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Co z opłatami za  
odbiór śmieci?

Wzrost kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi jest to-

talnie niezależny od samorządów. 

Niestety, wiele wskazuje na to, że rok 

2021 przyniesie kolejne zmiany.                                  

                                               czytaj str. 3

13 listopada 1990 roku Czesław 

Fiedorowicz został burmistrzem 

Gubina. Gazeta zapytała jak wspo-

mina tamten czas, jak patrzy na 

niego z perspektywy minionych lat

.                                                czytaj str. 14

Ponownie nagrodzeni

Nowe technologie i Internet sta-

ły się nieodłączną częścią świata. 

Wie o tym doskonale gubińska 

młodzież związana z Gubińskim 

Domem Kultury.

                                               czytaj str.6

Robi duże postępy

Worki nakrętek zbierane w Gubi-

nie i okolicach. Ogrom punktów w 

których można je zostawiać i wie-

le ludzi zaangażowanych w akcję 

pomocy dla dzielnego Franka.              

czytaj str.10

Co roku jesienią gubiński urząd przy-

gotowuje sprawozdanie, w którym 

przedstawia ogólną sytuację lokal-

nych placówek oświatowych. Co 

przez ostatnie miesiące się zmieniło?

czytaj str.  2

Raport o miejskiej 
oświacie

Kolejne boisko unowocześnione
W listopadzie odbyło się oficjalne spotkanie, podczas którego uroczyście odda-

no do użytku system nawadniania na boisku Alfy Jaromirowice. Wśród gości 

był Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, wójt Zbigniew Barski, zarząd klubu 

i wykonawca inwestycji. Automatyczne nawadnianie stadionów to swego ro-

dzaju novum w naszym regionie.                                                                 Czytaj str. 11

To było wyzwanie

Doceniona i gotowa do działania
Czytaj str. 16
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Wspieraj producentów 
Lubuskie Centrum Produktu Re-

gionalnego – jednostka zrzeszająca 

producentów produktów regional-

nych, lokalnych, rękodzielników i 

usługodawców związanych z bran-

żą w przeddzień Świąt Bożego Na-

rodzenia zachęca do okazywania 

sąsiedzkiej solidarności i wspierania 

gospodarki poprzez kupowanie lo-

kalnych produktów. 

Na Bazarku Lubuskim  - grupie 

stworzonej przez Lubuskie Cen-

trum Produktu Regionalnego na 

Facebooku, można znaleźć wyjąt-

kowe produkty z regionu. Obecnie 

warto zapoznać się również z ofertą 

świąteczną przygotowaną przez lu-

buskich producentów.Dodatkowo 

LCPR organizuje konkurs na Ulubio-

nego Producenta Lubuskiego. 

Udział może wziąć każdy. Wystarczy 

odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego 

kupuję produkty regionalne? oraz 

wskazać Producenta, którego kon-

sument darzy największym uzna-

niem i zaufaniem. Do wygrania ze-

stawy produktów regionalnych.

Konkurs trwa do 11 grudnia 2020 

roku. Odpowiedzi należy wysyłać na 

adres mailowy: konkurs@lcpr.pl. Re-

gulamin konkursu i więcej informacji 

na stronie www.lcpr.pl i FB Lubuskie 

Centrum Produktu Regionalnego. 

Zdalne obrady

Raport o miejskiej oświacie 

Obecna sytuacja epidemiologicz-

na powoduje wiele utrudnień w 

codziennym życiu i wymusza się-

ganie po nowoczesne rozwiązania, 

które pomagają wykonywać zwy-

kłe obowiązki. Właśnie w ten spo-

sób, dzięki aplikacji Zoom, odbyła 

się pierwsza w historii naszego 

miasta zdalna sesja Rady Miejskiej. 

Elektroniczne obrady przeprowa-

dzono 24 listopada, a czternastu rad-

nych, burmistrz, skarbnik i naczelni-

cy wydziałów Urzędu byli widoczni i 

słyszalni dla wszystkich pozostałych 

dzięki kamerom i mikrofonom. Sesja 

przebiegła bez żadnych przeszkód, a 

wszystkie poddane pod głosowania 

uchwały zostały przyjęte. 

– Przyznam szczerze, że obawiałem 

się pierwszej sesji w takiej formie, 

gdyż było to dla nas zupełnie coś 

nowego – podsumowuje Przewod-

niczący Rady Miejskiej Wojciech 

Sendera. – Na szczęście wszystko 

przebiegło bez problemów, za co 

duże słowa uznania należą się pra-

cownikom Urzędu. To oni wszystko 

doskonale przygotowali, dzięki cze-

mu mogliśmy skupić się procedo-

waniu porządku obrad. 

Co roku jesienią gubiński urząd przy-

gotowuje sprawozdanie, w którym 

przedstawia ogólną sytuację lokal-

nych placówek oświatowych i działań 

podjętych w tym temacie w ostatnim 

roku. Co przez ostatnie miesiące się 

zmieniło i o czym warto napisać ?

Na początek warto podsumować 

finanse. Co ciekawe, od 2017 roku 

budżet naszego miasta zwiększył się 

prawie o 20 milionów, ale subwencja 

oświatowa pozostaje praktycznie na 

niezmienionym poziomie. W efekcie 

lokalny samorząd wykłada coraz wię-

cej własnych pieniędzy na wydatki 

oświatowe. W 2017 roku było to nieca-

łe 13 milionów, a dziś jest to już prawie 

o 2 miliony więcej. – Staramy się reali-

zować wiele zadań, które mają wpływ 

na zwiekszenie subwencji, mowa 

chociażby o nauce języka mniejszości 

narodowej, tworzeniu klas o profilu 

sportowym, czy edukacji włączającej 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego – zaznacza 

burmistrz Bartłomiej Bartczak. 

Obecnie do gubińskich przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych, w któ-

rych zatrudnionych jest 96 pracow-

ników, uczęszcza 489 dzieci, czyli o 53 

więcej niż 3 lata temu. Z kolei w szko-

łach miejskich mamy 1415 uczniów 

oraz 245 zatrudnionych. Liczby 

jasno wskazują, że tutejsze pla-

cówki oświatowe są wielką częścią 

codziennego życia lokalnej społecz-

ności, dlatego samorząd wciąż czy-

ni starania w celu ich doposażenia i 

poprawy bazy lokalowej. W ostatnim 

roku w PM nr 1 (za 30.000 zł) wyko-

nano remont zadaszenia i balkonu 

oraz modernizację placów zabaw, w 

PM nr 2 (za 35.000 zł) zakupiono kli-

matyzację do 3 sal oraz wyposażono 

stanowisko kadrowe, a w PM nr 3 (za 

75.000 zł) wykonano bieżące remon-

ty, doposażono place zabaw oraz za-

kupiono niezbędny sprzęt. Podobne 

inwestycje i zakupy miały miejsce 

w czterech gubińskich szkołach na 

co łącznie wydano ponad 450.000 

złotych. – Wszystkie działania, które 

podejmujemy jako samorząd mają 

na celu poprawę jakości kształcenia 

oraz zwiększenie poczucia komfor-

tu przebywania przedszkolaków i 

uczniów w budynkach miejskich 

placówek oświatowych – dodaje 

Robert Woszak, Przewodniczący 

Komisji Kultury, Oświaty, Młodzieży, 

Sportu i Turystyki. – Pamiętajmy, że 

niedawno do użytku oddaliśmy no-

woczesną hale sportową przy ul. Kre-

sowej, z której mogą korzystać dzieci 

z całego miasta, a w ostatnich latach 

gruntownie stermomodernizowa-

liśmy Przedszkole Miejskie nr 3 oraz 

Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 3. 

Co prawda ostatnie miesiące jeśli 

chodzi o edukację są bardzo trud-

ne, bo zdecydowaną większość 

czasu nauka odbywa się zdalnie, co 

też może mieć wpłw na osiągane 

wyniki. Mimo to matury w zeszłym 

roku szkolnym w tutejszym Zespole 

Szkół Ogólnokształcących wypadły 

dobrze, ponieważ w skali kraju zda-

walność w liceach wyniosła 81,1%, a u 

nas było to 83%. - Podstawowym ce-

lem naszej polityki jest zapewnienie 

wszystkim uczniom warunków do 

pełnego rozwoju na miarę ich moż-

liwości i aspiracji – komentuje radny 

Mirosław Rogiński. - Dzięki wysoko 

wykwalifikowanej kadrze pedago-

gicznej oraz odpowiedniemu za-

pleczu dydaktyczno-sportowemu 

gubińskie dzieci i młodzież osiągają 

dobre wyniki na egzaminach oraz 

w konkursach. Oczywiście, man-

kamentem w tej kwestii jest ciągły 

niedobór subwencji oświatowej, co 

pociąga za sobą konieczność dopła-

cania do edukacji z kasy miejskiej, 

nawet kosztem rezygnacji z realiza-

cji innych zadań publicznych.
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Wzrost kosztów gospodarowania od-

padami komunalnymi jest totalnie 

niezależny od samorządów. Wpływ 

na to mają takie czynniki jak zmiana 

przepisów ustawowych wprowa-

dzających nowe zasady (zwiększany 

jest wymagany poziom recyklingu), 

skokowa podwyżką opłat środowi-

skowych (o około 60%) oraz zmiany 

w kosztach bieżących ponoszonych 

przez operatora (płaca minimalna 

i energia). Niestety, wiele wskazuje 

na to, że rok 2021 przyniesie kolejne 

zmiany w tym zakresie. O czym tak 

naprawdę powinniśmy wiedzieć?

W związku ze zmianą przepisów usta-

wy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wszyscy mieszkańcy zo-

bowiązani są do segregacji odpadów, 

co przekłada się na to, że nie ma pod-

staw prawnych do różnicowania sta-

wek opłat na dotychczasowych zasa-

dach. Co ciekawe, dochody z opłat za 

gospodarowanie odpadami, to środki 

„znaczone”.  Można je przeznaczyć 

wyłącznie na wydatki dotyczące od-

bierania i zagospodarowania odpa-

dów komunalnych oraz na pokrycie 

kosztów obsługi administracyjnej 

tego zadania. Warto wiedzieć o tym, 

że przyszłoroczny budżet naszego 

miasta jest skonstruowany w ten spo-

sób, że system gospodarki odpadami 

komunalnymi powinien się zbilanso-

Co z opłatami za odbiór śmieci?

wać dzięki wpływom z opłat. W 2020 

roku, oraz w latach wcześniejszych, 

dochody z opłat były niewystarczają-

ce, brakowało nawet 300.000 złotych. 

Jakie są najważniejsze przyczyny 

wzrostu kosztów odbierania i za-

gospodarowania odpadów komu-

nalnych? Przede wszystkim to, że 

od 1 stycznia 2021 zaczną obowiązy-

wać nowe ceny za przyjęcie do ZZO 

Marszów. Podwyżki wynoszą od-

powiednio: 54 zł na tonie za śmieci 

zmieszane, 162 zł za śmieci wielko-

gabarytowe, 162 zł za opakowania z 

tworzyw sztucznych oraz 162 złote 

za tworzywa sztuczne. W niektórych 

przypadkach to nawet 100% wzrostu!

Pamiętać należy także o tym, że ro-

sną koszty obsługi systemu przez 

firmy odbierające odpady, co wy-

nika z nowe poziomu najniższego 

wynagrodzenia pracowników oraz 

konieczności spełnienia wymagań 

ustawowych dotyczących odpo-

wiedniego dostosowania środków 

transportu służących do odbioru 

odpadów do systemów informa-

tycznych RFID. System ten służył 

będzie obowiązkowemu moni-

toringowi przepływu odpadów z 

miejsca ich wytworzenia do miej-

sca ich składowania. Operator w 

świetle prawa będzie musiał m.in.: 

wyposażyć samochody w wagi, 

zakupić niezbędne oprogramowa-

nie, anteny satelitarne oraz GSP. 

Ponadto wykonawca tego zadania 

wyłoniony w przetargu zobowią-

zany będzie także do zwiększenia 

ilości pojemników do segregacji 

odpadów i ich oznakowania.

Kolejne czynniki to ponoszenie przez 

nasze miasto kosztów zagospodaro-

wania śmieci z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, a 

także wzrost ilości wytwarzanych 

odpadów na terenie Gubina. 

Już w grudniu rozstrzygnięty zosta-

nie przetarg, który powinien dać od-

powiedź na najważniejsze pytanie – 

ile w przyszłym roku nasz samorząd 

będzie musiał zapłacić za odbiór 

odpadów komunalnych i jaka staw-

ka opłaty pozwoli na zbilansowanie 

systemu. Następnie radni podejmą 

decyzję, ale wiele wskazuje na to, że 

podwyżka jest nieuchronna. Warto 

w tym miejscu zaznaczyć, że inne 

podatki lokalne w 2021 roku nie 

wrosną i pozostaną na dotychczaso-

wym poziomie. 

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, dlatego gubiński Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od-
wiedziła Justyna Karpisiak, zastępca burmistrza, która oprócz życzen przekazała wyrazy uznania za zaangażowanie 
w codzienną pracę na rzecz osób, rodzin i lokalnej społeczności zmagających się z trudnościami i problemami, które 
często wydają się być nie do przezwyciężenia.

Trwają remonty
Parę tygodni temu informowaliśmy o 

planowanych miejskich inwestycjach, 

a tym razem piszemy, że część z nich 

już została zakończona lub właśnie 

trwa. Do tej pory, za prawie 30.000 zł, 

wykonano między innymi chodnik 

na ul. Rodziewiczówny. Niebawem 

ukończone będą zadania polegające 

na stworzeniu miejsc parkingowych 

przy ul. Morskiej (co widać na zdjęciu) 

oraz parkingu przy ul. Konopnickiej 

(koszt to prawie 120.000 złotych). Ko-

lejne przedsięwziecia remontowe, 

które niebawem się rozpoczną to 

remonty chodników przy ul. Cmen-

tarnej i Roosevelta (za ponad 56.000 

złotych). – Jakiś czas temu Radni zde-

cydowali o wykonaniu wielu inwe-

stycji, które mają poprawić lokalną 

infrastrukturę i podnieść komfort ży-

cia mieszkańców – zaznacz burmistrz 

Bartłomiej Bartczak. – Realizacją za-

dań zajmuje się nasz referat drogowy 

oraz firmy zewnętrzne. Niezależnie 

od tego zleciliśmy także wykonanie 

wielu dokumentacji, co pozwoli nam 

w przyszłości na kompleksowe re-

monty wielu dróg w Gubinie.
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Społeczna lodówka

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

Musieli wyważyć drzwi 

Statystyki są niechlubne. Każde-

go roku marnujemy tony żywno-

ści. W ciągu 12 miesięcy staty-

styczny Polak wyrzuca około 200 

kg jedzenia. Czy tak musi być?

Na ciekawy pomysł wpadła dzia-

łająca w Gubińskim Domu Kultu-

ry, Młodzieżowa Grupa „Otwarte”, 

która zaproponowała, aby w Gu-

binie została postawiona lodówka. 

Każdy mógłby do niej dołożyć coś 

od siebie w postaci jedzenia lub 

picia. - Wiele osób marnuje żyw-

ność, wyrzuca ją, dlatego chcemy, 

aby w naszym mieście stanęła lo-

dówka, dzięki której każdy będzie 

mógł wspomóc potrzebujących i 

głodnych – argumentuje Marcin 

Gwizdalski, instruktor ds. młodzie-

ży w GDK.

Poprzez fanpage na Facebooku, 

można wejść na specjalną stronę, 

gdzie jest umieszczona ankieta. 

W ten sposób możemy wyrazić 

swoje zdanie, co myślimy o tym 

pomyśle, jaka – naszym zdaniem 

– byłaby najlepsza lokalizacja ta-

kiej lodówki oraz czy dokładaliby-

śmy do niej produkty spożywcze. 

- Zachęcam do wzięcia udziału w 

ankiecie. Cieszy się ona sporym za-

interesowanie. Ale oczywiście cze-

kamy na więcej opinii. Podzielcie 

się swoimi przemyśleniami. Co do 

lokalizacji, padają takie pomysły, 

jak: koło Urzędu Miejskiego, mar-

ketów spożywczych, czy też galerii 

Hosso. O naszym pomyśle chcemy 

poinformować magistrat. Liczymy 

na przychylność ze strony urzędni-

ków, aby ten projekt mógł zostać 

zrealizowany – dodaje M. Gwizdal-

ski.

Utworzenie sieci lodówek społecz-

nych to z pewnością dobry pomysł. 

Zawsze cenna jest idea dzielenia 

się dobrem z drugim człowiekiem. 

Nie mniej ważna jest redukcja 

marnowania jedzenia. Do tematu 

wrócimy. 

(am)

19.11. Do pożaru sadzy w przewo-

dzie kominowym w jednej z posesji 

we wsi Kaniów zadysponowano ob-

ligatoryjnie trzy zastępy z Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gu-

binie.

20.11. O wiele groźniejszy był pożar, 

który wybuchł w pomieszczeniu 

gospodarczym przy ul. Sportowej. 

Do gaszenia zadysponowana dwa 

zastępy strażaków i Jednostkę OSP. 

Straty oszacowano na około 10 tys., 

a uratowano mienie warte ponad 

300 tys. złotych!

20.11. Do alarmu w markecie przy 

ul. Budziszyńskiej zadysponowano 

aż 3 zastępy strażaków. Na szczę-

ście alarm okazał się fałszywy.

25.11. Na wniosek policji – strażacy 

otwierali drzwi jednego z mieszkań 

przy ul. Żwirki i Wigury. Wewnątrz 

znaleziono starszą osobę, która zo-

stała przetransportowana do szpi-

tala. 

26.11. Do palącej się sadzy w prze-

wodzie kominowym w Żytowaniu 

zadysponowano jeden zastęp.

26.11. Pożar trawy (pow. ok. 6 m. 

kw.) we wsi Chlebowo, do zdarzenia 

zadysponowano jeden zastęp z Gu-

bina i miejscową Jednostkę OSP.  

27.11. Niedrożny przewód komi-

nowy był przyczyna zadymienia 

w budynku mieszkalnym przy ul. 

Sobieskiego. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano trzy zastępy stra-

żaków i Jednostkę OSP ze Starosie-

dla.

28.11. Do pożaru pustostanu we wsi 

Chlebowo zadysponowano dwa za-

stępy strażaków z JRG w Gubinie i 

miejscową Jednostkę OSP. 

28.11. W Pleśnie doszło do kolizji 

dwóch samochodów osobowych: 

Pegueta i Mazdy. Na miejsce zda-

rzenia zadysponowano dwa zastę-

py strażaków, pogotowie i policję. 

Straty oszacowano na około 20 ty-

sięcy; jego przyczynę wyjaśnia po-

licja.

29.11. Na ul. Legnickiej kierujący sa-

mochodem osobowym uderzył w 

sarnę. Na miejsce zdarzenia zadys-

ponowano jeden zastęp strażaków, 

straty nieoszacowane, a zwierzę nie 

przeżyło zderzenia.

30.11. Do pożaru pustostanu w Al. 

Łużyckich zadysponowano jeden 

zastęp strażaków.

Informacje przekazał Zastępca Do-

wódcy JRG w Gubinie st. asp. Mar-

cin Murawa.

Oprac. AB. 

Takiej historie pokazują, że zawsze 

trzeba być czujnym, a zaintereso-

wanie seniorem-sąsiadem może 

być bardzo ważne. Dzięki takiemu 

zachowaniu oraz szybkim działa-

niom służb ratunkowych starsza 

kobieta w porę otrzymała pomoc. 

Konieczne było wyważenie drzwi. 

Co się dokładnie zdarzyło?

W środę, 25 listopada, dyżurny z Gu-

bina otrzymał zgłoszenie z prośbą o 

pomoc. Z relacji zgłaszającego wyni-

kało, że martwi się o 80-letnią ciocię, 

z którą nie ma kontaktu. O pomoc 

zwrócił się także do sąsiadki cio-

ci, która słyszała przez drzwi jakieś 

odgłosy, ale nie może się dostać do 

mieszkania. - Informacja niezwłocz-

nie przekazana została policjantowi 

prewencji z Komisariatu Policji w 

Gubinie starszemu posterunkowe-

mu Karolowi Pędzioch, który tego 

dnia pełnił służbę wspólnie ze straż-

nikiem miejskim Piotrem Leczyc-

kim. Po dotarciu pod wskazany 

adres, funkcjonariusze potwierdzili, 

że zza zamkniętych drzwi słychać 

odgłos ciężko oddychającej osoby. Z 

uwagi na brak możliwości dostania 

się do mieszkania, mundurowi o po-

moc poprosili strażaków z Jednostki 

Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej 

Straży Pożarnej z Gubina, którzy za 

pomocą specjalistycznego sprzętu 

wyważyli drzwi – relacjonuje pod-

komisarz Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim.

Gdy funkcjonariusze weszli do środ-

ka znaleźli leżącą na podłodze star-

szą kobietę. Była przytomna, jednak 

kontakt z nią był bardzo utrudniony. 

Wezwana na miejsce załoga Pogo-

towia Ratunkowego zdecydowała 

o zabraniu 80-latki do szpitala w 

Krośnie Odrzańskim. Niestety, po 

dwóch dniach od zdarzenia, star-

sza kobieta zmarła. - Pamiętajmy, 

że takich osób, które mogą potrze-

bować pomocy może być więcej. 

Dlatego jeśli wiemy, że w naszym 

sąsiedztwie mieszka osoba starsza, 

samotna, czy też schorowana zain-

teresuj się jej losem. Zadbaj również 

o seniorów w swojej rodzinie, któ-

rzy z racji wieku czy też złego stanu 

zdrowia nie radzą sobie w codzien-

nych czynnościach. Ma to szczegól-

ne znaczenie w obecnej sytuacji 

walki z pandemią, kiedy to objawy 

choroby mogą pojawić się niespo-

dziewanie. Dzięki naszemu zainte-

resowaniu, możemy być wsparciem 

dla takiej osoby, a także wyręczmy ją 

w codziennych sprawach takich jak 

zrobienie zakupów, leków, czy cho-

ciażby wyprowadzenie psa – dodaje 

J. Kulka.                                               (red)
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Dwa lata koalicji „Ponad Podziałami” w powiecie

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Mijają dwa lata, od kiedy władzę w 

Powiecie Krośnieńskim objęła Ko-

alicja Ponad Podziałami. Dziewięciu 

radnych reprezentujących różne 

gminy potrafiło zawiązać sojusz, 

który już 24 miesiące godzi interesy 

wszystkich samorządów wchodzą-

cych w skład powiatu. O trwałość 

tego porozumienia i plany na kolejne 

miesiące pytamy Starostę, Grzegorza 

Garczyńskiego.

Mijają dwa lata odkąd stery powia-

tu przejęła Koalicja Ponad Podzia-

łami. 

Grzegorz Garczyński: I okazało się, że 

stanowimy zgraną drużynę, gdzie nie 

ma polityki, a jedynie chęć współpra-

cy na rzecz zrównoważonego rozwo-

ju powiatu. Każdy z radnych wie do-

kładnie co jest do zrobienia w okręgu, 

w którym został wybrany i krok po 

kroku, pomimo ograniczonych środ-

ków na inwestycje,  realizowane są 

mniejsze i większe zadania.  Jestem 

przekonany, że przez kolejne trzy 

lata kadencji będziemy mogli razem 

udowadniać, że wzajemny szacunek 

i dialog pozwalają realizować cele po-

stawione na początku naszej współ-

pracy. Powiat musi rozwijać się rów-

nomiernie, tworzy go siedem gmin i 

z taką perspektywą działa Zarząd Po-

wiatu. Zresztą pozytywnie oceniam 

współpracę ze wszystkimi radnymi. 

Zaczynaliście kadencje z licznymi 

problemami w Powiecie. Najwięk-

szym był „tonący” szpital. Jak dzi-

siaj określiłby Pan sytuację powia-

towej lecznicy?

GG: Sytuacja jest stabilna. Zniknęła 

wizja upadłości. Taki cel wyznaczy-

liśmy na pierwszą część kadencji. 

Przede wszystkim należało podjąć 

się trudnego wyzwania związanego 

ze zmniejszeniem rosnącego w nie-

wyobrażalnym tempie długu. To się 

udało. Prognozowane w 2019 roku za-

dłużenie w wysokości 3,5 mln zł udało 

nam się zmniejszyć o ponad milion 

zł. Rok 2020 również zakończymy 

stratą, ale dużo mniejszą. Zwiększy-

liśmy kontrakt z 10 mln zł w grudniu 

2018 r. do 22 mln zł w grudniu 2020 r. 

Do szpitala powróciło Pogotowie Ra-

tunkowe, zakupiliśmy 3 nowe karetki 

oraz sprzęt do Gubina i do Krosna. 

Uruchomiliśmy Oddział Wewnętrzny. 

W Gubinie wzorowo działa Nocna i 

Świąteczna Opieka Lekarska, Oddział 

Opiekuńczo Leczniczy i jesteśmy go-

towi, by ruszył Odział Rehabilitacji. 

Tutaj trzeba zaznaczyć, że nieocenio-

na pomoc przy remoncie przyszła ze 

strony radnego, Andrzeja Iwanickie-

go. Niestety uruchomienie oddziału 

uzależnione jest od konkursu, które-

go do dnia dzisiejszego nie urucho-

mił jeszcze Narodowy Fundusz Zdro-

wia – wszystko na razie wstrzymuje 

pandemia. 

A co z remontami budynków? Pod-

pisaliście umowy na dofinansowa-

nie termomodernizacji.

Przed nami termomodernizacja 

obiektów szpitalnych w Gubinie i w 

Krośnie. Koszt to ponad 4 mln zł. Z 

czego ponad 3 mln zł dofinansowa-

nia otrzymamy ze środków unijnych 

z Urzędu Marszałkowskiego. Kolejny 

raz współpraca i jednomyślność oka-

zały się kluczem do sukcesu. Wspól-

nie z Przewodniczącym Rady Powia-

tu, Kamilem Kuśnierkiem odbyliśmy 

wiele spotkań z Zarządem Woje-

wództwa, przekonując do konieczno-

ści przeprowadzenia remontu. Udało 

się. Zresztą podobna sytuacja była 

z uruchomieniem punktu poboru 

wymazów covidowych w Gubinie. 

Interwencja Przewodniczącego, roz-

mowy z szefem NFZ i punkt został 

już uruchomiony.  Podsumowując – 

stanowimy zgraną drużynę i właśnie 

„zespołowa gra” jest naszym atutem.

Jednak wielokrotnie, szczególnie 

podczas sesji, słyszymy, że finanso-

wa kołderka jest bardzo krótka i na 

wszystko nie starczy. To musi rodzić 

nieporozumienia

GG: Zgadzam się, że sytuacja finan-

sowa samorządów każdego szcze-

bla staje się coraz gorsza. Widzimy 

to doskonale przygotowując projekt 

budżetu na przyszły rok. Koszty rosną 

szybciej niż np. subwencja rządo-

wa. Szczególnie dotyczy to oświaty. 

To jedno z najważniejszych zadań 

powiatu i biorąc pod uwagę fakt, że 

chcemy unowocześniać nasze pla-

cówki oświatowe – trzeba dokonywać 

trudnych wyborów. Dlatego postawi-

liśmy na doposażenie naszych szkół. 

Realizujemy to przy częściowym 

wsparciu środkami unijnymi. Re-

montujemy i modernizujemy gabi-

nety i sale do praktycznej nauki zawo-

du. Wicestarosta Ryszard Zakrzewski 

w tym zakresie wykonuje olbrzymią 

pracę. W tym roku nabór do naszych 

szkół był dwa razy większy niż w 2018 

roku. Przed nami jeszcze wiele wy-

zwań, chcemy stworzyć ofertę jeszcze 

bardziej konkurencyjną względem 

szkół w Zielonej Górze.

Powiat ma w zarządzie ponad 400 

km dróg. Wystarczy środków na re-

monty? 

Drogi to kolejne inwestycyjne wy-

zwania. Kapitalny remont jednego 

kilometra ulicy może kosztować 

nawet milion złotych. To obrazuje z 

jakimi kosztami mamy do czynie-

nia. Dlatego prowadzimy politykę 

dzielenia kosztów. Część my, część 

z projektu i część z gminy, gdzie 

realizowana jest inwestycja. W ten 

sposób robimy zdecydowanie więcej 

remontów niż w latach poprzednich 

i chcemy utrzymać tę dynamikę. Na 

pewno nie uda się w jednej kadencji 

nadrobić zaległości wielu lat, ale bę-

dziemy zabiegać o środki zewnętrz-

ne. 

Jakie inwestycje drogowe czekają 

nas w najbliższym czasie?

Wyłoniliśmy wykonawcę drogi w Ja-

zowie, która ma zostać wykonana do 

końca roku. Dokończymy trwające in-

westycje w Bytnicy oraz drogę Stary 

Raduszec – Strumienno . Rozpoczę-

liśmy proces związany z remontem 

drogi Jaromirowice-Żytowań. W tym 

przypadku radny Roman Gancarz 

współdziałał z grupą mieszkańców i 

przekonywał do inwestycji. Co ważne, 

wzdłuż drogi będzie wiodła ścieżka 

rowerowa. Czekamy z rozpoczęciem 

przebudowy ulicy Kresowej na roz-

strzygnięcia dotyczące ponownego 

uruchomienia środków unijnych na 

jej przebudowę.  W sierpniu finan-

sowanie kilku transgranicznych pro-

jektów zostało wstrzymane, również 

inwestycji u naszych partnerów z 

niemieckiego powiatu Oder – Spree. 

W przypadku ul. Kresowej, tak jak w 

przypadku inwestycji w innych gmi-

nach, mamy obietnicę dofinansowa-

nia kwotą 1 mln zł przez Burmistrza B. 

Bartczaka oraz Radę Miasta. Czeka-

my na odpowiedź dotyczącą finan-

sowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych przebudowy drogi 

do Lubogoszczy i ul. Kościuszki w Kro-

śnie Odrzańskim. Będziemy również 

szykować dokumentacje na prze-

budowę ul. Kosynierów w Gubinie.  

Oprócz tego zrealizujemy drobniej-

sze inwestycje w Gminie Bobrowice 

i Dąbie.  Mam nadzieję, że do końca 

kadencji zrealizujemy więcej potrzeb 

mieszkańców. 

Dziękuję za rozmowę

Gdyby kilkanaście lat temu zapytać, 

gdzie kształcą się najlepsi mechani-

cy samochodowi, odpowiedź byłaby 

jedna – w zielonogórskiej „samocho-

dówce”. Nastąpiły jednak zmiany, 

łączenia szkół, a z dawnego prestiżu 

zostało wspomnienie. Czy gubińska 

szkoła ma szansę wyrobić sobie mar-

kę taką, jak „samochodówka” wiele 

lat temu? Zobaczymy, na pewno jed-

nak do tego dąży. 

Ostatnie zakupy do pracowni mecha-

niki samochodowej mogą świadczyć 

o poważnych zamiarach. Wicestaro-

sta Krośnieński, Ryszard Zakrzewski 

nie ukrywa, że podnoszenie jakości 

kształcenia i wyrabianie „marki” to 

proces kilku, jak nie kilkunastolet-

ni.  Od czegoś trzeba jednak zacząć. 

Ostatni remont w gubińskim ECKZiU 

pokazuje, że solidnie wzięto się za 

unowocześnianie bazy dydaktycznej. 

W pracowni mechaniki pojazdów 

samochodowych oprócz standar-

dowych prac malarskich, nowej po-

sadzki żywicznej oraz wymiany drzwi 

na przeszklone, pojawiło się nowe 

wyposażenie diagnostyczne. Są to 

dwukolumnowe podnośniki samo-

chodowe, podnośnik diagnostyczny 

z tzw. szarpakami zawieszenia, rolki 

do badania hamulców, analizator 

spalin oraz wiele innych urządzeń, w 

które powinna być wyposażona tego 

typu pracownia. To m.in. tester płynu 

chłodniczego, zestaw ściągaczy do ło-

żysk i sworzni, dźwignie do rozłącza-

nia przegubów. Oświetlenie , jakże by 

inaczej, jest już ledowe, a o świeże po-

wietrze dbają zamontowane  wenty-

latory. Ryszard Zakrzewski podkreśla, 

że lepiej wykształceni uczniowie szyb-

ciej znajdą pracę m.in. w niemieckich 

zakładach samochodowych, a trzeba 

pamiętać, że pod Berlinem swoją fa-

brykę buduje m.in. Tesla. 

Na tym jednak nie koniec prac w 

byłym „rolniczaku”. W pracowni pla-

nowania żywienia i produkcji gastro-

nomicznej zmienia się otoczenie. 

Wszystko za sprawą wymiany drzwi, 

malowania ścian, przeprowadzenia 

nowej instalacji elektrycznej, wymia-

ny lamp na rastrowe ledowe. Dopro-

wadzono też instalację elektryczną 

pod piec konwekcyjny. Podobny za-

kres prac wykonano w pracowni ob-

sługi konsumenta, gdzie kształcą się 

uczniowie technikum hotelarstwa.

W pracowniach komputerowych 

poza pracami malarskimi, wymianą 

parkietu oraz drzwi wykonywana jest 

nowa instalacja elektryczno-informa-

tyczna umożliwiająca podłączenie 

nowoczesnego sprzętu komputero-

wego. 

Przypomnijmy tylko, że zakrojony na 

dużą skalę remont został przeprowa-

dzony w ZSLiT, prace zaczynają się 

także w Zespole Szkół w Krośnie Od-

rzańskim. 

Gubińskie szkoły wyrabiają swoją markę

Dobrze wyposażone pracownie kształcenia 
zawodowego są dzisiaj niezbędne do kształcenia 
na wysokim poziomie 
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Ponownie nagrodzeni!

Co przyniesie 2021 rok?
Plan jest częścią inwestycji. To po-

czątek długiej drogi „od pomysłu 

do przemysłu”. Bywa, że proces ten 

trwa kilka lat. I nie jest wynik urzęd-

niczej opieszałości. By inwestycja 

była przemyślana, zrealizowana na 

dobrym poziomie i na dodatek nie 

kosztowała kroci potrzeba czasu. 

Nowe technologie i In-

ternet stały się nieod-

łączną częścią świata, a 

ich szybki rozwój wyraź-

nie oddziałuje na spo-

łeczeństwo. Dostęp do 

nich to pierwszy ważny 

krok w cyfryzacji, ale 

ważne jest także odpo-

wiedzialne korzystanie. 

Wie o tym doskona-

le gubińska młodzież 

związana z Gubińskim 

Domem Kultury.

Być może dlatego ich działania 

po raz kolejny zostały docenione 

przez Fundację Orange z siedzibą 

w Warszawie. Tak więc dobra pas-

sa trwa... Co tym razem stało się ich 

„łupem”? Mówi Marcin Gwizdalski 

z GDK: - Pracownia Orange oraz 

Makerspace w Gubinie otrzymały 

nowoczesny sprzęt cyfrowy – lapto-

py IBM/Lenovo o wartości ponad 11 

tys. zł. W ostatnim okresie, na dzia-

łania na rzecz gubińskiej lokalnej 

społeczności, na edukację cyfrową 

i nieszablonowe działania naszej 

młodzieży, Fundacja Orange prze-

znaczyła niemal 25 tys. zł. Dzięki 

temu w Gubińskim Domu Kultury 

powstała nowoczesna sala Ma-

kerspace Gubin z pracownią elek-

troniczno-laserową, drukarką 3D, 

robotem „Photonem” do cyfrowej 

edukacji dzieci, zestawem Lego 

Mindstorms do nauki programo-

wania i wieloma innymi atrakcjami. 

A dwie młodzieżowe leaderki Daria 

Raszyk i Aleksandra Rodak dodają: 

- Cieszymy się, że Fundacja Orange 

ponownie doceniła nasze działa-

nia, przekazując nam nowoczesny 

sprzęt komputerowy. Dzięki temu 

będziemy mogli jeszcze lepiej kre-

ować otaczającą nas rzeczywistość 

z pożytkiem dla mieszkańców re-

gionu.

Przypomnijmy, że Fundacja Oran-

ge działa na rzecz nowoczesnej 

edukacji dzieci i młodzieży. Uczy 

młodych ludzi, jak używać techno-

logii mądrze i kreatywnie, aby mo-

gli w pełni rozwijać swój potencjał 

i kompetencje niezbędne w przy-

szłości. W rozwoju umiejętności cy-

frowych wspierają też nauczycieli i 

rodziców. W ich działania włączają 

się pracownicy Orange jako wo-

lontariusze. Fundacja została po-

wołana w 2005 roku przez Orange 

Polska S. A. do realizacji celów spo-

łecznie użytecznych. Za swoje ini-

cjatywy otrzymała liczne nagrody i 

wyróżnienia.

Posłużę się jednym przykładem: w 

2004 roku pisałem, że w miejscu sta-

rej fontanny w centrum miasta po-

wstanie śliczny park, który zachwyci 

nie tylko gubinian. Będzie to park o 

jakim mieszkańcom się do tej pory 

nie śniło. Park powstanie, i to dziś 

pewne, po amomentu. O szczegóły 

pytam Krzysztofa Olifirowicza-Ka-

linowicza Naczelnika Wydziału Ko-

munalno-Inwestycyjnego w Urzę-

dzie Miejskim. - Mamy wiele planów 

wpisanych do przyszłorocznego 

budżetu, jak będzie zobaczymy. Kul-

minacyjną inwestycją pokaźnego 

formatu jest budowa „od nowa” par-

ku vis a vis księgarni. Wiem, że rodzi 

się on od wielu lat, ale teraz na pew-

no przyszła na niego pora. Jesteśmy 

przed przetargiem i bardzo chcemy 

w przyszłym roku zacząć prace. Ma 

to być plac o wystroju europejskim, 

z fontanną, ławeczkami, infrastruk-

turą parkową, oświetleniem. Mamy 

zgromadzone środki pozyskane z 

Unii Europejskiej w kwocie 2 mln 

złotych. W ramach tego projektu 

chcemy dodatkowo rozbudować 

plac zabaw na ulicy Konopnickiej. To 

główne zadanie na przyszły rok i tu-

taj nie powinno być kłopotów w jego 

realizacji. – Są inne zadania, ważne 

dla mieszkańców w różnych rejo-

nach miasta, ujęte w budżecie. Np. 

chodnik na ul. Jedności Robotniczej, 

remonty bieżące wykonywane przez 

nasz Referat Drogowy, także zlecone 

dokumentacje na inwestycje plano-

wane w najbliższych latach. Z projek-

tów zleconych mamy w programie 

kompleks ulic: Widok – Bronowicka – 

Leśna. Oznacza to, że jesteśmy coraz 

bliżej realizacji, że ta droga „od po-

mysłu do przemysłu” jest coraz bliżej 

„przemysłu”. Gotowa dokumentacja 

pozwala na kalkulację kosztów, czyli 

innymi słowy pokaże jaka może być 

cena przedsięwzięcia. Z kolei mamy 

zlecone wykonanie dokumentacji 

remontu dróg w centrum: 3 Maja, 

obok baszty i bisko leżących (Kra-

sińskiego, Słowackiego i kawałek 

ul. Kunickiego do skrzyżowania z 

Wyspiańskiego). Tu jest nadzieja na 

pozyskanie pieniędzy z tzw. „schety-

nówek”. Wzmożony ruch w okresie 

prac na ul. Dąbrowskiego i przy bu-

dowie dużego ronda nadwyrężył 

ulicę i ona na remont bezsprzecz-

nie zasługuje. Kolejny „zaklepany” 

projekt dotyczy ulic Żwirki i Wigury 

i Złotej. Fragment ulicy ŻiW w lewo 

od Różanej nie wymaga argumen-

tacji i odcinek tak do Złotej, jak i do 

ulicy Tobruk powinien jak najszybciej 

doczekać się remontu. Muszę w tym 

miejscu dodać, że w tym momencie 

rozmawiamy o konstruowaniu pro-

jektów na najbliższą przyszłość (bu-

dżet 2021), ale są i projekty gotowe, 

czekające na dalszą realizację. Jak o 

ulicach mowa to wspomnę jeszcze o 

projekcie na ulicę Legnicką – wspól-

nym ze Starostwem Powiatowym.

- Czy plany najbliższe dotyczą tylko 

ulic i chodników? – Oczywiście, że 

nie. Mamy zlecone wykonanie pro-

jektu boiska przy Szkole Podstawo-

wej nr 2. Myślę tu o boisku lekkoatle-

tycznym. Byłoby to istniejące boisko 

powiększone o strukturę lekkoatle-

tyczną. Uczniowie szkoły przodują w 

tej dziedzinie w powiecie i brak im 

zaplecza. Boisko miałoby monito-

ring i oświetlenie. Mamy na uwadze 

problem mieszkańców przy pose-

sjach zlokalizowanych pomiędzy 

deptakiem Śląska i ulicą Nową. Po-

niemiecka niesprawna kanalizacja 

deszczowa sprawia, że podczas obfi-

tych opadów deszczu podwórka za-

mieniają się w bajora. Rozwiązaniem 

będzie budowa nowych urządzeń. 

Dokumentacja ma być gotowa  do 

czerwca. 

- O czym jeszcze powinniśmy po-

wiedzieć? – O uchwalanych planach 

modernizacji sieci wodociągowej. Na 

grudniowej sesji zostanie uchwalo-

ny plan na lata 2021-2024, z którego 

będzie jasno wynikało, gdzie w przy-

szłości powstanie nowy wodociąg, 

kanalizacja, przepompownia. gdzie 

powstanie nowa infrastruktura bu-

dowana przez PUM. Pieniądze na 

ten cel nie są ulokowane w budżecie, 

ale musi być zgoda rady, by przed-

sięwzięcia miejskie powstawały w 

korelacji z infrastrukturą PUM. By nie 

dochodziło do sytuacji, że najpierw 

asfalt, potem kanalizacja. Plany mu-

szą być zbieżne. Wspomnę jeszcze 

o wymianie przystanków autobuso-

wych – będą to cztery przystanki: ul. 

Roosevelta, Platanowa, Sikorskiego i 

Obrońców Pokoju (przy postoju taxi). 

To zadanie jest w budżecie. Są jesz-

cze przedsięwzięcia, które być może 

uda się zrealizować, ale tu mówimy 

o działaniach „poza planem”. Np. 

chcemy kontynuować prace przy 

hali sportowej obok SP 3, rozbudo-

wać parking, II etap czyli zabudowę 

piętra hali, myślimy o atrakcyjnym 

torze rowerowym na byłym boisku 

przy ulicy Sportowej, o prawdziwym 

skate parku na Miodowej, o wymia-

nie oświetlenia w całym mieście na 

ledowe, czeka gotowa dokumen-

tacja  na rozbudowę stadionu miej-

skiego z prawdziwego zdarzenia. Ale 

to są plany – co się uda? Zobaczymy.   

 (sp)

Bezpieczne WTZ
Od 11 sierpnia 2020 roku można 

było składać wnioski o powierze-

nie grantu w ramach projektu pn. 

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja 

społeczno-zawodowa osób z nie-

pełnosprawnościami”. Działanie 

2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lo-

kalnych Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Gubinie również przystąpiły do 

projektu. Uzyskane w ramach 

grantu środki zostały przezna-

czone na zakup środków ochro-

ny osobistej dla pracowników 

zaangażowanych w bezpośred-

nią pracę z osobami z niepełno-

sprawnościami oraz środków de-

zynfekcyjnych.                            (red)



7   czwartek 03.12.2020kultura I społeczeństwo

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.

Apel nadal aktualny!
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 

apeluje: potrzebna jest krew! Pande-

mia powoduje bowiem, że honoro-

wych dawców jest mniej. 

A ten życiodajny płyn jest niezbęd-

ny do ratowania ludzkiego życia. 

Niestety, odwiedziny w punktach 

RCKiK spadły o mniej więcej 50%. 

Skutek jest oczywisty - duże niedo-

bory składników krwi w magazy-

nach, co poważnie odczuwają lubu-

skie szpitale, które mimo wszystko 

muszą przeprowadzać pilne zabiegi 

ratujące życia, a także leczyć krwią, 

czy operować pacjentów z inny-

mi przewlekłymi chorobami. Aby 

umówić się na wizytę w RCKiK wy-

starczy zadzwonić pod numer tele-

fonu: 68 329 83 93. Lęk ludzi, przed 

zachorowaniem na koronawirusa, 

ogranicza ich w pomaganiu. Jest to 

zrozumiałe, jednak warto podkreślić, 

że oddawanie krwi jest bezpieczne. 

Publiczna służba zdrowia wprowa-

dziła dodatkowe kroki, mające za 

zadanie zapewnić bezpieczeństwo 

krwiodawców jak i samych pracow-

ników: procedury preselekcyjne, 

wzmożone działania dezynfekcyjne, 

telefoniczne umawianie wizyt w na-

szych placówkach, ograniczenie ilo-

ści osób aktualnie przebywających w 

pomieszczeniach. Jednak najwięk-

szy wpływ na to, jak dalej będzie się 

rozwijała sytuacja zależy tylko od nas. 

Nasze odpowiednie zachowania, 

dbanie o higienę, odpowiedzialność 

za nas samych i drugiego człowieka. 

Warto także podkreślić, że codzien-

ne na terenie naszego regionu jest 

sporo osób, które wyzdrowiały po za-

każeniu koronawirusem. Oni także 

mogą pomóc, oddając osocze. Jako 

ozdrowieńcy mogą pomóc w łagod-

niejszym przejściu choroby innym 

zakażonym. Na nich też mocno liczą 

medycy.                                                   (red)
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Senior online
Choć koronawirus mocno prze-

szkadza w normalnym komuni-

kowaniu się słuchaczy Uniwer-

sytetu III Wieku w Gubinie, to 

jednak jest światełko w tune-

lu. Na ratunek przychodzi bo-

wiem nowoczesna technologia. 

W czasach pandemii COVID 19 

umiejętność posługiwania się 

smartfonem i komputerem jest 

niezwykle ważna. 

Praca czeka Ciekawa historia...
Mieszkaniec Gubina zgłosił włamanie do miesz-
kania, bo nie wiedział jak wyprosić zaproszonych 
na imprezę gości. Teraz za to poniesie konse-
kwencje finansowe. 

Policjanci 
odpowiadają

Najnowsze oferty zatrudnienia, 

znajdujące się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy – Filia w Gubinie 

(stan na 27.11.2020r.): kasjer-sprze-

dawca, spawacz, stolarz-montaży-

sta, mechanik pojazdów samocho-

dowych, autoelektronik, piekarz, 

wychowawca, spedytor, brukarz, 

operator koparki, krojczy skóry, sto-

larz, ankieter, kierowca samocho-

du dostawczego, kierowca samo-

chodu dostawczego – pomocnik 

spawacza, magazynier, pakowacz 

mebli. Wolne miejsca stażu: sprze-

dawca, wychowawca, pracownik 

biurowy. Więcej szczegółowych in-

formacji na temat poszczególnych 

ofert pracy lub stażu znajdują się 

w PUP – Filia w Gubinie, ul. Obroń-

ców Pokoju 20 (pokój nr 9, tel. 68 

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

12).                                                         (am)

Dzięki m.in. Uniwer-

sytetom Trzeciego 

Wieku – duży odsetek 

seniorów potrafi posłu-

giwać się smartfonem i 

bezpiecznie korzystać z 

usług online

„

Społeczeństwo

Konieczność przebywania, często w 

odosobnieniu, wymaga od nas po-

trzebę komunikacji w sprawach oso-

bistych, a także urzędowych. I dlatego 

smartfon i komputer pomoże nam 

w załatwieniu różnych spraw w urzę-

dach, pomoże w zakupach, a także 

pozwoli nam na uczestnictwo w życiu 

kulturalnym i społecznym.

W Polsce działa Krajowy Instytut Go-

spodarki Senioralnej, którego misją 

jest pomoc seniorom. Robi wiele, aby 

wesprzeć seniorów w dostępie do 

wiedzy, edukacji i rozwoju. W listo-

padzie br odbyła się Srebrna Debata 

pn. „ABC technologii, czyli jak spryt-

nie być online” zorganizowana przez 

ten Instytut. Udział wzięli prelegenci 

z Orange Polska SA, Akademii Kadr 

Europejskich, Banku PKO SA, plat-

formy zakupowej Allegro.pl i portalu 

NaszSenior.pl.

Celem debaty było pokazanie senio-

rom jak bezpiecznie poruszać się w 

sieci  m.in. poprzez programy anty-

wirusowe. Korzystanie online w połą-

czeniach z bankiem i własnym kon-

tem. Dokonywać zakupów, a także 

mieć możliwość uczestnictwa w wy-

darzeniach kulturalnych – zwiedzania 

muzeów, wystaw lub uczestniczyć 

w koncertach, seansach filmowych i 

sztukach teatralnych.

Justyna Jarzębska, ekspert AKE po-

wiedziała, że 53% seniorów w Pol-

sce (w 2018r) posiada podstawowe 

umiejętności poruszania się w inter-

necie. I tak w pierwszej kolejności są 

to połączenia z bankiem i urzędem, 

następnie z przychodnią lekarską, ko-

munikacja z rodziną i znajomymi, ko-

rzystanie z dóbr kultury. Na ostatnim 

miejscu znajdują się zakupy. Platfor-

ma zakupowa Allegro.pl uruchomi-

ła specjalną infolinię dla seniorów, 

gdzie można uzyskać informację jak 

korzystać z opinii o produkcie, który 

chcemy kupić, jak złożyć zamówienie 

i dokonać płatności, a wszystko onli-

ne. Dzięki m.in. Uniwersytetom Trze-

ciego Wieku – duży odsetek seniorów 

potrafi posługiwać się smartfonem i 

bezpiecznie korzystać z usług online. 

Ale problemem często jest brak kom-

putera i zasięgu w sieci. Zapraszam 

też na bezpłatne kursy online na 

„abcsenior.com”(zakładka Akademia

-Kursy). Wyżej opisane umiejętności 

mają seniorom ułatwić  codzienne 

życie oraz przeciwdziałać wyklucze-

niom społecznym – ale nie mogą 

zastąpić bezpośrednich kontaktów z 

drugim człowiekiem. 

Stanisława Łapkowska

Krośnieńscy policjanci telefonicznie 

będą udzielać informacji na temat 

zagrożeń, z jakimi możemy spotkać 

się w życiu codziennym. Obecna sy-

tuacja związana z epidemią Covid-19 

uniemożliwia organizowanie spotkań 

profilaktycznych z mieszkańcami. 

Dlatego uruchomiony został numer 

telefonu 47 79 45 226, pod którym 

w każdy poniedziałek, w godzinach 

10:00 – 13:00, aspirant Paulina Weryk 

udziela informacji na temat zagrożeń, 

z jakimi możemy spotkać się w życiu 

codziennym. - Telefon został uru-

chomiony w szczególności dla osób 

starszych, którzy mają wątpliwości 

jak w danej sytuacji powinni postąpić. 

Jesteśmy przekonani, że z pomocą 

policjantki będą wiedzieli co należy 

zrobić, gdy otrzymają telefon od oso-

by usiłującej wyłudzić pieniądze, gdy 

nagle przyjdzie do nich „fachowiec” 

wykonać pilny przegląd, czy też do-

mokrążca oferujący różne produk-

ty do sprzedaży. Funkcjonariuszka 

podpowie również jak powinniśmy 

chronić własną tożsamość oraz jakie 

środki ostrożności zachować podczas 

korzystania z poczty elektronicznej, 

karty bankomatowej, czy też Inter-

netu za pomocą, którego robimy za-

kupy bądź opłacamy rachunki. Ale z 

teleporady mogą korzystać wszyscy. 

Dzwoniąc uzyskamy także wsparcie 

i informacje o możliwościach uzyska-

nia pomocy w związku z problemami 

wychowawczymi z dziećmi i młodzie-

żą bądź przemocą w rodzinie. Podpo-

wiemy także jak rozwiązać problema-

tyczną dla Państwa sytuację – wylicza 

podkomisarz Justyna Kulka z KKP w 

Krośnie Odrzańskim.                          (red)

17 listopada dyżurny z Gubina 

otrzymał zgłoszenie o włamaniu 

do jednego z mieszkań na terenie 

miasta. Z relacji zgłaszającego wy-

nikało, że syn włamuje się do jego 

mieszkania, a on w obawie przed 

nim schował się w łazience. Po 

przybyciu patrolu okazało się, że 

mężczyzna nie wiedząc jak pozbyć 

się gości, których wcześniej zapro-

sił na imprezę, wymyślił że zgłosi 

włamanie. Nie była to pierwsza 

niepotwierdzona interwencja pod 

tym adresem. Za bezpodstaw-

ne zgłoszenie, policjanci ukarali 

mężczyznę mandatem karnym w 

wysokości 500 złotych. - Takich i 

podobnych zgłoszeń niestety jest 

wiele. Dlatego zanim wykręcimy 

numer alarmowy, warto zastano-

wić się czy dana sytuacja wymaga 

interwencji policjantów. Funkcjo-

nariusze nie lekceważą żadnego 

zgłoszenia i do każdej informacji 

podchodzą poważnie i profesjo-

nalnie. Niepotrzebne zaangażo-

wanie służb w fikcyjne zgłoszenie 

wiąże się z konsekwencjami nie 

tylko prawnymi. Takie zgłoszenia 

powodują, że nie możemy być na 

czas w miejscu, w którym nasza 

pomoc jest niezbędna – podkreśla 

podkomisarz Justyna Kulka z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Kro-

śnie Odrzańskim. 

(red)
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To był dziwny rok...
Dziwny i szczególny rok 2020 do-

biega końca. Nie ma mieszkańca 

Gubina, któremu by nie dokuczył 

lub nie dokuczał koronawirus. Nie 

ma chyba organizacji społecznej, 

która by nie odczuła skutków pan-

demii. Na terenie miasta niektóre 

organizacje zostały zmuszone do 

zwieszenia działalności. Jeszcze na 

początku roku aktywne, z ambit-

nymi planami, od marca zamilkły. 

I nie widać – póki co – nadziei na 

zmiany. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gu-

bińskiej do wyjątków nie należy. Tu 

też może narozrabiać wirus. Ale po 

kolei. W marcu zawiesiliśmy dzia-

łalność. Na szczęście, na początku 

maja, życie zaczęło wracać do nor-

my. Pojawiły się wycieczki, interesan-

ci, członkowie i zwolennicy historii 

naszego miasta. Wydawało się, że już 

po wszystkim. Ale z planu „wypadła” 

ważna pozycja; zamierzaliśmy na je-

sień 2020 wydać kolorowy album fo-

tografii obrazujących Gubin dawniej 

i dziś, Gubin widziany z drona, Gubin 

w obiektywie fotografów pasjonu-

jących się fotografowaniem miasta. 

Realizacja miała rozpocząć się wio-

sną. Zaplanowano spotkania, kon-

sultacje, nadchodziła wiosna – pora 

roku w której Gubin jest najpiękniej-

szy także do fotografowania. Wirus 

i ograniczenia pokrzyżowały plany. 

Mówi się trudno.

Kiedy życie organizacji zaczęło wcho-

dzić na pełne obroty pojawiły się 

sygnały o nadciągającej drugiej fali 

wirusa. No i stało się. W październiku 

zamknięto podwoje SPZG drugi raz w 

tym roku. Kolejne plany „wzięły w łeb”. 

Ale nie tak do końca. Nie możemy 

przyjmować wycieczek, nie możemy 

organizować spotkań, zebrań, choć 

podczas pierwszej fali wirusa sku-

tecznie przeprowadziliśmy zdalnie 

zebranie sprawozdawcze. Powstały 

nowe doświadczenia. Podczas gdy 

Izba Muzealna jest nieczynna udało 

się wytypować grupę społeczników, 

która funkcjonuje w ograniczonym 

czasie, ale można ich spotkać w każ-

dym tygodniu. Panie zajrzą by po-

odkurzać, wyczyścić, podlać kwiaty i 

wykonać drobne czynności porząd-

kowe. Regularnie funkcjonują panie 

sekretarz i skarbnik – w razie potrze-

by pomogą, porozmawiają. Opiekun 

Izby Muzealnej pan Stanisław zawsze 

znajdzie coś do zrobienia. Regularnie 

tworzone jest kalendarium miasta, 

bo czas płynie i ulatuje z pamięci. Pa-

nie Ula i Grażyna dbają, by żadne wy-

darzenie nie umknęło ich uwadze. No 

i oko prezesa. Choć zawieszono gwar-

ne dyskusje, prezes jest do dyspozycji. 

Wystarczy zadzwonić i umówić się. 

Co ważne – regularnie wydawany jest 

biuletyn „Gubin i Okolice”. Lada dzień 

ukaże się czwarty numer w tym roku. 

To dzięki redaktorom piszącym w 

warunkach domowych. Teksty prze-

syłają do redakcji, a prezes składa w 

całość i do drukarni. 

W kończącym roku – siłą rzeczy – 

wiele planów przepadło. Nie oznacza 

to, że np. album o Gubinie pójdzie w 

zapomnienie. Mamy nadzieję, ukaże 

się w nowym roku. Co się nam ma-

rzy w 2021 roku? Przede wszystkim 

musimy liczyć siły na zamiary. Człon-

ków młodych wiekiem nie przybywa, 

przybywa lat członkom starszym. I 

oni co oczywiste już mniej mogą. Kie-

dyś odwiedzali i pomagali regularnie, 

dziś już trzecie piętro naszej lokaliza-

cji jest nie do pokonania. Od wielu lat 

nie wzrasta kwota dofinansowania, 

wynikająca z zadania publicznego. 

Rozumiemy – są sprawy ważniejsze. 

Ale opłaty obowiązkowe wzrasta-

ją. Np. wynajem pomieszczeń 10 lat 

temu mieścił się kwocie 300 złotych. 

Dziś to około 1000 zł miesięcznie. 

Póki co radzimy sobie. Przyjmujemy 

dalej zasadę, że naszą siłą nie są pie-

czone kiełbaski i wycieczki. Ważne by 

funkcjonowała Izba Muzealna, biuro 

i archiwum no i publikacje. Przyjęte 

zasady sprawdzają się. Mamy liczne 

dowody na to, że jesteśmy potrzebni. 

Wiemy, że niezapisane dziś historie, 

mające miejsce w naszym mieście 

przepadną. Weryfikacja zapisywa-

nej przeszłości jest coraz trudniejsza. 

Dobra pamięć doktora Gwizdalskie-

go, Jerzego Czabatora czy Adolfa 

Ledy są niezastąpione. Korzystając 

z okazji zapraszamy do współpracy 

wszystkich tych, co mają coś do po-

wiedzenia o naszym mieście. Wiem 

doskonale, że wielu z Państwa dys-

ponuje ciekawymi obserwacjami, 

materiałami fotograficznymi, czy też 

dokumentami. Spiszmy przeszłość, 

odnotowujmy teraźniejszość, zacho-

wajmy historię dla potomnych.

Stefan Pilaczyński 

więcej informacji pod numerem telefonu 783072585

GDK zasłużony!
Decyzją radnych Sejmiku Wo-

jewództwa Lubuskiego w dniu 

23 listopada 2020 r. Gubiński 

Dom Kultury został wyróżnio-

ny Odznaką Honorową za Za-

sługi dla Województwa Lu-

buskiego. Za jej przyznaniem 

głosowało 27 z 30 radnych Sejmiku. 

W roku Jubileuszu 35-lecia działal-

ności Gubińskiego Domu Kultu-

ry wyróżnienie zyskuje znaczenie 

symboliczne. Uhonorowany został 

bowiem wkład pracy blisko setki 

pracowników, którzy na przestrze-

ni kilkudziesięciu lat tworzyli GDK, 

animowali gubińską kulturę na 

co dzień i od święta niejednokrot-

nie kosztem życia rodzinnego. 

To także podziękowanie za trud 

włożony w zarządzanie placówką 

dla jej pięciu dyrektorów: Henry-

ka Brudło, Janiny Izdebskiej, Da-

nuty Kaczmarek, Jerzego Zięby i 

obecnie sprawującego tę funkcję 

Janusza Gajdy. - Odznaczenie 

przyznano na wniosek Burmistrza 

Miasta Gubina Bartłomieja Bart-

czaka oraz Prezesa Euroregionu 

Sprewa-Nysa-Bóbr Czesława Fie-

dorowicza. Serdecznie dziękujemy 

wnioskodawcom i Radnym Sej-

miku za docenienie naszej pracy – 

mówi dyrektor GDK, Janusz Gajda. 

(red)

Co z opłatkami?
Wobec licznych zapytań naszych 

Czytelników, w jakiej formie i kiedy 

będzie można nabyć tradycyjny opła-

tek – zwróciliśmy się z tym pytaniem 

do Proboszcza Parafii pw. Trójcy Św. 

ks. Ryszarda Rudkiewicza. Oto, co 

usłyszeliśmy: - Ze względu na obecną 

sytuację pandemiczną, w tym roku 

nie będzie praktykowanego dotych-

czas roznoszenia opłatka po miesz-

kaniach. W opłatek będzie można 

się natomiast zaopatrzyć w każdą 

niedzielę (do okresu świąt) po każdej 

mszy świętej w Domu Katechetycz-

nym przy ul. Królewskiej. Opłatek bę-

dzie można również nabyć w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 11 – 16. Ponadto w dniach 0d 7 

do 11 grudnia i 21 – 23 grudnia opła-

tek będzie dostępny dla wiernych w 

kiosku przy ul,. Krzywoustego w go-

dzinach 9 – 11. Niestety – mimo wie-

lokrotnych prób telefonicznych – nie 

udało nam się skontaktować z oso-

bami decyzyjnymi w Parafii pw. Mt. 

Bożej Fatimskiej przy ul. Kujawskiej i 

Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

w Komorowie.

Antoni Barabasz 
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społeczeństwo
Potrzebne długofalowe działania!

Bezzwrotne dotacje, zwolnienia ze składek na ZUS i przewidywana po-

moc dla około 40 branż, „ale przy okazji” zapomina się o rzeszy drob-

nych handlowców i branży usługowej. Niedawno Premier Mateusz Mo-

rawiecki mówił o kolejnej wersji tzw. tarczy antykryzysowej – w wersji 

„2.0”. Tym razem ma być to pula, sięgająca kwoty ok. 35 mld. złotych 

przeznaczonych dla mikro przedsiębiorstw, sfery kultury, branży gastro-

nomicznej i rozrywkowej. 

Robi duże postępy

Jak wobec tego wygląda tak zwana 

szara rzeczywistość w gubińskich 

realiach rynkowych? Zapytaliśmy 

o handel na tzw. gubińskim smal 

markecie (Poltragu). Mówi pan 

Jarosław Gancarz ze Studia Deko-

racji Okien – od lat zajmujący się 

wraz z małżonką sprzedażą firan 

i tworzącym jedno miejsce pracy: 

- Od wielu lat nasze „Studio” sta-

nowi rodzinny biznes, będący je-

dynym źródłem dochodu i dodat-

kowo tworzy jedno miejsce pracy. 

Gospodarczo w niemal 90 % jeste-

śmy uzależnieni od niemieckich 

klientów, których to gospodarstwa 

są naszymi głównymi nabywcami, 

prowadząc bardzo specyficzną for-

mę handlu. O ile chleb lub zakup 

innych produktów spożywcze jest 

niemal konieczny codziennie, to 

w firany gospodarstwa (nie tylko 

niemieckie) zaopatrują się dwa lub 

trzy razy w roku. Czy moglibyśmy 

wobec tego porównać tegoroczne 

obroty za II lub III kw. z analogicz-

nym okresem ubiegłego roku? 

-pytamy dalej: - Szczerze nawet 

nie myślimy o takim porównaniu. 

Nie ma takiej możliwości – mówi 

Pan Jarosław. - Te okresy nie dadzą 

się ze sobą po prostu porównać! 

Obecnie mamy nawet kilkudnio-

we okresy, że do naszego „Studia” 

nie wstępuje nawet jedna osoba... 

Na szczęście, przez lata naszej rze-

telnej pracy mamy dżentelmeń-

skie umowy z wieloma dostawca-

mi firan i możemy je wziąć na tzw. 

kredyt, ale wszelkie zobowiązania 

staramy się jak najszybciej pokryć. 

Jest to podstawowa zasada han-

dlu... Natomiast wszelkie należno-

ści finansowe wobec właścicieli 

„Poltragu”, w tym opłaty za media, 

ZUS i inne świadczenia musimy 

pokrywać obecnie z własnych za-

sobów finansowych... Fakt, że pan-

demia się skończy, czy też nie – nie 

oznacza tym samym, że cały han-

del i usługi wrócą natychmiast do 

normalności; może być to okres 

dwóch lub więcej lat. Czy jeszcze 

długo wytrzymamy?

Z podobnymi problemami bory-

ka się Sabina Siwka – prowadząca 

od lat „butik” z odzieżą, w którym 

od lat głównie zaopatrywały się 

niemieckie klientki: - Ratuje mnie 

jeszcze fakt, że posiadam po swo-

im małżonku rentę, która zapew-

nia dla mnie jakąkolwiek egzysten-

cję. Jednak jestem coraz bliższa 

decyzji o zaprzestaniu działalno-

ści handlowej. W moim wypadku, 

mimo wieloletnich dostawców, 

hurtownie coraz bardziej się oba-

wiają, aby sprzedawać towar z tzw. 

wydłużonym okresem płatności. 

Rząd obiecuje wiele, ale te „obiet-

nice” nie obejmują sektora han-

dlowo – usługowego. Nie wiem na 

co liczą rządzący, że nasza branża 

jest w kwestii podatków swoistym 

„finansowym eldorado”? Każdy 

przedsiębiorca (mimo zapewnień 

rządu) nie tylko w tej branży bo-

ryka się z coraz większymi proble-

mami finansowymi – uzupełnia 

pełną goryczy swoją wypowiedź.

Wydawać by się mogło, że tzw. 

spożywka powinna mieć się do-

brze, ale jak zaznacza anonimowo 

Pan Janusz - od lat współwłaści-

ciel sklepiku z tej branży na „Pol-

tragu” – z chwilą pojawienia się w 

niemieckich mediach informacji 

o powrocie do zamknięcia przejść 

granicznych, niemiecką klientelę 

„jakby wymiotło”! Rzadko poja-

wiają się kupujący z drugiej strony, 

aby dokonać zakupów, a tymcza-

sem wszelkie opłaty utrzymują się 

na tym samym poziomie... Nie mó-

wiąc za wiele – podobna sytuacja 

jest na pozostałych gubińskich 

targowiskach: spożywce i prze-

mysłówce. Niewykluczone, że nasi 

sąsiedzi Czechy, Słowacja, Ukraina 

i Republika Federalna wprowadzą 

kolejne obostrzenia, związane z 

przekraczaniem granicy. Niektóre 

z Landów w tym kraju wprowadza-

ją swoje restrykcje (jak Saksonia), 

inne z kolei je luzują.

Antoni Barabasz

Worki nakrętek zbierane w Gubi-

nie i okolicach. Ogrom punktów 

w których można je zostawiać i 

wiele ludzi zaangażowanych w 

akcję pomocy dla Franka Ryby. 

Dzielnego chłopca, który musi 

się zmagać z bardzo rzadką cho-

robą.

Postanowiliśmy sprawdzić jak 

miewa się nasz mały bohater, o 

którym pisaliśmy parę miesię-

cy temu. Zapytaliśmy o to jego 

mamę. Panią Justynę, która po-

wiedziała: „Patrząc na Frania, jaki 

jest radosny, uśmiechnięty, mimo 

swojej niepełnosprawności, mam 

nadzieję, że czuje się dobrze i jest 

szczęśliwy. Wraz z mężem i star-

szym rodzeństwem staramy się, 

aby w wolnym czasie od zajęć re-

habilitacyjnych, nie miał powodu 

do płaczu. Szczególnie teraz, po 

otrzymaniu długo wyczekiwanych 

przez nas wyników badań gene-

tycznych, które to potwierdziły 

ostateczną diagnozę, którą jest 

hipoplazja mostowo - móżdżkowa 

typ 2a. Jest to wrodzone zaburze-

nie rozwojowe układu nerwowe-

go, to choroba neurodegenera-

cyjna postępująca i nikt nie jest w 

stanie powiedzieć nam co będzie 

dalej, jest bardzo rzadką chorobą 

i nie ma za wiele informacji na jej 

temat. Leczenie objawowe i reha-

bilitacja - to słyszymy od lekarzy.”

Dowiedzieliśmy się, że przez ostat-

ni rok Franek poczynił duże postę-

py: podnosi się do pozycji czwo-

racznej, potrafi usiąść, gaworzy, 

jest bardzo komunikatywny. - To 

wszystko dzięki rehabilitacji, a ona 

może być tak intensywna dzięki 

naszym zbiórkom i wszystkim lu-

dziom, którzy biorą w nich udział. 

Dzięki nim codzienność Franka 

zmieniła się pod tym kątem, że 

mamy możliwość korzystania z 

większej liczby turnusów rehabi-

litacyjnych - w tym roku, pomimo 

sytuacji z Covid-19, Franek miał 

możliwość uczestniczenia w 3 

dodatkowych turnusach. Nie mu-

sieliśmy wybierać między jedną 

terapią, a drugą. Na wizyty do spe-

cjalistów nie musieliśmy czekać 

pół roku, tylko mogliśmy je odbyć 

prywatnie. Ortezy, pionizator, ka-

mizelka spio, orteza nadgarstka i 

przedramienia. To wszystko mo-

gliśmy zakupić dzięki pieniążkom 

że zbiórek. Refundacja na zakup 

sprzętu jest niewielka. Korzysta-

jąc z okazji - bardzo dziękujemy 

wszystkim tym, którzy pomagają 

naszemu dzielnemu Franusiowi.” - 

powiedziała Pani Justyna Ryba.

My od siebie dodamy, że zachęca-

my do dalszego wspierania dziel-

nego chłopca. Można to zrobić na 

kilka sposobów. Nakrętki nadal 

można zostawiać, w postawio-

nych specjalnie dla tej akcji, me-

talowych sercach, które znajdują 

się między innymi przy ulicy Pla-

tanowej (obok marketu Horex), 

przy ulicy Barlickiego oraz Pade-

rewskiego (przy Kościele Zielo-

noświątkowym). Pamiętajmy, że 

każdy punkt, gdzie nakrętki zbie-

rane są dla Frania, oznaczone są 

plakatem akcji „Nakręteczka dla 

Franeczka" z jego wizerunkiem. 

Oprócz nakrętek, można też wpła-

cać pieniądze na konto Fundacji 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 42 

2490 0005 0000 4600 7549 3994. 

W tytule należy wpisać: 34109 

Ryba Franciszek darowizna na 

pomoc i ochronę zdrowia. Jest też 

możliwość przekazania 1% podat-

ku. Numer: KRS 0000037904. Cel 

szczegółowy: 34109 Ryba Franci-

szek.

Martyna Pawelska
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historia I społeczeństwo
Kolejne boisko unowocześnione„Solidarność” w Gubinie (cz.2)

W lutym 1981 roku powołana zo-

stała na terenie miasta Międzyza-

kładowa Komisja Koordynacyjna. 

Po przeprowadzeniu tajnych wy-

borów w skład prezydium weszły 

następujące osoby: Jerzy Pogło-

dziński – przewodniczący, Walde-

mar Kleszcz i Bolesław Fiedorowicz 

- wiceprzewodniczący, Mieczysław 

Jaros, Józef Winiszewski, Stanisław 

Wolniak, Zenon Wróbel - członko-

wie. Zaprzestał działalność Między-

zakładowy Komitet Założycielski 

NSZZ „Solidarność” w Gubinie i jego 

dotychczasowy skład osobowy. Do 

prac w MKZ „Solidarność” w Zie-

lonej Górze oddelegowano człon-

ka MKZ Gubin Zenona Wróbla. Po 

wypadkach w Bydgoszczy (19 mar-

ca 1981) Gminno-Miejska Komisja 

Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 

przekształciła się w Międzyzakłado-

wy Komitet Strajkowy z siedzibą w 

LZPS „Carina”. Komisja miała za za-

danie sprawnego pokierowania ak-

cją protestacyjną, gdyby zaszła taka 

potrzeba. Miejski Komitet Strajkowy 

zwrócił się z apelem do wszystkich 

mieszkańców Gubina – członków 

NSZZ „Solidarność” - o zachowanie 

powagi i pełnej odpowiedzialności 

w obliczu zaistniałej sytuacji. Napi-

sano wówczas m.in.: „Apelujemy o 

pełną realizację zaleceń MKS Gubin, 

a jednocześnie stanowcze przeciw-

stawienie się wszelkim prowoka-

cjom w interesy ludzi pracy”. Mię-

dzyzakładowy Komitet Strajkowy z 

siedzibą w LZPS „Carina” zawiesił, aż 

do odwołania, wszystkie uprawnie-

nia dyrekcji LZPS „Carina” co do dys-

pozycji zakładowymi środkami ma-

sowego przekazu, małej poligrafii, 

środkami łączności (teleks, centrala 

telefoniczna). Zabroniono wszel-

kich rozmów z władzami miasta i 

administracją państwową - z wyłą-

czeniem spraw dotyczących pro-

dukcji.  Wielkim wydarzeniem było 

poświęcenie sztandaru „Solidarno-

ści” LZPS „Carina” 28 kwietnia 1971 

roku, które odbyło się kościele para-

fii pw. Trójcy Św. Poczet sztandaro-

wy stanowili: Zygmunt Lis, Ryszard 

Tyszko i Janusz Hrabski. Przy okazji 

należy wspomnieć, że 30 maja 1981 

został powołany Komitet Założyciel-

ski NSZZ Rolników Indywidualnych. 

Wybrano przewodniczącego Gmin-

no-Miejskiego Zarządu NSZZ RI. 

Przewodniczącym został Czesław 

Łuczyński, a w skład prezydium we-

szli: Edward Górnik - Sękowice, Józef 

Mróz - Polanowice, Zygmunt Trzeb-

ny - Żytowań, Marian Kowalak - Pole, 

Jan Kuszczak - Sękowice, Jadwiga 

Dyląg - Kozów, Aleksander Hrynie-

wicz - Łazy, Józef Czybir - Gubin. 

W kraju odczuwało się represyjną 

politykę wobec działalności anty-

państwowej, a w szczególności wy-

dawnictw tzw. trzeciego obiegu. 

Pod koniec września pojawiły się 

w miastach, w tym  również w Gu-

binie, patrole milicyjno-wojskowe. 

Przedstawiciele komisji zakłado-

wych NSZZ „Solidarność” w Gubinie 

15 października 1981 roku wysłali do 

Wojewody Zielonogórskiego Zbi-

gniewa Cyganika pismo, w którym 

czytamy m.in.: „Zgodnie z wcze-

śniejszymi ustaleniami, odnośnie 

spotkania wojewody z przedsta-

wicielami załóg gubińskich zakła-

dów pracy na temat zaopatrzenia 

ludności miasta Gubina w artykuły 

żywnościowe i opał ustalonego na 

dzień 15 października 1981 roku w 

LZPS „Carina” i nieprzybyciem Ob. 

Wojewody, jak również osoby z peł-

nomocnictwami przedstawiciele 

załogi, postanowili nie podejmo-

wać rozmów z  władzami miasta 

Gubin i przedstawicielami Urzędu 

Wojewódzkiego do czasu przybycia 

wojewody, zażądali przyjazdu woje-

wody Zbigniewa Cyganika do go-

dziny 14.00 15 października.” Gdyby 

wojewoda nie przybył, zagrożono 

akcją protestacyjną 19 październi-

ka. Pod koniec października w Pań-

stwowym Gospodarstwie Rolnym 

Lubogóra ogłoszono akcję strajko-

wą. Dla jej poparcia załoga „Cariny” 

przystąpiła do jednogodzinnego 

strajku ostrzegawczego „solidarno-

ściowego”. Podczas trwania strajku 

członkowie „Solidarności” pozostali 

na swoich stanowiskach pracy, były 

to: służby techniczne, energetyczne 

i utrzymania ruchu. Następnego 

dnia dla poparcia żądań Zakładu 

Rolnego w Lubogórze do strajku 

przystąpiły w Gubinie: LZPS „Cari-

na”, „Spomasz Kromet”, Spółdzielnia 

Inwalidów „Pokój”, Zakład Przemy-

słu Terenowego „Diana”, Zakład Pro-

dukcji Betonów „Prefabet”, PGKiM z 

wyłączeniem pracujących w ruchu 

ciągłym, Zakład Energetyczny. Kilka 

dni później do strajkujących dołą-

czyła załoga „Goflanu”. 4 listopada 

1981 roku NSZZ „Solidarność” przy 

LZPS „Carina” wysłała rezolucję do 

radnych Wojewódzkiej Rady Naro-

dowej w Zielonej Górze. Zawarto w 

niej kilka trudnych pytań, dotyczą-

cych sytuacji ekonomicznej. W po-

łowie listopada Zakładowy Komitet 

Strajkowy przy LZPS „Carina” posta-

nowił zawiesić strajk właściwy soli-

darnościowy zachowując gotowość 

strajkową. Przystąpiono do formu-

łowania treści porozumienia we-

wnątrzzakładowego, regulującego 

wszelkie istotne sprawy załogi LZPS 

„Carina” w Gubinie. Powoli zbliżał się 

grudzień 1981 roku...        (oprac. jzsp)

Automatyczne nawadnianie 

stadionów to swego rodzaju no-

vum na naszym terenie. Przez 

dziesiątki lat o kondycję zielonej 

trawy na boisku dbała przede 

wszystkim natura, czyli deszcz. 

Potem zaczęła powoli wkraczać 

technika, która modernizuje się 

wraz z postępem czasu.

Dziś trudno spotkać pana, który 

wkładając mnóstwo wysiłku dba 

o to, by na boisku trawa była zie-

lona. Boisko jaromirowickiej Alfy 

także doczekało się dzisiejszych 

cudów techniki. Kiedy ukazały się 

informacje pochodzące z Urzędu 

Marszałkowskiego o możliwości 

dofinansowania w ramach pro-

jektu instalacji automatycznego 

nawadniania stadionu, działacze 

klubu sportowego DAR-Bol Alfa 

Jaromirowice uznali, że takiej 

okazji przepuścić nie można. Jak 

udało się dostać dofinansowanie 

– pytam Ryszarda Podgórskiego 

wieloletniego członka klubu.  – 

Mieliśmy bardzo mało czasu na 

pokonanie wszelkich przeszkód. 

By zdążyć na czas w ciągu czte-

rech dni powstał profesjonalny 

projekt  wykonany przez firmę 

„Edward Patek Nawadnianie”, 

w Urzędzie Gminy sporządzo-

no przekonującą ofertę i jeszcze 

trzeba było znaleźć 10 tys. zł tzw. 

wkładu własnego. Wydawało się, 

że przeszkód nie będzie. Jednak 

okazało się, że kasa gminna nie 

ma potrzebnych pieniędzy, i nie da 

rady ich znaleźć w budżecie. Uda-

ło mi się pokonać tę przeszkodę. 

Gmina pieniędzy nie dołożyła, ale 

wkład własny się znalazł. Mogliśmy 

startować i wysłać naszą ofertę. 

Okazało się, że złożono 50 ofert 

na 15 możliwości dofinansowania. 

I - wyprzedzając – udało się. Nasze 

boisko ma nowoczesny system na-

wadniania. Najkorzystniejszą ofer-

tę w przetargu na wykonanie za-

dania złożyła firma E. Patka i było 

jej potrzeba miesiąca, by „pierwsza 

woda poszła naprzód”. - Inwestycja 

kosztowała prawie 40 tys. złotych 

i polega na automatycznej pod-

ziemnej instalacji, stanowiącej sieć 

podziemnych rurociągów, do któ-

rych zamontowano odpowiednią 

ilość zraszaczy, wynurzających się 

ponad płytę i podających wodę. 

Na dobrą sprawę działanie insta-

lacji można uruchomić za pomocą 

smartfona, nie wychodząc z domu 

– objaśnia E. Patek. Całe boisko jest 

podzielone na 24 sekcje, w których 

umieszczono zraszacze. Cały pro-

ces nawadniania może potrwać 

około 10 godzin. To 7500 m2 – do-

dał E. Patek. Jak często zraszać – 

zależy od warunków pogodowych. 

Może być nawet 2-3 razy w tygo-

dniu. 

W  listopadzie odbyło się spo-

tkanie, podczas którego uroczyście 

oddano do użytku system nawad-

niania. Wśród gości był Wicemar-

szałek Stanisław Tomczyszyn, wójt 

Zbigniew Barski, zarząd klubu i 

wykonawca inwestycji. Gratulacje 

dla pomysłodawców, wspierają-

cych i wykonawców. Zarząd klubu 

dziękuje wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do realizacji tej in-

westycji.                                           (sp)
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Położenie
Cena 

wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  
przetargów  
odbytych

Uwagi

1 56/6 0,0824 ha
ul. Długa 
 obręb 7 37.800,00  3.780,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy ulicy Długiej. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Teren 
działki nr 56/6 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony 
(od strony zachodniej).
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

2

56/7 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/7 – 
0,0722 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

38.500,00:
dz. nr 56/7 – 

30.700,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

3.850,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone 
pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną 
drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 
56/7 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren 
działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. 
Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz 
składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

3

56/8 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/8 – 
0,0801 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

41.900,00:
dz. nr 56/8 – 

34.100,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

4.190,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone 
pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną 
drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 
56/8 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren 
działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. 
Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz 
składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

4

56/9 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/9 – 
0,1209 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

61.200,00:
dz. nr 56/9 – 

53.400,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

6.120,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone 
pod zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną 
drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 
56/9 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren 
działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. 
Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz 
składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

5 56/10 0,0963 ha ul. Długa
 obręb 7 42.500,00  4.250,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, przy ulicy Długiej. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod zabudowę. Teren 
działki nr 56/10 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

6

56/11 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/11 – 
0,1468 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

70.300,00:
dz. nr 56/11 – 

62.500,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

7.030,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod 
zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną drogę 
wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/11 jest 
porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony 
i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono 
namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

7

56/12 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/12 – 
0,1105 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

54.800,00:
dz. nr 56/12 – 

47.000,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

5.480,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod 
zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną drogę 
wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 56/12 jest 
porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów. Teren działki 56/15 jest częściowo ogrodzony 
i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Na terenie nieruchomości posadowiono 
namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.
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8

56/13 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/13 – 
0,0949 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

46.100,00:
dz. nr 56/13 – 

38.300,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

4.610,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod 
zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną 
drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 
56/13 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren 
działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. 
Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz 
składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

9

56/14 i 
udział 1/7 

części  
w dz. 
56/15

dz. nr 56/14 – 
0,1019 ha, udział 

1/7 części w dz. nr 
56/15 – 0,1109 ha

ul. Okrężna 
 obręb 7

52.800,00:
dz. nr 56/14 – 

45.00,00 zł oraz 
wartość udziału 1/7 
części  w dz. 56/15 – 

7.800,00 zł  

5.280,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicami Okrężną a 
Długą. Bezpośrednie sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa, kościół oraz grunty przeznaczone pod 
zabudowę. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Okrężna) poprzez projektowaną 
drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale wynoszącym 1/7 w części dz. nr 56/15. Teren działki nr 
56/14 jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów oraz jest częściowo ogrodzony. Teren 
działki 56/15 jest częściowo ogrodzony i wykorzystywany przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości. 
Na terenie nieruchomości posadowiono namiot ogrodowy o konstrukcji stalowej krytej folią oraz 
składowane jest drewno opałowe.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 56/1 – numeracja przed podziałem) ustalono w 
decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.78.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG2K/00011750/1. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań (w dziale III Księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności przesyłu na działce nr 
ewid. 331, która nie jest przedmiotem sprzedaży).  Przetarg odbędzie się dnia  11.02.2021 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 08.02.2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której 
dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków 
wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę 
dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od 
podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością 
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy 
przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i 
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. 
Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie 
stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom 
inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących 
sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu 
na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości 
mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym 
staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca 
nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. 
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, 
którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności 
majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż 
sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując 
do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie 
nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub 
prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), 
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający 
tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z 
notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana 
jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz 
występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział 
w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu 
w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 03 grudnia 2020 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej 
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 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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- 13 listopada 1990 roku, 30 lat temu miał miejsce mój pierwszy dzień pracy jako burmistrza Gubina. Już pierwszego 

dnia pracy wiedziałem z jak trudnym wyzwaniem przyjdzie mi się zmierzyć. Miasto na granicy, moje rodzinne miasto, 

po transformacji trzeba było wyrwać z chaosu, począwszy od pracy urzędu, a na porządkowaniu dzikiego handlu koń-

cząc – napisał na Facebooku Czesław Fiedorowicz. 

Ciągle jest szansa 
Polskie Linie Kolejowe PKP zakończyły ocenę 
wniosków zgłoszonych w programie Kolej+. Ce-
lem jest m.in. możliwość przywrócenia połącze-
nia z mniejszymi miastami. 

Dlaczego się 
nie zatrzymał?

To było trudne wyzwanie

Policjanci prewencji z Gubina, patrolując w niedzielę 

(22.11) ulice miasta, zauważyli kierującego vw, którego 

postanowili zatrzymać do kontroli drogowej.

Gazeta zapytała jak wspomina 

tamten czas, jak patrzy na niego 

z perspektywy minionych lat. Po 

23 latach zamieszkiwania w Gubi-

nie, od 1981 roku mieszkałem już 

w Zielonej Górze. Pracowałem w 

Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej 

Górze. W lipcu 1990 roku zostałem 

Dyrektorem Urzędu. Nieformalnie 

zastępowałem wówczas wojewo-

dę, podczas jego nieobecności, 

bo wicewojewoda, gubinianin Ta-

deusz Dobiecki, absolwent gubiń-

skiego liceum, został wicewojewo-

dą dopiero w październiku. Mimo 

wspięcia się na szczyty administra-

cji w województwie zielonogór-

skim, postanowiłem złożyć rezy-

gnację z funkcji Dyrektora Urzędu. 

Miałem inny pogląd na styl i zakres 

zmian w Urzędzie Wojewódzkim. 

Od czerwca interesowałem  się 

Gubinem, nadzorowałem powsta-

wanie urzędów rejonowych, ale 

nigdy bym nie przypuszczał, że 

losy skierują mnie ponownie do 

Gubina. Pracą urzędu w Gubinie 

interesowałem się też w latach 80-

tych, znałem się dobrze z naczel-

nikiem Kazimierzem Dębickim. W 

październiku 1990 r. w Gazecie Lu-

buskiej przeczytałem ogłoszenie o 

konkursie na burmistrza Gubina. 

Złożyłem papiery, stanąłem do 

trudnego konkursu. Rada Miasta 

wybrała mnie spośród 6 kandy-

datów, którzy stawili się przed jej 

obliczem. Obowiązki burmistrza 

objąłem 13 listopada, ale Rada się 

pomyliła, bo 13 to był wtorek, a już  

w poniedziałek 12 byłem w pracy. 

Rada też zapomniała ustalić mi 

warunki pracy i płacy. Umowę o 

pracę dostałem dopiero 9.12.1990 r. 

na kwotę 3 mln 328 tysięcy zł (dzi-

siejsze 3 tysiące 328 zł).

Ten poniedziałek 12 listopada za-

pamiętam na całe życie. Rano 

spotkałem się na sali narad ze 

wszystkimi urzędnikami, by się 

wzajemnie poznać. Przedstawiłem 

się i zapytałem ile osób pracuje w 

Urzędzie Miasta, zapadła cisza… 

Nikt nie wie. Zapytałem, kto się 

zajmuje kadrami w Urzędzie. Nikt. 

Rada Miejska ma wszystkie doku-

menty o zatrudnieniu w Urzędzie 

, a wszyscy pracownicy są na wy-

powiedzeniu. Ustaliłem, że kiedyś 

kadrami zajmował się Józef Woj-

towicz i jego porosiłem o przejęcie 

całej dokumentacji i prowadzenie 

kadr. Natychmiast rozpocząłem 

podpisywanie umów z pracow-

nikami. Zatrudniłem na nowo 

wszystkich. W pierwszym dniu 

pracy przeszedłem przez Gubin, 

który był wówczas jednym wielkim 

targowiskiem. Ludzie handlowali 

gdzie chcieli, spali w namiotach 

na środku miasta, widok z jednej z 

strony świadczył o ogromnym bo-

omie handlowym, z drugiej poka-

zywał nieogarnięty chaos w mie-

ście. Okazało się, że od czerwca 

miasto Gubin nadal nie ma swo-

jego statutu, nie ma regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta. 

Sprawdziłem przychody z rekordo-

wo wielkiej działalności handlowej 

w Gubinie, a tu tyle, co kot napła-

kał. Stan finansów 1990 roku był fa-

talny. Już pierwszego dnia uświa-

domiłem sobie w co wdepnąłem. 

Późno wieczorem wróciłem do 

Zielonej Góry swoim maluchem. 

Byłem zdruzgotany stanem orga-

nizacyjnym Gubina, jego wyglą-

dem i zasobnością kasy miejskiej. 

Oj, żałowałem decyzji o roli burmi-

strza, ale odwrotu nie było. Rada 

Miejska , w zasadzie w komplecie 

reprezentowana przez radnych z 

Komitetu Obywatelskiego „Soli-

darność”, miała świadomość swo-

jej misji zmian w duchu ustrojowe-

go przejścia od rad narodowych do 

samorządu terytorialnego. Radni 

szli do wyborów z fajnymi hasła-

mi, szlachetnymi ideami zmian w 

Gubinie. Większość nie miała do-

świadczenia. Musiałem załagodzić 

konflikty i znaleźć porozumienie 

z trudną, wymagającą radą. Mnie 

wzmacniało doświadczenie 9 lat 

pracy w Urzędzie Wojewódzkim w 

4 wydziałach i różnych funkcjach. 

Byłem burmistrzem tej rady i z nią 

musiałem znaleźć porozumienie 

by pomóc im zrealizować ich cele. 

Rady zbierały się tylko po godzi-

nach pracy, zarząd miasta spotykał 

się co tydzień i kończył swoją pra-

ce około 22.00. A ja przed północą 

docierałem do domu. Nie miałem 

samochodu służbowego i nigdy 

specjalnego ryczałtu za dojazdy 

własnym autem z Zielonej Góry 

do Gubina. Końcówka roku 1990 i 

początek 1991 roku to był najtrud-

niejszy czas mojej pracy zawodo-

wej. To był skok na głęboką wodę. 

Obciążały mnie dodatkowo zmar-

nowane miesiące dla Gubina od 

czerwca do listopada 1990 roku.

Z perspektywy czasu sądzę, że 

Urząd Miasta i Rada Miejska wy-

brana w 1990 roku zdały egzamin 

z tych trudnych wyzwań, mimo 

koszmarnego, pierwszego roku 

działalności.

Do drugiego etapu przeszło 7 lubu-

skich projektów. Co dla nas istotne, 

wśród nich znalazła się rewitalizacja 

linii kolejowej nr 358 Czerwieńsk – 

Krosno Odrzańskie – Gubin – granica 

państwa. Następny krok należy do 

samorządu województwa lubuskie-

go, które zadaniem będzie choćby 

opracowanie wstępnych planów 

poszczególnych inwestycji. Celem 

programu Kolej + jest uzupełnienie 

sieci kolejowej o połączenia kolejowe 

miejscowości o populacji powyżej 10 

tys. mieszkańców, które nie posia-

dają dostępu do połączeń pasażer-

skich z miastami wojewódzkimi lub 

takich, które posiadają dostęp do 

kolei, ale istniejące połączenia wy-

magają usprawnienia. Program jest 

skierowany do jednostek samorządu 

terytorialnego lub związków metro-

politalnych, które są zainteresowane 

rozwojem infrastruktury kolejowej 

na swoim terenie, przy uwzględ-

nieniu potrzeb komunikacyjnych 

mieszkańców. Program zakłada 

modernizację istniejącej lub budo-

wę nowych linii kolejowych oraz in-

westycje punktowe, jak np. budowa 

nowych przystanków, mijanek czy 

łącznic kolejowych.

Pierwszy etap za nami. Teraz wnio-

skodawcy mają 12 miesięcy na 

przygotowanie niezbędnych do-

kumentów aplikacyjnych, w tym 

opracowanie wstępnego studium 

planistyczno-prognostycznego. A po 

drugim etapie projekty będą podle-

gały ocenie wielokryterialnej, której 

wynikiem będzie utworzenie listy 

rankingowej projektów i kwalifikacja 

ich do Programu.                             (red)

Jednak po tym jak funkcjonariusze 

włączyli sygnały świetlne i dźwię-

kowe, nakazujące kierowcy zatrzy-

manie się, ten przyspieszył, usi-

łując zgubić mundurowych. - Po 

dojechaniu do boiska w Żenicho-

wie zatrzymał pojazd na drodze le-

śnej, a następnie porzucając auto, 

wspólnie z pasażerką usiłował 

zbiec do lasu. Będący cały czas za 

samochodem policjanci, natych-

miast zareagowali i po krótkim 

pościgu zatrzymali zarówno kie-

rowcę, jak i pasażerkę. Kierującym 

okazał się 18-latek, który nie po-

siadał uprawnień do kierowania. 

Ponadto pojazd, którym kierował 

nie był zarejestrowany i nie miał 

ubezpieczenia, a przyczepione do 

niego tablice rejestracyjne pocho-

dziły od innego auta. W rozmowie 

z policjantami oznajmił, że nie za-

trzymał się do kontroli, ponieważ 

się wystraszył. Badanie wykazało, 

że był trzeźwy. Za niezatrzymanie 

się do kontroli drogowej grozi mu 

kara pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5, natomiast za 

popełnione wykroczenia grzyw-

na. Dalsze decyzje w jego sprawie 

podejmie sąd – relacjonuje podko-

misarz Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim.                                         (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. 68 359 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 mieszkań, 
klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych. 

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

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.

Biblioteka czynna
Wprowadzone zostają jednak 

nowe zasady. Oto najważniejsze z 

nich: Podczas pobytu w bibliote-

ce czytelnicy mają obowiązek no-

szenia maseczki i dezynfekcji rąk.  

Zaleca się  noszenie rękawiczek 

ochronnych. Jednocześnie w wy-

pożyczalni mogą przebywać max. 

3 osoby, z zachowaniem 2 metro-

wej odległości. Czytelnicy mają do-

stęp do półek i mogą samodziel-

nie wybierać książki i audiobooki. 

W czytelni ogólnej może przebywać 

jedna osoba. Do odwołania zostaje 

zawieszona możliwość korzystania z 

komputerów i Internetu przez czy-

telników i użytkowników. Usługi kse-

rograficzne i wydruki komputerowe 

wykonuje bibliotekarz. Oddawane 

przez czytelników książki – zgodnie 

z rekomendacją Biblioteki Narodo-

wej i GIS – odkładane są na 3-dniową 

obowiązkową kwarantannę. 

Godziny otwarcia biblioteki: ponie-

działek - wtorek 10.00 – 18.00, środa 

- piątek 09.00 – 17.00,  sobota nie-

czynne. 
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Doceniona i gotowa do działania
Elżbieta Konopacka ze Stowarzyszenia „Dalej Razem” od wielu lat działa na 

rzecz osób z autyzmem. Niedawno dostąpiła wyróżnienia – jak jedyna z woje-

wództwa lubuskiego została nominowana do nagrody „Za naprawianie świa-

ta” im. Ireny Sendlerowej. 

Porwał dziecko

Jak odebrała Pani nominację do 

tej prestiżowej nagrody?

Była dla mnie wielkim zaskocze-

niem, ale i zarazem zaszczytem. 

Znaleźć się wśród 10 nauczycieli z 

Polski, którzy są docenieni za swoją 

szczególnie pozaszkolną działal-

ność – nie zdarza się to tak często. 

Spośród 10 nominowanych osób – 

jedna zostaje laureatem a pozostała 

9-tka otrzymuje wyróżnienie. Misją 

nagrody jest wspieranie nauczycieli, 

którzy w swojej pracy z młodzieżą 

starają się nie tylko przekazywać 

wiedzę, ale też kształtować postawy 

otwartości i szacunku dla innych. 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest 

dla nauczycieli potwierdzeniem, że 

to co robią jest ważne i potrzebne, 

przypomnieniem, że w swoich dzia-

łaniach nie są sami. Jestem bardzo 

dumna, że moje długoletnie dzia-

łanie na rzecz środowiska rodzin 

osób z autyzmem zostało zauważo-

ne. Ale oczywiście, gdyby nie osoby 

pracujące w Urzędzie Miasta Gubin, 

GDK, członkowie stowarzyszeń, or-

ganizacji, placówek oświatowych, 

młodzież, media ale i mieszkańcy 

Gubina – żadne moje działanie w 

ramach akcji GUBIN NA NIEBIE-

SKO DLA AUTYZMU nie byłoby tak 

spektakularnym lokalnym wydarze-

niem! 

Czy pracę traktuje Pani jak swoją 

pasję?

Od 37 lat pracuję z dziećmi i ani 

edukacja, ani inne pozaszkolne 

działania nigdy nie były dla mnie 

problemem czy trudnością, bo jak 

ktoś powiedział – jeśli twoja praca 

jest twoją pasją to znaczy, że ani 

jednego dnia nie przepracujesz! I 

tak jest chyba ze mną. Chociaż nie 

twierdzę, że zawsze jest łatwo i ró-

żowo. Praca z drugim człowiekiem 

- a w moim wypadku – z dziećmi 

z trudnościami rozwojowymi – nie 

należy do łatwych, ale trud ten re-

kompensują mi sukcesy moich 

podopiecznych, zaufanie rodziców, 

szacunek grona pedagogicznego 

no i teraz – ta nagroda. Zawsze szu-

kam czegoś nowego, innego dla 

swoich uczniów i dla siebie (nowe 

metody pracy, ciekawe szkolenia, 

projekty edukacyjne). Nie lubię się 

„nudzić” ani w pracy, ani w życiu. 

Stąd pewnie moje działania, które 

już od 2007 r. mnie napędzają (a 

przy okazji i moją rodzinę). W 2007 

r. w Brodach założyłam pierwszą 

w województwie Świetlicę Tera-

peutyczną dla Osób z Autyzmem 

„Zaczarowani”, gdzie przez 11 lat 

prowadziłam terapię dzieci z auty-

zmem i edukowałam lokalne śro-

dowisko. Gdy w SOSW w Gubinie 

otworzono pierwszą klasę dla dzie-

ci z autyzmem byłam prowadzą-

cym nauczycielem i realizowałam z 

dziećmi mój autorski program na-

uczania. Oprócz tego ciągle prowa-

dziłam indywidualną terapię osób z 

autyzmem w stowarzyszeniu Dalej 

Razem z Zielonej Góry. Będąc ro-

dzicem i terapeutą wydaje mi się, 

że bardziej rozumiem potrzeby 

osób ze spektrum autyzmu, a ma-

jąc kontakt z rodzinami i znając ich 

problemy  - zapragnęłam im po-

móc. Pomyślałam sobie, że jestem 

tylko jedna i aż jedna – nie mogę 

zrobić wszystkiego, ale mogę coś 

zrobić.   

Jak narodził się pomysł akcji „Gu-

bin na niebiesko”?

W 2006 r. wspierałam projekt edu-

kacyjny SPOA „Dalej Razem” pt. 

„Autystycznie uzdolnieni. Fala soli-

darności”, który był prowadzony z 

młodzieżą gubińskiego LO. Wtedy 

zobaczyłam jak ten temat zacie-

kawił młodzież, uczniowie zgłosili 

się do wolontariatu, który prowa-

dziłam w szkole, chcieli więcej. No 

i fala solidarności ruszyła! Chcąc 

poszerzyć grono osób, które wie o 

tym zaburzeniu, dwa razy w roku 

prowadziłam mniejsze akcje edu-

kacyjne – na początku w LO, po-

tem włączałam gubińskie kolejne 

szkoły średnie. Dotarłam też do 

GDK gdzie działała młodzieżowa 

grupa OTWARTE, którą prowadził 

otwarty na moje pomysły Mar-

cin Gwizdalski. I wtedy zrodził się 

pierwszy pomysł - owinięcie Basz-

ty Ostrowskiej niebieską wstęgą 

na znak solidarności z rodzinami 

osób z autyzmem pod nazwą  „Za-

świeć się na niebiesko”. Zaprosiłam 

ESQUADRĘ do pomocy w realizacji 

tego celu – i udało się, co roku jest 

to ich wkład w akcję. NIEBIESKIE 

MARSZE odbywały się 2 kwietnia 

w Światowy Dzień Wiedzy o Auty-

zmie, do którego dołączały co roku 

szkoły, przedszkola i stowarzysze-

nia, a miały na celu symboliczne 

wsparcie osób z ASD. W ostatnim 

marszu szło 400 osób! Ale chciałam 

zaprosić do oswojenia autyzmu 

wszystkich mieszkańców miasta i 

gminy, bez względu na wiek. Stąd 

pomysł na wydarzenie „GUBIN 

NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”, w 

skład którego wchodzą różne akcje, 

dostosowane przekazem i formą 

dla każdego – od przedszkolaka po 

dorosłego. Żeby móc je zrealizować 

już latem szukam sponsorów i fun-

dacji, które mogłyby dofinansować 

to wydarzenie, piszę projekty. A po-

mysły – no cóż – rodzą się przez cały 

rok! Prowadzę akcje edukacyjne w 

przedszkolach i klasach I-III SP pt.: 

„Czytanie na dywanie”, gdzie małe 

dzieci poprzez literaturę i zabawy 

mogą oswoić się z tym zaburze-

niem. Prowadzę w kwietniu warsz-

taty dla młodzieży i pedagogów 

– przybliżam wiedzę poprzez wła-

sne doświadczenia oraz prowadzę 

akcję pt. „Niebieskie rekordy”, w jej 

efekcie to w ubiegłym roku 2052 

osób śpiewające „niebieską piosen-

kę”, a ponad 150 osób tańczących 

zumbę „Wytańczmy marzenia 

osób z autyzmem”. W 2019 roku 

700 dzieci zapoznało się z literaturą 

dot. autyzmu, gotowali dla nas fi-

naliści programu TVN Master Chef 

Junior; nagrałam audiobooka z baj-

kami o autyzmie i wypowiedziami 

rodziców dzieci z autyzmem, który 

nieodpłatnie rozdałam w placów-

kach i dla rodzin. 

Dokończenie rozmowy w następ-

nym wydaniu „WG”.

Funkcjonariusze Straży Gra-

nicznej oraz niemieckiej Policji 

uczestniczyli we wspólnych ćwi-

czeniach. Wszystko zaczęło się od 

uprowadzenia dziecka...

Był to element projektu wsparcia 

finansowego Wspólnych Polsko 

– Niemieckich Placówek. Środki 

pochodzą z unijnego Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

19 listopada, odbyło się drugie z 

trzech zaplanowanych szkoleń. 

W ćwiczeniach uczestniczyło 6 

funkcjonariuszy SG oraz 9 BPOL. 

- Scenariusz ćwiczenia przewi-

dywał otrzymanie informacji o 

uprowadzeniu dziecka przez 

jednego z rodziców. Funkcjona-

riuszom patroli podano markę 

pojazdu oraz numer rejestracyj-

ny, który należy zlokalizować i 

zatrzymać do kontroli. Kierowca 

pojazdu na widok oznakowane-

go radiowozu próbował uciec. 

W pewnym momencie wjechał 

na teren opuszczonej szkoły i 

biegnąc z dzieckiem na rękach 

ukrył się w budynku. Trenerzy 

policyjni BPOL oceniali wymianę 

informacji pomiędzy patrolami, 

zabezpieczenie budynku przed 

ucieczką, wzajemne ubezpiecza-

nia się funkcjonariuszy, umiejęt-

ności językowe, reakcję funkcjo-

nariuszy po odnalezieniu osoby 

z dzieckiem oraz wykorzystanie 

środków przymusu bezpośred-

niego – mówi mjr SG Joanna 

Konieczniak, Rzecznik Prasowy 

Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej. W 

przedsięwzięciu wskazano tak-

że zwiększenie liczby patroli w 

strefie granicznej, wzmocnienie 

efektywności działania służb oraz 

wiedzy na temat przestępczości 

i nielegalnej migracji w strefie 

nadgranicznej. Projekt jest wart 

679 tys. euro. Oprócz aspektu 

szkoleniowego, ze środków za-

kupiono 6 samochodów patrolo-

wych i sprzęt łączności. 

(red)


