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System musi się  
zbilansować

Na ostatniej sesji lokalni Radni podjęli 

decyzje, że od 1 marca 2021 stawka za 

odbiór odpadów wynosić będzie 33 

złote za osobę miesięcznie w przy-

padku segregacji.

                                                      czytaj str. 3

Mimo pandemii i wiążących się z 

nią zmian, 31 stycznia odbędzie się 

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Co planuje gubiński sztab?

.                                                czytaj str. 8

To było wydarzenie

30 lat temu w sali widowiskowej 

Gubińskiego Domu Kultury przed-

stawiciele Gubina, Guben i Laatzen 

podpisali umowę o partnerstwie 

miast. Co ona dawała?

                                               czytaj str.13

Fotografie...

Rozstrzygnięty został konkurs fo-

tograficzny „Mój rok 2020 - 20x20” 

zorganizowany przez Gubiński 

Dom Kultury. Kto, zdaniem jury, za-

służył na wygraną? 

czytaj str.13

4 stycznia pracę rozpoczęła stacja 

monitorowania czystości powietrza. 

Najważniejsze jest to, że wszyscy mo-

żemy zapoznać się z wynikami po-

miarów.

 czytaj str.  2

Jaką mamy jakość  
powietrza w Gubinie?

2020 za nami - to był dziwny rok...
To było najdziwniejszych 12 miesięcy od wielu lat. Pandemia zmieniła życie 
każdego z nas. Z racji przygranicznego położenia koronawirus uprzykrzył nam 
codzienne funkcjonowanie jeszcze bardziej, niż w innych regionach naszego 
kraju. Na szczęście 2020 r. to nie tylko COVID 19.

czytaj str. 9

WOŚP 2021

Jak zapisać się na 
szczepienie?

czytaj str. 10
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Budżet miejski w czasach pandemii

Grudzień, mimo trwającej sytuacji 

epidemiologicznej, to w lokalnym 

samorządzie czas, w którym radni, 

tym razem w formie zdalnej, decy-

dują o przyjęciu projektu budżetu 

miasta na kolejne 12 miesięcy. Dzię-

ki głosom zdecydowanej większo-

ści z nich uchwała została przyjęta.

Co trzeba wiedzieć o dokumen-

cie, nad którym pracowali radni? 

Przede wszystkim to, że dochody 

budżetu będą wynosiły 80.852.633 

zł, a wydatki 84.105.555,96 zł. Różnica 

między tymi kwotami (3.252.922,96 

zł) stanowi planowany deficyt bu-

dżetu. – Zostanie on pokryty przy-

chodami pochodzącymi z wolnych 

środków, o których mowa w ustawie 

o finansach publicznych – zaznaczy-

ła Edyta Smiejan, skarbnik gminy 

Gubin o statusie miejskim. 

Warto także zaznaczyć na jakie 

zadania przeznaczane jest najwię-

cej pieniędzy z „miejskiej kasy”. Są 

to: oświata i wychowanie – prawie 

28,5 miliona zł, rodzina – ponad 22,3 

miliona zł, gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska – prawie 10,5 

miliona zł, administracja publiczna 

– ponad 6,6 miliona zł oraz pomoc 

społeczna – ponad 5,1 miliona zł. 

Kwota, która wzbudza największe 

zainteresowanie i dotyczy inwestycji, 

wynosi 3.186.409,21 zł. Wśród zadań, 

które zostaną zrealizowane w 2021 

roku trzeba wymienić: pomoc finan-

sową dla powiatu na przebudowę 

ulicy Kresowej od skrzyżowania z 

ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. 

Gdyńską; dokumentacje techniczne: 

na budowę dróg wraz z uzbrojeniem 

przy ul. Widok, Leśnej i Bronowic-

kiej; na przebudowę chodnika przy 

ul. Jedności Robotniczej; na prze-

budowę dróg 3-go Maja, Słowac-

kiego, Krasińskiego i Kunickiego; na 

remont ul. Żwirki i Wigury wraz z ul. 

Złotą; zakup przystanków autobu-

sowych w ramach projektu „GUB-E

-BUS”; dokumentacje techniczne: na 

budowę boiska przy SP nr 2 oraz na 

wykonanie kanalizacji deszczowej w 

ciągu pieszo-jezdnym przy ulicach 

Nowej i Śląskiej oraz prawie milion 

złotych na rewitalizację parków w 

Gubinie – w tym tzw. parku z fon-

tanną w centrum naszego miasta. 

Rezerwa inwestycyjna wynosi w tym 

budżecie ponad 1.600.000 złotych. – 

Muszę przyznać, że pierwotnym pro-

jekcie budżetu wprowadzonych było 

dużo więcej przedsięwzięć, ale po 

zestawianiu naszych liczb z danymi, 

które otrzymaliśmy ze stolicy, musie-

liśmy skorygować nasze plany – za-

znaczył burmistrz Bartłomiej Bart-

czak. – Niestety, co raz więcej zadań 

jest cedowanych na samorządy, ale 

na ich realizację nie są przeznacza-

ne wystarczające środki finansowe. 

Mimo wszystko, nauczony doświad-

czeniem lat poprzednich, jestem 

przekonany, że w ciągu roku poja-

wią się pozytywne zmiany i większa 

ilość pieniędzy, dzięki którym uda się 

przeprowadzić zdecydowanie więk-

szą ilość inwestycji. 

Kolejnym etapem procedowania 

było odczytanie pozytywnej (ale 

z uwagami) opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały. Podobne zdanie wyraziły 

merytoryczne komisje stały Rady 

Miejskiej, a po kilkunastominuto-

wej dyskusji piętnastu radnych 

zagłosowało nad budżetem.

Wielu radnych w trakcie obrad za-

znaczyło, że wierzy w to, że mimo 

ciężkich czasów, efekt i wykonanie 

budżetu będą zdecydowanie lepsze 

niż pierwotny projekt. Samorządow-

cy doskonale wiedzą, że plan finan-

sowy pracuje cały rok i w jego ciągu 

pojawiają się dodatkowe środki, rzą-

dowe programy oraz dotacje, dzięki 

którym można zrobić zdecydowanie 

więcej niż się zakładało.

W ostatnich latach coraz częściej, 

zwłaszcza w sezonie jesienno-zi-

mowym, pojawiają się pytania o 

czystość powietrza, którym oddy-

chają mieszkańcy Gubina. Od po-

czątku 2021 roku możliwe stanie 

się obserwowanie jego stanu, a 

wszystko dzięki stacji pomiarowej 

ustawionej przez Główny Inspek-

torat Ochrony Środowiska przy lo-

kalnej krytej pływalni. 

Urządzenie rozpoczęło swoją pracę 

4 stycznia i bada podstawowe war-

tości, które mają wpływ na jakość 

wdychanego przez nas powietrza. 

Najważniejsze jest to, że wszyscy 

możemy zapoznać się z wynikami 

pomiarów, co jest możliwe dzięki 

specjalnej platformie prowadzonej 

przez GIOŚ pod adresem interne-

towym: http://powietrze.gios.gov.

pl/pjp/current. Na interaktywnej 

mapie lub wyszukiwarce stacji wy-

starczy odnaleźć Gubin i od razu 

zapoznamy się z tutejszymi dany-

mi. Co ciekawe, na moment pisa-

nia tego tekstu – powietrze jest u 

nas bardzo dobre!

Ponadto Generalny Inspektorat 

Ochrony Środowiska przygotował 

dedykowaną na smartfony apli-

kację. To dzięki niej możemy w 

każdym momencie sprawdzić czy-

stość gubińskiego powietrza.

Jaką mamy jakość 
powietrza?

Przypomnienie

dla użytkowników wieczystych
gruntów stanowiących własność 

Gminy Gubin o statusie miejskim
i właścicieli nieruchomości 

gruntowych
Przypomina się o obowiązku 

wniesienia opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu i opłaty 

rocznej przekształceniowej.

Wyżej wymienioną opłatę należy 
wpłacić najpóźniej

do 31 marca 2021 roku w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na konto nr:

06 1020 5402 0000 0502 0027 7418  
PKO BP S.A o/Zielona Góra

Szanowni mieszkańcy informujemy, że od 1 stycznia 2021 
roku o 1 zł netto za 1m2 wzrosła stawka czynszu najmu 
gruntu pod garażami. Obecnie opłaty, w zależności od 
lokalizacji, kształtują się w następujący sposób: 
1) Strefa centralna – 11 złotych za 1 m2,
2) Strefa pośrednia – 10 złotych za 1 m2,
3) Strefa peryferyjna – 9 złotych za 1 m2.
Przypominamy, że opłatę za wskazane grunty należy wnieść 
do 30 czerwca każdego roku.

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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Według ustawowego algorytmu 

maksymalny poziom opłaty za go-

spodarowanie odpadami komu-

nalnymi z nieruchomości zamiesz-

kałych dla Gubina wynosi 36,38 

zł. Na ostatniej sesji lokalni Radni 

podjęli decyzje, że od 1 marca 2021 

stawka ta wynosić będzie 33 złote 

za osobę miesięcznie w przypadku 

segregacji oraz 66 złotych jeśli nie 

spełniamy obowiązku selektywne-

go zbierania odpadów. Nowa kwo-

ta jest bardzo zbliżona do stawek, 

które przyjmują inne miasta i gmi-

ny, jednak oznacza kolejną pod-

wyżkę w systemie. Dlaczego?

Zacznijmy od tego, że system go-

spodarki odpadami się nie bilan-

suje. W poprzednim roku, oraz w 

latach wcześniejszych, dochody z 

opłat za gospodarowanie odpadami 

nie pokrywały w całości kosztów. Do 

zbilansowania brakuje kilkuset ty-

sięcy złotych, które mogłyby zostać 

przeznaczone na inne, bardzo po-

trzebne dla mieszkańców cele. Skąd 

takie różnice? Jak wszyscy wiemy 

nasze miasto zamieszkuje ponad 

16.000 ludzi, ale płacących za odpa-

dy jest około 13.000. To powoduje 

dziurę finansową w systemie i to, że 

uczciwi muszą płacić za te braku-

jące trzy tysiące osób. Tym samym 

potrzebne jest pewne uszczelnie-

nie i znalezienie sposobu na lepszą 

weryfikację ilości mieszkańców w 

danej nieruchomości. Właśnie tym 

w najbliższym czasie mają zająć się 

gubińscy radni. 

Pamiętać trzeba o tym że wzrost 

kosztów gospodarowania odpada-

mi komunalnymi jest totalnie nie-

zależny od samorządów. Wpływ na 

System musi się zbilansować
to mają takie czynniki jak zmiana 

przepisów ustawowych wprowa-

dzających nowe zasady (zwiększany 

jest wymagany poziom recyklingu), 

skokowa podwyżką opłat środowi-

skowych (o około 60%) oraz zmiany 

w kosztach bieżących ponoszonych 

przez operatora (płaca minimalna i 

energia). Niestety, wiele wskazuje 

na to, że rok 2021 przyniesie kolejne 

zmiany w tym zakresie. O czym tak 

naprawdę powinniśmy wiedzieć?

W związku ze zmianą przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach  wszyscy 

mieszkańcy zobowiązani są do se-

gregacji odpadów, co przekłada 

się na to, że nie ma podstaw praw-

nych do różnicowania stawek opłat 

na dotychczasowych zasadach. Co 

ciekawe, dochody z opłat za go-

spodarowanie odpadami, to środki 

„znaczone”.  Można je przeznaczyć 

wyłącznie na wydatki dotyczące 

odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych oraz na 

pokrycie kosztów obsługi admini-

stracyjnej tego zadania. Warto wie-

dzieć o tym, że obecny budżet na-

szego miasta jest skonstruowany w 

ten sposób, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi powinien 

się zbilansować dzięki wpływom z 

opłat. Dlatego konieczna jest wpro-

wadzana podwyżka.

Jakie są najważniejsze przyczyny 

wzrostu kosztów odbierania i za-

gospodarowania odpadów komu-

nalnych? Przede wszystkim to, że 

od 1 stycznia 2021 zaczną obowiązy-

wać nowe ceny za przyjęcie do ZZO 

Marszów. Podwyżki wynoszą od-

powiednio: 54 zł na tonie za śmieci 

zmieszane, 162 zł za śmieci wielko-

gabarytowe, 162 zł za opakowania z 

tworzyw sztucznych oraz 162 złote 

za tworzywa sztuczne. W niektórych 

przypadkach to nawet 100% wzrostu!

Pamiętać należy także o tym, że ro-

sną koszty obsługi systemu przez 

firmy odbierające odpady, co wy-

nika z nowe poziomu najniższego 

wynagrodzenia pracowników oraz 

konieczności spełnienia wymagań 

ustawowych dotyczących odpo-

wiedniego dostosowania środków 

transportu służących do odbioru 

odpadów do systemów informa-

tycznych RFID. System ten służył 

będzie obowiązkowemu monito-

ringowi przepływu odpadów z miej-

sca ich wytworzenia do miejsca ich 

składowania. Operator w świetle 

prawa będzie musiał m.in.: wypo-

sażyć samochody w wagi, zakupić 

niezbędne oprogramowanie, an-

teny satelitarne oraz GSP. Ponadto 

wykonawca tego zadania wyłonio-

ny w przetargu zobowiązany będzie 

także do zwiększenia ilości pojem-

ników do segregacji odpadów i ich 

oznakowania.

Kolejne czynniki to ponoszenie przez 

nasze miasto kosztów zagospodaro-

wania śmieci z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, a 

także wzrost ilości wytwarzanych 

odpadów na terenie Gubina. 

Podsumowując, podwyżka wyno-

si 9 złotych za osobę, ale została 

spowodowana przede wszystkim 

kilkoma niezależnymi od samorzą-

dów czynnikami. Wśród nich na-

leży wymienić: zmianę przepisów 

ustawowych wprowadzających 

nowe zasady gospodarowania od-

padami, skokową podwyżkę opłat 

środowiskowych oraz zmiany w 

kosztach bieżących ponoszonych 

przez operatora. Do tego dochodzi 

konieczność zbilansowania lokalne-

go systemu gospodarki odpadami, 

co oznacza, że wzrost stawki był po 

prostu nieuchronny. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że inne podatki 

lokalne w 2021 roku nie rosną i pozo-

stają na dotychczasowym poziomie.

Rower zimą? Jak najbardziej!
2020 to nie był łatwy rok, także 

dla Gubińskiego Klubu Rowe-

rowego „Bidon”, ponieważ jego 

członkowie planowali przepro-

wadzić więcej imprez dla lo-

kalnej społeczności (zwłaszcza 

tych najmłodszych) i tym sa-

mym bardziej zaznaczyć swoją 

obecność w naszym mieście. 

– Mimo wszystko, zrobiliśmy 

co mogliśmy i mamy się czym 

pochwalić – zaznacza Paweł 

Tomczyk, Prezes Klubu. – W 

ostatnich 12 pandemicznych 

miesiącach udało nam się prze-

prowadzić wyprawę rowerową 

do Przemyśla oraz zorganizo-

wać bardzo udany Rajd Dooko-

ła Gminy Gubin, w którym wy-

startowało prawie 100 osób. 

Ostatnie tygodnie „Bidonowcy” 

spędzili na odwiedzaniu partne-

rów i sponsorów Stowarzyszenia, 

bez których funkcjonowanie by-

łoby zdecydowanie trudniejsze. 

Wszyscy przyjaciele Klubu, któ-

rych jest coraz więcej, otrzymali 

stosowne podziękowania oraz 

pamiątkowy gadżet – szalik w 

barwach Bidonu. Ponadto spora 

część zapalonych rowerzystów 

zaczęła morsować, więc aktyw-

ności, nawet zimą, u nich nie 

brakuje. – Istniejemy dwa lata, a 

z każdym miesiącem przybywa 

nowych członków, których w tym 

momencie jest ponad 40 – tłuma-

czy Krzysztof Kaciunka, rzecznik 

prasowy Stowarzyszenia. – Warto 

zaznaczyć, że nasi Klubowicze w 

ostatnich 12 miesiącach przeje-

chali łącznie ponad 120.000 kilo-

metrów! Jeśli to na kimś nie robi 

wrażenia to szybka ilustracja... 

Trzy razy okrążyliśmy kulę ziem-

ską na rowerze.

„Bidonowcy” zgodnie potwierdza-

ją, że wierzą w lepszy 2021 rok, co 

pozwoli im jeszcze wyżej podnieść 

poprzeczkę, którą sobie ustawiają. 

A dla mieszkańców Gubina i okolic 

- jeśli pozwoli na to sytuacja - zor-

ganizują wiele rowerowych im-

prez, z których skorzystają nie tylko 

dorośli, ale także dzieci!

Wszystkie bieżące działania Gubiń-

skiego Klubu Rowerowego „Bidon” 

oraz osiągnięcia jego poszczegól-

nych członków można śledzić w 

mediach społecznościowych, na 

oficjalnej stronie prowadzonej na 

Facebooku: https://www.facebook.

com/bidongubin.
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Pracował dla Gubina Gubińska samochodówka 

chce być najlepsza
Wkrótce miną dwa lata od jego śmierci. Bogusław Jaskułowski – bo o nim 

mowa - wywarł duży wpływ na współczesny wygląd Gubina.

Co decyduje o sukcesie zawodo-

wym absolwenta szkoły kształcącej 

w zawodzie, np. mechanika samo-

chodowego? To jest pytanie, któ-

re zadają sobie uczniowie kilka lat 

wcześniej, zanim wybiorą szkołę po-

nadpodstawową. Coraz częściej de-

cydują się na gubińskie ECKZiU, bo 

już jako absolwenci są dobrze przy-

gotowani do pracy w warsztacie.

To już anegdota „z brodą”, ale cały 

czas powtarzana. O tym jak starsi 

koledzy w warsztacie wysyłają mło-

dego adepta mechaniki samocho-

dowej po „wiadro kompresji”. Kadra 

pedagogiczna we współpracy z or-

ganem prowadzącym postawili so-

bie za cel walczyć z przekonaniem, 

że absolwent samochodówki nie-

wiele umie. Dlatego też położono 

duży nacisk na kształcenie zawo-

dowe w pracowniach, w których 

naprawdę rozkręca się samochody 

„do śrubki” lub np. sprawdza jak 

długo silnik pojedzie bez oleju, do 

zatarcia. Niewiele szkół może sobie 

na to pozwolić, bo najzwyczajniej 

w świecie nie mają do tego „przed-

miotu eksperymentu”, czyli samo-

chodów. Skąd więc w Gubinie ta 

zmiana? Za sprawą współpracy 

m.in. z firmą Pawła Kaciunki, który 

dostarcza samochody do testów. 

Jego firma zajmuje się recyklin-

giem pojazdów. Jak sam przyznaje, 

najlepsze egzemplarze trafiają na 

warsztat ECKZiU, gdzie uczniowie 

uczą się nie tylko naprawy. Są to 

pojazdy marki Ford, Opel i Volkswa-

gen, ale zdarzają się auta francuskie, 

japońskie, włoskie, ostatnio trafiła 

się Alfa Romeo 159. Mówimy więc 

o pojazdach, które są w ciągłym 

użytkowaniu i nie ma tutaj mowy 

o takich przeżytkach jak chociażby 

Daewoo Tico.  Auta trafiające na 

warsztat szkoły są wykorzystywa-

ne do bezpośredniego nauczania 

obsługi, naprawy i eksploatacji. Po-

cząwszy od wymiany żarówki, cylin-

derków hamulcowych, elementów 

zawieszenia, a skończywszy na wy-

jęciu silnika. Korzyści są obustron-

ne, bo po demontażu takich aut, 

właściciel odbiera posegregowane 

części, osobno metal, plastiki, szkło 

utylizując je, a następnie dostarcza 

kolejny pojazd lub pojazdy w zależ-

ności od zapotrzebowania.

To nie wszystko. Idziemy dalej. Szko-

ła, przygotowując stanowiska do 

egzaminów zawodowych ustawia 

trzy auta tej samej marki i klasy, np. 

trzy Ople Corsa, aby zdający egza-

min pracowali dokładnie na takich 

samych pojazdach. Wieloletni na-

uczyciel zawodu, Piotr Dobiegała 

podkreśla, iż współpraca z firmą i 

możliwość przejmowania aut do 

nauki zawodu to jak wygrana na 

loterii, ponieważ po takich zajęciach 

absolwenci wiedzą znacznie więcej 

niż ich koledzy kształcący się przede 

wszystkim teoretycznie lub mają-

cy do dyspozycji jedno, zwykle nie 

najmłodsze już auto. Praktyka czy-

ni mistrza i dlatego po gubińskiej 

samochodówce uczniowie znaj-

dują pracę nie tylko w polskich, ale 

i niemieckich warsztatach. Także 

autoryzowanych stacjach obsługi. 

Trzeba dodać, że kończy się remont 

pracowni samochodowych, które 

zostały wyposażone w nowoczesne 

urządzenia do napraw i diagnostyki 

samochodowej. Będziemy o tym pi-

sać w kolejnym materiale. 

Właściciel firmy AUTO-ECO Paweł Kaciunka i nauczyciel zawodu ECKZiU Piotr Dobiegała są zadowoleni z 
dotychczasowej współpracy

Urodził się w 1941 roku w Wołkowy-

sku. W 1965 roku ukończył Politech-

nikę Wrocławską na Wydziale Archi-

tektury, także studia podyplomowe 

na Politechnice Szczecińskiej. W 

latach 1966-1991 pracował na terenie 

Zielonej Góry. W kwietniu 1991 roku 

rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim 

w Gubinie na stanowisku architek-

ta miejskiego, na którym pracował 

prawie 27 lat. Był autorem wielu gu-

bińskich projektów budowlanych, 

jak choćby: budynek RAB przy ulicy 

Obrońców Pokoju (obok kaplicy), bu-

dynek firmy NOVUM przy ul. Kossaka. 

Był współautorem budynku hotelu 

i restauracji ONYX przy ul. Kresowej, 

autorem projektu przebudowy i mo-

dernizacji budynków mieszkalnych 

przy ul. Kunickiego 5 i 1 Maja, autorem 

ogólnego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta Gubina, 

obowiązującego w latach 1994-2003. 

Jak wspomina go gubinianin Zenon 

Pilarczyk, przed laty współpracownik 

B. Jaskułowskiego: „Mieliśmy okazję 

pracować razem przez kilka lat. Uwa-

żam go za najlepszego architekta 

jakiego znałem. W sprawach zawo-

dowych prowadziliśmy ożywione 

dyskusje. Nie zawsze się zgadzaliśmy. 

Ja uważałem, że naraża on budżet 

miasta na zbędne wydatki, forsując 

opracowywanie nowych planów za-

gospodarowania przestrzennego dla 

terenów, na których się nic nie dzie-

je. Wówczas dominował pogląd, że 

całą Polskę należy pokryć planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

forsowała we władzach państwa Izba 

Urbanistów. Trudno jest zaplanować 

rozwój przestrzenny na okres 10 lat. 

Czas biegnie szybciej. Przemiany 

technologiczne i ekonomiczne są 

trudne do przewidzenia na kilka lat 

do przodu.”

Pierwszym budynkiem przez niego 

zaprojektowanym był bar „ZENEK”. 

Wydaje się, że najbardziej udanym 

projektem jest siedziba spółki RAB. 

- Budynki NOVUM i hotelu ONYX są 

zapewne ozdobą naszego miasta – 

wspomina Z. Pilarczyk. - Zaprojekto-

wał też aptekę przy ul. Kresowej (obok 

przychodni Atol) oraz budynek miesz-

kalny na rogu ul 1 Maja i Kosynierów. - 

Część budynków nosi ulubiony przez 

architekta znak rozpoznawczy - wie-

życzka z dachem namiotowym (czte-

rospadowym) tak jak bar ,,ZENEK”, 

apteka przy ul. Kresowej, czy budynek 

mieszkalny na rogu 1 Maja i Kosynie-

rów – podkreśla Z. Pilarczyk. Warto 

przy okazji wspomnieć, że (podobno) 

bar nosi imię Zenek i pochodzi od Z. 

Pilarczyka, a to z powodu sporu jaki  

zaistniał, gdyż w planie zagospodaro-

wania przestrzennego Gubina z 1974 

r. w tym miejscu był zaprojektowany 

odkryty basen. Woda do jego na-

pełniania miała pochodzić z Lubszy, 

przepływającej po drugiej stronie uli-

cy Kunickiego.

I historia mało komu znana: córka 

zmarłego śp. Bogusława przekazała 

na potrzeby archiwum SPZG albu-

my fotograficzne z komentarzami 

tworzonymi przez niego w latach 

1991-1994, w porozumieniu z burmi-

strzem Czesławem Fedorowiczem. 

Dzięki nim możemy dziś zobaczyć 

jak wyglądał Gubin przed prawie 30. 

laty. Niby niedawno, a jednak „ka-

wałek” czasu upłynął. W pierwszych 

latach po zmianach ustrojowych B. 

Jaskułowski emanował dużym za-

pasem nadziei na rozwój miasta, na 

odtwarzanie jego świetności, głównie 

centrum. Jednak dość często rzeczy-

wistość okazywała się inna. Scena-

riusz, jaki często pisało życie, dykto-

wał zaskakujące decyzje. Najczęściej 

sprzeczne z zasadami obowiązujący-

mi w architekturze. W bardzo wielu 

komentarzach przebija nuta bezsil-

ności, bezradności. Można też prze-

czytać wycinki prasowe z wydarzeń, 

w których brał udział. Np. na jednej 

ze stron albumu umieszczono rysu-

nek wizji zagospodarowania jednego 

z kwartałów w pobliżu ruin kościoła 

farnego.

Jego nagła śmierć była dla wszyst-

kich wielkim zaskoczeniem. Do ostat-

nich dni życia pracował dla Gubina. 

Zmarł 6 lutego 2018. Wówczas to, w 

zielonogórskim wydaniu „Gazety Wy-

borczej”, napisano m.in.: „Nie żyje Bo-

gusław Jaskułowski, urbanista i były 

architekt miejski w Zielonej Górze. 

Mieszkańcy zapamiętają go jako au-

tora koncepcji przebudowy deptaka, 

z którego zniknęły samochody i auto-

busy, a pojawiły się charakterystyczne 

biało-czarne płyty. Jaskułowski miał 

77 lat.” Został pochowany na Cmen-

tarzu Komunalnym w Zielonej Górze 

przy ul. Wrocławskiej.                            (sp)

Przy pisaniu tekstu wykorzystałem 

artykuł Z. Pilarczyka „Rozwój prze-

strzenny Gubina w XX wieku” za-

mieszczony w biuletynie SPZG nr 

51/2020 i informacje własne.
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Dwa lata w nowej roli. Wicestarosta Ryszard 

Zakrzewski o pracy w samorządzie.

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Wieloletni wychowawca, trener 

i społecznik. Jak taka osoba jak 

Pan odnalazła się w sformalizo-

wanym samorządzie?

Minąłbym się z prawdą, gdybym 

powiedział, że wchodząc do sa-

morządu poczułem się jak „ryba 

w wodzie”. Natomiast otrzyma-

łem wsparcie ze strony najbliż-

szych współpracowników, którzy 

z powodzeniem funkcjonują już 

w lokalnej administracji. Mam na 

myśli przede wszystkim starostę 

Grzegorza Garczyńskiego, który 

posiada ogromną wiedzę i do-

świadczenie w pracy samorządo-

wej. Sądzę także, że moja współ-

praca z naczelnikami wydziałów 

i dyrektorami podległych jedno-

stek przebiega w sposób prawi-

dłowy, pozwalający wypracować 

najlepsze rozwiązania w danym 

momencie. Są to fachowcy, którzy 

doskonale realizują zadania wyni-

kające z zakresu ich obowiązków 

merytorycznych. Dodam, że bę-

dąc nauczycielem i trenerem nie 

musiałem posiłkować się w tak 

dużym wymiarze aspektami pra-

wa, ekonomii i zarządzania, które 

w samorządzie są niemal codzien-

nością. Przypomnę, iż pierwszym 

starostą krośnieńskim po refor-

mie administracyjnej kraju był na-

uczyciel wychowania fizycznego. 

Odnoszę jednak wrażenie, iż były 

to nieco spokojniejsze czasy dla 

samorządów.

Rodzina i znajomi byli zaskocze-

ni, że został Pan Wicestarostą?

Przede wszystkim ja sam byłem 

zaskoczony propozycją, którą zło-

żyli mi Andrzej Iwanicki i Kamil Ku-

śnierek. Mam ogromny szacunek 

do obu Panów, ponieważ podjęli 

duże ryzyko. Decyzję podejmo-

wałem sam i każde rozwiązanie 

byłoby uszanowane przez rodzi-

nę. Dodam, że miałem ustabilizo-

waną pracę w szkole i związkach 

siatkarskich, zajęcia treningowe 

i zupełnie inny scenariusz dnia, 

który uległ bardzo dużej zmianie. 

Decyzja nie była łatwa. 

Kiedyś mówiło się, że najlep-

sze szkoły kształcące w kon-

kretnych zawodach są w Zie-

lonej Górze. Czy zmiany, które 

Pan wprowadza mają zmienić 

ten pogląd i skierować uwagę 

uczniów na Gubin oraz Krosno 

Odrzańskie?

Takiej mocy sprawczej aby sa-

modzielnie wprowadzić pewne 

zmiany to z pewnością nie mam. 

Praca nauczycieli i administracji 

poszczególnych placówek jest 

zwykle największym magnesem 

przyciągającym uwagę absolwen-

tów szkół podstawowych. Nato-

miast prawdą jest, iż miałem duży 

wpływ na wykonanie przy udziale 

środków unijnych remontów pra-

cowni i gabinetów zawodowych 

w naszych trzech szkołach ponad-

podstawowych. Zmodernizowano 

i doposażono 27 takich pracowni. 

Dodam, iż nie są to gabinety z ta-

blicą i kredą, ale pomieszczenia z 

bardzo drogim, profesjonalnym 

sprzętem z zakresu informatyki, 

żywienia, reklamy, mechaniki sa-

mochodowej. Zwłaszcza pracow-

nia kształcąca przyszłych mecha-

ników pojazdów samochodowych 

w ECKZiU w Gubinie niczym nie 

odbiega od nowoczesnej stacji 

diagnostycznej.

Jednym z Pana zadań jest rów-

nież geodezja. Wiele mówiło się, 

ze nastąpił tam skok cywilizacyj-

ny. To prawda?

Z pewną ostrożnością podcho-

dzę do takiej opinii. To fakt, osią-

gnęliśmy spory poziom cyfryzacji 

(praktycznie nieistniejący przed 

2019 rokiem), a bardzo ułatwiają-

cy pracę geodetom zewnętrznym. 

Jest to duży, ale jednak pierwszy 

krok do usprawnienia usług w 

ośrodku geodezyjnym, które do-

datkowo zakłóciła w br. pande-

mia. Prowadzenie i aktualizacja 

pełnej mapy cyfrowej wymaga 

jednak czasu i ogromnych nakła-

dów finansowych. Ważne, że to 

postępuje. Natomiast nawiązując 

do szczególnych osiągnięć, to z 

pewnością największym z nich 

jest dobra współpraca z włoda-

rzami gmin wchodzących w skład 

Powiatu Krośnieńskiego. Bez niej 

nie byłoby tych konkretnych do-

konań, które poprawiają życie 

mieszkańców naszego regionu. 

Nie byłoby remontów dróg powia-

towych, których jest łącznie ponad 

400 km w stanie niestety nie naj-

lepszym. W samym tylko Gubinie 

jest ich ok. 26 km, które ze wzglę-

du na swą specyfikę miejską są 

bardzo kosztowne w utrzymaniu 

i ewentualnej przebudowie. Bez 

pomocy gminy budżet powiatu 

nie udźwignie tych kosztów. Sys-

tematycznie kończymy projekty 

drogowe, które rozpoczął Zarząd 

poprzedniej kadencji i oczywiście 

planujemy i realizujemy nowe, 

które przy dobrej współpracy z 

burmistrzami i wójtami znajdą 

efekt finalny w każdej z siedmiu 

gmin. 

Nie jest Panu też obca współ-

praca z partnerami niemieckimi. 

Miał Pan wcześniej doświadcze-

nie w tej dziedzinie?

Mieszkam w Gubinie, mieście 

przygranicznym. Pracowałem 

kilka lat jako trener prowadząc 

drużynę siatkówki Uniwersytetu 

Technicznego w Cottbus. Mam 

wiele kontaktów po stronie nie-

mieckiej i bardzo zależy mi na 

silnej współpracy już na szczeblu 

samorządów z partnerami sąsia-

dujących powiatów Spree-Neis-

se i Oder–Spree. Przykładem ta-

kiego porozumienia jest choćby 

wspólne finansowanie opieki nad 

uczniami mieszkającymi w inter-

nacie Zespołu Szkół Licealnych i 

Technicznych. Są tam nasi ucznio-

wie, a także polska młodzież uczą-

ca się w niemieckich szkołach. 

Nie jest Pan utożsamiany z defi-

nicją polityka.

W codziennych obowiązkach sta-

ram się być konkretny i w miarę 

możliwości skuteczny. Nie ukry-

wam, że nie jestem fanem tzw. 

teatru politycznego, w trakcie któ-

rego występuje wymiana poglą-

dów, słowna przepychanka często 

na potrzeby mediów. Uśmiecham 

się, bo będąc kilkadziesiąt lat tre-

nerem, gdy chciałem przekazać 

uwagi zawodnikom w trakcie 

meczu, miałem tylko 25 sekun-

dowy czas na przedstawienie in-

formacji dokładnej i zrozumiałej. 

Nie miałbym nic przeciwko temu, 

aby taka forma przekazu częściej 

gościła w polityce. Sądzę jednak, 

iż polityczne rozgrywki na szcze-

blu samorządu powoli odchodzą 

do przeszłości i nie są już sztucz-

nie wywoływane. Mam na myśli 

chociażby polityczną „wojenkę” 

o zmianę nazwy powiatu. Swoją 

drogą, ktoś układający reformę 

administracyjną państwa mógł 

skorzystać z niemieckich do-

świadczeń i nazwać powiaty od 

innych kategorii nazw geograficz-

nych. Mieszkalibyśmy np. w Po-

wiecie Dolnołużyckim lub Powie-

cie Odra-Nysa nie antagonizując 

nikogo.

Jaki cel wyznacza Pan sobie na 

kolejne 3 lata kadencji? 

Najprościej odpowiadając, to sku-

tecznie realizować zadania jakie 

nakładają na powiat ustawy po-

cząwszy od edukacji, a skończyw-

szy na współpracy z organizacja-

mi pozarządowymi. Myślę jednak, 

że celem strategicznym, którego 

realizacja powinna nastąpić moż-

liwie szybko jest poprawa sytu-

acji szkoły specjalnej w Krośnie 

Odrzańskim. Ważna jest również 

kontynuacja osiągniętej stabiliza-

cji funkcjonowania Zachodniego 

Centrum Medycznego wraz uru-

chomieniem oddziału rehabilita-

cji w Gubinie oraz doprowadzenie 

do końca zaplanowanych projek-

tów drogowych na terenie wszyst-

kich 7 gmin. Chciałbym ponadto, 

najprościej ujmując, aby klient re-

jestrujący auto w Wydziale Komu-

nikacji wyszedł zadowolony, po-

nieważ został obsłużony szybko i 

uprzejmie. Chciałbym, aby geode-

ta pobrał materiały z naszego za-

sobu siedząc w domu przy kawie, 

korzystając z komputera osobiste-

go. Chciałbym aby podopieczni 

powiatowego ośrodka wsparcia 

zawsze byli uśmiechnięci. Chciał-

bym aby absolwent szkoły pod-

stawowej naszego regionu powie-

dział: nie jadę do Zielonej Góry, tu 

mam fajną szkołę, po ukończeniu 

której uzyskam atrakcyjny zawód. 

To są cele być może mniej spekta-

kularne i widowiskowe, ale bardzo 

ważne dla mnie i mieszkańców 

Powiatu Krośnieńskiego.                                                                                                                                 

Dwa lata temu nauczyciel, trener, działacz sportowy, społecznik - Ryszard Zakrzewski przyjął propozycję objęcia funkcji Wicestarosty Powiatu Krośnieńskiego. Dostał 
nie tylko funkcję, ale szereg zadań do wykonania. Jak ocenia sytuację po ponad 24 miesiącach pracy? Czy mając dzisiejszą wiedzę przyjąłby ówczesną propozycję?
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Miasto w kolorze

Skuteczna walka
W minionym roku policjanci z Kro-

sna Odrzańskiego i Gubina ujawnili 

blisko 90 przestępstw z ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii, w 

których zarzuty usłyszały 53 oso-

by, a także zatrzymali przeszło 20 

osób, które odpowiedzą za kiero-

wanie pod wpływem narkotyków.

Kiedy przed wielu laty pojawiła się 

możliwość wykonywania odbitek 

fotograficznych w kolorze wydawało 

się, że dotknęliśmy szczytów. Pamię-

tam pierwsze kolorowe klisze ener-

dowskiej firmy ORWO i końcowe 

efekty nazywane fotografią koloro-

wą. Zdjęcia już nie były czarno-białe, 

ale też nie do końca kolorowe. 

Kiedy nadarzała się okazja porów-

nania „naszych” kolorowych foto-

grafii z tymi wykonanymi na zacho-

dzie, wówczas uświadamialiśmy 

sobie gdzie jest polska fotografia. 

Po transformacji ustrojowej prze-

miany popłynęły wartko. Fotografia 

czarno-biała jeszcze nie tak dawno 

prawie odeszła w niepamięć. Ale 

jej urok można poprawić i za spra-

wą techniki przenieść się w odległą 

kolorową przeszłość. Jak wyglądał 

przedwojenny kolorowy Gubin? Je-

den z administratorów facebooko-

wego konta „Gubin/Guben jakiego 

nie znamy” Damian Hasiuk od nie-

dawna stara się pokazać jak to u 

nas przed laty było pięknie i koloro-

wo. - Dużo zdjęć i kartek czarno-bia-

łych wystawiamy na naszej stronie 

oraz grupie „Guben/Gubin jakiego 

nie znamy”. Pomyślałem, że dobrze 

byłoby zobaczyć nasze miasto w 

kolorze. Zacząłem więc szukać w In-

ternecie różnych sposobów i metod 

koloryzowania „starych fotografii”, w 

ten sposób natknąłem się na stro-

nę „MyHeritage” (przeznaczona jest 

ona w zasadzie do tworzenia drzew 

genologicznych rodzin). Używa ona 

obecnie najlepszą technologię do 

koloryzacji i ulepszania fotografii, ale 

niestety jest ona płatna. Ponieważ 

moja ciekawość była większa od 

kwoty jaką trzeba zapłacić za taką 

usługę – skorzystałem. Dziś mogę 

pokazać przedwojenny kolorowy 

Gubin. Zapraszam na Facebook – 

warto pooglądać.                                 (sp)

4 stycznia 2021 roku po krótkiej, ale ciężkiej chorobie 
wywołanej koronawirusem zmarła 

Marta Jarosz 
Ukochana Matka, Wspaniała Żona, Kochająca Siostra i Najlepsza 
Babcia na świecie. Pozostanie w pamięci bliskich na zawsze. 
Zapamiętana zostanie jako niezwykle ciepła i szlachetna osoba, 
kochająca rodzinę i przyjaciół, która zawsze walczyła o swoje, 
dużo się śmiała i nigdy nie poddawała. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną data pogrzebu jest obecnie nieznana.

Pogrążona w żałobie Rodzina

Funkcjonariusze zabezpieczyli łącz-

nie blisko 4 kg różnego rodzaju nar-

kotyków, w tym marihuanę, amfe-

taminę, metaamfetaminę, heroinę, 

haszysz, tabletki ecstasy oraz krzewy 

konopi indyjskich w różnych fazach 

wzrostu. Zarzuty jakie usłyszeli za-

trzymani dotyczyły posiadania środ-

ków odurzających lub substancji 

psychotropowych, prowadzenia nie-

legalnej uprawy konopi innych niż 

włókniste oraz udzielania narkoty-

ków. Ponadto jedna z zatrzymanych 

osób poniesie odpowiedzialność 

karną za przewóz i wewnątrzwspól-

notowe nabycie substancji psycho-

tropowych. - Do zatrzymania doszło 

w sierpniu bieżącego roku. Policjanci 

Referatu Kryminalnego z Gubina, 

mając informację o osobach prze-

wożących narkotyki, postanowili to 

sprawdzić. Według posiadanej przez 

nich wiedzy mężczyźni mieli przyje-

chać do Gubina, autobusem z Gu-

ben. Informacja potwierdziła się. Gdy 

zostali zatrzymani, 43-latek próbo-

wał jeszcze uniknąć odpowiedzial-

ności i wyrzucił z kieszeni woreczek, 

zawierający 33 zafoliowane kuleczki 

z proszkiem. Policjanci zabezpie-

czyli woreczek, a następnie poddali 

substancję wstępnym badaniu te-

sterem, które wykazało, że jest to he-

roina. Ponadto w toku dalszych czyn-

ności kryminalni znaleźli przy nim 

kolejną kulkę z proszkiem, która rów-

nież okazała się heroiną. 40 i 43 -latek 

zostali zatrzymani do wyjaśnienia. 

Prokurator Rejonowy w Krośnie Od-

rzańskim skierował wówczas wnio-

sek o zastosowanie wobec 43-latka 

tymczasowego aresztowania, do 

którego przychylił się sąd. Dzięki 

temu mężczyzna trafił do aresztu 

na okres trzech miesięcy. Kilkumie-

sięczne czynności prowadzone przez 

kryminalnych z gubińskiego komi-

sariatu pod nadzorem Prokuratury 

Rejonowej z Krosna Odrzańskiego, 

pozwoliły na skierowanie wobec 

43-latka aktu oskarżenia. Mężczyźnie 

grozi do 5 lat pozbawienia wolności - 

informuje podkomisarz Justyna Kul-

ka z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim.

Odpowiedzialności nie unikną także 

kierowcy, którzy zdecydowali się na 

prowadzenie pojazdu pod wpływem 

narkotyków. - Od początku roku, 

policjanci przeprowadzili przeszło 

20 takich postępowań. Zgodnie z 

kodeksem karnym kierującym grozi 

grzywna, kara ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2, a 

także zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych i wysoka grzywna - 

dodaje J. Kulka.                                    (red)

Mali aktorzy

W czwartek (17.12) tradycyjnie jak co 

roku w Przedszkolu Miejskim nr 2 w 

Gubinie, grupa starszaków przed-

stawiła opowieść wigilijną w postaci 

Jasełek. - Nasi mali aktorzy zapre-

zentowali się wspaniale w swoich 

strojach. Jedyne co się w tym roku 

zmieniło, to niestety brak widowni, 

związany oczywiście z panującą pan-

demią. Przedstawienie zostało jed-

nak nagrane na kamerę, której ope-

ratorem był Felek Sadowski. A całe 

przedstawienie zostało przygotowa-

ne pod kierunkiem Jolanty Nawary 

i Aliny Zając. Materiał filmowy został 

zmieszczony na stronie internetowej 

przedszkola. W ten sposób każdy ro-

dzic mógł na własne oczy zobaczyć 

umiejętności aktorskie swoich po-

ciech. 

(red)
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W imieniu najbliższej rodziny pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy  wspólnie z nami 
uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej 
i pożegnali kochaną córkę i mamę 

śp. Magdalenę 
Żukowską.
Pogrążony w smutku ojciec 

– Sławomir Żukowski.

Narażeni na chłód
Do podstawowych zadań Policji na-

leży ochrona życia i zdrowia ludzi. 

Dlatego mając na względzie wa-

runki panujące za oknem, policjanci 

powiatu krośnieńskiego prowadzą 

kontrole miejsc, w których mogą 

przebywać bezdomni. - Narażone 

na wychłodzenie są także osoby 

nadużywające alkoholu, które ze 

względu na stan w jakim się znaj-

dują, nie zwracają uwagi na miej-

sce odpoczynku. Niejednokrotnie 

śpią wtedy na ławce, czy też ziemi. 

Mając na względzie ich dobro, funk-

cjonariusze kontrolują opuszczone 

budynki, altanki, garaże, parki czy 

też dworce, sprawdzając czy nic nie 

zagraża ich bezpieczeństwu oraz in-

formują o miejscach noclegowych 

funkcjonujących na terenie Gubina 

- mówi podkomisarz Justyna Kul-

ka z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim. Istotna jest 

również pomoc mieszkańców, któ-

rzy reagując i zgłaszając sytuacje, 

w których zagrożone może być ży-

cie innych osób, przyczyniają się do 

ich uratowania. Warto pamiętać, że 

zgłoszeń dokonywać można w róż-

nej formie. - Gdy widzimy taką oso-

bę, to należy zadzwonić pod numer 

112, jednak gdy sytuacja nie wymaga 

natychmiastowej reakcji, a wiemy o 

miejscach grupowania się takich 

ludzi, możemy podzielić się tą infor-

macją z dzielnicowym bądź skorzy-

stać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-

pieczeństwa. Przypominamy, że na 

terenie przy ulicy Gdańskiej 17 w 

Gubinie funkcjonuje Noclegownia 

dla Osób Bezdomnych prowadzona 

przez Żarską Spółdzielnię Socjalną, 

czynna w godz. 18:00 - 8:00.

 (red)

Zmarła J. Fedak 
31 grudnia 2020 r. po długiej choro-

bie zmarła Jolanta Fedak - posłanka 

na Sejm RP, była Wicemarszałek 

Województwa Lubuskiego, była 

Minister Pracy i Polityki Społecz-

nej. Wielokrotnie odwiedzała nasze 

miasto. Od początku lat 90. należała 

do Polskiego Stronnictwa Ludowe-

go. Uroczystości pogrzebowe Jo-

lanty Fedak odbyły się w czwartek, 

7 stycznia. Pogrzeb miał charakter 

państwowy.                                      (red)
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Zagrajmy w orkiestrze! 
Mimo pandemii i wiążących się 

z nią zmian, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy ponownie 

rozbrzmi na całym świecie, by 

zbierać środki na zakup najno-

wocześniejszych urządzeń me-

dycznych. W niedzielę (31.01) od-

będzie się 29. finał WOŚP. 

Morsowanie dla WOŚP „Mały ZUS plus”
Do 1 lutego przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do 
„Małego ZUS plus”. Dzięki temu będą mogli pła-
cić niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Jedna z 
pierwszych 

Gubińska Grupa Morsów wpadła 

na pomysł, aby wesprzeć Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Wszystko odbędzie się nad Jezio-

rem Borek w Kosarzynie 31 stycz-

nia o godzinie 10:30. W planie jest 

ZUMBA i ona rozpocznie całą za-

bawę. Będzie rozgrzewką, która 

jest niezbędna przed każdą zimną 

kąpielą. Po porządnym rozgrza-

niu całego ciała, nastąpi moment 

wejścia do wody. Potem nadejdzie 

czas na grupowy „RESET”, czyli cał-

kowite zanurzenie. Na zakończe-

nie imprezy pojawią się: ognisko i 

kiełbaski. Przez cały czas trwania 

zabawy można wrzucać pieniądze 

do oficjalnej puszki WOŚP.  Zachę-

camy do udziału w akcji oraz spró-

bowania swoich sił w morsowaniu, 

które staje się w naszym regionie 

coraz bardziej popularne.

Martyna Pawelska

Tym razem zebrane 

pieniądze zostaną 

przeznaczone na zakup 

sprzętu dla laryngo-

logii, otolaryngologii i 

diagnostyki głowy

„

Społeczeństwo

Tym razem zebrane pieniądze zosta-

ną przeznaczone na zakup sprzętu 

dla laryngologii, otolaryngologii i dia-

gnostyki głowy. Sprawdziliśmy, jak na 

ostatniej prostej wyglądają przygoto-

wania do tego wydarzenia w gubiń-

skim sztabie. Mówi jego szef Marcin 

Gwizdalski: - Wszystko idzie zgodnie 

z planem. Wolontariusze, w liczbie 

80 osób, są praktycznie gotowi, aby w 

ostatni dzień stycznia wyjść na ulice 

Gubina i zachęcać mieszkańców do 

wsparcia fundacji Jurka Owsiaka. Tu 

warto zaznaczyć, że wśród nich zna-

lazł się uczeń Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego. Zmaga-

jący się z porażeniem mózgowym 

Wojtek porusza się na wózku inwa-

lidzkim. Podczas finału będzie mu 

towarzyszyć opiekun. Nasz sztab jest 

otwarty dla wszystkich... Myślę, że 

dla niego będzie to duże przeżycie. 

Chciałbym podkreślić, że jak co roku 

obowiązywał nas limit miejsc dla wo-

lontariuszy, wyznaczony przez centra-

lę z Warszawy i niestety nie każdemu 

udało się nim zostać.

Ale nie spotkamy jedynie wolontariu-

szy, kiedy wyjdziemy w ten wyjątko-

wy dzień na rodzinny spacer. Warto 

przyjść na Plac im. Św. Jana Pawła 

II, koło Fary. Dlaczego? - Będzie tam 

specjalny punkt gastronomiczny, ale 

co ważne - tylko na wynos. Na wszyst-

kich będzie czekać swojska kuchnia 

oraz orientalne smaki. Planujemy tak-

że loterię fantową, połączoną z mini 

grą terenową, polegającą na zbie-

raniu breloczków z napisem WOŚP. 

Mapka zostanie umieszczona w In-

ternecie. Poza tym na ulicy Kresowej 

(naprzeciwko hotelu Onyx) od godzi-

ny 11:00 będzie działał punkt z różnym 

słodkościami. A to nie koniec dobrych 

informacji dla łasuchów... 31 stycznia 

niektóre gubińskie lokale gastrono-

miczne przygotują specjalne danie 

dnia. Część zysków z ich sprzedaży 

zostanie przekazana na konto WOŚP. 

I w końcu coś nowego... Pandemia 

wymusiła na sztabie wymyślenie no-

wej formuły przeprowadzenia bloku 

artystycznego oraz licytacji. - Tym ra-

zem wszystko odbędzie się w sieci. 

Transmisja odbędzie się on-line na 

specjalnej stronie oraz na naszym 

fanpage’u FB. Szczegółowe infor-

macje na ten temat będzie można 

znaleźć wchodząc na Facebooka - 

Gubiński Finał WOŚP - dodaje nasz 

rozmówca. 

Mimo pandemii i ciężkich czasów 

(także finansowych) nie zawiedli po-

nownie lokalni przedsiębiorcy, któ-

rzy chętnie wsparli działania sztabu 

WOŚP w Gubinie. To wszystko poka-

zuje, że nadal potrafimy być solidarni, 

pomaganie mamy we krwi.          (am) 

14 grudnia 2020 w wieku 91 lat zmar-

ła Pelagia Radecka (z domu Fiet) 

- jedna z najstarszych Pionierek w 

naszym mieście. Była w grupie Pio-

nierów, ludzi, którzy jako pierwsi 

przybyli do naszego miasta i podjęli 

ogromny trud jego odbudowy. 

Urodziła się w 1929 roku w Warsza-

wie. Powstanie warszawski i jego 

skutki sprawiły, że z rodzicami nie 

miała gdzie wracać. Wojna trwała 

jeszcze za Odrą i Nysą kiedy kilku-

nastoletnia Pelagia z panią Hele-

ną Szmitową oraz panem Janem 

Kędzierskim pojechali na zachód, 

w ślad za wojskiem radzieckim i w 

kwietniu dotarli do Gubina. Była 

zatem jedną z pierwszych mieszka-

nek Gubina. Wybrała sobie domek 

z ogrodem przy Triftstrasse, nazwa-

nej później ulicą Żymierskiego. Dała 

znać rodzinie, gdzie jest i poprosiła 

ojca o przyjazd. W maju 1945 roku 

przybyła rodzina. Ojciec otworzył 

pierwszy sklep masarski w mieście, 

do którego mięso dostarczało mu 

wojsko. Swoje życie też jakoś sobie 

ułożyła, wy szła za mąż, urodziła dwie 

córki. Zawsze pełna życiowej ener-

gii, aktywnie działała w sekcji histo-

rycznej Sto warzyszenia Pionierów 

Miasta Gubina. Znajomość języka 

niemieckiego ułatwiała jej utrzymy-

wanie kontaktów z naszymi sąsiada-

mi zza Nysy, wśród których znala zła 

też przyjaciół. Kiedy dziś mówimy o 

czasach pionierskich w naszym mie-

ście warto przy tej okazji wspomnieć 

Pelagię Radecką, która jako 16-latka 

odważyła się ruszyć na Ziemie Odzy-

skane i budować tu swoje nowe ży-

cie.                                                             (sp)

Trzeba zdawać sobie sprawę, że 

płacenie niższych składek ma 

wpływ na wysokość przyszłych 

świadczeń, takich jak zasiłek cho-

robowy, świadczenie rehabilitacyj-

ne, zasiłek macierzyński, zasiłek 

opiekuńczy, a także emerytura 

czy renta. - „Mały ZUS plus” to po-

moc dla przedsiębiorców, których 

przychód w poprzednim roku nie 

przekroczył 120 tys. zł. Jeśli dzia-

łalność gospodarcza była prowa-

dzona krócej, limit przychodu liczy 

się proporcjonalnie do liczby dni 

w których funkcjonowała firma. 

Z ulgi może skorzystać tylko oso-

ba, która w poprzednim roku pro-

wadziła działalność gospodarczą 

przez co najmniej 60 dni. Przedsię-

biorca, który chce korzystać z „Ma-

łego ZUS plus” i spełnia warunki, 

powinien zgłosić się do końca 

stycznia. Aby to zrobić musi się wy-

rejestrować z dotychczasowym ko-

dem ubezpieczenia oraz zgłosić do 

ubezpieczeń z kodem właściwym 

dla „Małego ZUS plus”. Osoba, któ-

ra korzystała z ulgi w poprzednim 

roku, nadal spełnia warunki i chce 

ją kontynuować, nie musi zgłaszać 

się ponownie - informuje Agata 

Muchowska, rzecznik prasowy Za-

kładów Ubezpieczeń Społecznych 

województwa lubuskiego. 

(red)
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2020 za nami - to był dziwny rok...

Miniony rok zapamiętamy na długo. To było najdziwniejszych dwanaście miesięcy od wielu lat. Pandemia zmieniła życie każdego z nas. Z racji przygranicznego po-
łożenia koronawirus uprzykrzył nam codzienne funkcjonowanie jeszcze bardziej, niż w innych regionach naszego kraju. Na szczęście rok 2020 to nie tylko paskudny 
wirus. Oto nasze przypomnienie najważniejszych wydarzeń dla Gubina i jego mieszkańców.

WOŚP: Gubin zebrał ponad 145 tys. zł! Powstanie niemiecko-polskiego zespołu policyjnego Nadciąga koronawirus... Zamknięcie granic w marcu

Wiosna - pustki na ulicach. Koronawirus... Lokalni przedsiębiorcy odczuwają skutki pandemii Puste szkoły... Dzieci uczą się zdalnie

Euromiasto protestuje: „Wpuśćcie nas do pracy i do domu!” Otwarcie nowoczesnej hali sportowej przy SP3 Pożar budynku po byłej piekarni wojskowej

Licznie i chętnie oddawaliśmy krew Tłumy podczas Marszu Kobiet W ub. roku Covid-19 „dopadł” 1869 osób w naszym powiecie
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społeczeństwo
Jak zapisać się na szczepienie?

Na rządowej stronie www.gov.pl/szczepimysie została udostępniona 

mapa z lokalizacjami punktów szczepień przeciwko COVID-19 w całym 

kraju. Są na niej cztery gubińskie ośrodki medyczne: Ośrodek Terapii 

GRUNWALD - ul. Grunwaldzka 16, Centrum Medyczne „ATOL” - ul. Kreso-

wa 2, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - ul. Kresowa 258 

oraz Zachodnie Centrum Medyczne - ul. Śląska 35. 

Gubin na koniec 2020 roku

Jak się zarejestrować?

Wiele osób zastanawia się w jaki 

sposób można zapisać się na szcze-

pienie. Według zapowiedzi rządu 

proces rejestracji powszechnych 

szczepień ma rozpocząć się 15 stycz-

nia, kiedy ruszy centralny system 

teleinformatyczny. Wizytę będzie 

można rezerwować w następujący 

sposób: za pośrednictwem bezpłat-

nej infolinii 989, poprzez swoje Inter-

netowe Konto Pacjenta (na stronie 

pacjent.gov.pl), w punktach POZ 

lub w punktach szczepień.

Ważne przez 60 dni

Program szczepień opierać się bę-

dzie na zaproszeniach (dokument 

e-skierowania) ważnych przez 60 

dni od dnia wystawienia. Zapro-

szenia mają być generowane auto-

matycznie w systemie, w transzach 

zgodnych z kolejnością szczepień. 

Ponadto lekarze będą mogli wy-

stawić pacjentowi indywidualne 

e-skierowanie (na przykład dla oso-

by niemającej numeru PESEL lub 

dla osoby, która nie mogła poddać 

się szczepieniu w okresie ważności 

pierwszego e-skierowania). Umó-

wienie się na szczepienie nie będzie 

wymagało podania numeru e-skie-

rowania, ponieważ wystarczające 

będzie podanie swoich danych oso-

bowych. Po dokonaniu rezerwacji 

wizyty pacjent otrzyma wiadomość 

SMS z informacją o wybranym miej-

scu i terminie szczepienia. Ponowny 

SMS będzie przekazywany dzień 

przed wizytą. Pacjent będzie od 

razu umawiany na dwie wizyty i tak-

że przed drugą dawką szczepionki 

otrzyma powiadomienie SMS-em. 

Dla osób, które samodzielnie nie 

będą mogły dotrzeć do punktu 

szczepień, dostępny ma być mobil-

ny zespół szczepiący.

Jak wygląda proces szczepienia? 

Pacjent, po zgłoszeniu się do wy-

znaczonego punktu szczepień, 

zostanie zbadany przez lekarza. 

Specjalista przeprowadzi z pacjen-

tem wywiad na temat stanu jego 

zdrowia. Pacjent wypełni też ankie-

tę. Szczegóły badania zostaną wpi-

sane do dokumentacji medycznej. 

Jeśli lekarz uzna, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań, to pacjent zosta-

nie zaszczepiony. Po szczepieniu 

będzie musiał odczekać 15-30 mi-

nut, by upewnić się, że nie wystąpi-

ła żadna gwałtowna reakcja orga-

nizmu. Informacja o wykonanym 

szczepieniu wprowadzona będzie 

do e-Kart Szczepień w systemie P1. 

Równocześnie pacjent dostanie 

zaświadczenie o szczepieniu, które 

da mu pewne udogodnienia np. 

zwolnienie z kwarantanny czy nie-

uwzględnianie go w określonym 

limicie osób dotyczącym spotkań. 

Dodatkowo otrzyma kod QR, który 

pozwoli szybko potwierdzić odbyte 

szczepienie.

Etapy szczepień

Przyjęta przez rząd strategia zakła-

da cztery etapy przeprowadzania 

szczepień:

„Etap 0”. Szczepieni mają być: pra-

cownicy sektora ochrony zdrowia 

(między innymi lekarze, pielęgniarki 

i farmaceuci), pracownicy Domów 

Pomocy Społecznej i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 

personel pomocniczy i administra-

cyjny w placówkach medycznych, w 

tym stacjach sanitarno-epidemiolo-

gicznych.

„Etap I”. Szczepieni mają być: pen-

sjonariusze domów pomocy spo-

łecznej oraz zakładów opiekuń-

czo-leczniczych, osoby powyżej 60. 

roku życia (w kolejności od najstar-

szych) oraz służby mundurowe, w 

tym Wojsko Polskie, a także nauczy-

ciele i pracownicy instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3.

„Etap II”. Szczepieni mają być: ludzie 

poniżej 60. roku życia z chorobami 

przewlekłymi, zwiększającymi ryzy-

ko ciężkiego przebiegu COVID-19 

(na przykład choroby płuc, cukrzyca, 

nowotwory, otyłość), albo w trakcie 

diagnostyki i leczenia wymagają-

cego wielokrotnego lub ciągłego 

kontaktu z placówkami ochrony 

zdrowia. W tym etapie szczepione 

będą też osoby zapewniające funk-

cjonowanie podstawowej działalno-

ści państwa i narażone na zakażenie 

ze względu na częste kontakty spo-

łeczne (pracownicy sektora infra-

struktury krytycznej, dostaw wody, 

gazu, prądu, transportu publicz-

nego, urzędnicy odpowiedzialni za 

zwalczanie pandemii, pracownicy 

wymiaru sprawiedliwości i funkcjo-

nariusze służb celno-skarbowych).

„Etap III”. Szczepieni mają być: 

przedsiębiorcy i pracownicy sekto-

rów zamkniętych na mocy rozpo-

rządzeń w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii. W tym etapie szcze-

pione będą również pozostałe gru-

py osób dorosłych. 

(red)

Miniony rok z pewnością przejdzie 

do historii nie tylko naszego mia-

sta, ale także Polski i świata. A to 

za sprawą koronawirusa. Wszyscy 

żyjemy nadzieją, że ten koszmar 

ma gdzieś koniec. Tylko gdzie i 

kiedy? Dziś narody żyją nadzieją, 

szczepienia przeciwwirusowe roz-

wiążą problem. Taką nadzieją żyją 

także gubinianie. 

Jak przekazała pani z Urzę-

du Miejskiego w Gubinie liczba 

mieszkańców na koniec 2020, z 

uwzględnieniem czasowo zamel-

dowanych (476), wynosi 16015 

osób. Ile nas było na koniec roku 

2019? 16106 osób. Czyli ubyło 91 

mieszkańców. Takie czasy. Jeszcze 

niedawno przez chwilę wydawało 

się, że tendencja wzrostowa zado-

mowiła się u nas na dobre.  

Opierając się na listach zmarłych 

publikowanych w biuletynach 

PZG „Gubin i Okolice” na wieczny 

spoczynek odeszło 191 mieszkań-

ców. To więcej o 20 osób niż w 

roku 2019. Nie mamy wiarygodnej 

informacji potwierdzającej zwią-

zek wzrostu zgonów z covid-19. 

Najwięcej zgonów odnotowano w 

grudniu – 23 osoby, najmniej we 

wrześniu – 7 osób.

Jak poinformowała kierow-

nik  Urzędu Stanu Cywilnego Ma-

riola Sikiewicz-Wacławek zawar-

to 50 małżeństw cywilnych i 28 

przed osobą duchowną. To mniej  

o 26 w porównaniu z rokiem 2019. 

Zapewne wpływ na taki stan rze-

czy miał wirus. Cztery śluby od-

były się w plenerze: 2 na ośrodku 

wypoczynkowym w Kosarzynie, 

1 na Wyspie Teatralnej i 1 w go-

spodarstwie agro-turystycznym 

w  Żytowaniu. Zdaniem M. Sikie-

wicz-Wacławek śluby plenerowe 

podyktowane są pandemią. Obo-

strzenia sprawiają, że liczba osób 

uczestniczących w ceremonii od-

bywającej się w USC jest bardziej 

ograniczona. W ceremonii plene-

rowej może uczestniczyć większa 

liczba osób. Dalej nie mamy dzieci 

urodzonych w Gubinie. Nie było 

w 2020 roku urodzeń domowych. 

Od co najmniej 6 lat gubińskie 

dzieci w metryce urodzenia nie fi-

guruje Gubin. A szkoda!   

W ostatnim dniu ubiegłego roku 

– jak zawsze – sprawdziłem ceny 

benzyny na stacji paliw Olren, 

euro w kantorze RAB na Obroń-

ców Pokoju. Nie udało mi się za-

pisać ceny białej kiełbasy w In-

termarche’ – bo market od kilku 

miesięcy ma zamknięte podwoje. 

Za litr popularnej benzyny Pb 95 

trzeba było zapłacić 4,68 zł, ON – 

4,39 zł, LPG – 2,18, Verva 98 4,99, 

Verva ON 4,59 zł. Okazuje się, że 

przed rokiem (grudzień 2019) ce-

nie benzyny Pb 98 do 5 złotych 

brakowało 2 groszy - za jeden litr 

trzeba było zapłacić 4,98 zł. Olej 

napędowy przebił „5”i kosztował 

5,07 zł. Czyli nie wszystko zdrożało. 

Cena euro w kantorze RAB - 1 euro 

można było sprzedać za 4,50 zł i 

kupić za 4,61 zł. W grudniu 2019 

ceny odpowiednio wynosiły: 4,22 

zł i 4,28 zł. Czyli euro w górę. 

Nie możemy odnotować ceny 

biletów na Bale Sylwestrowe, al-

bowiem Gubin 2020/2021 bez 

sylwestra, pierwszy raz po woj-

nie. Zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami nie organizowano 

zabaw w lokalach. Ten zapis na 

pewno (mam nadzieję) przejdzie 

do historii. 

(sp)
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historia I społeczeństwo
Dawno go u nas nie było!„Solidarność” w Gubinie (cz. 4)

Pamiętali o samotnych

Nowe numery

17 kwietnia 1989 roku Sąd Wojewódz-

ki w Warszawie ponownie zarejestro-

wał NSZZ „Solidarność” z siedzibą w 

Gdańsku. Tymczasem w Gubinie 31 

marca 1989 roku zawiązał się Komitet 

Założycielski NSZZ „Solidarność” przy 

Spółdzielni Inwalidów „Pokój” w skła-

dzie: Ewa Ballasch, Stefan Bazan, Jan 

Biedka, Stanisław Damuć, Edward 

Danek, Joachim Janus, Czesław Ja-

worski, Alicja Kałużna, Edward Kałuż-

ny, Aleksander Kozioł, Józef Rogatka, 

Czesław Sobiecki, Tadeusz Szela, 

Eugeniusz Teodorowski, Ewa Waw-

rzynkiewicz, Zenon Wróbel i Włodzi-

mierz Żelichowski. W kwietniu 1989 

roku istniejące już Komisje tworzą 

Komitet Obywatelski Ziemi Gubiń-

skiej. Jego przewodniczącym zostaje 

wybrany Zenon Wróbel. Gubiński Ko-

mitet był jednym z pierwszych w wo-

jewództwie i co warto przypomnieć 

od początku działalności miał zgodę 

na używanie charakterystycznego 

znaku graficznego „Solidarność”. 

Pierwsze spotkania komitetu – dzięki 

uprzejmości ówczesnego proboszcze 

parafii pw. Trójcy Św. ks. Jana Gussa 

– odbywały się w Domu Katechetycz-

nym przy ulicy Królewskiej. Ducho-

wym opiekunem był ks. Marek Wal-

czak, późniejszy sekretarz biskupa 

Józefa Michalika.

Zbliżały się wybory do Sejmu i Se-

natu RP. Jednym z pierwszych, 

ważnych zadań, stało się zorganizo-

wanie kampanii wyborczej dla kan-

dydatów Komitetu. 4 czerwca 1989 

roku odbyły się pamiętne wybory. 

Gubiński Komitet Obywatelski wy-

wiązał się z tego zadania znako-

micie, czego dowodem był wynik 

wyborów. Senatorami zostali Wal-

demar Piotrowski i Edward Lipiec, 

a posłami  Jarosław Barańczak, 

Tadeusz Sierżant i Andrzej Gabry-

szewski. 

Rok 1990 i kolejne ważne zadanie. 

Prowadzenie kampanii wyborczej 

do samorządu lokalnego.  Trzeba 

było znaleźć jak najlepszych kandy-

datów. Dość szybko okazało się, że 

osoby, które zostały wspólnym wysił-

kiem wytypowane, w zdecydowanej 

większości odmówiły kandydowania. 

Nie pozostało zatem nic innego, jak 

przedstawienie  kandydatów spośród 

członków Komitetu Obywatelskie-

go. Komitet wystawił kandydatów 

we wszystkich 24 obwodach wybor-

czych na terenie miasta. Pamiętne 

wybory odbyły się 27 maja 1990 r. 

Wynik wyborów przerósł najśmielsze 

oczekiwania. Spośród wybranych 24 

radnych, mandat z Komitetu Obywa-

telskiego „Solidarność” otrzymały 22 

osoby. Wybrano radę miejską liczącą 

24 radnych. Przewodniczącym wy-

brano lekarza Józefa Kawkę. Wkrótce 

zrezygnował ze stanowiska. Nowym 

przewodniczącym został Ryszard Si-

biński. Skład rady: Grzegorz Bakalarz 

(LZPS Carina), Witold Banach (zakład 

prywatny), Marek Bartoszek (LZPS 

Carina), Henryk Biały (zakład prywat-

ny), Dariusz Bocheński (Urząd Miej-

ski), Lech Fikus (Szkoła Podstawowa 

w Chlebowie), Dorota Friebel (Szkoła 

Podstawowa w Bieżycach), Janina Iz-

debska (dyrektor Gubińskiego Domu 

Kultury), Stanisław Jóźwiak (gospo-

darstwo rolne), Józef Kawka (lekarz 

w LZPS Carina), Waldemar Kleszcz 

(LZPS Carina), Józef Kowal (pracow-

nik stacji benzynowej CPN), Czesław 

Łuczyński (zakład prywatny), Wal-

demar Malinowski (gospodarstwo 

rolne), Joanna Orzechowska (Urząd 

Miejski), Grzegorz Perlak (LZPS Cari-

na), kpt. Zdzisław Ptak (szef Garnizo-

nowej Administracji Mieszkaniowej), 

Mieczysław Satko (Szkoła Podstawo-

wa nr 1), Ryszard Sibiński (Zespół Szkół 

Zawodowych), Marian Smolak (OSiR), 

Elżbieta Strońska (ZOZ), Józef Wini-

szewski (Zakłady Przemysłu Odzieżo-

wego Goflan), Zenon Wróbel (zakład 

prywatny), Jerzy Zawadzki (Spółdziel-

nia Inwalidów Pokój). Cd. w kolejnym 

numerze gazety                                  (spjz)

Najpierw w niedzielę (03.01) i po-

nownie we wtorek (12.01) - w Gu-

binie spadł biały puch! Ze śniegu 

cieszą się przede wszystkim dzieci. 

Rodzice natychmiast odkurzyli z 

piwnic sanki i dali pociechom (a 

pewnie także i sobie) trochę ra-

dości w tych ciężkich, pandemicz-

nych czasach. W wielu miejscach 

miasta można było zobaczyć ule-

pionego bałwana. Dużo mniej za-

dowoleni są kierowcy. Warunki na 

drodze miejscami są dość trudne. 

Śliska nawierzchnia wydłuża dro-

gę hamowania. Dlatego jedźmy 

ostrożnie!

Policjanci przypominają, by do 

jazdy właściwie się przygotować. 

Odpowiednie opony to począ-

tek bezpiecznej drogi. Zadbajmy 

o właściwe odśnieżenie całego 

pojazdu. Sypiący się z dachu auta 

śnieg nie ułatwia jazdy kierowcom, 

którzy poruszają się z tyłu. Niebez-

pieczne są także kawałki ciężkiego 

lodu, które mogą spaść z dachu. 

Odśnieżanie to obowiązek który 

dotyczy zarówno kierowców oso-

bówek, jak również większych aut. 

W grę wchodzi bezpieczeństwo 

każdego uczestnika ruchu drogo-

wego. Osoby, które niezbyt pewnie 

czują się w zimowych warunkach 

proponujemy przesiąść się do 

środków miejskiej komunikacji. 

Właściwe przygotowanie się do 

jazdy to połowa sukcesu. Jeżeli do-

łożymy do tego koncentrację, za-

chowanie ostrożności, odpowiedni 

dystans od poprzedzającego auta, 

to będziemy mogli bezpiecznie 

dotrzeć do celu.                            (am)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Gubinie już od początku lat 

80-tych organizował w restauracji 

kolację wigilijną dla osób samot-

nych i klientów ośrodka. W tym 

roku z powodu pandemii po raz 

pierwszy nie było takiego uroczy-

stego spotkania. Jednak osoby 

starsze i samotne nie pozostały za-

pomniane. - W środę, 23 grudnia, 

pracownicy socjalni dowieźli tym 

osobom do ich domu potrawy wi-

gilijne oraz przekazały życzenia i 

opłatek. Chcieliśmy chociaż w ten 

sposób wesprzeć osoby samotne, 

aby w te wyjątkowe dni wiedziały, 

że ktoś o nich pamięta - mówi Te-

resa Dziedzic, kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gu-

binie.                                                    (am)

Zmieniły się numery telefonów do 

Komisariatu Policji w Gubinie. Od 1 

stycznia, zamiast numeru kierunko-

wego będzie trzeba wybrać wyróż-

nik MSWiA – 47, a następnie wskaź-

nik przewidziany dla województwa 

lubuskiego – 79 i numer resortowy 

konkretnej osoby. Dotychczasowe 

numery telefonów są już nieaktyw-

ne, obowiązuje zatem nowa nume-

racja. Oto wykaz nowych nume-

rów telefonów: Sekretariat Policji w 

Gubinie +48 47 79 45  400, Referat 

Prewencji +48 47-794 -54 57, Zespół 

Dzielnicowych +48  47-794 -54 19/ 

21/22, Zespół ds. Wykroczeń +48 47-

794 - 54 20/35, Zespół Dyżurnych 

+48 47 – 794 - 54 11.                           (red)

Praca czeka 
Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy - 

Filia w Gubinie,  stan na 08.01.2021r.: 

kasjer-sprzedawca, mechanik po-

jazdów samochodowych, auto-

elektronik, piekarz, wychowawca, 

brukarz, operator koparki, krojczy 

skóry, stolarz, kierowca samochodu 

dostawczego, kierowca samochodu 

dostawczego – pomocnik spawa-

cza, szwaczka, tapicer. 

(am) 
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA 
II  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Lp.
Adres

Księga 
wieczysta Opis lokalu

Cena 
wywoławcza 
lokalu wraz  
z udziałem 
w gruncie 

(netto)

Wysokość 
wadium

Termin 
przetargów  
odbytych

Uwagi

1. 1.                

Wyspiańskiego 1/1
2. dz. nr 162 o pow. 

263,00 m² w obrębie  5, udział 
w gruncie 
3. i częściach 
wspólnych budynku – 17/100

ZG2K/00006169/3
Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym 
piętrze trzykondygnacyjnego budynku, składa 
się z dwóch pokoi, kuchni, WC i przedpokoju o 
łącznej pow. użytkowej 52,40 m², przynależność do 
lokalu stanowi piwnica  o pow. użytkowej 7,90 m². 
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal 
składa się z trzech lokali mieszkalnych i jednego 
lokalu użytkowego. Lokal wolny jest od obciążeń i 
zobowiązań osób trzecich.

80.300,00 zł 8.030,00 zł 03.09.2020

Lokal w złym stanie 
technicznym.

Układ funkcjonalny
– niekorzystny. Dostęp 
do jednego z pokoi jest 
przez ogólnodostępny 

korytarz. 

Przetarg odbędzie się dnia 04 marca 2021 roku o godz. 10ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.  Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o 
statusie miejskim.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na 
rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 01 marca 2021 
r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym 
nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną. Przetarg przeprowadzi komisja w 
składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy 
notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990). Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie 
się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na 
okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 14 stycznia 2021. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości 
Gubińskie”, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu: - 10 lutego 2021 r.  
w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 1 w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 1.

Czujniki ważna sprawa 
Okres zimowy jest sygnałem do roz-

poczęcia w wielu domach miejskich 

i szczególnie na wsi – okresu grzew-

czego. Ze względów bezpieczeństwa 

i profilaktyki, jak również interesu 

osób je zamieszkujących ważne jest 

regularne sprawdzanie przez komi-

niarzy lub osoby odpowiednio upo-

ważnione – stanu bezpieczeństwa 

urządzeń grzewczych i przewodów 

kominowych – szczególnie w przy-

padku opalania tzw. paliwem stałym.

Równie ważnym w interesie użyt-

kowników jest też zapatrzenie się 

w odpowiedni czujnik wykrywają-

cy dym lub tzw. tlenek węgla –  gaz 

popularnie zwany czadem, powsta-

jącym w procesie spalania paliw 

stałych (węgiel, drewno, koks), a bę-

dącym przyczyną wielu tragedii.  Tle-

nek węgla swoimi właściwościami 

fizykochemicznymi jest zbliżony do 

powietrza atmosferycznego, rozcho-

dząc się niemal w każdym środowi-

sku i w żadnym wypadku nie jest wy-

krywalny ani barwą lub zapachem 

przez ludzi i zwierzęta. Jego określe-

nie „cichy zabójca” jest jak najbar-

dziej zasadne. Urządzenia grzewcze 

i przewody kominowe muszą być 

czyszczone i serwisowane przez ko-

miniarzy lub autoryzowane osoby 

co kwartał, gdy są opalane paliwem 

stałym, natomiast w przypadku opa-

lania paliwem ciekłym lub gazowym 

– raz na 6 miesięcy. O instalację w 

prywatnych posesjach odpowied-

nich czujek sygnalizacyjnych (dymu, 

tlenku węgla – „czadu”) od lat apelu-

ją (nie tylko) strażacy, a dostępność 

tych urządzeń i ich ceny – znacząco 

spadły. Od września b. roku lubuscy 

strażacy już ponad 100 razy interno-

wali w podobnych sytuacjach, wśród 

których były też te – najbardziej tra-

giczne, jak pożary sadzy w przewo-

dach  kominach  posesji i innych 

budynków...

W wielu wypadkach strażacy są wzy-

wani do mieszkań, w których uru-

chomiła się czujka tlenku węgla, a 

funkcjonariusze Państwowej Straży 

Pożarnej przy pomocy posiadanych 

urządzeń detekcyjnych dokonują 

dalszego – precyzyjnego rozpozna-

nia i w zależności od sytuacji usuwa-

ją skutki zagrożenia np. poprzez wy-

gaszenie palenisk w piecach, bądź 

wydanie zakazu ich dalszego użytko-

wania; w skrajnych przypadkach – do 

czasu odpowiedniego przeglądu lub 

jego naprawy. Stosowne Rozporzą-

dzenie Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji jednoznacznie 

określa wymagania techniczne w 

zakresie bezpieczeństwa, użytkowa-

nia i profilaktyki urządzeń grzew-

czych. Wymagania, jakie np. muszą 

spełnić placówki żywienia zbioro-

wego lub grzewcze w budynkach 

użyteczności publicznej są znacznie 

bardziej rygorystyczne. Natomiast 

wizyta kominiarza bądź pracownika 

odpowiednich służb nadzoru tech-

nicznego, to wydatek co najwyżej 

kilkudziesięciu złotych – jest to nie-

wiele, zważywszy, że na szali kładzie-

my nasz bezpieczeństwo lub życie... 

Bardzo istotne jest też niezasłanianie 

w pomieszczeniach kuchennych i 

szczególnie w łazienkach – kratek i 

otworów wentylacyjnych, będących 

jedną z głównych przyczyn śmier-

telnych wypadków w czasie kąpieli. 

Technicznie – sam proces montażu 

tzw. czujek dymu lub „czadu” nie 

jest skomplikowany, są one możliwe 

do instalacji we własnym zakresie, a 

odpowiednie porady można znaleźć 

w instrukcji dostarczanej z urządze-

niem lub uzyskać w lokalnych jed-

nostkach straży pożarnej. 

Pamiętajmy: czujki dymu instalu-

jemy bezpośrednio na suficie, albo 

maksymalnie wysoko w jego pobli-

żu; natomiast czujki tlenku węgla 

(„czadu”) na wysokości głowy doro-

słego człowieka, a w pomieszcze-

niach sypialnych – optymalna jest 

wysokość miejsca do spania!

 W przypadku jakichkolwiek niety-

powych objawów – jak ból głowy, 

zawroty, senność i zmęczenie – na-

leży jak najszybciej przewietrzyć po-

mieszczenie i zawiadomić najbliższą 

Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą 

Państwowej Straży Pożarnej (tel. 112, 

998).

W wyjątkowych wypadkach strażacy 

są w stanie prawidłowo zainstalować 

wymienione urządzenia - na wnio-

sek szczególnie osób starszych lub 

niepełnosprawnych.

Antoni Barabasz
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To było duże wydarzenie... Fotografie...

To nowa odsłona w historii 

obustronnych stosunków pomię-

dzy tymi miastami. Strony podpi-

sanej umowy dały wyraz wielkiego 

poparcia dla nawiązania szerokich 

kontaktów między obywatelami 

obu państw, organizacjami spo-

łecznymi i kościołami. W podpisa-

nej umowie partnerskiej demokra-

tycznie wybrani przedstawiciele 

Gubina, Guben i Laatzen oświad-

czyli, że będą dążyć do zapewnie-

nia wymiany grup młodzieżowych 

oraz organizacji społecznych, wy-

miany doświadczenia w różnych 

dziedzinach życia, w szczególno-

ści kulturalnej i gospodarczej oraz, 

że będą upowszechniać w swoich 

środowiskach informacje o kultu-

rze i zwyczajach narodów, a także 

umożliwiać zainteresowanym oso-

bom naukę języka.

Strony umowy partnerskiej stwier-

dziły ponadto, że nie powinno ist-

nieć żadne formalistyczne utrud-

nianie dla realizacji idei budowy 

wspólnego europejskiego domu. 

Szczególnie ważne jest w wa-

runkach łączności geograficznej 

miast Guben i Gubin.

Po 30 latach od podpisania umo-

wy, trudno wymienić wszystkie 

wspólne przedsięwzięcia. Wy-

mieńmy choćby realizowany od 

1992 roku program szkolny w Szko-

le Europejskiej. Uczniowie z Polski 

podjęli naukę na poziomie gimna-

zjum w gubeńskiej Gesamtschule. 

Uczniowie otrzymali bezpłatne 

podręczniki, bilety miesięczne 

na autobus i obiady, a najlepsi 

uczniowie stypendia. Nie można 

nie zauważyć efektu współpracy w 

postaci wspólnej oczyszczalni ście-

ków Gubin-Guben. Wspólna kon-

cepcja „Euromiasta Gubin-Guben” 

jest przykładem urzeczywistnienia 

na wschodniej granicy Unii Euro-

pejskiej idei miast ponad grani-

cami otrzymując Honorową Flagę 

Europy.

Rzeczową pomoc otrzymał przed 

laty gubiński szpital w postaci ze-

stawu do operacji kostnych war-

tości 25 tys. niemieckich marek, 

wyposażenia dla karetki reanima-

cyjnej za 25 tys. marek, łóżek, sza-

fek szpitalnych, materacy, pomp 

infuzyjnych, aparatu do znieczu-

lania, kardiotokografu do moni-

torowania porodów, urządzenia 

wentylacyjnego do bloku ope-

racyjnego czy ergometru - stołu 

ginekologicznego, stołu opera-

cyjnego i wanny operacyjnej z 

osprzętem.

Przez 30 lat współpraca Gubina, 

Guben i Laatzen oceniana jest 

przez rządy obydwu państw, jako 

modelowa na całe pogranicze pol-

sko-niemieckie. Szczególnie doty-

czy to Euromiasta Gubin-Guben. 

Wynikiem tej współpracy jest wiele 

imprez kulturalnych i sportowych 

z udziałem mieszkańców miast. 

Szczególnie wzorcowe kontakty 

nawiązały parafie kościoła katolic-

kiego w Gubinie i ewangelickiego 

w Guben. Tradycją stały się wspól-

ne nabożeństwa, procesje i wigilie 

Bożego Narodzenia.

Wyjątkowy wymiar nadano wspól-

nym obchodom miejskiego świę-

ta „Wiosna nad Nysą”. Na uwagę 

zasługuje współpraca straży po-

żarnych, szczególnie w zakresie 

wspólnych ćwiczeń. Gubińska 

Straż Pożarna otrzymała od miasta 

Laatzen przed laty wóz bojowy. Ko-

lejnym przykładem współpracy są 

wspólne sesje Rad Miejskich, wy-

miana młodzieży w organizowa-

nych turnusach wypoczynkowych 

w okresie wakacji, koncerty szkół 

muzycznych, wspólne zawody 

sportowe, obchody Dnia Seniora. 

Gubin wspomaga rozwój kontak-

tów polsko-niemieckich innych 

gmin i terenów przygranicznych. 

Realnym wymiarem tego jest 

powołanie do życia Euroregionu 

Sprewa-Nysa-Bóbr. 

Władze Gubina i Guben wyrażają 

wolę, że wspólnie przystąpią do 

utworzenia pasażu handlowo-spa-

cerowego Frankfurterstrasse–We-

sterplatte, zagospodarowanie Wy-

spy Teatralnej, odbudowy kościoła 

farnego w Gubinie, opracowania 

koncepcji odtworzenia wilii Wolfa 

w Gubinie. Zdaniem mieszkańców 

naszego miasta współpraca Gubi-

na, Guben i Laatzen jest i będzie 

czymś szczególnym, tym co trzeba 

pielęgnować i rozwijać i w co trze-

ba się angażować na co dzień. 

(jz)

I miało miejsce równo 30 lat temu. 19 stycznia 1991 roku w sali widowiskowej Gubińskiego Domu 
Kultury przedstawiciele Gubina – burmistrz Czesław Fiedorowicz i przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Sibiński, Guben – burmistrz Bernd Balzarek i Laatzen - burmistrz Horst Lecke i szef Urzędu 
Miasta Gottfried Gensch - podpisali umowę o partnerstwie miast. 

Rozstrzygnięty został konkurs 

fotograficzny „Mój rok 2020 - 

20x20” zorganizowany przez 

Gubiński Dom Kultury. Jury w 

składzie: Władysław Nielipiński 

(Poznań), Sebastian Judkowiak 

(Poznań), Paweł Janczaruk (Zie-

lona Góra), Marek Buchinger 

(Krosno Odrzańskie), Tomasz 

Wołoszyn (Frankfurt/Oder), Ra-

dosław Budych (Ostrów Wlkp.), 

Dorota Chwałek (Gubin) przyzna-

ło następujące nagrody i wyróż-

nienia: 1 miejsce - Marcela Gryz, 

2 miejsce - Agata Wilczyńska, 3 

miejsce - Artur Nowak. Wyróż-

nienie - Anna Kotońska oraz Igor 

Biedak. 

- Fotografia to ulotny ptak, świa-

tłoczuły moment, chwila, nastrój, 

duch czasu... Kruchy człowiek 

potrafi tych narzędzi używać i za 

ich pomocą ukazywać całe do-

bro świata. Konkurs „Mój 2020-

20x20” być może daje początek 

serii takich zdarzeń, które czekają 

na chwilę uniesienia, zadumy, po-

kory, czy też strachu. Rok 2020 był 

dla nas wszystkich inny. Doświad-

czyliśmy sytuacji w jakich  ludzie, 

zdrowie, natura, gospodarka 

dawno się nie znalazły i także tak 

mocnych turbulencji nie zaznały. 

Potrzeba wypowiedzi pojawiła się 

samoczynnie i dlatego powstał 

ten konkurs. Od kilkunastu lat 

organizowaliśmy „Fototerapię”, 

coroczną wystawę zdjęć, w któ-

rej brało udział kilkadziesiąt osób 

z kilku krajów. Będziemy to nadal 

kontynuować - mówi D. Chwałek 

z Galerii „Ratusz” GDK. 

Zebrane i ocenione w tym roku 

prace konkursowe będzie można 

obejrzeć w galerii Internetowej 

GDK na Facebooku oraz Galerii 

„Ratusz”. 

(red)

Apele nie pomogły
Praca zdobywczyni pierwszego miejsca Marceliny Gryz

W Sylwestra o północy było w na-

szym mieście bardzo głośno. Już 

dawno nie było tak dużego hała-

su zawiązanego z puszczaniem 

petard i fajerwerków. 

Na nic zdały się apele miłośni-

ków zwierząt, aby w tym roku nie 

przysparzać psom ogromnego 

stresu. Huki petard słychać było 

w naszym mieście praktycznie 

przez cały sylwestrowy dzień. A 

wieczorem przyszła kulminacja 

tych przerażających dla psów 

dźwięków, które powodują u nich 

traumatyczne przeżycia. Zwie-

rzęta mają wyczulony słuch. O ile 

jeszcze czworonogi mieszkają-

ce w mieszkaniach były w różne 

sposoby chronione i uspakajane, 

to psy podwórkowe miały najgor-

szą sytuację, ponieważ nie za bar-

dzo miały jak się schować. Starsze 

lub schorowane zwierzęta mogły 

nawet nie przeżyć takich wystrza-

łów. 

Psy, gdy usłyszą wystrzał mogą 

w panice zerwać się ze smyczy 

i uciec. W Nowy Rok w Gubinie 

również odnotowano przypadki 

zaginięcia psów. 

Na portalach społecznościowych 

pojawiały się informacje o zagi-

nięciu w noc sylwestrową pupila, 

z prośbą o pomoc w jego odnale-

zieniu.

 (am)
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Historia KS Pretorian Gubin zaczęła się w kwietniu 2011 roku, kiedy Błażej Dziurdziewicz wraz kolegą rozpoczął treningi 

Kickboxingu na boisku przy SP1. Siedząca tam grupa młodzieży przyglądała się tym zmaganiom, aż w końcu jeden za-

pytał, czy może z nimi poćwiczyć, bo zawsze chciał trenować jakiś sport walki. Pan Błażej się zgodził. Gdy po treningu 

zobaczył zafascynowanie i uśmiech chłopaka, stwierdził, że czegoś takiego brakuje w Gubinie.

Tragedia na drodze
W piątek (01.01) doszło do tragicznego wypad-
ku drogowego pomiędzy  Czarnowem, a Sarbią 
(gmina Krosno Odrz). Niestety - śmierć poniosły 
dwie młode osoby. 

Program 500+ 
- ważne terminy

Ich pasją są sporty walki

Wielu mieszkańców Gubina korzysta z tzw. programu 

500+. W tym roku warto pamiętać o kilku ważnych da-

tach, aby regularnie otrzymywać te środki pieniężne.

Umówili się na kolejny trening, 

chłopak przyprowadził kilku zna-

jomych i tak z dnia na dzień robiła 

się coraz większa grupa, aż po paru 

tygodniach było już 36 osób (głów-

nie młodzież). Po takiej niespodzie-

wanej i miłej sytuacji Błażej Dziur-

dziewicz, wraz z kolegą Darkiem, 

stwierdził, że dobrze by było założyć 

jakieś stowarzyszenie, które zajmo-

wałoby się rozwojem sportów walki 

w naszym mieście. Wyznaczyli so-

bie za cel stworzyć zarząd, wybrać 

nazwę i logo dla klubu oraz zrobić 

niezbędne kursy trenerskie. Będąc 

na Studiach Wychowania Fizycz-

nego w Zielonej Górze, pan Błażej 

brał udział w zajęciach z socjologii 

sportu, gdzie spotkał Profesora - 

wiceprezesa Polskiego Związku 

Zapaśniczego, który ukształtował 

jego drogę jaką musiał podążać, 

by zostać trenerem w sportach 

walki. Jego pierwszym kursem był 

„Trener samoobrony”, który odby-

wał się w Gorzowie Wielkopolskim. 

Potem były kursy „Trenera Per-

sonalnego”, „Instruktora Sportu”, 

„Trenera MMA” oraz „Instruktora 

Kickboxingu”. Po ukończeniu tych 

kursów i utrwaleniu wiedzy z  me-

todyki nauczania  było możliwe 

stworzenie klubu sportowego, któ-

ry nazywał się Fight House Gubin 

MMA, a pierwsze zajęcia były pro-

wadzone w Szkole Podstawowej nr 

2 przy obecnej ulicy Szkolnej. Dzięki 

poznaniu na studiach pasjonatów i 

zawodników sportów walki udało 

się nawiązać kontakty z innymi klu-

bami oraz współpracować między 

innymi  z Agrosem Żary, Gwardią 

Zielona Góra, Pretorianem Gorzów, 

Fighter Wrocław. Po roku czasu 

i współpracy z Klubem Pretorian 

Gorzów B. Dziurdziewicz podjął 

wspólne działanie propagowania 

sportu mieszanych sztuk walki w 

naszym mieście. Kolejne lata roz-

woju klubu to wyszkolenie zawod-

ników, otwarcie zajęć dla dzieci 

od 4 roku życia, udział w projek-

tach polsko - niemieckich, zakup 

mat oraz sprzętu niezbędnego do 

uprawiania tej dyscypliny, udział 

w zawodach i pokazach miejskich. 

Głównym celem klubu jest popu-

laryzacja i rozwój kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji w szczególności 

w zakresie Sportów Walki takich 

jak Kickboxing , Boks, Zapasy oraz 

MMA. Klub realizuje cele poprzez: 

współdziałanie z władzami spor-

towymi, samorządowymi w celu 

tworzenia właściwych warunków 

do uprawiania sportu i rekreacji, 

organizowanie i prowadzenie zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych w celu wszechstronnego 

rozwoju ich sprawności fizycznej, 

powoływanie sekcji sportowych 

oraz grup ćwiczebnych dostosowa-

nych do wieku i sprawności fizycz-

nej zawodników, organizowanie 

oraz udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży, or-

ganizowanie imprez rekreacyjnych 

i zawodów sportowych populary-

zujących aktywność fizyczną, pro-

mujących zdrowy styl życia oraz 

zapobiegających patologii społecz-

nej wśród dzieci i młodzieży, udział 

w ogólnopolskich i międzynaro-

dowych zawodach sportowych, 

współdziałanie ze związkami spor-

towymi i organizacjami w zakresie 

doskonalenia kadry trenersko- in-

struktorskiej i organizacyjnej, spra-

wowanie opieki wychowawczej i 

szkoleniowej nad członkami Klubu.

Zapytaliśmy Pana Błażeja, dlaczego 

warto wstąpić w szeregi ich Klubu. 

Odpowiedział pytaniem: „Można 

się zastanowić, dlaczego warto tre-

nować sport? Tak jak wiele aspek-

tów chodzi o nowe hobby, lepsze 

zdrowie, poprawę pewności siebie, 

poznanie nowych ludzi, odreago-

wanie od życia codziennego, walkę 

ze stresem.”. Do klubu może dołą-

czyć każdy, kto ma ukończone czte-

ry lata i chce trenować sztuki walki. 

Telefon kontaktowy: 884 094 997.

Warto też wspomnieć o sukcesach 

klubu. Zawodnicy z Klubu Pretorian 

Gubin w 2016 roku wzięli udział w 

Otwartym Pucharze Polski w muay 

thai (boksie tajskim) kadetów i 

dzieci oraz juniorów i seniorów, któ-

ry odbył się w Żarach. W zawodach 

wystartowało 90 zawodników z ca-

łego kraju. Przyjechali sportowcy 

między innymi z Głogowa, Łodzi, 

Wrocławia, Poznania, Piły, Tarnowa, 

Białegostoku, Krakowa, Warsza-

wy oraz z Gubina. Dla moich pod-

opiecznych był to pierwszy występ 

w zawodach i spisali się bardzo 

dobrze. Przywieźli 13 medali: jeden 

brąz, dziesięć srebrnych oraz dwa 

złote medale. Życzymy kolejnych 

sukcesów.

Martyna Pawelska 

Kierujący samochodem osobo-

wym marki Volkswagen Golf, na 

łuku drogi z niewyjaśnionych przy-

czyn wpadł w poślizg, wypadł z dro-

gi i uderzył w przydrożne drzewo. 

- Przybyli na miejsce funkcjonariu-

sze straży pożarnej wydobyli z wra-

ku nieprzytomnego 20-letniego 

kierowcę oraz jednego z pasażerów 

(18 lat), którzy zostali przetranspor-

towani do szpitala w Zielonej Górze. 

W wyniku zderzenia drugi z pasa-

żerów w wieku 27 lat poniósł na-

tychmiastową śmierć. Na miejsce 

dojechali również policjanci pionu 

kryminalnego wraz z technikiem 

kryminalistyki, którzy przy udziale 

Prokuratora Rejonowego z Krosna 

Odrzańskiego prowadzili czynności 

procesowe, a także zabezpieczali 

wszelkie ślady, które pomogą usta-

lić okoliczności tego tragicznego 

wypadku. Po trwających kilka go-

dzin czynnościach, ruch na drodze 

powiatowej został wznowiony. W 

godzinach wieczornych, na skutek 

odniesionych obrażeń ciała, zmarł 

przebywający w szpitalu 20-letni 

kierowca - relacjonuje podkomisarz 

Justyna Kulka z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim, 

która przy okazji podkreśla: - O 

tej porze roku warunki na drodze 

zmienne - czekają nas mgły, desz-

cze, mróz i śnieg. Nawierzchnia 

dróg może być śliska od przymroz-

ków, opadów, a także z powodu 

błota powstałego na skutek topnie-

jącego śniegu, co sprawia, że droga 

hamowania wydłuża się. W takich 

warunkach nietrudno o kolizję czy 

wypadek. Dlatego pamiętajmy o 

należytej ostrożności. 

(red)

W tym roku wchodzą w życie zmia-

ny w programie Rodzina 500+. 

Wnioski będzie można składać 

już od 1 lutego za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej, portalu 

Emp@tia i Platformy Usług Elek-

tronicznych ZUS. A od 1 kwietnia 

wnioski będą przyjmowane także 

w wersji papierowej.

Warto pamiętać, że wniosek złożo-

ny w czerwcu daje nam gwarancję, 

że pieniądze będą pojawiać się na 

koncie regularnie, bez przerwy. Je-

żeli jednak zrobimy to dopiero w 

lipcu, to czerwcowe świadczenie 

niestety przepadnie. 

Oto szczegółowe terminy: wniosek 

złożony do 30 kwietnia 2021r. - wy-

płata do 30 czerwca 2021 r. (żadne 

świadczenie nie przepada). Wnio-

sek złożony między 1 maja – 31 maja 

2021 r. - wypłata do 31 lipca 2021 r. 

(żadne świadczenie nie przepada). 

Wniosek złożony między 1 czerwca 

– 30 czerwca 2021 r - wypłata do 31 

sierpnia 2021 r. (żadne świadczenie 

nie przepada). Wniosek złożony 

między 1 lipca –31 lipca 2021 r. - wy-

płata do 30 września 2021 r. (prze-

pada 500+ za czerwiec). Wniosek 

złożony między 1 sierpnia – 31 sierp-

nia 2021 r. - wypłata do 31 paździer-

nika 2021 r. (przepada 500+ za czer-

wiec i lipiec).                                     AM
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej 
W Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz 7.30 9.30, 11.00, 
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.30, 
18.00 
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubi-
nie, Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: 
Godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni 
Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni 
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy 
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79 
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00

Radio Taxi Gubin  Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31 

Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna 
Telefon (0-68) 455-81-66

Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11 

Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Biuro Pck Ul. Gdańska 17 Tel. 68 359-86-44 

Pełnomocnik Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie 
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób 
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz 
Tel. 68 455-81-98
Ośrodek Terapii “Grunwald” - spotkania 
grupy AA, wtorki godzina 17.00

ogłoszenia I społeczństwo

Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00  
01-04 każdego miesiąca APTEKA „NOWA”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75 

05-08 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA”, ul. Śląska 39a, tel. 68 359 38 32 

09-13 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45 

14-18 każdego miesiąca APTEKA „Z MISIEM”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539 

19-23 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40 

24-27 każdego miesiąca APTEKA „ PRZY SZPITALU”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59 

28-31 każdego miesiąca APTEKA „NASZA”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59

OgłOSzenIa drObne

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

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 

WiadomościachGubińskich  

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.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie miesz-

kań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyj-
nych. Dodatkowo pranie dywanów, wypoczynków 
oraz tapicerek samochodowych, także u klienta. Tel. 
500 646 294.
SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne rozmiary, 
od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych 
marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
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.
SPRZEDAM mieszkanie o pow. 117m2 w 
domu dwurodzinnym w Gubinie ul. Batalionów 
Chłopskich 30. Mieszkanie dwupoziomowe -1 
piętro; 4 pokoje, kuchnia ze spiżarką, łazienka z 
WC i korytarz. 2 piętro -poddasze 2 pokoje, WC 
(dodatkowe- niezależne wejście z klatki schodo-
wej- z przeznaczeniem na oddzielną kawalerkę). 
Pomieszczenia przynależne; strych-duży, 4 piwnice, 
2 komórki w podwórzu, Podwórko wspólne z 
możliwością parkowania samochodu. Mieszkanie 
posiada instalację wodno- kanalizacyjną, gazową, 

elektryczną. Ogrzewanie piecowe. Mieszkanie do 
remontu nawet podczas zamieszkiwania. Cena; 
160 000 zł (dopuszczona jest niewielka negocjacja 
ceny). Termin zasiedlenia w I kw. 2021 r. Możliwość 
obejrzenia po uzgodnieniu terminu. Tel. 723 667 
832 lub 661 013 927.
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Gubina. 47,2 
m2, 3 pokoje, blok po termomodernizacji. Tel. 664 
808 634.
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.

Policjanci powiatu krośnieńskie-

go niemal codziennie eliminują z 

dróg kierowców, którzy swoim za-

chowaniem okazują lekceważenie 

wobec obowiązujących przepisów. 

Tuż po świętach Bożego Narodze-

nia (26-29 grudnia) funkcjonariu-

sze z Krosna Odrzańskiego i Gubi-

na zatrzymali pięciu kierowców, w 

tym jednego dwukrotnie, którzy 

za swoje zachowanie odpowiedzą 

przed sądem. Jeden taki przypadek 

miał miejsce w naszym mieście. W 

sobotę (26.12) policjanci prewencji 

z Gubina, na jednej z ulic miasta 

zatrzymali do kontroli 33-letniego 

kierowcę vw passat, wobec którego 

wydano decyzję o cofnięciu upraw-

nień do kierowania. Pojazd trafił na 

policyjny parking, natomiast męż-

czyznę czeka sprawa karna.       (red)

Lekceważą 
przepisy
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Nie spalaj odpadów
Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału i pozbywania się rzeczy 

zbędnych jest ich spalanie w domowych piecach i kotłowniach. Najczęściej 

spala się odpady takie jak: papier, karton, materiały mieszane z opakowań 

(tworzywa sztuczne – plastik, folia, metal – puszki po napojach), zużyte meble. 

Policyjny pościg 

Wszystko zależy od nas

W sobotę, 19 grudnia, dyżurny z 

Gubina otrzymał informację, iż w 

Cottbus w Niemczech doszło do 

rozboju na obywatelce Niemiec, 

a osoby podejrzewane o ten czyn 

uciekają skradzionym pojazdem 

w kierunku przejścia graniczne-

go z Polską. - Informacja trafiła 

do patroli będących w służbie, 

którzy podjęli punkty obserwa-

cyjne na przejściach granicznych 

w Gubinie i Gubinku. 

W pewnym momencie, usytu-

owani w rejonie przejścia gra-

nicznego w Gubinku  dzielnicowi, 

zauważyli jadący od strony Nie-

miec z dużą prędkością samo-

chód fiat panda, którego kierow-

ca nie dostosował się do znaków 

nakazujących mu zatrzymanie 

się i kontynuował jazdę. Mundu-

rowi ruszyli za nim. 

Policyjny pościg zakończył się na 

terenie sąsiedniego powiatu żar-

skiego. Kierujący fiatem, chcąc 

skręcić w drogę leśną, wpadł w 

poślizg i wjechał w zarośla, a na-

stępnie zatrzymał pojazd, z które-

go wybiegli kierowca i pasażerka. 

Będący cały czas za nim dzielni-

cowi, natychmiast zareagowali i 

pobiegli za uciekinierami, zatrzy-

mując ich. Zatrzymani, to miesz-

kańcy powiatu żarskiego w wieku 

30 i 32 lata. 

Po sprawdzeniu w policyjnych 

systemach okazało się, że 32-let-

ni mężczyzna ma czynne zakazy 

prowadzenie pojazdów mecha-

nicznych wydane przez sąd w 

Żarach i Krośnie Odrzańskim, a 

pojazd figurował jako utraco-

ny na terenie Niemiec. Ponadto 

przy mężczyźnie funkcjonariusze 

znaleźli gaz pieprzowy, który naj-

prawdopodobniej służył do doko-

nania zgłoszonego przestępstwa. 

Pojazd pochodzący z kradzieży 

wartości ponad 22 tysięcy złotych 

został zabezpieczony do dalszych 

czynności procesowych, nato-

miast mężczyzna i kobieta zo-

stali zatrzymani do wyjaśnienia. 

Podczas przesłuchania usłysze-

li   zarzut dokonania rozboju na 

obywatelce Niemiec. Mężczyzna 

dodatkowo odpowie także za nie-

zatrzymanie się do kontroli dro-

gowej oraz złamanie sądowych 

zakazów prowadzenia pojazdów 

mechanicznych. 

Prokurator Rejonowy w Krośnie 

Odrzańskim złożył do sądu wnio-

sek o zastosowanie wobec zatrzy-

manych tymczasowego areszto-

wania. 

Decyzją sądu 30-latka i 32-latek 

najbliższe trzy miesiące spędzą w 

areszcie - mówi podkomisarz Ju-

styna Kulka z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim. 

(red)

Współpraca policjantów z Polski i Niemiec znów przy-

nosi dobre efekty. Tym razem w postaci szybkiego za-

trzymania za rozbój na obywatelce Niemiec.

Czy takie działania są zgodne z 

prawem, czy nie szkodzą sąsia-

dowi i otoczeniu – pytam Komen-

danta Straży Miejskiej w Gubinie 

Krzysztofa Duberta. – Spalanie, 

to nie tylko dobroczynne ciepło 

pochodzące z ognia. Procesowi 

temu towarzyszy emisja zanie-

czyszczeń do atmosfery, takich 

jak: związki organiczne oznaczo-

ne jako węgiel całkowity tlenek 

węgla, tlenki azotu, dwutlenek 

siarki, a przede wszystkim metale 

ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, 

rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, 

selen), i III (ołów, chrom). Za ich 

szkodliwością przemawia także 

fakt, że są one emitowane ze źró-

deł tzw. emisji niskiej, czyli niskich 

kominów domostw lub ewentu-

alnie małych lokalnych kotłowni. 

W sytuacji takiej uniemożliwione 

zostaje wyniesienie zanieczysz-

czeń na duże odległości i ich roz-

proszenie przez wiatr, czego efek-

tem jest lokalny wzrost substancji 

zanieczyszczających w powietrzu 

atmosferycznym. Długo i wiele 

można mówić o skutkach nega-

tywnych spalania śmieci. Myślę, że 

przeprowadzono mnóstwo akcji 

uświadamiających społeczeństwo 

o szkodliwym działaniu efektów 

palonych śmieci. Akcje takie będą 

powtarzane myślę bez końca, bo 

nie ma gwarancji co do społecz-

nej dyscypliny wszystkich miesz-

kańców.

- Oczywiście strażnicy będą mieli 

na oku „podejrzany” dym z ko-

mina? - W celu zapobieżenia 

opisanym wyżej patologicznym 

zjawiskom Straż Miejska prowa-

dzi kontrole posesji, bacząc na 

nielegalne spalanie odpadów w 

piecach i kotłowniach. Kontrolują-

cy są uprawnieni do wstępu przez 

całą dobę na teren nieruchomo-

ści, na której prowadzona jest 

działalność gospodarcza oraz od 

6.00 – 22.00 na pozostały teren. In-

formujemy również, że w trakcie 

podejmowania interwencji mogą 

być pobierane (jeżeli zajdzie taka 

konieczność)  próby popiołu z pie-

ców, które zostaną poddane ana-

lizie. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w stosunku do 

osób odpowiedzialnych stosowa-

ne będą sankcje karne wynikające 

z art. 71 ustawy o odpadach - „Kto 

wbrew zakazowi, termicznie prze-

kształca odpady poza spalarniami 

odpadów lub współspalarniami 

odpadów podlega karze aresztu 

lub karze grzywny”. Postępowanie 

o ukaranie sprawcy, w przypadku 

nieprzestrzegania  przepisów pra-

wa może być również prowadzo-

ne na wniosek Straży Miejskiej w 

Gubinie przez Sąd Rejonowy w 

trybie określonym w Kodeksie po-

stępowania w sprawach o wykro-

czenia.                                              (sp)

Tylko w ciągu dwóch dni zatrzy-

mali sześciu kierujących, w tym 

jednego po pościgu oraz zatrzy-

mali trzy prawa jazdy. Policjan-

ci prewencji z Gubina podczas 

patrolowania w niedzielę (03.01) 

ulic miasta zatrzymali do kontroli 

volvo, które miało nieodśnieżone 

przednie szyby boczne. - Kierują-

cy widząc, iż policjanci przy użyciu 

sygnałów świetlnych i błyskowych 

dają mu znak do zatrzymania się, 

zlekceważył to i przyspieszył. Po 

przejechaniu kilku ulic, porzucił 

samochód i usiłował uciec pie-

szo. Po krótkim pościgu, mężczy-

zna był już w rękach policjantów. 

Jak się okazało powodem jego 

zachowania był fakt, że ma czyn-

ny zakaz kierowania pojazdami 

mechanicznymi. Pojazd trafił 

na policyjny parking, natomiast 

33-latka czeka sprawa karna - 

wyjaśnia  podkomisarz Justyna 

Kulka z Komendy Powiatowej 

Policji w Krośnie Odrzańskim.   

Pozostałych pięciu kierowców 

zatrzymanych zostało w środę (6 

stycznia). - W godzinach nocnych 

patrol dzielnicowych udaremnił 

dalszą jazdę 40-letniemu kierow-

cy opla, który w organizmie miał 

blisko dwa promile alkoholu, a 

także 24-letniemu kierowcy seata, 

który nie miał uprawnień do kie-

rowania, a auto które prowadził 

aktualnych badań technicznych. 

W obu przypadkach samocho-

dy zostały zabezpieczone na po-

licyjnym parkingu. Dodatkowo 

mundurowi zatrzymali 40-latkowi 

prawo jazdy, czeka go też sprawa 

karna. Natomiast 24-latek został 

ukarany mandatem. Prawo jazdy 

stracili także kolejni dwaj kierow-

cy, którym dalszą jazdę udarem-

nili policjanci ruchu drogowego. 

Zatrzymany do kontroli kierowca 

volkswagena golfa, jechał w tere-

nie zabudowanym z prędkością 

109 kilometrów na godzinę na tak 

zwanej „pięćdziesiątce”. Mężczy-

zna przez najbliższe trzy miesiące 

może podróżować samochodem, 

ale jako pasażer. Za popełnione 

wykroczenie otrzymał mandat i 

punkty karne. Natomiast zatrzy-

many do kontroli 33-latek, odpo-

wie za swoje zachowanie przed 

sądem. Mundurowi w trakcie pro-

wadzonych czynności sprawdzili 

między innymi stan trzeźwości 

mężczyzny. Badanie wykaza-

ło, że znajdował się w stanie po 

użyciu alkoholu - dodaje J. Kulka.  

Do sądu trafi także sprawa 58-lat-

ka, który mimo zakazu kierowa-

nia pojazdami mechanicznymi, 

zdecydował się na jazdę samo-

chodem marki Citroen. Został za-

trzymany w Gubinie przez poli-

cjantów prewencji.                   (red)


