede 

wszystkim kolegom i koleżankom 

z naszej branży szczerze współczu-

ję. Żal mi moich współpracowni-

ków. W listopadzie rząd pomoże, 

przynajmniej obiecał, a co będzie 

w kolejnych miesiącach? Nadzieja, 

że wirus odpuści? Z czego utrzy-

mać lokal, obowiązkowe opłaty, 

pensje, prąd, itp. Np. zwolniono 

nas z ZUS-u, ale nie całkowicie, tyl-

ko 50%. A skąd wziąć drugie 50%? 

Przychodów nie było, a oszczęd-

ności mają do siebie to, że topnie-

ją. Mam o tyle lepiej od innych, że 

nie muszę płacić czynszu. Mogę 

przyjąć gości na nocleg, mogę im 

podać posiłki. I co, uruchamiać 

kuchnię dla dwóch panów? Re-

stauracja dla jednych zamknięta, 

dla drugich czynna. Trudno wiele 

obwarowań zrozumieć. Z Warsza-

wy wiele rzeczy wygląda inaczej. 

(sp)

Mówi nasz Czytelnik: Nie tylko mi 

zależy na remoncie tego mostu na 

Lubszy. Pozwoli mi to zaoszczędzić 

w skali miesiąca trochę pieniędzy 

na dojazdy do i z miejsca pracy w 

jednej z pobliskich wsi. Widziałem, 

że mieszkańcy – łamiąc wszelkie 

przepisy - i tak przejeżdżają po 

nim nawet samochodami! Wiem, 

że mostek prowadzący do Przed-

szkola Nr 2 przy ul. Kunickiego 

został wykonany niedawno siłami 

krośnieńskiego wojska. 

Postanowiliśmy się „rozpytać” na 

ten temat w Urzędzie Miejskim. 

Odpowiedzi udzielił nam Na-

czelnik Wydziału Komunalnego 

i Inwestycji Krzysztof Olifirowicz 

– Kalinowicz: - Remont tego mo-

stu w ciągu ul. Orzeszkowej jest 

ważnym przedsięwzięciem, mamy 

przygotowaną całą dokumentację 

techniczną. Mamy też uzgodnio-

ny zakres prac. Podobnie jak przy 

remoncie mostku przy ul. Kunic-

kiego - liczymy na to, że pomoże 

nam wojsko. Patrząc na kosztorys 

przygotowany jeszcze w kwietniu 

2019, to jego remont miał się za-

mknąć kwotą rzędu 300 tys. zło-

tych. Obecnie liczymy się jednak 

ze wzrostem kosztów na poziomie 

około 350 tysięcy złotych. Niestety, 

pandemia wymusiła na nas odło-

żenie jego remontu aż do czasu jej 

względnego opanowania. Trudno 

w tym momencie przewidzieć kie-

dy przystąpimy do prac remonto-

wych. Myślę, że będzie to 2021 rok. 

Jednocześnie proszę wszystkich 

użytkowników pojazdów mecha-

nicznych o nie korzystanie z tej 

przeprawy – apeluje naczelnik. 

Antoni Barabasz   

Policjanci powiatu krośnieńskiego 

podczas kontroli drogowych zwra-

cają szczególną uwagę na oświetle-

nie w autach, przypominając jedno-

cześnie kierowcom, iż prawidłowe 

działanie świateł zapewnia większy 

zasięg pola oświetlonego przez 

reflektory, a tym samym pozwala 

wcześniej zauważyć napotkaną na 

drodze przeszkodę. Funkcjonariu-

sze sprawdzają również stan tech-

niczny samochodów oraz wręczają 

kierowcom ulotki. - Okres jesienno

-zimowy jest czasem, kiedy prawi-

dłowe oświetlenie pojazdu nabiera 

szczególnego znaczenia. Wzrasta 

wówczas ilość niekorzystnych wa-

runków atmosferycznych negatyw-

nie wpływających na widoczność 

- przestrzega podkomisarz Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Poli-

cji w Krośnie Odrzańskim.

Do działań włączyły się także stacje 

diagnostyczne, które w dniach 7 i 21 

listopada nieodpłatnie będą spraw-

dzać prawidłowość oświetlenia, w 

tym np. wysokość świateł, rozkład 

granicy światła i cienia oraz natęże-

nie emitowanego światła. W Gubi-

nie będzie można to zrobić u Sławo-

mira Śmiejana, ulica Jagiellońska 21 

Gubin, w godzinach 7.00-13.00. War-

to z tej możliwości skorzystać. 

(red) 
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 419-
75-81 

- Szpital Krosno Odrzańskie  Tel. 68 383-
50-39 

- NZOZ “Markis” ul. Gdańska
  Tel. 68 359-30-83 

- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77 

- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej 
W Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz 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
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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

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-

SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne rozmiary, 
od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych 
marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych. Tel. 660 
721 300. 
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.

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)

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.

ZATRUDNIĘ szlifierza do ogrodzeń metalowych. 
Tel. 660 721 300.
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Kilka pytań do...
Z nauczycielem historii Bogusławem Wypychem – dyrektorem Szkoły Pod-

stawowej Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich rozma-

wia Antoni Barabasz.

Pokażą moc pomocy 

Za kilka dni będziemy obchodzić 

kolejną rocznicę odzyskania Nie-

podległości. Rok 2020 jest też 

„okrągłą” - setną rocznicą tzw. woj-

ny polsko - rosyjskiej. Powszechnie 

te zasługi przypisuje się Józefowi 

Piłsudskiemu...

Święto Niepodległości powinno być 

dla Polski i jej mieszkańców najważ-

niejszym świętem. Po raz pierwszy 

w tym dniu będzie ono obchodzone 

od 1990 roku w sposób diametralnie 

inny, niż dotychczas. Jest to związa-

ne z pandemią i rozporządzeniami, 

które weszły w życie w międzycza-

sie, ograniczając tym samym moż-

liwości jego godnego obchodzenia. 

Święta Narodowe winny jednoczyć 

wszystkich Polaków, ale od wielu lat 

w tak uroczystych dniach – nieste-

ty – na placach i ulicach tej jedności 

nie widać! Różnorodne środowiska 

i organizacje polityczne starają się 

je organizować według własnych 

przekonań. Trochę przypomina to 

sytuację, w jaki to sposób data tego 

święta została w ówczesnych cza-

sach ustanowiona. Dzień 11 listopada 

– jako święto oficjalne, Święto Nie-

podległości została wprowadzona 

dopiero w 1937 roku! Ta data wśród 

historyków do chwili obecnej wzbu-

dza wiele kontrowersji i niedomó-

wień. Bezpośrednio po zakończeniu 

działań wojennych, które obecnie są 

znane pod nazwą I Wojny Światowej, 

takiego święta na ziemiach polskich 

nie obchodzono, a nawet nikomu z 

ówczesnych prominentnych poli-

tyków do głowy by nie przyszło, aby 

ten dzień ustanowić Świętem Naro-

dowym. W tym dniu nastąpiło za-

wieszenie broni, kończące działania 

wojenne. Powszechnie z państwach 

zachodnich dzień 11 listopada jest 

znany jako Dzień Weterana i został 

ustanowiony w związku z tą rocz-

nicą. Oficjalnie uważa się, że w tym 

dniu J. Piłsudski przejął ster władzy 

wojskowej z rąk tzw. Rady Regencyj-

nej. Natomiast w II Rzeczypospolitej 

– późniejsze rządy J. Piłsudskiego i 

jego stronników – określane przez 

historyków jako tzw. sanacja – wykre-

owały go na bohatera narodowego. 

W związku z tym wybrano spośród 

wielu sugestii datę 11 listopada, „do-

kładając” również do jego zasług 

przejęcie całkowitej władzy pań-

stwowej i wojskowej. Niewątpliwie, 

miał on na tym polu wiele zasług, ale 

sama data – jak zaznaczyłem – zosta-

ła wybrana po prostu symbolicznie. 

Historycy są w tej kwestii zgodni. Jed-

nak wiele środowisk opozycyjnych 

Piłsudskiemu twierdziło, że mogła 

być wybrana też inna data, jak 12 

lub 14 listopada (gdy Piłsudski prze-

jął całą władzę). Mógł być nią rów-

nież dzień 6 listopada 1916 roku, gdy 

Cesarze Niemiec i Austro – Węgier 

ogłosili wspólny projekt powstania 

Państwa Polskiego... Piłsudski był po 

prostu żołnierzem, który był w tym 

okresie w kraju. Co dziwnie – nigdy 

nie odbył zasadniczej służby woj-

skowej, ani nie posiadał formalnego 

wojskowego wykształcenia. Od cza-

sów Napoleona panuje obiegowe 

przekonanie, że prawdziwy żołnierz 

nosi marszałkowską buławę w swo-

im plecaku. Działalność Piłsudskiego 

opierała się przede wszystkim na or-

ganizacji walki politycznej i zbrojnej z 

zaborcami, organizacji zamachów(!), 

współpracy z szeregiem organizacji 

wywiadowczych, jak też na współ-

tworzeniu jednostek militarnych. Był 

przede wszystkim w te działania za-

angażowany, w mniejszym stopniu 

będąc dyplomatą. Znany był między 

innymi z „twardego żołnierskiego” 

– ciętego języka... Język - według 

przekazów historycznych - miał rze-

czywiście kwiecisty i niewybredny! 

W czasach jemu współczesnych 

tradycyjna dyplomacja odgrywała 

zasadniczą rolę. Bezpośrednio po 

zakończeniu działań wojennych  

nie wszystkie zwycięskie państwa 

były zainteresowane utworzeniem 

niepodległego Państwa Polskiego. 

Przychylna tej idei była Republika 

Francuska i Stany Zjednoczone, a 

to za osobistym poparciem ówcze-

snego Prezydenta tego kraju – Wo-

odrowa Wilsona. Z kolei Anglia, Rząd 

Jego Królewskiej Mości – króla Jerze-

go V - dążył do ograniczenia teryto-

rium mającego powstać niepodle-

głego państwa do tzw. linii Curzona 

na Wschodzie. 

Jednak jakoś pomija się tu postaci 

innych działaczy niepodległościo-

wych, w tym np. wybitnego piani-

sty Ignacego Paderewskiego?  

Uważam, że odzyskana Niepod-

ległość Polski była swoistą pracą 

zbiorową wielu znamienitych polity-

ków, środowisk polonijnych (przede 

wszystkim w Stanach Zjednoczo-

nych), działaczy kultury, a nie jedne-

go człowieka – jak się obecnie okre-

śla postać późniejszego Marszałka. 

Zasługi na tym polu innych postaci 

– Ignacy Paderewski – wybitny pia-

nista, szeroko znany w Stanach Zjed-

noczonych (powszechnie uważa się, 

że gdyby nie jego postać, to Prezy-

dent USA – W. Wilson nie zająłby 

pozytywnego stanowiska w sprawie 

Polski). Wreszcie Roman Dmowski – 

znakomity poliglota, przemawiając 

w Wersalu na jednym z posiedzeń 

w sprawie Polski w językach fran-

cuskim i angielskim – zrezygnował 

z usług oficjalnego tłumacza, po 

zorientowaniu się z niewłaściwego 

przekładu swojego wystąpienia z 

francuskiego na j. angielski i wie-

lu innych, np. Wincentego Witosa, 

Ignacego Daszyńskiego czy Wojcie-

cha Korfantego, których zasług na 

tym polu nie sposób tu opisać. Nato-

miast, co do postaci samego Piłsud-

skiego - nie umniejszając jego zasług 

– na takiego bohatera J. Piłsudzki był 

mocno kreowany po przeprowadze-

niu tzw. zamachu majowego.

W wyniku bratobójczych walk zgi-

nęło w nim – wg różnych danych od 

300 do 500 osób, żołnierzy i cywilów... 

Przede wszystkim, na takiego „męża 

opatrznościowego”, bohatera naro-

du kreował się on sam (podpisując 

między innymi dekret o autoawansie 

do godności marszałka II. RP w dniu 

19 marca 1920 roku, a marszałkowska 

buławę otrzymał w dniu 14 listopada 

tamtego roku). Następnie na takiego 

bohatera rozpoczęli go kreować jego 

zwolennicy, gdy Piłsudski już usunął 

się z życia politycznego. 

Druga część rozmowy w kolejnym 

wydaniu „WG”.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy znów zawita do Gubina. 

10 stycznia 2021 roku odbędzie 

się 29. Finał, a zebrane pieniądze 

zostaną tym razem przeznaczo-

ne na zakup sprzętu dla laryngo-

logii, otolaryngologii i diagnosty-

ki głowy. 

Szefem Gubińskiego Sztabu po-

wstałego przy Gubińskim Domu 

Kultury został ponownie Marcin 

„Gwizdo” Gwizdalski, a jego za-

stępcą – Kamil Kuśnierek. Ponadto 

w Sztabie WOŚP Gubin znaleź-

li się: Aleksander Urbaniak (Sto-

warzyszenie Ludzi Aktywnych), 

Sylwia Leszczyńska, Klaudia Py-

tiak, Tymoteusz Górski, Tomasz 

Selerski, Jakub Brzeziński oraz 

młodzież szkolna – Daria Raszyk, 

Karo Mikołajewska, Wiktoria Żur-

ko (Pracownia Orange w Gubinie 

i Młodzieżowa Grupa „OTWAR-

TE”). Grupa aktywistów już pracu-

je nad licznymi atrakcjami i nie-

spodziankami, które trzymane są 

w ścisłej tajemnicy. Plan impre-

zy został tak skonstruowany, aby 

mimo obostrzeń epidemiologicz-

nych każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. 

Sztab WOŚP działający w GDK 

zaprasza wszystkich chętnych do 

współpracy oraz do zapisywania 

się na listę wolontariuszy, którzy 

podejmą się zbierania środków fi-

nansowych w dniu Finału, a także 

zwraca się z prośbą do ludzi wiel-

kiego serca o każdą formę wspar-

cia tego, jakże innego od wszyst-

kich, Finału. - Oczywiście wszystkie 

fundusze pozyskane podczas nie-

dzielnej imprezy zostaną prze-

kazane na konto Fundacji Jurka 

Owsiaka. Zagrajcie razem z nami 

10 stycznia 2021 roku w Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy! 

Czekamy na Was - zachęca M. 

Gwizdalski. O kolejnych przygoto-

waniach do finału WOŚP będzie-

my informować w kolejnych wy-

daniach naszej gazety.             (red)


