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40 lat z książką

Obsada Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej należy do najbardziej stabilnego 

personelu wśród różnych gubińskich 

instytucji. Trafiają tu sami pasjonaci 

zawodu.

                                                      czytaj str. 14

W tym roku ma być realizowany ko-

lejny etap rozbudowy i wyposażenia 

nowej hali. Ma być oddane do użyt-

ku pierwsze piętro - mówi Jacek 

Woźniak, kierownik obiektu. 

.                                                czytaj str. 13

Wysportowany senior!

Kazimierz Walaszko to osoba, dla 

której bieganie, jazda rowerem na 

dłuższe dystanse lub morsowanie 

nie jest obce i jest gotów na każde 

wyzwanie.

                                               czytaj str.6

Znów się pojawiły

Znów w okolicach Chlebowa pojawi-

ły się wilki. Co zrobić, aby nie zbliżały 

się do naszych domostw? I jak się 

zachować, jak jednak staniemy z nim 

„oko w oko”?

czytaj str.16

Jakie są zasady rekrutacji do Żłobka 

Miejskiego, przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych oraz pierwszych klas 

szkół podstawowych na rok szkolny 

2021/2022?

 czytaj str.  3

Ruszyła rekrutacja do 
żłobka i przedszkoli

Kilka pytań do...

Samorządowa pomoc dla gastronomii
Rada Miejska w Gubinie zwolniła z opłat za koncesje alkoholowe przedsię-
biorców prowadzących działalność gastronomiczną. W ten sposób władze 
miast chcą pomóc restauratorom, których boleśnie dotknął kryzys w branży 
wywołany pandemią koronawirusa      
                                                      czytaj str. 3

Tradycyjnie z rekordem !

czytaj str. 8

Wydawało się, że w czasie pandemii o biciu rekordu nie może być 
mowy. A jednak! Gubiński sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy poinformował, że udało się zebrać ponad 154 tys. zł! To trzeci wynik 
w skali województwa lubuskiego. Więcej uzbierano tylko w Zielonej 
Górze i Gorzowie Wlkp. Ponuro i cicho

czytaj str. 10
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Samorządowa pomoc dla gastronomii!
Rada Miejska w Gubinie zwolni-

ła z opłat za koncesje alkoholowe 

przedsiębiorców prowadzących 

działalność gastronomiczną. W 

ten sposób władze miast chcą po-

móc restauratorom, których bole-

śnie dotknął kryzys w branży wy-

wołany pandemią koronawirusa. 

Stosowna uchwała w tej sprawie 

została podjęta na sesji 29 stycznia. 

Możliwość zwolnienia przedsię-

biorców z opłat za koncesje na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

dała samorządom nowela Ustawy 

o przeciwdziałaniu Covid-19, która 

weszła w życie 26 stycznia 2021 r. 

- Nie chodzi o sprzedaż detalicz-

ną alkoholu, ale o gastronomię 

i hotele, a więc obiekty które nie 

mogą pracować stacjonarnie – za-

znacz burmistrz Bartłomiej Bart-

czak, który przedstawił uchwałę 

radnym. - Te biznesy musiały się 

zamknąć, zwolnić część pracow-

ników i walczą dziś o przetrwanie. 

By nie utracić koncesji na sprze-

daż alkoholu, opłatę taką trzeba 

uiścić, przynajmniej pierwszą ratę, 

do 31 stycznia każdego roku. Tej 

uchwały nie można było podjąć 

wcześniej, bo stosowane przepisy 

weszły w życie dopiero w ostat-

nich dniach. 

Radni nie mieli w tej sprawie żad-

nych wątpliwości, uchwałę przy-

jęto jednogłośnie. Dzięki temu 

25 punktów gastronomiczncyh 

działających na terenie nasze-

go miasta zostało zwolnionych z 

opłat koncesyjnych, o łącznej war-

tości szacunkowej około 50 tys. zł 

w skali roku. - Dla budżetu gminy 

nie jest to ogromna suma, ale dla 

przedsiębiorców tak – skomen-

tował Przewodniczący Rady Woj-

ciech Sendera.  

Dodajmy, że branża gastrono-

miczna jest w bardzo trudnej 

sytuacji. Lokale mogą jedynie 

sprzedawać jedzenie czy napoje 

na wynos lub dowóz, a Rząd prze-

dłużył te obostrzenia do 14 lutego. 

Nie wiadomo czy po tym czasie, 

lokale zostaną otwarte. Wszyscy 

doskonale wiemy, że restauracje, 

puby i bary są przede wszystkim 

miejscem spotkań. Ludzie tam 

przychodzili, by porozmawiać i na-

cieszyć się swoim towarzystwem. 

Wtedy można było na miejscu 

napić się piwa, drinka czy moc-

niejszego alkoholu. Teraz takiej 

możliwości zwyczajnie nie ma. A 

właściciele restauracji i tak muszą 

ponosić opłatę z samego fakty, by 

w ogóle mieć możliwość sprze-

daży alkoholu. Dlatego samorząd 

postanowił pomóc tym przed-

siębiorcom. - Wszyscy zdajemy 

sobię sprawę w jak trudnej sytu-

acji znajdują się właściciele lokali 

gastronomicznych. Chociaż nasz 

budżet także odczuwa skutki pan-

demii, to jednak robimy wszystko, 

aby wspomóc gastronomów – wy-

jaśnia B. Bartczak. – W Gubinie to 

w końcu uznani przedsiębiorcy, 

którzy tworzą ważne dla lokalnej 

społeczności miejsca i dają pracę 

naszym mieszkańcom.

Jakie są zasady rekrutacji do przed-

szkoli i oddziałów przedszkolnych 

na rok szkolny 2021/2022? Dzieci 

kontynuujące edukację przedszkol-

ną nie biorą udziału w postępowa-

niu rekrutacyjnym. Ich rodzice zobo-

wiązani są jednak złożyć do 3 marca 

2021 r. deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w tym 

przedszkolu miejskim, w którym 

dziecko jest już zapisane. Formu-

larz deklaracji będzie dostępny w 

każdym przedszkolu oraz na stronie 

BIP Urzędu Miejskiego w Gubinie.

Zaznaczyć trzeba, że na rok szkolny 

2021/2022 nie będzie prowadzony 

nabór dla dzieci 3-letnich do od-

działów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. Wszystkie dzieci w 

wieku 6 lat, zobowiązane do rocz-

nego  przygotowania przedszkolne-

go, nie objęte dotychczas edukacją 

przedszkolną, powinny zostać zgło-

szone do oddziałów przedszkolnych 

przy Szkole Podstawowej nr 1 lub 

Szkole Podstawowej nr 3.

Postępowanie rekrutacyjne na 

wolne miejsca w przedszkolach 

miejskich prowadzonych przez 

Gminę Gubin o statusie miejskim 

oraz w oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych roz-

pocznie się  15 lutego 2021 r. Wię-

cej informacji na temat harmono-

Ruszyła rekrutacja do żłobka, przedszkoli i szkół 

gramu rekrutacji oraz kryteriów w 

tym procesie można znaleźć pod 

wskazanym adresem interneto-

wym: https://bip.gubin.pl/714/Re-

krutacja_do_przedszkoli/.

Jeśli chodzi o rekrutację do Żłobka 

Miejskiego w Gubinie to dzieci kon-

tynuujące uczęszczanie do tej pla-

cówki, które nie ukończą do dnia 31 

grudnia 2021 r. 3 lat,  nie biorą udzia-

łu w postępowaniu rekrutacyjnym 

na rok szkolny 2021/2022. Jedynie w 

dniach od 1 do 12 marca 2021 roku 

ich rodzice są proszeni o składanie 

deklaracji kontynuacji pobytu dziec-

ka w żłobku na kolejny rok szkolny. 

Samo postępowanie rekrutacyjne 

na wolne miejsca w żłobku roz-

pocznie się 1 marca 2021 r., a więcej 

szczegółów na ten temat można 

odnaleźć na stronie: https://bip.

gubin.pl/819/Rekrutacja_do_Zlob-

ka_Miejskiego/.

W przypadku szkół podstawowych 

to zaznaczyć trzeba, że w Gubinie 

działają cztery takie placówki: Szkoła 

Podstawowa Nr 1 z siedzibą przy ul. 

Racławickiej 2, Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowa-

nego Ułanów Karpackich z siedzibą 

przy ul. Szkolnej 1, Szkoła Podstawo-

wa Nr 3 z Oddziałami Integracyjny-

mi z siedzibą przy ul. Kresowej 48 

oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 z sie-

dzibą przy ul. Piastowskiej 26. Każda 

z nich ma przypisany obwód. 

Zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej, przyjmuje się, 

na podstawie zgłoszenia rodziców, 

dzieci zamieszkałe w tym obwo-

dzie. Formularz wniosku o przyję-

cie do szkoły podstawowej dziecka 

mieszkającego w obwodzie danej 

szkoły będzie dostępny w każdej 

szkole podstawowej. Kandydaci 

zamieszkali poza obwodem szkoły 

podlegają postępowaniu rekru-

tacyjnemu. Mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej jeżeli dana szkoła 

podstawowa dysponuje wolnymi 

miejscami. Postępowanie rekruta-

cyjne jest prowadzone na wniosek 

rodzica kandydata.

Więcej informacji na temat re-

krutacji do klas pierwszy w 

szkołach podstawowych oraz 

przydzielonych obwodach po-

szczególnych placówek - https://

bip.gubin.pl/715/Rekrutacja_do_

klas_I_szkol_podstawowych/. 
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Zima pod kontrolą

Zaginęła NIRI!

Cyfrowe Walentynki 
Specyfika czasów, w których przy-

szło nam żyć, wymusza na orga-

nizatorach imprez kulturalnych 

szukanie nowych rozwiązań. Do tej 

pory wystarczył plakat „na mieście” 

i udostępnienie sali, w której zgro-

madzona publiczność oklaskiwała 

występujących artystów. Niestety 

koronawirus skutecznie eliminuje 

nie tylko ludzkie życia i firmy, które 

wskutek rządowych restrykcji nie 

mogą działać. Plaga XXI wieku li-

kwiduje też człowieka w kontekście 

społecznym. Nie spotykamy się już 

jak dawniej. Nawiązywanie nowych 

kontaktów nie istnieje. Na drugiego 

człowieka patrzymy z dystansem i 

nieufnością. Nastały złe czasy na or-

ganizowanie imprez, które przede 

wszystkim polegały na interakcji 

artysty z żywym odbiorcą. Tęsknota 

za takim stanem rzeczy, za normal-

nością wzrasta. Jak pokazały wyniki 

ankiety, którą przeprowadziliśmy, 75 

% ankietowanych stwierdziło, że bra-

kuje im wyjść do instytucji kultury. 

Najwięcej ankietowanych (38%) za-

deklarowało, że po otwarciu instytu-

cji kultury w pierwszej kolejności pój-

dzie do kina, zaś 16 % odwiedzi teatr. 

7 % pójdzie do muzeum i do domu 

kultury. Jak wynika z najnowszych 

doniesień, od 12 lutego rząd zezwolił 

na otwarcie kin, teatrów i filharmo-

nii. Czy będzie i nam dane w końcu 

spotkać się ze stałymi bywalcami? 

Czas pokaże. Żywię głęboką nadzie-

ję, że nastąpi to wkrótce. Tymczasem 

polecam Państwu obejrzenie spe-

cjalnego koncertu walentynkowego 

online, który zostanie wyemitowany 

na facebooku Gubińskiego Domu 

Kultury 14 lutego br. o godz. 18:00. 

Spotkajmy się chociaż wirtualnie.

                                                Janusz Gajda

Raport 998
21.01. Dwa zastępy strażaków z 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

PSP w Gubinie i jednostki OSP ze 

Strzegowa i Starosiedla gasiły po-

żar balotów słomy. Straty oszaco-

wano na ok. 10 tys., a jego przyczy-

na nie jest ustalona.

22.01. Na wniosek policji jeden 

zastęp strażaków zadysponowa-

no do otwarcia drzwi jednego z 

mieszkań przy ul. Kosynierów, w 

którym znajdowała się starsza ko-

bieta.

26.01. Trzy zastępy obligatoryjnie 

zadysponowano do alarmu poża-

rowego, jaki pojawił się w galerii 

HOSSO przy ul. Ułanów Karpac-

kich. Alarm okazał się fałszywy, a 

kupujący opuścili budynek jeszcze 

przed przybyciem strażaków.   

27.01. Ochotnicy z OSP z Mielna i 

Drzeńska Wielkiego wzięli udział 

w dowozie osób na szczepienia 

COVID – 19.

28.01. Na wniosek policji strażacy 

otwierali drzwi jednego z miesz-

kań przy ul. Sikorskiego. Wewnątrz 

odnaleziono zwłoki.

28.01. W tym dniu jeden zastęp 

uczestniczył w otwarciu drzwi do 

jednej z posesji, w której znajdo-

wała się osoba poszukiwana przez 

policjantów z gubińskiego komisa-

riatu.

29.01. Dwa zastępy strażaków za-

bezpieczały lądowanie śmigłowca 

Lotniczego Pogotowia Ratunko-

wego przy ul. Sikorskiego.

01.02. Na obecność tlenku węgla 

w jednej z posesji w Gubinku za-

dysponowano dwa zastępy straża-

ków.

01.02. W celu sprawdzenia po-

mieszczeń przy ul. Jasnej na obec-

ność gazu zadysponowano jeden 

zastęp strażaków.

03.02. Na skrzyżowaniu DK Nr 32 

z drogą wyjazdową z Gubina zde-

rzyły się dwa samochody osobo-

we – Renault i Skoda. Dwie osoby 

poszkodowane trafiły do szpitala, 

straty oszacowano na około 28 

tys. złotych. Na miejsce zdarze-

nia zadysponowano dwa zastępy 

strażaków, dwie karetki pogotowia 

ratunkowego i trzy radiowozy po-

licyjne.

04.02. Jeden zastęp strażaków 

został zadysponowany do Gębic 

w celu usunięcia powalonego na 

jezdnię drzewa.

06.02. Zagrożenie tlenkiem węgla 

wystąpiło w jednym z budynków 

wielorodzinnych przy ul. Wojska 

Polskiego. Stężenie gazu było na 

tyle wysokie (ok. 250 jednostek), 

że zaszła potrzeba ewakuacji jego 

mieszkańców. 

07.02. Jeden zastęp strażaków 

zadysponowano do podpalonego 

śmietnika przy ul. Śląskiej.

Informacje przekazał Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

PSP w Gubinie mł. bryg. 

Dariusz Wojtuń.  Oprac. AB.

Jeśli wierzyć służbom meteorolo-

gicznym, to tegoroczna zima, a kon-

kretnie niskie temperatury połączo-

ne z dość intensywnymi i opadami 

śniegu mają trwać do końca lutego. 

- Jak na razie, w mieście na ma więk-

szych problemów z utrzymaniem 

przejezdności dróg gminnych, po-

wiatowych i wojewódzkich – zazna-

cza Alicja Ratowicz z Urzędu Miej-

skiego w Gubinie i dodaje: Na chwilę 

obecną, biorąc pod uwagę warunki 

pogodowe połączone z chwilami 

intensywnymi opadami śniegu, nie-

mal wszystkie ulice znajdujące się w 

naszej gestii są przejezdne, a ich na-

wierzchnia jest czarna; podobnie jest 

na chodnikach. Zdarzają się odcinki, 

na których lokalnie na przestrze-

ni kilku – kilkunastu metrów może 

znajdować się oblodzenie, ale trudno 

jest monitorować na bieżąco niemal 

każdy metr jezdni. 

Przetarg związany z utrzymaniem 

drożności ulic w Gubinie wygrała 

firma z Cybinki, która zajmuje się 

zimowym utrzymaniem dróg w 

mieście już drugi sezon. W naszym 

mieście aktualnie pracują cztery 

pojazdy mechaniczne i cztery sztuki 

tzw. odśnieżarek ręcznych. - Zatrud-

niamy na chwilę obecną 7 pracowni-

ków. Zasadniczo przystępujemy do 

odśnieżania w przeciągu 90 minut 

od momentu wystąpienia opadów 

śniegu. Technologicznie, odśnieżając 

nawierzchnię jezdni – jednocześnie 

posypujemy ją piaskiem zmiesza-

nym z solą, tak aby jej nawierzchnia 

była czarna i pozbawiona oblodze-

nia. Nasz skład materiałów znajduje 

się na terenie byłej bazy należącej do 

Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. 

Poleskiej. Tym samym mamy wszel-

kie materiały i urządzenia na miej-

scu. Staramy się po prostu, aby nasza 

praca była jak najlepiej wykonywana 

i oceniana przez mieszkańców – 

podkreśla w trakcie rozmowy zasia-

dający za kierownicą pługopiaskarki 

Jakub Kołoszyc.

Antoni Barabasz    

Jest to nietypowa w polskich wa-

runkach rasa piesków „chow – 

chow” - mówi zrozpaczona Pani 

Katarzyna. Suczka w poniedziałek 

(01.02) wyślizgnęła się ze smyczy i 

pobiegła za przebiegającym kot-

kiem. Zdarzenie miało miejsce 

na deptaku przy ul. Śląskiej (na 

wysokości sklepu jubilerskiego i 

motoryzacyjnego). Była następnie 

widziana w okolicy banku przy ul. 

Nowej i Miejskiego Ośrodka Spor-

tu. 

NIRI – bo tak się wabi - jest bardzo 

ufna w stosunku do ludzi; reagu-

je na swoje imię. Uwaga! Suczka 

jest na specjalnej diecie. Do tego 

jest alergikiem i ma chorą skórę 

(plamy), które wymagają codzien-

nego leczenia i pielęgnacji. Musi 

być kąpana z zachowaniem odpo-

wiednich środków sanitarnych, w 

specjalnym szamponie. 

Właścicielka – p. Katarzyna prosi 

o wszelkie informacje i kontakt w 

tej sprawie na swój nr telefonu 739 

020 292 lub za pośrednictwem re-

dakcji tel. kontaktowy - 68 455 82 

03 lub e-mail: wiadomoscigubin-

skie@o2.pl

Dla osoby, która znalazła pieska, 

bądź wie gdzie się znajduje, prze-

widziana jest nagroda pieniężna.
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Nie chcemy podzielonego Euromiasta

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Wraca problem z przekraczaniem granicy, a tym samym gospodarcze kłopoty handlowców. O ile do Polski tzw. „mały ruch” odbywa się bez konieczności odbycia kwa-
rantanny, o tyle w drugą stronę, do Niemiec, już tak nie jest. Wprowadzone u naszych zachodnich sąsiadów obostrzenia skutecznie ograniczyły wymianę handlową. W 
zmianę przepisów stanowionych przez rząd Brandenburgii zaangażowały się powiaty po obu stronach granicy. Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Kamil 
Kuśnierek, podobnie jak wiosną, jest liderem ruchu, który domaga się zniesienie zakazów.

Powiatowe szkoły gotowe na przyjęcie nowych uczniów

Panie Przewodniczący, w jakim 

stopniu wprowadzone po niemiec-

kiej stronie ograniczenia wpływają 

na kondycję finansową polskich 

firm?

Kamil Kuśnierek: Sytuacja jest ka-

tastrofalna. Ruch zmniejszył się o 

90% co spowodowało, że nad wielo-

ma punktami handlowymi zawisło 

widmo bankructwa. To pociąga za 

sobą zwolnienia pracowników. Wiele 

punktów działa na granicy opłacal-

ności i dalsze utrzymywanie obowią-

zujących przepisów skończy się dla 

nich tragicznie. Trzeba zaznaczyć, że 

powrót do biznesu po zamknięciu nie 

jest taki prosty, odtworzenie sytuacji 

zajmie wiele miesięcy. 

Przecież panuje pandemia. Zakazy 

są potrzebne, by ograniczyć roz-

przestrzenianie się wirusa

KK: Ja nie mam nic przeciwko reżi-

mowi sanitarnemu. Sam bardzo 

dotkliwie przeszedłem koronawiru-

sa i doskonale zdaję sobie sprawę 

z zagrożenia, jakie niesie za sobą ta 

choroba. Trzeba jednak szukać rów-

nowagi i brać pod uwagę wszystkie 

„strony medalu”. Żyjemy po obu stro-

nach granicy zachowując zdrowy roz-

sądek, dbając o siebie i najbliższych. 

Chodzimy do sklepów, spacerujemy. 

Nasi przyjaciele z Niemiec, przez lata 

robiąc zakupy w sklepach widocz-

nych z mostu, dzisiaj mogą tylko do 

nas pomachać. Ten most, który łączył 

dwa miasta, dzisiaj znowu dzieli. 

To może strona niemiecka nie chce 

wcale zniesienia kwarantanny?

KK: Gdyby tak było, nie mielibyśmy 

wsparcia u naszych przyjaciół z są-

siedniego powiatu. W ubiegłym ty-

godniu odbyła się wideokonferencja, 

w której uczestniczyły władze obu 

powiatów, przedstawiciele polskiego 

Sanepidu oraz niemieckiego odpo-

wiednika, przedsiębiorcy. Wspólnie 

będziemy apelować do władz Bran-

denburgii o zmianę przepisów. 

Po drugiej stronie granicy słyszymy: 

„trzeba się uzbroić w cierpliwość, u 

nas jest dużo zachorowań, mamy 

dwa przypadki zmutowanego koro-

nawirusa, a do tego brakuje szczepio-

nek, ale będziemy interweniować z 

poziomu powiatu”. Czy to wystarczy?

KK: Mam nadzieję, że wspólnie damy 

do myślenia decydentom. 

Nie chciał Pan jednak czekać i z 

przedsiębiorcami powiesiliście na 

moście granicznym plakat z wiel-

kim napisem w języku niemieckim 

„Die Covid Mauer muss weg” czyli 

„covidowy mur musi odejść”. 

KK: Tak jak napisałem w mediach 

społecznościowych, poprzedni ty-

dzień kończyłem działaniami z gru-

pą przedsiębiorców wieszając baner, 

który codziennie ma przypominać 

Niemcom, że postawili „mur”, który 

„bezgranicznie” podzielił euromiasto 

Gubin-Guben. 

Na moście między Gubinem i Guben pojawił się baner z napisem „Covidowy mur musi odejść”

Wiosną także mieliśmy do czynie-

nia z kryzysem i zamkniętą grani-

cą. Wówczas doszło do spotkania z 

Premierem RP, decyzje szybko zo-

stały zmienione. 

KK: To nie była tylko moja inicjatywa. 

Wspólnie z Grzegorzem Garczyńskim, 

Starostą Krośnieńskim pisaliśmy 

do „wszystkich świętych”, z Premie-

rem naszego kraju włącznie. Głośno, 

wspólnie z przedsiębiorcami mówi-

liśmy o konsekwencjach obostrzeń. 

Naszym zdaniem przesadzonych. 

Ruch wznowiono, a jak się okazało, 

mieliśmy rację. Nie spowodowało to 

fali ani zakażeń, ani zgonów. Sytuacja 

nie odbiegała od tej w całej Europie. 

Dzisiaj także, zachowując reżim sani-

tarny, zmiana przepisów nie wywoła 

fali nowych zakażeń. Ich utrzymanie 

może jedynie spowodować falę, ale 

bankructw. 

To co dalej?

KK: Jesteśmy (ja i Starosta Grzegorz 

Garczyński) w stałym kontakcie z 

władzami powiatu po drugiej stronie 

mostu. Wkrótce pod obrady naszej 

Rady Powiatu trafi apel, który prześle-

my do władz Brandenburgii. Chcemy 

także zwrócić uwagę naszych władz, 

które mają większe możliwości ne-

gocjacyjne i siłę „przebicia”. Liczymy 

na pomoc zarówno Marszałka Woje-

wództwa Lubuskiego, jak i Wojewody 

Lubuskiego.       

Dziękuję za rozmowę

Wiosną, po zamknięciu granic, zapoczątkowana akcja wymusiła zmianę przepisów. Teraz 
także trwają rozmowy dotyczące niekorzystnych obostrzeń

Bardzo dobrze wykorzystaliśmy 

czas pandemii, wykonaliśmy re-

monty o zakresie, którego nie było 

od lat – odpowiada Wicestarosta 

Powiatu Krośnieńskiego, Ryszard 

Zakrzewski pytany o przygotowa-

nie szkół do zbliżającego się nabo-

ru. Dowodem na te słowa mają być 

nowe pracownie, setki zakupio-

nych komputerów, zakres finan-

sowy opiewający na setki tysięcy 

złotych. Mimo pandemii część zajęć 

odbywa się. Dotyczy to konsultacji 

maturalnych oraz przygotowania 

do egzaminów zawodowych. 

W Gubinie Europejskie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego oraz Zespół Szkół Licealnych i 

Technicznych. W Krośnie Odrzańskim 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Te 

trzy szkoły Powiatu Krośnieńskiego 

w ciągu ostatniego roku przechodzą 

istną metamorfozę. 

W ECKZiU zainwestowano ogromne 

pieniądze w warsztaty „samocho-

dówki”. Kolejna pracownia z dużym 

remontem to dział planowania ży-

wienia i produkcji gastronomicznej. 

Jak nowa wygląda już pracownia ob-

sługi konsumenta, gdzie kształcą się 

uczniowie technikum hotelarstwa.

W ZSLiT odnowieniem i ulepszeniem 

objęto pracownie kształcenia zawo-

dowego, m.in. komputerową (do na-

uki języka obcego), procesów fryzjer-

skich, laboratorium logistyczne, a w 

pracowniach gastronomicznych od 

podstaw wykonano specjalne stano-

wiska, dzięki którym zajęcia lekcyjne 

oraz egzaminy specjalistyczne będą 

prowadzone w bardzo dobrych wa-

runkach.  Zakończył się także remont 

pracowni w krośnieńskiej szkole. O 

postawieniu na nowoczesność świad-

czą kwoty wydane na zakup kompu-

terów – zaznacza Wicestarosta R. Za-

krzewski.  Wielkimi krokami zbliża się 

nabór do szkół ponadpodstawowych. 

Okienko „transferowe” jest między 17 

maja a 21 czerwca.  To najważniejsze 

daty dla obecnego ośmioklasisty. W 

tym czasie musi złożyć podanie do 

szkoły. Co prawda w sierpniu będzie 

jeszcze postępowanie uzupełniające, 

jednak to już loteria, bo na wymarzo-

ny kierunek może nie być już miejsc. 

O całym procesie rekrutacji, doku-

mentach, datach będziemy jeszcze 

pisać. 

Naprawy samochodu nie można nauczyć się „zdalnie”. Trwają przygotowania do egzaminu praktycznego
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Wysportowany senior!

Zadbajmy o nich!
Nie trzeba naprawdę wiele, aby 

dla bezdomnego kota czy psa po-

stawić miseczkę z mlekiem, wodą 

lub wynieść z domowej kuchni ja-

kiś posiłek, z których i tak poważna 

część „ląduje” później na śmietni-

kach –stanowiąc tym samym że-

rowisko dla myszy, szczurów lub w 

coraz większej ilości przypadków 

„zaglądających” do miast i wsi wa-

tah dzików.

Najsłodsze święto!

Kazimierz Walaszko (rocznik 1952) 

urodził się w Nowej Cerkwi pow. 

Ostaszewo, w województwie gdań-

skim. Potem losy zaprowadziły ro-

dzinę Walaszko do Biedrzychowic 

Górnych, w rejon Bogatyni. To wę-

drówka za ojcem w poszukiwaniu 

pracy na Ziemiach Odzyskanych. 

Służba wojskowa i rozkazy przełożo-

nych sprawiły, że znalazł się w 1973 

roku w Gubinie. Dziś od prawie 50 lat 

gubinianin. Jest w ścisłej grupie naj-

sprawniejszych gubinian - seniorów. 

Bieganie wielu kilometrów, jazda 

rowerem na dłuższe dystanse, mor-

sowanie nie jest mu obce i jest go-

tów na każde wyzwanie. Wspomina 

przy okazji, że w wieku 14 lat treno-

wał boks w klubie w Bogatyni. Skąd 

zatem taki zapał na wysiłek, kondy-

cję? – Zawsze w swoim życiu dbałem 

o sprawność fizyczną, czy to jeszcze 

jako mały chłopiec – mieszkaliśmy 

obok boiska szkolnego – czy później 

kiedy już byłem w wojsku. Tu za do-

bre wyniki w sprawdzianach spraw-

ności fizycznej można było otrzymać 

nagrodę pieniężną. Każdą okazję 

wykorzystywałem do podnoszenia 

sprawności. Do pracy w Komorowie 

jeździłem na rowerze – dobra za-

prawa, kiedyś i dziś. Wówczas, gdy 

trzeba załatwić sprawę w urzędzie, 

a mieszkałem na osiedlu E. Plater, 

z pustym żołądkiem truchtem do 

urzędu po schodach, z powrotem 

truchtem pod górę – i już jakiś po-

żytek dla zdrowia. Gdy np. przycho-

dził sylwester i z jakiegoś powodu 

nie wybieraliśmy się na bal, robiłem 

sobie 10-kilometrowy bieg na za-

kończenie roku. Biegam do dziś, bo 

lubię. Przez kilkadziesiąt lat nigdy so-

bie nie odpuściłem. Tu nie może być 

działań porywczych i okazjonalnych. 

Lubię czekoladę i chałwę. Gdy przyj-

dzie na nie ochota – zjadam. Przecież 

– myślę – ja to wybiegam. Nie stosuję 

specjalnych restrykcji żywieniowych. 

Ponadto – co ważne – rzadziej wi-

duję się z lekarzem. Moje doświad-

czenia przekazuję młodszym, sta-

ram się pomóc, by nie rezygnowały. 

Wysiłek często bywa nudny i trzeba 

tę nudę przemóc, by pokochać bie-

ganie, morsowanie, rower. Co mogę 

podpowiedzieć innym? Np. biegać 

i rozmawiać. Ustawić takie tempo, 

by móc sobie porozmawiać biega-

jąc, nie stawać się podczas biegu 

„samotnym wilkiem”, bieg ma być 

przyjemnością, nie walką z myślami i 

oczekiwaniem na jego zakończenie. 

Ma być pewną formą rozrywki. Kiedy 

byłem młodszy dużo biegałem po 

lesie. Będąc starszym staram się bie-

gać ścieżkami. Gdybym potrzebo-

wał pomocy, mam na nią szansę. Tu 

prędzej mi ktoś pomoże, niż w lesie. 

Mam zaliczonych 20 półmaratonów, 

biegi na 10 km których już nie potra-

fię zliczyć i różne biegi zakończone 

medalem, czy dyplomem. Jak nie 

biegam, to się źle czuję...                   (sp) 

Aktualnie dla zwierząt domowych, 

szczególnie przebywających w wa-

runkach miejskich, jest dostępne 

specjalne „obuwie” na ich łapki. W 

specjalistycznych sklepach dla zwie-

rząt, są też dostępne odpowiednie 

ubranka – pledy i kocyki. Sól i inne 

środki chemiczne używane do po-

sypywania ulic i chodników w jedna-

kowym stopniu wpływają na zwie-

rzęta i ludzkie dłonie. Są dostępne 

specjalne kremy, balsamy i spray’e 

do pielęgnacji ich łapek. Nie wszyst-

kie psy natomiast w jednakowym 

stopniu odczuwają zimno. Są rasy, 

które wprost uwielbiają temperatury 

sięgające kilku lub kilkunastu stopni 

poniżej zera. Dla nich z kolei nieko-

rzystne są letnie upały. W warun-

kach wiejskich, przygotowując dla 

psów legowisko na zewnątrz – budę 

– należy zadbać o to, aby była w niej 

zawsze sucha podściółka, najlepiej 

słoma. Warto wykonać coś w rodza-

ju „werandy, przedsionka” przed wej-

ściem do psiej budy, i ją ocieplić z ze-

wnątrz, tak, aby pies nie ulegał w niej 

wyziębieniu. Stawiając miskę z wodą 

– nie zapominajmy o dolaniu do niej 

łyżki oleju jadalnego, co zapobiegnie 

jej zamarznięciu. Okres zimowy, to z 

jednej strony ulatnianie się ciepła z 

mieszkalnych budynków i zatykanie 

wszelkich szczelin i szpar, a z drugiej 

strony brak możliwości, aby ciepłe le-

gowisko znalazł w niej bezpański kot. 

Bezwzględnie nie zostawiajmy psa 

lub kota, czy też innego zwierzaka w 

samochodzie podczas postoju. 

Metalowa karoseria w czasie mrozu 

zamienia się dla niego w lodową pu-

łapkę, dosłownie w przeciągu kilku-

nastu minut! 

Pamiętajmy także o ważnej kwestii, 

mianowicie karmienie ptaków. Bar-

dzo często popełniamy błąd. Chleb 

– tak  „ochoczo” rzucany, szczegól-

nie przez dzieci podczas rodzinnych 

spacerów - potrafi wyrządzić wiele 

krzywd zwierzętom. Szczególnie 

niebezpieczny jest chleb znajdu-

jący się w wodzie, powodując cza-

sem śmierć. Jeżeli decydujemy się 

zadbać o dzikie ptactwo, to najlep-

szym pokarmem jest dla nich ziarno. 

W okresie zimowym warto okazać 

wiele empatii dla tych bezdomnych, 

często z naszego powodu – zwierząt 

i po prostu o nich nie zapominać! Ich 

przywiązanie do nas i przyjaźń kiedyś 

nam to wynagrodzi. Antoni Barabasz  

Zakorzeniony w chrześcijańskiej tra-

dycji tzw. tłusty czwartek, to swoiste 

święto pączków i faworków! Stary 

przesąd powiada, że kto tego dnia 

nie skonsumuje chociażby jednego 

pączka – nie będzie miał powodze-

nia u płci przeciwnej przez cały rok...

Statystyczny Polak w tym dniu zjada 

aż 2,5 pączka lub jego równowartość 

tej kalorycznej bomby w postaci fa-

worków. W zamierzchłych czasach – 

tłusty czwartek – to dzień wielkiego 

obżarstwa – jedzenia na zapas (sic!) 

w przeddzień zbliżającego się okre-

su czterdziestodniowego postu. Był 

to jednocześnie czas wielkich zabaw 

i innego szaleństwa. Jest to „święto” 

ruchome, przypada ono w każdym 

roku, 52 dni przed Świętami Wielkiej 

Nocy. Jadano także mięsiwa, aby 

zaspokoić pragnienie głodu przez 

nadchodzące tygodnie. Jeżeli pączki, 

to z jakim nadzieniem? Wiadomo, 

że każda domowa gospodyni ma 

swój „sekretny” przepis – zarówno 

na sposób przyrządzenia ciasta (niby 

powinno być wszędzie takie same, 

a jednak...), nadzienia, jak też czasu 

smażenia tego smakołyku.

Również niemal każda sieć han-

dlowa kusi obecnie kupujących 

rodzajem i obfitością - jak też „pro-

mocyjnymi” cenami przy zakupie 

większej ilości - nadzienia; są pączki 

nadziewane np. avocado, kremem 

kokosowym, malinowym i „zwykłą” 

marmoladą. Jak zaznacza wielu 

znawców –  pączki nią nadziewane - 

są najsmaczniejsze! Także ich kształt 

zaczyna odbiegać od tradycyjnej for-

my klasycznego pączka, mimo, że 

nazwa wciąż pozostaje ta sama. Bar-

dziej tradycyjne w swoim kształcie, 

smaku i formie są tradycyjne faworki, 

nazywane gwarowo chrustami.

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

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

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

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

wieczyste, najmu i dzierżawy.

1% PODATKU MA 

WIELKĄ MOC!
MIKOŁAJ ZARODA
W formularzu PIT 
wpisz numer: KRS 
0000318521

Cel szczegółowy: 
Mikołaj Zaroda
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Tradycyjnie, z rekordem!
Wydawało się, że w czasie ko-

ronawirusa o biciu rekordu nie 

może być mowy. A jednak! Gu-

biński sztab Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy poinformo-

wał, że udało się zebrać w tzw. 

żywej gotówce niebagatelną 

kwotę 154 tysięcy, 329 złotych i 

5 groszy; a jeżeli dodamy do niej 

jeszcze dewizy wrzucane do WO-

ŚP-owych puszek, to z pewno-

ścią przekroczymy zaczarowany 

wynik 155 tysięcy złotych!

Kto tym razem skorzysta? Projekt edukacyjny 
Znamy laureatów pierwszego etapu Olimpiady 
Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pod na-
zwą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych”. 

Dopiero w 
marcu

Umorzenie składek za styczeń 

lub za grudzień i styczeń – to roz-

wiązanie, które przewiduje ZUS 

w ramach nowej odsłony Tarczy 

Antykryzysowej.

O pomoc mogą starać się przed-

siębiorcy z branży fitness, ga-

stronomicznej, turystycznej, 

organizatorzy targów, wystaw i 

kongresów, prowadzący różne 

formy edukacji, obiekty noclego-

we, uzdrowiska, pralnie, obiekty 

kultury i rozrywki, firmy zajmu-

jące się fotografią, produkcją 

lub dystrybucją filmów i muzyki, 

fizjoterapeuci i paramedycy. Ze 

zwolnienia ze składek za gru-

dzień i styczeń skorzystają rów-

nież taksówkarze i prowadzący 

usługi wspomagające transport. 

Nieco inny zakres wparcia do-

tyczy przedsiębiorców, których 

przeważająca działalność to 

Wylicytować można 

było m.in. meble wypo-

czynkowe oraz różnego 

rodzaju bony i vouchery.

Mieszkańcy Gubina i 

okolic po raz kolejny 

otworzyli swoje serca i 

szczodrość!

„

Społeczeństwo

To trzeci wynik w skali województwa 

lubuskiego! Więcej uzbierano tylko 

w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 

Mieszkańcy Gubina i okolic po raz ko-

lejny otworzyli dla tegorocznego - 29 

już Finału - swoje serca i szczodrość! 

W specyficznych warunkach – wy-

wołanych pandemią – gubiński finał 

rozpoczął się w południe na sce-

nie sali widowiskowej Gubińskiego 

Domu Kultury. Wylicytować można 

było m.in. meble wypoczynkowe oraz 

różnego rodzaju bony i vouchery. W 

międzyczasie, za pośrednictwem In-

ternetu, można było obejrzeć m.in.: 

występ klauna „RUFI – RAFI”, teatrzy-

ku „Małe Mi” z programem „Księży-

cowe opowieści”, występ iluzjonisty, 

pokaz gotowania uczestnika finału 

programu Masterchef Junior, występ 

Studio Tańca „Flejwa”, pokaz spekta-

klu akrobatyczno – muzycznego „Pi-

nokio” oraz naukę udzielania pierw-

szej pomocy przygotowany przez 

uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

wraz z opiekunkami Anną Kotapską i 

Dorotą Balczyńską. Co ponadto? Po-

kaz malowania piaskiem zademon-

strowała Tatiana Galitsyna, wystąpili 

też Zgas BEATBOX, Stand – uper Da-

mian Kubik, Jackie Kozz Rock – Band. 

Występy i prezentacje były przeryw-

nikiem do licytacji prowadzonych on

-line przez Kamila Kuśnierka i Kubę 

Winiszewskiego. 

W innym miejscu członkowie klubu 

rowerowego „BIDON” na swojej mini 

aukcji też wzbogacili orkiestrową 

skarbonkę o kilka tysięcy złotych. A 

po ulicach miasta krążyli wolontariu-

sze z nieodłącznymi WOŚP-owymi 

puszkami. Swoje „trzy grosze” doło-

żyła także gubińska grupa morsów, 

Kościół Zielonoświątkowy i Miejska 

Biblioteka Publiczna. - Mam ogrom-

ną satysfakcję z tegorocznego finału! 

A finałową kwotę, która będzie osta-

tecznie znana po rozliczeniu z Funda-

cją WOŚP w Warszawie podamy za 

kilka tygodni. Na razie jesteśmy – cały 

sztab – zmęczeni, ale dumni, że nasze 

niemal trzymiesięczne przygotowa-

nia przyniosły taki ogromny sukces. 

Dziękuję wszystkim, jesteście wielcy! 

Chciałbym także podkreślić hojność 

lokalnych darczyńców i sponsorów - 

niewyobrażalna ilość fantów (ponad 

1500) spieniężonych na rzecz WOŚP 

oraz wsparcie finansowe, bez które-

go tegoroczny Finał nie miałby tak 

wspaniałej oprawy – mówi  szef szta-

bu Marcin Gwizdalski.                          AB

sprzedaż detaliczna w sklepach i 

na targowiskach. Przysługuje im 

zwolnienie ze składek za styczeń 

i ponowna, jednorazowa wypłata 

świadczenia postojowego. - Oso-

by, które w oczekiwaniu na pomoc 

z tarczy opłaciły już składki, po ich 

umorzeniu będą mogły wystąpić 

do ZUS o zwrot nadpłaconej kwoty 

albo pozostawić ją na poczet przy-

szłych wpłat. Zwolnienie ze składek 

i postojowe obejmuje płatników, 

którzy 30 listopada 2020 r. prowa-

dzili przeważającą działalność ozna-

czoną kodami PDK wymienionymi 

w rozporządzeniu. Zgodnie z prze-

pisami decyduje więc wpis w reje-

strze REGON na ten dzień. Wsparcie 

otrzymają przedsiębiorcy, których 

przychód z działalności spadł o co 

najmniej 40 proc. Należy porów-

nać sytuację w jednym z dwóch 

miesięcy przed złożeniem wniosku 

do ZUS z poprzednim miesiącem 

lub analogicznym miesiącem po-

przedniego roku. Np. jeśli klient 

składa wniosek w lutym br., za-

tem jako jeden z dwóch miesięcy 

poprzedzających może wskazać 

styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 

r. Jeśli wskaże styczeń 2021 r., to 

może porównać spadek przycho-

du o 40 proc. do grudnia 2020 r. 

lub stycznia 2020 r. Jeśli wskaże 

grudzień 2020 r., to może porów-

nać spadek przychodu o 40 proc. 

do listopada 2020 r. lub grudnia 

2019 r.- wyjaśnia Agata Muchow-

ska regionalny rzecznik prasowy 

ZUS województwa lubuskiego. 

Wnioski można składać wyłącznie 

elektronicznie przez PUE ZUS od 1 

lutego. O zwolnienie ze składek za 

grudzień i styczeń można wnio-

skować do 31 marca. 

Martyna Pawelska 

Ponad 300 prac kilkudziesięciu au-

torów wpłynęło na XXII konkurs li-

teracki im. Tadeusza Firleja o „Złote 

Pióro” – edycja 2020. Jury konkursu 

ma trudne zadanie, aby uważnie 

przeczytać tak duży wybór prac, tym 

bardziej, że są one rozpatrywane w 

dwóch kategoriach – prozy i poezji – 

zaznacza dyrektor Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej w Gubinie, Ewa Dąbek: 

- Otrzymaliśmy prace nie tylko z całej 

Polski, od Tatr aż po Pomorze. Poja-

wiły się także prace z Anglii, Ukrainy, 

czy też Niemiec. Napływały one do 

końca ubiegłego roku, przy czym 

decydująca była data stempla pocz-

towego na przesyłce – 31 grudnia 

2020 roku. Na razie Jury XII konkursu 

literackiego jest mocno „zaczytane”. 

Objętość tegorocznych prac oraz ich 

tematyka są bardzo zróżnicowane. 

Autorzy pisali  np. „dzienniczki covi-

dowe”, co jest tematyką bardzo aktu-

alną i ważną dla przyszłych pokoleń. 

Ale pojawiają się też prace pisane 

w gwarze regionalnej np. śląskiej, 

niekoniecznie związanej z naszym 

regionem. Zauważyliśmy też dużo 

utworów poetyckich. Z przyczyn 

technicznych pierwotny termin za-

kończenia obecnej edycji musi być 

przesunięty na marzec b. roku.! Jaką 

będzie miał formę – nie możemy na 

razie tego określić, z przyczyn orga-

nizacyjnych i obostrzeń pandemicz-

nych – zauważa dyr. Dąbek. Uczest-

nicy konkursu będą informowani o 

wszelkich decyzjach jury tegorocz-

nego konkursu na stronie Interneto-

wej Miejskiej Biblioteko Publicznej w 

Gubinie.                        Antoni Barabasz

W Lubuskiem w zmaganiach 

wzięło udział ponad 300 uczniów 

z 25 szkół ponadpodstawowych. 

Do etapu wojewódzkiego zakwa-

lifikowało się 18 trzyosobowych 

zespołów. Warto podkreślić, że 

najwięcej punktów otrzymali li-

cealiści z Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących w Gubinie: Karol 

Mądraszek, Jakub Opanowski i 

Karolina Adamska. Kolejny etap 

konkursu 19 marca - Olimpiada 

jest zwieńczeniem „Lekcji z ZUS”. 

To projekt edukacyjny, którego 

celem jest poszerzenie wiedzy 

młodzieży na temat ubezpie-

czeń społecznych. Uczniowie do-

wiedzą się m.in. dlaczego warto 

się ubezpieczać, skąd się bierze 

emerytura i jakie zasiłki można 

otrzymać w określonej sytuacji. 

Udział w Olimpiadzie pozwoli nie 

tylko sprawdzić zdobytą wiedzę, 

ale także otrzymać atrakcyjne 

nagrody materialne oraz indeksy, 

bądź dodatkowe punkty w pro-

cesie rekrutacji na wyższe uczel-

nie - wyjaśnia Agata Muchowska, 

regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa lubuskiego. Tytuł 

laureata Olimpiady uprawnia do 

zwolnienia z części pisemnej eg-

zaminu zawodowego technika 

ekonomisty i technika rachunko-

wości. 

Antoni Barabasz
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Fenomen Eteru i Radia Gubin

To był przełom lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. W jednej z dużych wsi na ówczesnych kresach wschodnich bogaci właściciele jednego 
z tamtejszych majątków ziemskich sprawili sobie „radjo”... Wieść o tym fakcie szybko się rozniosła zarówno po tej wsi jak i innych.

Wszystkich ciekawił drut wiszący na 

dwóch tyczkach, a z dworku przez 

uchylone okna dobiegały czasami 

dziwne głosy i muzyka, chociaż tam 

nie było żadnych grajków. Niebawem 

po zakończeniu jednego z niedziel-

nych nabożeństw – miejscowy ksiądz 

proboszcz w asyście licznej grupy 

wiernych wyruszył z wodą święconą 

do leżącego nieopodal dworku, aby 

odprawić egzorcyzmy i wypędzić 

„szatana, co to z drutu gada”. Tym 

drutem rozwieszonym na tyczkach 

była antena radiowa... Mijały lata, po-

czątkowe – prymitywne odbiorniki 

radiowe zwane ”kryształkami” ustę-

powały miejsca coraz bardziej tech-

nicznie rozwiniętym konstrukcjom. 

Z czasem przybywało na świecie 

nowych słuchaczy, opracowywano 

nowe konstrukcje. Okres działań 

wojennych spotęgował rozwój tech-

niczny radia i radiokomunikacji w 

szczególności; pojawiły się urządze-

nia radarowe. W latach 50 – tych i 

szczególnie 60-tych spowodowały 

gwałtowny rozwój stereofonii, z kolei 

lata 80 – te, to zaawansowane ekspe-

rymenty ze stereofonią czterokana-

łową – zwaną kwadrofonią. Pojawiły 

się doskonałe technicznie urządze-

nia do zapisu i odtwarzania dźwięku 

i obrazu. Aż przyszła epoka Internetu 

i radia cyfrowego... Nie sposób na ła-

mach jednego materiału opisać całej 

historii polskiej i światowej radiofonii. 

Mimo potężnego rozwoju telewizji, 

w tym satelitarnej – radio nadal ma 

się dobrze. Był czas, że i nasze miasto 

miało „swoje” Radio.

W 2010 roku – na fali rozwoju me-

diów - w oparciu o wyposażenie tech-

niczne Gubińskiego Domu Kultury 

– grupka entuzjastów podjęła się re-

alizacji internetowego Radia Gubin. 

Pierwsza audycja została wyemito-

wana 25 marca o godzinie 19.00, a 

jej słuchalność z audycji na audycję 

wzrastała. Jako pierwsi rozmówcy 

uczestniczyli w niej Ryszard Sibiński – 

przed laty będący sekretarzem „Wia-

domości Gubińskich” i Zygmunt Tra-

czyk – oficer rez. WP; współpracownik 

„WG” i Radia Zachód. Kolejnymi 

gośćmi byli ówczesny red. naczelny 

„Wiadomości” Marcin Zajączkowski 

i Edward Patek – gorący orędownik 

powstania „Internetowego Radia Gu-

bin”. Przerywniki muzyczne (zwane 

w języku radiowców dżinglami) sta-

nowiły utwory z ostatniej – wydanej 

ówcześnie płyty Krzysztofa „Jarego” 

Jarczewskiego, z którym interesująca 

rozmowa prowadzącego program 

zakończyła pierwszą – dwugodzinną 

emisję. Stronę organizacyjną wziął 

na siebie dyrektor GDK Janusz Gajda, 

techniczno – realizacyjną Paweł Bar-

dzik, a moderatorem został – dzien-

nikarz znany z anteny Radia Zachód 

– gubinianin Andrzej Winiszewski. 

Jak po latach wspomina te przedsię-

wzięcie? 

Jakie były początki Radia Gubin?

Pomysł był taki, aby raz w tygodniu 

emitować program przez 2-3 godzi-

ny. Podzieliliśmy to na bloki z zapro-

szonymi gośćmi, sporo było tematów 

lokalnych, pojawiały się konkursy, 

Janusz Gajda realizował zgrabnie ser-

wis, przez moment pojawił się Jacek 

Woźniak z wiadomościami sportowy-

mi. Całość realizował Paweł Bardzik. 

Całkiem niezła słuchalność  dodawa-

ła nam skrzydeł, bo też radio interne-

towe w małym 17-tysięcznym mieście 

to z pewnością było wydarzenie. 

Kogo zapraszaliście?

Myślę, że ta lista to co najmniej setka 

gości, niektórzy wpadali kilkakrotnie. 

Niektórych z nich już nie ma już wśród 

nas: Jola Kucharska, Florek Firlej i wie-

lu innych. Wśród gości dominowali 

samorządowcy. Ba! Radio włączało 

się nawet w kampanie wyborcze! 

Mieliśmy w programie kandydatów 

do Rady Miasta. Co ciekawe wszystkie 

te rozmowy mamy zarchiwizowane, a 

gdy teraz po latach się tego słucha, to 

trudno nie dojść do wniosku, że to ka-

wał historii miasta. Nie raz mówiłem, 

że gdybyśmy tak stworzyli dźwięko-

wą historię Gubina opowiadaną gło-

sami gości w naszych programach, to 

okres działalności Radia Gubin byłby 

najlepiej chyba udokumentowanym 

czasem w dziejach miasta…

Jest szansa na reaktywację tego 

Radia?

To trudne pytanie, ale myślę jednak, 

że byłoby to możliwe, zwłaszcza teraz 

kiedy przez pandemię również tech-

nologia i narzędzia internetowe stały 

się powszechnie dostępne, radiofonia 

internetowa staje się o wiele bardziej 

powszechna, stacje naziemne wyda-

ją się odchodzić w przeszłość. Dziś 

pewnie to radio spokojnie można by 

było sformatować wizualnie zgod-

nie z takimi światowymi trendami, z 

kamerkami w studio i lepszym kon-

taktem ze słuchaczami.. pomysłów 

jest wiele. Największy problem jest 

z zebraniem entuzjastycznie nasta-

wionych do takiego projektu ludzi. 

Janusz Gajda i ja tworzyliśmy to ra-

dio, ale nas dwóch to jednak o wiele 

za mało… Ale kiedy tak myślę o tym 

teraz, sprowokowany trochę tą naszą 

rozmową i niespodziewaną trochę 

dla mnie rocznicą, to stwierdzam, że 

dziś moglibyśmy to zrobić o wiele le-

piej, a i parę nowych osób spokojnie 

włączyłoby się do tego projektu… Bo 

to naprawdę była świetna zabawa, a 

dla miasta - jestem o tym przekonany 

- wielka wartość promocyjna…

PS. Radio jest magią teatru wy-

obraźni słuchacza. Światowy dzień 

radia będzie w tym roku obchodzo-

ny 13 lutego po raz dziesiąty. Został 

on ustanowiony z inicjatywy Pań-

stwowego Radia Hiszpańskiego 

– ACAADEMIA de la RADIO - zgło-

szonego na forum Narodów Zjed-

noczonych 20 września 2010 roku 

jako uhonorowanie uruchomionej 

w 1946 roku rozgłośni radiowej 

ONZ.                            Antoni Barabasz

Bądźmy solidarni – pomóżmy osobom autystycznym
W Gubinie funkcjonuje kilka organi-

zacji, które działają na rzecz osób z nie-

pełnosprawnością funkcji życiowych. 

Jedną z nich jest Stowarzyszenie Po-

mocy Osobom Niepełnosprawnym 

Intelektualnie „Dom nad Lubszą” 

(SPON) – organizacja pożytku pu-

blicznego. Geneza powstania Stowa-

rzyszenia ma swój początek 26 marca 

2001 r. To właśnie wtedy ówczesna 

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-

no –Wychowawczego, Kazimiera 

Kędzierska, wraz z pracownikami 

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 

i Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznych oraz rodzicami dzieci au-

tystycznych z terenu województwa 

lubuskiego spotkali się na konferen-

cji, w celu omówienia problemów na 

jakie napotykają opiekunowie w co-

dziennym życiu. Gościem specjalnym 

była Wanda Wacław, dyplomowana 

psycholog, która 20 lat pracowała w 

Szwecji, jako konsultant specjalista 

od autyzmu z zespołem Aspergera. 

W spotkaniu uczestniczyły Mariola 

Kwiatkowska i Lilianna Bagińska, któ-

re założyły Stowarzyszenie w Gubinie 

w poczuciu potrzeby działania, gdyż 

zaczęło przybywać coraz więcej dzie-

ci dotkniętych tą chorobą. Rodzice 

zatroskani o przyszłość swoich dzieci 

postanowili zrzeszyć się w organiza-

cji i działać zespołowo, szczególnie w 

kierunku zabezpieczenia bytu osób 

dotkniętych tym schorzeniem w mo-

mencie, gdy zabraknie rodziców, czy 

opiekunów prawnych. W roku 2014 

dzielne mamy utworzyły Stowarzy-

szenie Pomocy Osobom Niepełno-

sprawnym Intelektualnie „Dom nad 

Lubszą”, którego prezesem została 

Mariola Kwiatkowska, a wicepreze-

sem Lilianna Bagińska. Postanowiły  

one zbudować dom, który będzie 

miejscem zamieszkania wspomnia-

nych osób i przyzwyczajania ich do 

- w miarę - samodzielnego funkcjo-

nowania. Zwróciły się z pismem do 

burmistrza Bartłomieja Bartczaka o 

przydzielenie odpowiedniej działki 

budowlanej na obrzeżach miasta. 

I tak się stało. Radni Rady Miejskiej 

podjęli stosowną uchwałę, przydzie-

lając działkę przy ul. Pikusia. Jest to 

piękne, zaciszne miejsce, odpowia-

dające potrzebom osób autystycz-

nych. Panie z entuzjazmem zabrały 

się do działania. Z udziałem innych 

członków Stowarzyszenia zebrały 

środki finansowe, pochodzące z 1% 

od podatku, od darczyńców, zbiórek 

publicznych, imprez charytatywnych, 

które jednak starczyły tylko na uzy-

skanie wszelkich prawnych uzgod-

nień związanych z budową. Potrzeb-

ne są teraz pieniądze na opracowanie 

dokumentacji technicznej jednego 

modułu budynku, który będzie słu-

żył do rozbudowy, w miarę potrzeb. 

Potrzebne są środki finansowe na 

opracowanie dokumentacji tech-

nicznej modułu, a dalej na budowę. 

Panie ze Stowarzyszenia nie siedzą 

z założonymi rękami. Poszukują róż-

nych źródeł finansowania takich jak 

programy unijne i krajowe w sporzą-

dzeniu, których zadeklarowali pomoc 

urzędnicy z Urzędu Miejskiego. Aby 

uzyskać pieniądze z tych programów 

potrzebny jest wkład własny. Dlatego 

Stowarzyszenie będzie wdzięczne za 

każdą pomoc ze strony instytucji i 

osób indywidualnych w postaci 1% od 

podatku dochodowego ze wskaza-

niem w rozliczeniu podatkowym KRS 

0000512231 lub za przekazanie daro-

wizny na konto SPONI 5610901548 

0000 0001 2372 7147 z dopiskiem „da-

rowizna”.                    Urszula Kondracik
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Ponuro i cicho...

Prawie trzy lata temu wieloletni pracownik targowiska przy ulicy Ślą-

skiej, Bronisław Pilarczyk, wspominając dla gazety początki bazaru 

podkreślił, że w momencie „startu”, czyli w najlepszym dla targujących 

okresie, funkcjonowało 526 stanowisk. Do tego należałoby zaliczyć spo-

rą liczbę stanowisk na bazarze spożywczym przy ul. Obrońców Pokoju. 

Dobre czasy z reguły nie trwają wiecznie...

Kierowcy kontra piesi

Zaczęło się wiosną

Oba bazary: spożywczy i przemysło-

we dawno już nie są takie same. Licz-

ba stanowisk każdego roku spadała, 

ale w najśmielszych snach nikt nie 

przewidywał takiego biegu wyda-

rzeń, jakie rozpoczęły się wiosną ubie-

głego roku. Wirus nie ominął Polski, 

dotarł do Gubina, dał się we znaki 

handlującym i kupującym na gubiń-

skim bazarze. 

Sam na sam z towarem

Handlujący kwiatami Jacek Kudełka 

jest związany z bazarem na Obroń-

ców Pokoju od niemal 30 lat. Z po-

chodzenia krośnianin, z zamiłowania 

gubinianin. Los tak sprawił, że swoją 

przyszłość związał najpierw z kobietą 

piekącą na targu kurczaki, a potem 

z handlem bazarowym. – Pierwsze 

„uderzenie” wirusa pojawiło się wio-

sną ubiegłego roku. Akurat zaczynał 

się sezon handlowy dla sprzedających 

kwiaty, a tu jak grom z jasnego nieba 

uderzyła informacja o zamknięciu 

granicy. To był marzec. Nasi podsta-

wowi klienci, którymi są mieszkańcy 

zza Nysy, zmuszeni wprowadzonym 

restrykcjami, przestali przychodzić 

na rynek. Długo by tu mówić o skut-

kach takich decyzji. Najkrócej można 

rzec – pozostaliśmy sam na sam z 

towarem. Prawie wszystko po pro-

stu rozdaliśmy. Trzeba było szukać 

pieniędzy na obowiązujące opłaty i 

życie. Po prawie trzech miesiącach 

wszystko zaczęło wracać do normy. 

Pojawili się – po otwarciu w czerwcu 

granicy – niemieccy klienci. Ale dla 

mojej branży sezon handlowy był już 

w pełni. Ponieważ jestem od urodze-

nia optymistą, ochoczo ruszyłem do 

pracy. Myślę, że większość była prze-

konana, iż jest po wirusie. No bo skąd 

wiedzieć co dalej? Jeszcze przy moim 

optymizmie? Październik przyniósł 

kolejne obostrzenia. Jeszcze nieroz-

pędzony rynek zamknął ponownie 

swoje podwoje. Na granicy postawio-

no tamę.  

Trudne czasy 

Jak dzisiaj wygląda powszedni dzień 

na rynku spożywczym? – Mogę śmia-

ło powiedzieć – mówi pan Jacek – to 

obraz ponurego targowiska. Jak 

może wyglądać miejsce, do którego 

codziennie, bez względu na pogodę, 

przychodziły tłumy na zakupy. Prawie 

wszyscy zza rzeki. Dziś co najmniej 

90% stoisk jest zamkniętych. Co ro-

bią właściciele? Zapewne myślą, jak 

z najlepszym pożytkiem wykorzystać 

te trudne czasy, jak przeżyć. Ja na 

przykład robię w domu remont. Chy-

ba nie jestem sam w takich pracach. 

Jest kilka stoisk otwartych, ale z asor-

tymentem, który można sprzedawać 

przez cały rok. Np. papierosy. Mam na 

szczęście pasję, którą rozwijam, kiedy 

znajdę na to czas. Jestem zapalonym 

wędkarzem i na ten sport (tak!) wy-

korzystuję każdą wolną chwilę. Ale 

na pasję trzeba mieć pieniądze. By je 

mieć muszę handlować, zarabiać. I tu 

dziś pojawiają się problemy.

Kiedy zaświeci słońce?

Co będzie dalej panie Jacku? – Powie-

działem wcześniej, że jestem opty-

mistą. I póki co optymizm mnie nie 

opuszcza. Gdzieś w tle widzę nadzieję 

na, że kiedyś zaświeci słońce. Kiedy? 

Mam nadzieję, że taki czas przyjdzie. 

Nadzorujący gubińskie targowiska 

Kierownik MZUK Roman Gąsior py-

tany o dalszy rozwój sytuacji poinfor-

mował gazetę, że nie ma obostrzeń 

związanych z targowiskiem, ale to nie 

rozwiązuje problemu. – Nie mamy 

wpływu na zarządzenia organów 

państwowych, dotyczących funkcjo-

nowania przejść granicznych. One 

ograniczają możliwość przypływu 

klientów z Niemiec. Burmistrz w ra-

mach posiadanych uprawnień zde-

cydował, że w lutym i marcu opłata za 

czynsz targowiskowy będzie wynosić 

1 zł za metr kw. Kolejne decyzje będą 

zapadały w miarę rozwoju sytuacji. 

(sp)

Zapewnienie bezpieczeństwa 

pieszym jest jednym z głównych 

zadań policjantów krośnieńskiej 

drogówki. Jest to grupa osób 

szczególnie narażonych na niebez-

pieczeństwo. 

Aby nie dopuścić do zdarzeń z 

ich udziałem funkcjonariusze ob-

serwują zachowanie kierowców 

względem pieszych oraz bacznie 

przyglądają się, czy sami piesi nie 

łamią zasad przepisów ruchu dro-

gowego. - Już od najmłodszych lat 

uczymy się, co oznaczają poszcze-

gólne kolory na sygnalizatorze, w 

jakich miejscach możemy przejść 

na drugą stronę jezdni, gdy nie ma 

wyznaczonego przejścia dla  pie-

szych, a także co powinniśmy zro-

bić zanim wkroczymy na jezdnię. 

Jako kierowcy uczymy się z kolei 

przepisów i prawidłowych zacho-

wań względem pieszych. Każdy 

kierowca wie, że zbliżając się do 

wyznaczonego przejścia należy 

zachować szczególną ostrożność, 

zmniejszyć prędkość, nie wolno 

wyprzedzać na przejściu, bądź w 

jego rejonie, czy też omijać pojaz-

du, który zatrzymał się przed przej-

ściem, żeby przepuścić pieszego. 

Wydawałoby się, że zarówno kie-

rujący jak i piesi doskonale wiedzą 

jak należy zachować się na drodze, 

żeby nie doszło do wypadku. Nie-

stety zaistniałe zdarzenia, a także 

obserwacje zachowań relacji kie-

rowca - pieszy pokazują, że wciąż 

zdarzają się sytuacje, w których 

kierowcy wjeżdżają na przejście 

dla pieszych, pomimo zapalonego 

na sygnalizatorze świetlnym świa-

tła czerwonego, nie zatrzymują 

się przy przejściu, żeby przepuścić 

pieszego, czy też piesi tłumacząc 

się pośpiechem przechodzą przez 

jezdnię w miejscu niedozwolo-

nym, czy też nie zwracają uwagi na 

to, co się dzieje w ich otoczeniu i 

wchodzą na jezdnię bezpośrednio 

przed jadący pojazd. Takie nieod-

powiedzialne zachowania na dro-

dze powodują sytuacje, w których 

narażone jest życie i zdrowie czło-

wieka - zauważa podkomisarz Ju-

styna Kulka, z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Przeciwdziałając takim sytuacjom 

policjanci krośnieńskiej drogówki 

w środę (27.01), w ramach działań 

„Pieszy”, kontrolowali w Gubinie 

prędkość z jaką kierowcy prowa-

dzą pojazdy, w szczególności gdy 

zbliżają się do przejścia, obserwują 

zachowanie relacji kierowca-pie-

szy, a także zwracają uwagę na 

wykroczenia popełniane przez 

niechronionych uczestników ru-

chu drogowego. Funkcjonariuszy 

można było spotkać w rejonach 

przejść dla pieszych usytuowanych 

na najbardziej ruchliwych drogach 

czy ulicach, w miejscach, w któ-

rych może dojść do łamania prze-

pisów, a także, w których doszło do 

zdarzeń z udziałem pieszych. - Mu-

simy pamiętać, że prawidłowe za-

chowanie na drodze, a w szczegól-

ności przestrzeganie przepisów, 

zarówno przez kierujących, jak i 

pieszych, ma duży wpływ na bez-

pieczeństwo w ruchu drogowym. 

Dlatego też prosimy wszystkich 

użytkowników dróg o wzajemny 

szacunek, zwracanie uwagi na ne-

gatywne zachowania osób oraz o 

zgłaszanie sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu na drodze - ape-

luje J. Kulka.                                   (AB)
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historia I społeczeństwo
Była życzliwa i ciepła Historia chórów gubińskich

„Plaga” ludzkości 

Od kiedy zaczęły śpiewać w powo-

jennym Gubinie chóry? Skromna 

dokumentacja faktograficzna unie-

możliwia obszerną prezentację tych 

najstarszych grup śpiewających. Uda-

ło się zachować kilka fotografii z po-

wojennych lat i dzięki opowiadaniom 

gubinian możemy starać się wymie-

nić chociaż ich nazwy. 

Urszula Kondracik i Jerzy Czabator 

– członkowie SPZG – w numerach 

36,37 i 39 biuletynów „Gubin i Okolice” 

opisali obszernie historię gubińskich 

chórów. Czy wszystkich? Poniżej skró-

towa próba przedstawienia historii o 

tych co śpiewali i śpiewają. Bodajże 

najobszerniej do tej pory spisano hi-

storię chóru przy kościele parafii pw. 

Trójcy Św. Z dostępnych informacji 

wynika, że chór ten powstał w 1947 

roku z inicjatywy małżeństwa Marii i 

Piotra Pieczulisów. Mieli doświadcze-

nie, bowiem przed wojną śpiewali w 

kościelnym chórze w Wilnie. Do nich 

zaczęli dołączać inni. Chór nabrał 

„rozpędu” w 1959 roku, kiedy probosz-

czem został ks. Aleksander Dobrucki. 

Drugą decydującą osobą staje się 

organista Bernarda Kusch. Chór cią-

gle się rozrastał i miał coraz większe 

znaczenie dla życia parafian. Nagła 

śmierć organisty 6 października 1991 

bardzo pokrzyżowała plany. Dopiero 

po wielu latach, kiedy proboszczem 

w 2000 roku został ks. Zbigniew Sa-

mociak chór „stanął ponownie na 

nogi”. Halina Nodzak prowadzi go 

do dnia dzisiejszego. „Gloria Domine” 

znowu śpiewa jak chór z dawnych lat, 

którym kierował organista Kusch. 

W latach pięćdziesiątych dyrektor 

szkoły przy ulicy Świerczewskiego - 

Józef Muzg - założył chór szkolny, któ-

ry prowadził nauczyciel Janusz Jans. 

W reperaturze chóru były ówczesne 

pieśni patriotyczne, polityczne i lu-

dowe. Ryszard Pantkowski wspomi-

na, że w latach 1961-1962 istniał chór 

uczniowski przy Liceum Ogólno-

kształcącym, w którego skład wcho-

dziło 100 uczniów, a prowadził go 

młody nauczyciel Pantkowski. Z tym 

nazwiskiem wiążą się jeszcze inne 

chóry szkolne w gubińskim liceum, 

takie jak „Gryf” czy „Mały Gryf”. Wiel-

ką popularnością cieszył się Gubiński 

Chór Kameralny, który funkcjonował 

w latach 1981-1990. Powstanie i dzia-

łalność chóru ściśle związana była z 

Lubuskim Towarzystwem Muzycz-

nym im. Henryka Wieniawskiego w 

Zielonej Górze Oddział w Gubinie, na 

czele którego stanęła Jolanta Kurpas. 

Dyrygentem chóru została Halina 

Nodzak. Pierwszy koncert odbył się 18 

kwietnia 1982 roku.

W 1987 roku przy Gubińskim Domu 

Kultury, z inicjatywy ówczesnej 

Przewod niczącej Zarządu Oddziału 

Polskiego Związku Emerytów, Ren-

cistów i Inwali dów Marianny Pacak 

oraz dyrektorki Domu Kultury Jani-

ny Izde bskiej, powstaje Chór Senio-

ra. Wkrótce na czele stanął Marian 

Storto, który cierpliwie doprowadził 

członków chóru do debiutu, który 

miał miejsce 20 lutego 1987 roku, z 

okazji obchodów 750-lecia powstania 

Gubina i 42. rocznicy zdobycia miasta. 

Chór tworzyli emeryci i renciści z mia-

sta i gminy, kobiety i mężczyźni w licz-

bie 30 osób. W owym czasie chór był 

dobrą wizytówką miasta i trwał przez 

wiele lat. Nieporozumienia z Oddzia-

łem Wojewódzkim PZERiI doprowa-

dziły po latach do wielu kłopotów, 

których mogło nie być. Po jubileuszu 

15-lecia chór jeszcze funkcjonował, ale 

ze względu na nieporozumienia, tak-

że zły stan zdrowia dyrygenta prze stał 

istnieć. Członkowie chóru po części 

przeszli do nowo powstałej grupy 

śpiewaczej, znanej dzisiaj jako „Gu-

bińskie Łużyczanki”. To grupa śpiewa-

cza, która funkcjonuje nieprzerwanie 

od stycznia 1999 roku. Pierwszy raz za-

prezentowała się podczas  spotkania 

autorskiego z Tomaszem Florkow-

skim w ramach  kulturalnego projek-

tu „Gubińskie Spotkania z Twórcami”. 

Trwa i ma się dobrze na czele z założy-

cielką Danutą Kaczmarek. 

Pisząc o chórach nie należy zapomi-

nać o funkcjonujących przy obu gu-

bińskich parafiach scholach. Pierw-

sza utworzona została w 1996 roku 

przy parafii Trójcy Świętej i prowadził 

ją Włodzimierz Napieralski. Funk-

cjonuje do dnia dzisiejszego. Druga 

schola powstała w 2009 roku. 

W lutym 2021 roku, jakie chóry funk-

cjonują w mieście? O odpowiedź pro-

szę osobę najbardziej zorientowaną 

w temacie, Halinę Nodzak – szefową 

chóru parafialnego „Gloria Domine”. 

- Z posiadanej mi wiedzy wynika, że 

przy parafii pw. MB Fatimskiej próbo-

wano stworzyć chór, ale na razie tako-

wego nie ma, pani J. Macho-Michalak 

niedawno rozpoczęła próby chóru 

przy Uniwersytecie III Wieku, próbo-

wały panie z organizacji kobiet „Nysa” 

– w rezultacie zasiliły „Łużyczanki”, 

funkcjonuje chór dziecięcy pod kie-

runkiem Urszuli Andruszkiewicz przy 

Szkole Muzycznej, mają się dobrze 

scholie, o których wyżej wspomniano, 

no i oczywiście na poprawę warun-

ków czekają „Gubińskie Łużyczanki” i 

„Gloria Domine”. Gdyby o kimś współ-

cześnie zapomniano – przepraszamy 

i prosimy o informację. 

Chór parafii pw. Trójcy Św. Pierwszy z prawej proboszcz ks. Aleksander Dobrucki 

31 stycznia 2021 w wieku 91 lat zmar-

ła Marianna Sibińska, jedna z pierw-

szych bibliotekarek w powojennym 

Gubinie. W latach 1951-1977 była kie-

rownikiem ówczesnej Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej (po li-

kwidacji powiatu w 1961 zmiana na-

zwy na Miejska Biblioteka Publicz-

na). Od 1978 roku była kierownikiem 

Działu Udostępniania Zbiorów i 

jednocześnie okresowo pełniła obo-

wiązki dyrektora placówki. Przepra-

cowała w bibliotece 36 lat, ostatnim 

miejscem jej pracy (do czasu odej-

ścia na emeryturę) była biblioteka 

w ratuszu. Wnuczka Karolina nad 

grobem Babci powiedziała m.in.: 

- Nigdy nie ma dobrego czasu na 

umieranie. Czas pandemii jest naj-

gorszym z nich. Szczególnie wtedy, 

gdy bliska nam osoba musi trafić 

do szpitala. Koronawirus odbiera 

wszystko to, co w takim czasie naj-

ważniejsze - możliwość bycia przy 

chorym, wspierania go, pożegna-

nia się, bliskość. Tak niestety było z 

naszą Babcią. Samotnie, z dala od 

najbliższych, musiała stawiać czo-

ła śmiertelnej chorobie. 31 stycznia 

walkę tę ostatecznie przegrała w 

szpitalu w Grójcu, gdzie mieszkała 

u córki przez ostatnie 15 lat. Jej miej-

scem na ziemi, domem pozostał 

jednak na zawsze Gubin, gdzie spę-

dziła większość życia i wychowała 

dzieci. Tu chciała być pochowana. 

Mamo, Babciu jesteś już w domu ...

Na zawsze pozostanie w pamięci 

gubinian, jako życzliwa i ciepła oso-

ba oraz doskonały fachowiec, wpro-

wadzając przed laty do zawodu wie-

lu młodych bibliotekarzy. Została 

pochowana na gubińskim Cmenta-

rzu Komunalnym.                         (spzg)

4 lutego obchodziliśmy Światowy 

Dzień Walki z Rakiem, czyli cho-

robą, która jest „plagą” ludzkości 

ostatnich dziesięcioleci. Co zro-

bić, aby zmniejszyć ryzyko zacho-

rowania? Jak ustrzec się przed 

okropnymi doświadczeniami 

związanymi z nowotworem?

W Polsce rak zabija rocznie ok. 

100 tysięcy osób, a ponad 988 

tysięcy żyje z chorobą nowo-

tworową. Jak podaje portal doz.

pl : „Podstawowym problemem 

zdrowia publicznego w naszym 

kraju jest zapobieganie zacho-

rowaniu na raka (tzw. prewencja 

pierwotna) oraz wczesna dia-

gnostyka (tzw. prewencja wtór-

na), a także skuteczne leczenie 

nowotworów.”. Są więc sposoby, 

aby zapobiec nowotworom. Po 

pierwsze trzeba się badać. Wy-

konywać badania kontrolne oraz 

nie czekać, jeśli zauważymy u 

siebie jakieś niepokojące obja-

wy, tylko od razu działać. Poza 

badaniem się, ważna jest też na-

sza codzienność. Dbanie o siebie 

każdego dnia. Pozbycie się na-

łogów, takich jak palenie papie-

rosów, czy spożywanie alkoholu. 

Stosowanie odpowiedniej diety 

bogatej w witaminy i minerały, 

które wzmacniają nasz organizm. 

Bardzo ważna jest też aktywność 

fizyczna. Bieganie, jazda na ro-

werze, czy też codzienny spacer. 

Jeśli będziemy przestrzegać die-

ty i uprawiać sport, to unikniemy 

otyłości, a ona również jest jed-

nym z czynników uaktywniają-

cych nowotwory. Pamiętajmy, że 

życie i zdrowie mamy tylko jedno. 

Trzeba o nie dbać, a nikt nie zrobi 

tego lepiej niż my sami.

Martyna Pawelska
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BURMISTRZ  MIASTA GUBINA OGŁASZA 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe. Nieruchomość gruntowa 
położona w obrębie 9 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działka nr 80 o pow. 2,2552 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG2K/00011598/7. 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 550.000,00 zł /netto/
WADIUM – 55.000,00 ZŁ

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie 

nieruchomości, 
położenie

Działka nr  80 o powierzchni 2,2552 ha.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta przy ulicy Legnickiej (droga wojewódzka nr 286). Teren inwestycji położony jest około 2,5 km od 
centrum miasta i około 1 km od drogi krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z granicą państwa. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny inwestycyjne 
o powierzchni około 25 ha.   

Stan zagospodarowania 
nieruchomości

Działka niezabudowana, wykorzystywana rolniczo – bezumownie. Wzdłuż działki nr 80, jej północnej granicy z działką nr 79 przebiega rów melioracyjny, 
który pełni funkcję odwodnienia terenu.

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

Przeznaczenie w 
obowiązującym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego / 

decyzja o warunkach 
zabudowy

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

Infrastruktura 
techniczna

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

Teren nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku.  Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 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 12 kwietnia 2021 r. na konto PKO BP S.A. 
o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). 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.  Pierwszy przetarg odbył się 28 stycznia 2021 r. 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. Osoby przystępujące do przetargu 
zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku. Zbycie przedmiotowej 
nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa 
nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na ww. działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem 
sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej 
inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt 
wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, 
nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów 
z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci 
uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny 
nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na dzień transakcji. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i 
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna 
ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 
miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub               z notarialnie 
poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych 
jednostek/osób);
- z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.).
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów 
będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 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 dwóch miesięcy, począwszy od dnia 11 lutego 2021 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w 
Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl oraz w prasie 
lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.
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Kilka pytań do... Dotacja dla przedsiębiorców

Twoje zaangażowanie sportowe w 

gubińskim sporcie jest powszech-

nie znane. Jakie zatem były jego 

początki?

Na pewno nie wynikały one z mojej 

pracy przed laty w Miejskim Ośrod-

ku Sportu. Poprzednio pracowałem 

z młodzieżą w Związku Harcerstwa 

Polskiego. Jako dziecko, a potem 

młody człowiek – starałem się upra-

wiać jakąś dyscyplinę sportu, jak chy-

ba wszyscy młodzi ludzie. Były w tym 

też działania rekreacyjne, organiza-

cyjne, a później także trenerskie. Na-

tomiast z wykształcenia jestem do-

radcą zawodowym. Obecnie etatowo 

jestem kierownikiem hali sportowej 

przy SP nr 3. 

Swego czasu prowadziłeś też kino 

„Grunwald”

Rzeczywiście, był w moim życiu taki 

okres, gdzie w ramach prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej 

prowadziłem kino „Grunwald”. Był to 

okres do momentu rozformowania 

ówczesnej brygady, co nastąpiło na 

początku pierwszej dekady XXI wie-

ku. Z racji bliskości i współpracy Szko-

ła Podstawowa Nr 3 często korzy-

stała z sali kina „Grunwald” podczas 

różnych uroczystości. Niestety, teraz 

nawet nie ma żadnego śladu po tym 

wspaniałym budynku przy obecnej 

ulicy Kresowej, w byłym kompleksie 

z Klubem i Hotelem Garnizonowym.

W całym przekroju dyscyplin spor-

towych dla Ciebie najbliższa stała 

się piłka siatkowa 

To zaangażowanie z konieczności 

utworzenia praktycznie od podstaw 

klubu sportowego. Przed laty dzia-

łała w mieście sekcja siatkówki przy 

Klubie „Carina” Gubin. W 2007 roku 

nastąpiło praktycznie przeorganizo-

wanie starej sekcji siatkówki w nowy 

Klub, który przyjął nazwę „Volley” 

Gubin . Na prośbę Ireneusza Szmita 

podjąłem się współorganizowania 

Z Jackiem Woźniakiem – kierownikiem nowopowstałej hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie oraz wieloletnim działaczem sporto-

wym rozmawia Antoni Barabasz.

nowego klubu i od powstania jestem 

w jego władzach, konkretnie – w za-

rządzie klubu. 

Na temat konieczności budowy no-

wej hali mówiono od wielu lat...

Temat budowy w Gubinie nowej hali 

praktycznie przewijał się od czasu re-

organizacji struktury samorządowej. 

Hale znajdujące się przy szkołach 

średnich w mieście – są w gestii szkół 

powiatowych. Szkoły podstawowe 

praktycznie mają do dyspozycji małe 

sale gimnastyczne – niewystarczają-

ce na potrzeby lekcyjne. Większe im-

prezy miejskie lub zawody sportowe 

musiały być uzgadniane na zasadzie 

porozumienia ze szkołami powia-

towymi z racji tego, że to one zarzą-

dzają swoimi obiektami. Mam tu na 

myśli wspomnianą halę przy Zespole 

Szkół Licealnych i Technicznych oraz 

należącą do Europejskiego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Zawo-

dowego (popularnego „Rolniczaka”). 

Natomiast sport w Gubinie rozwija się 

dynamicznie. Z racji obłożeń pojawiał 

się problem natury organizacyjnej w 

zakresie dostępności do hal – szcze-

gólnie w okresie jesienno-zimowym. 

Na przełomie pierwszej i drugiej de-

kady XXI wieku nastąpił z tego powo-

du wprost moment krytyczny. Temat 

budowy hali stał się tematem „dyżur-

nym i gorącym” zarazem na wielu 

spotkaniach i naradach. Istniejące 

hale, w sensie technicznym, są coraz 

starsze i będą się zwiększały koszty 

ich utrzymania. Ostateczne decyzje 

zapadły – jeżeli dobrze pamiętam 

- w latach 2013/2014. Dzięki wielu 

zabiegom burmistrza Bartłomieja 

Bartczaka, radnych i nie tylko – udało 

się, choć z trudnościami zgromadzić 

odpowiednie środki, wykonać doku-

mentację i niezbędne pozwolenia. No 

i teraz mamy z czego być dumni. We 

wrześniu 2020 roku hala sportowa 

przy SP3 została przekazana do użyt-

ku. W tym roku ma być realizowany 

kolejny etap jej rozbudowy i wypo-

sażenia. Ma być oddane do użytku 

pierwsze piętro. Miasto ma już zabez-

pieczone na ten cel środki w kwocie 

1,5 miliona złotych, które otrzymało w 

ramach rządowego programu Fun-

dusz Inwestycji Lokalnych. Liczymy 

też na rozbudowę parkingu przy hali. 

Obecnie przy tak ograniczonej liczbie 

ludzi, z racji trwających epidemii, są 

już problemy z miejscami do zapar-

kowania, to nie trudno sobie wyobra-

zić jak to będzie wyglądało przy peł-

nej działalności hali sportowej. 

Jak wobec tego wygląda obecnie jej 

– w okresie trwającej pandemii – ob-

łożenie zajęciami, wykorzystanie?

Pandemia mimo wszystko nie „rozło-

żyła” programu wykorzystywania hali 

do różnych zajęć i rozwoju naszego 

sportu! Do wczesnych godzin popo-

łudniowych hala jest wykorzystywana 

– zgodnie z wytycznymi epidemiolo-

gicznymi – przez młodzież szkolną w 

ramach zajęć wychowania fizyczne-

go z tutejszej szkole, naturalnie z za-

chowaniem zasad sanitarnych. Aż do 

godziny 19.00 w hali przebywa mło-

dzież szkolna w ramach zajęć kwali-

fikowanych. Technicznie – obiekt ma 

możliwość podziału na 3 mniejsze 

sektory, w każdym z nich może prze-

bywać maksymalnie 12 zawodników 

i trener, co daje nam łącznie 39 osób. 

Personel techniczny i obsługa są li-

czone oddzielnie, ponieważ nie biorą 

bezpośredniego udziału w zajęciach. 

Zrozumiałe jest, że musimy funkcjo-

nować w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Grupy trenujące mają możliwość bra-

nia udziału w rozgrywaniu meczów 

i innych zawodów kwalifikowanych 

na podstawie odpowiedniego Roz-

porządzenia Ministra Edukacji i Na-

uki. Aktualnie w zajęciach tygodnio-

wych uczestniczy np. aż 7 sekcji grup 

dziewcząt i chłopców – jeżeli mówimy 

tylko o samej siatkówce. Są to wszyst-

ko zawodniczki i zawodnicy zareje-

strowani w związku sportowym. Nie 

są to jedynie uczniowie z sąsiadującej 

z nami szkoły, ale dzieci i młodzież ze 

wszystkich szkół podstawowych w 

mieście. Zapotrzebowanie i wykorzy-

stanie w tym trudnym okresie poka-

zuje jak ważny jest to obiekt w naszej 

społeczności, a po zakończeniu inwe-

stycji będzie pełnił wiele różnych, nie 

tylko sportowych funkcji. 

Dziękując za interesującą rozmo-

wę, życzę Ci wychowania na tym 

wspaniałym obiekcie wielu poko-

leń gubińskich sportowców.

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
CZYSTO I ŚWIEŻO 
BEZ WYSIŁKU

CHĘTNIE CIĘ 
WYRĘCZYMY

TEL. 789 454 500   GUBIN I OKOLICE
SPRZĄTANIE:
- DOMÓW
- MIESZKAŃ
- STRYCHÓW
- PIWNIC
- MYCIE OKIEN
- ODBIÓR ZŁOMU

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Intelektualnie 
„Dom nad Lubszą” w Gubinie prosi o 

1% podatku  KRS 0000512231

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie 

Odrzańskim ogłosił nabór wniosków 

o udzielenie jednorazowo dotacji 

na pokrycie bieżących kosztów pro-

wadzenia działalności gospodar-

czej mikroprzedsiębiorcy i małemu 

przedsiębiorcy. Jest to jedna z form 

wsparcia uczestników obrotu gospo-

darczego, poszkodowanych wskutek 

pandemii COVID-19. Nabór wniosków 

rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 31 

marca br. Dotacja jest udzielana ze 

środków Funduszu Pracy w wysoko-

ści do 5  tys.  zł. Jest ona bezzwrotna 

pod warunkiem, że przedsiębiorca 

będzie wykonywał działalność gospo-

darczą przez okres 3 miesięcy od dnia 

jej udzielenia. Wniosek należy złożyć 

w formie elektronicznej poprzez plat-

formę praca.gov.pl, po opatrzeniu 

kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym lub podpisem zaufanym. 

Więcej informacji: krosnoodrzanskie.

praca.gov.pl                                             (AB)

Pomoc prawna
Od poniedziałku (08.02) przywróco-

na została stacjonarna działalność 

punktu nieodpłatnej pomocy praw-

nej, który znajduje się w Filii Powiato-

wego Urzędu Pracy w Gubinie. Obo-

wiązują zapisy: 507 025 963 (pon. - pt. 

8:00 – 15:00).

Z uwagi na sytuację epidemiczną 

COVID-19 w dalszym ciągu możliwe 

jest otrzymanie telefonicznej porady.

Aby skorzystać z takiej formy - pod-

czas rejestracji należy podać swój 

numer telefonu. Harmonogram dy-

żuru stacjonarnego w Gubinie: Po-

wiatowy Urząd Pracy – Filia w Gubi-

nie, ul. Obrońców Pokoju 20, pokój 

nr 2, punkt obsługiwany przez Sto-

warzyszenie Wspierania Aktywności 

Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą 

w Zielonej Górze. Czynnny od po-

niedziałku do piątku w godz.: 12:00 – 

16:00.                                                              (red)
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Obsada Miejskiej Biblioteki Publicznej należy bodajże do najbardziej stabilnego personelu wśród różnych 

gubińskich instytucji. Wydaje się, że trafiają tu sami pasjonaci zawodu. Zenona Ewiak-Onichimowska rozpo-

częła pracę w gubińskiej książnicy w 1980 roku, zaś Ewa Gryzwald w 1982 roku.

Schronisko - ruina
W tym trudnym dla wszystkich czasie nie tyl-
ko ludzie i firmy potrzebują pomocy. Schroni-
sko dla zwierząt w Zielonej Górze jest w bardzo 
trudnej sytuacji. 

Wyraź swoje 
zdanie!

40 lat z książką na co dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przystąpił 

do tworzenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Pro-

blemów Społecznych Miasta Gubina na lata 2021-27”. 

Ówczesna biblioteka była zloka-

lizowana w budynku położonym 

przy ulicy Słowackiego 3 i kie-

rowała nią pani Maria Weretka, 

a chwilę po tym pani Marianna 

Sibińska. Warunki zgoła inne niż 

obecne, które zmieniły się po 

przeniesieniu biblioteki do nowo 

oddanego po remoncie budynku 

ratusza. Obie panie od ponad i 

prawie 40 lat nie wzięły rozwodu 

z biblioteką gubińską. Przy okazji 

nadmieniam, że pozostałe trzy 

panie (ostatni pan przeszedł na 

emeryturę w 2020), wchodzące w 

skład personelu, mogą poszczycić 

się też znaczącym stażem (pani 

dyrektor dobiega 40 lat pracy). 

- Gdyby cofnąć się pamięcią te 40 

lat? Chyba wszystko było inne i w 

ogóle było inaczej – mówią panie. 

Książka w życiu człowieka zaj-

mowała inną pozycję. Wystarczy 

pomyśleć chwilę o latach osiem-

dziesiątych ub. wieku. Zewsząd 

wyzierały braki w zaopatrze-

niu, nawet zdobycie w księgarni 

książki było niemal rarytasem. 

Często książki kupowano jako 

broszury w wydaniu gazetowym. 

Kilka broszur składało się na jed-

ną książkę. Myślę, że – mówi pani 

Zenona - trzeba zauważyć, że nie 

było smartfonów. By przeczytać 

książkę, a czasami było trzeba, na-

leżało pójść do biblioteki. – Dziś, 

jak zauważa pani Ula, są audio 

booki, e-booki, nie trzeba czytać, 

wystarczy słuchać. Zresztą w na-

szej bibliotecznej pracy tak wiele 

narzędzi się zmieniło. Ewidencję 

i wypożyczanie ułatwiają nam 

wszelkie programy komputerowe, 

stosowane w bibliotekach.  

- Jak po tylu latach paniom ta pra-

ca się nie znudziła? - Może gdyby-

śmy były młode, może wówczas 

miałybyśmy jakieś inne pomysły. 

Dziś po tylu latach … - zauważa 

pani Ewa. - Gdy przyjmowałyśmy 

się do pracy modna była stabili-

zacja. Nie było obawy, że zakład 

upadnie. Miałyśmy, zresztą nie 

tylko my, pewność co do miejsca 

pracy. – Jestem absolwentką tech-

nikum ceramicznego – mówi pani 

Zenona. - Zostałam bibliotekarką i 

chyba mi się ta praca spodobała, 

skoro przez tyle lat nie uciekłam. 

- Pani Ewa mówi o tym, że jak po-

kocha się pracę, to później trudno 

się z nią rozstać. 

Można zatem śmiało stwierdzić, 

że nasze panie bibliotekarki to pa-

sjonatki. Pokochały swoją „robotę” 

i tak już zostało. Innego miejsca 

pracy dziś nie widzą. A zresztą, 

czego tu szukać po 40 latach. 

Przez 40 minionych lat przeszły-

ście panie przez różne koleje za-

wodowe. Zmieniła się lokalizacja, 

była duża przeprowadzka, zmie-

niali się współpracownicy, przeło-

żeni.

- W sumie nie było źle. Zespół jest 

w miarę stabilny od lat, dyrektorzy 

zmieniają się rzadko (po 40 la-

tach mamy trzeciego dyrektora), 

a przeprowadzka? Choć sporych 

rozmiarów była jedna i to ponad 

30 lat temu. Teraz do szczęścia 

potrzebne byłyby pieniądze na 

remont z prawdziwego zdarzenia, 

lepszy sprzęt i powstałaby biblio-

teka na miarę XXI wieku. Może 

kiedyś? 

Na dziś chciałybyśmy dobrego 

zdrowia, dobrych kontaktów z 

czytelnikami, przede wszystkim z 

tymi, którzy nas odwiedzają. Cza-

sy zmieniają się, ale czytelnictwo 

choć w innych rozmiarach i odsło-

nach nie upadło. Książka ma dalej 

wzięcie. I jest piękniejsza niż wów-

czas, gdy zaczynałyśmy swoją bi-

bliotekarską karierę. (sp) 

Drodzy Czytelnicy - od kilku lat na 

łamach „Wiadomości Gubińskich” 

publikujemy cykl pod roboczą na-

zwą „Tyle lat w jednym miejscu 

lub zawodzie”. Opisujemy w nich 

miejsca, sklepy, itp., które działa-

ją nieprzerwanie od kilku dekad. 

Ponadto przybliżamy sylwetki 

niezwykłych osób pracujących w 

swoim fachu „od zawsze”. Teksty 

te cieszą się dużą popularnością. 

Skąd to wiemy? Choćby po ilo-

ści komentarzy znajdujących się 

pod postami na Facebooku. Może 

mają Państwo pomysły lub suge-

stie na kolejne osoby lub miejsca 

z Gubina i okolic, które mogłyby 

zaistnieć w tego typu artykułach? 

Czekamy na ciekawe propozycje 

za pośrednictwem e-maila: wia-

domoscigubinskie@o2.pl lub po-

przez nasz profil na Facebooku. 

Można się z nami skontaktować 

również telefonicznie - 721 032 

705. 

                                                      (red) 

Liczy się każda złotówka! Sądząc po 

ilości spacerów z psami, mieszkań-

cy Gubina kochają naszych czwo-

ronożnych przyjaciół. I to głównie 

do nich apelujemy, aby pomogli 

zwierzętom, którym mniej poszczę-

ściło się w życiu. Schronisku dla Bez-

domnych Zwierząt w Zielonej Górze 

potrzebna jest m.in. specjalistyczna 

karma dla chorych zwierząt i opał. 

Od stycznia br. miejsce to prowadzi 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochro-

ny Zwierząt OTOZ Animals. Pod 

swoją opiekę organizacja przyjęła 

kolejne zwierzęta: około 200 psów i 

kotów. Pamiętajmy, że zima to naj-

trudniejszy okres - w nieosłoniętych 

kojcach zwierzaki narażone są na 

działanie niskiej temperatury i czę-

ściej chorują. Potrzebują suplemen-

tów, wzmożonej opieki medycznej, 

a część z nich specjalistycznej kar-

my. Jak czytamy na stronie ratuj-

myzwierzaki.pl: - W zielonogórskim 

schronisku nie ma apartamentów 

i złotych klatek. Tu są odpadające 

kafelki, rozpadający się piec na opał, 

rdza za rdzą, stare okna, zerwane 

rynny, kilkunastoletni piec, którego 

drzwiczki trzymają się na „słowo 

honoru”. Gdybyśmy mieli dzisiaj na-

zwać to miejsce, brzmiałoby „Schro-

nisko na drucikach i trytkach”... Psy 

na wiatach żyją w mroku. W niektó-

rych miejscach dziury, a woda leje 

się psom na głowy. 

Jak można pomóc? Wystarczy 

wejść na stronę Internetową: ratu-

jemyzwierzaki.pl. W wyszukiwarce 

należy wpisać: schronisko Zielona 

Góra i wpłacić dowolny datek. 

                                  Martyna Pawelska 

Zachęcamy do udziału w anonimo-

wej ankiecie. Dotyczy ona między 

innymi takich zagadnień jak: dostęp 

do opieki zdrowotnej, poziom oferty 

kulturalnej, możliwość uprawiania 

sportu oraz dostępność doradztwa 

psychologicznego lub prawnego. 

Poza tym możemy wyrazić swoje 

zdanie na temat: bezpieczeństwa 

publicznego, dostępności przed-

szkoli i żłobków, warunków miesz-

kaniowych, lokalnego rynku pracy 

(możliwość znalezienia pracy, po-

ziom zarobków), estetyki miasta, 

wsparcie osób starszych lub z nie-

pełnosprawnościami oraz udziału 

mieszkańców w życiu publicznym 

( np. możliwość działania w orga-

nizacjach społecznych pozarządo-

wych). - Ankieta pozwoli zidenty-

fikować najbardziej uciążliwe dla 

mieszkańców problemy społeczne 

oraz potrzeby i oczekiwania w za-

kresie działania instytucji pomoco-

wych. Uzyskane informacje zostaną 

zestawione i uwzględnione przy 

opracowaniu celów, priorytetów i 

kierunków działań Gminy Gubin 

w perspektywie najbliższych lat - 

mówi Agnieszka Żuk, zastępca kie-

rownika Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Gubinie. Ankieta 

dostępna jest na stronie 

www.mopsgubin.pl
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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.
USŁUGI FRYZJERSKIE ,  dojazd do klienta w 
Gubinie i okolicy.  Tel. 724 723 507.

Praca czeka
Oferty zatrudnienia znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy - Filia w Gubinie (stan na 05.02): 

kasjer-sprzedawca, spawacz, me-

chanik pojazdów samochodowych, 

kierowca samochodu dostawczego 

– pomocnik spawacza, szwaczka, 

tapicer, tłumacz języka niemieckie-

go, zbieracz runa leśnego, elektryk, 

operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

pracownik biurowy, wychowawca, 

kierownik robót budowlanych, na-

uczyciel jęz. angielskiego, nauczyciel 

jęz. niemieckiego, nauczyciel logo-

peda, młodszy magazynier/operator 

wózka jezdniowego/operator suw-

nicy, młodszy pomocnik operatora 

wypalarki laserowej. Szczegółowe 

informacje: Powiatowy Urząd Pracy 

- Filia w Gubinie, tel. 68 455 22 72 lub 

68 455 82 12).                                       AM
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Muzyka - sposób na życie
Patryk Janiak z Gubina to młody, pracowity i co najważniejsze utalentowany 

wokalista, który nie wyobraża sobie życia bez muzyki i śpiewu. Jego utwory 

można znaleźć na YouTube czy Spotfiy. Jak rozpoczął swoją przygodę ze śpie-

wem? Kto go inspiruje i jakie ma plany na przyszłość?

Znów się pojawiły
Po raz kolejny w okolicach Chlebowa (gmina Gubin) 

pojawiły się wilki. O sprawie został już powiadomiony 

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda 

z muzyką?

Wydaje mi się, że towarzyszyła mi od 

zawsze, jednak minęło trochę czasu, 

zanim przekonałem się, że właśnie 

ona zostanie moją pasją i sposobem 

na życie. Moi rodzice szybko zauwa-

żyli, że wykazuje ogromne zaintere-

sowanie sztuką, w związku z czym 

zapisali mnie do „Klubu Malucha” i 

na różnego rodzaju zajęcia artystycz-

ne w Gubińskim Domu Kultury. W 

2007 roku ogłoszono nabór do sek-

cji wokalnej, a właściwie na „Kurs 

Wokalny Studia Piosenki przy GDK”, 

prowadzony przez rewelacyjnego in-

strumentalistę, aranżera i kompozy-

tora - Krzysztofa Mrozińskiego. Za na-

mową rodziców i instruktorki tańca, 

postanowiłem zgłosić się na przesłu-

chanie. Finalnie, udało mi się zakwa-

lifikować do pięcioosobowej grupy 

wokalnej dla najmłodszych. Wkrótce 

potem nowa pasja pochłonęła mnie 

bez reszty i wysunęła się na pierwszy 

plan. Na zajęcia wokalne uczęszcza-

łem aż do końca klasy maturalnej, a 

konkretnie aż do wyjazdu na studia, 

w międzyczasie kształcąc również 

kompetencje sceniczne podczas 

licznych koncertów, eventów i festi-

wali w Gubinie, całym województwie 

lubuskim, a nawet po zachodniej 

stronie granicy.

Czym dla Ciebie jest śpiew?

To materia, dzięki której mogę sta-

wiać sobie pewne wyzwania i udo-

wadniać, że dam radę, jeśli tylko od-

powiednio się postaram. Muzyka to 

przestrzeń, w której człowiek może 

się zamknąć i zamienić w tekst, czy 

kilka dźwięków, przekazać wszystkie 

swoje emocje.  Może to zabrzmieć 

nieco banalnie, ale muzyka jest dla 

mnie jedną z bardziej komfortowych 

sposobów komunikacji ze światem. 

Masz konkretne inspiracje lub idoli? 

Staram się czerpać z wielu artystów. 

W mojej muzyce da się usłyszeć na-

wiązanie do twórczości Lany Del Rey, 

RAIGN czy akustycznych wykonań 

Florence & The Machine, natomiast 

w ostatnim czasie coraz częściej 

staram się próbować swoich sił w 

stylistyce reprezentowanej przez 

Joji’ego, Jillian Banks czy Loreen. 

Czy nagrywasz swoje utwory regu-

larnie, czy to kwestia natchnienia?

Był taki moment, w okolicach 2-3 kla-

sy liceum, gdzie tworzyłem i nagry-

wałem niemal codziennie. Trochę się 

to zmieniło na przestrzeni lat, zwłasz-

cza teraz, ponieważ oprócz muzyki 

skupiam się na studiach oraz pracy 

zawodowej. Można powiedzieć, że 

mój czas wolny jest znacznie ograni-

czony, jednakże wciąż każdą wolną 

chwilę wolę przeznaczyć na pisanie 

nowego utworu, nagrywanie czy 

mastering. Zdarzają się oczywiście 

okresy, w których przez długi czas 

nie uda mi się napisać nic nowego. 

To coś naturalnego. Są też momenty, 

w których przez 2-3 miesiące nie zro-

biłem nic w kierunku dokończenia 

danego albumu, po czym w ciągu 

tygodnia dodałem do tracklisty pięć 

zupełnie nowych kawałków.

Piszesz pod wpływem chwili czy 

potrafisz być „kreatywny na zawo-

łanie”?

Tu bywa różnie. Najchętniej tworzę 

utwory smutne, nieco romantyczne 

i melancholijne, a one powstają w 

najróżniejszych okolicznościach. In-

spiracją, a właściwie źródłem takich, 

a nie innych emocji i refleksji, może 

być wszystko - własne doświadcze-

nie życiowe, rozstanie, niesamowicie 

smutny utwór zasłyszany na jed-

nej z playlist, fragment przeczyta-

nej książki, czy obejrzanego filmu. 

Czasem utwór powstaje nagle, pod 

wpływem chwili i gwałtownego na-

tchnienia. Piosenkę „Nie powiem że 

kocham” napisałem dosłownie w 

godzinę, jadąc pociągiem z Wrocła-

wia do Zielonej Góry. Podejrzewam, 

że gdybym musiał napisać coś „na 

zawołanie”, byłoby to technicznie 

możliwie. Może skleciłbym kilka 

zdań opartych na rymach prostych 

i koniec końców miałoby to „ręce i 

nogi”. Problem polega na tym, że w 

muzyce nie do końca o to chodzi. 

Gdzie można śledzić Twoja twór-

czość?

Na pewno na YouTube. Można tam 

znaleźć moją kompletną dysko-

grafię, w tym również nieco starsze 

utwory i albumy, takie jak „Life Is 

Beautiful” (2016), „Nine Sleepless Ni-

ghts” (2017) czy „Gone” (2018). W 2019 

roku udało mi się nawiązać współ-

pracę z Amuse - szwedzką, nieza-

leżną wytwórnią muzyczną oraz 

dystrybutorem, działającym przede 

wszystkim w przestrzeni interne-

towej - dzięki czemu moje utwory 

można znaleźć obecnie również na 

platformach Spotify, TIDAL, Deezer, 

iTunes, Apple Music, Amazon Music. 

Napster, Shazam oraz Claromúsica. 

Można tam znaleźć nieco nowsze 

nagrania, w tym m.in. album „EDEN” 

(2019), „Lovers Insomnia” (2020) oraz - 

mój pierwszy polskojęzyczny album 

– „Czekam” (2020). Wkrótce pojawią 

się tam również kolejne produkcje.

Jakie masz muzyczne plany?

Aktualnie pracuję nad kolejnym al-

bumem – „Aftertaste” - który będzie 

zawierał głownie moje autorskie 

utwory. Wkrótce pojawi się też pew-

nie epka, którą nagrywam wspól-

nie z przyjaciółką ze studiów i która 

stanowi dla mnie swego rodzaju 

„debiut producencki”, ponieważ od-

powiadam w niej m.in. za aranżację 

coverów oraz podkłady muzyczne 

do naszych autorskich tekstów. W 

przyszłości chciałbym dalej tworzyć i 

dzielić się swoim śpiewem, ale rów-

nież spróbować swoich sił „po dru-

giej stronie mikrofonu”, pisząc dla 

innych wokalistów oraz tworząc dla 

nich aranżacje, a nawet realizując 

ich nagrania w warunkach studyj-

nych. Zapewne czeka mnie sporo 

pracy, ale z ogromną chęcią będę się 

kształcił w tym kierunku oraz kom-

pletował sukcesywnie wyposażenie 

studia nagraniowego. Nie ukrywam, 

że chciałbym również wystąpić w ja-

kimś muzycznym programie telewi-

zyjnym typu talent-show.

Rozmawiała Martyna Pawelska

Redakcja przeprasza za nieusprawiedliwione pominięcie 
nazwiska zmarłej w tytule notki o śmierci śp. Anny 

Kamińskiej (WG 2/2021). 

Jak poinformował w mediach spo-

łecznościowych wójt Zbigniew Bar-

ski:  „Tym razem mamy do czynienia 

z dwiema sztukami, które wchodzą 

na teren wsi.”

Generalnie wilki są płochliwe i 

unikają kontaktu z ludźmi. Na-

wet, jeśli zbliżają się do mieszkań, 

to jest to przejaw ich naturalnego 

instynktu, którym kierują się w po-

szukiwaniu jedzenia. Pamiętajmy 

o kilku podstawowych zasadach. 

Nigdy nie dokarmiajmy wilków, 

powiadommy o ich obecności 

właściwą Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska lub pobli-

skie nadleśnictwo. Zainstalowanie 

oświetlenia z czujnikami ruchu w 

pobliżu miejsc składowania odpa-

dów kuchennych może odstraszać 

wilki od podchodzenia w ich pobli-

że. Jeśli przebywamy w obszarze 

zamieszkiwanym przez wilki, trzy-

majmy w nocy swoje psy i koty w 

domu lub w dobrze zabezpieczo-

nych kojcach. Nie pozostawiajmy 

psiej lub kociej karmy na zewnątrz, 

w miejscach gdzie mogłaby być 

dostępna dla drapieżników. Może 

to zwabić wilki w pobliże domo-

stwa. Wilki mogą się przyzwyczaić 

do stałego źródła pokarmu, a na-

stępnie zranić, a nawet zabić, bro-

niącego swojego pożywienia psa 

lub kota. Spotkania z wilkami są 

niezwykle rzadkie, ponieważ wilki 

odczuwają przed ludźmi naturalny 

strach. Są to inteligentne i ciekawe 

zwierzęta, zdarza się, że wilki mogą 

przyglądać się ciągnikom rolni-

czym czy samochodom. Mogą też 

podczas bezpośredniego spotka-

nia przyglądać się nam dłuższą 

chwilę i nie uciekać od razu. Jeśli 

jednak już zdarzy się nam stanąć 

„oko w oko” z wilkiem, to unieśmy 

ręce i machajmy nimi w powie-

trzu. To rozprzestrzeni nasz zapach 

i sprawi, że nasza sylwetka będzie 

lepiej widoczna. Pokrzykujmy gło-

śno ostrym tonem (lub gwizdem) 

w stronę wilka. To pozwoli mu zo-

rientować się, że ma do czynienia 

z człowiekiem, i że nie jest mile 

widziany. Jeśli zwierzę nie reaguje 

i zamiast oddalić się, podchodzi 

bliżej, rzucajmy w niego będącymi 

w zasięgu ręki przedmiotami, naj-

lepiej grudami ziemi. Wycofajmy 

się  spokojnie. Możemy przyspie-

szyć dopiero, gdy mamy pewność, 

że zwierzę jest daleko. Przypomi-

namy, że wilk jest w Polsce gatun-

kiem chronionym i za jego zabijcie 

grozi kara do 5 lat pozbawienia 

wolności.                                         (am)


