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Co planuje gmina?

W poprzednim numerze gazety 

pisaliśmy o planach miejskich w 

2021 roku. Teraz sprawdzamy, czego 

mogą spodziewać się mieszkańcy 

gminy wiejskiej.

                                                      czytaj str. 10

Czy tradycyjna fotografia – klisza, 

wywoływanie, odbitki wykonane na 

papierze u fotografa – przechodzi w 

zapomnienie. Czy warto archiwizo-

wać zdjęcia?

.                                                czytaj str. 6

Coraz bliżej!

Wielkimi krokami zbliża się 29. finał 

WOŚP. Tym razem (prawie) wszyst-

ko będzie wyglądać inaczej niż co 

roku. Dlaczego? 

                                               czytaj str.4

Jak oceniamy e-lekcje?

Opinie na temat nauki zdalnej róż-

ne... Jak to wszystko widzą rodzice 

uczniów klas I-III szkół podstawo-

wych?

 

czytaj str.8

Do 12 stycznia 2021 roku można skła-

dać oferty na wykonanie zadania w 

ramach projektu, dzięki któremu ze-

witalizowany zostanie park przy ul. 

Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego. 

czytaj str.  3

Czas na rewitalizację 
parku w centrum!

2,5 miliona dla Gubina!
Pracownicy Urzędu Miejskiego złożyli kilka wniosków o dofinansowanie reali-
zacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozytywną 
opinie otrzymały dwa przedsięwzięcia: modernizacja oświetlenia miasta oraz 
drugi etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3!

czytaj str. 2

Magia zdjęć

Życzymy naszym Czytelnikom zdrowych 

oraz wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

W 2021 roku zaś wszelkiej pomyślności oraz

spełnienia marzeń, zarówno

 w życiu prywatnym,  jak i zawodowym.  

Redakcja i Wydawca „WG”

Następne 
wydanie

 13 stycznia
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2,5 miliona dla Gubina !

Wraz z początkiem grudnia w Gubinie rozbłysły dekoracje świąteczne. Choinka 
w centrum miasta, ozdoby na lampach oraz projekcje na Farze i Baszcie dają w 
tym trudnym roku chociaż namiastkę poczucia, niezwykle potrzebnej, normal-
ności oraz wzbogacają atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

1 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego 2021 Roku życzymy mieszkańcom 
Gubina oraz przybyłym gościom, aby ten najpiękniejszy czas 
napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Życzymy 
Świąt pachnących choinką, pełnych optymizmu. 
 
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie pełen nadziei  
i spełnionych marzeń. Życzymy Państwu dużo zdrowia, 
wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz  Gubina                            
           
          Wojciech Sendera                  Bartłomiej Bartczak 
 

Rozstrzygnięto pierwszą część dru-

giej odsłony tarczy antykryzysowej 

dla samorządów. W ramach rządo-

wego programu Fundusz Inwestycji 

Lokalnych dla województwa lubu-

skiego przydzielono ponad 84 milio-

ny złotych. Co ważne, 2.500.000 zło-

tych to kwota, którą zaproponowanu 

naszemu samorządowi po ocenie 

wszystkich złożonych wniosków.

Pracownicy Urzędu Miejskiego zło-

żyli kilka wniosków o dofinansowa-

nie realizacji zadań w ramach RFIL. 

Ostatecznie pozytywną opinie otrzy-

mały dwa przedsięwzięcia: moderni-

zacja oświetlenia miasta (propozycja 

dofinansowania to kwota 1.000.000 

złotych) oraz drugi etap budowy hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej 

nr 3 (proponowane wsparcie w wy-

sokości 1.500.000 złotych)! Podczas 

oceny wniosków brano pod uwagę 

takie kryteria jak kompleksowość pla-

nowanych inwestycji, ograniczenie 

emisyjności i ingerencji w środowi-

sko, uwzględnienie zasad zrówno-

ważonego rozwoju, pomoc osobom 

niepełnosprawnym, liczba osób, 

które skorzystają z inwestycji, wpływ 

inwestycji na zapobieganie klęskom 

żywiołowym, koszt w stosunku do 

planowanych dochodów samorządu.

- Warty odnotowania jest fakt, że 

w Lubuskiem do wojewody przez 

samorządy powiatowe i gminne 

złożonych zostało 300 wniosków. 

Tylko 73 wnioski otrzymało dofi-

nansowanie, a wśród nich są dwa 

pozytywnie ocenione z Gubina 

– zauważa burmistrz Bartłomiej 

Bartczak. – Ogromnie cieszę się z 

tego, że dzięki pieniądzom z RFIL 

mamy szansę na kompleksową 

modernizację oświetlenia w mie-

ście i wykonanie kolejnego etapu 

zagospodarowania hali sportowej 

przy SP nr 3. To bardzo ważne dla 

wielu mieszkańców zadania. 

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że 24 grudnia 2020 r. 
(Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Urząd Miejski w Gu-

binie będzie nieczynny, a 31 grudnia 2020 r. będzie czynny 
do godziny 13:00.

Zapraszamy do załatwiania swoich spraw w innym, dogodnym 
dla Państwa terminie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

W okresie świątecznym w mieście dyżury pełnią następujące apteki:
24.12.2020 r.: Apteka „Przy Szpitalu” u. Śląska 37; tel. 68 359 51 59.

25.12.2020 r.: Apteka „Nasza” ul. Kossaka 1; tel. 68 454 26 59.
26.12.2020 r.. Apteka „Nasza” adres – jak wyżej.
31.12.2020 r.: Apteka „Nasza” adres – jak wyżej.
01.01.2021 r. Apteka „Nasza” adres – jak wyżej.

Niezbędne lekarstwa będzie można nabyć w godzinach 8.00 - 23.00.
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Parę lat temu spora część lokalnych 

terenów zielonych zyskała nowe ob-

licze dzięki realizacji projektu „Zielo-

na Ścieżka”. Inwestycja ta doprowa-

dziła do rewitalizacji takich miejsc 

jak: egzotarium, park Waszkiewicza, 

amfiteatr, skwer przy ul. Piastow-

skiej, plac Chrobrego, park Mickie-

wicza, Wyspa Teatralna i stworzenia 

Eurodeptaku. Tym razem czas na 

stworzenie nowego oblicza terenu 

zielonego w centrum miasta!

Do 12 stycznia 2021 roku można 

składać oferty na wykonanie za-

dania w ramach projektu „Euro-

park – wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczo – kulturowego do 

rozwoju turystyki w obszarze przy-

granicznym. Rewitalizacja parków 

w Gubinie – rewitalizacja parku 

przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Sło-

wackiego oraz terenu rekreacyjne-

go przy ul. Konopnickiej”. Pod tą 

nazwą kryje się inwestycja w tzw. 

parku naprzeciw księgarni oraz 

budowa placu zabaw w okolicy Or-

lika przy ul. Roosevelta. 

Jak będzie wyglądało przedsię-

Czas na rewitalizację parku w centrum!
wzięcie w parku? Ma to być miej-

sce dla całych rodzin, więc zakres 

prac obejmuje m.in.: zabezpiecze-

nie istniejącej roślinności przezna-

czonej do zachowania, usunięcie 

niektórych drzew i krzewów, mon-

taż 20 latarni, wykonanie nowych 

ciągów komunikacyjnych, posta-

wienie ławek, koszy na śmieci, sto-

lików z siedziskami oraz elemen-

tów zabawowych (np. trampoliny 

i bujaków). – Moim zdaniem wielu 

mieszkańców ucieszy się na to, że 

zamierzamy w tym miejscu przy-

wrócić fontannę – komentuje bur-

mistrz Bartłomiej Bartczak. – Po-

nadto chcemy stworzyć, coś czego 

w naszym mieście jeszcze nie ma, 

chociażby stoliki do gry w szachy, 

budki lęgowe dla ptaków i wie-

wiórek, czy domek dla owadów. 

Dodatkowo znajdą się tam psie 

pakiety i ławki z wbudowanymi ła-

dowarkami USB. 

Ponadto w projekcie znalazło się 

miejsce dla stworzenia nowego 

placu zabaw przy ul. Konopnickiej. 

Najmłodsi i ich opiekunowie będą 

zadowoleni, że pojawią się tam ta-

kie elementy jak: bujak „labirynt”, 

czyli zestaw zabawowy, w skład 

którego wchodzi wieżyczka z dasz-

kiem, podest, zjeżdżalnia, schody, 

tablica do rysowania, panel „skle-

pik” oraz gra „kółko i krzyżyk”. Po-

nadto ustawione zostaną bezpiecz-

ne huśtawki i ławki, a cały miejsce 

zabaw zostanie ogrodzone. 

Całość jest dofinansowana z fun-

duszy Unii Europejskiej, a całko-

wity koszt zadania poznamy po 

rozstrzygnięciu przetargu. Jedno 

wydaje się pewne – w przyszłym 

roku możemy spodziewać się zu-

pełnie nowej odsłony parku w cen-

trum Gubina oraz kolejnego no-

woczesnego i bezpiecznego placu 

zabaw, który powstanie przy jed-

nym z większych osiedli w mieście. 
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Coraz bliżej do Finału!

Raport 998

10 stycznia coraz bliżej. Jak prze-

biegają przygotowania do kolej-

nego finału WOŚP w Gubinie w 

dobie pandemii?

Nie ukrywam, że jest to dla nas 

dość specyficzna sytuacja. Mimo, 

że nasz sztab jest doświadczony 

w działaniach, to jednak okolicz-

ności w jakich obecnie pracuje-

my powodują, że jest to zupełnie 

nowe wyzwanie. Nawiasem mó-

wiąc dobrze, że w ogóle udało się 

powołać sztab, ponieważ wiemy, 

że w niektórych miastach – nawet 

tych większych i bardziej znanych 

niż Gubin - po prostu one nie po-

wstały... My postanowiliśmy się 

jednak nie poddawać! Choć lekko 

nie jest. Czasami mam wrażenie, 

że bywają momenty, iż porusza-

my się jak przysłowiowe „dzieci 

we mgle”. Na szczęście są to tylko 

momenty…

Jakie są dla Was największe 

trudności?

Jest ich trochę, na przykład za-

mknięcie szkół, co ograniczyło 

nam pole działania w zakresie 

promowania kolejnego finału i 

pozyskiwania wolontariuszy. Poza 

tym mam wrażenie, że w okresie 

pandemii wiele osób zgubiło swój 

naturalny rytm pracy. Brak moż-

liwości gromadzenia publiczno-

ści także jest dla nas problemem. 

Nasz sztab zawsze bazował na 

interakcjach, zarówno przed jak 

i podczas Finału. Teraz, z oczywi-

stych względów, zostało to bardzo 

mocno ograniczone. Ale robimy 

wszystko, co w naszej mocy, aby 10 

stycznia w Gubinie odbył się cieka-

wy finał WOŚP.

Jak będzie on wyglądał?

Podstawą będzie Internet. Na po-

czątku stycznia podamy na na-

szym Fanpagu FB - 

„Gubiński Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy” szczegóło-

we informacje na ten temat. Ale 

już teraz mogę potwierdzić, że na 

przykład licytacje oraz program ar-

tystyczny będzie dostępny na spe-

cjalnym kanale w sieci. Wszystko 

będzie dziać się „na żywo”. Ale, co 

chcę podkreślić, w planach mamy 

także wyjście w przestrzeń miej-

ską. Oprócz widocznych na ulicach 

wolontariuszy, chcemy stworzyć 

punkty cateringowe, w których 

będzie można kupić coś pyszne-

go do jedzenia, a całych dochód 

oczywiście zostanie przekazany 

na konto Fundacji Jurka Owsiaka. 

Poza tym planujemy loterię fanto-

wą w postaci quasi gry terenowej. 

Naszym celem jest zaproszenie lu-

dzi na spacer, aby wyszli z domu i 

przy okazji włączyli się do publicz-

nej zbiórki.

Czy nadal można Was w jakiś 

sposób wesprzeć?

Jak najbardziej. Osoby zaintere-

sowane zaangażowaniem się w 

organizację gubińskiego fina-

łu WOŚP lub chcące podarować 

rzeczy lub vouchery na licytacje, 

mogą przyjść do Gubińskiego 

Domu Kultury (od poniedziałku do 

piątku 10:00-18:00), skontaktować 

się z nami poprzez Facebooka lub 

zadzwonić (tel. 606 317 695).

Czyli podsumowując – mimo 

pandemii – będzie dobrze?

Jestem o tym przekonany! Myślę, 

że znów udowodnimy, że Gubin i 

jego mieszkańcy to cały czas potę-

ga w naszym województwie jeżeli 

chodzi o dobroczynność. I nawet 

pandemia tego nie zmieni. Wie-

rzę, że mimo różnych przeciwno-

ści losu, choćby zdrowotnych lub 

finansowych, jesteśmy w stanie się 

w tym dniu zjednoczyć w słusznej 

sprawie. Przypominam, że zebra-

ne pieniądze zostaną tym razem 

przeznaczone na zakup sprzętu 

dla laryngologii, otolaryngologii i 

diagnostyki głowy. A warto mieć 

na uwadze, że zabrane fundusze 

są przeznaczane między innymi 

na zakup respiratorów, tak bardo 

potrzebnych w dzisiejszych cza-

sach... 

W następnym wydaniu „Wiado-

mości Gubińskich (13.01.2021r.) 

zamieścimy obszerną relację z 

kolejnego finału WOŚP w na-

szym mieście.

(am)

Wielkimi krokami zbliża się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Tym razem (prawie) wszystko będzie wyglądać inaczej niż co roku. Dlaczego? 

O tym opowie szef gubińskiego sztabu WOŚP – Marcin Gwizdalski.

więcej informacji pod numerem telefonu 783072585

02.12. Niedrożność instalacji komi-

nowej w piecyku na paliwo stałe 

była przyczyną pożaru konstrukcji 

dachu na jednym z budynków przy 

ul. Stromej. Na miejsce zdarzenia za-

dysponowano 2 zastępy z Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej w Gubinie i 

dwie Jednostki OSP (z Wężysk i Sta-

rosiedla) i Pogotowie Energetyczne. 

Straty wyniosły około 30 tys., a urato-

wano mienie warte pół miliona. 

03.12. Przy ul. Jagielońskiej kierujący 

samochodem osobowym Mazda – w 

wyniku niezachowania zasad bez-

piecznej jazdy – uderzył w przydrożne 

drzewo. Starty oszacowano na około 

5 tys. złotych, a na miejsce zdarzenia 

zadysponowano 2 zastępy strażaków.

03.12. Trzy zastępy strażaków z Gubina 

i Jednostka OSP z Chlebowa neutra-

lizowały plamę oleju w Żytowaniu na 

drodze powiatowej 1154, rozlanej na 

przestrzeni około 1 kilometra.

03.12. Do pożaru sadzy w przewodzie 

kominowym w Sękowcach zadyspo-

nowano 3 zastępy strażaków.

05.12. Jeden zastęp strażaków zadys-

ponowano do usuniecia zadymienia 

klatki schodowej przy ul. Krasińskie-

go, a przyczyną była nieszczelność 

jednego z przewodów kominowych.

06.12. Do nietypowego pożaru do-

szło przy ul. Kresowej. Zapaliła się 

samodzielnie wykonana wędzarnia i 

zgromadzone obok niej drewno! Na 

miejsce zdarzenia zadysponowano 

dwa zastępy strażaków i patrol policji.

08.12. Trzy zastępy strażaków zadys-

ponowano do palącej się sadzy w 

przewodzie kominowym przy ul. Bu-

dziszyńskiej.

08.12. W Chlebowie podpalono dzikie 

wysypiska śmieci. Do gaszenia zadys-

ponowano dwa zastępy strażaków z 

Gubina i miejscową Jednostkę OSP.

13.12. Tlenek węgla był przyczyna 

interwencji dwóch zastępów straża-

ków w jednym z mieszkań przy ul. 

Piastowskiej. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano 2 zastępy.

15.12. Jeden zastęp strażaków zadys-

ponowano do usunięcia substancji 

ropopochodnej w ciągu drogi woje-

wódzkiej Nr 138 (ul. Wyspiańskiego 

obok Galerii).

Informacje przekazał asp. sztab.  Mar-

cin Murawa – zastępca Dowódcy JRG 

– PSP w Gubinie.

Oprac. AB.

Magia Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy, a 
jego największym darem są rodzina i przyjaciele! 
Pomyślności dla wszystkich członków Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gubinie oraz 
ich rodziny. Składamy najlepsze życzenia z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd ZERiI w Gubinie
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2021 – rokiem wyzwań dla Powiatu Krośnieńskiego

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Dobry budżet powiatowy dla Gubina

Przed radnymi powiatowy-

mi ważne głosowanie – nad 

projektem budżetu na kolej-

ny rok. Dokument w dużej 

mierze determinuje zada-

nia, które będą realizowane. 

Oczywiście w trakcie roku 

budżetowego dokonywane 

są zmiany, jednak główne 

kierunki rozwoju wyznacza-

ne są teraz. Andrzej Iwanicki, 

radny powiatowy z Gubina 

konkretnie wskazał zadania, 

na których mu zależy. To 

przede wszystkim inwesty-

cje drogowe oraz szpitalne. 

Jak Pan ocenia budżet, któ-

ry został przygotowany na 

2021 rok?

Andrzej Iwanicki: Mimo trud-

nej sytuacji finansowej po-

wiatu, zresztą jak większości 

samorządów różnego szcze-

bla przygotowany budżet 

jest na miarę naszych możli-

wości. Oczywiście chciałbym 

żeby było więcej pieniędzy 

na inwestycje, ale przy tak 

rosnących wydatkach, nieza-

leżnych od nas, finanse po-

wiatu zostały zaplanowane 

optymalnie. To jak w firmie, 

czy w domu. Jak jest mniej 

pieniędzy, to się tnie koszty 

i wykonuje zadania najbar-

dziej potrzebne

I takie będą realizowane w 

przyszłym roku?

AI: Tak. Uważam za sukces li-

teralne wpisanie do budżetu 

pieniędzy m.in. na termomo-

dernizację szpitala w Gubinie, 

na dokumentację remontu 

ulicy Kosynierów, nadal wal-

czymy o Kresową. W trakcie 

roku budżetowego będę 

przyglądać się zarówno wy-

datkom jak i oszczędnościom 

i jeżeli takie powstaną, nie-

wątpliwie będę wnioskować 

o kolejne, mniejsze zadania 

dla Gubina. „Nie od razu Rzym 

zbudowano” mówi mądre 

powiedzenie, tak też podcho-

dzę do zadań wyznaczonych 

na kilka lat. Jako koalicja, jako 

radni z Gubina mamy cele i je 

stopniowo realizujemy

I wszystko udaje się zgod-

nie z planem?

AI: Czuję niedosyt i nie będę 

ukrywać, że zależy mi na 

poprawie obsługi interesan-

tów Starostwa, szczególnie 

w Wydziale Komunikacji i 

Geodezji. Covid dużo „na-

mieszał”, ale nawet w takich 

okolicznościach chciałbym, 

żeby zmiany dokonywały 

się szybciej. Cieszę się, że z 

punktu widzenia informa-

tycznego, w Wydziale Geo-

dezji zaszły przełomowe 

zmiany. Nadrobiliśmy wie-

loletnie zaległości. Wiem 

też, że w innych starostwach 

nie jest lepiej i geodezja 

jest piętą achillesową wielu 

urzędów. Jednak… niedosyt 

pozostaje.

Wracając do sytuacji w po-

wiecie, jak koalicja?

AI: Jak w nazwie, „ponad 

podziałami”. To jest najistot-

niejsze, że choć potrafimy 

się spierać, czasami nawet 

„ostro kłócić” to wychodzimy 

z takich spotkań z wypraco-

wanym celem. Podam przy-

kład, ostatnie nasze spotka-

nie, w prowizorium budżetu 

nie było wprost wpisane, że 

zrobimy dokumentację Ko-

synierów w Gubinie. Z Prze-

wodniczącym Kuśnierkiem 

co prawda nie mówiliśmy 

„Kosynierów, albo śmierć” 

(uśmiech), ale podkreśli-

liśmy, że to ważna droga 

dla mieszkańców tej części 

Gubina. Jak jest szacunek 

w grupie to rozmowy są ła-

twiejsze. I Kosynierów też w 

budżecie jest. 

Kresowa jest jednym z 

Pana priorytetów

AI: Tak, to „brama” wjazdowa 

do miasta, nasza wizytówka. 

Niestety po stronie niemiec-

kiej są pewne problemy, któ-

re mam nadzieję, zostaną 

szybko rozwiązane. Zawsze 

myślałem, że zadania z pro-

jektów i zapisane w doku-

mentach dane są „święto-

ścią”. A jednak nie, trzeba 

wiele zachodu i dyplomacji 

ze strony starostwa. Podob-

nie ze zwrotami pieniędzy z 

inwestycji już wykonanych. 

Słabnąca złotówka to nasza 

strata. „Wczorajszy” milion 

złotych ma mniejszą war-

tość niż ten „jutrzejszy”. Trze-

ba więc szynko odzyskiwać 

przyznane nam pieniądze. 

Podchodzę do naszego sa-

morządu jak do firmy. 

Remonty dróg to jedno z 

głównych zadań powiatu, 

zresztą mieszkańcy ocze-

kują, że będą jeździć po 

lepszych ulicach

AI: Wiem i dlatego z uwagą 

rozmawiam o potrzebach. 

Staram się reagować czego 

dowodem jest m.in. droga w 

Jazowie. Rzutem na taśmę, z 

końcem roku zrobiliśmy in-

westycję, która czekała wiele 

lat. Dołożył się wójt Zbigniew 

Barski, znaleźliśmy pienią-

dze i jest efekt. Ludzie jeżdżą 

po normalnej drodze. I tak 

ma być, to taka kropka nad 

„i” tego roku. 

To na koniec rozmowy, 

jeszcze pytanie o „oczko w 

głowie” czyli Carinę, lidera 

tabeli

AI: Cel mamy jasny, III liga. 

Po pierwszej części sezonu 

osiągamy go, jak będzie za 

pół roku? Mam nadzieję, że 

tak samo. 

Robicie wzmocnienia?

AI: Dyplomatycznie powiem, 

że rozmawiamy z kilkoma za-

wodnikami, jednak bardziej 

życzyłbym sobie dwóch rze-

czy, mniej kontuzji  naszych 

piłkarzy i współpracy w urzę-

dem miasta. Tego drugiego 

praktycznie nie ma, a Carina 

to przecież gubiński klub, nas 

wszystkich, działaczy, kibiców, 

szkoda, że nie widzą tego w 

magistracie. 

Poradzicie sobie finansowo 

w III lidze?

AI: Wiem, że to całkowicie 

inne wyzwanie, ale proszę 

być spokojnym. Kibiców też 

uspokajam – damy radę i 

tym „wielkim” klubom poka-

żemy, że Carina zasłużenie 

wejdzie o szczebel wyżej w 

rozgrywkach piłkarskich. III 

liga musi być nasza

Dziękuję za rozmowę

Termomodernizacja szpitala to kolejne priorytetowe zadanie – zaangażowanie A. Iwanic-
kiego w szpital jest duże, wystarczy przypomnieć pomoc w remoncie gubińskich obiektów

Andrzej Iwanicki nie ma wątpliwości, że kolejny rok będzie czasem wyzwań dla Powiatu Droga w Jazowie była priorytetem Andrzeja Iwanickiego i Romana Gancarza. Została 
wykonana

Zrównoważony, z perspek-

tywą inwestycyjną, na mia-

rę możliwości, w trudnym 

dla samorządów czasie. 

Budżet Powiatu Krośnień-

skiego 2021 roku czeka na 

przyjęcie przez radnych. 

To już podczas najbliższej 

sesji Rady Powiatu 17 grud-

nia.

Miarą jakościową przyj-

mowanych co roku doku-

mentów finansowych jest 

dział inwestycyjny i wydat-

ki jakie na ten cel zostają 

przeznaczane. Przyglądając 

się tegorocznym zapisom 

budżetu przedstawionego 

radnym można stwierdzić, 

że „wyciśnięto” z niego tyle, 

ile się dało. Prawie 15% wy-

datków inwestycyjnych jest 

dobrym wynikiem. Mamy 

za sobą trudny rok, przed 

nami równie ciężki z punktu 

widzenia finansów – mówi 

Grzegorz Garczyński, Sta-

rosta Krośnieński. Nie zna-

czy to jednak, że zaniecha-

liśmy remontów, budów, 

modernizacji – podkreśla 

i wymienia kilkanaście za-

dań wpisanych literalnie 

do budżetu. Mamy siedem 

gmin i chcemy, żeby w każ-

dej realizować takie zadania 

– dodaje. Starosta pytany o 

Gubin przyznaje, że radni - 

zarówno Przewodniczący 

Rady Kamil Kuśnierek, jak 

i Andrzej Iwanicki nieustę-

pliwie zabiegali m.in. o jak 

najszybszą realizację termo-

modernizacji szpitala przy 

ul. Śląskiej, bardzo zależało 

im na ulicy Kresowej i do-

kumentacji na przebudowę 

ulicy Kosynierów. Tak też się 

stało. W budżecie na te za-

dania zapisano prawie 3 mi-

liony złotych. Zresztą trzeba 

podkreślić, że to jedna trze-

cia wszystkich, zapisanych 

wydatków majątkowych. W 

sprawie gminy Gubin o pie-

niądze zabiegał radny i jed-

nocześnie członek Zarządu 

Powiatu: Roman Gancarz. W 

tym przypadku długo ocze-

kiwana droga Jaromirowice 

- Żytowań doczeka się do-

kumentacji za kwotę blisko 

140 tys. zł. Obok, oprócz dro-

gi, zaprojektowana zostanie 

ścieżka rowerowa. Kolejnym 

krokiem będzie budowa. 

Trzeba też przypomnieć zro-

bioną kilka dni temu drogę 

w Jazowie. Liczymy na dal-

szą współpracę m.in. z wój-

tem Zbigniewem Barskim, 

skutkuje to większą liczbą 

remontów – mówi Wicesta-

rosta Ryszard Zakrzewski. 

Oprócz wydatków inwesty-

cyjnych, zapisane w budże-

cie zostały również wydatki 

bieżące związane z utrzyma-

niem szkół średnich, instytu-

cji społecznych i urzędów.

Cały budżet powiatu zamy-

ka się kwotą niespełna 75 

milionów po stronie docho-

dów i kwotą 73 milionów zło-

tych po stronie wydatków. 

Głosowanie nad budżetem, 

w czwartek, 17 grudnia. 
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Wyjątkowy gość!

Magia zdjęć
Czy tradycyjna fotografia – klisza, 

wywoływanie, odbitki wykonane 

na papierze u fotografa – przecho-

dzi w zapomnienie. Czy warto ar-

chiwizować zdjęcia?

O odpowiedź na to i podobne pyta-

nia pytam Ireneusza Balczyńskie-

go, właściciela firmy prowadzącej 

usługi fotograficzne.

Od samego rana (4.12) w Przed-

szkolu Miejskim nr 1 w Gubinie 

można było zauważyć u dzieci 

(i nie tylko...) radość oraz poru-

szenie. Przedszkolaki z każdej z 

grup z wielką niecierpliwością 

oczekiwały przyjścia niezwykłe-

go gościa. I w końcu zjawił się...

Aby podkreślić wyjątkowy cha-

rakter tego wydarzenia dzieci 

były odświętnie ubrane w czer-

wone mikołajowe czapeczki. I jak 

to zwykle bywa, szczególnie u 

najmłodszych maluchów, bardzo 

mocno przeżywały to spotkanie. 

Na niejednej twarzy można było 

zobaczyć niepewność lub oba-

wę – jednak trwało to tylko chwi-

lę, gdyż Mikołaj dla każdego miał 

dużo ciepłych i miłych słów. 

Jak czytamy na stronie pmgubin.

pl: „Na ten szczególny dzień cze-

kały wszystkie dzieci na całym 

świecie… przedszkolaki z naszego 

przedszkola również. 4 grudnia z 

workiem prezentów przybył do 

dzieci Święty Mikołaj. Nasi milu-

sińscy już od samego rana wy-

czekiwały specjalnego gościa, 

radosnego okrzyku HO HO HO! 

I odgłosu dzwoneczków. Święty 

Mikołaj odwiedził wszystkie gru-

py. Dzieci z wielkim przejęciem i 

zaangażowaniem prezentowały 

swoje zdolności artystyczne. Śpie-

wały piosenki, recytowały wier-

szyki, tańczyły. Mogły również za-

dawać Mikołajowi pytania. Święty 

Mikołaj dzielnie odpowiadał na 

trudne pytania dzieci i pozował 

do zdjęć, biorąc każde dziecko na 

kolana. Po występach i zdjęciach 

nadeszła najważniejsza chwila… 

wręczanie prezentów. W tym roku 

każda grupa otrzymała wspólny 

prezent do swojej sali. Św. Mikołaj 

obdarował dzieci klockami, za-

bawkami do majsterkowania, do 

kącików tematycznych. Atmos-

fera spotkania była magiczna. 

Dzieci bardzo ucieszyły się z poda-

runków. Do końca dnia bawiły się 

nowymi zabawkami. Na koniec 

wizyty życzliwy i sympatyczny 

Mikołaj nie zapomniał o złożeniu 

obietnicy, że odwiedzi nas za rok. 

W tym dniu wizyta Św. Mikołaja 

nie była jedyną atrakcją dla na-

szych dzieci. Przedszkolaki wzięły 

również udział w interaktywnym 

spotkaniu „Alicja – online”- film, 

teatr i cyrk. Dzieci obejrzały na 

specjalnie przygotowanym ekra-

nie przedstawienie. Brały udział 

w zabawach podczas spektaklu i 

aktywnie uczestniczyły w przed-

stawieniu. 

(red)

 – Od ponad 20 lat mam na co dzień 

kontakt z fotografią. Obserwuje 

zmieniające się trendy i zaintereso-

wania osób parających się fotogra-

fią. Jeszcze 20-30 lat temu w zasa-

dzie nic nie zapowiadało zmierzchu 

tradycyjnej analogowej fotografii. 

Przynajmniej w Gubinie. Przybywało 

aparatów fotograficznych, w miejsce 

negatywów czarno-białych pojawiły 

się kolorowe. Fotografia kolorowa 

pojawiła się prawie w każdym gu-

bińskim domu. Domowe albumy 

pęczniały od zdjęć. Czym tamten 

czas różnił się na pewno? Zdjęcia z 

wczasów, obozów, wakacji, uroczy-

stości rodzinnych pojawiały się w 

albumach. 36-40 klatek na jednym 

negatywie dyscyplinowało fotogra-

fującego – zepsuć jak najmniej – to 

była sztuka. I tu pojawia się magia 

zdjęć. Dlaczego? Można wziąć al-

bum z półki, pooglądać w gronie 

rodzinnym, powspominać. Czas cofa 

się, wracają przeżycia uwiecznione 

na fotografiach. Potem przychodzi 

era aparatów cyfrowych. W Gubinie 

coraz częściej można je zobaczyć 

pod koniec  XX wieku. Wygoda nie-

samowita. Można robić prawie bez 

ograniczeń, prawie wszystkie „uda-

ne”. Wracamy z wczasów z kilkoma 

setkami zdjęć. Najczęściej lądują 

one na płycie CD, potem na półce. I 

często leżą zapomniane. Czasem – 

przez przypadek – wpadają w ręce i 

pojawia się wówczas … magia zdjęć.  

A może warto z tych kilku setek wy-

brać kilka i umieścić jako kolejny ma-

teriał do „magii zdjęć”? 

Co i kto dominuje w dzisiejszej fo-

tografii? – W dzisiejszych czasach 

górę biorą smartfony. Te wykonują 

coraz to lepsze, czasem nawet bar-

dzo dobre fotografie. Jest to mimo 

wszystko fotografia masowa. Poja-

wiają się klienci z bardzo dobrymi 

aparatami cyfrowymi, ale to w ilości 

zliczanej. Jest ich niewielu, ale robią 

zdjęcia, które można podziwiać. Czy 

ktoś pyta o klisze fotograficzne? – Tu 

od jakiegoś czasu pojawia się duży 

problem. Zakup hurtowy prawie nie 

wchodzi w rachubę. Udało mi się 

swego czasu kupić niewielką ilość 

negatywów kolorowych, bo chętni 

na zakup pojawiają się. To pasjonaci 

zdjęć z aparatów tradycyjnych. 

Reasumując? – Jako świadczący 

usługi fotograficzne, opierając się 

na doświadczeniach klientów i wła-

snych, proponuję używanie sprzętu 

wg potrzeb i zamiłowania. Techni-

ka fotografowania dziś zmieniła się 

niebywale w porównaniu z czasem 

nie tak odległym. Warto jednak pa-

miętać o magii zdjęć. By wracać do 

wspomnień warto uzupełniać al-

bum rodzinny o różne wydarzenia, 

nie tylko wakacyjne. Album, który 

może być w przyszłości dla potom-

nych kroniką wydarzeń. Ważne – 

zdjęcie powinno mieć obowiązkowo 

datę wykonania. Bez tego za kilka-

dziesiąt lat dla naszych potomnych 

mogą być obrazkiem nieodgadnio-

nym. (sp) 

Szanowny Kliencie załóż konto na e-BOK !
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ponownie zaprasza wszystkich 
swoich klientów do zalogowania się w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
To bardzo proste, należy tylko:

•	 wejść na stronę www.pumgubin.pl,
•	 kliknąć na kafelek Strefa Klienta,
•	 zarejestrować się i korzystać z rozmaitych możliwości.

Będąc klientem e-BOK nie musisz wychodzić z domu, aby załatwić swoje sprawy.   
Za pośrednictwem elektronicznego konta klienta w prosty i wygodny sposób:
- uregulujesz należności za usługi dostawy wody i doprowadzenia ścieków,
- sprawdzisz aktualny stan konta, historię odczytów i rachunków, podasz stan 
wodomierza,
- dokonasz aktywacji (również dezaktywacji) usługi e-faktura,
- e-BOK przypomni Ci o terminie płatności, wysyłając wiadomość na podanego 
e-maila,
- zgłosisz awarię, reklamację lub dokonasz zmiany danych osobowych.

Możliwości e-Bok udostępniamy dla bezpieczeństwa i komfortu odbiorcy usług.

Kliencie - nie zwlekaj zarejestruj się już dziś ! ! !

Zarząd Spółki
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

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

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

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

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

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

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

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Przyjmę pomocnika do stolarni 
posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

Gubin, ul. Platanowa 13

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

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

Burmistrz Miasta Gubina, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy 

Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia  
ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 

wieczyste, najmu i dzierżawy.
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Jak oceniamy e-lekcje?
Powoli się przyzwyczajmy do 

tego, że nasze dzieci mają tzw. 

naukę zdalną. Opinie na jej te-

mat są różne. My postanowiliśmy 

zorientować się, jak to wszystko 

widzą rodzice uczniów klas I-III 

szkół podstawowych, którzy jako 

ostatnia grupa, przeszli na na-

uczanie zdalne. 

Honorowo oddali krew Zakupy, zakupy...
Nawet czas pandemii i kryzysu finansowego 
tego nie zmieni – przed świętami w Gubinie mo-
żemy zauważyć gorączkę zakupów i kolejki w ga-
lerii handlowej.

51. numer 
biuletynu

9 grudnia, do Gubina zawitał 

krwiobus z Regionalnego Cen-

trum Krwiodastwa i Krwiolecznic-

twa w Zielonej Górze. I tym razem 

nie zabrakło chętnych osób do 

podzielenia się tym życiodajnym 

płynem. Już po raz siódmy Mał-

gorzata Łyszczyńska wraz z synem 

Michałem (dla którego jest to jedna 

z pierwszych wizyt w krwiobusie) – 

przyszli oddać ten bezcenny dar, 

którego nie jest w stanie wyprodu-

kować żadne laboratorium. Zapy-

tani – dlaczego zostali krwiodaw-

cami – odpowiedzieli najprościej 

jak można: bo tak trzeba! Ogółem 

9 grudnia w Gubinie krew oddało 

46 honorowych krwiodawców. Re-

gionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 

„wzbogaciło się” o 20,7 litrów krwi – 

podkreśla Krzysztof Piwowarczyk z 

RCKiK.                        Antoni Barabasz 

Na pewno tryb stacjo-

narny nauczania jest o 

wiele lepszy, oby po no-

wym roku dzieci mogły 

wrócić do szkół. 

„

Społeczeństwo

Tryb zdalny będzie obowiązywał co 

najmniej do 22 grudnia. Później prze-

rwa świąteczna, połączona z feriami, 

które potrwają do 17 stycznia. Co po-

tem? Tego nie wie jeszcze nikt. Gene-

ralnie nauka on-line jest wyzwaniem 

dla wszystkich: uczniów, ich rodziców, 

nauczycieli oraz dyrekcji. Wydaje się 

jednak, że najmocniej uderza w naj-

młodszych uczniów. A jak to wszystko 

widzą rodzice uczniów z gubińskich 

podstawówek? Jedna z mam, proszą-

ca o anonimowość, powiedziała nam 

tak: - Na początku było dosyć ciężko, 

dziecko musiało się przyzwyczaić do 

prowadzonych lekcji przez Internet. N 

pewno to, że zajęcia prowadzone są 

zdalnie przyczynią się do tego iż dzie-

ci, szczególnie z młodszych klas spę-

dzają więcej czasu przed monitorem, 

co ma wpływ na ich zachowanie, jed-

nak lekcje są skrócone a przerwy wy-

dłużone a nauczyciele starają się, aby 

jak najmniej przebywały przed mo-

nitorami. Na pewno tryb stacjonarny 

nauczania jest o wiele lepszy, oby po 

nowym roku dzieci mogły wrócić do 

szkół. 

Warto także przytoczyć wypowiedź 

pani Moniki, której córka chodzi do 

drugiej klasy: - Zaletą edukacji zdal-

nej jest na pewno oszczędność czasu 

i komfort. Nie trzeba rano się spie-

szyć. Tak jak to było wiosną. A wadą 

jest ograniczenie kontaktu z dziećmi, 

również problemy techniczne. Przy 

pierwszym spotkaniu był straszny 

problem z połączeniem ze wszyst-

kimi. Z pewnością przez to, że nie 

wszyscy mają dostęp do komputera 

czy Internetu, to dzieci nie zdobędą 

takiej wiedzy, jaką zdobyłyby podczas 

uczęszczania do szkoły. 

Inaczej widzą to niektórzy rodzice, 

którzy już wiosną mieli do czynie-

nia z nauką zdalną swoich pociech. 

Wtedy nie było lekcji on-line, a je-

dynie wysyłanie przez nauczyciel 

zadań np. poprzez librusa. Teraz 

– dzięki takim programom jak Te-

ams - przynajmniej jest chociaż 

namiastka normalnej lekcji. Wie-

lu nauczycieli podkreśla, że nie 

lada wyzwaniem jest przygotowa-

nie lekcji przez Internet. Na żywo 

wszystko odbywa się zupełnie ina-

czej. Kolejną sprawą jest specyfi-

ka przedmiotu - nie każdy można 

przeprowadzić w formie online. Do 

nauki potrzeba energii klasy, pytań, 

wątpliwości, „żywego” kontaktu na-

uczyciel-uczeń.. 

 (am)

Ukazał się 51. numer biuletynu 

SPZG „Gubin i Okolice”.  Co w nim 

znajdziemy? Minęło 30 lat od dnia, 

kiedy na fotelu burmistrza Gubina 

zasiadł Czesław Fiedorowicz. Pi-

sze o tym w artykule „Moje pierw-

sze dni w roli burmistrza Gubina”. 

Edmund Rodziewicz przybliża hi-

storie amatorskiego ruchu muzycz-

nego na Ziemi Gubińskiej. Ponadto 

przybliża sylwetkę Jana Stawickie-

go – gubińskiego mistrza mechani-

ka i muzyka. U. Kondracik porusza 

tematykę, którą zajmuje się Sto-

warzyszenie Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym, a G. Bartkowiak 

przypomina o tym, że minęło 50 lat 

Oddziału Miejskiego PTTK – Złoty 

Jubileusz. Jeżeli nie wiecie Państwo 

nic o jerzykach, to polecam artykuł 

Juliana Lewandowskiego „Jerzyki 

w Gubinie”. O niepełnosprawnych 

w warsztatach terapii zajęciowej 

pisze K. Kędzierska, a w kolejnym 

odcinku na łamach biuletynu dy-

rektor GDK J. Gajda opisuje historię 

tej instytucji w latach 2003-2007.  

Co więcej? Proszę poczytać obszer-

ny tekst o Kosarzynie autorstwa T. 

Lecha. Jak wyglądał rozwój prze-

strzenny Gubina w XX wieku? Kto 

zaprojektował hotel „Onyx”? Wy-

starczy przeczytać kolejny cieka-

wy artykuł z tego cyklu autorstwa 

Z. Pilarczyka. W kolejną rocznicę 

śmierci, W. Rogowski wspomina 

wieloletniego dyrektora szkoły przy 

ul. Pułaskiego Józefa Bartkowiaka. 

Biuletyn do nabycia w biurze SPZG 

ul. 3 Maja 2 i w sklepie „SEBA” pod 

tym samym adresem. (sp) 

Czy przestrzegamy w nich zasad 

bezpieczeństwa związanych z tzw. 

dystansem? Z tym bywa różnie... 

Powinniśmy także pamiętać o 

innym ważnym aspekcie przed-

świątecznej gonitwy za zakupami. 

Obecny okres sprzyja złodziejom, 

którzy potrafią wykorzystać chwilę 

naszej nieuwagi. Dlatego pamię-

tajmy o kilku ważnych zasadach: 

trzymajmy torebkę zawsze z przo-

du i dbajmy, aby była zamknięta. 

Portfel, czy też telefon nośmy w 

wewnętrznej kieszeni kurtki, bądź 

saszetce zapinanej na pas i no-

szonej z przodu. Przy kasie, paku-

jąc zakupy, nigdy nie odkładajmy 

portfela, telefonu, torebki lub sa-

szetki na bok. Trzeba także uważać 

podczas internetowych zakupów. 

Uważajmy na ,,super okazje”. Nie 

zawsze to, co widoczne na zdjęciu, 

musi być takie samo w rzeczywi-

stości lub nabyte przez sprzedaw-

cę w sposób legalny. Jeśli chcemy 

wziąć udział w aukcji internetowej, 

sprawdźmy wiarygodność sprze-

dawcy, jego poprzednie aukcje 

oraz opinie kupujących na jego 

temat. Takie informacje odnajdzie-

my w historii transakcji danego 

sprzedawcy, sprawdzając, czy po-

siada jakieś „negatywy”. Chrońmy 

swoje dane osobowe i hasła. 

(am)
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Środki zewnętrzne

Warto zacząć od tego tema-

tu, gdyż po raz pierwszy od 

początku działalności insty-

tucji pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych przybrało taki 

rozmach. Dyrektor nie bał się 

pisać wniosków kierując je 

do wielu instytucji, począw-

szy od lokalnego Euroregio-

nu S-N-B poprzez regionalny 

oddział Europejskiego Fun-

duszu Społecznego na Mini-

sterstwie Pracy skończywszy. 

Po drodze były jeszcze Fun-

dacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej, Polsko-Amery-

kańska Fundacja Wolności, 

Fundacja Orange i wiele in-

nych. Do pisania wniosków 

zmotywował też pracowni-

ków: Waldka Pawlikowskie-

go i Marcina Gwizdalskiego. 

Wspólnie udało im się przez 

te 12 lat pozyskać  1 016 934 

złote. Tak proszę państwa – 

ponad milion złotych! Pienią-

dze głównie wydano na dzia-

łania kulturalne i edukacyjne 

dzieci, młodzieży i seniorów, 

ale były też projekty wyposa-

żeniowe i inwestycyjne, które 

procentują do dziś. Ich lista 

jest bardzo długa, więc przy-

pomnę tylko te najważniej-

sze. Projekty Fundacji Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej 

(„Dwa narody – jedna przy-

szłość”, „Poetyckie Rubieże”, 

„Piknik miast partnerskich”, 

„Euromiasto 2030” i wiele 

innych) na łączną kwotę 191 

000 zł, „Demokracja bez wy-

jątku” na kwotę 100 000 zł, 2 

edycje programu ASOS z Mi-

nisterstwa Pracy z łącznym 

dofinansowaniem 100 000 zł, 

Z okazji Jubileuszu 35-lecia GDK na łamach „Wiadomości Gubińskich” trwa od marca br. cykl opisujący dokonania kolejnych dyrektorów gubińskiej 
placówki kultury. Opisaniem okresu 22 lat zajął się dyrektor Janusz Gajda. Dokonania piszącej te słowa jak również Danuty Kaczmarek i Jerzego Zięby 
przedstawił rzeczowo i obiektywnie. Jeżeli chodzi o okres jego rządów ciężko byłoby mu się na takową obiektywność zdobyć, stąd śpieszę z pomocą, by 
z prawdziwą przyjemnością przedstawić ostatnie 12 lat działalności dyrektora Gajdy. Opisać ten okres było mi zdecydowanie łatwiej, bo w wielu przedsię-
wzięciach brałam udział bądź to jako widz, bądź współorganizator.

społeczeństwo
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Jak ryba w wodzie 

 dokończenie ze str. 1 
Na co dzień spotykamy się z dzieć

mi, młodzieżą, z osobami dorosłymi 
z różną niepełnosprawnością i nie 
zawsze wiemy, jak się zachować wo
bec nich. A to takie proste (jeżeli się 
wie) - wystarczy zapytać, co może
my zrobić, jak im pomóc.

Jeżeli zechcesz pomóc niewido
memu w przejściu przez ulicę, to jak 
to należy zrobić?

Zanim dotkniesz – uprzedź, że 
będziesz chciał to zrobić, najlepiej 
zaproponuj swoje ramię, a nie łap 
niewidomego za rękę.

Albo czy możesz pogłaskać psa 
przewodnika osoby niewidomej? 
Nie, nie powinno się z nim bawić, 
głaskać, gwizdać na niego. Pies jest 
w pracy i został tak wyszkolony, by 
skupić się tylko na zadaniu prowa
dzenia swojego właściciela.

Albo jeśli niepełnosprawny jest z 
opiekunem, to jak nawiązać kon

takt? - bezpośrednio z niepełno
sprawnym, a nie przez opiekuna.

To tylko kilka z 27 pytań, na które 
należało odpowiedzieć prawidłowo. 
Oprócz tego trzeba było wykonać 
plakat, zagrać scenkę rodzajową 
pokazującą, jak należy zachować się 
wobec niepełnosprawnego kolegi (z 
różną niepełnosprawnością), ułożyć 
hasło propagujące szacunek wobec 
niepełnosprawnych.

Wśród siedmiu trzyosobowych 
drużyn ze szkół miasta i gminy Gu
bin najlepszymi okazały się:

I MIEJSCE - SZKOŁA W CHLEBOWIE
II MIEJSCE - SZKOŁA W STRZEGO

III MIEJSCE - SZKOŁA NR 2 W GUBI

Pozostali uczestnicy to szkoły w 
Bieżycach, Grabicach, Starosiedlu i 
SP 3 w Gubinie. Wszystkie drużyny 
uczestniczące w konkursie okazały 
się być bardzo dobrze przygoto

wane, co jest niewątpliwą zasługą 
przygotowujących ich nauczycieli. 
Zmagania konkursowe urozmaicił 
występ zespołu uczniów Specjalne
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Gubinie - wspólny śpiew 
piosenki „Magiczne słowa”- no i bu
fet z napojami i słodkościami, który 
(jak co roku) sponsorowała członki
ni Klubu Kobiet Niezależnych pani 
Grażyna Sikora.

Głównym celem konkursu było 
zwiększenie świadomości uczniów 
dotyczącej zasad dobrego zacho
wania wobec osób niepełnospraw
nych.

Wszyscy uczestnicy oprócz dyplo
mów otrzymali przydatne w dalszej 
nauce albumy książkowe o różnej 
tematyce, zaś trzy pierwsze miejsca 
zawiozły do szkół statuetki jak za
wsze sponsorowane prze członkinię 
KKN Wiolettę Poniatowską.

Kaśka Janina Izdebska

Prof. NORMAN DAVIES, brytyjski hi
storyk i pisarz, tak chętnie wydawany i 
czytany u nas, bezlitośnie skrytykował 
obecną rzeczywistość, mówiąc:

„Kaczyński działa jak bolszewik, a PiS 
to najbardziej mściwy gang w Europie”-

Co ten facet wygaduje? O co jemu 
chodzi? Czy o to, że PiS, czyli rząd, obie
cuje nam zbawienie tylko wtedy, kiedy 
państwo będzie rządziło wszystkim?

Myśmy przecież to już przerabiali. 
Czym była Polska Ludowa, jak nie tym? 
Rządzili każdą fabryką, każdą szkołą, 
każdym artystą z osobna.

Po co myśmy się chcieli z tego wydo
stać? Po to, żeby znowu wejść w tę samą 
wodę? Przecież tendencja, żeby pań
stwo przejęło wszystkie inicjatywy, jest 
charakterystyczna dla PRL.

A może chodzi mu o to, że tworzy się 
teraz alternatywna wersja historii. To 
zabawne i smutne zarazem, gdy ogląda 
się tę radosną twórczość i narodziny no
wych bohaterów nowej rzeczywistości.

Nigdzie nie ma śladu o tym, że decyzja 
o zorganizowanie u nas szczytu NATO 
zapadła, gdy prezydentem był Broni
sław Komorowski, a ówczesny minister 
spraw zagranicznych Bronisław Gere
mek podpisał naszą akcesję. Ani śladu 
roli, jaką w przekonaniu Amerykanów i 
prezydenta Billa Clintona odegrał polski 
prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

W pierwszą rocznicę śmierci Włady
sława Bartoszewskiego nikt z obecnie 
rządzących nawet się na ten temat nie 
zająknął. O nim, tak jak o wielu pozosta
łych, też trzeba zapomnieć, trzeba go 

wygumować z historii.  Najwyższe od
znaczenie w Polsce, Orła Białego, nada
wane od 1705r. za wyjątkowe zasługi 
cywilne i wojskowe najwybitniejszym 
Polakom oraz najwybitniejszym przed
stawicielom państw obcych w tym roku 
otrzymał m.in. Bronisław Wildstein-sta
jąc tym samym w równym szeregu z 
Nowakiem-Jeziorańskim, Miłoszem, 
Karskim, Daviesem. Nic więc dziwnego, 
że z Kapituły Orła Białego odeszli Krzysz
tof Penderecki, Aleksander Hall, prof. 
Henryk Samsonowicz i Jerzy Buzek.

A może chodzi tu o „dobrą zmianę”, 
która nikomu nie przepuści, o żadnej 
firmie czy stanowisku nie zapomni, a 
jeżeli wolnej funkcji akurat nie ma, to ją 
stworzy? Czy są jeszcze jakieś państwo
we posady nie objęte przez członków 
PiS i osoby z funkcjonariuszami tej par
tii zaprzyjaźnione lub spokrewnione, 
czyli zaliczone do pierwszej kategorii, 
jak mówi prezydent, czy lepszego sor
tu - jak mówi prezes? Bo proszę sza
nownego Czytelnika - trwają próby 
stworzenia nowej definicji Polaka, gdyż 
prezesowi PiS nie podoba się, że obec
nie za Polaka uważa się każdy, kto chce. 
Dawna definicja wymagała, żeby Polak 
był katolikiem, ale w dzisiejszej sytuacji 
politycznej jest to niewystarczające. Dla
tego Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński 
zaproponowali własną klasyfikację Pola
ków, którą otwierają ludzie z tzw. pierw
szej kategorii - „To my właśnie jesteśmy 
ludźmi pierwszej kategorii” - wyjaśnił 
niedawno w oficjalnym wystąpieniu 
Andrzej Duda, precyzując, że chodzi 

o ludzi, „których interesy muszą być 
przede wszystkim tu realizowane”.

No więc, żeby dobrze je realizować, 
na rządowych posadach zasiada dziś 
40 posłów i senatorów z PiS (18 mini
strów i 22 sekretarzy stanu).W kierow
nictwie kultury i rolnictwa zasiada już 
po trzech posłów. Nie bardzo wiadomo, 
czemu ma służyć aż takie wzajemne 
przenikanie się władzy ustawodawczej 
i wykonawczej. Czy posłowie wybrani 
do parlamentu mogą się sprawdzić w 
rządzeniu? Poza pensją na rządowej 
posadzie nadal przysługuje im dieta 
parlamentarna w wysokości 2,5 tys. zł. 
„Rządowy” poseł ma też prawo na pro
wadzenie w terenie biura poselskiego 
(miesięcznie 12,150 zł), choć przy rządo
wych obowiązkach jego tam obecność 
i kontakt z wyborcami staje się proble
matyczny.

Odwraca się historyczna hierarchia au
torytetów. Z Wałęsy robi się zdrajcę, a z 
prokuratora stanu wojennego Piotrowi
cza - bohatera „Wallenroda”.

Tak więc PiS zmienia państwo liberal
ne w państwo narodowe.

Planuje się odebranie funduszy euro
pejskich samorządom: ile i komu dać, 
zdecyduje centrala. Recydywa PRL w 
narodowej szacie. Pocieszenie w tym, 
że nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się 
kończą.

przypomnę Państwu, że prof. Nor
man Davies, brytyjski historyk, autor 
wielu książek m.in. o Polsce, w 2012r. 
został odznaczony przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego Orderem 
Orła Białego za zasługi dla Rzeczypo
spolitej Polskiej, a w szczególności za 
upowszechnienie wiedzy o Polsce i jej 
kulturze, za kształtowanie pozytywnego 
wizerunku o Polsce w Europie i świecie, 
za wspieranie przemian demokratycz
nych Polsce.

Stare ballady i romanse, a także lżejsze 
melodie, jak „Pszczółka Maja”, piosenki i 
melodie z dawnych lat, własne utwory, a 
na zakończenie - nieśmiertelna „Barka” 
uwielbiana przez polskiego Papieża – to 
wszystko rozbrzmiewało w sobotę 14 
maja podczas koncertu znanego gubiń
skiego barda Tadeusza Kolasińskiego. 
Inicjatorem cyklu spotkań z muzyką jest 
radny Jan Skóra, który mówi: Moim ma
rzeniem jest zorganizowanie cyklu kon
certów – spotkań z muzyką i występów 
artystycznych, na których będą mogli 
zaprezentować się nasi lokalni artyści, 
zarówno ci znani, jak i ci, którzy rozpo

czynają swoje spotkania z mikrofonem 
i estradą. Mile widziane będą występy 
zespołów i chórów. Chciałbym, aby 
wszyscy słuchacze, tak seniorzy, jak i naj
młodsi, znaleźli dla siebie swój ulubiony 
rodzaj muzyki. 

Wszystkie koncerty będą się odbywać 
w gubińskiej farze. Najbliższy z nich jest 
zaplanowany na 11, a następne na 18 i 
25 czerwca b. roku. To do wakacji. Nato
miast co będzie dalej? Jak na razie po
mysłodawca nie zdradza. Ale zapewnia, 
że będzie coś fajnego. 

Antoni Barabasz

Jesienią 2015 roku w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej odbyło się spo
tkanie z Miłosławem Kowzanem, 
autorem książki o Perczynie i history
kiem Stanisławem Sługockim. Tema
tem spotkania było ludobójstwo na 
Kresach Wschodnich. To wówczas 
narodził się pomysł, by upamiętnić 

tę zbrodnię poprzez postawienie tabli
cy pamiątkowej na gubińskim cmen
tarzu. 

Zawiązał się Komitet Organizacyjny, 
w skład którego weszli: Urszula Kon
dracik – radna, Halina Nodzak - prezes 
Gubińskiego Towarzystwa Kultury, 
Edmund Rodziewicz- były dyrektor 

Szkoły Muzycznej i Leszek Ozierski - 
lekarz, którego członkowie rodziny są 
ofiarami ludobójstwa. – Nasze dzia
łania wsparli sponsorzy: Firma Iwa
niccy, Firma Państwa Poniatowskich, 
burmistrz Bartłomiej Bartczak, Leszek 
Ozierski i inni anonimowi darczyńcy. – 
mówi U. Kondracik, szefowa komitetu. 

W sobotę 11 czerwca br. o godzinie 
10.00 na Cmentarzu Komunalnym 
odbędzie się uroczyste odsłonięcie 
tablicy. Będzie także msza św. z homi
lią ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego, 
znanego w Polsce badacza i publicy
sty, na temat ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich. W przeddzień tej uroczy

stości, 10 czerwca (piątek) o godzinie 
18.00 w Galerii „Ratusz” odbędzie się 
spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowicz
-Zaleskim.

Przy tej okazji w imieniu Komitetu 
Organizacyjnego zapraszamy miesz
kańców Ziemi Gubińskiej na tę nieco
dzienna uroczystość. (sp)

11 maja w Gubińskim Domu Kultury 
przeprowadzono XXV Spotkania Po
wiatowe – formy taneczne. Pierwsze 
miejsce przyznano zespołowi dziecię
cemu „Wesołe Nutki” z Zespołu Szkół 
Samorządowych w Dychowie. Drugie 
miejsce zajął widoczny na zdjęciu Pol
sko-Niemiecki Zespół Taneczny „Tip
-top”, w którym występują maluchy z 

Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie 
wraz z partnerskim Przedszkolem Re
genbogen z Guben. Trzecie miejsce za
jęły „Żabki” z Przedszkola nr 3 w Krośnie 
Odrzańskim. Każda z grup otrzymała 
pamiątkowe dyplomy. Można było za
uważyć, że wiele dzieci, tańcząc na sce
nie, czuło się jak ryby w wodzie. 

projekt „Uniwersytet III Wie-

ku w Gubinie z EFS - Kapitał 

Ludzki na kwotę 50 000 zł i 

do tego lwia część zdobyte-

go miliona dofinansowania 

pochodziła z Euroregionu 

- to niebagatelna suma 575 

934 złote.

Pozyskana suma prawie 200 

000 zł ze środków FWPN 

zrobiła wrażenie w Warsza-

wie. Gubiński Dom Kultury 

w 2011 r. został wyróżniony 

tytułem „Ikony porozumie-

nia”. Z okazji 20-lecia Funda-

cji delegacja GDK w osobach 

dyrektora Janusza Gajdy i 

Waldemara Pawlikowskiego 

odebrała w Warszawie gra-

tulacje z rąk  Ambasadora 

Niemiec w Rzeczpospolitej 

Polskiej, Pana Johannesa Ba-

ucha.

Galeria „Ratusz”

Od samego powstania gale-

ria w ratuszu z jednej strony 

wpisana w struktury GDK z 

drugiej jednak uzurpująca 

sobie niepisane prawo do sa-

modzielności miała integro-

wać gubińskie środowisko 

twórcze, prezentować poza 

gubińskich artystów oraz 

prowadzić działalność edu-

kacyjną. Ze wszystkich tych 

zadań na przestrzeni lat wy-

wiązywała się starannie, zaś 

od roku 2007 zyskała nową 

jakość działalności dzięki 

środkom pozyskanym głów-

nie z Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. Rok ob-

jęcia dyrektorowania przez 

J. Gajdę był w Galerii szcze-

gólnym rokiem, czasem 

zdominowanym przez mło-

dych, którzy dzięki pozyska-

nym funduszom z progra-

mu „Młodzież w działaniu” 

uczestniczyli w wielomie-

sięcznym projekcie „Rucho-

me miasto – akcja graffiti”. W 

galerii odbywały się zajęcia 

poświęcone tej nowoczesnej 

formie sztuki ulicy. Projekt 

miał też wymiar międzynaro-

dowy, do udziału bowiem za-

proszeni zostali także uczest-

nicy z Niemiec. Finałem tych 

działań była wielka wystawa 

w galerii, a także prezentacja 

sztuki na ulicach miasta. W 

zasadzie jak się zaczęło, tak 

zostało do dziś. Dalsze lata 

prosperity dzięki pozyska-

nym środkom unijnym były 

bogate w działalność wysta-

wienniczą i nie tylko. Akcje 

młodzieżowe, kształcenie 

seniorów, zajęcia stacjonar-

ne, plenery „na mieście” i te 

wyjazdowe, no i te koncerty 

- w ramach wernisaży, czy 

też jako autonomiczne wy-

darzenia. Galeria okazała się 

doskonałym miejscem do 

prezentacji sztuki muzycz-

nej. Wśród prezentowanej 

sztuki mogliśmy obok naj-

popularniejszego malarstwa 

znaleźć również grafikę, 

rzeźbę, fotografię, żel-art, 

asamblaż, ceramikę, tkactwo 

oraz patchwork. Organizo-

wano niezliczone wernisaże 

lokalnych twórców, wśród 

których warto wspomnieć 

W. Galewskiego, A. Czabato-

ra, S. Kościeszę, J. Pilarczyk, 

T. Wołoszyna, D. Chwałek, 

M. Spychalską, W. Pawlikow-

skiego, A. Sieczkowskiego, 

K. Kolasińskiego oraz przyja-

ciół z Guben K. Bramburge-

ra, P. Grünera i J. Kobeliusa. 

Oprócz tego mocnymi punk-

tami programu były werni-

saże uznanych mistrzów z 

Polski i z zagranicy: Zdzisła-

wa Beksińskiego, Edwarda 

Gałustowa (Białoruś), Jana 

Kantego Pawluśkiewicza, Ta-

deusza Raczkiewicza, Józefa 

Burlewicza, Stanisława Ma-

zusia, Dariusza Milińskiego, 

Sigrid Noack, Michel Jacot 

(Niemcy). Niezapomniane 

zostaną także projekty: kon-

kurs fotograficzny „Złoto na-

tury. Lubuskie - Brandenbur-

gia”, „Wyspa wyobraźni” - w 

jego ramach Julian Zapła-

tyński wykonał słynną rzeźbę 

złotej ryby do dziś upiększa-

jącą Wyspę Teatralną, „Hi-

storia Żydów w Guben” przy 

współpracy gubeńskiego hi-

storyka Andreasa Petera oraz 

„Nowy poczet królów Polski” 

Waldemara Świerzego - przy 

współpracy z Bankiem PKO 

BP. Warto wspomnieć też 

wystawy specjalne: fotogra-

ficzną w ramach obchodów 

775 – lecia Euromiasta Gu-

bin-Guben pt. „Gubin – Gu-

ben – miasto jakiego nie 

znamy”, wystawę „Fotografia 

Dzikiej Przyrody” organizo-

waną przez Natural History 

Museum w Londynie i BBC 

Wildlife Magazine, wysta-

wę fotografii Magdaleny 

Spychalskiej pt. „Obiektyw 

na niepełnosprawność” z 

okazji Europejskiego Dnia 

Walki z Dyskryminacją Nie-

pełnosprawnych, wystawę 

poświęconą życiu dr. Tade-

usza Kunickiego zorganizo-

waną przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, 

wystawę malarstwa Krzysz-

tofa Trzaski inspirowanego 

twórczością Jacka Kaczmar-

skiego, która odbyła się w 

ramach festiwalu „Poetyckie 

Rubieże”, czy wystawę ma-

larstwa i rysunku Wojciecha 

Pomianowskiego pt. „… ma-

lując jazz i moje nieznajome” 

odbywającej się w ramach 

Lubuskich Zaduszek Jazzo-

wych.

Kierownikowi Galerii „Ratusz” 

Waldemarowi Pawlikowskie-

mu, który sprawuje tę funk-

cję od roku 2000, szczegól-

nie zależy na tym, by Galeria 

wciąż się rozwijała i przede 

wszystkim nie zamykała  tyl-

ko na prezentację dzieł wizu-

alnych, ale tworzyła efekt sy-

nergii z innymi dziedzinami 

sztuk pięknych.

Grupa młodzieżowa 

„OTWARTE”

Grupą od samego początku 

kieruje Marcin Gwizdalski, 

który jak nikt inny potrafi zro-

zumieć problemy współcze-

snej młodzieży. Do wspólnych 

działań przekonał już ponad 

200 osób z miasta i gminy 

Gubin, bo tyle szacuje się, że 

przewinęło się przez GDK na 

przestrzeni 15 lat. Młodzież 

skupiona wokół „OTWARTE” 

włącza się w akcje charytatyw-

ne, współorganizuje gubińską 

WOŚP, pomaga w zbiórkach 

Esquadry, działa na rzecz praw 

człowieka, zwierząt i poszano-

wania przyrody. W tym zakre-

sie współpracowała z Domem 

Anny Frank w Amsterdamie, 

Greenpeace Polska, Klubem 

Gaja oraz lokalnymi organi-

zacjami, wśród których war-

to wymienić Stowarzyszenie 

Ludzi Aktywnych, Stowarzy-

szenie Pomocy Osobom Au-

tystycznym „Dalej Razem”, 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Gubińskiej i Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wycho-

wawczy. Grupa „OTWARTE” 

powstała w głównej mierze 

aby organizować imprezy dla 

swoich rówieśników. Od 2007 

roku wspólnie przygotowała 

setki eventów młodzieżowych 

– koncerty, wystawy, happe-

ningi, flash-moby, gry tereno-

we, turnieje, konkursy, spo-

tkania z ciekawymi i znanymi 

osobami i wiele innych. Wśród 

najbardziej rozpoznawalnych 

zespołów czy nazwisk, które 

pojawiły się w Gubinie moż-

na wymienić: Farben Lehre, 

Kobranockę, PEJĘ, Vadera i 

literata młodego pokolenia 

Jakuba Żulczyka. Ponadto 

„OTWARTE” organizowała za-

jęcia edukacyjne dla dzieci, 

młodzieży i seniorów w ra-

mach działalności Pracowni 

Orange i Makerspace Gubin. 

Warsztaty dotyczyły przeważ-

nie nabywania kompetencji 

cyfrowych, programowania, 

robotyki oraz bezpieczeństwa 

w sieci. Na swoje działania, co 

ważne, młodzież potrafi sama 

zorganizować pieniądze i to 

nie byle jakie. Sam tylko pro-

jekt „Demokracja bez wyjąt-

ku” zyskał dofinansowanie 

100 tys. złotych, zaś wartość 

sprzętu zakupionego do Pra-

cowni Orange czy Makerspa-

ce to także grube dziesiątki 

tysięcy złotych. CDN...

Janina „Kaśka” Izdebska

Od lewej: W. Pawlikowski, Ambasador J. Bauch z żoną, J. Gajda

„Rodzinne zdjęcie” z wernisażu Dariusza Milińskiego

Młodzieżowa Grupa "OTWARTE" podczas flash mobu "Stop dopalaczom!" 
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społeczeństwo
Co planuje gmina?

W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o planach miejskich w 2021 

roku. Dziś pytamy wójta Gminy Gubin Zbigniewa Barskiego, czego 

mogą spodziewać się mieszkańcy w przyszłym roku.  

Magiczny zaprzęg!

- Na początek kilka zdań o środkach 

pieniężnych, które przekazało pań-

stwo na wsparcie samorządów w 

likwidacji skutków pocovidowych. 

Środki otrzymano w ramach   Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych. Planujemy z tego tytułu dwa 

przedsięwzięcia: budowę świetlicy 

w Chlebowie i dalsza realizacja ko-

lejnych przydomowych oczyszczal-

ni ścieków.  Będzie to kontynuacja 

działań rozpoczętych w tym roku. 

Zbudowaliśmy 35 oczyszczalni, w 

przyszłym roku planujemy zbudo-

wanie kolejnych 34. Na wydanie pie-

niędzy, o których mowa wyżej musi-

my otrzymać zgodę ale warto dodać, 

że planując oba przedsięwzięcia nie 

liczyliśmy na dodatkowe pieniądze. 

Także jest to miłe zaskoczenie. 

Na co jeszcze mogą liczyć mieszkań-

cy? – Mamy złożone kolejne wnioski 

na budowę dróg wewnętrznych. Na 

pewno dotyczy to dróg wewnętrz-

nych w miejscowościach Późna i 

Dobrzyń. Zaplanowaliśmy budowę 

oczyszczalni ścieków dla zespołu 

domków wielorodzinnych w Grabi-

cach. Nie ukrywam, że liczymy na 

pieniądze pochodzące z programów 

wspierających miejscowości pope-

geerowskie. 

Czy jest w planie na rok przyszły wio-

dąca inwestycja, taka przebijająca 

pozostałe? – Nie ma w naszych pla-

nach wiodącej inwestycji. Te, które 

realizujemy często w kwotach na 

kilkaset tysięcy są przede wszystkim 

potrzebne mieszkańcom. Nie da 

rady nic robić na pokaz, bo szkoda 

pieniędzy. Planując myślimy o inwe-

stycjach, ułatwiających mieszkań-

com życie. Teraz robiona jest droga 

w Jazowie. Powiat kończy tam od-

cinek drogi. My z naszych pieniędzy 

przewidujemy wymianę oświetlenia 

na nowoczesne, które w zdecydowa-

ny sposób doświetli drogę wewnątrz 

wsi. Przed laty w planach gminy 

można było zobaczyć przede wszyst-

kim inwestycje związane z dopro-

wadzeniem wody do gospodarstw. 

Czy tę sprawę można uważać za za-

kończoną? – Wydaje mi się, że dziś 

woda dociera prawie do wszystkich. 

Zapewne są tzw. „niedobitki” i należy 

nadmienić, że prace wodociągowe 

nie zostały definitywnie zakończo-

ne. Co ważne: jesteśmy przed nieco 

innym problemem. Musimy wymie-

niać stare popegeerowskie wodo-

ciągi. Gdyby pojawiły się pieniądze, 

o których wspomniałem wcześniej, 

wymienimy wodociągi w Luboszy-

cach i Kozowie. To wodociągi w opar-

ciu o rury azbestowe, mocno poza-

rastane. Staramy się szukać nowych 

pieniądzy wszędzie tam, gdzie są 

takie możliwości. To pozwoli między 

innymi na coraz to szersze „ogarnię-

cie” problemu dróg wewnętrznych 

na terenie gminy. Gmina tych „wła-

snych” dróg ma ponad 100 kilome-

trów. 

Ma pan marzenia? – By remonty 

i budowa dróg objęła całą gminę. 

Mamy drogi wojewódzkie, powiato-

we i gminne. W związku z tym nie 

mamy wpływu na stan wszystkich 

dróg. Na obraz gminy wpływ ma 

często stan dróg. Przyjezdnego nie 

interesuje właściciel drogi. On wie, że 

jest w gminie Gubin. Dlatego marzę 

by wszystkie drogi na terenie gmi-

ny były równe i nowoczesne. Dzisiaj 

wiele gminnych dróg jest w lepszym 

stanie, niż wiele np. wojewódzkich. 

Jest dużo lepiej niż było przed laty. 

Sporo złego zrobiły opowiadania o 

kopalni. Kopalni nie ma, ale wielu 

wspomina, że nie zaistniało na tym 

terenie, bo to tereny przeznaczone 

na kopalnię. Niektórych pieniędzy 

nie udało się zdobyć na potrzeby 

gminy, bo: „tu ma być kopalnia”. 

O czym nie należy zapomnieć? – O 

funduszu sołeckim. Niektóre wioski 

zrealizowały przedsięwzięcia wła-

śnie w ramach tego funduszu. Np. 

odcinek drogi wykonanej w Staro-

siedlu wykonano z pieniędzy gminy 

ze wsparciem materiałowym, po-

chodzącym z funduszu sołeckiego, 

zatoczka przystankowa Sękowicach. 

Mieszkańcy decydują co we wsi trze-

ba zrobić. Mogą wydać pieniądze na 

to, co jest własnością gminy. 

– Chciałbym by zwiększyła się skład-

ka na NFZ. Mamy pięć ośrodków 

zdrowia, za które odpowiedzialny 

jest wójt. To sytuacji zgoła inna niż 

w mieście. Nie ma w gminie niepu-

blicznej służby zdrowia. (sp)

Redaktor korzystając z ubiegłorocz-

nej wizyty w miasteczku Rivaniemi, 

gdzie zamieszkuje Św. Mikołaj – oso-

biście spotkał się z Rudolfem i wszyst-

kimi jego kuzynami już zaprzęgnię-

tymi do sań, które były wypełnione 

niezliczoną ilością paczek.

Czy to prawda, że stałeś się najważ-

niejszym pomocnikiem Św. Mikoła-

ja?

O tak! A moi kuzyni z którymi po-

dróżujemy w tę grudniową noc w 

jednym zaprzęgu to Fircyk, Złośnik, 

Tancerz, Pyszałek, Kometka, Amorek, 

Błyskawiczny i mój tata – Profesorek, 

a ja chyba jestem spośród nich naj-

bardziej znany z powodu mojego 

czerwonego noska! Wielu moich ku-

zynów już nie lata w naszym zaprzę-

gu, ale niebawem nasza reniferowa 

rodzinka będzie też znacznie większa!

Pędzicie ze swoim magicznym za-

przęgiem i saniami wypełnionymi 

niezliczoną liczbą paczek z niewy-

obrażalną – dla nas, ludzi – prędko-

ścią. Jak to się dzieje? 

Bo jesteśmy magicznym zaprzę-

giem; jemy magiczne trawy, mchy 

i porosty, ale też lubimy zjeść ziem-

skie sianko i... np. jabłka! Pamiętasz 

zapewne redaktorze, jak Św. Mikołaj 

wyjaśniał ci, jakie znaczenie ma okre-

ślenie czasoprzestrzeń? Czas upły-

wając – powoduje zmiany pór roku; 

mamy więc wiosnę, lato jesień i zimę, 

a więc Boże Narodzenie wraz z cho-

inką. Natomiast przestrzeń jest cały 

czas jednakowa, dlatego docieramy 

jednocześnie do wszystkich domów, 

w których mieszkają dzieci. A, że po-

ruszamy się też z magiczną prędko-

ścią – dlatego jesteśmy niewidzialni, a 

nasz Szef - Mikołaj wlatuje kominem, 

zostawia prezenty i tą samą drogą 

wylatuje z mieszkania!

Czego byście życzyli  dla siebie pod 

choinkę?

Mamy jedno - zarówno ja i moi kuzyni 

z magicznego zaprzęgu – abyście Wy 

Ludzie nie znęcali się nad naszymi 

siostrami i braćmi; i wszystkimi inny-

mi pozostałymi zwierzętami – końmi, 

lisami, jelonkami, psami, kotami; aby-

ście je mocno szanowali i kochali! Aby 

jadąc swoimi saniami, które nazywa-

cie samochodami – nie krzywdzili ich 

na ziemskich szlakach, które nazywa-

cie drogami. Bo każda krzywda dla 

nich wyrządzona bardzo boli, a my je 

wszystkie czujemy!  

Rudolfie – o Św. Mikołaju, Tobie i 

Twoim zaprzęgu na Ziemi powstało 

wiele filmów i piosenek...

Jest nam bardzo miło, że w taki spo-

sób o nas pamiętacie. Cieszymy się, 

że jesteśmy tak znani!

Rudolfie ostatnie pytanie, jakie 

chciałbym Ci zadać; przyrzeknij, że 

odpowiesz na nie szczerze!  

Ależ tak, odpowiem. Czy redaktor sły-

szał, żeby zwierzęta kłamały?!

Czy jest prawdą, że w wigilijną noc 

potraficie też przemawiać ludzkim 

głosem?

A nie, nie, ja nigdy o tym nie słysza-

łem. Przepraszam, ale my już musimy 

odlatywać! 

Wobec tego bardzo Ci dziękuję za 

ten wywiad i wracam do domu – do 

Gubina.

Nie ma sprawy! Wskakuj redaktorze 

– zaraz podrzucimy ciebie do twojej 

Ojczyzny...

Renifery, oprócz psów – są prawdo-

podobnie najstarszymi zwierzęta-

mi towarzyszącymi ludziom. Zwie-

rzeń renifera Rudolfa wysłuchał i 

zanotował 

Antoni Barabasz
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historia I społeczeństwo
Na „covidowy” czas„Solidarność” w Gubinie (cz. 3)

Tradycją Gubińskiego Domu Kultury 

było organizowanie spotkań z Miko-

łajem. Zawsze cieszyły się one popu-

larnością wśród najmłodszych miesz-

kańców Gubina i okolic.

Niestety, w tym roku, ze względu na 

obecne ograniczenia związane z pan-

demią, nie było takie możliwości, aby 

dzieci spotkały się z tym wyjątkowym 

gościem w sali widowiskowej GDK 

i wspólnie z nim tańczyły, śpiewały 

i oczywiście otrzymywały od niego 

prezenty. Na szczęście udało się przy-

gotować inną formułę zabawy miko-

łajkowej. Na czym ona polegała?

Wyjaśnia dyrektor GDK, Janusz Gaj-

da: - Akcję wypromowaliśmy na Fa-

cebooku. Zaprosiliśmy mieszkańców 

do wspólnej zabawy. W niedzielę, 

6 grudnia, przy pięknej i słonecznej 

pogodzie, warto było się wybrać na 

spacer i zwrócić uwagę, czy gdzieś 

obok nas nie ukaże się nam malutki 

ludzik w czerwonej czapeczce. Za-

bawkowe mikołaje były pochowane 

w różnych miejscach naszego miasta, 

na przykład w niektórych parkach. 

Przy każdym z nich była szczegóło-

wa instrukcja, co należy zrobić, by 

otrzymać prezent. Odnalezione kody 

należało przesłać na naszego maila. 

Ostatnim etapem akcji było odebra-

nie upominku z domu kultury. Akcja 

cieszyła się dużym zainteresowaniem 

i nie wykluczone, że podobna zabawa 

odbędzie się tuż przed Bożym Naro-

dzeniem. 

(am)

Znalezione – zdobyte!

Do grudnia 1981 roku w Zarządzie 

Regionu zarejestrowano komisje za-

kładowe gubińskich zakładów pra-

cy m.in. w: LZPS „Carina”, Zakładach 

Przemysłu Odzieżowego „Goflan”, 

Miejskim Przedsiębiorstwie Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

Spółdzielni Inwalidów „Pokój”, Za-

kładach Przemysłu Dziewiarskiego 

„Diana”, Gminnej Spółdzielni „Samo-

pomoc Chłopska”, Zielonogórskich 

Zakładach Produkcji Betonów „Pre-

fabet”  Oddział w Gubinie, Państwo-

wej Komunikacji Samochodowej, 

Zakładach Energetycznych, Straży 

Pożarnej, Zakładach Produkcji Ma-

szyn Spożywczych i  Urządzeń Ga-

stronomicznych „Kromet” i w miej-

scowej drukarni, która należała do 

Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego 

„Diana”. 13 grudnia 1981 roku w  Polsce 

wprowadzono stan wojenny. Wpro-

wadzono zakaz zebrań publicznych, 

ustanowiono godzinę policyjną, kon-

trolowano pocztę i telefony, wprowa-

dzając cenzurę. Zamknięto granicę 

państwową i internowano tysiące 

działaczy Solidarności. Z Gubina 13 

grudnia internowano Zenona Wróbla 

i Jerzego Pogłodzińskiego, a dzień 

późnej  Czesława Zajączkowskiego. 

Gubin 13 grudnia 1981 roku  Komisja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy 

Lubuskich LZPS „Carina” przystąpiła 

w godzinach rannych do wydawania 

paczek żywnościowych pochodzą-

cych ze Szwecji.  Punkt wydawania 

zorganizowano przy kościele pw. Trój-

cy Świętej. Paczki wydawano dla ubo-

gich pracowników gubińskich zakła-

dów pracy. Duże zaangażowanie w to 

przedsięwzięcie wykazał ks. Aleksan-

der Dobrucki, który owe dary sprowa-

dził do Gubina. Wobec braku możli-

wości jawnego działania członkowie 

zdelegalizowanej „Solidarności” roz-

poczęli działania w konspiracji. Wokół 

Kościoła skupiło się życie gubińskiej 

prawicy. Popularne były tu Msze św. 

za Ojczyznę. Od tego czasu aż do 

zmian ustrojowych (1989) działalność 

gubińskiej Solidarności sprowadzała 

się do różnych form manifestowania 

sprzeciwu wobec władz stanu wo-

jennego. Upowszechnił się zwyczaj 

noszenia oporników, zamiast zaka-

zanych znaczków Solidarności oraz 

spacerów podczas emisji dziennika 

TV. W tym czasie w oknach wysta-

wiano palące się świece. Penetracja 

i działania SB i kontrwywiadu rozbiły 

zinstytucjonalizowane struktury „So-

lidarności” w Gubinie. W ich miejsce 

nie powstały struktury działające w 

podziemiu. W mieście przystąpiono 

do malowania „wrogich” napisów, i 

tak np.: 21- 22 lipca 1983 roku przy ulicy 

Piastowskiej namalowano białą farbą 

olejną napis o treści: „Solidarność” i 

„Precz z PZPR”. Twórcami napisów 

byli Witold Wilczek i Marek Kamiński, 

którzy odpowiadali przed Kolegium 

ds. Wykroczeń przy Naczelniku Mia-

sta. Ukarani zostali karą grzywny po 

2.000 złotych. 28 września 1983 roku 

ujawniono sporych rozmiarów na-

pis na skrzydle muru oporowego na 

placu Wdzięczności  przy ulicy dr Ta-

deusza Kunickiego wykonany farbą 

olejną o treści: „Precz z pseudosocja-

lizmem”. 2 listopada 1983 roku na mu-

rze kamiennym ogrodzenia cmenta-

rza przy ulicy Królewskiej  farbą olejną 

napisano „Ofiarom Katynia” oraz 

namalowano symbol „Polski Walczą-

cej”.  14 stycznia 1984 roku na ścianie 

jednego z budynków przy ulicy Sło-

wackiego namalowano czerwoną 

farbą  duży napis: „Solidarność”, prze-

pasany czarna wstęgą. Po obydwóch 

stronach napisu wisiały duże portrety 

Lecha Wałęsy. Dopiero 19 marca 1989 

roku zawiązał się nowy Komitet Za-

łożycielski NSZZ „Solidarność” przy 

Lubuskich Zakładach Przemysłu Skó-

rzanego „Carina” w składzie:  Walde-

mar Kleszcz, Grzegorz Perlak, Bożena 

Koluch, Andrzej Folerski, Zbigniew 

Lewandowski, Andrzej Adamczak, 

Zbigniew Baziuk i Witold Szela. Ko-

mitet Założycielski działał w zakładzie 

bez przydziału funkcji, natomiast od 11 

kwietnia 1989 roku oddelegowano do 

prac związkowych dwie osoby: Grze-

gorza Perlaka i Waldemara Kleszcza.  

(jzsp)

Zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wiele radości w 
nadchodzącym 2021 roku 

wszystkim swoim Klientom życzy 

Sklep Jubilersko – Zegarmistrzowski  

„KARAT – 2” Ewy Dmytrów.

Książka to doskonały pomysł na 

upominek, którym możemy ob-

darować najbliższych. - Zbliżają-

ce się święta Bożego Narodzenia 

to dobra okazja,  aby kupić na na-

szym świątecznym kiermaszu za 

niewielkie pieniądze (od 5 do 15 

zł) książki. Oferujemy lektury za-

równo dla dzieci jak i dorosłych, 

które umilą ten „covidowy” czas – 

uważa Ewa Dąbek, dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Gu-

binie, i dodaje: - Zachęcamy także 

do wypożyczania u nas książek i 

audiobooków. Stale uzupełniany 

o nowości księgozbiór zadowoli 

różnorodne gusta czytelników, 

a ciekawa książka to doskona-

ły pomysł na świąteczny relaks. 

Życząc Państwu zdrowia mamy 

nadzieję, że następną choinkę 

przystroimy już bombkami, a nie 

maseczkami. 

(red)

Kolędy inaczej
Przyszłoroczne kolędy odbędą 

się w zmienionej formie – pod-

kreśla rzecznik prasowy Diecezji 

Zielonogórsko – Gorzowskiej ks. 

dr Andrzej Sapieha: Nie będzie 

– tradycyjnych wizyt duszpaster-

skich w domach wiernych. Takie 

postępowanie wymusiła wszech-

obecna pandemia koranowa-

irusa. Po konsultacjach z Radą 

Kapłańską - biskup diecezjalny 

Tadeusz Lityński wydal w tym 

zakresie odpowiednie postano-

wienie. Przyszłoroczne kolędy 

będą się odbywały w formie, jaką 

znamy z tegorocznego postu. 

Parafianie będą zapraszani ulica-

mi – przy których mieszkają, aby 

przyjść do świątyni – zbierając się 

na tzw. wieczór kolędowy, który 

będzie poświęcony modlitwie i 

krótkiej refleksji. Wierni będą mo-

gli na życzenie otrzymać w świą-

tyni wodę święconą, którą to będą 

mogli poświęcić (w imieniu kapła-

na) własne mieszkanie podczas 

wieczornej – domowej modlitwy. 

Natomiast – na życzenie wiernych 

– duszpasterz odwiedzi miesz-

kanie - ale jedynie w specjalnych 

przypadkach, gdy zamieszkuje 

(lub przebywa ) w nim np. osoba 

niepełnosprawna lub chora. W 

świątyniach spotkania kolędowe 

przy „żłobku” będą się odbywały 

po wieczornych mszach świętych 

z zachowaniem koniecznych obo-

strzeń sanitarnych.

Antoni Barabasz

Kombatant uhonorowany
Tadeusz Dziewierski – płk. w st. 

spoczynku, zasłużony kombatant 

i długoletni oficer Wojska Polskie-

go (znaczną część służby zawo-

dowej odbył w Gubinie) decyzją 

władz Federacji Rosyjskiej z okazji 

75-lecia zakończenia działań na 

Europejskim Teatrze Działań Wo-

jennych – został uhonorowany w 

przeddzień zakończenia wojny – 8 

maja b. roku Medalem nadawa-

nym z okazji 75-lecia Zwycięstwa 

w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 

1941 – 1945. Aktu wręczenia od-

znaczenia (z powodu pandemii) 

dokonał jeden z urzędników Kon-

sulatu Federacji Rosyjskiej z Po-

znania, a miał on miejsce na jesie-

ni w Zielonej Górze.

AB.
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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

183/5 i 
udział 1/4 

części  
w dz. 

183/12

dz. nr 183/5 – 
0,1101 ha, udział 

1/4 części w dz. nr 
183/12 – 0,0264 ha

ul. Źródlana
 obręb 4

54.500,00:
dz. nr 183/5 – 

51.400,00 zł oraz 
wartość udziału 1/4 

części  w dz. 183/12 – 
3.100,00 zł  

5.450,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w północno – wschodniej, peryferyjnej strefie miasta, 
przy ulicy Źródlanej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa (budynki 
jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej). Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej (ul. Źródlana) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/4 w części dz. nr 183/12. Teren działki nr 183/5 jest porośnięty drzewami 
liściastymi i krzewami – stan do usunięcia, częściowo ogrodzony siatką typu leśnego. W części 
północno-zachodniej działki przebiega sieć średniego napięcia. Wyznaczona strefa ochronna 
znacznie zmniejsza możliwość jej zabudowy o około 45%.  Dodatkowo na terenie działki 
posadowiony jest słup betonowy o konstrukcji wsporczej, na którym podwieszona jest ww. sieć  
energetyczna.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 183/2 – numeracja przed podziałem) 
ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.92.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które 
zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

2

183/6 i 
udział 1/4 

części  
w dz. 

183/12

dz. nr 183/6 – 
0,1272 ha, udział 

1/4 części w dz. nr 
183/12 – 0,0264 ha

ul. Źródlana
 obręb 4

70.700,00:
dz. nr 183/6 – 

67.600,00 zł oraz 
wartość udziału 1/4 

części  w dz. 183/12 – 
3.100,00 zł  

7.070,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w północno – wschodniej, peryferyjnej strefie miasta, 
przy ulicy Źródlanej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa (budynki 
jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej). Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej (ul. Źródlana) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w 
udziale wynoszącym 1/4 w części dz. nr 183/12. Teren działki nr 183/6 jest nieogrodzony. W 
części północno-zachodniej działki przebiega obszar strefy ochronnej sieci średniego napięcia. 
Wyznaczona strefa ochrona nieznacznie zmniejsza możliwość zabudowy.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 183/2 – numeracja przed podziałem) 
ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.92.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które 
zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

3

183/7 i 
udział 1/4 

części  
w dz. 

183/12

dz. nr 183/7 – 
0,1256 ha, udział 

1/4 części w dz. nr 
183/12 – 0,0264 ha

ul. Źródlana
 obręb 4

72.000,00:
dz. nr 183/7 – 

68.900,00 zł oraz 
wartość udziału 1/4 

części  w dz. 183/12 – 
3.100,00 zł  

7.200,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w północno – wschodniej, peryferyjnej strefie miasta, 
przy ulicy Źródlanej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa (budynki 
jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej). Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej (ul. Źródlana) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/4 w części dz. nr 183/12. Teren działki nr 183/7 jest porośnięty drzewami 
liściastymi i krzewami – stan do usunięcia, częściowo ogrodzony siatką typu leśnego. 
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 183/2 – numeracja przed podziałem) 
ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.92.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które 
zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

4

183/8 i 
udział 1/4 

części  
w dz. 

183/12

dz. nr 183/8 – 
0,1246 ha, udział 

1/4 części w dz. nr 
183/12 – 0,0264 ha

ul. Źródlana
 obręb 4

68.000,00:
dz. nr 183/8 – 

64.900,00 zł oraz 
wartość udziału 1/4 

części  w dz. 183/12 – 
3.100,00 zł  

6.800,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w północno – wschodniej, peryferyjnej strefie miasta, 
przy ulicy Źródlanej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa (budynki 
jednorodzinne wolnostojące i w zabudowie szeregowej). Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej (ul. Źródlana) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/4 w części dz. nr 183/12. Teren działki nr 183/6 jest nieogrodzony. Na terenie 
nieruchomości stwierdzono składowisko znacznej ilości korzeni i gałęzi drzew oraz „dzikie” 
wysypisko. Istnieje możliwość występowania pozostałości fundamentów po zlikwidowanych 
budynkach.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 183/2 – numeracja przed podziałem) 
ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr GB.6730.92.2018.W z dnia 01.02.2019 r. dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 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.  Przetarg odbędzie się dnia  25.02.2021 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 22.02.2021 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, 
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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 17 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”.

Gubin „osowojony”’ z autyzmem

Druga część rozmowy z Elżbie-

tą Konopacką. Przypomnijmy, że 

jako jedyna z województwa lubu-

skiego została nominowana do 

prestiżowej nagrody „Za napra-

wianie świata” im. Ireny Sendle-

rowej.

Ważną częścią „niebieskich” 

działań są chyba prezentacje 

artystyczne osób z autyzmem 

„Tacy Sami”?

Jak najbardziej! Wtedy scena na-

leży do dzieci, młodzieży i doro-

słych ze spektrum autyzmu, którą 

5 lat temu otworzyłam, aby mogli 

się zaprezentować szerszej pu-

bliczności, pokazać swoje talenty, 

poczuć się jak każdy inny rówie-

śnik, spełniać swoje marzenia, a 

widzowie - spojrzeć na osoby ze 

spektrum z innej perspektywy, nie 

przez pryzmat ich niepełnospraw-

ności a przez to jakimi są ludźmi, 

co prezentują i co chcą nam, neu-

rotypowym, przekazać. Co roku na 

scenie występuje około 60 osób z 

tym zaburzeniem. 

A co możemy powiedzieć o słyn-

nym już rajdzie „Wkręć się w au-

tyzm”?

To mój pomysł na włącznie ro-

dzin osób ze spektrum autyzmu 

do lokalnego środowiska poprzez 

działania sportowe (rodzinny rajd 

rowerowy, który współorganizu-

je ze mną BIDON i PTTK; spacer 

z Gubińską Grupą Nordic Wal-

king, parada motocykli, spływ 

kajakowy, pomoc MOSiR i WOPR, 

morsowanie z „MORSAMI”, pik-

nik edukacyjny, zabawy dla dzie-

ci, które prowadzą nauczyciele 

SOSW). Wsparcie daje nam gu-

bińska policja i straż miejska oraz 

Burmistrz Miasta Gubina. Rodziny 

osób z autyzmem nie chcą być na 

„świeczniku”, ale chcą mieć pew-

ność, że ich dzieci i rodziny są w 

lokalnym środowisku akceptowa-

ne, a ich dzieciom w szkole nie 

będzie się działa krzywda. Po kilku 

latach zrobiła się z tej akcji miej-

ska impreza, w której organizację 

włączyły się liczne lokalne orga-

nizacje i stowarzyszenia, grupy 

nieformalne, placówki oświatowe, 

a udział mieszkańców, instytucji, 

urzędów, stowarzyszeń daje szan-

se na przekazanie wiedzy o auty-

zmie.

Czy wszechobecny koronawirus 

psuje Pani plany działania?

Pandemia wszystkim pokrzyżo-

wała plany i życiowe i zawodo-

we. W tym roku już od stycznia 

rozpoczęłam przygotowania do 

kwietniowej akcji, z której zreali-

zowałam jedynie NIEBIESKĄ FALĘ 

- gdzie mieszkańcy ubrani na nie-

biesko, a dzieci z niebieskimi pra-

cami plastycznymi pokazywali się 

na FB. Było nas ponad 1000 osób 

(oprócz Gubina włączyły się tez 

placówki z województwa, które 

nie mogły przyjechać do nas na 

Prezentacje Artystyczne). I to też 

był sukces! Musimy pamiętać, że 

każdy gest, nawet najdrobniejszy 

zmienia świat, czyjś świat! Teraz 

wszystko jest przygotowane i cze-

ka na realizację za kilka miesięcy. 

I oczywiście mam już pomysły na 

kolejny rok.

Od wielu lat zajmuje się Pani 

propagowaniem wiedzy o au-

tyzmie w lokalnym środowisku. 

Widać efekty? 

Osoby z autyzmem zasługują na 

równe szanse w każdej dziedzinie 

oraz na życie w tolerancyjnych i 

wyedukowanych społecznościach 

lokalnych na miarę swoich psy-

chofizycznych możliwości stąd 

moja potrzeba swoistej „edukacji” 

i „oswojenia” gubiniaków z auty-

zmem i przekonanie, że wszystkie 

akcje przyczyniają się do sym-

bolicznego wsparcia, solidarno-

ści z tą grupą społeczną, a także 

do zwiększenia empatii i zrozu-

mienia osób z autyzmem wśród 

mieszkańców miasta i gminy Gu-

bin. Wierzę, że każdy ma coś, co 

może dać innym – ja daję swój 

czas, wiedzę, pomysły i działanie. 

Uważam, że sukcesem moim ale 

i wszystkich mieszkańców mia-

sta i gminy Gubin, stowarzyszeń, 

instytucji, które współpracują ze 

mną w tej akcji jest poznanie ro-

dzin osób z autyzmem, tolerancja 

i nabycie wiedzy o autyzmie oraz 

tak liczny udział we wszystkich 

kwietniowych akcjach pod nazwą 

„Gubin na niebiesko dla autyzmu”, 

która wpisała się w kalendarz im-

prez miejskich. Mogę z całą od-

powiedzialnością powiedzieć, 

że gubińskie społeczeństwo jest 

„oswojone” z autyzmem, toleran-

cyjne i życzliwe! I z tego jestem 

bardzo dumna.                           (am)

Jest taki dzień

Wigilia Świąt Bożego Narodze-

nia to czas wyjątkowy. Wiąże się 

z nim wiele tradycji przekazywa-

nych z pokolenia na pokolenie. 

Jakie będą w tym roku te Świę-

ta? 

Ubierzemy choinkę, nakryjemy 

stół białym obrusem, pod który 

włożymy garstkę siana – usta-

wimy nakrycia, pamiętając o 

dodatkowym miejscu dla nie-

spodziewanego gościa. A może 

sami zaprosimy do stołu samot-

nego sąsiada lub bezdomnego? 

Wtedy ten tradycyjny gest nie 

będzie pustym sloganem, ale 

spełni swoje przesłanie, aby w 

tym niezwykłym dniu wszyscy 

potrzebujący nie byli głodni i do-

świadczyli magii Świąt Bożego 

Narodzenia. Ostatnio młodzież 

z grupy OTWARTE w GDK zapro-

ponowała, aby w  Gubinie po-

stawić lodówkę, do której każdy 

mógłby włożyć zdatne do spo-

życia jedzenie, a potrzebujący 

mogliby z niego skorzystać. Bra-

wo Wy! W Polsce, w dużych mia-

stach, takie lodówki już istnieją. 

Projekt nosi nazwę PO-DAJNIA. 

A zaczęło się od Poznania. W ten 

sposób tony zdatnej do spożycia 

żywności nie lądują w śmietni-

kach. Słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Gubinie przy-

gotowują się do  innego projek-

tu – a jest to PO-DZIELNIA. W tej 

akcji chodzi o to, aby mieszkańcy 

podzielili się dobrami codzienne-

go użytku (odzież, art. AGD i in.), 

których już nie potrzebują, są w 

dobrym stanie i mogą jeszcze 

służyć długie lata innym. Wie-

le wspólnych i podobnych akcji 

prowadzi młodzież gubińska i 

słuchacze UTW w ramach dzia-

łań międzypokoleniowych. Mnó-

stwo ludzi wstydzi się prosić o 

pomoc, a akcje PO-Dzielnia i PO-

Dajnia pozwolą w niesieniu po-

mocy i zapewnią anonimowość 

odbiorcy. Cel jest jeden, dzielenie 

się dobrem – bo dobro rodzi się 

wtedy, gdy zapominamy o sobie. 

Niech magia Świąt Bożego Na-

rodzenia podziała na wszyst-

kich! Życzę, aby każdy z nas 

pod choinką znalazł niewyczer-

paną pogodę ducha – a Nowy 

Rok zaczął się pomyślnie i w 

czasie jego trwania spełniły się 

wszystkie marzenia. Dla słu-

chaczy UTW i w ich imieniu – 

życzenia składa koordynatorka 

Stanisława Łapkowska. 
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Redakcja „Wiadomości Gubińskich” otrzymała list otwarty, dotyczący przyznania Honorowej Odznaki Zasłużonego 

dla Województwa Lubuskiego Gubińskiemu Domowi Kultury. Oto treść:

Potrzebują wsparcia 
Pomóżmy jednej z gubińskich rodzin, aby w 
świątecznym okresie odzyskała spokój i bez-
pieczne mieszkanie, w którym będą mogli spę-
dzić wspólnie te wyjątkowe dni.

Związany 
z drogownictwem

Kultura w natarciu 

9 grudnia w wieku 61 lat zmarł Janusz Milczarek, dłu-

goletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie 

Odrz. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

Ale ożywienie. Wreszcie kultura w 

natarciu, a to za sprawą wniosku 

złożonego przez Euroregion Spre-

wa-Nysa-Bóbr, podpisanego przez 

prezesa Czesława Fiedorowicza, a 

dotyczącego nadania Gubińskie-

mu Domowi Kultury Honorowej 

Odznaki Zasłużonego dla Woje-

wództwa Lubuskiego. I zawrzało. 

A ja w tym widzę świetny mate-

riał dla satyryka, co w okresie wła-

dającego światem koronowirusa 

daje pewną odskocznię od szarej 

rzeczywistości z zamkniętymi pla-

cówkami kultury. No bo jak poważ-

nie traktować wypowiedzi osób, 

które nie rozgraniczają pewnych 

zależności (a raczej ich braku)

Jaka bowiem jest zależność Rady 

Miasta od Rady Województwa. To 

dwa odrębne organy samorządo-

we. Każdy może mieć inne zda-

nie na ten sam temat. Spór idzie 

o nieuwzględnienie poprzednich 

domów kultury. Rada Miasta Gubi-

na, odrzucając wniosek, nie wzięła 

pod uwagę dwóch zasadniczych 

kwestii. Wniosek złożył jak już się 

powiedziało Euroregion, powoła-

ny w 1993 r. Głównym zadaniem 

jego jest promocja całego pogra-

nicza, współpraca ludzi z obu stron 

Nysy Łużyckiej i eliminowanie dys-

proporcji cywilizacyjnej między 

mieszkańcami Niemiec i Polski. 

Gubiński Dom Kultury powołany 

uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 

nr IV/20/85 z dnia 22 stycznia 1985 

r. z nowym statutem, nową nazwą, 

nowymi propozycjami działań i 

nowym obiektem, którego w 1986 

r. stał się włodarzem, swoją dzia-

łalnością wpisywał i wpisuje się 

w główne zadania Euroregionu. 

Wnioskodawca więc uwzględnił 

okres wspólnych działań. 

Pani Halina Wojnicz radna Rady 

Miejskiej Gubina zauważyła „To 

ewenement, żeby miejska placów-

ka nie była „zasłużona” dla miasta, 

a otrzymała nagrodę z wojewódz-

twa”. Zgadza się. Ewenementem 

jest fakt niedocenienia pracy pla-

cówki dla miasta. Niezauważenie, 

że Powiatowy Dom Kultury (1958 

r.), Miejski Dom Kultury (1961 r.) 

i Gubiński Dom Kultury (1985 r.) 

to nie ta sama placówka, chociaż 

cele miały zbieżne jako placów-

ki upowszechnienia kultury dla 

mieszkańców, ale oddzielne statu-

ty, nazwy, propozycje programowe 

zgodne z czasem, w których przy-

szło im pracować. To nie jest wnio-

sek nadający odznaczenie kultu-

rze gubińskiej. Zadziwia tylko, że 

do tej pory nikt nie wystąpił z ta-

kim wnioskiem, nawet pani Halina 

Wojnicz, będąca radną, kilka ka-

dencji związana z domami kultury, 

pracując jako plastyczka w Miej-

skim i Gubińskim Domu Kultury. 

Pani Anna Chinalska radna woje-

wództwa żałuje, że nie wiedziała o 

odrzuceniu uchwały o przyznaniu 

wyróżnienia przez radnych Gu-

bina. I co by z tą wiedzą zrobiła? 

Nie głosowałaby na tak? Bo nie 

wypada, czy nie ma się własnego 

zdania?

Pani Aleksandra Mrozek prze-

wodnicząca kapituły przyznaje, 

że członkowie kapituły powinni 

wcześniej zostać poinformowani o 

tym, że gubińska komisja podob-

ny wniosek odrzuciła. A gdzie to 

jest napisane, że powinna o tym 

wiedzieć. Dodaje: „Zamierzamy w 

formularzu dodać punkt w którym 

wnioskodawca powinien podać 

informację o innych wnioskodaw-

cach”. Na jakiej podstawie?

Pani Wioleta Haręźlak przewod-

nicząca Sejmiku Wojewódzkiego 

mówi: „Zdumiewa mnie fakt, że 

nie można wprowadzić odpo-

wiedniej poprawki we wniosku, w 

której doceniony zostałby pełny 

dorobek domu kultury w Gubinie. 

Wtedy najpewniej gubińska komi-

sja przyznałaby swoje wyróżnienie 

i nie byłoby całego zamieszania. A 

pozostał niesmak” - kończy swo-

ją wypowiedź p. Haręźlak. A tak! 

Pozostał niesmak i to jaki! Bo po 

pierwsze nic i nikt nie zabraniał 

wystąpić z takim wnioskiem o całą 

działalność domów kultury w Gu-

binie, Powiatowego Domu Kultury, 

Miejskiego Domu Kultury i Gubiń-

skiego Domu Kultury (zaznaczam 

domów kultury, nie domu). Wszy-

scy dzisiaj obruszeni mieli takie 

prawo. Zaś co do proponowanej 

poprawki proszę uprzejmie jesz-

cze raz przeczytać wniosek, chwilę 

się zastanowić kto dla kogo i dla-

czego wniosek napisał. Dlaczego 

wnioskodawca wybrał akurat GDK 

- wyjaśnienie powyżej. I tym oto 

sposobem wnioskodawca stał się 

winowajcą. A tak na marginesie - 

kto tu jest winien?

Janina Izdebska dyrektor 

Gubińskiego Domu Kultury 

w latach 1986-1997 r.

Jednej z gubińskich rodzin pożar 

poszycia dachowego zniszczył część 

mieszkania. Owo poszycie zapaliło 

się, ponieważ w mieszkaniu działał 

piec, który tak naprawdę nie powi-

nien. Był on źle skonstruowany. „Naj-

bardziej mnie boli to, że mało się dba 

o mieszkania komunalne. Nie cho-

dziłam do komunalki dlatego, że ja 

chcę ogrzewanie i macie mi zrobić. 

Ja chciałam mieć ciepły i bezpiecz-

ny dom. Byli, sprawdzali, dlaczego 

nie powiedzieli, że ten piec nie powi-

nien tak wyglądać, że ten komin jest 

niebezpieczny?” - pyta Pani Anna 

Zachowska, kobieta, która mieszka 

w dotkniętym pożarem lokum. Zde-

wastowany przez pożar został pokój 

nastoletniej dziewczyny. Rodzina po-

trzebuje pomocy, głównie finanso-

wej, aby wyremontować pokój i kupić 

porządne, bezpieczne ogrzewanie. 

Z tych względów założona została 

zbiórka. Aby pomóc, wystarczy wejść 

na portal zrzutka.pl. W wyszukiwarce 

najlepiej wpisać: na remont spalone-

go domu. Po wejściu na stronę opi-

sana jest cała historia oraz możliwość 

wpłacenie dowolnej kwoty.  

Poza remontem pokoju i nowym 

ogrzewaniem, Pani Anna stara się 

też o to, aby Miejski Zakład Usług Ko-

munalnych wyremontował jej dach. 

A póki nie będzie on zrobiony, to nie 

będzie gdzie wstawić mebli, które jej 

córka dostała od osób zaangażowa-

nych w pomoc rodzinie. „Był Pan z 

Urzędu Miasta. Rozejrzał się. Powie-

dział, że zabezpieczą, ale to dopiero 

wiosną się coś ruszy – dodaje nasza 

rozmówczyni”. Do tematu powróci-

my.                                Martyna Pawelska

Jego życie zawodowe od począt-

ku było związane z drogownic-

twem. Reforma ustrojowa pań-

stwa, wprowadzona od 01 stycznia 

1990 r. przywróciła po wielu latach 

nieobecności w strukturze admi-

nistracyjnej państwa - powiaty, a 

wraz z nimi - powiatowe jednost-

ki organizacyjne. Jedną z takich 

nowopowstałych jednostek był 

Zarząd Dróg Powiatowych, na któ-

rego czele stanął Janusz Milczarek. 

- To on od początku tworzył i or-

ganizował tę jednostkę. Praca nie 

była łatwa. Początkowo, bez siedzi-

by, z garstką pracowników, aż po 

dzień dzisiejszy, kiedy kierowana 

przez Niego jednostka w profesjo-

nalny sposób realizuje nałożone na 

nią zadania oraz zatrudnia zgrany 

zespół doświadczonych pracowni-

ków. Janusz Milczarek był znany z 

ogromnej pracowitości, oddania 

oraz życiowej i zawodowej mądro-

ści. Za tę pracę był wielokrotnie 

wyróżniany i nagradzany. Pan Ja-

nusz, wśród kierowników jedno-

stek organizacyjnych Starostwa 

był tym, który funkcję tę pełnił naj-

dłużej. W bieżącym roku obchodził 

40 lecie pracy zawodowej - wspo-

mina Ryszard Zakrzewski, wicesta-

rosta Powiatu Krośnieńskiego. 

(red)



15   czwartek 17.12.2020

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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Kilka pytań do...
Z Wandą Kamieniarz – Przewodniczącą Gubińskiej Rady Seniorów rozmawia 

Antoni Barabasz.

Panuje cisza...

Jakimi zagadnieniami statutowo 

zajmuje się Gubińska Rada Senio-

rów?

Reprezentuje interesy seniorów wo-

bec władz miasta, zapewnia udział 

seniorów w rozpatrywaniu spraw 

związanych z realizacją zadań takich 

jak: profilaktyka zdrowotna, sprawy 

socjalno-bytowe, kultura, ochrona 

środowiska, edukacja, aktywny wy-

poczynek w kontekście potrzeb star-

szych mieszkańców miasta. Ponadto 

propagowanie tematyki samorządo-

wej wśród seniorów oraz współpraca 

z innymi radami seniorów w tym 

Radą Seniorów z Guben i Laatzen.

Z jakimi środowiskami Rada 

współpracuje?

Działalność rady seniorów skierowa-

na jest do mieszkańców Gubina, któ-

rzy ukończyli 60 lat. Współpracujemy 

z miejskim ośrodkiem pomocy spo-

łecznej i organizacjami skupiającymi 

emerytów. Ponadto współdziałamy 

z burmistrzem, radą miejską, insty-

tucjami zajmującymi się ochroną 

zdrowia, środowiskiem naturalnym 

i kultury. Muszę też nadmienić, że w 

skład rady wchodzą seniorzy delego-

wani przez organy statutowe orga-

nizacji, stowarzyszeń i innych pod-

miotów działających na rzecz osób 

starszych. Natomiast przedstawicieli 

niezrzeszonych osób starszych wy-

biera się w drodze publicznego na-

boru gdzie swoją kandydaturę może 

zgłosić każdy mieszkaniec Gubina, 

który ukończył 60 rok życia. W sumie 

rada składa się z 15 członków.

Czy możemy mówić, że Rada, któ-

rą Pani kieruje jest też ciałem do-

radczym dla Rady Miejskiej Gubina 

i gubińskiego magistratu?

Z pełną odpowiedzialnością trzeba 

zaznaczyć iż nasza rada seniorów 

ma charakter doradczy, konsulta-

cyjny i inicjatywny dla władz samo-

rządowych miasta Gubina. Wystę-

pujemy do władz samorządowych z 

wnioskami, inicjatywami i opiniami 

dotyczącymi spraw Gubina. Wyra-

żane one są w formie uchwał rady 

podejmowanych zwykłą większością 

głosów. Ponadto przedstawiciel rady 

ma prawo uczestniczyć i uczestniczy 

w sesjach rady miejskiej z możliwo-

ścią wyrażania opinii we wszystkich 

sprawach, znajdujących się w po-

rządku sesji.

Mijający rok, szczególnie sytuacja 

pandemiczna, wymusiła dość spe-

cyficzny stan w działalności niemal 

wszystkich organizacji i stowarzy-

szeń. Jakie zamierzenia udało się 

wobec tego zrealizować Radzie?

W związku z tą sytuacją wiele na-

szych zamierzeń nie doszło do 

skutku. Między innymi mieliśmy 

zatwierdzony i finansowany przez 

Euroregion ciekawy projekt warsz-

tatów z udziałem seniorów z Guben i 

Laatzen, na którym mieliśmy wymie-

nić poglądy, doświadczenia w kwe-

stii działalności na rzecz seniorów w 

naszych krajach. Uczestniczyliśmy w 

sesjach rady miejskiej, zorganizowa-

liśmy dyżury raz w miesiącu w urzę-

dzie miejskim, na które przychodziły 

osoby zgłaszające problemy w tych 

dziedzinach. Niestety nie udało się 

zorganizować obchodów Dnia Se-

niora ze względu na zakaz zgroma-

dzeń. Ponadto zgłosiliśmy inicjatywę 

bezpłatnych szczepień na grypę dla 

chętnych osób powyżej 60 roku ży-

cia. Niestety nie udało się jej zrealizo-

wać ze względu na brak pieniędzy.

Czy Rada ma już jakieś wypraco-

wane założenia do swojej działal-

ności w 2021 roku?

Mamy wypracowane wiele projek-

tów i zamierzeń na 2021 rok, ale ich 

realizacja będzie zależna od sytuacji 

związanej z pandemią. Chcielibyśmy 

również w miarę możliwości zrealizo-

wać zaległe projekty.

Przed nami Święta Bożego Naro-

dzenia. Jakie życzenia chciałaby 

Pani przekazać naszym Seniorom?

Chciałabym złożyć wszystkim se-

niorom miasta Gubina najserdecz-

niejsze życzenia, zdrowia, szczęścia 

i radości każdego dnia. Niech nowy 

rok przyniesie nam poczucie bez-

pieczeństwa, wzbudzi nadzieję na 

zakończenie pandemii aby wreszcie 

zaistniała możliwość spotkania się.

Dziękując za interesującą rozmo-

wę, życzę także ich realizacji.

Wykonali piękne prace 

Postanowiliśmy sprawdzić, jak 

przebiega nauka podczas pande-

mii w Szkole Muzycznej? - Parę lat 

temu podczas koncertu w Szkole 

Muzycznej zaproszony gość po-

wiedział „W waszej szkole wszystko 

gra…”. Niestety pandemia spowo-

dowała, iż w naszej szkole panuje 

cisza - przyznaje dyrektorka pla-

cówki, Alicja Gil. Odwołano wiele 

koncertów,  jednym z nich był szy-

kowany z wielkim rozmachem ju-

bileusz 45-lecia Szkoły Muzycznej 

w Gubinie. Całość miała odbyć się 

w auli GDK. - Wszystko było dopięte 

na ostatni guzik i niestety wszystko 

musieliśmy odwołać. Podobnie 

odwołanych zostało także wiele 

mniejszych koncertów,  audycje 

muzyczne w szkołach i przedszko-

lach, występy podczas Wiosny nad 

Nysą, czy konkursy uczniowskie. 

Zajęcia w naszej szkole odbywają 

się w sposób zdalny. Od momentu 

kiedy zajęcia zostały zawieszone 

zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań 

jak skontaktować się z uczniami. 

Nauczyciele w porozumieniu usta-

lili, że zajęcia będą prowadzone 

przez różne możliwe komunikatory 

internetowe. Dużym ułatwieniem 

jest dla nas to że nauka gry na in-

strumencie odbywa się w sposób 

indywidualny. Jednak z takiego 

sposobu prowadzenia zajęć wy-

nikają też pewne utrudnienia, jak 

pojawiające się czasami proble-

my z jakością Internetu. Podczas 

epidemii drugie życie zyskał także 

facebookowy profil szkoły, gdzie 

uczniowie wrzucają filmiki, pre-

zentując swoje dokonania z do-

mowego zacisza. Ogromną rolę w 

dobrym funkcjonowaniu zdalnego 

nauczania odgrywają rodzice. Im 

należą się szczególne podziękowa-

nia za cierpliwość, wyrozumiałość, 

zaangażowaniu w pomoc dzie-

ciom -  dodaje nasza rozmówczyni.

(sp)

Znamy wyniki Wojewódzkiego Kon-

kursu Plastycznego o tematyce Ho-

norowego Krwiodawstwa PCK. Kon-

kurs przeprowadzono w placówkach 

oświatowych województwa lubu-

skiego w ramach obchodów Dni Ho-

norowego Krwiodawstwa PCK. Na 

konkurs wpłynęło 658 prac z 68 pla-

cówek oświatowych województwa 

lubuskiego. Każda placówka oświa-

towa miała możliwość nadesłać na 

konkurs tylko 10 prac plastycznych. 

Wyróżnienia (dyplomy i nagrody) 

z miasta i gminy Gubin otrzymali: 

Alicja Abram – Zielińska (Przedszko-

le Miejskie Nr 3 w Gubinie), Mikołaj 

Pielasa (Przedszkole Miejskie Nr 2 

w Gubinie), Piotr Fikus (Przedszkole 

Miejskie Nr 1 w Gubinie), Emanu-

el Stępnik i Aleksandra Krzywicka 

(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gubinie), 

Natan Walukowicz i Maja Miroszek 

(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gubinie), 

Szymon Ostapiej (Szkoła Podstawo-

wa w Czarnowicach). Ze względu ma 

pandemię nie odbyła się w Zielonej 

Górze uroczystość wręczenia nagród 

wyróżnionym uczniom.                   (red)


