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Spełnił swoje 
marzenie  

Zbliża się 30. rocznica wyprawy w 

góry Kaukazu, w której to ekipie zna-

czącą rolę odegrał gubinianin Wie-

sław Galewski.

                                                      

czytaj str. 14

Niektóre sklepy powstają i szybko 

upadają. Ale nie wszystkie. Zakupy 

z branży elektroniczej „U Grzegorza” 

możemy robić już od 30 lat!

.                                                czytaj str. 16

Warto przekazać 

Mikołaj choruje na obustronny nie-

dosłuch. - Chcielibyśmy, żeby nasz 

syn skorzystał w tym roku chociaż z 

dwóch turnusów logopedycznych - 

mówi nam mama chłopca. 

                                               czytaj str.4

Fotog Zdalna nauka 
jest męcząca 

W poniedziałęk, 18 stycznia, ucznio-

wie klas I – III wrócili do stacjonarne-

go trybu nauki. Jak wygląda obecnie 

sytuacja w gubińskich podstawów-

kach? 

czytaj str.10

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i  Krwiolecznictwa w  Zielonej Górze 

zachęca do udziału w akcjach pobo-

ru krwi. Gest ten pozwala na ratowa-

nie życia i zdrowia.

 czytaj str.  14

Potrzebna krew! Ten sklep zna każdy

Emanował dobrym słowem i radą
Zmarł znany wielu mieszkańcom Gubina, ksiądz Artur Godnarski. Był zało-
życielem Wspólnoty św. Tymoteusza w naszy mieście. Od kilku tygodni wal-
czył z COVID 19. W ciężkim stanie przebywał w szpitalu. Niestety, miał obni-
żoną odporność, ponieważ kilka miesięcy wcześniej miał przeszczep nerki.
                                        czytaj str. 10

Walczą o siebie
czytaj str. 6

Rozpoczynamy szczepienia 
przeciw COVID!

Styczeń to miesiąc, w którym na szeroką skalę rozpoczęła się 
akcja szczepień przeciwko COVID-19. Poza grupą zerową 
(m.in. personel medyczny) w ostatni poniedziałek dawki 

szczepionki zostały podane pierwszym  gubińskim  seniorom

czytaj str. 3
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Rozpoczynamy szczepienia przeciw COVID!
Styczeń to miesiąc, w którym na sze-

roką skalę rozpoczęła się akcja szcze-

pień przeciwko COVID-19. Poza grupą 

zerową (m.in. personel medyczny) 

w ostatni poniedziałek dawki szcze-

pionki zostały podane pierwszy se-

niorom. Co należy wiedzieć o przebie-

gu tego przedsięwzięcia w Gubinie ?

Dla wszystkich zainteresowanych 

bardzo ważne były trzy terminy: 15 

stycznia 2021 r. - rejestracja dla osób 

w wieku 80+, 22 stycznia 2021 r. – za-

rejestrować się mogły osoby w wie-

ku 70+ oraz 25 stycznia 2021 r., w któ-

rym ruszyła akcja szczepienia osób.

Każda osoba, która chce poddać się 

szczepieniu będzie mogła zarejestro-

wać się na trzy sposoby: przez dedy-

kowaną pod ten cel infolinię, numer 

telefonu: 989, poprzez Internetowe 

Konto Pacjenta - na stronie www.pa-

cjent.gov.pl oraz w którymś z czterech 

punktów szczepień w Gubinie:

- Ośrodek Terapii GRUNWALD - ul. 

Grunwaldzka 16, tel. 684510000,

- Centrum Medyczne „ATOL” - ul. 

Kresowa 2, tel. 603 390 774,

- Wojskowa Specjalistyczna Przy-

chodnia Lekarska - ul. Kresowa 258, 

tel. 684558072,

- ZACHODNIE CENTRUM MEDYCZ-

NE - ul. Śląska 35, tel. 516 453 849.

Pamiętać należy, że w przypadku 

szczepień przeciwko COVID-19 nie 

obowiązuje przynależność do kon-

kretnej przychodni POZ!

Osoby, które posiadają aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym R bądź N lub od-

powiednio I grupę z ww. schorzenia-

mi lub mają trudności z dostępem 

do punktu szczepień mogą kontak-

tować się telefonicznie z pracowni-

kami Urzędu Miejskiego w Gubinie 

w celu organizacji dojazdu do które-

goś z lokalnych punktów szczepień:

502 633 701  - czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00-15:00,

68 455 81 30 – czynny od poniedział-

ku do piątku w godzinach 8:00-15:00,

601 776 774 – czynny od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach 9:00-18:00.

Pod tymi numerami telefonów moż-

na również uzyskać podstawowe 

informacje na temat szczepień dla 

seniorów z grupy „70+”.

Więcej informacji o Narodowym Pro-

gramie Szczepień, gdzie, jak się za-

szczepić, odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania znajdą Państwo 

pod zamieszczonym niżej linkiem: ht-

tps://www.gov.pl/web/szczepimysie.
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Warto przekazać 

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

Burmistrz Miasta
 Gubina, 

działając zgodnie z art. 
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 nieru-
chomości stanowiących 

własność Gminy Gubin o 
statusie miejskim prze-

znaczonych do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie 

wieczyste, najmu i dzier-
żawy.

Na łamach naszej gazety opisy-

waliśmy historię Mikołaja, który 

choruje na obustronny niedo-

słuch. A ponieważ nadchodzi 

czas rozliczeń podatkowych, war-

to mieć na uwadze przekazanie 

1% dla tego dzielnego, młodego 

mieszkańca naszego miasta.

Przy okazji postanowiliśmy spraw-

dzić, jak się obecnie ma 4-letni 

chłopiec. - Mikołaj jest już cztery 

miesiące po operacji. Czuje się do-

brze, choć ma duży uraz po pobycie 

w szpitalu. Ciężko śpi w nocy. Budzi 

się z płaczem, ponieważ boi się, że 

znów będzie musiał tam pojechać. 

Na szczęście zaczął uczęszczać do 

przedszkola, w którym z dnia na 

dzień robi postępy. Panie go chwa-

lą, choć ma jeszcze momenty, w 

których nie bardzo wie, jak ma się 

zachować. My jako rodzice stara-

my się mu tłumaczyć i pokazywać 

prawidłowe zachowanie. Mikołaj 

zaczął dużo mówić, składa zda-

nia, zaczął rozumieć otaczający go 

świat. Zaczynamy rehabilitację w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Gubinie. Mamy 

nadzieję, że dla Mikołaja będzie to 

duży krok do przodu. Implant, któ-

ry dzięki ludziom dobrego serca 

został mu wczepiony we wrześniu, 

jeszcze za niego nie słyszy. Dużo 

osób zadaje nam pytanie dlacze-

go prosimy o 1%? Utrzymanie im-

plantów to duży koszt. Ubezpie-

czenie jednego implantu wynosi 

około tysiąca złotych i nie można 

tego rozbić na raty. Części do im-

plantów, które nie będą podlega-

ły gwarancji, są bardzo wysokie. 

Cena małego kabelka, który łączy 

implant to 400 zł. A koszty rehabi-

litacji, a przede wszystkim turnusy, 

to największe wyzwanie finansowe 

z jakim musimy się zmierzyć. Koszt 

jednego turnusu to około 3 tysiące 

złotych. Nam, jako rodzicom, ciężko 

jest pokryć wszystkie koszty. Chcie-

libyśmy, żeby nasz syn skorzystał 

w tym roku chociaż z dwóch tur-

nusów logopedycznych - mówi 

nam Martyna Paczkowska, mama 

chłopca. (am) 

Osoby zainteresowane pomocą za-

chęcamy do przekazania 1% podat-

ku na Mikołaja KRS 0000318521 Cel 

szczegółowy Mikołaj Zaroda.

Co z długimi weekendami?
Mamy początek nowego roku. 

Jest to czas, w którym wiele 

pracujących osób zastanawia 

się jak rozplanować urlop na na-

stępny rok. Podpowiemy kiedy 

będą długie weekendy i w jakim 

momencie planować odpoczy-

nek.

W 2021 roku dwa święta przypa-

dają w weekend, a konkretnie w 

sobotę. Chodzi o 1 maja (Święto 

Pracy) i 25 grudnia (Boże Naro-

dzenie). Na 2021 rok składają się 

więc 254 dni robocze. Dodatkowo 

osoby zatrudnione na umowę o 

pracę otrzymają 2 dni wolnego w 

zamian za święta przypadające w 

sobotę. Generalnie dni bez pracy 

wypadają tak, że przewiduje się 

trzy okazje do zrobienia sobie dłu-

giego weekendu. Będą lub były 

to: 1 stycznia (Nowy Rok - piątek), 

2 stycznia (sobota), 3 stycznia (nie-

dziela), 1 maja (Święto Pracy - so-

bota), 2 maja (niedziela), 3 maja 

(Święto Konstytucji – poniedzia-

łek), 30 października (sobota), 31 

października (niedziela), 1 listopa-

da (Wszystkich Świętych - ponie-

działek). 

W zbliżającym się nowym roku 

będą też dwie możliwości, aby 

przedłużyć sobie weekend. Pierw-

sza możliwość będzie przy okazji 

święta Bożego Ciała, które przy-

pada na 3 czerwca (czwartek). 

Jeśli weźmiemy sobie wolne 4 

czerwca, będziemy mogli cieszyć 

się odpoczynkiem przez 4 dni. 

Kolejna opcja, to zorganizowanie 

sobie dnia wolnego na 12 listopa-

da (piątek). Wtedy mamy kolejno 

4 dni wolne: 11 listopada (Święto 

Niepodległości), 12 listopada, 13 i 

14 (sobota i niedziela).

Martyna Pawelska  
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Przy ul. Śląskiej w Gubinie 

powstaje „zagłębie” medyczne 

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

To prawdziwy przełom, nie spodziewaliśmy się takich przeobrażeń, bardzo dobra informacja – tak 
mieszkańcy Gubina reagują na wiadomość o zachodzących zmianach w opiece medycznej w 
ich mieście. Budynek B szpitala przy ul. Śląskiej został sprzedany i trwa jego remont. Budynek A 
wkrótce zostanie poddany termomodernizacji.

W ubiegłym tygodniu, zgodnie 

z wcześniejszymi zapowiedzia-

mi, doszło do podpisania umowy 

kupna-sprzedaży szpitalnego bu-

dynku B. Dotychczasowy właści-

ciel, czyli Powiat, nie dysponował 

wystarczającymi środkami finan-

sowymi, by dokonać komplekso-

wego remontu. Plany związane 

z lokalizacją przy Śląskiej szero-

kiego zakresu usług medycznych 

zakładały sprzedaż obiektu, ale 

pod warunkiem lokalizacji tam 

m.in. przychodni. Tak też się stało 

i odpowiedni zapis pojawił się w 

akcie notarialnym. Wraz z obiek-

tami szpitalnymi Zachodniego 

Centrum Medycznego otworzy 

to nowe możliwości do leczenia 

dla mieszkańców Gubina i okolic. 

Grzegorz Garczyński, Starota Kro-

śnieński podkreśla cel, który zo-

stał wyznaczony dwa lata temu. 

Wyprowadzenie szpitala „na pro-

stą”, zmniejszenie zadłużenia, 

zwiększenie zakresu usług świad-

czonych w placówce, stworzenie 

w Gubinie lokalnego centrum z 

ochroną zdrowia na najwyższym 

poziomie – to kolejne działania, 

które stopniowo są realizowane. 

Kamil Kuśnierek, Przewodniczący 

Rady Powiatu oraz radny, Andrzej 

Iwanicki „trzymają rękę na pulsie”, 

dbając o to, by kolejne kroki w roz-

woju świadczeń zdrowotnych były 

wykonywane sprawnie.  Radny 

Iwanicki angażuje nawet własne 

środki w remont obiektów. 

Budynek zostanie wyremontowa-

ny i będą w nim świadczone usługi 

medyczne. Nowy właściciel, Stani-

sław Bojkowski natychmiast przy-

stąpił do remontu. Trwają prace 

związane z naprawą dachu. Praw-

dopodobnie już w czerwcu na 

parterze przyjmować będą lekarze 

rodzinni - gabinety POZ zostaną 

przeniesione z ul. Grunwaldzkiej. 

Inwestorzy planują także rozbu-

dowę bazy diagnostycznej o apa-

rat rtg i specjalistyczną pracownię 

USG.

A co z budynkiem A, będącym 

we władaniu Powiatu? Starosta 

chce jak najszybciej rozpocząć 

termomodernizację. Zakres prac 

obejmuje m.in.: docieplenie ścian 

zewnętrznych, dachu i podłogi, wy-

mianę stolarki drzwiowej i okien-

nej, wymianę pieca centralnego 

ogrzewania na pompę ciepła oraz 

wymianę grzejników, wymianę 

źródeł światła na energooszczęd-

ne światła LED. Całość remontu 

opiewa na kwotę ponad półtora 

miliona złotych. Projekt jest dofi-

nansowany z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Przypomnijmy, że teraz znajduje 

się tam Zakład Opiekuńczo-Lecz-

niczy, Nocna i Świąteczna Opieka 

Zdrowotna oraz stacjonują ratow-

nicy medyczni. 

Dodajmy jeszcze, że Starostwo 

czeka na ogłoszenie konkursu Na-

rodowego Funduszu Zdrowia na 

świadczenie usług z zakresu reha-

bilitacji. Miejsce na oddział zostało 

przygotowane prawie rok temu, 

ale ze względu na pandemię NFZ 

nie wykonuje żadnego ruchu. Cze-

kamy, jesteśmy gotowi uruchomić 

oddział rehabilitacji w Gubinie – 

zaznacza Starosta Garczyński

W budynku B nowi inwestorzy uruchomią m.in. przychodnie POZ, budynek A wkrótce będzie termomodernizowany.

Gminy Bobrowice, Maszewo 
oraz wiejska gmina Gubin 

wspierają szpital powiatowy

Każda z tych liczb podzielona przez 

liczbę dni w roku daje kilkadzie-

siąt usług dziennie. Świadczonych 

wszystkim mieszkańcom powiatu, 

bez wyjątku. By utrzymać dotych-

czasowe tempo unowocześniania 

szpitala potrzebne są olbrzymie 

pieniądze. To miliony złotych co 

roku – mówi Starosta Grzegorz 

Garczyński. Dokonaliśmy potężnej 

restrukturyzacji, wdrożyliśmy plan 

naprawczy, który przynosi efekty, 

ale nadal potrzebujemy pomocy 

finansowej gmin – zaznacza. 

Część włodarzy Powiatu Krośnień-

skiego podjęło decyzje o wsparciu 

finansowym placówki. Starosta 

Krośnieński namawia kolejnych, 

podając konkretny argument – 

w szpitalu leczą się mieszkańcy 

wszystkich gmin.

Jeszcze trzy lata temu można 

było tylko marzyć o nowym, cy-

frowym aparacie rentgenowskim, 

jedynie „na papierze” był oddział 

wewnętrzny, malała liczba dzieci 

urodzonych na oddziale gineko-

logiczno-położniczym, a o dzia-

łającym przy szpitalu Pogotowiu 

Ratunkowym z nowymi karetkami 

nawet nikt nie myślał. Nie mówiąc 

o kompleksowych remontach bu-

dynków. 

Dzisiaj to wszystko działa, a szpital 

się rozwija. Co dalej? Zmniejszenie 

zadłużenia szpitala, doposażenie 

oddziałów w sprzęt, zatrudnienie 

nowych specjalistów, otwieranie 

nowych oddziałów. Plany są am-

bitne, do ich realizacji potrzebne 

są olbrzymie pieniądze. Przypo-

mnijmy, że do tej pory głównymi 

samorządami wspierającymi są 

Krosno Odrzańskie (burmistrz Ma-

rek Cebula, za zgodą radnych prze-

kazał już ponad milion złotych) 

oraz Gubin, gdy był współwłaści-

cielem spółki. 

Do tej dwójki dołączają kolejne sa-

morządy. Wójt Gminy Bobrowice, 

Wojciech Wąchała spotkał się z 

Prezes ZCM, Jolantą Siwicką oraz 

Starostą Garczyńskim. Rozmawia-

li nie tylko o rozwoju szpitala, ale 

także potrzebach, które pozwolą 

podnosić jakość świadczonych 

usług. Będzie to możliwe m.in. 

dzięki zakupom dokonanym za 

pieniądze przekazane przez gmi-

nę. Narzędzia warte 28 tys. zł służą 

personelowi medycznemu szpita-

la powiatowego do wykonywania 

chirurgicznych i ginekologicznych 

zabiegów laparoskopowych.

W roku 2021 wsparcie po 15 tysię-

cy złotych zapowiedzieli wójtowie 

gmin Maszewo - Dariusz Jarociń-

ski oraz gminy wiejskiej Gubin – 

Zbigniew Barski, który w poprzed-

nim roku wraz z radnymi przekazał 

na szpital 3 tysiące złotych. 

Wójt Wojciech Wąchała, po decyzji Rady Gminy Bobrowice, przekazał środki na zakup 
narzędzi medycznych

Te liczby robią wrażenie. Szpital powiatowy podsumo-

wuje miniony rok. W ramach Nocnej i Świątecznej Opie-

ki Zdrowotnej udzielono 8 049 świadczeń. Izba Przyjęć 

obsłużyła 5 130 pacjentów. Oddziały Szpitalne przyjęły 3 

050 pacjentów. W poradniach specjalistycznych zostało 

udzielonych 12 425 porad. 
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Walczą o siebie

Ukradł auto w Niemczech 
Policjanci prewencji z gubińskiego 

komisariatu odzyskali skradzione 

z Niemiec audi A5. To efekt dyna-

micznego zarządzenia informa-

cją pomiędzy funkcjonariuszami 

z Polsko-Niemieckiego Centrum 

Współpracy Służb Granicznych, 

Policyjnych i Celnych w Świecku, a 

policjantami z Gubina. 

Dla babci i dziadka

Oliwier i Zuzanna to dwójka 

mieszkańców Gubina, których los 

nie oszczędził, ale dzięki naszemu 

wsparciu jest szansa, że ich reha-

bilitacja przyniesie oczekiwane 

skutki. 

Oddajmy głos ich mamie, Martynie 

Folerskiej: - W marcu 2014 roku na 

świecie przywitaliśmy naszego syna 

Oliwiera, który na starcie został skre-

ślony przez wiotkość mięśni. Lekarze 

oznajmili, że nigdy samodzielnie nie 

będzie siedział, ani się poruszał. W 

grudniu 2017 r. na świat przyszła cór-

ka Zuzanna, która również urodziła 

się z ogromną wiotkością mięśni i 

stawów. Mimo diagnozy lekarzy nie 

poddaliśmy się, tylko przystąpiliśmy 

do działania. Ich codzienność nie-

rozerwalnie łączy się z rehabilitacją, 

która jest jedyną szansą na poprawę 

ich funkcjonowania i samodzielnego 

poruszania. Ortezy, kombinezony 

i inne zaopatrzenie ortopedyczno-

medyczne są dla Oliwiera i Zuzi ko-

niecznością. Bez tego ich poruszanie 

się nie byłoby możliwe. Oliwier do-

datkowo cierpi na głuchotę przewo-

dzeniową. Aktualnie jest po przesz-

czepie kosteczek słuchowych oraz 

specjalistycznym drenażu uszu dla 

dzieci z rozszczepem podniebienia. 

Zakwalifikował się na faryngopla-

styke gardła, w związku z nią będzie 

wymagał dużej rehabilitacji nie tylko 

ruchowej, ale i logopedycznej. 

Zachęcamy naszych Czytelników, 

aby okazali gest wsparcia, który 

realnie wpłynie na przyszłość tych 

wspaniałych dzieci. Aby przekazać 

1% podatku, należy wpisać w roz-

liczeniu PIT numer KRS Fundacji 

„Serca dla Maluszka” 0000387207, 

z dopiskiem w rubryce cel szcze-

gółowy „ 755 Zuzanna i Oliwier Fo-

lerscy”. Poza tym można przekazać 

darowiznę: Bank Millenium 85 1160 

2202 0000 0001 9214 1142, Fundacja 

„Serca dla Maluszka”, tytułem: 755 

Zuzanna i Oliwier Folerscy.  

Warto też odwiedzać na Facebooku 

„Bazarek dla Zuzi i Oliwiera”, gdzie 

można brać udział w licytacjach. 

Warto dodać, że tegoroczny koszto-

rys leczenia wynosi ponad 40 tysię-

cy złotych i to tylko na same turnusy 

rehabilitacyjne, nie licząc rehabilita-

cji stacjonarnej i sprzętu. - Wkrótce, 

jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 

Oliwier ma planową operację faryn-

goplastyki podniebienia, ponieważ 

inny lekarz popełnił błąd, wycinając 

mu migdałek i teraz musimy rato-

wać co się da, ponieważ podniebie-

nie jest niedrożne. Przez to pojawiły 

się bardzo duże problemy z mową 

i ciężkim oddechem podczas snu. 

Niedawno wróciliśmy z turnusu 

rehabilitacyjnego, na którym dzie-

ci były tydzień czasu i dały z siebie 

100% - dodaje pani Martyna, pod-

kreślając na zakończenie: - Mimo 

swojej niepełnosprawności dziecia-

ki są zawzięte do walki o siebie. Za-

wsze na ich twarzy znajduje się uśm

iech.                                                       (am)

W piątek (22.01) około godziny 5 

dyżurny gubińskiego komisariatu 

otrzymał informację z Polsko-Nie-

mieckiego Centrum Współpracy 

Służb Granicznych, Policyjnych i Cel-

nych w Świecku, o pojeździe marki 

Audi, który na terenie Niemiec nie za-

trzymał się do kontroli drogowej i po 

pokonaniu kolczatki wjechał na te-

ren Gubina. - Informacja niezwłocz-

nie przekazana została policjantom 

ogniwa patrolowo-interwencyjnego, 

którzy rozpoczęli poszukiwania auta. 

Uruchomiony samochód ujawnili na 

parkingu na jednej z bocznych ulic, 

a niedaleko od niego, mężczyznę w 

kominiarce, który na widok radiowo-

zu zaczął uciekać. Policjanci podjęli 

za nim pościg i już po chwili go za-

trzymali. Samochód poza uchronio-

nym silnikiem, miał zakryte dywa-

nikami samochodowymi przednie 

reflektory, a także przebite wszystkie 

opony. Na miejsce przyjechała grupa 

dochodzeniowo-śledcza oraz tech-

nik kryminalistyki, którzy wykonali 

oględziny miejsc zdarzenia i zabez-

pieczyli ślady. Pojazd pochodzący z 

kradzieży zostały zabezpieczony do 

dalszych czynności procesowych, 

natomiast 23-letni mieszkaniec po-

wiatu lubińskiego został zatrzymany 

do wyjaśnienia - mówi podkomisarz 

Justyna Kulka, z Komendy Powiato-

we Policji w Krośnie Odrzańskim. 

Podczas dalszych czynności poli-

cjanci zabezpieczyli nawigację sa-

mochodową wraz z ładowarką i oka-

blowaniem, którą mężczyzna chował 

w bieliźnie. Wykonali mu także test 

na zawartość narkotyków. Wstęp-

ne badanie narkotestem wykazały, 

że jest pod działaniem amfetaminy 

bądź metamfetaminy. Ponadto po 

sprawdzeniu 23-latka w policyjnych 

systemach okazało się, że posiada 

zakaz kierowania pojazdami me-

chanicznymi. - Podczas przesłu-

chania usłyszał zarzut kradzieży z 

terenu Niemiec pojazdu audi A5 o 

wartości 45 tysięcy złotych oraz nie-

stosowania się do orzeczonych przez 

sąd środków karnych. Jeśli badanie 

zabezpieczonej od niego krwi, po-

twierdzi przypuszczenia policjantów 

odpowie on także za kierowanie pod 

wpływem substancji psychoaktyw-

nych. Prokurator Rejonowy w Kro-

śnie Odrzańskim po zapoznaniu się 

z aktami sprawy złożył do sądu wnio-

sek o zastosowanie wobec 23-latka 

tymczasowego aresztowania. Sędzia 

podjął decyzję że mężczyzna najbliż-

sze trzy miesiące spędzi w areszcie - 

daje J. Kulka                                         (red)

W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gu-

binie odbyła się wyjątkowa uroczy-

stość. Babcia i Dziadek to słowa, 

które każdemu dziecku kojarzą 

się z ciepłem, miłością i wszystkim, 

co dobre. To właśnie oni czynią ich 

dzieciństwo bardziej pełnym, uda-

nym i szczęśliwym. Mają zawsze 

dla nich czas, umieją pocieszyć, są 

cierpliwi, zawsze rozumieją ich dzie-

cięce rozterki, ale przede wszystkim 

bezgranicznie je kochają. Wnuczęta 

są dla nich radością życia.  Na pew-

no żałowały, że nie ich występu nie 

mogli na żywo podziwiać główni 

bohaterowie tej uroczystości. Na 

szczęście występy grup zostały na-

grane, więc dziadkowie i babcie w 

domowym zaciszu mogli obejrzeć 

filmik i podziwiać swoich ukocha-

nych wnuków.                                 (am)
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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.
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Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy 
Jeśli chcesz robić w życiu coś 

wyjątkowego oraz uczestniczyć 

w zwalczaniu wszelkich mecha-

nizmów przestępczych, to zapra-

szamy - tak zachęca Policja, aby 

wstąpić ich szeregi. Jakie są plu-

sy wybrania tego zawodu?

Bez polskiej akcyzy Sypią się kary 
Choć znakomita większość z nas stosuje się do 
obowiązujących obostrzeń, wciąż zdarzają się 
przypadki skrajnej nieodpowiedzialności, np. 
braku maseczki.

Szybko 
odnaleźli 

Funkcjonariusze Straży Granicznej 

zatrzymali ponad 1,6 tony tytoniu 

bez polskich oznaczeń skarbowych 

akcyzy. - W poniedziałek (18.01) 

funkcjonariusze z Placówki Straży 

Granicznej w Zielonej Górze–Ba-

bimoście skontrolowali w Gubin-

ku jadącego w głąb Polski busa. 

Podczas kontroli funkcjonariusze 

ujawnili w jego wnętrzu 1,6 tony 

suszu tytoniowego, nieoznaczone-

go polskimi znakami skarbowymi 

akcyzy. Wartość zabezpieczonego 

towaru to 813 tysięcy złotych. Kie-

rowca busa, 29-letni Polak, odpo-

wie za popełnienie przestępstwa. 

Za naruszenie przepisów kodeksu 

karnego skarbowego grozi mu wy-

soka grzywna oraz kara pozbawie-

nia wolności do 3 lat - mówi mjr SG 

Joanna Konieczniak, Rzecznik Pra-

sowy, Komendanta NOSG. 

(red)

Wchodząc do komisa-

riatu nigdy nie wiem 

co się wydarzy danego 

dnia. Nowe sytuacje 

wymagają ode mnie 

różnych zachowań. 

„

Społeczeństwo

W ostatnim czasie na stronie Inter-

netowej krośnieńskiej komendy uka-

zywały się wywiady z funkcjonariu-

szami, którzy z różnym stażem pracy 

i bagażem doświadczeniem opowia-

dali o służbie w Policji. Przyznawali, 

że choć wymaga wielu wyrzeczeń, to 

jednak daje wiele satysfakcji z niesie-

nia pomocy innym. Nie bez znaczenia 

jest też gwarancja stabilnej i pewnej 

pracy. My publikujemy fragmenty 

rozmowy z sierż. sztab. Martą Bronic-

ką – Żurek, która pełni ona obowiązki 

dzielnicowego na terenie Gubina: - 

Służba w Policji nie jest łatwa, ale nie 

zamieniłabym jej na żadną inną. Pra-

ca ta daje mi dużą satysfakcję, ponie-

waż robię to co lubię, każdy dzień jest 

inny, brak tu monotonni. Wchodząc 

do komisariatu nigdy nie wiem co się 

wydarzy danego dnia. Nowe sytuacje 

wymagają ode mnie różnych zacho-

wań. Czasami muszę być bardziej em-

patyczna, innym razem mieć bardziej 

„twardą skórę”, nie brakuje też sytuacji 

wywołujących uśmiech na twarzy. By-

wają też ciężkie momenty. Sytuacja, 

która mnie mocno poruszyła to mar-

twy płód noworodka pozostawiony 

w wiadrze w opustoszałym budynku 

produkcyjnym. Sama jestem mamą i 

ciężko mi było patrzeć na inne maleń-

kie ciałko, któremu już nie można było 

uratować życia. Jedno co mogłam 

zrobić, to zaangażować się w poszuki-

wania osoby, która pozostawiła je, co 

też zrobiłam. Sytuacje, które mnie też 

poruszają, to te związane ze zwierzę-

tami. Kilka lat temu będąc w patrolu, 

otrzymaliśmy zgłoszenie o duszeniu 

psa. Gdy dotarliśmy na miejsce okaza-

ło się, że na terenie jednej posesji do 

pieńka przywiązany był pies, który się 

dusił. Wokół szyi miał mocno ściśniętą 

obrożę, a pod nią drut i sznurek mu-

rarski. Niezwłocznie go uwolniłam. 

Radość jaką mi okazał bardzo mnie 

poruszyła do tego stopnia, że dziś 

jest moim najlepszym przyjacielem i 

członkiem mojej rodziny. Przypomi-

namy wszystkim kandydatom, że Ko-

menda Wojewódzka Policji w Gorzo-

wie Wielkopolskim organizuje zajęcia 

doskonalenia umiejętności sprawno-

ściowych dla wszystkich osób, które 

wiążą swą przyszłość z Policją. Zajęcia 

prowadzone są przez instruktorów, 

którzy demonstrują prawidłowość 

przejścia toru, a także podpowiadają 

jak technicznie pokonać poszcze-

gólne przeszkody, by móc zrobić to 

sprawnie i zmieścić się w wymaga-

nym czasie. Wszelkie informacje, tel. 

47 794 5270/71 - Zespół Kadr i Szkole-

nia w Komendzie Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim.                     (AB)

18 stycznia policjanci z gubińskiego 

komisariatu otrzymali zgłoszenie o 

kradzieży zaparkowanego w garażu 

samochodu suzuki liana wartości 6 

tysięcy złotych, w którym znajdował 

się między innymi portfel z dokumen-

tami oraz kartami bankomatowymi 

należące do właściciela pojazdu.  - 

Sprawa zlecona została do realizacji 

policjantom z Referatu Kryminalne-

go, którzy weryfikowali każdą infor-

mację, w tym uzyskaną od zgłaszają-

cego, a także sprawdzali każdy trop. 

Ich zaangażowanie przyniosło zamie-

rzony efekt. W środę (20.01) dotarli do 

miejsca, w którym znajdował się skra-

dziony samochód. Trwają czynności 

mające na celu zebranie materiału 

dowodowego. Pojazd jeszcze tego 

samego dnia został zwrócony wła-

ścicielowi, który będąc wdzięcznym 

za skuteczne i szybkie działanie poli-

cjantów wystosował do Komendanta 

Komisariatu Policji w Gubinie, podzię-

kowanie, w którym czytamy między 

innymi: „(...) postawa podległych Panu 

policjantów z Komisariatu Policji w 

Gubinie pozwoliła mi uwierzyć, że 

mamy Policję dobrze zorganizowaną, 

szybko i sprawnie działającą, co moim 

zdaniem jest najważniejsze. Postawa 

i zaangażowanie policjantów cecho-

wały się pełnym profesjonalizmem, 

zaangażowaniem, empatią oraz zro-

zumieniem drugiego człowieka, który 

został dotknięty przestępstwem. Za 

co serdecznie dziękuję, życząc jedno-

cześnie dalszych sukcesów w pracy. 

Informacje przekazała podkomisarz 

Justyna Kulka, z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim. AB

Jak poinformowała podkom. Ju-

styna Kulka z KPP w Krośnie Odrz., 

tylko od początku tego 2021 roku, 

na terenie Gubina, za popełnienie 

wykroczenia (brak zasłoniętych ust 

i nosa w miejscach publicznych) 

ukaranych mandatem zostało 18 

osób, a w jednym z przypadków 

został skierowany do sądu wnio-

sek o ukaranie. W przypadku kie-

dy odmówimy przyjęcia mandatu, 

policjanci odstępują od ukarania 

mandatem i kierują sprawę od 

razu do sądu.

Nie od dziś wiemy, że maseczki, 

przyłbice czy jakiekolwiek inne 

zakrywanie ust i nosa ogranicza 

rozprzestrzenianie wirusa i to po-

winien być dla nas jeden z najważ-

niejszych powodów, dla których 

powinniśmy przestrzegać tej za-

sady. Kolejnym argumentem jest 

to, że owy obowiązek został wpisa-

ny do dziennika ustaw, co za tym 

idzie, kary za niestosowanie się 

do zaleceń są zgodne z prawem. 

Nie jest to już tylko rozporządze-

nie, które było sprawą dyskusyjną. 

Od grudnia również wzrosła kara 

za brak maseczek. Z 500 do 1000 

zł. Jeśli więc nie przemawia do was 

obywatelski obowiązek, to może 

przemówi lżejszy portfel... 

Martyna Pawelska 
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 Natura nie znosi stagnacji. W naturze ciągle coś się dzieje. Coś odchodzi i na jego miejsce powstaje coś nowego. Takie samo zdanie na temat 
działalności Gubińskiego Domu Kultury miał dyrektor Gajda, który nieustannie szukał nowych pomysłów, w których mogliby realizować się i 
pracownicy domu kultury i mieszkańcy Gubina i on sam. 

RADIO GUBIN

W kooperacji z dziennikarzem Radia 

„Zachód” Andrzejem Winiszewskim 

dyrektor stworzył coś, czego jeszcze 

w Gubinie nie było. Prawdziwe radio. 

No może nie do końca wyglądało ono 

jak typowa rozgłośnia nadająca na fa-

lach eteru. Tutaj owym medium słu-

żącym do przekazywania informacji 

był Internet. Dzięki temu gubińskie 

radio było słyszalne na całym świecie. 

Czy można sobie wymarzyć lepszą 

promocję dla miasta i samego domu 

kultury? 

W kwestiach technologicznych, skon-

figurowania serwera oraz utworzenia 

strony internetowej pomógł Edward 

Patek. Kwestią techniki studyjnej za-

jął się akustyk GDK Paweł Bardzik. 

On też był głównym realizatorem 

dźwięku w radiowym studio. Ten ze-

spół ludzi mógł znaczyć tylko jedno 

– pełen sukces! Rozgłośnia zaczęła 

nadawać 25 kwietnia 2010 r. ze studia 

„205” w gubińskim ratuszu. W audy-

cji inauguracyjnej gośćmi Andrzeja 

Winiszewskiego byli dziennikarze 

Ryszard Sibiński i Zygmunt Traczyk. 

Audycje odbywały się na żywo, dwa 

razy w tygodniu we wtorki i czwartki. 

Wtorki należały do młodzieży, wie-

czorowe czwartki to główne wydanie 

audycji. Pamiętna była także audycja 

specjalna na pierwszą rocznicę radia. 

Życzeniom i śpiewom nie było koń-

ca. Z Radiem Gubin współpracowała 

cała rzesza dziennikarzy, którzy zaczy-

nając niekiedy od przysłowiowego 

„zera” zdobywali doświadczenie w 

tym niełatwym fachu. Byli to dyrektor 

Janusz Gajda („Wiadomości”, „Forum 

gubińskie”, „Muzyczna wizytówka”, 

„Za idiotę robię tu ja”), Marcin Gwiz-

dalski („Gwizdolotki”, „Forum gubiń-

skie”), Jacek Cichowski („Za idiotę 

robię tu ja”), Kuba Winiszewski („Ra-

dioBeat”), Piotr „Kunio” Bilicz („Dru-

ga strona metalu”), Michał „DrMajk” 

Papciak („RadioPARTY”), Jacek Woź-

niak („Wiadomości sportowe”) oraz 

prowadzący audycje młodzieżowe-

go radia Aron Pieszczyński i Patrycja 

Mazurkiewicz z gubińskiego ZSO. 

Głównym prowadzącym audycje był 

Andrzej Winiszewski („Gość Radia 

Gubin”, „Forum gubińskie”, „Muzycz-

na wizytówka”, „Kolacja z gwiazdą”, 

konkursy o Gubinie). On też forma-

tował swoimi pomysłami radiową ra-

mówkę. Radia słuchano faktycznie na 

całym świecie. Udokumentowane są 

połączenia z Wielką Brytanią, Niem-

cami, Rosją, USA a nawet Puerto Rico 

(skąd dzwonił konsul honorowy RP 

Bogdan Rogowski).

Radio Gubin działało przez 5 lat i do 

dziś stanowi niepowtarzalną kronikę 

miejską. To tu dyskutowano na naj-

ważniejsze tematy polityczne, spo-

łeczne, sportowe, edukacyjne i kul-

turalne, którymi żył ówczesny Gubin. 

To tu zaprezentowało się blisko tysiąc 

osób związanych z naszym miastem. 

Wywiady prowadzono zarówno w 

radiowym studio jak i przez telefon. 

Na antenie wypowiadały się gwiazdy 

Andrzej Dąbrowski, Krzysztof „Jary” 

Jaryczewski, Urszula Dudziak, Jan 

„Ptaszyn” Wróblewski i wiele innych 

znakomitości. Wśród archiwalnych 

rozmów są też takie, w których usły-

szymy głosy osób, których już nie ma 

wśród nas. W archiwum radiowym 

stali się nieśmiertelni. I to jest wielka 

sprawa!

WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI 

Kontakty z niemieckim sąsiadem 

zza Nysy są w Gubinie bardzo ważne. 

Tak samo w sferze kulturalnej, na-

sza placówka w opisywanym czasie 

współpracowała z licznymi instytu-

cjami i stowarzyszeniami po stronie 

niemieckiej. Niestety w Guben nie 

ma instytucji kultury, która działa-

łaby na wzór tej gubińskiej. Działal-

nością kulturalną zajmuje się kilka 

organizacji miejskich i stowarzyszeń. 

Stąd wielość kontaktów, które GDK 

przez te lata pielęgnował. Wśród 

najważniejszych z nich znalazły się: 

Klub Młodzieżowy „COMET”, z któ-

rym przeprowadzono kilka projektów 

dla młodzieży promujących kulturę 

ulicy (Ruchome miasto, Skate Con-

test, Archipelag Wolności – Clubbing 

Picknick), klub Fabrik e.V., z którym 

udało się zorganizować kilka koncer-

tów niemieckich artystów w ramach 

festiwalu „Poetyckie Rubieże” oraz 

koncerty rockowe. Muzeum Miasta i 

Przemysłu to niezawodny partner, z 

którym GDK zrealizował liczne pro-

jekty wystawiennicze, m.in. „Niezna-

ne Związki Goethego ze Śląskiem i 

Ziemią Lubuską”, „Złoto natury. Lubu-

skie-Brandenburgia” (2008), „Żel-Art” 

Jana Kantego Pawluśkiewicza (2011), 

„Historia Żydów w Guben” (2012) oraz 

społeczno - historyczne „Spotkania 

Bliskich Nieznajomych” (2009) i „Wy-

rwane korzenie” (2011). Miejska Szko-

ła Muzyczna im. J. Cruegera, z którą 

przeprowadzono pierwszy projekt 

napisany przez dyrektora Gajdę pn. 

„Transgraniczne Spotkania Muzycz-

ne”. W jego ramach odbyły się m.in. 

warsztaty wokalne z Urszulą Dudziak. 

Zrealizowano projekt „Chopin-Schu-

man. Sztuka bez granic” (2010) oraz 

współorganizowano polską część 

festiwalu Sound City 2011, gdzie na 

kilku scenach plenerowych prezento-

wali się młodzi i starsi artyści z Polski 

i z Niemiec. Stowarzyszenie Wspie-

rające Odbudowę Kościoła Farnego 

w Gubinie to prawdziwa lokomoty-

wa współpracy polsko - niemieckiej 

prowadzona przez Guentera Quiela. 

Niezliczone ilości eventów plenero-

wych, z których najważniejszy to Pol-

sko-Niemieckie Święto Współpracy 

odbywające się w sierpniu na Wyspie 

Teatralnej. Poza tym wystawy, happe-

ningi (Serce Euromiasta, 14.02.2011), 

coroczne wielkanocne święcenie 

pokarmów w gubińskiej Farze, Pol-

sko-Niemiecka Wigilia Miejska od-

bywająca się cyklicznie od 2007 roku 

na Placu Jana Pawła II. Warto rów-

nież wspomnieć o współpracy gu-

bińskich plastyków z Galerii „Ratusz” 

z Kunstgilde e.V. - stowarzyszeniem 

skupiającym gubeńskich artystów. W 

ramach tej kooperacji odbyło się wie-

le wspólnych wystaw i plenerów. W 

dziedzinie muzyki oprócz wspomnia-

nej wcześniej szkoły muzycznej wiele 

wspólnych inicjatyw podejmowano 

z Klosterkirche Guben, Jazzwerkstatt 

Peitz oraz Musikfesttage an der Oder 

z Frankfurtu nad Odrą.

WIOSNA NAD NYSĄ 

Po objęciu stanowiska dyrektora 

przez J. Gajdę organizacja najważ-

niejszej imprezy miejskiej wróciła 

do domu kultury. Za moich czasów, 

czymś normalnym było, by organi-

zację imprez kulturalnych powierzać 

fachowcom, stąd nie kryłam zadowo-

lenia z takiego obrotu spraw. Jak się 

potem okazało, krok burmistrza oka-

zał się słuszny, gdyż miejskie święto 

zaczęło rozwijać się w rozmaitych kie-

runkach. Dyrektor powrócił do spraw-

dzonych pomysłów plenerowych 

przedstawień teatrów ulicznych. 

Niemiecki „Grotest Maru” z Berlina, 

czy „Hakashanti” z Zielonej Góry wy-

pełniały przestrzeń miejskiego święta 

doskonale. J. Gajda wprowadził także 

„tematyczność” święta. I tak na przy-

kład powstały „Skrzaty gubińskie” w 

roku 2014, wojskowa WNN (2015, 2016, 

2018), wiosna „fitness” (2017), wiosna 

rowerowa (2019), „Festiwal smaków” 

ze stoiskami pełnymi regionalnych 

potraw (2012), „Festiwal nauki” z 

udziałem Uniwersytetu Zielonogór-

skiego, Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Sulechowie oraz FabLab z Gdańska 

(2016). Ponadto na miejskiej impre-

zie po raz pierwszy w historii pojawi-

ły się zagraniczne gwiazdy dużego 

formatu – Belgijka Kate Ryan oraz 

Szwedka Velvet. Oprócz nich do hi-

storii przejdą koncerty zagranicznych 

coverbandów zespołów Queen, U2, 

ABBA, AC/DC. Do tego cała plejada 

polskich gwiazd: Zbigniew Wodecki, 

Golec uOrkiestra, Sylwia Grzeszczak, 

Stachursky, Krzysztof Krawczyk, Mar-

garet, Stan Borys, Robert Janowski, 

Trubadurzy, Kasia Kowalska, Varius 

Manx, Czerwone Gitary, Małgorzata 

Ostrowska, Brathanki. Wymieniać 

można by jeszcze więcej. Tradycyjne 

coroczne korowody organizowane 

były do roku 2011. Potem formułę 

na wniosek dyrektorów gubińskich 

szkół zmieniono na co 5 lat... Oprócz 

korowodów każda „Wiosna” zawiera-

ła inne punkty stałe programu. Pre-

zentacje programów artystycznych 

gubińskich szkół i przedszkoli, pre-

zentacje uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Gubinie, program arty-

styczny przygotowany przez Gubiński 

Dom Kultury, zawody sportowe roz-

grywane na orlikach i na hali gimna-

stycznej, bieg uliczny „Gubińska Mila”, 

zawody wędkarskie na Nysie Łużyc-

kiej, konkurs wiedzy czytelniczej or-

ganizowany przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną oraz tradycyjny jarmark. 

Od paru lat do Gubina zawitał także 

efektowny lunapark wzbogacając 

program rozrywkowy święta. CDN.

Janina „Kaśka” Izdebska

Ekipa Radia podczas pierwszej rocznicy prawie w komplecie

Kate Ryan podczas Wiosny nad Nysą w 2010 roku

Kapela koźlarska podczas Polsko - Niemieckiej Wigilii Miejskiej
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społeczeństwo
Zdalna nauka jest męcząca 

18 stycznia uczniowie klas I – III wrócili do stacjonarnego trybu nauki. 

Biorąc pod uwagę wytyczne MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego In-

spektora Sanitarnego, nie wszystkie szkoły na terenie kraju są w stanie 

spełnić wymagania związane z zachowaniem reżimu sanitarno – epi-

demicznego przez uczniów i zadbania o zdrowie kadry pedagogicznej 

oraz personelu administracyjnego. Jak wygląda sytuacja w gubińskich 

szkołach? 

Emanował dobrym słowem i radą

Poprosiliśmy dyrektorów szkół 

podstawowych w naszym mieście 

o ich opinie na temat powrotu 

najmłodszych uczniów - Radość 

dzieci związana z powrotem do 

nauczania stacjonarnego jest nie-

samowita – przyznaje Dorota Grze-

lak, dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika: - Wi-

dzę także, że nasi nauczyciele, któ-

rzy dotychczas prowadzili zajęcia 

w zdalnej formie w klasach I – III, są 

z tego rozwiązania bardziej zado-

woleni. Aktualnie w pięciu oddzia-

łach uczy się 83 dzieci. W szkole 

znajduje się również 5 oddziałów 

przedszkolnych, które funkcjonują 

cały czas. System nauki dostoso-

waliśmy do aktualnych wymogów, 

nauczyciele prowadzą zajęcia w 

swoich klasach, z wyjątkiem na-

uczycieli nauczających języków 

obcych. Pracują również szkolny 

logopeda i pedagog. Również bez 

przerwy działa szkolna świetlica i 

stołówka. Klasy IV – VIII nadal mają 

naukę zdalną, ale uczniowie – w 

razie konieczności – mogą przyjść 

do szkoły na indywidualne konsul-

tacje. Na szczęście nasz budynek 

ma możliwość korzystania z kilku 

wejść i wyjść, z czego bezwzględ-

nie korzystamy.

Zdaniem D. Grzelak dla uczniów 

klas starszych zdalna forma nauki 

jest po prostu nudna, są oni psy-

chicznie zmęczeni między inny-

mi poprzez brak bezpośredniego 

kontaktu z rówieśnikami. „Bardzo 

istotna będzie dla nich pomoc 

psychologiczna, mamy takie sy-

gnały, że część uczniów po prostu 

nie potrafi się odnaleźć w tej rze-

czywistości”. Czy wobec tego uda 

się wyrównać poziom wiedzy tego 

rocznika w porównaniu do roczni-

ków z lat poprzednich? Będzie to 

na pewno bardzo trudna praca – 

podkreśla dyrektorka szkoły.

Z kolei Bogusław Wypych – dy-

rektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. 73 Pułku Zmechanizowanego 

Ułanów Karpackich podkreśla: - 

W obecnej sytuacji musieliśmy 

zmodyfikować sam proces zajęć 

szkolnych dla najmłodszych klas. 

Uczniowie w klasach I – III rozpo-

czynają naukę w zróżnicowanym 

czasie. Godziny początków zajęć 

ustalają sami nauczyciele, rów-

nież przerwy są w różnym czasie, 

tak, aby uczniowie na korytarzach 

i podwórku mieli ze sobą jak naj-

mniejszy kontakt. Na terenie 

szkoły obowiązuje bezwzględny 

nakaz noszenia maseczek i obo-

wiązkowa dezynfekcja rąk. Szkoła 

otrzymała w tym celu niezbędne 

dozowniki środków sanitarnych. 

Lekcje w poszczególnych klasach 

prowadzą „stali” nauczyciele z wy-

jątkiem nauczycieli językowców i 

katechetów, którzy przy nauczaniu 

stacjonarnym prowadzą lekcje we 

wszystkich klasach. Lekcje wycho-

wania fizycznego są w związku z 

tym prowadzone w salach lekcyj-

nych, a w szkole uczniowie mają 

w razie konieczności opiekę szkol-

nego psychologa. Ponadto nor-

malnie pracuje stołówka i świetli-

ca. Do szkoły aktualnie uczęszcza 

150 uczniów, pracuje15 nauczycieli 

łącznie z tzw. nauczycielami wspo-

magającymi. Na razie nie widzimy 

większych problemów psycholo-

gicznych – podkreśla B. Wypych, 

uczniowie są po prostu szczęśliwi 

z powodu przebywania razem. 

Zadowoleni są też ich rodzice z 

powodu powrotu swoich pociech 

do normalnych zajęć szkolnych. 

W tym okresie obostrzeń – w po-

równaniu do ubiegłorocznego – 

wiosennego zdalnego nauczania 

– jesteśmy bardziej „obyci”, mamy 

większą wiedzę i doświadczenie, 

jak też niezbędny sprzęt kompute-

rowy, aby móc go wypożyczyć tym 

uczniom, którzy nie posiadają w 

domu komputerów. Na szczęście 

nasza kadra nauczycielska unik-

nęła na chwile obecną zakażeń 

koronawirusem. Obecnie sytu-

acja zmienia się dynamicznie, nie 

wydaje mi się jednak, aby ten rok 

szkolny był całkowicie stracony – 

podsumowuje dyrektor.

Antoni Barabasz

Nie żyje ksiądz Artur Godnarski. 

Zmarł 18 stycznia 2021 r. w 52. roku 

życia i 27. roku kapłaństwa. Znany 

wielu mieszkańcom Gubina i okolic...

Ksiądz Artur Godnarski ukończył li-

ceum zawodowe przy Zespole Szkół 

Elektrycznych w Nowej Soli. W 1988 

r. podjął studia w Zielonogórsko-

Gorzowskim Wyższym Seminarium 

Duchownym w Paradyżu. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 28 maja 1994 r. 

Pracował jako wikariusz w gubiń-

skich parafiach pw. Świętej Trójcy i 

pw. Matki Bożej Fatimskiej. W 2013 

roku został mianowany rektorem 

kościoła pw. Maryi Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji w Gubinie. Jeden z 

gubińskich oficerów rezerwy tak 

wspomina zmarłego księdza: - Na-

dzieja umiera ponoć ostatnia. Wie-

rzyłem do końca, że ks. Artur wygra 

walkę z wirusem. Wygra dlatego, że 

jest bardzo potrzebny tu, na ziemi. 

Poznałem ks. Godnarskiego wkrótce 

po tym, jak obiekt dawnego Klubu 

Żołnierskiego (obok koszar 5 Bryga-

dy) przeszedł w ręce Wspólnoty Św. 

Tymoteusza. Od 1998 roku byłem 

już w rezerwie, w klubie urzędowa-

ła kadra „spadkowa” po brygadzie, 

która wcześniej zatrudniła mnie jako 

pracownika wojska. Tam było moje 

miejsce pracy, tam również swoją 

siedzibę miało Stowarzyszenie Ofi-

cerów „Kresowiak”. Stąd po przeję-

ciu obiektu przez ks. Godnarskiego 

przez prawie trzy lata żyliśmy po 

sąsiedzku. Pomimo tego, że gospo-

darzem budynku był ksiądz, nigdy 

nie dawał sygnału, że pora sobie 

szukać nowego miejsca. Brygadę 

rozwiązano, wojsko opuściło budy-

nek, Stowarzyszenie pozostało. I to 

był czas na poznanie ks. Artura. Miłe 

wspomnienia jego kultury osobistej, 

emanacji dobrym słowem, dobrą 

radą i opowiadaniami o życiu. No i 

jego praca z młodzieżą trochę pogu-

bioną, młodzieżą która znalazła przy-

stanek i opiekę. Także sympatyczne 

kontakty z rodzicami księdza, którzy 

pomieszkiwali w jednym z pomiesz-

czeń na parterze. Jako młody czło-

wiek borykał się z chorobą nerek, ale 

żył nadzieją. 

Był postacią znaną wielu gubi-

nianom. Burmistrz Bartczak tak 

wspomina śp. ks. Artura: „Księdza 

znałem od początku Jego pobytu 

w Gubinie. Miałem wrażenie, że On 

coraz bardziej otwierał się na tych, 

którzy z nim przebywali. W pewnym 

momencie swojego kapłaństwa 

zaczął ewangelizować. Szedł do lu-

dzi tam, gdzie oni byli. Świetnym 

przykładem jest „Przystanek Jezus”. 

Słuchając papieża Franciszka, który 

kościół widzi jako szpital, ks. Artur 

zbierał ludzi rozbitych, poranionych, 

przygarniał ich w Wspólnocie Św. 

Tymoteusza i później wysyłał ich 

w świat nawróconych i „naprawio-

nych”. To było chyba Jego najważ-

niejsze dzieło życia. Kilka dni przed 

śmiercią spotkaliśmy się na długiej 

rozmowie. Ksiądz dał mi do prze-

czytania dwie książki. Nie zdążyłem 

Mu ich zwrócić. Potraktuję polecane 

teksty jako swoisty Testament Księ-

dza.”      

Pogrzeb śp. ks. Artura Godnarskiego 

poprzedzony Mszą Św. w kościele 

parafii pw. Św. Michała Archanioła w 

Nowej Soli odbył się 22 stycznia 2021 

r. o godz. 12.00. Ciało śp. ks. Artura 

spoczęło na cmentarzu w Otyniu. 

(sp)
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historia I społeczeństwo
Zawsze uśmiechnięta„Solidarność” w Gubinie (cz. 5)

Liczymy na wsparcie 

10 lipca 1989 roku przy Spółdzielni In-

walidów „Pokój” w Gubinie powstała 

Komisja Zakładowa w składzie: Ze-

non Wróbel – przewodniczący, Ewa 

Rybicka i Czesław Jaworski - zastęp-

cy przewodniczącego, Alicja Kałużna 

– sekretarz, Helena Marcinkowska i 

Czesław Winnicki – członkowie. W 

tym samym roku 24 października w 

sali konferencyjnej Spółdzielni Inwa-

lidów „Pokój” zebrali się przedstawi-

cieli Komisji Zakładowych NSZZ Soli-

darność. 

Związkowcy widząc potrzebę skoor-

dynowania działań podjęli uchwałę o 

utworzeniu Międzyzakładowej Komi-

sji Porozumiewawczej. Wybrano pre-

zydium, w skład którego weszli prze-

wodniczący komisji zakładowych 

poszczególnych zakładów pracy: Ze-

non Wróbel –   Spółdzielnia Inwalidów 

„Pokój”, Waldemar Kleszcz –  LZPS 

„Carina”, Ryszard Okołot – ZPO „Go-

flan”, Joanna Orzechowska – Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-

ska”, Mieczysław Górny – Zakłady Me-

talowe „Kromet”, Ryszard Centkowski 

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej, Czesław 

Potrzebski – Państwowa Komunika-

cja Transportu Samochodowego Gu-

bin, Jóźwiak Stanisław  - NSZZ RI „So-

lidarność”. Przewodniczącym Komisji 

został wybrany Zenon Wróbel.

Rozwijająca się prężna działalność 

struktur dawała mieszkańcom wiele 

sygnałów o działaniu. W lutym 1990 

przy ul. Wojska Polskiego z inicja-

tywy Waldemara Kleszcza, Jozefa 

Winiszewskiego i Grzegorza Perlaka 

otwarto aptekę z bezpłatnymi leka-

mi z darów. Pierwszym kierownikiem 

apteki była Teresa Grudzień, a później 

zastąpiła ją Wiesława Małota. Dzia-

łalność zakończyła się pod koniec 

lat 90-tych ub. wieku. Na początku 

marca odbyły się wybory do Między-

zakładowego Komitetu Porozumie-

wawczego NSZZ „Solidarność”. Po 

przeprowadzonym głosowaniu w 

skład Prezydium weszło 8 osób desy-

gnowanych przez komisje zakładowe 

NSZZ „Solidarność” oraz Józef Wini-

szewski, Jerzy Zawadzki, Eugeniusz 

Kamiński i Andrzej Folerski. Przewod-

niczącym został Jerzy Zawadzki. Na 

zebraniu postanowiono jednomyśl-

nie o wydawaniu wspólnie z Komite-

tem Obywatelskim Ziemi Gubińskiej 

gazetki pt. „Na Własny Rachunek”.

W następnych miesiącach struktury 

NSZZ „Solidarność” w mieście roz-

patrywały problemy sygnalizowane 

przez mieszkańców, wystosowywa-

ły pisma do organów władzy woje-

wódzkiej, sygnalizując pojawiające się 

problemy. Np. po pozyskaniu infor-

macji o planowanym otwarciu Rejo-

nowego Biura Pracy w Krośnie Odrz. 

skierowano do wojewody zielonogór-

skiego Zbyszko Piwońskiego pismo 

wnioskujące utworzenie Rejonowe-

go Biura Pracy w Gubinie w miejsce 

dotychczasowego Wydziału Zatrud-

nienia i Spraw Urzędu Miasta w Gubi-

nie, który dotychczas prowadził  rów-

nież sprawy w ramach powiernictwa 

na rzecz Urzędu Gminy Gubin.

W późniejszych latach, w sytuacji 

pojawiania się przypadków lekcewa-

żenia społeczeństwa, rozpatrywano 

np. sprawę przystąpienie do strajku 

ostrzegawczego 13 stycznia 1992 z 

powodu zapowiadanej podwyżki cen 

gazu i prądu. Wkrótce 13 kwietnia 

1992 roku ze względu na ogromne 

niezadowolenie społeczeństwa Ko-

misja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Spółdzielni Inwalidów Pokój w Gubi-

nie postanowiła wystąpić do Zarządu 

Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielo-

nej Górze oraz wszystkich Komisji Za-

kładowych w Regionie, z prośbą o po-

parcie niezadowolenia do poczynań 

Rządu, Sejmu, Senatu i Prezydenta 

RP, którzy chcąc ratować budżet pań-

stwa, rujnują budżet rodzinny. 

Lata mijały i aktywna działalność 

„Solidarności” nie była już tak wy-

raziście dostrzegana jak wcześniej. 

Życie lokowało się w nowym ustroju, 

zakłady przechodziły różne procesy 

restrukturyzacyjne, usiłując dostoso-

wać się do nowych realiów. Pomimo 

czynionych starań kolejno poddawały 

się. Z czasów opisanych na początku 

historii „Solidarności” nie pozostała 

żadna firma,  a wraz z nią rozwiązy-

wały się struktury wolnych związków. 

Np. Zarząd Regionu NSZZ „Solidar-

ność” w Zielonej Górze stwierdził, że 

w związku z ogłoszeniem przez sąd 

upadłości LZPS „Carina” (26 sierpnia 

1997 – dop. red.), Uchwałą Prezydium 

Zarządu Regionu nr 2/1998 roku z 

dnia 31.01.1998 została wykreślona z 

Rejestru Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” przy LZPS „Carina” i tym 

samym „Solidarność” zakładów obu-

wia przeszła do historii. Podobny los 

spotkał inny, ważny w historii „Solidar-

ności” zakład ZPO „Goflan”. Pozostała 

historia, wspomnienia, żyjący twórcy i 

świadkowie tamtych wydarzeń. Dwa 

istniejące sztandary „wyjechały” poza 

Gubin: „Cariny” do Częstochowy, „Go-

flanu” do Lichenia. 

(sp)

Przy pisaniu artykułu korzystałem 

z tekstu Jerzy Zawadzki „Historia 

gubińskiej „Solidarności” w biuletyn 

SPZG „Gubin i Okolice” nr 3/2017

W wieku 68 lat zmarła szanowa-

na mieszkanka naszego miasta, 

członkini zespołu śpiewaczego „Gu-

bińskie Łużyczanki”, wcześniej dzia-

łaczka między innymi w Stowarzy-

szeniu Kobiet Gubin/Guben NYSA 

w Gubinie.

Urodziła się w Połupanówce (dziś 

Ukraina). Po wojnie wróciła z ro-

dzicami i rodzeństwem na tzw. 

Ziemie Odzyskane. Rodzina Gła-

dyszów osiedliła się w Czarnowie, 

gmina Krosno Odrzańskie.  Później 

mieszkanka Gubina, wieloletnia 

pracownica Urzędu Celnego w Rze-

pinie – Oddział w Gubinie. Anga-

żowała się w działalność publiczną 

min. pełniąc przez dwie kadencje 

funkcję sekretarza w Zarządzie Sto-

warzyszenia Kobiet Gubin/Guben 

NYSA. Dała się poznać jako koleżeń-

ska, ciepła i kompetentna osoba, za-

angażowana w sprawy kobiet. Już 

wtedy zaczęła chorować i coraz bar-

dziej podupadała na zdrowiu. Trud-

nym do przeżycia momentem była 

śmierć Męża w 2015 roku. Ponieważ 

Jej pasją była florystyka, stąd po 

osiągnięciu wieku emerytalnego i 

kursie otworzyła własną kwiaciar-

nię. Miała niezwykły talent i zmysł 

do tworzenia kompozycji kwiato-

wych, ponadto dekorowała  sale 

weselne, kościoły, sceny plenerowe i 

sale koncertowe. We wrześniu 2018 

roku zapisała się do zespołu śpiewa-

czego „Gubińskie Łużyczanki”.   Jej 

pierwszy występ z Łużyczankami 

to V. Wojewódzki Festiwal Pieśni 

Patriotycznej w Witnicy k/Gorzowa 

Wlkp. Emocje, śpiew oraz integracja 

z nowymi koleżankami sprawiały jej 

radość i ulgę w cierpieniu. Nigdy nie 

dała poznać po sobie, że jest chora. 

Zawsze elegancka, uśmiechnięta, 

gotowa do pomocy w organizacji 

różnych wydarzeń zespołu np. jubi-

leuszu 20-lecia, a w Stowarzyszeniu 

organizacji zebrań, spotkań z nie-

mieckimi koleżankami, wycieczek, 

stoisk z ciastem i promocją. Była 

kochaną mamą i babcią. Spoczęła 

na Cmentarzu Komunalnym w Gu-

binie.                                                      

   (sp)

Każdego roku z niecierpliwością ale 

także ciekawością wyczekuję odpo-

wiedzi na pytanie: Jak mieszkańcy 

naszego miasta oceniają pracę Sto-

warzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubiń-

skiej, czy mamy także sympatyków 

poza jego granicami? Czy kwota 

przekazana w ramach 1% od podat-

ku jest odpowiedzią na to pytanie? 

Po części tak. Pamięć o nas daje 

poczucie przydatności tego, co dla 

lokalnej społeczności robimy. Mamy 

przekonanie, że spisywanie historii 

miasta, w którym żyjemy jest ważne 

dla wszystkich pokoleń.  

Od kilku lat Stowarzyszenie może 

zrealizować wiele ambitnych za-

mierzeń, dzięki pieniądzom pocho-

dzącym z 1% podatku. 

W tym roku chcielibyśmy doprowa-

dzić do ukazania się albumu foto-

graficznego o Gubinie. Pomyślność 

realizacji takiego zamierzenia zależ-

na jest od Państwa dobroczynności 

Nasze działania od lat wspiera sa-

morząd lokalny, przekazując kwotę 

pieniędzy w ramach tzw. zadania 

publicznego. Do tego przekazane 

przez Państwa pieniądze wzmac-

niają poczucie stabilności finanso-

wej i realizację bardziej ambitnych 

planów. Liczymy na Państwa wspar-

cie. Jesteśmy przekonani, że się nie 

zawiedziemy.                                       (sp)
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr 

działki
Powierzchnia 

(m²)
Położenie Cena wywoławcza

(netto złotych) Wysokość wadium
Termin  przetargów  

odbytych Uwagi

1
226/1 i 

226/2
558 m²

ul. Okrzei

obręb 7 29.100,00 zł 2.910,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się we wschodniej części miasta. Posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej – ulicy Okrzei. Składa się z dwóch działek ewid. nr 226/1 i 
226/2 o łącznej pow. 0,0558 ha i ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 
34 m na 16 m. Teren płaski, w części północnej wykorzystywany bezumownie. Na dzień 
wizji teren nieruchomości jest porośnięty samosiejkami drzew liściastych i krzewów – stan 
do usunięcia. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona od strony północnej- od ul. Okrzei 
typowym płotem z płyt cementowych, od strony południowej i zachodniej płotem z siatki 
stalowej na podmurówce, od strony wschodniej teren jest nieogrodzony. Zagospodarowanie 
terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Przystępując do licytacji, uczestnik przetargu 
zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego 
planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00004412/8. Przetarg odbędzie się dnia  11.03.2021 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, 
w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 08.03.2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której 
dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy 
dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, 
tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca 
odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed 
przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych 
uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko 
nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych 
uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do 
ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do 
zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami 
sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu 
i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach 
nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i 
przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom 
odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu 
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do 
dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) 
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, 
działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/
wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) 
oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby 
przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem 
(zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz 
występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu 
mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.  Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.Ogłoszenie podaje się 
do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 28 stycznia r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.
gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.

19.12. Jeden zastęp zadyspono-

wano do pożaru śmietnika przy 

ul. Roosevelta.

22.12 Do podobnego zdarzenia 

– tym razem w Sękowicach za-

dysponowano trzy zastępy stra-

żaków.

24.12 W celu sprawdzenia jed-

nego z mieszkań w bloku przy 

ul. Emilii Plater na ewentualną 

obecność ulatniającego się gazu 

– zadysponowano dwa zastępy.

25.12 Około 20 tys. złotych wyniosła 

strata spowodowana pożarem sa-

mochodu osobowego marki Audi, 

który spłonął przy ul. Jagiellońskiej. 

Do jego gaszenia zadysponowano 

jeden zastęp strażaków.

25.12. Przy ul. Wrzosowej zapaliły 

się dwa samochody osobowe – 

Audi i Volkswagen przy ul. Wrzo-

sowej. 

25.12. Kolejny pożar samochodu 

osobowego – tym razem marki 

BMW, strat nie oszacowano, a na 

miejsce zdarzenia zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków.

25.12. Strażacy pomagali załodze 

karetki pogotowia ratunkowego 

w przetransportowaniu osoby wy-

magającej pomocy do pojazdu. 

29.12. Na wniosek policjantów 

– strażacy otwierali drzwi do 

jednego z mieszkań przy ul. Dą-

browskiego, z którego proszono 

o udzielenie pomocy. Na miejscu 

zdarzenia operował jeden zastęp 

strażaków.

30.12. Na skrzyżowaniu Drogi Kra-

jowej Nr 32 z drogą prowadzącą 

do Pleśna doszło do zderzenia się 

dwóch samochodów osobowych, 

w wyniku którego jedna osoba 

została ranna. Na miejsce wypad-

ku zadysponowano dwa zastępy 

strażaków, pogotowie ratunkowe 

i 3 radiowozy policji. Straty oszaco-

wano na około 30 tys. złotych.

31.12. Do płonącego drzewa w 

Wałowicach zadysponowano 

dwa zastępy strażaków, a jego 

przyczyną było podpalenie.

07.01. Dwa zastępy strażaków 

uczestniczyły w transporcie oso-

by potrzebującej pomocy z jed-

nego z mieszkań przy ul. Dąbrow-

skiego i następnie asystowały 

przy zabezpieczeniu lądowania 

i startu śmigłowca Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego trans-

Raport 998
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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość 
wadium

Termin  przetargów  
odbytych Uwagi

1 406/7 3318 m²
ul. Śląska
obręb 5 134.400,00 zł 13.400,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej, peryferyjnej części miasta. 
Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Śląskiej, jednakże nie jest wykonany 
stosowny zjazd drogowy a dodatkowo nieruchomość jest oddzielona od ulicy rowem 
melioracyjnym. Teren działki płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Na dzień wizji teren 
nieruchomości porośnięty jest samosiejkami drzew liściastych i krzewów – stan do usunięcia. 
Poprzez teren działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia i 
bezpośrednio na terenie nieruchomości znajdują się dwa słupy betonowe typu wirowego. Na 
jednym ze słupów zamontowana jest trafostacja.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.91.2016.W z dnia 07.11.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji 
o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG2K/00012070/7. Przetarg odbędzie się dnia  11.03.2021 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej 
do dnia 08.03.2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w 
ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty 
wadium. Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655). Niezależnie od 
podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie 
wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia 
komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa 
się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś 
ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą 
infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość 
odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny 
koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po 
uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w 
gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek 
usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia 
umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności 
przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie 
o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz 
nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do 
nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej 
niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z 
notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej 
imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, 
gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg 
czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności 
za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu 
oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym 
staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający 
ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 28 stycznia2021 r. Szczegółowych informacji odnośnie 
zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.

portującej poszkodowanego do 

zielonogórskiego szpitala.

07.01. Na około 20 tys. złotych 

oszacowano stratę, powstałą w 

wyniku doszczętnego pożaru sa-

mochodu osobowego w Pleśnie. 

Na miejsce pożaru zadyspono-

wano jeden zastęp strażaków.

10.01. Na wniosek policji – straża-

cy uczestniczyli w otwarciu drzwi 

do jednego z mieszkań przy ul. 

Cmentarnej, w którym znajdowa-

ła się osoba potrzebująca pomocy.

11.01. Trzy zastępy strażaków za-

dysponowano do pożaru sadzy na 

terenie jednej z posesji w Gubinku. 

11.01. W Brzozowie kierujący sa-

mochodem osobowym marki 

Volkswagen uderzył w drzewo, w 

jego wyniku jedną poszkodowa-

ną osobę pogotowie ratunkowe 

odtransportowało do szpitala. Na 

miejsce wypadku zadysponowa-

no dwie jednostki OSP z Markosic 

i Starosiedla i jeden zastęp straża-

ków z Gubina. Straty oszacowano 

na około 20 tys. złotych, a przyczy-

ną było niezachowanie zasad bez-

piecznej jazdy.

12.01. Dwa zastępy strażaków, po-

gotowie energetyczne i radiowóz 

policji brały udział w zabezpiecze-

niu miejsca zdarzenia i podnosze-

niu uszkodzonego słupa latarni 

ulicznej przy ul. Krasickiego, w któ-

rą uderzył samochód. Kierujący po-

jazdem uciekł z miejsca zdarzenia.

18.01. Kolejny alarm spowodowa-

ny wadliwym działaniem instalacji 

ppoż. w Galerii Hosso. Na miejsce 

zdarzenia zadysponowano jeden 

zastęp strażaków.

19.01. W Sieńsku zapłonęło ognisko, 

na miejsce zdarzenia zadysponowa-

no dwa zastępy strażaków; przyczy-

ną miała być chęć wypalania traw.   

20.01. Na ponad 50 tys. złotych osza-

cowano stratę powstałą w wyniku 

pożaru samochodu marki Porsche 

przy ul. Piastowskiej, którego przy-

czyna było zwarcie instalacji elek-

trycznej. W jego gaszeniu uczest-

niczył jeden zastęp strażaków.

20.01. Seria pożarów samochodów 

– w tym dniu doszczętnie spalił się 

samochód osobowy w Grabicach; 

w gaszeniu brał udział jeden zastęp 

strażaków.          Oprac. AB. Informa-

cje przekazali asp. sztab. Marcin 

Murawa i mł. Bryg. Dariusz Wojtuń.

Raport 998 c.d.
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By wyobrazić sobie czym jest wyprawa w góry Kaukazu trzeba wiedzieć choćby to, że łańcuch górski Kaukazu 

rozciąga się pomiędzy Morzem Czarnym, a Morzem Kaspijskim. Leży na terenie Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii 

i Rosji. Zbliża się 30. rocznica zielonogórskiej wyprawy w góry Kaukazu, w której to ekipie znaczącą rolę ode-

grał gubinianin Wiesław Galewski. 

Warto je oddać
Każdego dnia służby medyczne walczą o zdro-
wie i życie osób chorych na COVID-19. Niektórzy 
„spotkanie” z koronawirusem mają już za sobą. 
Wtedy mogą uratować innych! 

Krew wciąż bardzo 
potrzebna!

Spełnił swoje marzenie 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Zielonej Górze zachęca do udziału w akcjach poboru 

krwi. Gest ten pozwala na ratowanie życia i zdrowia.

Wiesław znany jest wielu miesz-

kańcom naszego miasta przede 

wszystkim z miłości do gór, podró-

ży do wielu krajów na świecie. I to 

często bardzo odległych. Ale co go 

„poniosło” w tak odległe i obce góry” 

- Wspinaczką górską zajmowałem 

się niemal od początku życia. Zawsze 

kochałem i kocham nadal podróże w 

nieznane miejsca. Z grupą sympaty-

ków pod koniec lat 80-tych zaczęli-

śmy szukać miejsca, gdzie jeszcze nie 

byliśmy. Żyjąc w „krępującym” świe-

cie Europy socjalistycznej o górach 

na zachodzie nie śmieliśmy marzyć, 

jako że były to marzenia nieosiągalne. 

Waluta zachodnia, wyjazd na zachód, 

paszporty, wysokiej klasy sprzęt były 

poza granicami naszych marzeń. Po-

nieważ nieustannie ciągnęło nas w 

nieznane góry, koniec końcem padło 

na Kaukaz. Był rok 1990, przez kraj 

przetaczała się fala wielkich zmian. 

Ale na wschodzie był jeszcze Związek 

Radziecki i my tam mieliśmy poje-

chać w gości. Postanowiliśmy speł-

nić nasze marzenia za wszelką cenę. 

Rozpoczął się trudny okres przygoto-

wań. Musieliśmy na wstępie uporać 

się z przygotowaniem całej logisty-

ki, map, dokumentów itp. Nie było 

dostępnych map, należało znaleźć 

jakiekolwiek, byle z rejonu, którym 

byliśmy zainteresowani. Musieliśmy 

uporać się z rozwiązaniem odpowie-

dzi na wiele pytań: co zabrać ze sobą, 

ile tego ma być, jaki niezbędny sprzęt 

zabrać, itd. Trzeba było pamiętać, że 

wszystko, co było niezbędne do prze-

życia należało wnieść na górę, na wy-

sokość kilku kilometrów. 

W końcu wystarowaliście, kiedy? – 

Nie da rady opowiedzieć całej, pra-

wie miesięcznej wyprawy w wielkim 

skrócie. Zainteresowanych odsyłam 

do wydawnictwa Polskiego Towa-

rzystwa Tatrzańskiego, które w 1992 

roku wydało Tom I Pamiętnik PTT 

Kraków. W tekście pt. „Zielona Góra w 

Kaukazie” autorstwa W. Galewskiego 

można zapoznać się ze skróconym 

dziennikiem wyprawy. Zaproszenie 

– co nader ważne w tamtym czasie 

– otrzymaliśmy od Witalija Anzima z 

Tarnopolskiego Klubu Alpinistyczne-

go. Przytoczmy fragment dziennika.

„8 sierpnia 1991 - Dworzec Główny w 

Przemyślu. Trzy godziny stania pod 

kasą biletowa i to bez skutku. W mo-

mencie zamknięcia kas i ogłoszenia 

przerwy Piotr jakimś cudem załatwił 

bilety do Lwowa. Jeszcze tylko poko-

nać tłum przed i w komorze celnej. 

Do odjazdu pozostało ok 20 min., a 

kolejka ani drgnie. Robimy krótką 

piłkę. Pokonujemy półtora metrowej 

wysokości barierki z plecakami na 

plecach. Cudem i dzięki przychylno-

ści celników zostaliśmy odprawieni. 

Pot leje się ciurkiem, czuję zapach 

własnego, w butach zrobił się żurek. 

Jeszcze tylko Lwów i Tarnopol. Spo-

tykamy się z Witalim. 9 sierpnia 91. 

Jedziemy autobusem. Dookoła nas 

morze gór. Droga wije się między 

skalnymi ścianami, a rwącym poto-

kiem Bachsana o mętnej wodzie. 

Góry strzelają prostopadle do drogi. 

Wysiadamy w Wierchnym Bachsa-

nie. Furia gór i strumyków - jestem 

oszołomiony. Rozbijamy obóz na 

niewielkiej polanie wśród kamieni 

pozostawionych przez morenę. Dzie-

limy żywność na połowę i jedną część 

odnosimy do chaty przygodnie napo-

tkanej kobiety.

13 sierpnia 91. Po pięciu godzinach 

marszu stajemy na lodowcu. Pasu-

jemy raki i uprzęż. Podchodzimy na 

3200 m. Po godzinnym instrukta-

żu, wymianie poglądów na temat 

wspinaczki, zakładamy poręczówki 

i rozpoczynamy trening. W bazie 

jesteśmy o godz. 19.00, za godzinę 

będzie ciemno. 15 sierpnia o 6.30, je-

dzonko i w drogę. Idziemy na Tiu Tiu 

Baszi (4350 m npm) wrócimy za 12 

godzin…” 

Tu następuje opis kilkunastu dni w 

górach Kaukazu, prawie do końca 

sierpnia. Sam opis pobytu to tekst na 

kolejny artykuł. 

Wreszcie pobyt dobiegł końca. Jak 

wspomina Wiesław grupa zmniejszy-

ła się o dwie osoby, które 27 sierpnia 

rozpoczęły powrót do kraju. A reszta? 

– 29 sierpnia opuściliśmy Kaukaz Za-

chodni i po trzech dniach marszu do-

tarliśmy do miejsca gdzie napotkaną 

ciężarówką pojechaliśmy do Soczi, 

by tydzień spędzić na plażach Morza 

Czarnego. Pamiętam, że kiedy musie-

liśmy się przemieszczać autobusem, 

pasażerowie odsuwali się od nas. Mu-

sieliśmy pachnieć niecodziennie.  Cią-

gnie cię w góry, ciągnie cię w świat? 

– Moja wyprawa w góry Kaukazu nie 

była ani pierwszą, ani ostatnią. Trochę 

się tego nazbierało w moim życiu. Po 

Kaukazie był Egipt, Tunezja, Brazylia i 

jeszcze kilka innych ciekawych miejsc 

w różnych częściach świata. Na pew-

no wkrótce gdzieś wyjadę.                  (sp) 

Osocze zawiera przeciwciała, które 

mogą wspomóc leczenie chorych 

na COVID-19. Dlatego warto go od-

dać. Za ten gest przysługują nam 

dwa dni wolne w pracy, prawo do 

korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń opieki zdrowotnej i usług 

farmaceutycznych. Osocze jest to 

płynny składnik krwi stanowiący ok. 

55 proc. jej objętości. Zawiera, wi-

taminy i enzymy. Zawieszone są w 

nim także krwinki białe i czerwone 

oraz płytki krwi. Osocze odpowie-

dzialne jest za transport wody oraz 

substancji odżywczych do komórek, 

a także odprowadzanie z nich pro-

duktów przemiany  materii. Osocze 

może zostać pobrane od osób, któ-

re spełniają podstawowe kryteria 

kwalifikacji dla dawców krwi, prze-

chorowały COVID-19, przeszły bezo-

bjawowe zakażenie wirusem SARS-

CoV-2 (potwierdzone testami, bądź 

wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), 

zostały uznane za wyleczone i czują 

się zdrowe oraz są w wieku 18-65 lat. 

Gdzie się zgłosić by oddać osocze? 

Najlepiej zadzwonić do Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Zielonej Górze, tel. 

609 466 944, czynny od poniedział-

ku do piątku 8:00 - 14:00 lub napisać 

e-maila: osocze@rckik.zgora.pl (po-

dajemy  dane osobowe, numer te-

lefonu, informację o zachorowaniu 

ewentualnie załączenie wyników 

badań). Osocze pobierane jest me-

todą plazmaferezy. Pobierana jest 

krew, którą rozdziela się na osocze i 

pozostałe składniki, które są przeta-

czane z powrotem do tej samej żyły.                                                      

AB

Oddawanie krwi jest bezpieczne 

i  bezbolesne, używany sprzęt jest 

jałowy, jednorazowego użytku, więc 

nie ma możliwości zakażenia. W 

związku z aktualną sytuacją epide-

miologiczną oraz w trosce o bezpie-

czeństwo dawców i pracowników 

RCKiK w Zielonej Górze wprowadziło 

możliwość telefonicznego umawia-

nia wizyty. Wystarczy zadzwonić pod 

numer telefonu 68 329 83 93 lub 68 

329 83 89 czynny od poniedziałku 

do piątku, w godz. od 7.30 do 14.00. 

Przypominamy, że krwi nie może od-

dać osoba, która w ciągu ostatnich 

14 dni przebywała w kwarantannie 

lub izolacji lub w ciągu ostatnich 14 

dni miała kontakt z osobą zakażoną 

korona wirusem, bądź z osobą w 

kwarantannie. Ponadto do Gubina 

przyjedzie krwiobus. Harmonogram 

akcji na 2021 rok przedstawia się na-

stępująco: 10.02 (środa); 14.04 (śro-

da); 16.06. (środa); 18.08 (środa); 14.10 

(czwartek); 15.12 (środa).

- Tradycyjnie Krwiobus będzie parko-

wał koło Fary na Placu im. św. Jana 

Pawła II. Godziny rejestracji krwio-

dawców od 9.00 do 12.30 - mówi 

Krzysztof Piwowarczyk, organizator 

ekip wyjazdowych Regionalnego 

Centrum Krwiodastwa i Krwiolecz-

nictwa w Zielonej Górze. 

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

Kontrolowali 
W trakcie zimowych ferii policjanci 

wspólnie z pracownikami Sanepidu 

skontrolowali półkolonię zorganizo-

waną w SP nr 3 w Gubinie. Funkcjo-

nariusze rozmawiali z uczniami o bez-

pieczeństwie w domu, na podwórku, 

w Internecie i na drodze. Wręczyli 

także dzieciom opaski odblaskowe 

oraz zachęcali do wzięcia udziału w 

policyjnych konkursach. Prowadząc 

zajęcia w ramach programu „Bez-

pieczne ferie zimowe 2021” munduro-

wi zwracali dzieciom uwagę na różne 

zagrożenia. Ponadto podczas spotka-

nia w szkole policjanci wspólnie z pra-

cownikiem Sanepidu skontrolowali, 

czy organizator dopełnił wszelkich 

formalności i starań, żeby zapewnić 

uczestnikom bezpieczny wypoczy-

nek, w tym czy przestrzegane są za-

sady bezpieczeństwa w związku z 

epidemią Covid-19.                             (red)
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Ten sklep zna każdy 
Zmiany na handlowej mapie Gubina wydaje się nie mieć końca. Jedne sklepy 

upadają lub likwidują się z innych powodów, w ich miejsce powstają nowe. 

Jest kilka, które od kilkudziesięciu lat nie zmieniły miejsca, ani nie przebran-

żowiły się. Wydaje się, że liderem tej grupy jest księgarnia i sklep branży elek-

trycznej - „U Grzegorza”.

Nowe eksponaty

Fałszywe sms’y

Współpraca policjantów z Polski i Niemiec znów przy-

nosi dobre efekty. Tym razem w postaci szybkiego za-

trzymania za rozbój na obywatelce Niemiec.

Jak poinformował Józef Wieczorek, 

założyciel sklepu, jego początki to 

koniec lat 80-tych ub. wieku. „Pierw-

sze otwarcie” sklep miał na rogu 

ulicy Lubelskiej i Wyspiańskiego, 

później na początku ulicy Kaliskiej. 

Po transformacji ustrojowej sklep 

zmienił kolejną lokalizację. Otworzył 

się na ulicy Roosevelta 8-10. Dwa nu-

mery? Tak. – Miasto zaproponowało 

mi taką lokalizację, ponieważ lokal 

w poprzednim miejscu na Kaliskiej 

był potrzebny na jakieś ważniejsze 

usługi. To miejsce mi pasowało, do-

bra lokalizacja w centrum. Przejąłem 

obiekt po sklepie „Jubiler” i już na po-

czątku udało się mi poszerzyć sklep 

o fragment sklepu rybnego. Powstał 

sporych rozmiarów działalność elek-

tro-przemysłowa. Przypomnę, że 

przez jakiś czas oferowaliśmy sprzęt 

gospodarstwa domowego (pralki, 

lodówki) w jeszcze jednym lokalu, 

tuż obok sklepu „U Grzegorza”. Kiedy 

zaczęły się mnożyć w mieście sklepy 

sieciowe branży AGD wycofaliśmy 

ten asortyment z naszej oferty. Pozo-

stał sklep oferujący do dziś ten sam 

asortyment. W którym roku zaczy-

naliśmy na Roosevelta? – Myślę, że 

był to początek lat 90-tych i śmiało 

mogę powiedzieć, że „kręcimy się” 

koło 30-tej rocznicy. 

Wydaje mi się, że „U Grzegorza” to 

kawałek historii rodzinnej i chyba 

miejskiej? – Nawet się nad tym nie 

zastanawiałem – mówi J. Wieczorek. 

Za sklepową ladą stało kilkadziesiąt 

osób. Byli to w sporej liczbie piłka-

rze. Tak, piłkarze. W pewnym okresie 

działalności adorowałem piłkę noż-

ną. Z kolegami założyliśmy zespół 

piłki nożnej, który po latach był dru-

gim zespołem „Cariny” i niektórzy 

piłkarze byli moimi pracownikami. 

Na praktyki do sklepu przychodzili 

uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-

wych. Ponieważ interes „kręcił” się 

dobrze, mogłem dzielić się zyskiem z 

potrzebującymi (np. sponsoring piłki 

nożnej) i wysoce ceniłem sobie ten 

rodzaj działań. Muszę w tym miejscu 

dodać, że od ponad 30 lat prowadzę 

działalność usługową jako „Zakład 

Energo-Elektryczny Józef Wieczo-

rek, Zbigniew Bołoczko spółka jaw-

na”. Kiedyś był to warsztat Gminnej 

Spółdzielni prowadzony przez pana 

Adamskiego, od 1989 stałem się jego 

właścicielem wraz z Z. Bołoczko.

Minęły lata, konkurencja spora … - 

Mamy w mieście kilka większych 

od naszego sklepu miejsc z artyku-

łami na potrzeby elektryków. I taka 

jest dziś rzeczywistość, na którą 

nie mamy wpływu. Pomimo tego 

mamy stałą klientelę, która pozwala 

utrzymać się na powierzchni. Obroty 

całkiem inne niż przed laty. Dziś ze 

sponsoringiem byłoby trudniej. Ale 

– odnoszę takie wrażenie – że stali 

klienci czują do nas jakiś sentyment, 

my do nich też, starając się zaspo-

kajać ich gusty i potrzeby. Jesteśmy 

takim „osiedlowym sklepikiem”, w 

którym, gdy pojawia się klient, my 

wiemy po co przyszedł. Póki co nie 

chodzi nam po głowach pomysł na 

likwidację. Oby zdrowie dopisywało. 

Dziś właścicielką sklepu jest moja 

żona Iwona i za ladą radzi sobie do-

brze.

Skąd wzięła się nazwa sklepu, skąd 

wziął się Wieczorek w Gubinie? 

- Taka była kiedyś moda i ja z niej 

skorzystałem. Grzegorz to mój syn i 

od niego pochodzi nazwa. A ja skąd 

w Gubinie? Myślę, że powód podob-

ny jak w wielu męskich życiorysach 

z dawniejszych lat. Na początku lat 

70-tych zawezwało mnie tu wojsko, 

z rodzinnego Koniecpola. Po kursie 

kucharzy pełniłem służbę wojskową 

w batalionie łączności. Za płotem 

osiedle, chadzałem najczęściej przez 

płot do kobiety, która została moją 

żoną. No i w rodzinne strony już nie 

wróciłem. Od co najmniej 50 lat Gu-

bin jest moim miastem. 

(sp)   

Wielu mieszkańców przekazuje 

do Izby Muzealnej SPZG przed-

mioty mające swój początek 

przed 1945 rokiem. Wzbogacają 

one ekspozycję, która służy pre-

zentacjom związanym z historią 

miasta od jego powstania. Wiele 

przedmiotów zamiast na śmiet-

nik, trafiło do Izby Muzealnej. Pro-

simy – zanim zdecydujecie się na 

pozbycie urządzenia – skontak-

tujcie się z nami (tel. 68 455 81 62). 

Być może zbędny dla Państwa 

stary przedmiot będzie „raryta-

sem” dla Izby Muzealnej.   

W ostatnim czasie dzięki pomo-

cy Przemysława Nowakowskiego 

Izba Muzealna wzbogaciła zbiory 

o butelki po gubeńskich winach 

oraz o kilka drewnianych wie-

szaków na ubrania z nazwami 

gubeńskich sklepów. Butelki po-

chodzą sprzed 1945 roku, o czym 

świadczą zachowane etykiety. 

Właścicielem lokalu przy Pförte-

ner Strasse 12 (dziś Śląska) gdzie 

spożywano to wino był Carl Las-

snack.

Kolejne eksponaty przekazała 

pani Róża Konopko. To biało-czer-

wona flaga, która przybyła na te 

ziemie wraz z pierwszymi miesz-

kańcami Gubina. To ewenement 

- flaga ma ponad 70 lat i znacz-

ną część „życia” przeleżała na 

strychu. Ponadto otrzymaliśmy 

„zasłużoną” szczotkę do zmiata-

nia okruchów chleba. Na pewno  

swoją przydatność rozpoczęła 

przed 1945 rokiem. Przedmioty 

pani Róża znalazła na strychu 

dziadków.

Jerzy Zawadzki przekazał przed-

wojenną żeliwną wyciskarkę do 

soku. Stan urządzenia jest godny 

uwagi jak na swój wiek. Na dobrą 

sprawę można – po niewielkim 

zabiegu konserwacyjnym –  uży-

wać w dzisiejszej kuchni. Godny 

podkreślenia jest fakt, że wyci-

skarkę „przytargał” dziadkowi 

wnuczek Franciszek Hylak, który 

znalazł ją za płotem jednej z gu-

bińskich ulic. Nie wyrzucił, tylko 

spytał dziadka, czy urządzenie 

może przyda się w Izbie Muzeal-

nej? Brawa dla Franka. Frankowi 

serdecznie dziękujemy za decyzję, 

dziękujemy wszystkim za przeka-

zane przedmioty.

Wcześniejsze przekazane ekspo-

naty (od sierpnia 2020): Stanisław 

Paszkowski – ogrzewacz katali-

tyczny oraz zegar kominkowy, 

Jerzy Zawadzki – monety NRD, 

Urszula Kondracik – nóż stołowy z 

1919 roku, wykopany podczas prac 

ziemnych przy ulicy Jana Sobie-

skiego, Janina Maciejewska – sto-

jaczek na biżuterię - drewniany, 

politurowany, Tadeusz Buczek – 

marka zakładowa firmy Wolf & C 

(przed 1945) oraz pałatka wojsko-

wa (WP). 

Stanisław Bilicz, społeczny opie-

kun Izby Muzealnej                     (sp)

Niewiele trzeba, żeby stać się ofia-

rą oszustwa. Przekonała się o tym 

34-latka, która oczekując na odbiór 

przesyłki w paczkomacie, weszła w 

przesłanego za pomocą sms linka, 

za pomocą którego miała otrzymać 

kod umożliwiający odbiór przesył-

ki. Wtedy została przekierowana 

na stronę podobną do strony firmy 

kurierskiej, z usług której korzystała. 

Kod nie przyszedł, za to ktoś prze-

jął jej konto bankowe i wziął na jej 

dane kredyt na kwotę ponad 26 

tysięcy złotych. Następnie wykonał 

przelew na kwotę 20 tysięcy złotych 

oraz dwie wypłaty płatnością mobil-

ną, każdy na kwotę 3 tysięcy złotych. 

Gdy zorientowała się, że padła ofiarą 

oszustwa sprawę zgłosiła do banku 

i na policję. - Zachowajmy ostroż-

ność i uważne czytajmy otrzymane 

smsy, zwłaszcza, gdy oczekujemy na 

przesyłkę. Oszuści wykorzystują nasz 

pośpiech oraz nieuwagę i pojawiają 

się tam, gdzie istnienie możliwość 

zdobycia pieniędzy. Coraz częściej 

otrzymujemy informacje o ich dzia-

łalności i osobach, które stały się ich 

ofiarą. Czasami wystarczy tylko chwi-

la, żeby stracić pieniądze. Pamiętaj-

my żeby przede wszystkim uważ-

nie czytać otrzymane sms/e-maile. 

Wejście w otrzymany link i postę-

powanie zgodnie z instrukcjami po-

woduje zainstalowanie na telefonie 

złośliwego oprogramowania, które 

może doprowadzić do przejęcia da-

nych na telefonie, a w konsekwencji 

pieniędzy na koncie - informuje pod-

komisarz Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim.                                                 AB


