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Zbliża się Narodowy 
Spis Powszechny!

NSP 2021 będzie przeprowadzony od 

1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 

r. Pierwotnie miał on potrwać tylko 3 

miesiące, ale postanowiono wydłu-

żyć prace do pół roku.                                                    

   czytaj str. 3

Ostatnio sporo podpaleń aut w 

Gubinie i okolicach. Czy to umyśl-

ne podpalenia, jakieś porachunki? 

Kto powinien usunąć takie spalone 

auto z ulicy? 

                                                 czytaj str. 11

Plac zabaw jak nowy!

Zakończono prace przy moderniza-

cji placu zabaw przy ul. Konopnickiej, 

który został wykonany dzięki dofi-

nansowaniu z unijnego projektu.

                                           

    czytaj str.14

Ciekawe prace

Prace będą bardzo ciekawe, w 

końcu dowiemy się co znajduje się 

w piwnicach budynku - mówi D. 

Hasiuk o planowanych pracach ar-

cheologów na terenie dawnej Wilii 

Wolfa.                                             czytaj str.10

Najdłuższa ulica w mieście i jedna z 

najczęściej uczęszczanych dróg w 

Gubinie doczeka się remontu na ko-

lejnym odcinku. Ponadto powstanie 

ścieżka rowerowa.

czytaj str.  2

Czas na Kresową Podpalenia aut

Jest nabywca
Niewykorzystany i popadający w ruinę tzw. budynek „B” szpitala w Gubinie, 
w którym przed laty znajdowały się oddziały m.in. dziecięcy i wewnętrzny - 
znalazł w końcu nabywcę, który zobowiązał się do przeprowadzenia w kilku 
etapach jego kompleksowego remontu. Co dokładnie zostanie zrobione?
                           czytaj str. 14

Remont ul. Śląskiej 
już niebawem? czytaj str. 3
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Czas na remont odcinka ul. Kresowej!
Najdłuższa ulica w mieście i jedna 

z najczęściej uczęszczanych dróg 

w mieście doczeka się remontu 

na kolejnym odcinku. Mowa oczy-

wiście o zarządzanej przez powiat 

ul. Kresowej, która zostanie prze-

budowana na odcinku od skrzy-

żowania z ul. Żołnierską do skrzy-

żowania przy Szkole Podstawowej 

nr 3. Inwestycja nie byłaby możliwa 

gdyby nie wsparcie dla starostwa z 

budżetu miejskiego w wysokości 

900.000 złotych.

Historia zadania sięga 2018 roku, 

gdy na posiedzeniu Komitetu 

Monitorującego, który odbył się 

w Cottbus 4 i 5 kwietnia zdecydo-

wano o przyznaniu dofinansowań 

na kilka projektów bezpośrednio 

dotyczących Gubina. Jednym z 

uczestników był burmistrz Bar-

tłomiej Bartczak, który mocno 

wspierał (i jak się okazało skutecz-

nie) pomysł ówczesnego zarządu 

powiatu dotyczący remontu ul. 

Kresowej. – Starosta Mirosław Glaz 

i wicestarosta Tomasz Kaczmarek 

pokazali, że bardzo zależy im na 

poprawie infrastruktury drogowej 

w naszym mieście, dlatego posta-

nowiłem pomóc im w uzyskaniu 

dofinansowania – tłumaczy bur-

mistrz. – Przecież to za ich kadencji 

wykonano remont ul. Dąbrowskie-

go, Rycerskiej, Platanowej i Sikor-

skiego, więc można powiedzieć, że 

to także dzięki ich staraniom dzi-

siaj korzystamy z nowoczesnych i 

bezpiecznych dróg.

Nowe przedsięwzięcie w naszym 

mieście będzie kosztować prawie 

4,3 mln zł, a jego znaczna część po-

chodzi z programu INTERREG VA 

w ramach projektu. „Rozwój waż-

nych połączeń drogowych w sieci 

dróg transgranicznych na obszarze 

Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu 

Krośnieńskiego”. W reszcie kwoty 

partycypują samorząd powiatowy 

– milion złotych oraz miasto Gubin 

– 900.000 złotych. – Doskonale zna-

my szczegóły tego przedsięwzięcia, 

gdyż kilka lat temu cieszyliśmy się 

z pozytywnej oceny projektu przez 

międzynarodowy Komitet – zazna-

cza Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Sendera. – Nie mieliśmy 

wątpliwości, że mimo napiętej sy-

tuacji finansowej naszego miasta, 

spowodowanej w głównej mierze 

pandemią koronawirusa, warto 

znaleźć środki na pokrycie poło-

wy wkładu własnego do projektu. 

Mowa w końcu o ul. Kresowej, czyli 

jednej z głównych dróg w Gubinie.

Dzisiaj, po podpisaniu umowy z 

wykonawcą (firma Eurovia) przez 

obecny zarząd Powiatu, wiemy, 

że roboty budowlane powinny 

zakończyć się w maju przyszłego 

roku. A czego dokładnie powin-

niśmy się spodziewać na wspo-

mnianym odcinku? Wykonane 

zostanie około 1200 metrów no-

wej nawierzchni, ścieżka rowero-

wa, chodniki, wyspy spowalnia-

jące ruch, zatoczka autobusowa 

oraz odwodnienie drogi.

Zachęcamy do zainstalowania 

bezpłatnej aplikacji z harmonogra-

mem odbioru odpadów w naszym 

mieście. Dla właściwego działania 

oprogramowania wybieramy wo-

jewództwo, powiat, miasto i ulicę 

przy której mieszkamy.

Aplikacja „Kiedy śmieci” umożli-

wia przeglądanie harmonogramu 

wywozu odpadów w wybranych 

lokalizacjach, zawiera informacje 

o zasadach segregacji odpadów, 

stawce płatności za odbiór odpa-

dów oraz informacje o Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych (PSZOK).

Aplikacja może przypomnieć tak-

że o terminie odbioru odpadów. 

Mieszkaniec sam może zdecydo-

wać, na ile wcześniej chce otrzy-

mać powiadomienie.  Aplikacja 

dostępna jest na platformie Google 

Play i AppStore. Jest anonimowa i 

nie pobiera żadnych danych. 

Więcej informacji na stronie - ht-

tps://kiedysmieci.info.

Ściągnij aplikację „Kiedy śmieci” Potrzebujesz pomocy?
Wszystkich potrzebujących pomocy 

terapeutycznej zapraszamy do sko-

rzystania z oferty nowopowstałego 

Punktu Konsultacyjno-Informa-

cyjnego, który od 10 marca będzie 

działał w Świetlicy Opiekuńczo-Wy-

chowawczej przy ul. Gdańskiej 17.

Punkt dla osób potrzebujących 

wsparcia psychologicznego, psy-

choterapeutycznego oraz doświad-

czających trudnych sytuacji życio-

wych zostanie uruchomiony m.in. 

dla młodzieży i dorosłych, którzy bo-

rykają się z takimi problemami jak:

- uzależnienie od środków psy-

choaktywnych lub eksperymento-

wanie ze środkami psychoaktyw-

nymi (z pomocy mogą skorzystać 

także rodziny oraz bliscy osób z z 

takimi problemami),

- doświadczanie przemocy,

- trudności relacjach partnerskich 

i małżeńskich,

- trudności wychowawcze,

- kryzys zawodowy,

- pogorszenie zdrowia fizycznego 

i psychicznego.

Osoby chcące skorzystać z oferty 

Punktu i porad specjalistów powinny 

umówić się telefoniczne na konkret-

ny termin pod numerem telefonu: 68 

455 81 13 (w godzinach 7:00 - 15:00). 

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie, 

od 10 marca 2021 r., w każdą środę.



3   sroda  17.03.2021aktualności
Remont ul. Śląskiej już niebawem?
Nawierzchnia ul. Śląskiej, czyli dro-

gi wojewódzkiej, która jest jedną z 

najczęściej uczęszczanych dróg w 

mieście, pozostawia wiele do życze-

nia, zwłaszcza po ostatnich mro-

zach i opadach śniegu. Na szczę-

ście wiele wskazuje, że niebawem 

wszyscy kierowcy odetchną z ulgą 

i doczekamy się remontu!

Na ostatnim spotkaniu w Urzędzie 

Miejskim z przedstawicielami Za-

rządu Dróg Wojewódzkich padło 

zapewnienie o gotowości do prze-

prowadzenia inwestycji, gdy tylko 

pojawią się środki finansowe, na 

co jest szansa jeszcze w tym roku. 

W pierwszym etapie wyremon-

towana zostanie nawierzchnia 

na odcinku do skrzyżowania z ul. 

Chodkiewicza (zjazd na Lubsko). 

W kolejnych miesiącach prace 

zostałyby wykonane na odcinku 

od wspomnianego skrzyżowania 

do nieczynnych torów na końcu 

miasta (w kierunku Sękowic). – Od 

wielu lat zabiegam o remont dro-

gi, która jest we władaniu Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. Otrzymali-

śmy zapewnienie, że wszystkie 

dokumenty są już gotowe, a wy-

magane pozwolenia wystawione 

– tłumaczy radny Tomasz Roma-

nowski. – Jestem przekonany, że 

niebawem samorząd wojewódz-

twa znajdzie pieniądze na ten cel, 

a miasto zyska kolejną nowocze-

sną i bezpieczną drogę.

Spodziewana inwestycja wy-

maga wymiany sieci wodocią-

gowych, dlatego na spotkaniu 

udział brali także przedstawicie-

le PUM-u. Oznacza to, że w cią-

gu najbliższych miesięcy na ul. 

Śląskiej możemy spodziewać się 

prac budowlanych i utrudnień, 

ale w efekcie z mapy drogowej 

Gubina zniknie kolejna droga o 

zniszczonej nawierzchni.

NSP 2021 będzie przeprowadzony od 

1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 

r. Pierwotnie miał on potrwać tylko 3 

miesiące, ale w związku z niestabilną 

sytuacją epidemiologiczną postano-

wiono wydłużyć prace do pół roku. 

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Miesz-

kań będzie w pełni realizowany przy 

użyciu interaktywnego formularza 

spisowego dostępnego na stronie 

GUS. Obowiązkiem spisowym będą 

objęte: osoby fizyczne stale zamiesz-

kałe i czasowo przebywające w 

Zbliża się Narodowy Spis Powszechny!
mieszkaniach, budynkach i innych 

zamieszkanych pomieszczeniach; 

osoby fizyczne nie mające miejsca 

zamieszkania; mieszkania, budynki, 

obiekty zbiorowego zakwaterowania 

i inne zamieszkane pomieszczenia 

nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zo-

bowiązany do spisu mieszkaniec 

Polski nie ma możliwości dokona-

nia samospisu (np. z powodu braku 

dostępu do urządzeń i Internetu), 

ustawa zobowiązuje urzędy staty-

styczne i pozostałe jednostki staty-

styki publicznej, urzędy wojewódz-

kie, urzędy gmin do udostępnienia 

odpowiedniego pomieszczenia i 

sprzętu do realizacji samospisu. 

W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach (gdy osoba objęta obo-

wiązkiem spisowym nie będzie 

mogła wypełnić w żaden sposób 

formularza elektronicznego) rach-

mistrze spisowi będą kontaktowali 

się z tymi osobami telefonicznie lub 

osobiście, aby pomóc w dopełnie-

niu obowiązku spisowego.

W ramach Narodowego Spisu Po-

wszechnego Ludności i Mieszkań 

zostaną zebrane dane dotyczące 

charakterystyki demograficznej 

osób, takich jak: płeć, wiek, adres 

zamieszkania, stan cywilny, kraj 

urodzenia i kraj posiadanego oby-

watelstwa.

Kolejne pytania dotyczą poziomu 

wykształcenia i aktywności ekono-

micznej, czyli: bieżącego statusu 

zawodowego  – pracujący, bezro-

botni, bierni zawodowo; lokalizacja 

miejsca pracy, rodzaj działalności 

zakładu pracy, zawód wykonywany, 

status zatrudnienia, wymiar czasu 

pracy, rodzaj źródła utrzymania i ro-

dzaje pobieranych świadczeń.

W spisie musimy także wypełnić 

pola dotyczące niepełnospraw-

ności, migracji wewnętrznych i 

zagranicznych, charakterystyki 

etniczno-kulturowej (narodowość 

– przynależność narodowa lub et-

niczna, język, którym posługuje-

my się w kontaktach domowych, 

wyznanie), gospodarstwa domo-

wego i rodziny, stanu i charakte-

rystyki zasobów mieszkaniowych. 
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Bedzie remont ratusza?Stowarzyszenie nadal aktywnie
15 marca Dyrektor Gubińskiego 

Domu Kultury Janusz Gajda gościł 

przedstawicieli Funduszu Ochrony 

Środowiska z Zielonej Góry, członków 

Zespołu Doradców Energetycznych. 

Panowie Marcin Kostrzewa i Stani-

sław Ładysz zapoznali się z dokumen-

tacją budynku ratusza oraz stanem 

instalacji centralnego ogrzewania. 

Trwają przygotowania do audytu 

energetycznego, który będzie miał na 

celu znaleźć rozwiązania zmierzające 

do redukcji kosztów utrzymania bu-

dynku ratusza, szczególnie w kwestii 

zapotrzebowania w energię. Po wy-

konaniu audytu GDK będzie się starał 

o kredyt z FOŚ na preferencyjnych 

warunkach, z którego wykonana zo-

stanie modernizacja budynku pod 

kątem efektywności energetycznej. 

O postępach prac będziemy informo-

wać.                                                           (red)

Co z „Wiosną nad Nysą”?
To już pewne - nie 

ma szans, aby w 

majowym termi-

nie odbyła się te-

goroczna „Wiosna 

nad Nysą”. Jaki więc jest następny 

realny termin?

W związku z tym, że wielu miesz-

kańców Gubina i okolic jest zainte-

resowanych tą imprezą, zapytaliśmy 

Janusza Gajdę – dyrektora Gubiń-

skiego Domu Kultury, jakie są plany 

odnośnie tego miejskiego święta: 

- Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim 

podjęliśmy decyzję, że w tym roku 

„Wiosna nad Nysą” nie odbędzie się w 

tradycyjnym terminie, tj. w końcówce 

maja lub na początku czerwca. Jeżeli 

będą ku temu możliwości związane z 

sytuacją pandemiczną w kraju i obo-

wiązującym w tym zakresie obostrze-

niami – to w znacznie ograniczonej 

formie postaramy się ją zorganizować 

we wrześniu br. Liczymy się jednocze-

śnie z tym, że i w tym terminie impre-

za może nie dojść do skutku. 

Podczas inauguracji „Wiosny nad 

Nysą” od wielu lat dla osób szczegól-

nie zasłużonych dla lokalnej kultury 

była uroczyście wręczana „Gubiń-

ska Nagroda Kulturalna”  im. Corony 

Schroter. Czy w tym roku będzie przy-

znana w innej formie? - W ubiegłym 

roku jej nie wręczaliśmy. Jeżeli tym 

razem będzie możliwość jej wręcze-

nia, to zostanie ona przyznana. W każ-

dym przypadku chcemy, aby jej wrę-

czenie miało uroczystą oprawę. Jeżeli 

nasza „Wiosna” miałaby się odbyć 

we wrześniu, to z pewnością zosta-

nie ona przyznana. Natomiast jeżeli 

nie dojdzie do jej organizacji, to całe 

przedsięwzięcie zostanie przeniesio-

ne na przyszły rok. Pragnę również 

podkreślić, że wszystkie podpisane 

wcześniej kontrakty artystyczne na 

ubiegłoroczną imprezę – zachowują 

swoją ważność w tym roku lub zosta-

ną przeniesione na 2022 rok – dodaje 

na zakończenie J Gajda. 

Przypomnijmy, że gwiazdami 59. 

„Wiosny nad Nysą” miał być zespół 

Piersi oraz disco-polowy Andre.

Antoni Barabasz

Mimo dających się odczuć niemal na 

każdym kroku obostrzeń związanych 

z pandemią – Stowarzyszenie Kobiet 

Gubin/Guben „Nysa” nadal stara się 

prężnie działać.

Aktualnie należy do niego około 

100 osób z Polski i Niemiec. Przy-

pomnijmy, że skupia ono Panie, jak 

też Panów (mimo troszkę mylącej 

nazwy) z obu części gubińsko - gu-

beńskiej aglomeracji. W tym roku 

„Nysa” będzie świętować swój mały 

jubileusz – X lecie działalności. Jego 

poprzedniczką była podobna orga-

nizacja, skupiająca byłe pracownice 

gubeńskiego kombinatu tworzyw 

sztucznych produkującego synte-

tyczne nici (m.in. bardzo popularny 

„dederon”), a którą założyli państwo 

Christine i Franciszek Knapikowie z 

pionu administracyjno – kierowni-

czego nie istniejącego już kombina-

tu. Na ostatnim zebraniu Zarządu 

Stowarzyszenia w dniu 1 marca b.r., 

uczczono chwilą ciszy pamięć nie-

dawno zmarłej wieloletniej sekretarz 

organizacji Anny Kamińskiej, doko-

nując jednocześnie wyboru nowej 

osoby do pełnienia tej funkcji. Została 

nią Małgorzata Ostrowska. W tego-

rocznym planie pracy przewidziano 

wiele ciekawych imprez związanych 

z lokalnymi wydarzeniami, promocją 

kultury i turystyki, których organiza-

cja będzie ściśle związana z istniejącą 

sytuacją pandemiczną. Zaplanowana 

jest wycieczka z cyklu „Poznaj swój 

kraj” do Trójmiasta i na Pomorze. W 

czerwcu członkowie planują spo-

tkanie „Agroturystyka – „Z Rybką 

w Menu” w jednym z gospodarstw 

agroturystycznych w pobliżu Gubina. 

Wrzesień z kolei – to mające wielo-

letnią tradycję „Święto pieczonego 

ziemniaka”, a w kolejnym miesiącu 

wycieczka „Szlakiem Piastów”. Zwień-

czeniem tegorocznych zamierzeń 

ma być spotkanie poświęcone Tra-

dycjom i zwyczajom związanymi ze 

Świętami Bożego Narodzenia w Eu-

ropie. Zarząd Stowarzyszenia oprócz 

organizacji Jubileuszu z okazji X-lecia 

powstania „Nysy”, zajmie się realizacją 

projektu „Kobieta 60+”  i prowadzenie 

strony internetowej „Baba Liga”. W 

planie uwzględniono też współpracę 

promującą jego działalność w prasie 

lokalnej i regionalnej. Jak podkreśla w 

rozmowie z „Wiadomościami” wielo-

letnia Przewodnicząca Stowarzysze-

nia - Sabina Siwka – w realizacji te-

gorocznego planu mogą pojawić się 

pewne zmiany, ale będzie on na bie-

żąco modyfikowany w trakcie roku 

kalendarzowego. Siedziba Stowarzy-

szenia (VREIN) mieści się przy ul. Pia-

stowskiej 24A – na zapleczu Urzędu 

Miejskiego, w byłym Urzędzie Gminy. 

Kontakt do stowarzyszenia: tel. 696 

373 007 lub 696 335 161.

Antoni Barabasz

Czarny scenariusz się sprawdził 
A więc stało się. Decyzją rządu od 15 

marca do grona dwóch województw 

uprzednio objętych „czerwoną strefą” 

tj. Warmińsko – Mazurskiego i Po-

morskiego – dołączyły dwa kolejne 

województwa: Mazowieckie i Lubu-

skie. Oprócz ponownie zamkniętych 

z tym dniem (początkowo na okres 

2 tygodni) galerii handlowych, insty-

tucji kultury, kin, nieczynnych restau-

racji – obostrzenia dotykają również 

szkoły podstawowe, w których dzieci 

z klas I – III mogły uczyć się w systemie 

stacjonarnym. 

Z tym dniem w lubuskich szkołach 

podstawowych zostają wprowadzo-

ne hybrydowe zasady nauki - po-

dobnie jak w pozostałych trzech 

województwach, w których krzywa 

zakażeń koronawirusem w prze-

liczeniu na 100 tys. mieszkańców 

zdecydowanie przewyższa wskaźnik 

średniej krajowej. Dużo obowiązków 

spada tym samym na dyrekcje szkół 

podstawowych; ich dyrektorzy będą 

musieli tak organizować zajęcia, aby 

w szkole (klasie) było maksymalnie 

50% uczniów. To właśnie w gestii dy-

rektora danej placówki oświatowej 

leży decyzja, które klasy mają uczest-

niczyć w zajęciach stacjonarnych, a 

które w zdalnych – „on line” zaznacza 

Minister Zdrowa Adam Niedzielski.

Jak to wygląda u nas? Na przykład w 

Szkole Podstawowej Nr 2 im. 73 Pułku 

Zmechanizowanego Ułanów Karpac-

kich zajęcia hybrydowe w pierwszym 

tygodniu „lockdownu” (15-19.03.) obej-

mują klasy od I do III z indeksem „A” 

w nauce stacjonarnej, a klasy z indek-

sem „B” w tym czasie uczą się zdalnie 

w oparciu o internetową platformę 

Teams. Natomiast od 22 marca kla-

sy z indeksem „B” przejdą na naukę 

stacjonarną.  Wydaje się, że głównym 

warunkiem pozwalającym na polu-

zowanie zdalnego trybu nauczania 

będzie powszechne zaszczepienie 

(bez wyjątku) wszystkich nauczy-

cieli, personelu administracyjnego i 

pomocniczego w szkołach znajdu-

jących się w regionach szczególnie 

narażonych na zwiększoną liczbę za-

każeń. Równie ważny jest obowiązek 

powszechnego używania maseczek, 

zachowywania higieny i zasad bez-

piecznego odstępu.   Antoni Barabasz 
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Nie ma odwrotu – remont Kresowej staje się faktem Mieszkańcy mają wpływ 

na rozwój Powiatu

Materiały sponsorowane 
przez Powiat Krośnieński

Umowa podpisana, za rok powinni-

śmy już jechać nową ulicą Kresową 

w Gubinie. Nie tylko samochodem, 

ale i rowerem, bo powstanie przy 

niej ścieżka rowerowa. 1210 metrów 

kompleksowej przebudowy będzie 

kosztować bagatela 4,3 mln. złotych

Wiele miesięcy walki z unijną biu-

rokracją, dziesiątki rozmów, wy-

jaśnień, przesyłania dowodów na 

transgraniczność zadania – tak w 

skrócie starania o pieniądze na dro-

gę opisuje Wicestarosta Ryszard Za-

krzewski. Najważniejsze, że zakoń-

czyły się one sukcesem. 

Zakres prac przy przebudowie 

„bramy wjazdowej do Gubina” jest 

ogromny. Realizowana będzie kom-

pleksowa odbudowa drogi na odcin-

ku od skrzyżowania z ulicą Żołnierską 

do skrzyżowania z Gdyńską. Obejmu-

je ona rozbiórkę istniejących warstw  

bitumicznych   oraz podbudowy, a 

następnie położenie nowych. To naj-

większa kosztowo część prac. Wybu-

dowana zostanie ścieżka rowerowa 

i chodnik wzdłuż jezdni – podkreśla 

Wicestarosta. Budowa krytej kana-

lizacji deszczowej zapobiegnie gro-

madzeniu się wody na ulicy podczas 

deszczu. Ważna jest też przebudowa 

dwóch zatok autobusowych. Całością 

prac zajmuje się firma Eurovia. Teraz 

powstaje dokumentacja projektowa. 

Oprócz środków unijnych, milion dał 

powiat, natomiast miasto Gubin do-

kłada 958 tys. zł. 

Kamil Kuśnierek, Przewodniczący 

Rady Powiatu podkreśla, że tylko 

wspólne działanie przynosi spekta-

kularne sukcesy, a takim jest budowa 

Kresowej. Jest to też ukoronowanie 

starań radnych powiatowych z Gubi-

na.  Wicestarosta Ryszard Zakrzewski 

podkreśla też olbrzymie zaangażo-

wanie radnych miejskich, członków 

Komisji Finansów i Gospodarki Ko-

munalnej, jej przewodniczącego To-

masza Romanowskiego, Wojciecha 

Sendery, Zbigniewa Bołoczko i Mi-

rosława Rogińskiego. To na wniosek 

radnego M. Rogińskiego radni na 

komisji przegłosowali zabezpieczenie 

pieniędzy w „miejskiej kasie”, a na-

stępnie w trakcie sesji radni miejscy 

jednogłośnie poparli uchwałę inten-

cyjną. 

Zadanie jest dofinansowane z pro-

gramu INTERREG VA Brandenbur-

gia – Polska 2014-2020

Remont Kresowej staje się faktem, umowa została podpisana

W jakim kierunku powinien iść 

rozwój Powiatu Krośnieńskiego? 

Jakie są najsłabsze strony powia-

tu? Jakie są oczekiwania miesz-

kańców? – te pytania pojawiają się 

w ankiecie, do wypełnienia której 

zachęca Starostwo Powiatowe.  

Jeszcze do piątku dokument bę-

dzie dostępny dla mieszkańców, a 

ci mają możliwość wskazania ob-

szarów, które należy ulepszyć. Od-

powiedzi na siedem pytań zajmą 

zaledwie kilka minut, a ich wpływ 

na dokument o nazwie „Program 

Zrównoważonego Rozwoju Powia-

tu Krośnieńskiego z horyzontem 

czasowym do roku 2030”, może być 

ogromny. 

Tworzymy bardzo ważną strategię, 

stanie się ona dla nas swoistym 

drogowskazem do podejmowania 

kluczowych decyzji – mówi Starosta 

Krośnieński, Grzegorz Garczyński i 

dodaje, że przekazane uwagi oraz 

sugestie pomogą wyznaczyć priory-

tetowe kierunki działań oraz trafnie 

zdefiniować cele istotne dla rozwo-

ju powiatu. Już na samym początku 

ankiety Zarząd Powiatu poddaje się 

ocenie – od bardzo dobrej do bar-

dzo złej. Osoba wypełniająca może 

ją wystawić w dziedzinach takich 

jak m.in. edukacja, ochrona zdrowia, 

warunki rozwoju biznesu, bezpie-

czeństwo. 

Pojawia się także prośba o wskaza-

nie oczekiwań – czy miałaby to być 

np. realizacja inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej (np. re-

monty i budowa dróg, chodników, 

oświetlenia), a może realizacja in-

westycji z zakresu infrastruktury 

społecznej (remonty placówek 

oświatowych i kulturalnych), czy też 

tworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości ( strefy ekono-

miczne, tereny inwestycyjne, inku-

bator przedsiębiorczości).

Ankieta dostępna jest na stronie in-

ternetowej http://powiatkrosnienski.

pl (także w formie elektronicznej). 

Wypełnione ankiety można do-

starczyć w terminie do 19.03.2021 r. 

drogą elektroniczną lub drogą kore-

spondencyjną na adres: Starostwo 

Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, 

ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Od-

rzańskie, z dopiskiem „ankiety – pro-

gram rozwoju”. 

Strach ma wielkie oczy – taki wnio-

sek można wysnuć po odpowiedzi 

ws. rzekomego zamknięcia zakładu 

karnego, oddziału w Wałowicach. 

Po tym jak pojawiły się wątpliwości, 

co do dalszej przyszłości jednostki, 

Wicestarosta Ryszard Zakrzewski 

zapytał Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej jak wygląda sy-

tuacja

Odpowiedź przyszła bardzo szyb-

ko, a w niej generał Jacek Kotliński 

pisze, że: „…nie podjęto decyzji o za-

wieszeniu lub zniesieniu Oddziału 

Zewnętrznego w Wałowicach”. In-

terwencja była potrzebna po tym, 

jak na wielu pracowników jednostki, 

ale także właścicieli firm współpra-

cujących z więzieniem padł blady 

strach. „Oddział karny zostanie za-

mknięty, klamka zapadła, są już 

wydane ustne polecenia” – ta wia-

domość przekazywana z ust do ust 

zmroziła wiele osób. Poproszony o 

Wicestarosta pyta, 
generał odpowiada

interwencję, Wicestarosta Zakrzew-

ski przyznawał, że takie informacje 

przywołują niechlubną przeszłość, 

a w pamięci gubinian pozostaje hi-

storia związana z zamykaniem jed-

nostek i spowodowane tym proble-

my przedsiębiorców. Nikt nie chce 

powtórki. Nawet w mniejszej skali. 

 Nie mam wątpliwości, że pozosta-

wienie aresztu w dotychczasowej 

lokalizacji znajduje uzasadnienie w 

interesie społecznym i relacjach z 

lokalną społecznością, a każda pró-

ba zamykania oddziału spotka się z 

moim sprzeciwem – zapewnia Ry-

szard Zakrzewski. Dodajmy tylko, że 

Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 

Zakładu Karnego w Krzywańcu jest 

przeznaczony dla skazanych męż-

czyzn recydywistów penitencjar-

nych, zakwalifikowanych do odby-

wania kary w zakładzie karnym typu 

półotwartego.
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Co ciekawego tym razem?

Nie wypalajmy traw!
Zbliża się wiosna. Każdy z nas już 

obmyśla w głowie plan jaką czyn-

ność wykona jako pierwszą, jeśli 

chodzi o wiosenne porządki. Nie-

którym przez głowę przechodzą 

przeróżne pomysły. Nie wszystkie 

są godne pochwały. Jednym z nich 

jest wypalanie traw.

Pasowanie „żabek”

Tak niedawno żegnaliśmy stary rok, a tu Świę-
ta Wielkanocne za pasem. Ale zanim święta, 
ukazał się kolejny, 52 numer biuletynu „Gubin i 
Okolice”. Tradycyjnie 80 stron ciekawych treści 
opisujących przeszłość i dzień dzisiejszy Gubina 
i Ziemi Gubińskiej.

W numerze „Apel do Mieszkańców”, 

w którym opiekunowie Izby Muzeal-

nej zwracają się z prośbą o przekazy-

wanie zbędnych przedmiotów, które 

mogą być eksponatami pokazujący-

mi historię miasta, gubeńskich czy 

też  gubińskich domów. W lutym 

minęła kolejna rocznica śmierci 

proboszcza parafii pw. Trójcy Św. ks. 

Aleksandra Dobruckiego, który za-

padł głęboko w pamięci gubinian 

starszego pokolenia. Również mie-

siące zimowe to czas wspomnień po 

działaniach wojennych w 1945 roku. 

Z tej okazji publikujemy wspomnie-

nia dawnych mieszkańców przed-

wojennego Gubina i wsi Starosiedle. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gubina z 

inicjatywy Tadeusza Rauta wzięło 

udział w konkursie ofert na zadanie 

publiczne ogłoszonym przez Staro-

stwo Krośnieńskie. Pozytywna opinia 

komisji pozwoliła na pozyskanie fun-

duszy, które pozwolą na odnowie-

nie miejsca pamięci po zniszczonej 

przez Husytów wsi Schmachten-

hayn (na końcu ulicy Legnickiej). Je-

rzy Czabator w przedstawionym tek-

ście powraca do tematu Pionierów 

Gubińskich, przypominając postać 

Czesława Goździka, gubinianina, w 

okresie wojny więźnia niemieckich 

obozów koncentracyjnych. Słowik to 

podniebny śpiewak i o nim i jego wy-

czynach pisze gubiński znawca pta-

ków Julian Lewandowski. Tradycyj-

nie ciekawe spostrzeżenia o ptaku, 

o którym wydaje się nam, że wiemy 

wszystko. Doczekaliśmy się kolejne-

go odcinka ciekawego tematu o roz-

woju przestrzennym Gubina. Autor 

Zenon Pilarczyk tym razem omawia 

kwartały i obiekty w centrum Gubi-

na. Adek Leda podjął się przybliżenia 

tematu z pierwszych powojennych 

lat, a dotyczącego funkcjonowania 

domu kultury przy ulicy W. Piecka. 

W przedstawionym tekście opisuje 

powstanie Domu Żołnierza, następ-

nie Powiatowego i Miejskiego Do-

mów Kultury do 1985 roku, do czasu 

wyprowadzki do odbudowanego ra-

tusza w 1986 roku, gdzie powstał Gu-

biński Dom Kultury. Janina Izdebska 

w artykule „Gubiński Dom Kultury w 

latach 2007-2019” kontynuuje histo-

rię instytucji do czasów dzisiejszych, 

gdzie dyrektorem jest Janusz Gajda. 

No i na koniec tradycyjnie o tych co 

„Odeszli do wieczności” oraz listy na-

desłane do redakcji. (sp)  

Informujemy, że stawka czynszu za wynajem 
komunalnych lokali mieszkalnych została ustalona 

na poziomie 5,88 zł za m2. 

Zacznijmy od tego, iż wypalanie jest 

w Polsce karalne. Jak poinformowa-

ła nas podkom. Justyna Kulka z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim, w art. 82 kodeksu wy-

kroczeń, ustawodawca przewidział 

karę aresztu, grzywny w wysokości 

nawet do 5 tys. zł. lub nagany. Jeże-

li natomiast zdarzenie wyczerpuje 

znamiona przestępstwa określone 

w art. 163 kodeksu karnego, które 

mówi, że kto sprowadza zdarzenie, 

które zagraża życiu lub zdrowiu wie-

lu osób albo mieniu w wielkich roz-

miarach mające postać m.in. pożaru, 

wówczas podlega karze pozbawie-

nia wolności od roku do 10 lat. Nato-

miast jeżeli następstwem tego czy-

nu jest śmierć człowieka lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu wielu osób to 

sprawca podlega karze pozbawienia 

wolności od 2 do 12 lat.

A poza aresztem i karą grzywny? 

Jakie niepożądane skutki niesie ten 

haniebny czyn? Ludzka bezmyśl-

ność powoduje, iż giną zwierzęta: 

płoną lasy, które są w sąsiedztwie. Na 

torfowiskach ogień tli się przez wiele 

dni, tygodni, a  nawet miesięcy, po-

wodując straty nie tylko porastającej 

je roślinności, ale również masy orga-

nicznej, bardzo cennej jako kompost 

dla rolnictwa i  źródło wartościowej 

substancji dla medycyny. Wypalanie 

to nie jest efektywny sposób na „od-

nawianie” gleby.  Zostało, bowiem 

naukowo udowodnione wiele lat 

temu, że wypalanie suchej roślinno-

ści wpływa negatywnie na wiele ele-

mentów przyrodniczych. W wielkim 

skrócie: ziemia zostaje wyjałowiona, 

a  nie użyźnia się; nie dochodzi do 

naturalnego rozkładu resztek roślin-

nych; przerywany jest proces formo-

wania się próchnicy; do atmosfery 

przedostaje się szereg związków 

chemicznych, będących trucizna-

mi zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. 

Wypalanie traw skutkuje zabijaniem 

znacznej ilości organizmów żywych, 

niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania przyrody. Poza tym, 

wypalając trawy zatruwamy i tak już 

nadmiernie zanieczyszczoną atmos-

ferę. Tysiące pożarów wiążą się z „wy-

rzucaniem” ton tlenku węgla oraz 

innych niebezpiecznych związków 

chemicznych. Skutkuje to później 

zmniejszeniem przeciętnej długości 

życia, wzrasta ilość chorób nowotwo-

rowych, smog atakuje układ odde-

chowy itd.

Jeżeli jesteśmy świadkami podpa-

lanie traw to zadzwońmy na numer 

998! Poza tym każdy z nas za po-

mocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-

pieczeństwa, z domowego zacisza 

możne zgłosić miejsce, gdzie często 

dochodziło do wypalania traw.

Martyna Pawelska

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gu-

binie w najmłodszej grupie „Żabek” 

odbyło się uroczyste pasowanie 

na przedszkolaka. W piątek (26.02) 

3-latki w niecodziennych strojach 

zaprezentowały przygotowany pro-

gram artystyczny, były wiersze, pio-

senki oraz tańce. Dyrektor placówki 

Grażyna Hrabska odczytała tekst 

zaślubin oraz dokonała uroczystego 

pasowania. Przygotowana uroczy-

stość została nagrana i przekazana 

rodzicom. Nauczycielki pracujące w 

grupie to Edyta Wendler- Kamaszko, 

Anetta Szczepaniak oraz Magdalena 

Romanowska, które dziękują rodzi-

com za wsparcie i zaangażowanie w 

przygotowaniu uroczystości.        (red) 
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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.

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
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Czasy się zmieniły   
21 lipca 1975 uroczyście oddano 

do użytku dworzec autobusowy. 

Ponoć najpiękniejszy w woje-

wództwie. Głośniki, na peronach 

zielone lub czerwone światła, a 

czas odmierzał dużych rozmiarów 

zegar elektroniczny. Codziennie z 

dworca odjeżdżało i przyjeżdżało 

kilkadziesiąt autobusów. Powiało 

wielkim światem. 

Iga i Hubcio byli ciekawi... Pomoc żywnościowa 
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym udzielana jest pomoc żywnościowa.

Wzrost 
świadczeń 

Wirtualna wycieczka do regional-

nego muzeum i poznania historii 

ukrytych w jego eksponatach to 

cel projektu szkolno-wychowaw-

czego młodzieży w czasie ogra-

niczeń sanitarnych.  25 lutego w 

Izbie Muzealnej SPZG projekt ten 

realizowały Ewa Bartczak i Ewa 

Kubik ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Gu-

binie. Grupę młodzieży zwiedzają-

cej reprezentowały dwie maskotki 

Iga i Hubcio, żywo zainteresowane: 

co to jest muzeum i jak się w nim 

zachować? To właśnie Iga i Hubcio 

są głównymi bohaterami realizo-

wanego projektu, które pośred-

nio przekażą uzyskaną wiedzę 

uczniom SOSW. Projekt upublicz-

niony na Facebooku zachęca do 

poznania historii swojego miasta i 

regionu. 

(TB)

Co do jednego raczej 

jestem pewna: nie bę-

dzie już takiego dużego 

dworca w Gubinie. Cza-

sy się zmieniły.

„

Społeczeństwo

Po transformacji ustrojowej rozpo-

czął się „zjazd” gubińskiego dworca. 

W końcu budynek w 2010 roku zo-

stał wystawiony na przetarg i stał się 

własnością prywatną. Liczba kursów 

autobusowych regularnie spadała, 

a poczekania została ulokowana u 

szewca. W lutym 2021 roku z gubiń-

skiego przystanku PKS odjeżdża 9 

kursów do Zielonej Góry, Żar i … Chle-

bowa. W soboty i niedziele tylko je-

den kurs do Zielonej Góry. Poczekalni 

nie ma nawet u szewca bo i ten chy-

ba wyniósł się z tego budynku. Dwa 

stanowiska do odjazdu i ławeczki pod 

gołym niebem. Czy kiedyś będzie le-

piej? O przyszłość pytamy Katarzynę 

Katarzyńską, kierownika Działu Prze-

wozów Osobowych w PKS Zielona 

Góra. - Mamy aktualnie specyficzny 

okres. Z powodu pandemii i obowią-

zujących obostrzeń ruch podróżnych 

i tym samym zapotrzebowanie na 

kursy autobusowe zdecydowanie 

zmniejszyło się. Gmina Gubin w prze-

targu na dowóz do szkół wybrała in-

nego niż PKS przewoźnika. Tym sa-

mym nasze autobusy po gubińskich 

wsiach nie kursują. Trzeba też pamię-

tać, że kiedy realizowano kilkadziesiąt 

kursów dziennie prywatne samocho-

dy osobowe były do policzenia. Dziś 

mieszkańcy wsi w zdecydowanej 

większości jeżdżą do miasta własnym 

pojazdami. Proszę popatrzyć na tzw. 

„obłożenie” w kursujących pojazdach. 

Dziś można policzyć pasażerów. Po-

przez posiadanie własnych pojazdów 

ludzie uniezależnili się od PKS-u. Z 

naszych usług korzystają tylko ci, 

którzy w życiu nie mieli samochodu, 

ludzie starsi zmuszeni do odwiedzin 

u lekarza. Trzeba pamiętać, że dziś 

nasza firma nie jest państwową i nikt 

nie chce do nas dokładać. Od 2002 r. 

jesteśmy spółką pracowniczą. Musi-

my zarobić na siebie sami. Kiedy się 

zmieni? – Wydaje mi się, że wpływ na 

to będzie miał odejście coronavirusa. 

Życie musi wrócić do normy. Dzieci i 

młodzież muszą zacząć chodzić do 

szkoły, dzieci odwiedzać rodziców, 

rodzice realizować swoje potrzeby w 

mieście, w województwie. Co do jed-

nego raczej jestem pewna: nie będzie 

już takiego dużego dworca w Gubi-

nie. Czasy się zmieniły i nie ma nadziei 

na powrót tego co już było. (sp)

Zachęcamy do wspomnień związa-

nych z dworcem PKS w Gubinie. Pro-

simy pisać: wiadomoscigubinskie@

o2.pl lub poprzez Facebooka - Wiado-

mości Gubińskie.  

Dobra informacja dla emerytów i 

rencistów. ZUS rozpoczął coroczną 

waloryzację. Minimalna emerytu-

ra, która do tej pory wynosiła 1200 zł 

brutto teraz wynosi 1250,88 zł, co na 

rękę daje 1067 zł. Tak samo wzrosła 

minimalna renta z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy, renta rodzinna 

i renta socjalna. Minimalna renta z ty-

tułu częściowej niezdolności do pracy 

to od marca 938,16 zł. Świadczenie 

przedemerytalne wzrosło do 1262,34 

zł, a dodatek pielęgnacyjny wynosi te-

raz 239,66 zł. Aby otrzymać zwaloryzo-

wane świadczenie nie trzeba składać 

wniosku. Ponadto ZUS przygotowuje 

się do wypłaty trzynastej oraz czter-

nastej emerytury. Prezydent Andrzej 

Duda podpisał ustawę o dodatko-

wym świadczeniu pieniężnym dla 

emerytów i rencistów. - Już w kwiet-

niu emeryci i renciści mogą liczyć na 

wypłatę trzynastej emerytury. Jedno-

razowy dodatek w wysokości 1250,88 

zł brutto otrzymają wszyscy, którzy 

na 31 marca tego roku mają ustalone 

prawo do świadczenia. ZUS przygo-

towuje się także do wypłaty 14. eme-

rytury, która trafi do klientów wraz z 

wypłatami świadczeń listopadowych 

i wyniesie 1250,88 zł brutto. Pełną 

kwotę świadczenia dostaną osoby, 

których emerytura bądź renta nie 

przekracza 2900 zł brutto. Pozostali 

otrzymają „czternastkę” pomniejszo-

ną proporcjonalnie do przekroczenia 

tej kwoty. Jeśli ktoś dostaje 3000 zł 

emerytury to proporcjonalnie otrzy-

ma „czternastkę” o 100 zł niższą - wy-

jaśnia Agata Muchowska, regionalny 

rzecznik prasowy ZUS województwa 

lubuskiego.                                             (red)

Mogą się o nią starać osoby i ro-

dziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej, oraz których do-

chód nie przekracza 1542,20 zł dla 

osoby samotnie gospodarującej 

oraz 1161,60 zł dla osoby w rodzinie. 

Osobom spełniającym te kryteria 

pracownicy socjalni Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wy-

dają skierowania. 

Dystrybucją pomocy żywnościo-

wej na terenie miasta Gubina zaj-

muje się Polski Komitet Pomocy 

Społecznej z siedzibą przy ul. Wy-

spiańskiego 25 oraz Parafialny Ze-

spół Caritas przy Parafii MBF przy 

ul. Długiej 2 a. Osobom bezdom-

nym pomoc żywnościowa wyda-

wana jest bez skierowania. W ra-

mach Podprogramu 2019 Ośrodek 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 

30 czerwca 2020 r. wydał 68 skie-

rowań dla 119 osób, a  w ramach 

Podprogramu 2020 w okresie od 1 

listopada do 31 grudnia pracowni-

cy socjalni wydali ogółem 137 skie-

rowań dla 280 osób. 

- Potrzebujący otrzymują mię-

dzy innymi artykuły: warzywne i 

owocowe, skrobiowe, mleczne, 

mięsne, a także cukier i olej - infor-

muje „WG” Teresa Opara zastępca 

przewodniczącego Parafialnego 

Zespołu „Caritas”. 

(sp)
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Warto wiedzieć

Od 2019 r. Unia Europejska wprowa-

dza pierwsze wymogi dotyczące eko

-projektu dla sprzętu AGD i prowadzi 

konsultacje w sprawie rozszerzenia  

asortymentu o meble, tekstylia i ba-

terie. Jesteśmy bowiem społeczeń-

stwem marnotrawstwa i nadmiernej 

konsumpcji. Tylko w 2016 r. wyprodu-

kowaliśmy na całym świecie prawie 

45 milionów odpadów (elektrośmieci 

– smartfony, komputery i sprzęt AGD) 

o wartości 62,5 mln dolarów, w 2021 

r będzie ich 52 mln, a w 2050 roku 

podwoi się. W Europie recyklingowi 

poddaje się ok. 15%, a resztę wywozi 

się do Chin, Ghany, Nigerii i na Filipiny. 

Większość Europejczyków wolałaby 

naprawiać te produkty, a nie kupo-

wać nowe. Byłaby to ulga nie tylko 

dla naszych portfeli, ale i dla ochrony 

środowiska. Od 2009 r.  z inicjatywy 

holenderskiej dziennikarki Martine 

Postmy zaczęły powstawać kawiarnie

-warsztaty, gdzie można wypić kawę, 

a w międzyczasie wolontariusz na-

prawi za darmo uszkodzony sprzęt. 

Wiele krajów zmniejsza podatki dla 

właścicieli punktów usługowych, a na 

producentach „wymusza” przedłuża-

nie okresów gwarancyjnych. Produ-

cenci jednak domagają się, aby rynek 

napraw należał wyłącznie do nich, 

ponieważ wtedy i tak ostatecznie 

wymuszą na kliencie zakup nowego 

sprzętu – bo „stary” nie opłaca się na-

prawiać. To jednak nie jest korzystne 

dla konsumenta, a i kraje się na to 

nie zgadzają. Pamiętajmy, że prawie 

każdy sprzęt da się naprawić – więc 

nie wyrzucajmy go tylko zanieś do 

punktu napraw. Zyskają konsumenci, 

prowadzący punkt usługowy i ekolo-

gia. Czy wiecie Państwo jakie punkty 

napraw (sprzęt AGD, smartfony, kom-

putery) i gdzie w Gubinie się znajdu-

ją? Proszę o podawanie informacji do 

„WG” (dom kultury) lub e-mail: gdkre-

lax@op.pl SŁ

Dekalog – cz.II

Komenda Wojewódzka Policji – Wy-

dział Prewencji w Gorzowie Wlkp. 

opracowała „Dekalog bezpiecznego 

seniora”. Więc SENIORZE pamiętaj:

3. Nie działaj pod presją czasu

Nie ufaj osobie dzwoniącej do ciebie, 

podającej się za członka rodziny lub 

znajomego, z prośbą o przekazanie 

pieniędzy na prawnika, pomoc dro-

gową lub leczenie szpitalne. Nie dzia-

łaj pod presją, zadzwoń do tej osoby 

o potwierdzenie. Gdy okaże się, że to 

nie prawda – zawiadom o sprawie 

Policję.

4. Żądaj okazania dokumentu

Gdy zapuka do twoich drzwi osoba 

np. podająca się za pracownika so-

cjalnego, przedstawiciela handlowe-

go, zarządcy obiektu lub hydraulika 

– zażądaj od niej dokumentu potwier-

dzającego tożsamość. Jeżeli powie, że 

dokument zostawił w samochodzie 

to poproś o jego przyniesienie. Jeżeli 

odmówi – nie wpuszczaj tej osoby do 

domu. Incydent zgłoś na Policję.

5. Nie wpuszczaj obcych do domu

Jeżeli musisz wpuścić do domu obcą 

osobę – zaproś na ten czas swojego 

sąsiada, aby był cały czas z wami. Bo 

może się zdarzyć, że przybysz poprosi 

o szklankę wody i będziesz musiała 

wyjść do kuchni; lub jeżeli będą dwie 

osoby i jedna z nich pójdzie do łazien-

ki – ty idziesz z tą osobą, a sąsiad zo-

staje z drugą. Nie pozwól, żeby nawet 

na chwilę obcy w twoim domu byli 

sami. 

Znacie? Nie znacie? Poznajcie!

Gubin to jedno ze szczególnych miast 

na pograniczu polsko-niemieckim. 

Po wojnie przybywali na te tereny 

mieszkańcy z różnych stron, a naj-

więcej ze Wschodnich Kresów Polski. 

Zakładali rodziny, budowali miasta 

i wsie oraz bronili granic Polski. W 

latach późniejszych wiele młodych 

ludzi otrzymywało nakazy pracy i 

już tu „zapuszczali korzenie”. Często 

w niewielkim mieście zna się ludzi 

z widzenia, których spotkało się na 

niwie służbowej lub towarzyskiej. I 

nie zawsze do końca  wiemy kim są, 

skąd przybyli – ot, skromni „znani-

nieznani”. Takich ludzi także warto 

poznać. Dzisiaj chcę przedstawić taką 

osobę – jest to Romuald Nalepa ( w 

rodzinie zw. Romkiem), jeden z tych, 

którzy strzegli naszą granicę z Niem-

cami. Jego rodzinne miasto to Stalo-

wa Wola. W latach 70-tych ukończył 

Szkołę Chorążych w Kętrzynie i otrzy-

mał skierowanie na staż do Słubic. 

A potem został delegowany do pla-

cówki WOP w Gubinie. Z miastem 

jest związany do dziś. Tu poznał swoją 

(zmarłą już) żonę Jolantę. Jest ojcem 

syna Piotra i dziadkiem wnuka Seba-

stiana. Z WOP-em rozstał się po 24 

latach, gdy tę formację zlikwidowa-

no. Obecnie jest na emeryturze. Ale 

nie zajmuje się tylko swoim jedynym 

wnukiem, z którym jest bardzo zwią-

zany – pan Romuald ma także swoje 

pasje. Pierwszą z nich jest numizma-

tyka, której najwięcej czasu poświęcił 

działając w Woj. Kole Numizmatycz-

nym. Druga - to turystka rowerowa. 

Jest członkiem PTTK w Gubinie i na-

leży do sekcji rowerowej LUZ. Przez 

wiele lat przejechali razem wiele km 

w Polsce i na pograniczu polsko-

niemieckim. Te wypady i wspólne 

biesiadowanie przy ognisku R. Nale-

pa wspomina bardzo ciepło. Ostat-

nio stan zdrowia nie pozwala już na 

uprawianie turystyki rowerowej, więc 

pozostały spacery i wspomnienia. Ko-

chani, emerytura to nie koniec życia –  

to odkrywanie nowych, wcześniej nie 

znanych „światów” - to początek nie 

znanej nam drogi! Więc nie spieszmy 

się, delektujmy się wolnością, abyśmy 

mieli co wspominać! 

SŁ

Z szuflady

Bez tytułu (Ewa Derezińska)

Czy to Bóg stworzył kobietę,

czy kobieta stworzyła się sama?

Na złość dla Adama!

By go kusić i podniecać

Ale – gdy Dzień Kobiet nadejdzie

to Adam świętować będzie(…)

(…) Dziś w „Biedronce” wielkie branie

Tulipany proszę panie

My już takie śliczne, piękne

Stół nakryty, kawa w dzbanku

Tylko luby ciągle w Banku

By wyciągnąć z konta dychę

I zniweczyć naszą pychę

Dziś Dzień Kobiet – drogie panie

Do wieczora – każda z nas „Go” dostanie.

COVID-19 – ważne informacje dla seniorów – cz. II

6. Regularnie dezynfekuj telefon i nie używaj go podczas posiłków – do 

dezynfekcji używaj np. wilgotnych chusteczek nasączonych środkiem 

dezynfekującym.

7. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu – stosuj 

zrównoważoną dietę. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 

porcji warzyw i owoców. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów (najlepiej 

wodę).

8. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. Posługuj 

się informacjami ze sprawdzonych źródeł, opartymi na dowodach na-

ukowych. Znajdziesz je na stronach internetowych Ministerstwa Zdro-

wia (www.gov.pl/zdrowie) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.

gis.gov.pl).

Aplikacje przydatne seniorowi
(Poniższe aplikacje można pobrać na  Android i na iOS)

1. Aplikacja MY  THERAPHY – przypomni nam o zażyciu leków oraz o 

częstotliwości ich zażywania.

2. Aplikacja LISTONIC – służy do tworzenia list zakupów; daje możliwość 

uzyskania informacji na temat promocji w ulubionych marketach.

3. Aplikacja ZDROWE  ZAKUPY – warto się nią zainteresować, bo przez 

nią dowiemy się czy produkt jest wartościowy i nie zaszkodzi nam oraz 

za co tak naprawdę płacimy.

4. Aplikacja BLIX – jest niezawodnym rozwiązaniem do szybkich i ta-

nich zakupów po obniżonych cenach.

5. MAP  MY  WALK – seniorze, ruch to zdrowie, dlatego ta aplikacja bę-

dzie wsparciem dla kondycji fizycznej. Śledzi ona ponad 600 aktywno-

ści m.in. bieganie, jazda na rowerze, marsze i jogę. Na spacerze policzy 

kroki i kalorie. Jeżeli planujemy długie i aktywne życie to ona cię wspo-

może.

Ważne kontakty 

Telefon zaufania – tel. 92 88 (15,00-17,00)

Pomoc prawna – obowiązują zapisy – tel. 507 025 963 

(pon.-piątek, 8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – Urząd Miasta  - 68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel .112

Strony online – abcsenior.com

Opr. strony- S.Łapkowska

Dziadek Romek z wnuczkiem Sebastianem
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Omawiali kultowe hity z różnych epok

Każdy chętnie relaksuje się oglądając znane i kultowe filmy, a nawią-

zania do klasyków spotyka się na prawie każdym kroku w popkulturze. 

Jednakże jak to wszystko zmieniało się na przestrzeni lat? Jak wyglądał 

pierwszy film? Ile zmian w kinematografii zaszło, jak wiele przełomów 

w tej dziedzinie nastąpiło, abyśmy mogli oglądać filmy w wysokiej ja-

kości? 

Prace badawcze będą bardzo ciekawe 

W sobotę (27.02) w sali widowisko-

wej Gubińskiego Domu Kultury 

odbyły się pierwsze zajęcia edu-

kacyjne w ramach projektu „Mło-

dzież movie” z programu „Równać 

Szanse”. Spotkanie to miało wykła-

dowy charakter, a podjętym tego 

dnia tematem była historia kina. 

Stopniowo przechodziliśmy przez 

wszystkie epoki filmowe, anali-

zowaliśmy największe zmiany w 

kinematografii na przebiegu lat, 

a także omawialiśmy kultowe hity 

pochodzące z danego roku. Gdy 

któryś z uczestników projektu oglą-

dał film, który akurat został przed-

stawiony miał za zadanie klasnąć, 

a gdy oglądał i polubił film musiał 

wstać i głośno powiedzieć „Lubię 

ten film!”. Najwięcej klaśnięć po-

jawiło się m.in. przy filmie „Forrest 

Gump” , „Szczęki” , „Pulp Fiction” 

oraz „Dirty Dancing”. Poprosiliśmy 

jedną z uczestniczek projektu, Igę 

Kubiak, aby opowiedziała o swoich 

wrażeniach po pierwszym spotka-

niu projektowym: „Jako osobie in-

teresującej się sztuką, stwierdzam, 

że zajęcia te były inspirujące. Nie-

kiedy trudno mi jest znaleźć cie-

kawy film, który można określić 

mianem dobrego, nie dzięki ak-

tualnej  popularności i „modzie” 

na niego, lecz dzięki ponadczaso-

wym przedstawieniu treści, zna-

komitej fabule, doskonałej grze 

aktorskiej, czy też ścieżce dźwię-

kowej. Na spotkaniu zostało przed-

stawionych wiele filmów, które po-

siadają wymienione przeze mnie 

cechy i z którymi chętnie się zapo-

znam. Myślę że zajęcia mogły po-

móc zrozumieć, co tak właściwie 

w sztukach kinowych jest ważne 

i poruszane. Rasizm, homofobia, 

ksenofobia, problemy psychiczne, 

muzyka, kunszt, historia. Niekiedy 

możemy wręcz utożsamiać się z 

bohaterami ulubionego filmu lub 

jest nam tak bliska jego treść, że 

pomaga nam w złych chwilach. 

Tym właśnie jest film. Zajęcia były 

pouczające i twórcze. Chciałabym, 

aby więcej osób mogło zdobywać 

taką wiedzę”. 

Edukacyjne zajęcia, które są przy-

gotowaniem młodzieży do reali-

zacji wydarzenia artystycznego, 

jakim jest nagranie filmu, trwały 

w sumie ponad 4 godziny. Pod 

koniec spotkania odbył się mini 

konkurs, gra, energizer. Młodzież 

została podzielona na 6 grup, liczą-

cych po 3 osoby. Każda grupa wylo-

sowała 3 tytuły. Uczestnicy dostali 

około pół godziny na wyszukanie 

informacji o danym filmie, a na-

stępnie musieli opowiedzieć o nim 

przed resztą koleżanek i kolegów z 

projektu. Gdy każda osoba się za-

prezentowała, zostały wybrane 2 

najlepsze grupy, następnie odbyło 

się głosowanie, które zadecydowa-

ło o tym, która z nich zwyciężyła. 

Nagrodą była pizza! 

Po zakończonym spotkaniu 

uczestnicy projektu „Młodzież 

movie” otrzymali zadanie domo-

we - wybrać 2 filmy, o których była 

mowa i je obejrzeć, a na kolejnym 

spotkaniu o nich opowiedzieć. Na 

sam koniec uczestnicy zebrali się 

w kółku, aby każdy mógł siebie 

widzieć i wszyscy zaczęli bić sobie 

brawo, aby podziękować za udział 

w dzisiejszym spotkaniu. Uczest-

nicy zajęć byli zadowoleni i z nie-

cierpliwością czekają na ponowne 

spotkanie z grupą. O swoich wra-

żeniach po spotkaniu poprosiliśmy 

jeszcze jedną uczestniczkę, Wikto-

rię Żurko: „Na zajęciach z historii 

kina najbardziej podobała mi się 

wiedza, którą te zajęcia za sobą 

niosły. Super była różnorodność 

przedstawionych filmów. Dzięki 

temu dowiedzieliśmy się m.in. o 

wielu nowych gatunkach filmów, 

bądź o legendarnych aktorach i 

reżyserach. Wiele osób się zainspi-

rowało i sporządziło notatki z tytu-

łami filmów, które po powrocie do 

domu zostały chętnie obejrzane ”.

Nina Mulica (17-letnia uczestniczka 

projektu)

Niedawno pisaliśmy o mających 

się wkrótce rozpocząć pracach 

wykopaliskowych na terenie daw-

nej Wilii Wolfa przez archeologów 

z Muzeum Środkowego Nadodrza 

ze Świdnicy. Warto jednak pod-

kreślić, że już w 2018 roku Stowa-

rzyszenie Eksploracyjno-Historycz-

nego „ŁUŻYCE” prowadziło własne 

poszukiwanie na tym terenie.

Miało to miejsce dokładnie, 8 

grudnia 2018 r. na części dział-

ki nr 244/45 w Parku im. Wasz-

kiewicza. - Były to badania 

p o s z u k i w a w c z o - s o n d a ż o w e  

z wykorzystaniem sprzętu elek-

tronicznego, w ramach wydanego 

pozwolenia przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Zielo-

nej Górze. Celem badań z wyko-

rzystaniem urządzeń elektronicz-

nych na przedmiotowej działce 

było zweryfikowanie hipotezy o 

istnieniu w badanym miejscu po-

zostałości piwnic po przedwojen-

nej willi Wolfa. Hipoteza badawcza 

oparta została na informacjach 

pozyskanych od mieszkańców jak 

również z różnych publikacji na te-

mat przedwojennej historii miasta, 

w tym willi Wolfa. Badanie zostało 

przeprowadzone tylko w dostęp-

nych alejkach spacerowych, co 

znacząco uniemożliwiło uzyskanie 

pełnego obrazu gruntu. Jednak 

zakres profili pozwolił określić po-

tencjalny obrys budowli oraz głę-

bokość zalegania stałych elemen-

tów konstrukcji budynku - od 1 do 

1,5 metra. Aby precyzyjnie wytypo-

wać obszar do prac inwazyjnych 

konieczne byłoby wykonanie peł-

nego skanu 3D badanego terenu, 

po wcześniejszym dostosowaniu 

jego obecnej infrastruktury do ta-

kiego badania. Teren działki pod-

danej badaniom z użyciem sprzę-

tu elektronicznego jest terenem 

trudnym ze względu na rosnący 

tam żywopłot i ustawione tam 

współczesne betonowe podstawy, 

służące niegdyś za element tablic 

informacyjnych - mówi Damian 

Hasiuk, Prezes Gubińskiego Sto-

warzyszenia Eksploracyjno-Histo-

rycznego „ŁUŻYCE.

Wiele osób ciekawi, jakie mogą 

być efekty planowanych prac 

przez archeologów ze Świdni-

cy. - Prace będą bardzo ciekawe, 

ponieważ w końcu dowiemy się 

co w rzeczywistości znajduje się 

w piwnicach budynku. Z różnych 

źródeł pojawiają się sprzeczne 

informacje na temat willi: np. że 

żołnierze radzieccy wysadzili skar-

biec znajdujący się w piwnicach 

willi, inna historia mówi, że do 

skarbca dostali się szabrownicy i 

zabrali najcenniejsze rzeczy znaj-

dujące się wewnątrz, jeszcze inna 

historia mówi o dzieciach, które 

przebiły się przez strop do piwnic. 

Z mojego krótkiego doświadcze-

nia poszukiwacza już wielokrotnie 

słyszałem o różnych historiach, o 

zatopionych czołgach w jeziorach i 

bagnach. Ludzie po II wojnie świa-

towej dużo rzeczy ubarwiali. I tylko 

dokładne badania na terenie willi 

mogą rozwiać różnego rodzaju 

wątpliwości. Moim zdaniem bada-

nia powinny zacząć się od wykona-

nia dokładnej siatki georadarowej, 

a następnie dokładna odkrywka 

tego co zostało z willi - dodaje D. 

Hasiuk, podkreślając jednocześnie, 

że członkowie Stowarzyszenia „ŁU-

ŻYCE” w miarę możliwości będą 

chętnie pomagać archeologom 

przy ich pracach badawczych.

 Antoni Barabasz
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Wspomnienie o Basi Budynek z ciekawą przeszłością 

Dla kogo „Złote pióro”?

Podpalenia samochodów
Ostatnio sporo podpaleń aut w Gubinie i okolicach. Czy to umyślne podpalenia, jakieś porachunki? Kto powi-

nien usunąć takie spalone auto z ulicy? Koło Fiampa stoi już kilka tygodni. 

W gubeńskim tygodniku „Der Mar-

kische Bote” napotkałem informa-

cję o przedwojennym budynku, w 

którym dziś mieści się restauracja 

Państwa Kasowskich „Retro”. We-

dług niektórych czytelników przed 

wojną w tym budynku wytłaczano 

sok z winogron pochodzących z 

gubeńskich winnic. 

Beczki leżakowały w piwnicach 

budynku, a następnie były trans-

portowane do miejsca rozlewania 

i butelkowania, przy Trommelgas-

se (ul. Budziszyńska). Gubinianie 

dodają, że do końca lat 50-tych 

był tu punkt produkcji i sprzedaży 

ceramiki z gliny i sprzedaż cegieł. 

Z innych informacji wynika, że 

tuż obok pod adresem pl. Wolno-

ści 1 wyrabiano kafle do stawiania 

pieców pokojowych. Trudno dziś 

dociec precyzyjnie co było w ja-

kim czasie. Jerzy Czabator pamię-

ta ten budynek jako zaniedbany i 

opuszczony w latach 60-tych. Tu 

z kolegami korzystali z toalety w 

piwnicy. Dziś jest toaleta w tym sa-

mym miejscu. W końcu lat 60-tych 

powstał w tym budynku sklep me-

blowy. Nie udało się skontaktować 

z żadnym pracownikiem sklepu. 

Z posiadanych informacji wynika, 

że już nie żyją. Dzisiejszy właściciel 

restauracji zachował na pamiątkę 

tabliczkę znamionową, która jest 

dowodem na to, że dysponentem 

sklepu meblowego było Woje-

wódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 

Wewnętrznego Zielona Góra (na 

tabliczce W.P.H.W. ZG Gubin ST 

366). Wielu gubinian pamięta jesz-

cze ten sklep, wielu podkreśla, że 

kupione tu meble używa do dziś. 

Ale to świadczy przede wszystkim 

o tym, że robiono wówczas dobre 

sprzęty. Z zebranych informacji 

i wspomnień wynika, że wraz z 

upadkiem przedsiębiorstwa upadł 

i sklep. Był to początek lat 90-tych. 

Od tego momentu budynek za-

czął popadać w ruinę. Nie było 

chętnego, kto by się budynkiem 

zaopiekował. Dopiero w 2001 roku 

nabył go Mariusz Kasowski i po 

załatwieniu wszystkich formalno-

ści rozpoczął remont. W pierwszej 

fazie rozebrano znaczną część 

obiektu (M. Kasowski wspomina, 

że do łuków – widać je wyraźnie 

na dużej sali). Patrząc na zdjęcie 

przed remontem wygląda to tak, 

że rozebrano większą połowę. Ta 

część nie nadawała się do dalsze-

go użytkowania. Potem dobudo-

wano część od strony zachodniej 

i po remoncie obiekt zmienił się 

nie do poznania. Dziś restauracja 

„Retro” to lokal, który warto pole-

cić gościom. Profesjonalna obsłu-

ga, smakowite posiłki, a zmęczony 

podróżny - po wyśmienitej kolacji 

- może przenocować w jednym z 

eleganckich pokoi. Dziś lokal ab-

solutnie nie przypomina powojen-

nego budynku i dawnego sklepu 

meblowego. Właściciele mogą być 

dumni z tego, że ich wieloletni wy-

siłek nie poszedł na marne. 

(sp) 

O odpowiedź poprosiłem podko-

misarz Justynę Kulkę – rzecznika 

prasowego Komendy Powiatowej 

Policji w Krośnie Odrzańskim. - Od 

początku roku na terenie miasta 

i gminy Gubin odnotowano dwa 

zgłoszenia dotyczące uszkodzenia 

mienia poprzez podpalenie pojaz-

dów. Jedno miało miejsce 21 stycz-

nia na ulicy Piastowskiej, drugie 20 

lutego na ul. Kinowej. Powyższe 

sprawy prowadzone są przez po-

licjantów Referatu Kryminalnego 

Komisariatu Policji w Gubinie, któ-

rzy pracują nad ustaleniem oko-

liczności w jakich doszło do zda-

rzenia. W celu rozwiązania sprawy, 

analizowany jest każdy wątek i 

sprawdzana jest każda informa-

cja. Po wykonaniu niezbędnych 

czynności procesowych, policjanci 

informują pokrzywdzonych o po-

trzebie zabezpieczenia, ewentual-

nie usunięcia pojazdu. To na wła-

ścicielu lub użytkowniku pojazdu 

ciąży obowiązek usunięcia samo-

chodu. Jednocześnie chciałabym 

nadmienić, iż przeciwdziałając ta-

kim zdarzeniom w przyszłości, po-

licjanci podczas patrolowania ulic 

zwracają uwagę na osoby będące 

w pobliżu samochodów, w szcze-

gólności gdy są one zaparkowane 

w miejscach zaciemnionych i nie-

objętych monitoringiem – przeka-

zała podkom. J. Kulka.

Pytany o sprawę komendant gu-

bińskiej Straży Miejskiej Krzysztof 

Dubert podkreślił, że błyskawicz-

nie udało się ustalić właściciela 

spalonego auta, ale pomimo wie-

lokrotnych monitów nie udało się 

skontaktować z nim, ani z jego 

partnerką. Choć samochód do ni-

czego nie nadaje się, to w świetle 

prawa stanowi własność osobistą. 

(sp)

...nigdy mi kto szlachetny, nie był 

obojętny, dziś was rzucam i dalej 

idę w cień - z duchami 

Ten fragment wiersza Juliusza 

Słowackiego „Testament mój” jest 

najlepszym odzwierciedleniem, 

jakim można scharakteryzować 

naszą nieodżałowaną koleżankę 

Basię Świacką. Zdawałoby się, że 

znam cię Basiu od zawsze, a tak 

trudno jest myśli ubrać w słowa. 

Zacznę więc od początku. Po raz 

pierwszy miałam przyjemność 

poznania Ciebie w szpitalu, gdzie 

pracowałaś jako laborantka, po-

nownie nasze drogi złączyły się w 

Spółdzielni Inwalidów ,,Pokój” w 

Gubinie. Tam w przyzakładowej 

przychodni lekarskiej kontynu-

owałaś swoją profesję zawodową. 

Kolejny raz po latach nasze drogi 

spotkały się po przejściu na eme-

ryturę. Uczęszczałyśmy na UTW 

w Gubinie, na którym to dałaś się 

poznać jako aktywna słuchaczka, 

uczęszczając regularnie na wy-

kłady, ale też byłaś jedną z wielu 

wokalistek w zespole wokalnym 

,,Barwy Jesieni”, z którym to cha-

rytatywnie gościłaś wśród senio-

rów Gubina i Mościszek, niosąc 

wraz z zespołem odrobinę ciepła 

i miłości ludziom chorym i sła-

bym. Bo właśnie taką byłaś Basiu, 

kruchą, spokojną, lecz stanowczą 

kobietą o wielkim sercu na dłoni, 

a że złote serce miałaś odeszłaś 

więc tak cicho jak żyłaś, przez 

to trudniej się nam pogodzić z 

myślą, że już nie spotkamy się 

na próbach. W imieniu wszyst-

kich słuchaczek wraz zarządem 

UTW, a zwłaszcza od nas – ze-

społu wokalnego ,,Barwy jesieni” 

- dziękujemy, że byłaś wśród nas. 

Basieńko, po raz ostatni mówię 

zatem do zobaczenia gdzieś hen 

na mlecznej drodze...

Alicja Bołoczko 

XII Konkurs Literacki im. Tade-

usza Firleja o „Złote Pióro” edycja 

roku 2020 odbywa się - jak więk-

szość wydarzeń kulturalnych roku 

2020 – z powikłaniami. Zarząd 

Gubińskiego Towarzystwa Kultu-

ry postanowił odroczyć werdykt 

w czasie licząc na pozytywną 

zmianę sytuacji epidemicznej.  

Poprawa niestety nie nastąpiła, 

ale być może, w efekcie długiego 

okresu zbierania prac na konkurs 

nadesłano aż 261 zestawów -  118 

zestawów wierszy i 143 prace pi-

sane prozą. Miłym zaskoczeniem 

były prace nadesłane z Litwy, 

Niemiec i Anglii. Jury w składzie: 

Ewa Dąbek, Małgorzata Jarosz, 

Anna Konstanty, Małgorzata Wla-

zeł miało nie lada kłopot z wyło-

nieniem zwycięzców. Na stronie 

internetowej MBP w Gubinie w 

zakładce „Gubińskie Towarzystwo 

Kultury” można już przeczytać 

wyniki w kategorii POEZJA, nie-

bawem pojawią się również wy-

niki w kategorii PROZA. Na razie 

wszystkie laury są w rękach ko-

biet -  I miejsce zajęła Magdale-

na Cybulska, a kolejne Marzena 

Przekwas – Siemiątkowska, Anna 

Piliszewska, Urszula Lewartowicz, 

Irena Wanda Niedzielko, wyróż-

nienia otrzymały panie Weronika 

Gajda i Magdalena Dryl. 

- Zakres tematyczny nadesłanych 

prac jest ogromy. Nie jest zasko-

czeniem, że wielu autorów nawią-

zało do epidemii i ograniczenia 

wolności osobistej. Już wiadomo, 

że gala podsumowująca konkurs 

nie będzie mogła się odbyć. Kon-

kurs, jak zwykle, odbywa się dzię-

ki życzliwości sponsorów, którym 

serdecznie dziękujemy - mówi 

Anna Konstanty, prezes Gubiń-

skiego Towarzystwa Kultury. 

(red)
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Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Lp. Numer
działki

Pow. 
(m²)

  Położenie Cena 
wywoławcza
(netto w złotych)

 Wysokość
   wadium

  Termin
przetargów
  odbytych

                                                            Uwagi

1

 28/100
  oraz 

 28/68
   496

   

 ul. Miodowa
     obręb 3

     26.900,00

    
  2.690,00

  

    -------

   

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właściciela nieruchomości sąsiedniej, gdyż działka 
będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast 
być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości przyległych, poprawiając warunki ich zagospodarowania, 
w związku z czym warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę  osób. Teren częściowo 
ogrodzony, zarośnięty trawą i pozostałością drzew owocowych – stan do usunięcia. Teren objęty miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
„Miodowa” na terenie położonym między ulicami Miodową, Kosynierów, 1 Maja i Wojska Polskiego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, położonych w obrębie 3 m. Gubina, tj. 
nieruchomość oznaczona jako dz. nr 37/3, 37/1, 28/14, 28/24 oraz nieruchomość oznaczona jako dz. nr 39/3, 39/4. Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w 
sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 
5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy),
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami),
- oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu wraz z dowodem potwierdzającym 
użytkowanie wieczyste lub własność (aktualny odpis księgi wieczystej).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 19 kwietnia 2021 r. do Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie (pok. nr 104),  
ul. Piastowska 24. Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę 
osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium 
za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w 
ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano 
wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem faktycznym 
nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną oraz zobowiązana jest do sprawdzenia 
czy przedmiotowe nieruchomości odpowiadają jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego 
zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. 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, w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt 
uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami 
sieci. 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 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta 
Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, 
w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  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),
- 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);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu 
notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina 
Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt 
kupującego. 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. z 2014 r., poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w 
formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 17 marca 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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BURMISTRZ MIASTA GUBINA O G Ł A S Z A 
I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Lp. Adres

Księga 
wieczysta

Opis lokalu

Cena 
wywoławcza 
lokalu wraz  

z udziałem w 
gruncie (netto)

Wysokość 
wadium

Termin 
przetargów  
odbytych

Uwagi

1.
P i a s t o w s k a 
50/2dz. nr 171 

o pow. 674,00 
m² w obrębie  
3, udział 
w gruncie 
i częściach 
w s p ó l n y c h 
budynku – 
111/280

ZG2K/00004456/8
Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym 
piętrze trzykondygnacyjnego budynku, składa 
się z trzech pokoi, kuchni, skrytki, łazienki z WC  
i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 
101,90 m², przynależność do lokalu 
stanowi weranda  o pow. użytkowej  
9,00 m². Budynek, w którym znajduje się 
przedmiotowy lokal składa się z trzech lokali 
mieszkalnych. Lokal wolny jest od obciążeń i 
zobowiązań osób trzecich.

147.000,00 zł 14.700,00 zł -

Lokal w złym 
stanie technicznym.

Układ 
funkcjonalny

– korzystny, wejście 
do wszystkich 
pomieszczeń  

z przedpokoju.. 

Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2021 roku o godz. 12ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą 
wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie 
miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2021 
r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są 
do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do 
zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej 
dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca  w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z 
notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub 
zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Budynek przy ulicy Piastowskiej 50 wpisany jest 
do rejestru zabytków pod numerem rej. L-594/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia  
26.10.1994 r. Wylicytowaną cenę obniża się o 50% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.  Koszty przygotowania 
dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona 
jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 
106). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990). Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. 
Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. 
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 17 marca 2021 roku. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 4558141, w 
godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu: 14 kwietnia 2021 r.  
w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 2 w budynku przy ulicy Piastowskiej 50.

W związku z zagrożeniem prze-

ciw powodziowym, w okresie 

24.02. – 03.03, strażacy monito-

rowali poziom wody na Nysie Łu-

życkiej. Nie stwierdzono wystą-

pienia zagrożeń.

24.02. Dwa zastępy strażaków 

zostały zadysponowane do usu-

nięcia konarów drzewa zwisają-

cych nad jezdnią przy ul. Sikor-

skiego.

26.02. Obligatoryjnie do płonącej 

sadzy w przewodzie kominowym 

w jednej z posesji przy ul. Pia-

stowskiej zadysponowano trzy 

zastępy.

26.02. Na ul. Kresowej zderzyły 

się dwa samochody osobowe – 

Mercedes kl. C i Skoda Octawia. 

Na miejsce zdarzenia zadyspo-

nowano dwa zastępy strażaków, 

karetkę pogotowia; zadyspono-

wano również 4 radiowozy z ko-

misariatu policji w Gubinie. Stra-

ty oszacowano na 15 tysięcy zł.

26.02. Po raz drugi w tym dniu 

na ul. Kresowej zderzyły się dwa 

samochody  tym razem WV Pas-

sat i Skoda Octawia (sic!). Dwie 

osoby zostały poszkodowane, 

straty oszacowano na ok. 20 tys., 

a na miejsce zdarzenia zadyspo-

nowano jeden zastęp strażaków, 

pogotowie ratunkowe i ponow-

nie 4 radiowozy policyjne. W obu 

przypadkach było niedostosowa-

nie się kierujących do aktualnych 

warunków pogodowych. 

04.03. Jeden zastęp został za-

dysponowany na most na Lubszy 

(obok Ronda Pionierów) w celu 

niedopuszczenia do próby samo-

bójczej młodej osoby. Na miej-

sce zdarzenia zadysponowano 

również pogotowie ratunkowe i 

policję.

05.03. Do zderzenia samocho-

dów osobowych marki Volkswa-

gen Sharan i Golf doszło w Sę-

kowicach. Jedna osoba została 

poszkodowana, straty oszacowa-

no na ok. 7 tys. złotych. Na miej-

sce zadysponowano dwa zastępy 

strażaków, dwa radiowozy poli-

cyjne i pogotowie ratunkowe.

05.03. W tym dniu w wyniku 

podpalenia – spłonął samochód 

osobowy marki Porsche. Straty 

oszacowano na ok. 80 tys. zł., na 

miejsce zdarzenia zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków.

08.03. W Bieżycach w wyniku 

zderzenia dwóch samochodów 

Hundai i VW jedna osoba została 

poszkodowana. Na miejsce za-

dysponowana dwa zastępy stra-

żaków, pogotowie i policję.

Informacje przekazał dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśni-

czej PSP w Gubinie mł. bryg. 

Dariusz Wojtuń. Oprac. AB.

Raport 998



14    sroda 17.03.2021 społeczeństwo

Niewykorzystany i popadający w ruinę tzw. budynek „B” szpitala w Gubinie, w którym przed laty znajdowały 

się oddziały między innymi dziecięcy i wewnętrzny - znalazł w końcu nabywcę. Jest nim przedsiębiorca Sta-

nisław Bojkowski – od wielu lat zajmujący się usługami z zakresu służby zdrowia; zarządzający specjalistycz-

nymi poradniami medycznymi w Krośnie Odrzańskim oraz Gubinie.

Plac zabaw jak nowy!
Zakończono prace przy modernizacji placu za-
baw przy ul. Konopnickiej, który został wykona-
ny dzięki dofinansowaniu z unijnego projektu.

Awans coraz 
bardziej realny

Jest nabywca

Doskonale radzi się sobie w tym sezonie MKP Carina 

Gubin. Są liderem „JAKO IV ligi Lubuskiej”. Czy docze-

kamy się III ligi w naszym mieście?

Jest managerem zarządzającym 

Poradnią „Grunwald” - najem-

cą budynku, który administruje 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich, 

a w którym znajdował się kiedyś 

Urząd Pracy. Wszystkie poradnie 

planuje przenieść do nowego – 

wyremontowanego – obiektu. Bu-

dynek „B” zlokalizowany na terenie 

kompleksu szpitalnego przy ul. 

Śląskiej został nabyty od krośnień-

skiego starostwa za kwotę 541 

tysięcy złotych. Nabywca tym sa-

mym zobowiązał się do przeprowa-

dzenia w kilku etapach jego kom-

pleksowego remontu. Najmniej 

zniszczone były pomieszczenia na 

parterze, dlatego też w pierwszym 

etapie są w nich wykonywane pra-

ce modernizacyjne. Równie istot-

ną sprawą jest naprawa dachu bu-

dynku – bez jego kompleksowego 

remontu, wszelkie inne prace by-

łyby pozbawione sensu – wyjaśnia 

w rozmowie z „Wiadomościami” 

Wicestarosta powiatu Ryszard Za-

krzewski. W pierwszej kolejności, 

po zakończeniu niezbędnych prac 

remontowych na parterze – pla-

nowane jest sukcesywne urucho-

mianie poradni specjalistycznych 

– kardiologicznej, laryngologicz-

nej, ortopedii, diabetologicznej i 

chirurgicznej. Również w tej kon-

dygnacji umieszczony zostanie 

nowy cyfrowy aparat RTG oraz ga-

binet zabiegowy. Przedsiębiorca, 

remontując kolejne piętra planuje 

uruchomić w przyszłości inne po-

radnie i gabinety, m.in. poradnię 

zdrowia psychicznego. Zakoń-

czenie podstawowego remontu 

pomieszczeń parterowych jest 

przewidziane na koniec kwietnia 

br. Inwestor planuje oczywiście 

kompleksowe ocieplenie budynku 

oraz zainstalowanie klimatyzacji 

we wszystkich pomieszczeniach. 

Dotychczas wykonano dużo prac; 

został „przełożony” dach budyn-

ku, wymienione okna, instalacja 

elektryczna. Jak podkreśla R. Za-

krzewski – budynek „B” był najbar-

dziej zaniedbanym budynkiem w 

kompleksie szpitalnym. Dodajmy, 

iż w budynku „A” w kompleksie 

przy ulicy Śląskiej mieści się Za-

kład Opiekuńczo– Leczniczy, Noc-

na i Świąteczną Opieka Medyczna 

oraz Pogotowie Ratunkowe. Na-

tomiast w najnowszym budynku 

„C” planuje się uruchomienie Od-

działu Rehabilitacyjnego. Inwestor 

wyraził również wstępne zaintere-

sowanie nabyciem dodatkowych 

budynków, w których przed laty 

mieściły się pomieszczenia admi-

nistracyjne i techniczne. Budyn-

ki te również są w bardzo złym 

stanie technicznym. W tej chwili 

analizujemy ewentualną sprzedaż 

w uzgodnieniu z zarządem ZCM, 

uwzględniając nasze potrzeby i 

możliwości.– podsumowuje nasz 

rozmówca.             Antoni Barabasz

Styczeń: Sprawy organizacyjne, 

opracowanie planu pracy- Prezy-

dium Zarządu

Luty: Spotkanie Zarządu -zapo-

znanie z tegoroczną działalno-

ścią, podział pracy

Marzec: „Dzień Kobiet”- spotka-

nie

Kwiecień: „Kaziuki”-Ochla, za-

mek Krosno Odrz. 10.04. -24.04.21 

– Ośrodek Wypoczynkowy „So-

bótka” Świnoujście 1 820,00 zł

Maj: Sanatorium „Sasanka” Świ-

noujście 20.05-02.06.21 z zabie-

gami lub bez, odpłatność zależy 

od kategorii pokoi, Wczasy „Bał-

tyk: Mielno 14.05-24.05.21

1 380,00 zł

Czerwiec: Wczasy ośrodek „Wikto-

ria” Grzybowo k/Kołobrzegu 20.06-

30.06.21, 1  120,00zł. Wczasy 09.06-

19.06.21 „Piramida LUX” Mrzeżyno 

1 490,00zł.

Lipiec: Wycieczka – Mazury 

4-dniowa 850,00zł, Szczytna, Gi-

życko, Sejny, Rejs Kanałem Augu-

stowskim, Lipki, Grunwald.

Sierpień: Sanatorium „Pałac ła-

zienki II” Ciechocinek 15.08-22.08.21 

1 280,00 zł. Wycieczka „Trójmiasto” 

24.08-27.08.21, 1 000,00 zł.

Wrzesień: Sanatorium „Sasanka” 

Świnoujście 01.09-15.09.21. Wy-

cieczka Zakopane 20.09.-26.09.21. 

Ośrodek „Kolejarz” 1  100,00 zł. 

Wczasy Dźwirzyno „Majed” 02.09.-

14.09.21 1 390,00 zł.

Październik: Tydzień Seniora – 

posiedzenie Zarządu

Listopad: Andrzejki

Grudzień: Pożegnanie Roku. Wi-

gilia.

Wielkanoc: 01.04-07.04.2021 Dom 

Zdrojowy Szczawno-Zdrój 970,00 

zł z transportem, 870,00 zł bez 

transportu

Zapraszamy do naszego biura 

przy ul. Chrobrego 6 w czwartki 

w godz. 10:00 - 13:00, telefon: 790 

277 212.

Plan pracy ZERiI Gubin w 2021 roku

Nosi on nazwę: „Europark – wy-

korzystanie dziedzictwa przyrod-

niczo – kulturowego do rozwoju 

turystyki w obszarze przygranicz-

nym. Rewitalizacja parków w Gu-

binie – rewitalizacja parku przy ul. 

Obrońców Pokoju i ul. Słowackie-

go oraz terenu rekreacyjnego przy 

ul. Konopnickiej”. Koszt zadania to 

około 80.000 złotych. Prace wyko-

nała firma MAGIC GAREN Sp. z  o.o. 

z miejscowości Pakość. Poprosili-

śmy o wypowiedź Naczelnika Wy-

działu Komunalnego i Inwestycji 

z Urzędu Miejskiego – Krzysztofa 

Olifirowicza – Kalinowicza: - To 

zadanie zostało wcześniej przy-

gotowane do realizacji w uzgod-

nieniu z Lubuskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, gdyż 

cały teren centrum miasta i wo-

kół kościoła farnego znajduje się 

w strefie i jest objęty nadzorem 

konserwatorskim. Z tego powodu 

są wymagane niezbędne pozwole-

nia na wykonywanie jakichkolwiek 

prac. Biorąc pod uwagę procedu-

ry przetargowe – wybraliśmy tego 

wykonawcę, gdyż cena związana z 

zakupem i montażem była dla nas 

bardzo atrakcyjna; pominęliśmy w 

ten sposób tzw. pośredników. Nie-

zbędne prace były wykonywane 

w szybkim tempie. W następnym 

etapie – po zakończeniu proce-

dur przetargowych, które jeszcze 

trwają, przystąpimy do wykony-

wania rewitalizacji parku przy ulicy 

Obrońców Pokoju, gdzie miedzy 

innymi zostanie wykonana nowa 

fontanna i ul. Wodnej (rejon ulic 

Wiśniowej/Małej).Te prace powin-

ny zostać zrealizowane do końca 

bieżącego roku.    Antoni Barabasz

Nasza drużyna jest jednym z fawo-

rytów do awansu. Runda wiosenna 

zaczęła się dla Cariny doskonale. 

Najpierw 6 marca rozgromili na 

własnym boisku Czarnych Browar 

Bytnica 7:1, a w ostatni weekend 

(13.03) wygrali 1:0 na wyjeździe z 

trzecią w tabeli Ilanką Rzepin. Po 

rozegraniu 20 spotkań, gubianinie 

mają na swoim koncie 49 punktów 

(15 zwycięstw, 4 remisy, jedna po-

rażka). Bilans bramkowy imponują-

cy: 64:19. Drugi w tabeli Dąb Sława

-Przybyszów na 43 pkt. W następnej 

kolejce (sobota, 20.03) Carina miała 

zagrać u siebie z Piastem Iłowa, a ty-

dzień później na wyjeździe ze Spój-

nią Ośno Lubuskie, ale zgodnie z 

ogłoszonymi obostrzeniami dla na-

szego województwa czasowo zosta-

ły zawieszone rozgrywki IV ligi. 

Awans do trzeciej ligi (to już szczebel 

centralny w strukturze PZPN) byłby 

ogromnym sukcesem dla Cariny. 

Oznaczałoby to, że jesienią do Gu-

bina mogłyby zawitać takie drużyny 

jak Ruch Chorzów (o ile nie awan-

suje do II ligi), Polonia Bytom, Ślęża 

Wrocław, czy też rezerwy Zagłębia 

Lubin i Górnika Zabrze. Do awansu 

jednak jeszcze daleko. Runda wio-

senna będzie długa. Sezon zakoń-

czy się dopiero pod koniec czerwca. 

Oby dla nas z happy endem.      (am) 
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270
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 Redaktor naczelny - Andrzej Matłacki  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (68) 455 8203  Antoni Barabasz - redaktor  Stale współpracują z redakcją: Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Krzysztof 
Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Agora S.A. Oddział Piła | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany 
tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, 
kuchnia. Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek, 
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych 
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany 
Serwis „Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 

30 lub 68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie 
mieszkań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal 
produkcyjnych. 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.
ZATRUDNIĘ szlifierza do ogrodzeń metalowych. 
Tel. 660 721 300
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych z 
doświadczeniem. Tel. 660 721 300
SPRZEDAM tanio chłodziarko-zamrażarkę 
„Ardo” - używana w bardzo dobrym stanie. Tel. 
68 455 31 41.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie w bloku na 
osiedlu Emilii Plater w Gubinie - 58 m2, balkon, 
piwnica, wc i łazienka oddzielnie. Mieszkanie na 
1 piętrze, ciepłe, nie szczytowe. Cena: 210 tys. zł 
(możliwość negocjacji). Tel. 572 103 022.
SPRZEDAM mieszkanie o pow. 117m2 w domu 
dwurodzinnym, ul. Batalionów Chłopskich 30. 
Mieszkanie dwupoziomowe - 1 piętro; 4 pokoje, 
kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC i korytarz. 2 

piętro - poddasze 2 pokoje, WC. 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: 
200 000 zł (niewielka  negocjacja ceny). Termin 
zasiedlenia od zaraz. Możliwość obejrzenia po 
uzgodnieniu terminu. Tel. 723 667 832 lub 661 
013 927.
SPRZEDAM drewno opałowe, dąb, suche, goto-
we do palenia - 10 m3. Tel. 68 455 31 41.

Wynajmę mieszkanie 
w Gubinie 28 m. 

kw. na II. piętrze w 
bloku, po remoncie, 
idealny stan. Jeden 

pokój z kuchnią, 
łazienką, przedpokój, 

kompletnie 
umeblowane 
i całkowicie 
wyposażone 
we wszystkie 

urządzenia. Jest 
też miejsce na 
zaparkowanie 
samochodu. 

Wynajmę chętnie 
dla firm. Czynsz 

miesięczny w kwocie 
1300 zł., w tym 
ryczałt. Kaucja 

trzymiesięczna. Tel. 
0048 883 005 775.  

Zareklamuj się w 

WiadomościachGubińskich  

Telefon: 721 032 705

wiadomoscigubinskie@o2.pl
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Kilka pytań do...
Z Markiem Kotowiczem – st. chor. sztab. rez. WP, muzykiem nieistniejącej dy-

wizyjnej orkiestry, rozmawia Antoni Barabasz.

Więcej informacji : 783 072 585

Wyrazy ogromnej wdzięczności i uznania dla 
dr Lecha Borkowskiego oraz personelu 

medycznego „Atol” 
za bardzo troskliwą opiekę 

i ogromną wrażliwość podczas leczenia
śp. Ewy Beldy

składa córka Agnieszka z mężem i córkami.

Ponadto dziękujemy wszystkim, którzy w tak 
bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 

smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Ewy Beldy.

Podziękowania dla doktora Lecha Borkowskiego
oraz całego personelu medycznego „Atol” 

za opiekę i okazane serce podczas choroby 
Śp. Ewy Beldy

składa syn Wojciech z żoną i synem.

Ponadto serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, 

uczestniczyli we mszy św. oraz uroczystości 
pogrzebowej śp. Ewy Beldy.

Z czym kojarzy Ci się Wojskowa 

Orkiestra?

Bez przesady mogę powiedzieć, że 

z niemal trzema dekadami mojego 

zawodowego życia w mundurze. 

Jaki był początek Twojego zain-

teresowania muzyką i późniejszej 

drogi życiowej w mundurze?

Jestem rodowitym nowosolaninem, 

tam też zacząłem chodzić do szko-

ły. W związku z tym, że moja mama 

jeszcze przed wojną grała na man-

dolinie, więc zostałem zapisany do  

zespołu mandolinistów, działającego 

przy tamtejszym ośrodku kultury. W 

zespole były same dziewczęta. Po 

jakimś czasie sam zrezygnowałem. 

Prywatnie rozpocząłem naukę gry 

na akordeonie – uczyłem się przez 

trzy lata. Przy jakiejś okazji Pan Ro-

manik – zielonogórski muzyk, filhar-

monik zaproponował mi naukę gry 

na klarnecie, mówiąc: „Jak nauczysz 

się grać na klarnecie, to tym samym 

będziesz grał na saksofonach”. Dla-

tego też saksofon stał się jednym z 

moich ulubionych instrumentów. W 

międzyczasie w Nowej Soli zapisano 

mnie do Szkoły Muzycznej I stopnia, 

po zdaniu egzaminu wstępnego zo-

stałem od razu skierowany do III kla-

sy. Jeszcze wcześniej do odbycia za-

sadniczej służby wojskowej zostałem 

skierowany do Kożuchowa, który or-

ganizacyjnie podlegał pod gubińską 

dywizję; był to 1969 rok. Z Kożuchowa 

trafiłem do Zgorzelca, gdzie zosta-

łem mianowany kapelmistrzem w 

tamtejszej orkiestrze garnizonowej; 

tam też – odbywając nadal zasadni-

czą służbę wojskową - ukończyłem 

szkołę muzyczną II stopnia, a stam-

tąd zostałem skierowany do Gubina. 

Od 1978 roku mieszkam cały czas 

w Gubinie, a moje zawodowe życie 

było związane z wojskiem, ściślej z 

orkiestrą garnizonową. Nie będąc 

jeszcze zawodowym żołnierzem – 

przez całą dekadę związany byłem w 

różny sposób jako instruktor muzyki 

w kulturze. 

Jesteś znany jako multiinstrumen-

talista! 

Tak o mnie mówią znajomi. Owszem, 

akordeon jest moim pierwszym in-

strumentem muzycznym, na któ-

rym chętnie grywam i akompaniuję. 

Pierwszy akordeon kupili mi jeszcze 

rodzice, podobnie jak pianino, potra-

fię też zagrać na mandolinie i gita-

rze. Trochę żałuję, że nie nauczyłem 

się dobrze grać na akordeonie, tzw. 

guzikówce. Obecnie często używam 

do akompaniamentu komputera z 

zapisanym podkładem muzycznym, 

jest to urządzenie kapitalnie ułatwia-

jące granie. Mając wcześniej przy-

gotowany tzw. podkład, wiem, ze 

„nie spóźni” mi się z wejściem żaden 

perkusista lub gitarzysta. Naciskam 

odpowiedni klawisz – pojawia się 

wstęp utworu, a ja już dalej sam go 

wykonuję. Wiele razy gram w duecie 

ze swoim kolegą z orkiestry – klarne-

cistą, saksofonistą i werbistą - Wład-

kiem Huberem. Pozostali koledzy z 

naszej orkiestry obrali różne drogi 

życiowe po rozformowaniu wojska w 

Gubinie, często się widujemy.

Czy nie brakuje Ci tej specyficznej 

atmosfery, gdzie niemal wszystkie 

miejskie uroczystości, nie mówiąc 

o wojskowych, uświetniała orkie-

stra garnizonowa?

Łza się w oku okręci, gdy obserwując 

czasami jakieś uroczystości, że jest 

tak smutno, brak właściwej oprawy, 

uświetnionej orkiestrą, że braku-

je tej tak zwanej podniosłości, gdy 

np. osoby postronne słysząc Hymn 

Państwowy – nie zawsze umieją się 

zachować, przyjąć godną postawę. 

Zobaczmy np. jak się zachowu-

ją Amerykanie lub Anglicy słysząc 

swój hymn. Przed wielu laty w ów-

czesnym „Rolniczaku” była orkiestra 

prowadzona przez nieżyjącego Ma-

riana Storto, było jakoś inaczej... W 

sumie został zaprzepaszczony do-

robek artystyczny wielu osób. Mam 

w swoim domu zachowanych wiele 

nagrań. Dość często je odsłuchuję. 

Braliśmy udział także w smutnych 

uroczystościach – pożegnaniach 

osób odchodzących. No i orkiestra 

garnizonowa uświetniała uroczysto-

ści, gdzie władze wojskowe i cywilne 

witały ważne osoby, przełożonych, 

dyplomatów odwiedzających Gubin. 

Były też komiczne sytuacje... 

Jakież to?...

Lata temu – na powitaniu nowo 

awansowanego do stopnia general-

skiego starszego oficera, ówczesny 

„tamburmajor”, tak zamaszyście 

zamachnął się buławą, że ta mu po 

prostu wyleciała z ręki! Było trochę 

śmiechu, ale nowo awansowany ge-

nerał stanął na wysokości zadania 

– dowcipem rozładowując, bądź co 

bądź, niezręczną atmosferę!

Byłeś też związany wiele lat z ama-

torską wojskową estradą. Zespół 

Estradowy „Pancerni”, którego 

twórcą był nieżyjący ppłk. Zyg-

munt Traczyk był na absolutnym 

topie amatorskich zespołów estra-

dowych w Wojsku Polskim.

Byliśmy rzeczywiście najlepsi! Nasze 

solistki – Halina Nodzak, Małgorzata 

Skowron (z domu Krawczyk), Lilia 

Spychała (z domu Traczyk), Marian-

na Wysocka, Ewa Jaworska, niezapo-

mniana dla mnie Czesia Kołomycka 

z Sulechowskiego Domu Kultury 

miały i odpowiednie obycie scenicz-

ne i głos! Estrada „Pancernych” zje-

chała chyba wszystkie wojskowe 

poligony w Polsce. Byliśmy też za-

praszani z programem artystycznym 

przez Dowództwo Armii Radzieckiej 

do ich siedzib – Legnicy, Świętoszo-

wa, z okazji ćwiczeń wojsk Układu 

Warszawskiego występowaliśmy na 

poligonach w NRD – w Sprember-

gu, Czechosłowacji – w Karlowych 

Warach. W Estradzie po śmierci 

st. chor. Leszka Fesiuka - zostałem 

mianowany kierownikiem Zespo-

łu. Dzięki ppłk. Traczykowi zarówno 

sam zespół, jak też ja osobiście wiele 

zawdzięczam, między innymi nagro-

dy i swoje awanse na kolejne stopnie 

wojskowe. Działaliśmy w oparciu o 

Klub Garnizonowy. „Pancerni” byli 

swoistym „oczkiem w głowie” kolej-

nych jego kierowników ppłk. Cze-

sława Rysmana, ppłk. Antoniego 

Grześkowiaka, kapitanów  Zdzisława 

Matusiaka i Jerzego Szostaka, mjra 

Jerzego Ziemby.

Czy chciałbyś wrócić do wojska?

Z wielka chęcią – nawet nie zważając 

na swój wiek, a stawiając tylko jeden 

warunek: Z POWROTEM DO ORKIE-

STRY! 

Dziękuję za interesujące wspo-

mnienia.

  


