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Sukcesy Pawła 
                                   

Na pływalni w Poznaniu odbyły się 

XXI Otwarte Mistrzostwa Wielko-

polski w Pływaniu w kategoriach 

Masters. W zawodach wystartował 

Paweł Krupiński z Gubina.
                                                czytaj str. 6

Po długiej i ciężkiej chorobie Małgo-

rzata Brzezińska przegrała walkę o 

życie. Znana głównie jako nauczy-

cielka wychowania fizycznego w SP 

nr 2.

czytaj str. 11

Wielkie sprzątanie

W sobotę (10.04) odbędzie się 

sprzątanie brzegu Nysy Łużyckiej. 

Organizatorzy zapewniają worki na 

śmieci, rękawiczki ochronne oraz 

dużo humoru!

                                             czytaj str.4

Kilka pytań do...

Nasza książnica liczy nieco ponad 

56 tysięcy książek. Przekrój wiekowy 

osób korzystających z biblioteki jest 

duży - mówi Ewa Dąbek, Dyrektor 

MBP w Gubinie.

cztyaj str.16

Formularz do samospisu, dostępny 

od 1 kwietnia 2021 na stronie www.

spis.gov.pl, będzie zawierał szereg 

pytań, na które musimy odpowie-

dzieć. Czego należy się spodziewać?

czytaj str.  3

Spis Powszechny –  
o co nas zapytają?

Niecodzienna 
nauczycielka

Dołączmy do niebieskiej fali!
Mimo wszelkich przeciwności losu, tradycja musi zostać podtrzymana. Po-
czątek kwietnia to od wielu lat czas Światowych Dni Autyzmu. Nie inaczej 
będzie i tym razem – Gubin znów będzie niebieski! Choć nie co w innej for-
mie, niż przed „erą koronawirusową”. Czego  możemy się spodziewać i w co 
warto się zaangażować?                                                                              czytaj str. 14

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni nas wszystkich pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja.

życzy zespół redakcyjny oraz wydawca „WG”.
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W Żaganiu, mieście oddalonym o 

około 80 km od Gubina, od jakie-

goś czasu stacjonują amerykańscy 

żołnierze. W związku z tym do Gu-

bina z wizytą przyjechał przedsta-

wiciel armii USA - kapitan Jon Allen. 

- Naszym celem jest nawiązy-

wanie kontaktów z lokalną spo-

łecznością, które mogą przynieść 

korzyści dla wszystkich zaintere-

sowanych stron – zaznaczył oficer. 

– Przyznam, że jestem pod dużym 

wrażeniem Gubina, który uważam 

za bardzo ładne miasto. Ponadto 

jestem zaskoczony tutejszym roz-

wojem gospodarczym.

W trakcie spotkania z burmi-

strzem Bartłomiejem Bartcza-

kiem padło zapewnienie o chęci 

włączenia się Amerykanów w pro-

gram wydarzeń, podczas których 

zaprezentowany zostanie sprzęt 

na wyposażeniu amerykańskiej 

armii. – Doskonale zdaję sobie 

sprawę, że organizacja imprez 

jest w tym momencie niemożli-

wa i tak naprawdę nie wiadomo 

kiedy obostrzenia na to pozwolą – 

Amerykańscy żołnierze w Gubinie? Potrzebujesz pomocy?
Wszystkich potrzebujących po-

mocy terapeutycznej zapraszamy 

do skorzystania z oferty nowo-

powstałego Punktu Konsultacyj-

no-Informacyjnego, który od 10 

marca będzie działał w Świetlicy 

Opiekuńczo-Wychowawczej przy 

ul. Gdańskiej 17.

Punkt dla osób potrzebujących 

wsparcia psychologicznego, psy-

choterapeutycznego oraz do-

świadczających trudnych sytuacji 

życiowych zostanie uruchomiony 

m.in. dla młodzieży i dorosłych, 

którzy borykają się z takimi pro-

blemami 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 po-

winny umówić się telefoniczne na 

konkretny termin pod numerem 

telefonu: 68 455 81 13 (w godzi-

nach 7:00 - 15:00). Pomoc udziela-

na będzie bezpłatnie, od 10 marca 

2021 r., w każdą środę.

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia radości i wszelkiego dobra. 

 
Niech czas ten napełni Państwa pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z nadzieją 
patrzeć w przyszłość. 

 
Z Radosnym Alleluja ! 

 
 

Przewodniczący                        Burmistrz Miasta 
     Rady Miejskiej w Gubinie                        Gubina 

  
Wojciech Sendera                      Bartłomiej Bartczak 

 
 

przyznał burmistrz. – Ale mimo to 

ogromnie się cieszę, że na najbliż-

szym dużym festynie pojawią się 

wojskowi przedstawiciele Stanów 

Zjednoczonych. 

Kapitan Allen zaznaczył także, że 

kontakty z tutejszą społecznością 

są o tyle ważne, bo pomagają roz-

wiązywać wiele problemów orga-

nizacyjnych i ułatwiają przepływ 

informacji. A chęć współpracy ze 

strony US Army może przynieść 

atrakcyjne korzyści dla mieszkań-

ców Gubina. 
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Spis Powszechny – o co nas zapytają?
Formularz do samospisu, dostępny 

od 1 kwietnia 2021 na stronie www.

spis.gov.pl, zaprojektowany został w 

taki sposób, żeby przejście do kolej-

nego pytania zależało od odpowiedzi 

udzielonej na pytanie poprzednie. 

Tym samym nie należy utożsamiać 

liczby pytań w przedstawionym 

na stronie wykazie pytań z liczbą 

wszystkich pytań, na które dana 

osoba będzie udzielała odpowiedzi, 

ponieważ będzie to wynikało z indy-

widualnej sytuacji respondenta.

Formularz elektroniczny wsparty 

jest słownikami: adresów, krajów 

obywatelstwa, krajów urodzenia, za-

mieszkania oraz przebywania, naro-

dowości, języków, wyznań, rodzajów 

paliwa i źródeł energii, rodzaju obiek-

tów zbiorowego zakwaterowania, 

zawodów oraz rodzajów działalności 

(PKD). Zawiera również dodatkowe 

wyjaśnienia i definicje pojęć.

Jeśli chodzi o nasze dane osobowe 

to będziemy musieli podać nazwi-

sko, imię, drugie imię, numer PE-

SEL, płeć oraz datę urodzenia. Ko-

lejne pytanie brzmi: „Gdzie Pan(i) 

mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 

r. o godzinie 24:00?”. W przypadku 

przebywania w Polsce w tym cza-

sie musimy podać dokładny adres, 

czyli miejscowość, ulicę, numer 

domu (mieszkania). Gdy tego dnia 

byliśmy za granicą, należy wskazać 

kraj przebywania, rok wyjazdu z 

Polski, ostatnie miejsce zamieszka-

nia w Polsce przed wyjazdem. Po-

nadto będziemy musieli zaznaczyć 

typ obiektu, w którym mieszkali-

śmy, a także podać dane dotyczące 

zameldowania i jego okresu w da-

nym miejscu. 

Kolejne pytanie dotyczy innych 

osób mieszkających pod wskaza-

nym przez nas adresem, a także 

relacji rodzinnych z nimi. Ostatni 

formularz to opis mieszkania. W 

tym miejscu należy wskazać wła-

ściciela obiektu, osoby zamiesz-

kujące je, powierzchnię użytkową, 

podać liczbę pomieszczeń z oświe-

tleniem dziennym, główny sposób 

ogrzewania mieszkania, przeważa-

jący rodzaj paliwa lub źródło ener-

gii stosowanego do ogrzewania 

mieszkania. Pojawia się także py-

tanie o odnawialne źródła energii, 

datę oddania budynku do użytku 

oraz konieczność wskazania kilku 

danych technicznych dotyczących 

budynku. 

Najwięcej danych musimy podać w 

kwestionariuszu osobowym. Tutaj 

pojawiają się takie informacje jak: 

kraj urodzenia, miejsce zamieszka-

nia rok temu, czas zamieszkania w 

obecnym miejscu, przebywanie za 

granicą przez minimum rok, obec-

ny stan cywilny, poziom wykształ-

cenia, narodowość, język, którym 

się posługujemy, wyznanie i ogólny 

stan zdrowia. Należy także wypełnić 

kwestionariusz w zakresie aktywno-

ści ekonomicznej, czyli zatrudnienia 

i wykonywanego zawodu.

Zachęcamy do skorzystania z opcji 

samospisu internetowego, ponie-

waż cała czynność zajmuje kilka-

naście minut. W innym przypadku 

będziemy musieli wypełnić formu-

larz przy pomocy rachmistrza, który 

do nas zadzwoni lub odwiedzi nas 

w miejscu zamieszkania. 
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Raport 998  Co dalej? – zadają sobie pytanie 

uczniowie szkół podstawowych. 
Mamy odpowiedź

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Będzie wielkie sprzątanie
Terminy składania dokumentów 

zbliżają się wielkimi krokami. 

Pierwszy, najważniejszy,  o przyję-

cie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami (podpisa-

nego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) – od 

17 maja do 21 czerwca do godz. 

15. Uzupełnienie wniosku o za-

świadczenie z wyniku egzaminu 

ósmoklasisty trzeba złożyć do 14 

lipca. 

Zarówno oferta edukacyjna, 

jak i zmiany, które zaszły w in-

frastrukturze szkolnej plasują 

nas w czołówce szkół średnich 

– mówi  Wicestarosta Powiatu 

Krośnieńskiego, Ryszard Za-

krzewski pytany o przygoto-

wanie szkół do zbliżającego się 

naboru. Dowodem są nowe pra-

cownie, setki zakupionych kom-

puterów, wykonane remonty. 

W Gubinie Europejskie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego oraz Zespół Szkół Lice-

alnych i Technicznych. W Krośnie 

Odrzańskim Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych. Te trzy szkoły, dla 

których organem prowadzącym 

jest Powiat Krośnieński dobrze 

wykorzystały czas pandemii. 

Europejskie Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawiczne-

go

Szkoła reklamuje się hasłem „Po-

nad 60 lat doświadczenia” i oferu-

je znane już w regionie atrakcyjne 

kierunki kształcenia – technik ho-

telarstwa, informatyk, pojazdów 

samochodowych oraz żywienia i 

usług gastronomicznych. 

Technikum to jednak nie wszyst-

ko. Były „Rolniczak” proponuje  

4letnie Liceum Ogólnokształcą-

ce oraz Branżową Szkołę I stop-

nia (elektromechanik i mechanik 

pojazdów samochodowych, mo-

tocykli, ślusarz, elektryk, mecha-

nik-operator pojazdów rolniczych, 

murarz-tynkarz, kucharz i rolnik). 

Wicestarosta Zakrzewski podkre-

śla, że w ciągu ostatnich kilkuna-

stu miesięcy W ECKZiU zainwe-

stowano ogromne pieniądze w 

unowocześnienie wielu pracowni. 

Wyposażenia warsztatów „sa-

mochodówki” nie powstydziłby 

profesjonalny zakład mechaniki 

samochodowej. Także pojazdy, 

na których ćwiczą uczniowie są 

„dzisiejsze”. Kolejna pracownia 

z dużym remontem to dział 

planowania żywienia i produk-

cji gastronomicznej. Jak nowa 

wygląda już pracownia obsługi 

konsumenta, gdzie kształcą się 

uczniowie technikum hotelar-

stwa. Do Europejskiego Centrum 

Kształcenia Zawodowego trafił 

też sprzęt komputerowy za 150 

tys. zł.

Dużym plusem szkoły są realizo-

wane każdego roku zagraniczne 

staże (Erasmus+ oraz Polsko-Nie-

miecka Współpraca Młodzieży). 

Placówka może też pochwalić się 

wieloma unijnymi projektami, 

których ukończenie jest dodat-

kowym atutem absolwenta na 

rynku pracy. 

Dodajmy tylko, że oprócz rekru-

tacji podstawowej, będzie także 

postępowanie uzupełniające. 

Termin na złożenie wniosku, w 

tym zmiana wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami (podpisa-

nego przez co najmniej jedne-

go rodzica/prawnego opiekuna) 

–  od 03.08. do 05.08.2021. do 

godz. 15.

Szkoły Powiatu Krośnieńskiego ruszyły z kampanią informacyjną oferując 
jeszcze lepsze warunki niż rok temu. Dzisiaj przedstawiamy Europejskie 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W kolejnym informa-
torze ZSLiT.

16.03. Jeden zastęp zadyspono-

wano do neutralizacji plamy oleju 

na Drodze Krajowej Nr – 32. Plama 

miała wymiary 150 mb x 40 cm. Jej 

pochodzenie nie zostało ustalone.

17.03. Około 200 tysięcy wyniosły 

straty w wyniku „wylądowania” 

Mercedesa GLE na poboczu DK Nr 

– 32. Dwie osoby podróżujące nim 

opuściły go samodzielnie jeszcze 

przed przybyciem dwóch zastę-

pów strażaków z tutejszej Jed-

nostki Ratowniczo – Gaśniczej. Na 

miejsce zdarzenia zadysponowa-

no karetkę pogotowia ratunkowe-

go i policjantów. Prawdopodobną 

przyczyną było niezachowanie za-

sad bezpiecznej jazdy przez kieru-

jącego Mercedesem. 

18.03. Aż cztery zastępy straża-

ków z Gubina i trzy jednostki OSP 

zadysponowano do ugaszenia 

płonącego poddasza w jednej z 

posesji przy ul. Śląskiej. Na miej-

sce zadysponowano również po-

gotowie energetyczne i policję. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 

przyczyną pożaru był zapalenie się 

sadzy w przewodzie kominowym. 

Straty oszacowano na kwotę oko-

ło 20 tys., uratowano mienie warte 

około 100 tys. 

19.03. Jeden zastęp został zadys-

ponowany do ugaszenia płonące-

go samochodu osobowego przy 

ul. Wieniawskiego; straty oszaco-

wano na około 5 tys. zł. 

20.03. Dwa zastępy z Jednostki 

Ratowniczo _ Gaśniczej w Gubinie 

i Jednostka OSP ze Strzegowa za-

dysponowano do ugaszenia pło-

nącej w przewodzie kominowym 

sadzy we wsi Węgliny.  

23.03. W okolicy Dzikowa nastąpiło 

dachowanie samochodu dostaw-

czego; jak wyjaśnił nim kierujący 

– przyczyną było nagłe wtargnię-

cie na jezdnię zwierzyny leśnej. Na 

szczęście pomoc medyczna oka-

zała się zbędna. 

28.03. Pożar samochodu osobo-

wego – tym razem przy ul. Kosy-

nierów, straty wyniosły ok. 20 tys., 

a gasił go jeden zastęp strażaków.

28.03. Tym razem palił się samo-

chód osobowy marki WV Bora 

przy ul. Miodowej. Straty oszaco-

wano na około 3 tys. złotych.

29.03. Kolejny pożar samocho-

du osobowego – tym razem we 

wsi Nowa Wioska. Częściowemu 

spaleniu uległo Audi A –03; straty 

oszacowano na około 15 tys. zło-

tych. Na miejsce zdarzenia zadys-

ponowano jeden zastęp z Gubina i 

Jednostkę OSP ze Strzegowa. 

Informacje przekazał st. asp. 

Marcin Murawa. Oprac. AB.

Radny miejski Ziemowit Patek 

zaprasza wszystkich chętnych, 

chcących zadbać o ład, porządek 

i estetykę brzegu Nysy Łużyckiej, 

do wzięcia udziału w wielkim jego 

sprzątaniu. Jest ono zaplanowane 

na 10 kwietnia (sobota) w godzi-

nach 10:00 - 13:00, miejsce zbiórki 

przy ulicy Lenino (naprzeciw Urzę-

du Miejskiego). Teren, jaki zaplano-

wali organizatorzy do uprzątnięcia 

brzegu, obejmuje odcinek od tzw. 

egzotarium – przy wejściu na teren 

Wyspy Teatralnej do ruin mostu 

północnego przy ul. Piastowskiej. 

Organizatorzy zapewniają  nie-

zbędne worki na śmieci do selek-

tywnych odpadów i rękawiczki 

ochronne, jak też dużo humoru! 

Jeśli obostrzenia Covidowe nie 

pozwolą, to termin akcji zostanie 

przesunięty. Więcej bieżących in-

formacji można znaleźć na Face-

booku, profil: Posprzątajmy brzeg 

Nysy

AB.



5   sroda  31.03.2021Informator Powiatu Krośnieńskiego

  TECHNIKUMTECHNIKUM     
technik informatyk
technik hotelarstwa

technik pojazdów samochodowych
technik  żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIAEUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIEZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GUBINIE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIABRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   

SZKOŁA POLICEALNASZKOŁA POLICEALNA   

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIABRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCELICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa o profilu  językowo-informatycznym

elektryk
ślusarz

mechanik pojazdów samochodowych
mechanik motocyklowy

  OFERTA EDUKACYJNAOFERTA EDUKACYJNA

ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrz. tel. 68 383 5022 www.zspkrosno.edu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCELICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa wojskowa - kształcenie w oddziałach przygotowania wojskowego 

umożliwiające uczniom godzenie zajęć  z zakresu programu szkolenia 
wojskowego z realizacją  zajęć dydaktycznych

TECHNIKUMTECHNIKUM
technik informatyk     technik  fotografii i multimediów

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIABRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
sprzedawca klasa wielozawodowa 

technik rachunkowości

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH   
W KROŚNIE ODRZAŃSKIMW KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH  
W GUBINIEW GUBINIE

ul. Racławicka 1 66-620 Gubin tel. 68 358 3184 www.zslit.gubin.pl

TECHNIKUMTECHNIKUM     
technik ekonomista           
technik logistyk
technik reklamy

technik hotelarstwa
technik usług fryzjerskich
technik żywienia i usług gastronomicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCELICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa o profilu  informatyka - robotyka

magazynier - logistyk

ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin tel. 68 455 8240 www.eckziugubin.pl

klasa wielozawodowa 

administracja informatyka 
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Sukcesy Pawła 

Dlaczego tak drogo?        
Pamiętać trzeba o tym, że wzrost 

kosztów gospodarowania odpada-

mi komunalnymi jest totalnie nie-

zależny od samorządów. Wpływ na 

to mają takie czynniki jak zmiana 

przepisów ustawowych, wprowa-

dzających nowe zasady (zwiększa-

ny jest wymagany poziom recy-

klingu), skokowa podwyżką opłat 

środowiskowych (o około 60%) 

oraz zmiany w kosztach bieżących 

ponoszonych przez operatora (pła-

ca minimalna i energia). 

Barwne prezentacje

5 marca, mimo wielu obostrzeń, na pływalni 
CITYZEN w Poznaniu odbyły się XXI Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu w kate-
goriach Masters. W zawodach ze swoimi pełno-
sprawnymi kolegami wystartował Paweł Kru-
piński z Gubina, chłopak z Zespołem Downa.

Paweł zmierzył się z rywalami na 

dystansach 50 i 200 m stylem kla-

sycznym. Jego świetna postawa za-

owocowała zdobyciem pierwszego 

i drugiego miejsca. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje rezultat na 

200 m stylem klasycznym – 3:40,63 - 

najlepszy wynik w Polsce i absolutna 

europejska czołówka zawodników 

z zespołem Downa. W trakcie im-

prezy Paweł z nominacji Komitetu 

Technicznego Masters przy Polskim 

Związku Pływackim otrzymał wyróż-

nienie dla najbardziej doświadczo-

nego zawodnika z uzasadnieniem 

„Najbardziej doświadczony w przeła-

mywaniu barier. Najlepszy pływak z 

zespołem Downa wśród Mastersów 

i europejska czołówka zawodników 

z zespołem Downa”. Wyróżnienie 

jest wielkim wyrazem otwarcia na 

potrzeby osób niepełnosprawnych 

i akceptacji Pawła i środowisku pły-

wackim.

Szczęśliwy Paweł powiedział: - Było 

cudownie! Odebrałem ważną na-

grodę, pobiłem Rekord Polski na 

200 m klasycznym, jestem w „ga-

zie”. Razem z Pawłem na zawodach 

w Poznaniu wystartowały jeszcze 

dwie gubinianki - jego trenerka, a 

zarazem mama Anna Krupińska i 

Sylwia Gorockiewicz. Na dystansach 

50 i 200m stylem klasycznym A. Kru-

pińska zdobyła dwukrotnie pierwsze 

miejsce a S. Gorockiewicz dwukrot-

nie była trzecia. Tydzień później na 

pływalni w Gubinie Paweł ustanowił 

kolejny rekord Polski tym razem na 

100 m stylem zmiennym.

Aktualnie wspólnie z mamą rozpo-

częli przygotowania do pływania 

długodystansowego na wodach 

otwartych. To bardzo duże wyzwanie 

i nowe otwarcie w sporcie osób z Ze-

społem Downa. W przygotowaniach 

Pawłowi towarzyszy Kuba Stopa - za-

wsze życzliwy i pomocny. Bo niestety 

pokonywanie długich dystansów w 

pojedynkę jest nudne i pozbawione 

motywacji - Nie obawiamy się przy-

gotowania fizycznego, bo ostatni 

sprawdzian na 600 m potwierdził, że 

Paweł prezentuje już zadowalający 

poziom. Musimy opanować nawiga-

cję, aby na jeziorze nie zbaczać z wy-

tyczonej trasy. Dla osób z Zespołem 

Downa często stanowi to wielkie wy-

zwanie. Paweł na jeziorze już pływał, 

jednak zawsze obok mnie, a wiado-

mo nie zawsze będziemy pływać ra-

zem. Różne zawody, różne wyzwania 

no i niestety nie jestem już w stanie 

utrzymać się w jego tempie, chłopak 

poszedł mocno do przodu – powie-

działa mama Pawła. Kolejne zawody 

już w kwietniu w Kędzierznie. 

(ak sp)

W związku ze zmianą przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach,  wszyscy 

mieszkańcy zobowiązani są do se-

gregacji odpadów, co przekłada 

się na to, że nie ma podstaw praw-

nych do różnicowania stawek opłat 

na dotychczasowych zasadach. Co 

ciekawe, dochody z opłat za go-

spodarowanie odpadami, to środki 

„znaczone”.  Można je przeznaczyć 

wyłącznie na wydatki dotyczące od-

bierania i zagospodarowania odpa-

dów komunalnych oraz na pokrycie 

kosztów obsługi administracyjnej 

tego zadania. Warto wiedzieć o tym, 

że budżety samorządów gminnych 

są skonstruowane w ten sposób, że 

system gospodarki odpadami ko-

munalnymi powinien się zbilanso-

wać dzięki wpływom z opłat. Jakie 

są najważniejsze przyczyny wzrostu 

kosztów odbierania i zagospoda-

rowania odpadów komunalnych? 

Przede wszystkim to, że od 1 stycz-

nia 2021 zaczęły obowiązywać nowe 

ceny za przyjęcie do ZZO Marszów. 

Podwyżki wynoszą odpowiednio: 54 

zł na tonie za śmieci zmieszane, 162 zł 

za śmieci wielkogabarytowe, 162 zł za 

opakowania z tworzyw sztucznych 

oraz 162 złote za tworzywa sztuczne. 

W niektórych przypadkach to nawet 

100% wzrostu!

Pamiętać należy także o tym, że ro-

sną koszty obsługi systemu przez 

firmy odbierające odpady, co wyni-

ka z nowego poziomu najniższego 

wynagrodzenia pracowników oraz 

konieczności spełnienia wymagań 

ustawowych, dotyczących odpo-

wiedniego dostosowania środków 

transportu, służących do odbioru 

odpadów do systemów informatycz-

nych RFID. System ten będzie służył 

obowiązkowemu monitoringowi 

przepływu odpadów z miejsca ich 

wytworzenia do miejsca ich składo-

wania. Operator w świetle prawa bę-

dzie musiał m.in.: wyposażyć samo-

chody w wagi, zakupić niezbędne 

oprogramowanie, anteny satelitarne 

oraz GSP. Ponadto wykonawca tego 

zadania wyłoniony w przetargu zo-

bowiązany będzie także do zwięk-

szenia ilości pojemników do segre-

gacji odpadów i ich oznakowania. 

Kolejne czynniki to ponoszenie przez 

nasze miasto kosztów zagospodaro-

wania śmieci z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, a 

także wzrost ilości wytwarzanych od-

padów. 

Podsumowując, na cenę odbioru 

odpadów mają wpływ bardzo różne 

czynniki, w tym konieczność zbilan-

sowania lokalnego systemu gospo-

darki odpadami. (red)

W Szkole Podstawowej w Strzego-

wie (gmina Gubin) 12 marca odbyła 

się kolejna edycja Szkolnego Kon-

kursu Recytatorskiego dla klas I – III. 

W konkursie wzięło udział 13 recyta-

torów. Jury było zgodne, że wiersze 

były ciekawe i barwnie zaprezento-

wane. Komisja konkursowa wyłoniła 

następujących Laureatów: Daria Bia-

łek, Malwina Kaliszewska, Nadia Jas, 

Tola Pszeniczna, Julia Kiwka i Marcel 

Razik. Wyróżnienia otrzymali: Julian 

Łukasiewicz, Nina Sykuła, Zofia Sta-

szak, Wojciech Dobrzański, Szymon 

Wysocki, Kornelia Stojanowska, Alan 

Orzechowski, Agata Sykuła oraz Lea 

Wasilewska. Wszyscy uczestnicy 

konkursu szkolnego otrzymali pa-

miątkowe książki. Laureaci będą re-

prezentować szkołę w eliminacjach 

powiatowych  Lubuskiego Konkursu 

Recytatorskiego. 

(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.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Intelektualnie 
„Dom nad Lubszą” w Gubinie prosi o 

1% podatku  KRS 0000512231

Łącząc się w żałobie i smutku

Składamy Panu Prezesowi Czesławowi 
Fiedorowiczowi

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci

OJCA

Pracownicy polskiego i niemieckiego biura 
Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr
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„Młodzież movie” o warsztatach mówi
Patryk Strojewski, dyplomowany 

aktor, występował na wielkich 

scenach w Krakowie, Gliwicach, 

Warszawie, a 13 marca przyjechał 

do Gubińskiego Domu Kultury w 

Gubinie, aby poprowadzić dla lo-

kalnej młodzieży warsztaty w te-

matyce gry aktorskiej.

Dwie nowe ławki Pomogli seniorce 
We wtorek (23.03) około 5:30 dyżurny z Gubina 
otrzymał zgłoszenie o 89-letnej kobiecie, która 
spadła z wózka inwalidzkiego i potrzebuje po-
mocy.

Rekordowo

Jak poinformował gazetę za-

stępca Naczelnika w Urzędzie 

Miejskim -  Alicja Ratowicz - 

postawienie ławek w pobliży 

przychodni lekarskiej na ulicy 

Gdańskiej było w planach od 

początku. Jednak wirusowe 

problemy utrudniały realizację 

tych zamierzeń. – Postawienie 

tam przynajmniej dwóch ławek, 

przede wszystkim dla seniorów, 

było w planach jako sprawa 

oczywista. Wykorzystamy pierw-

szą wolną chwilę, by zrealizować 

ten prosty cel i staną na pewno 

co najmniej dwie ławki – powie-

działa A. Ratowicz. I słowa do-

trzymała. W minionym tygodniu 

naprzeciwko przychodni sta-

nęły dwie nowe ławki. Może w 

przyszłości będzie ich więcej. To 

piękne miejsce na odpoczynek 

przy słonecznej pogodzie. (sp)

To była wielka przyjem-

ność móc pracować z 

tak zdolnymi ludźmi. 

Uczestników projektu 

aktor oczarował nie tyl-

ko anegdotami, ale rów-

nież zaangażowaniem 

oraz lekkim sposobem 

prowadzenia zajęć

„

Społeczeństwo

Uczestnicy projektu „Młodzież mo-

vie” z programu „Równać Szanse” 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności poznali tajniki gry aktorskiej. 

W sali widowiskowej GDK P. Stro-

jewski uczył młodzież jak poprawnie 

„krzyczeć” czy „szeptać” w teatralny 

sposób. Pokazał, że istotą aktorstwa 

jest postawienie sobie celu, a drogę 

do niego ogranicza tylko własna wy-

obraźnia. Człowiek teatru przytoczył 

między innymi anegdotę o tym, że 

Johnny Depp, aby tak dobrze zagrać 

główną rolę w filmie „Piraci z Kara-

ibów”, udawał… skorpiona! W taki 

właśnie sposób wytworzył abstrak-

cyjny obraz najodważniejszego pirata 

na świecie. Tego aktor uczył młodych 

ludzi - zabawy wyobraźnią. - Dzięku-

ję za warsztaty, cudowna młodzież, 

świetna atmosfera. Niech wasz film 

wieńczący projekt będzie wyjątko-

wy, czekam na efekty – powiedział P. 

Strojewski. - To była wielka przyjem-

ność móc pracować z tak zdolnymi 

ludźmi. Uczestników projektu aktor 

oczarował nie tylko anegdotami, ale 

również zaangażowaniem oraz lek-

kim sposobem prowadzenia zajęć. - 

Najbardziej na warsztatach podobał 

mi się profesjonalizm naszego gościa 

i sposób prowadzonych przez niego 

zajęć. Cieszę się, że go zaprosiliśmy 

– stwierdziła Julia Wawrzyszczuk, 

uczestniczka projektu „Młodzież mo-

vie”. Jednym z ważniejszych elemen-

tów warsztatów była renesansowa 

komedia dell’arte. Aktor w oryginalny 

sposób wyjaśnił jej typowe elementy 

oraz postaci, między innymi nawiązu-

jąc do słynnej polskiej komedii Alek-

sandra Fredry „Zemsta”. Po wspól-

nych ćwiczeniach uczestnicy mieli 

za zadanie stworzyć własne etiudy, w 

których popisali się nowo nabytą wie-

dzą oraz poczuciem humoru.

- Jedyną zasadą było to, aby zawrzeć 

wszystkie postacie komedii dell’arte 

oraz nie używać prawdziwego ję-

zyka, a cała reszta była dozwolona, 

więc mogliśmy puścić wodze fantazji. 

Wszystkie grupy miały świetne przed-

stawienia i cała sala stale się śmiała! 

Myślę, że to było idealne zakończenie 

i podsumowanie całych warsztatów  

– powiedziała Nina Mulica, jedna z 

uczestniczek projektu „Młodzież mo-

vie”. Sobotnie warsztaty gry aktorskiej 

na pewno pomogą uczestnikom pro-

jektu, administrowanemu przez Pol-

ską Fundację Dzieci i Młodzieży, przy 

realizacji ich filmu, a co najważniejsze 

- pokazały im, że jedynym ogranicze-

niem przy spełnianiu marzeń i osią-

ganiu celów jest tylko wyobraźnia.

Kuba Brzeziński – 19-letni uczestnik 

projektu

19 marca odbył się etap wojewódzki  

Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o 

ubezpieczeniach społecznych”. Dru-

żyna licealistów Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących w Gubinie w składzie: 

Karolina Adamska, Jakub Opanowski 

i Karol Mądraszek  zdobyła maksy-

malną liczbę punktów w rekordowo 

niskim czasie (16 min 16 sek.). Jako 

zwycięzcy województwa lubuskiego 

wezmą teraz udział w etapie cen-

tralnym olimpiady! Lekcje z ZUS to 

projekt edukacyjny dla uczniów szkół 

średnich, które w ZSO prowadzi  Te-

resa Grajek. Udział w Olimpiadzie 

pozwoli nie tylko sprawdzić zdobytą 

wiedzę, ale także otrzymać nagrody 

materialne oraz indeksy, bądź dodat-

kowe punkty w procesie rekrutacji 

na wyższe uczelnie. W tym roku do 

zdobycia indeksy na wybrane kierun-

ki m.in. na Uniwersytet Gdański, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika w Toru-

niu, Akademię Pomorską w Słupsku, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uni-

wersytet Warszawski, a także dodat-

kowe punkty w rekrutacji na Uniwer-

sytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet 

Zielonogórski, czy też Wyższą Szkołę 

Administracji Publicznej w Szczeci-

nie. Olimpiada Wiedzy o Ubezpie-

czeniach Społecznych znalazła się 

w wykazie olimpiad tematycznych 

(zawodowych) MEN. Co za tym idzie, 

tytuł jej laureata od roku szkolnego 

2021/2022 będzie uprawniał do zwol-

nienia z części pisemnej egzaminu 

zawodowego technika ekonomisty 

i technika rachunkowości. Więcej o 

projekcie „Lekcje z ZUS” oraz Olim-

piadzie Wiedzy znaleźć można na 

stronie zus.pl/edukacja oraz fanpa-

ge’u Olimpiady na Facebooku.     (red)

Kobieta w nocy chcąc usiąść na 

wózek upadła na podłogę. Ponie-

waż ma bardzo chore nogi i brak 

siły, to nie mogła się podnieść. - 

Kilkakrotnie próbowała skontak-

tować się z rodziną, jednak nikt 

nie odbierał telefonu. Po kilku 

godzinach leżenia na podłodze, 

zadzwoniła pod numer alarmowy 

112. Zgłoszenie trafiło do dyżurne-

go gubińskiego komisariatu, który 

na miejsce wysłał patrol interwen-

cyjny w składzie: starszy posterun-

kowy Karol Pędzioch oraz starszy 

posterunkowy Szymon Gdowski, 

którzy po wejściu do mieszkania 

podnieśli kobietę z podłogi i zgod-

nie z jej życzeniem posadzili na 

wózku inwalidzkim. Na szczęście 

89-latka nie odniosła żadnych ob-

rażeń oraz nie wymagała pomocy 

medycznej. Policjantom powie-

działa, że mimo iż mieszka sama, 

to daje sobie radę w codziennym 

życiu. Może też liczyć na opiekę ro-

dziny. Informacja o zdarzeniu prze-

kazana zostanie dzielnicowemu z 

tego rejonu i odpowiednim służ-

bom pomocowym, którzy obejmą 

kobietę nadzorem, a także poroz-

mawiają o możliwościach i zakre-

sie udzielenia jej pomocy – mówi 

podkom. Justyna Kulka z Komen-

dy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrz. 

(red)



9   sroda  31.03.2021społeczeństwo
60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Zdjęcie przedstawia prace wyk. przez W. Malinowską (słuchaczka UTW).
Warto wiedzieć

W Święta Wielkanocne chrześci-

janie świętują zwycięstwo Jezusa 

nad śmiercią. Przyroda budzi się 

do życia , a tradycje ludowe upa-

miętniają wydarzenia sprzed  2000 

lat. Jest to czas, w którym symbo-

liczne obrzędy religijne, tradycja 

ludowa i świat przyrody splatają 

się w jedność. Jednym z ważniej-

szych symboli rodzącego się ży-

cia jest jajko. Wierzono, że pisanki 

mają magiczną moc, np. mogą 

uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie 

lekceważono. Zgodnie z tradycją 

stół świąteczny winien być nakry-

ty białym obrusem i udekorowany 

liśćmi bukszpanu. Na środku stołu 

stawiamy baranka (symbol zmar-

twychwstałego Chrystusa) na łącz-

ce z rzeżuchy, która jest symbolem 

sił witalnych i rodzącego się życia. 

Stawiamy pozostałą święconkę 

(sól, chrzan, wędlina i ciasto - bab-

ka). Pierwszą potrawą spożywaną 

w Niedzielę Wielkanocną jest jajko,  

dzielimy się nim i składamy sobie 

życzenia. Jedną, ze znanych wszyst-

kim tradycją tych Świąt jest Śmigus 

– Dyngus, czyli tzw. lany poniedzia-

łek. Obficie zlana wodą w tym dniu 

panna, miała ponoć szansę wyjść 

szybko za mąż. Ale są także inne, 

bardziej regionalne, kultywowane 

zwyczaje. Na przykład mieszkańcy 

Krakowa chętnie uczestniczą ca-

łymi rodzinami  w dwóch impre-

zach, gromadząc się na Salwatorze 

w drugi dzień świąt i w Pogórzu 

– w pierwszy wtorek po świętach. 

Pierwszy to EMAUS –  sięga trady-

cją XII w. W drugi dzień świąt krako-

wianie, a szczególnie mieszkańcy 

Zwierzyńca (Salwatoru), gromadzą 

się wokół kościoła Norbertanek na 

kolorowy odpust. Natomiast we 

wtorek odbywa się drugi odpust 

zw. RĘKAWKA. Połączyła pogań-

stwo z chrześcijaństwem i jest nie-

rozerwalnie związana z Kopcem 

Krakusa. Dawniej możni zrzucali z 

kopca  święconkę oraz rozdawali 

biednym jałmużnę. Dobrze, że jest 

wiele tradycji związanych ze Świę-

tami, bo one łączą i zbliżają społe-

czeństwa .SŁ

Dekalog – cz. III

Komenda Wojewódzka Policji – Wy-

dział Prewencji w Gorzowie Wlkp. 

opracowała „Dekalog bezpieczne-

go seniora”. Jest to zbiór porad dla 

osób starszych, aby uchronić ich 

przed oszustami podającymi się 

np. za przedstawicieli handlowych, 

za wnuczka, czy policjanta.

Więc SENIORZE pamiętaj:

6. Chroń swoją prywatność.

Nigdy nie mów obcym osobom ile 

masz pieniędzy; nie zdradzaj swego 

nr dowodu osobistego, nr PESEL 

oraz  hasła  i PIN-u konta bankowe-

go. A jeżeli zgubisz dowód osobisty 

– natychmiast zgłoś ten fakt na Po-

licji i zablokuj swoje konto w banku.

7. Nie przekazuj swoich pieniędzy.

Nie dawaj pieniędzy inkasentowi lub 

akwizytorowi – rachunek opłać w 

banku lub na poczcie. Jeżeli dosta-

niesz do podpisu umowę, poproś ko-

goś z rodziny o pomoc w zapoznaniu 

się z nią. Nie działaj pochopnie.

8. Bezpiecznie przechowuj pienią-

dze.

Nie trzymaj gotówki w szafie lub w 

innych, znanych złodziejom schow-

kach. Idź z duchem czasu i załóż 

konto w banku

9. Zapamiętaj PIN.

Staraj się zapamiętać swój PIN. 

Nigdy nie zapisuj PIN-u na karcie 

bankomatowej – bo gdy ją zgubisz, 

złodziej bez problemu skorzysta z 

niej i opróżni twoje konto. Jeśli już 

musisz go zapisać to nie  trzymaj 

tej kartki z kartą płatniczą.

10. Zadzwoń na 112

Gdy ktoś zadzwoni do ciebie w 

sprawie przekazania pieniędzy i 

wyda ci się to podejrzane – dzwoń 

natychmiast na 112, uchronisz w ten 

sposób siebie i inne osoby przed 

oszustem.

Znacie? Nie znacie? Poznajcie!

Henryk Kapliński urodzony na Su-

walszczyźnie, człowiek wielu talen-

tów. Rodzice mieli gospodarstwo 

rolne, ale Henryk nie chciał zostać 

rolnikiem. Pragnął czegoś innego. 

Nauczył się sam grać na akorde-

onie i często zapraszano „grajka” 

na wesela, a i na wszystkie rodzin-

ne spotkania. Gdy kolega Zygmunt 

wyjechał na Ziemie Odzyskane, a 

dokładnie do Gubina – on także na-

mówił swoich rodziców na osiedle-

nie się w tym mieście. Od 1965r aż 

do emerytury pracował na TAXI. W 

latach 70. zaliczył kilkuletni pobyt 

w Łomży, aby ostatecznie osiąść w 

Gubinie. Jak już powiedziałam to 

człowiek wielu talentów – nie tyl-

ko muzyk, ale także liryk, a i proza 

mu nie obca. Od samego początku 

(od 2009r) zostaje słuchaczem Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki 

koleżankom i kolegom „wyciąga z 

szuflady” napisane wcześniej utwo-

ry (m.in. „List do Polski”, „Smutna 

refleksja-antypoezja”) i wiele in-

nych. Po pierwszym roku istnienia 

UTW powstaje „Promocja 2010”. 

Pan Henryk pisze o działalności stu-

denckiej, o mieszkańcach Gubina i 

ich problemach. Z panem Henry-

kiem odbyłam rozmowę rok temu 

i przyniósł wtedy na spotkanie „ 

Moje Eldorado nad Nysą Łużycką”. 

A oto fragment : „Wiosną 1964 roku 

jako przybysz wraz z rodzicami z 

północno-wschodnich rejonów 

Polski zamieszkałem w Gubinie. 

Zdziwiły mnie wówczas dwie rze-

czy. Jedna, pozytywna, to łagodny 

klimat, urozmaicony naturalny pej-

zaż miasta oraz występujące tu ga-

tunki roślin, które były rzadkością 

lub nie występowały zupełnie w po-

przednim, znanym mi środowisku, 

jak  magnolie, rododendrony, orze-

chy włoskie, winogrona, brzoskwi-

nie oraz botaniczny endemit – śliw-

ka „Gubinka”. Drugą dziwną rzeczą 

był wygląd miasta, kontrastujący 

z tym za Nysą jak i innymi miasta-

mi w Polsce. W dwadzieścia lat po 

wojnie, miasta, które do tego czasu 

poznałem w różnym stopniu upo-

rządkowano. (…) W Gubinie było 

odwrotnie, uprzątnięto wszystko, 

pozostawiając rozległe połacie gru-

zowisk, pośród których rysowała się 

ogromna plątanina pozbawionych 

zabudowy ulic i chodników, zbu-

dowanych w przeszłości głównie z 

granitu. Ale i tak krążyło powiedze-

nie, że < powiat krośnieński z tego 

słynie, że powiat jest w Krośnie, a 

miasto w Gubinie>. I to całe eldora-

do.”                                                         SŁ

Z szuflady...
                            
(Ewa Skarżyńska)

Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrowana baba
rozpycha się nad nim,
a przy babie -
mazurek w owoc przybrany.
Siada mama przy stole,
a przy mamie tata.
I my.

Życzenia świąteczne
Radosnych i zdrowych Świąt Wielka-

nocnych, szczególnie dla tych,

którzy z dumą dźwigają swoje 

60 – 70 – 80 – 90+ 

wykazując tyle entuzjazmu i 

witalności, że mogą zacząć liczyć 

sobie lata znów od zera. 

(ale niekoniecznie od zera).

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 możli-

wość uzyskania informacji na temat promocji w ulubionych marke-

tach.

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 

będzie wsparciem dla kondycji fizycznej. Śledzi ona ponad 600 ak-

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

policzy kroki i kalorie. Jeżeli planujemy długie i aktywne życie to ona 

cię wspomoże.

Ważne kontakty w ramce

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
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społeczeństwo
Nie będzie tablicy pamiątkowej

Park przy ulicy Królewskiej w kształcie podobnym do dzisiejszego - 

powstał w 1977 roku w czynie społecznym żołnierzy garnizonu. Tym 

razem wymyślono, że jego stworzenie będzie doskonałym pomysłem 

na uczczenie kolejnej rocznicy Rewolucji Październikowej i Święta Lu-

dowego Wojska Polskiego.

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w PUP – Filia w Gubinie 

(stan na 26 marca br.): kasje-

r-sprzedawca, spawacz, kierow-

ca samochodu dostawczego – 

pomocnik spawacza, szwaczka, 

tapicer, operator maszyn i urzą-

dzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, kierownik robót 

budowlanych, budownictwo, 

nauczyciel języka angielskiego, 

nauczyciel języka niemieckiego, 

nauczyciel logopeda, główna 

księgowa, monter ogrodzeń, 

pracownik do działu handlo-

wego z językiem niemieckim, 

nauczyciel nauczania początko-

wego, szlifierz, szlifierz metali, 

pracownik produkcji, piekarz, 

sprzedawca, piekarz, doradca 

klienta na dziale budowlanym. 

Więcej szczegółowych informa-

cji: tel. 68 455 22 72 lub 68 455 82 

12.                                                  (am)

Praca czeka

Z tej okazji ustawiono pamiątkową 

tablicę. Parkowi przy tej okazji nada-

no imię gen. Aleksandra Waszkiewi-

cza, pierwszego dowódcy 5. Dywizji 

Piechoty z czasów II wojny świato-

wej. Przez jakiś czas park był w mia-

rę zadbany, kilka ławek zachęcało 

do wypoczynku. Często odbywały 

się tu także festyny organizowane 

przez wojsko, wszak w pobliżu było 

wojskowe osiedle mieszkaniowe. 

Potem park popadł w kolejną nie-

łaskę. Dominowały chaszcze, wspo-

mnienia po ławkach i kawałek po-

zbawionej płytek ścieżki. 

W ramach projektu „Zielona Ścież-

ka” w 2010 roku „zorganizowany” 

niemal od początku, zyskał sporo 

zieleni, nowe ławki i oświetlenie. 

Dzieciom zafundowano ogródek 

ze zjeżdżalnią, a mamy obserwu-

ją swoje pociechy siedząc na ław-

kach. Przy okazji położono kostkę 

na ulicy Słonecznej, wygospoda-

rowując jej część na bardzo przy-

datny parking. Park stał się bardzo 

uroczym i chętnie odwiedzanym 

miejscem w tej części miasta. War-

to podkreślić, że park ma się w 

miarę dobrze już 10 rok.

Co z tablicą? W sierpniu 2020 roku 

na ręce Przewodniczącego Rady 

Miejskiej wpłynęło pismo, w którym 

jeden z mieszkańców Gubina wnio-

skował o zmianę tablicy pamiątko-

wej i zmianę imienia patrona parku. 

Jego zdaniem tablica pamiątkowa 

jest symbolem sowieckiego pano-

wania i treść zawarta na niej może 

stwarzać warunki dla utrwalania i 

odradzania się postaw „homoso-

wietikus”. We wniosku sugerował 

również potrzebę zmiany patrona 

parku. Ponieważ w kwietniu 2016 

roku weszła w życie ustawa tzw. 

„dekomunizacyjna” (zmieniono 

wówczas nazwy niektórych gu-

bińskich ulic) burmistrz poprosił o 

opinię Instytut Pamięci Narodowej. 

W styczniu br. IPN odpowiedział, 

że tekst na tablicy jest niezgodny z 

art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietni 

2016 roku o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego. Na 2,5 stronach uza-

sadniono stanowisko w tej sprawie. 

Najwięcej uwagi poświęcono Ludo-

wemu Wojsku Polskiemu, do któ-

rego „wcielano polskich obywateli, 

podporządkowując ich w pełni po-

trzebom politycznym totalitarnego 

i niesuwerennego państwa oraz 

doktrynie wojennej ZSRR”. Ponad-

to „tak zwana rewolucja paździer-

nikowa była wydarzeniem. które 

doprowadziło do powstania zbrod-

niczego systemu komunistyczne-

go w Rosji, a następnie w wielu in-

nych państwach świata”. Również 

negatywną postacią – wg IPN – był 

generał Waszkiewicz, gdyż i jego 

postać wiąże się z naruszaniem 

przepisów Ustawy o zakazie propa-

gowania komunizmu.

Komisja Skarg, Wniosków i Pety-

cji Rady Miejskiej na posiedzeniu 

8 lutego 2021 r. biorąc pod uwagę 

powyższe zarekomendowała Ra-

dzie Miejskiej przyjęcie uchwały 

o zdemontowanie wspomnianej 

tablicy pamiątkowej i zastąpienie 

jej informacją o tym, kto i kiedy 

stworzył park, by jednak pamięć 

o gubińskim wojsku nie została 

zapomniana. Ze zmianą patrona 

nie ma problemu. Zapis na tablicy 

jakoby parkowi nadano imię gen. 

Waszkiewicza nie ma uzasadnie-

nia w żadnym dokumencie urzę-

dowym. Nadanie parkowi patrona 

w październiku 1977 roku było fik-

cją, a przyjęta do użytku przez spo-

łeczeństwo nazwa ułatwiała życie. 

Co dalej? Nie będzie tablicy, nie 

będzie używane nazwisko genera-

ła, a nowa tablica gdyby zaistniała 

będzie głosić raczej nieprawdę. 

Dlaczego? To nie ten park zbudo-

wali żołnierze, byli co najmniej po-

mysłodawcami, by w tym miejscu 

stworzyć coś na kształt nieco upo-

rządkowanej i pozbawionej chasz-

czy zieleni z kilkoma ławkami i … 

w zasadzie nic poza tym. A może 

darujmy sobie kolejną tablicę, któ-

ra za ileś tam lat może się komuś 

nie spodobać. Czy nie wystarczy, 

by na kamieniu zamiast tablicy po 

prostu napisać: „Skwer przy Sło-

necznej”, może „Skwer słoneczny”, 

może „Skwer przy Królewskiej”.  

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-

skiej (26.03) większością głosów 

przyjęto uchwałę o demontażu 

tablicy w parku przy ul.Królewskiej.

(sp) 
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historia I społeczeństwo
Niecodzienna nauczycielkaAmatorski ruch muzyczny 

Bez tradycyjnej święconki...

W 1945 r. miejscowości w regio-

nie Gubina zostały zasiedlone 

przez ludność polską przybyłą z 

m.in. tzw. „Kresów wschodnich”. 

W Wielotowie zamieszkały m.in. 

rodziny z dawnego przedwojen-

nego województwa wileńskiego, 

powiatu Dzisna m.in. Rodziewi-

czowie, Skokowscy, Kuryłowicze, 

Borkowscy i inni. 

Mieszkaniec Wielotowa - Michał 

Skokowski - zdobył mały akordeon 

z dwoma rzędami basów i przy-

grywał mieszkańcom na różnych 

imprezach rodzinnych. W 1948 r. 

Mieczysław Rodziewicz za pienią-

dze zebrane ze sprzedaży jabłek i 

miodu kupił w Poznaniu 80-baso-

wy akordeon tzw. „warszawski”. W 

ten sposób w regionie gubińskim 

powstał pierwszy 2-osobowy ze-

spół muzyczny. Mieczysław Ro-

dziewicz i Michał Skokowski zaczę-

li grać na zabawach i weselach, na 

2 akordeony. Następnie do zespołu 

dołączył Czesław Gierstun, który 

grał na skrzypcach. Zimą 1949 r. 

zespół powiększył się o kolejnych 

muzyków: Bonifacego Pychow-

skiego (skrzypce), Wacława Molen-

dę (trąbka) i Józefa Stefańskiego 

(perkusja). Zespół muzyczny in-

tensywnie pracował nad nowym 

repertuarem - przede wszystkim 

były to utwory ludowe i kresowe. 

Cieszył się dużym powodzeniem 

na weselach, zabawach, czy tzw. 

„potańcówkach”. W późniejszych 

latach powstał w Nowej Wiosce 

zespół rodziny Bielaszewskich i 

Buźków. Jak wspomina Mieczy-

sław Rodziewicz: „Na weselach 

grało się po 2- 3 dni i to za dobre 

pieniądze”. W 1952 r. powstał ze-

spół muzyczny w Chlebowie, który 

grał na wieczorkach tanecznych 

organizowanych przez  Ochotniczą 

Straż Pożarną. W Klubie Rolnika w 

Przyborowicach również działał 

zespół muzyczny. W 1958 roku przy 

ulicy Różanej w Gubinie otwarto 

Powiatowy Dom Kultury (była to 

zmiana nazwy z Dom Żołnierza 

na PDK). Po likwidacji powiatu 

gubińskiego w grudniu 1961 roku 

PDK przemianowano na Miejski 

Dom Kultury (MDK). Na tzw. „pa-

telni” obok MDK organizowano 

na powietrzu zabawy taneczne, 

gdzie przygrywał zespół muzycz-

ny, w skład którego wchodził m.in. 

Edward Grabia (kontrabas). „Patel-

nia” – to betonowa podłoga zloka-

lizowana w pobliżu stojącego dziś 

na ul. Różanej usychającego drze-

wa platanowego. W międzyczasie 

w 1956 roku PSS „Społem” w Gubi-

nie otrzymało od władz budynek 

po przedwojennej restauracji. Po 

remoncie utworzono restaurację 

o nazwie „Parkowa”. Tu organizo-

wano bardzo popularne dancingi 

i był taki okres, że organizowano 

je tu nawet trzy razy w tygodniu. 

Wśród grających przewinęło się 

wielu muzyków, m.in.: Leonard Ku-

ryłowicz (akordeon), Edward Gra-

bia (kontrabas), Stanisław Biskup-

ski (saksofon), Fabisiak Ryszard 

(perkusja) i Zbigniew Przyworski 

(gitara). Pod koniec lat 70 -tych w 

restauracji „Parkowa” grał zespół 

muzyczny w składzie: Tadeusz Ma-

linowski (klawisze), Józef Andrys 

(gitara), Józef Winiszewski (gita-

ra basowa), Waldemar Lendzion 

(perkusja), a w latach 80-tych w 

„Parkowej” na dancingach grał 

zespół muzyczny w składzie: Bole-

sław Młodawski (organy), Edward 

Ropela (gitara basowa), Leszek Jer-

szyński (perkusja) i Halina Nodzak 

(wokalistka). Ponadto na dancin-

gach grali m.in. „Amigosi”, zespół 

„Relaks”, Edward Ropela i inni.

W latach 60-tych następuje roz-

kwit tzw. „muzyki big-bitowej”. W 

szkołach gubińskich, w domu kul-

tury powstawał szereg młodzieżo-

wych zespołów muzycznych. Ale o 

tym przy następnej okazji.

Edmund Rodziewicz (sp) 

Zespół grający na tzw. „patelni”. Pierwszy z lewej to Edward Grabia, dalej NN, T. Szefler i Malus.

Mamy o co dbać!
21 marca to nie tylko umowna 

data rozpoczęcia wiosny, ale 

także Międzynarodowy Dzień 

Lasów. I właśnie tego dnia wy-

startowała ogólnopolska kam-

pania „Łączą nas drzewa”. Akcja 

ma za zadanie skupić uwagę na-

szego narodu na to jaką rolę peł-

nią drzewa w przyrodzie.

Do końca kwietnia w ramach akcji 

zostały zaplanowane wydarzenia, 

które odbędą się w momencie, 

kiedy zostaną zniesione obostrze-

nia. Jest to między innymi sadze-

nie i sprzątanie lasu, warsztaty, 

leśne spacery itd. Na ten moment 

można brać udział w wydarze-

niach online. Liczne wirtualne 

spacery, webinary i lekcje o przy-

rodzie. Aby dowiedzieć się więcej 

na ten temat, warto odwiedzić 

stronę: gubin.zielonagora.lasy.

gov.pl - znajdziemy na niej wszyst-

kie potrzebne informację. Takie 

projekty są potrzebne, ponieważ 

mamy w swoim regionie prze-

piękne lasy, o które trzeba dbać. 

Lasy są „fabryką tlenu”, są ostoją 

dla tysięcy gatunków roślin i zwie-

rząt, lasy są dla nas miejscem, w 

którym możemy oddychać pełną 

piersią bez obaw o swoje zdro-

wie, możemy w nich odpocząć. 

W naszych gubińskich kniejach 

jest też również dużo atrakcji tu-

rystycznych, z których każdy z nas 

korzysta z przyjemnością. Mamy 

dwa rezerwaty przyrody, 24 użyt-

ki ekologiczne, Krzesiński Park 

Narodowy, 11 pomników przyrody, 

2 Powierzchniowe Pomniki Przy-

rody, ochronę strefową - 3 stre-

fy gniazd ptaków chronionych, 

obszary Natura 2000 - 4 obszary 

(Krośnieńska Dolina Odry, Dolina 

Środkowej Odry, Dąbrowy Gu-

bińskie, Jeziora Brodzkie). Zasięg 

terytorialny Nadleśnictwa Gubin 

liczy 39 108 ha, w którym lesistość 

jest znaczna i wynosi 54,7%.

Mamy o co dbać i co podziwiać. 

Doceńmy to, co dała nam natu-

ra. Zachęcamy do brania udziału 

w kampanii i do poznawania le-

śnych tajemnic naszego regionu.

Martyna Pawelska

Po długiej i ciężkiej chorobie prze-

grała walkę o życie, w codziennym 

życiu tak łatwo się nie poddawała. 

W wieku 57 lat zmarła Małgorzata 

Brzezińska, nauczycielka wycho-

wania fizycznego w gubińskiej 

Szkole Podstawowej nr 2. 

Urodziła się 27 sierpnia 1964 roku w 

Gubinie w rodzinie kolejarskiej. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej 

kontynuowała naukę w Zespole 

Szkół Rolniczych. W 1984 roku roz-

poczęła pracę na stanowisku dy-

żurnego ruchu na stacji kolejowej 

w Wałowicach, by po dwóch latach 

rozpocząć studia na Akademii Wy-

chowania Fizycznego w Gorzowie. 

Po ukończeniu studiów rozpoczęła 

pracę w Szkole Podstawowej nr 2, 

z dniem 1 września 1990 roku, jako 

nauczycielka wychowania fizycz-

nego. W tej szkole przepracowała 

ponad 30 lat i bardzo głęboko wryła 

się pamięć całej społeczności szkol-

nej na przestrzeni kilku pokoleń. 

Angażowała się nie tylko w pracę na 

rzecz młodzieży szkolnej. Jej postać 

zapisała się w działaniach wielu or-

ganizacji społecznych związanych 

ze sportem. W sposób szczególny 

mówią o śp. Małgorzacie nauczy-

cielki, nauczyciele, działacze spor-

towi. – Była postacią wyjątkową w 

dziejach naszej placówki, niezwykle 

zaangażowana w działania na rzecz 

szkoły i lokalnego środowiska. Wiel-

ki Społecznik! – dodają Panie, pro-

sząc o wykrzyknik. Była inicjatorką 

wyjazdów integracyjnych, imprez 

sportowych, konkursów i festynów. 

Zawsze uśmiechnięta, zawsze skora 

do pomocy, zawsze dbająca o tych, 

których powierzono jej opiece. Ich 

dobro było dla niej najważniejsze. 

Uczniowie szkoły, w której praco-

wała od lat odnotowują wiele osią-

gnięć sportowych. Młodzi zawodni-

cy – podopieczni śp. M. Brzezińskiej 

– reprezentując szkołę, wielokrotnie 

zajmowali najwyższe lokaty w fina-

łach wojewódzkich, także reprezen-

tując województwo lubuskie na are-

nie ogólnopolskiej. Zapewne minie 

sporo czasu zanim „wyrwa” spowo-

dowana Jej śmiercią stanie się mniej 

odczuwalna i bolesna. Pogrzeb od-

był się 26 marca na Cmentarzu Ko-

munalnym w Gubinie. 

(sp)

Jak przekazał nam ks. prob. Ryszard 

Rudkiewicz z parafii pw. Trójcy Św., w 

tym roku Biskup Diecezji Zielonogór-

sko – Gorzowskiej Tadeusz Lityński 

wydał rozporządzenie o odwołaniu 

tradycyjnego poświęcenia pokar-

mów w świątyniach w tzw. Wielką 

Sobotę. Również wierni proszeni są 

o zachowanie we wszystkich uroczy-

stościach religijnych - związanych z 

obchodzeniem tegorocznych Świąt 

Wielkanocnych - obowiązujących 

zaleceń, dotyczących zachowania 

reżimu sanitarno-epidemicznego, 

dystansu społecznego, używania 

maseczek i rękawiczek. 

Tradycyjne błogosławieństwo po-

karmów odbędzie się tylko w go-

rzowskiej katedrze o 11.00. Dokona 

tego bp Tadeusz Lityński. Transmisję 

z tego wydarzenia przeprowadzi o 

godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopol-

ski. Pamiętajmy, że błogosławień-

stwo pokarmów może się odbyć 

także w gronie domowników przed 

śniadaniem niedzielnym. Tegorocz-

na Wielkanoc będzie już drugą w 

trakcie pandemii koronawirusa.  AB.

Zlikwidowali „Pseudokasyno”
W środę (17.03) funkcjonariusze 

Referatu Kryminalnego Komisa-

riatu Policji w Gubinie, działając 

wspólnie z funkcjonariuszami Lu-

buskiego Urzędu Celno-Skarbo-

wego w Gorzowie Wielkopolskim, 

sprawdzili lokal na terenie Gubi-

na. - W pomieszczeniu znajdo-

wały się cztery automaty do gier, 

osoba dozorująca lokal i obsługę 

automatów, a także gracz. Prze-

prowadzone na miejscu ekspe-

rymenty procesowe potwierdziły 

fakt, że są to maszyny działają-

ce w sprzeczności z przepisami 

ustawy o grach hazardowych. Za-

bezpieczone automaty trafiły do 

magazynu Lubuskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Gorzowie 

Wielkopolskim. Kara jaka grozi 

właścicielowi lokalu to nawet 400 

tysięcy złotych. Ponadto, zgodnie 

z Kodeksem Karnym Skarbowym, 

grozi mu także kara pozbawienia 

wolności do lat 3 trzech. Wyso-

ką karę pieniężną może ponieść 

również osoba, która wynajmuje 

lub wydzierżawia lokal pod nie-

legalne automaty do gier hazar-

dowych – informuje podkomisarz 

Justyna Kulka, z KPP w Krośnie 

Odrzańskim. (red)
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia (ha) Położenie
Cena wywoławcza

(netto złotych)
Wysokość wadium

Termin  przetargów  odbytych
Uwagi

1

dz. nr 93/8       

oraz

udział 1/6 części  
w dz. nr 93/11       

 

dz. nr 93/8 - 0,1466 ha,  
udział 1/6 części w dz. nr 

93/11 - 0,1216 ha 

ul. Kaliska

obr. 10        

63.300,00 zł. oraz wartość 
udziału 1/6 części działki 
nr 93/11 – 10.400,00 zł

73.700,00 zł
7.370,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta 
przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. 
Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest 
niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów. Znaczna 
część działki od strony południowej porośnięta jest samosiejkami drzew 
liściastych – stan do usunięcia.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 – numeracja 
przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

2

dz. nr 93/9       

oraz

udział 1/6 części  
w dz. nr 93/11       

 

dz. nr 93/9 - 0,11717 ha,  
udział 1/6 części w dz. nr 

93/11 - 0,1216 ha 

ul. Kaliska

obr. 10        

81.700,00 zł. oraz wartość 
udziału 1/6 części działki 
nr 93/11 – 10.400,00 zł

92.100,00 zł
9.210,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta 
przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. 
Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest 
niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów. Znaczna 
część działki od strony południowej porośnięta jest samosiejkami drzew 
liściastych – stan do usunięcia.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 – numeracja 
przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

3

dz. nr 93/10       

oraz

udział 1/6 części  
w dz. nr 93/11       

 

dz. nr 93/10 - 0,1515 ha,  
udział 1/6 części w dz. nr 

93/11 - 0,1216 ha 

ul. Kaliska

obr. 10        

71.200,00 zł. oraz wartość 
udziału 1/6 części działki 
nr 93/11 – 10.400,00 zł

81.600,00 zł
8.160,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta 
przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. 
Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość 
jest niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów. W 
części północnej porośnięta jest samosiejkami drzew liściastych (brzoza 
brodawkowata) – stan do usunięcia.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 – numeracja 
przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

4

dz. nr 93/12       

oraz

udział 1/6 części  
w dz. nr 93/11       

 

dz. nr 93/12 - 0,1433 ha,  
udział 1/6 części w dz. nr 

93/11 - 0,1216 ha 

ul. Kaliska

obr. 10        

64.700,00 zł. oraz wartość 
udziału 1/6 części działki 
nr 93/11 – 10.400,00 zł

75.100,00 zł
7.510,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta 
przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. 
Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość 
jest niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów, 
częściowo ogrodzona od strony północnej.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 – numeracja 
przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

5

dz. nr 93/13       

oraz

udział 1/6 części  
w dz. nr 93/11       

 

dz. nr 93/13 - 0,1410 ha,  
udział 1/6 części w dz. nr 

93/11 - 0,1216 ha 

ul. Kaliska

obr. 10        

63.600,00 zł. oraz wartość 
udziału 1/6 części działki 
nr 93/11 – 10.400,00 zł

74.000,00 zł
7.400,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta 
przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. 
Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest 
niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów, teren 
nieogrodzony.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 – numeracja 
przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

6

dz. nr 93/14       

oraz

udział 1/6 części  
w dz. nr 93/11       

 

dz. nr 93/14 - 0,1218 ha,  
udział 1/6 części w dz. nr 

93/11 - 0,1216 ha 

ul. Kaliska

obr. 10        

58.100,00 zł. oraz wartość 
udziału 1/6 części działki 
nr 93/11 – 10.400,00 zł

68.500,00 zł
6.850,00 zł -----------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta 
przy ul. Kaliskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. 
Kaliska) poprzez projektowaną drogę wewnętrzną sprzedawaną w udziale 
wynoszącym 1/6 w części dz. nr 93/11. Na dzień wizji nieruchomość jest 
niezagospodarowana i nie jest wykorzystywana do żadnych celów, teren 
nieogrodzony. Działka od strony południowej częściowo jest porośnięta 
samosiejkami krzewów – stan do usunięcia. Od strony wschodniej wzdłuż 
całej granicy działki nr 93/14 przebiega rów melioracyjny.
Sposób zagospodarowania i zabudowy (dla działki nr 93/6 – numeracja 
przed podziałem) ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.66.2019.W z dnia 09.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu nastąpi na 
podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek 
nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012184/9. Nieruchomości są wolne 
od obciążeń i zobowiązań (w dziale III Księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności przesyłu – nie dotyczy zbywanych nieruchomości). Przetarg odbędzie się dnia  13.05.2021 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w 
Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.05.2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której 
dotyczy).
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Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona 
kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty 
wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem 
zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego 
ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych 
terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku 
ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do 
sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca 
zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, 
po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada 
wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny 
koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem 
obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. 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). Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, 
na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty 
przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: - w przypadku osoby fizycznej: dokument 
potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) 
oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz 
aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, 
działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu 
do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników, -  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, 
paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; - w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument 
potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru 
sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; -  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający 
tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. 
wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób); - osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, 
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje 
przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu 
oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny 
koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej 
dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24,  tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl 
oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe. Nieruchomość gruntowa 

położona  w obrębie 9 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działki nr 78/2 i 78/4 o łącznej pow. 3,5453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG2K/00011598/7. 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI – 921.900,00 zł /netto/ WADIUM – 92.190,00 ZŁ
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Numer ewidencyjny,  
powierzchnie 

nieruchomości, 
położenie

Działka nr  78/2 i 78/4 o łącznej powierzchni 3,5453 ha.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta przy ulicy Legnickiej (droga wojewódzka nr 286). Teren inwestycji położony jest około 2,5 km od 
centrum miasta i około 1 km od drogi krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z granicą państwa. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny inwestycyjne 
o powierzchni około 25 ha.   

Stan zagospodarowania 
nieruchomości Działki niezabudowane, wykorzystywana rolniczo – bezumownie. 

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

Przeznaczenie w 
obowiązującym planie 

zagospodarowania 
przestrzennego / 

decyzja o warunkach 
zabudowy

Północno - wschodnia część nieruchomości objęta jest obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubin uchwalonego 
przez Radę Miejską w Gubinie uchwałą nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r., oznaczona jest w planie symbolem P,KS,IT jako teren lokalizacji 
obiektów o funkcji produkcyjno – technicznej, gdzie powierzchnia sprzedażowa obiektów handlowych nie może przekroczyć 1000 m², teren lokalizacji 
obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Na teren nie objęty obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego (zachodnia część nieruchomości – część działki 78/4) została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W 
z dnia 18.04.2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – usługowych.
w sprawie podziału działki oznaczonej ewidencyjnie nr 61/5, obręb nr 4 położonej przy ulicy Lipowej w Gubinie. 

Infrastruktura 
techniczna

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

Teren nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako Kompleks nr 3, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 roku. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Przetarg odbędzie się 
dnia 10 czerwca 2021 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule 
wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Terminy przetargów odbytych: 15.10.2020 r., 14.01.2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty 
lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź 
pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości 
oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego 
ryzyka.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym 
z ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. oraz z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.40.2011.W z dnia 18.04.2011 roku. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres dwóch miesięcy, począwszy od dnia 31 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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Mimo wszelkich przeciwności losu, tradycja musi zostać podtrzymana. Początek kwietnia to od wielu lat 

aktywny czas Światowych Dni Autyzmu. Nie inaczej będzie i tym razem – Gubin znów będzie niebieski! Choć 

nie co w innej formie, niż przed „erą koronawirusową”. Czego dokładnie możemy się spodziewać i w co warto 

się zaangażować?

Demolował stację paliw
W środową noc (10.03), dyżurny gubińskiego 
komisariatu otrzymał zgłoszenie o awanturu-
jącym się na stacji paliw mężczyźnie. Był pod 
wpływem alkoholu.

Różne finały 
poszukiwań

Dołączmy do niebieskiej fali!

Ostatnio policjanci otrzymali zgłoszenia o zaginięciu 

mieszkańców naszego miasta. W jednym przypadku 

finał poszukiwań był szczęśliwy, w drugim – tragiczny.

Akcja na Facebooku

Pandemia krzyżuje palny i działania 

wielu osobom. Jak choćby Elżbie-

cie Konopackiej, pomysłodawczyni 

niebieskiej akcji w Gubinie i jedno-

cześnie terapeutce Stowarzyszenia 

Pomocy Autystycznym „Dalej Ra-

zem”. - Obecna sytuacja jest dość 

trudna, ale nie poddajemy się! Naj-

ważniejsza informacja jest taka, 

że nasze miasto już wkrótce znów 

będzie niebieskie, głównie za po-

średnictwem Internetu i Facebo-

oka. Gorąco zapraszam do wzięcia 

udziału w II edycji Niebieskiej Fali. 

To akcja na FB, polegająca zrobieniu 

sobie zdjęcia w niebieskim ubraniu 

i wstawieniu go dokładnie 2 kwietia 

na swój profil oraz w komentarzu na 

stronie FB „Gubin na niebiesko dla 

autyzmu”. W ubiegłym roku akcja 

cieszyła się dużym powodzeniem 

(ponad 700 osób). Mam nadzieję, 

że i w tym roku będzie podobnie – 

mówi E. Konopacka.

Niebieskie dni

Przypomnijmy, że przedsięwzięcie 

pod nazwą „Gubin na niebiesko 

dla autyzmu” polega na włącze-

niu osób z autyzmem i ich rodzin 

w życie społeczne miasta i gminy 

Gubin oraz uświadomienie miesz-

kańcom problemu wykluczenia 

tej grupy społecznej, integracja 

oraz edukacja. Czego możemy się 

spodziewać w najbliższym czasie? 

- Dla nauczycieli i rodziców odbę-

dą się szkolenia on-line. Poza tym 

planowane jest tradycyjne oświe-

cenie i owinięcie Baszty Ostrow-

skiej, a w mieście pojawią się ba-

nery – dodaje E. Konopacka. Ma 

się również odbyć trzecia edycja 

akcji „Czytanie na dywanie” dla 

dzieci z miejskich przedszkoli oraz 

uczniów klas I-III szkół podstawo-

wych. Dla dzieci przygotowane 

zostały edukacyjne  filmiki, prze-

kazano tekst piosenki oraz propo-

zycja wykonania AUTentycznych 

karteczek z życzeniami dla osób 

z autyzmem, które organizator 

dostarczy osobom z autyzmem 

z naszego miasta i gminy. Do tej 

akcji złgosiły się 3 gubińskie szkoły 

podstawowe i 3 przedszkola miej-

skie więc jest szansa, że i tę akcję 

uda się przeprowadzić w formie 

Internetowej. Kolejną ciekawą ini-

cjatywą będzie premiera on-line 2 

kwietnia filmu dokumentalnego 

pt. „Wytchnienie” - o dorosłych z 

autyzmem, który został nakręcony 

przez SPOA „Dalej Razem”, Studio 

DISTORT i Fundację GENERADO, 

która też prowadzi mieszkanie 

treningowe przy ulicy Różanej w 

Gubinie. Aktualne informacje na 

temat kwietniowych akcji znaleźć 

można wchodząc na Facebooka - 

Gubin na niebiesko dla autyzmu.

Dwa ważne projekty

Warto dodać, że w tym roku szkol-

nym 2020/21 w Szkole Podstawo-

wej Nr 4 przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym w Gu-

binie uczniowie klas I – III ( w tym 

dzieci z autyzmem) przystąpili do 

realizacji dwóch międzynarodo-

wych projektów edukacyjnych. 

Pierwszy z nich, to „CZYTAM Z 

KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMUR-

KI”, upowszechniający czytel-

nictwo wśród uczniów. W dobie 

dzisiejszych czasów, gdzie prym 

wiodą gry komputerowe i smart-

fony, bardzo ciężko jest zachęcić 

dzieci do czytania książek, a tym 

bardziej lektur. Innowacja opiera 

się na zmianie sposobu omawia-

nia czytanych lektur szkolnych, na 

zaangażowaniu uczniów w aktyw-

ne działania oraz na upowszech-

nianiu czytelnictwa wśród dzieci 

poprzez atrakcyjne formy pracy z 

tekstem. Poprzez czytanie lektur, 

uczniowie zostaną wprowadzeni 

w problematykę dotyczącą zmian 

klimatycznych, postaw ekologicz-

nych oraz szeroko pojętej ochro-

ny środowiska. Drugim projektem 

nosi nazwę „EMOCJA”- wspierają-

cy rozwój społeczny i emocjonal-

ny dzieci. - Wszystkim rodzicom 

i wychowawcom zależy na tym, 

aby wychować dzieci na mądrych 

i szczęśliwych ludzi, samodziel-

nych i twórczych. Wprowadzenie 

dzieci w świat wartości moralnych, 

jest niezwykle ważne, gdyż są one 

fundamentem dalszego życia. Dla 

osób z autyzmem szczególnie 

trudne jest rozumienie, nazywa-

nie i adekwatne okazywanie emo-

cji. Proponowany projekt obej-

muje rozmowę o uniwersalnych 

wartościach. Uczniowie realizują 

zadania na wiele sposobów np. 

czytanie bajek i opowiadań oraz 

omówienie z dziećmi konkretnych 

cech i zachowań; gry; odgrywanie 

scenek i ról; rozmowy itp.   Dobór 

odpowiednich metod pracy ma 

na celu pobudzenie uczniów do 

zdobywania wiedzy i umiejętności.  

Głównym założeniem   projektu 

jest budowanie i rozwijanie u dzie-

ci empatii, szacunku do drugiego 

człowieka oraz nabycie umiejętno-

ści mówienia o swoich emocjach i 

potrzebach – dodaje na zakończe-

nie nasza rozmówczyni. (AM, SP)

Jak później ustalono, 27-latek na 

stacji paliw oddawał mocz na wy-

cieraczkę, a także, nie reagując 

na upomnienia pracowników sta-

cji, zniszczył zamrażarkę do ko-

stek lodu. - Po wyjściu z budynku 

podszedł do dystrybutora i zaczął 

rozlewać paliwo po podjeździe, 

jednak dzięki szybkiej reakcji pra-

cowników urządzenie zostało za-

blokowane. Nie ostudziło to jednak 

zapędów mężczyzny, który zaczął 

rzucać pistoletami do tankowania 

gazu LPG. Po wszystkim agresor 

zaczął uciekać. Nie zdołał się jed-

nak zbytnio oddalić, gdyż został 

zatrzymany przez wezwanych na 

interwencję policjantów prewen-

cji. Mężczyzna oznajmił, że doko-

nał zniszczeń na stacji dla zabawy. 

Będący pod wpływem alkoholu 

27-latek był agresywny i nie reago-

wał na wydawane przez munduro-

wych polecenia. Ponadto w czasie 

interwencji znieważył policjantów, 

groził im pozbawieniem życia, a 

także naruszył ich nietykalność 

cielesną. Mężczyzna został zatrzy-

many do wyjaśnienia. Wartość 

poniesionych przez właściciela 

strat to ponad 4 tysiące złotych. W 

czwartek, 11 marca, został dopro-

wadzony do Prokuratury Rejono-

wej w Krośnie Odrzańskim, gdzie 

zastosowano wobec niego środek 

zapobiegawczy w postaci dozoru 

Policji. Teraz grozi mu nawet do 5 

lat pozbawienia wolności – infor-

muje „WG” podkomisarz Justyna 

Kulka, z Komendy Powiatowej Po-

licji w Krośnie Odrzańskim.      

(red)

W czwartek, 25 marca, pojawił się 

komunikat o zaginięciu 76-let-

niego Stanisława Bielki z Gubina. 

Mężczyzna po raz ostatni widzia-

ny był 23 marca, o godzinie 7.00 

w miejscowości Marianka gmina 

Brody. Później nie powrócił do 

miejsca zamieszkania, ani też w 

żaden inny sposób nie nawiązał 

kontaktu z rodziną. Na szczęście w 

piątek (26.03) senior został odnale-

ziony w okolicach Lubska. Był cały 

i zdrowy.

Niestety, znacznie tragiczniejszy 

finał poszukiwań miał miejsce w 

przypadku pana Ryszarda, 69-let-

niego mieszkańca Gubina, którego 

zaczęto szukać 6 marca. Poprzed-

niego dnia wyszedł rano o 8:30 z 

domu i nie dawał rodzinie przez 

cały dzień oraz noc znaku życia. 

W niedzielę  (07.03) poszukiwania 

zostały zakończone. Ciało mężczy-

zny zostało odnalezione na terenie 

naszego miasta. Decyzją prokura-

tora ciało zostało zabezpieczone 

do sekcji. - Biegły w wyniku prze-

prowadzonej sekcji zwłok zmar-

łego stwierdził, ze zgon nastąpił z 

przyczyn chorobowych. Nie stwier-

dzono udziału osób drugich – po-

wiedział naszej gazecie Zbigniew 

Fąfera, Rzecznik prasowy Prokura-

tory Okręgowej w Zielonej Górze. 

(AB)
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OgłOSzenIa drObne

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

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
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.
SPRZEDAM kompletne CO piec, na węgiel, 
sterownik, dmuchawę, pompę wody, grzejniki, 
barometr, termometr, rurki miedź, zbiorniki wy-
równawcze i na ciepłą wodę. Wszystko sprawne 
technicznie, szczelne, gotowe do montażu. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 535 290 222.

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
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Kilka pytań do...
Z Ewą Dąbek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie rozmawia 

Antoni Barabasz.

W końcu się spotkali
Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej wirusową pandemią spo-

tkał się zarząd Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów. O czym dyskuto-

wano?

Czy jest Pani znane określenie 

„książkowego mola”?

Oczywiście! Jest to osoba, która 

uwielbia czytać książki. To określenie 

zawsze miło mi się kojarzy i o takich 

osobach będę zawsze miała jak naj-

lepsze zdanie, mówiąc o nich tylko 

pozytywnie. Na szczęście takich czy-

telników mamy w naszej bibliotece 

dużo.

Jaki jest też tzw. statystyczny prze-

krój czytelnika?

Aktualnie nasza książnica liczy nieco 

ponad 56 tysięcy książek. Przekrój 

wiekowy osób korzystających z bi-

blioteki jest duży, od paru miesię-

cy do ponad 90 lat. Zdecydowanie 

przeważają jednak panie w wieku 

od 45 lat i starsze. Ale również pa-

nów nie brakuje. Zauważyłyśmy, 

że w czasie pandemii spadek osób 

korzystających z biblioteki w grupie 

seniorów jest naprawdę minimalny. 

Ostatnie nasze zakupy to jak zawsze 

nowości, ale także książki drukowa-

ne dużą czcionką z serii „Wielkie Lite-

ry”, które ułatwiają czytanie osobom 

słabowidzącym. Mamy też w swoich 

zasobach około 400 audiobooków. 

Jeżeli mówimy o najbardziej poszu-

kiwanych pozycjach, to trudno jed-

noznacznie odpowiedzieć, bowiem 

gusta czytelników są różnorodne. 

Dużą popularnością cieszą się po-

wieści społeczno-obyczajowe, histo-

ryczne i zauważamy dużą popular-

ność literatury polskiej. Wymienię 

paru autorów wśród wieli innych: 

Joanna Jax, Ałbena Grabowska, Ka-

tarzyna Michalak , Ryszard Ćwirlej 

czy Krzysztof Koziołek.

Pandemia wywołała chaos. W jaki 

sposób radzi sobie z tym zjawi-

skiem biblioteka?

Cóż, radzimy sobie jak możemy. Sta-

ramy się po prostu tak pracować, jak 

pozwalają nam wytyczne Biblioteki 

Narodowej i Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Jeszcze 

niedawno było zalecenie, że miały-

śmy naszych Czytelników obsługi-

wać przed budynkiem biblioteki. Ja 

trochę je zmodyfikowałam – wpusz-

czając Czytelników do korytarza. Nie 

bardzo sobie wyobrażałam ludzi sto-

jących przed budynkiem w czasie 

zmiennej zimowej aury. Obecnie te 

zalecenia zostały trochę zmodyfi-

kowane i do 9 kwietnia możemy – i 

tak postępujemy –wpuszczać po trzy 

osoby jednocześnie z obowiązkiem 

noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i 

zachowania 2-metrowej odległości. 

Przy biurku bibliotekarza może stać 

tylko jedna osoba. Książki, które są 

zwracane przez Czytelników – pod-

legają trzydobowej kwarantannie. 

W związku z tym w czytelni musie-

liśmy utworzyć tzw. brudną strefę, 

w której te książki „leżakują”. Jeżeli 

chodzi o czytelnię, to w wyjątkowych 

sytuacjach pozwalamy z niej korzy-

stać jednej osobie. Są to zazwyczaj 

studenci – piszący pracę o Gubinie 

i okolicy. Często wypożyczamy dla 

nich z tzw. księgozbioru podręczne-

go książki do domu.

Wprowadziliście ostatnio nowe 

zasady wypożyczeń z myślą o szer-

szym dotarciu do czytelników. Na 

czym one polegają?

To jedna z naszych ostatnich inicja-

tyw – mówi koordynująca tą akcją 

Agnieszka Maternik: - Rzeczywi-

ście, wprowadziliśmy wypożyczanie 

książek „na telefon” i dowóz ich do 

domu. Czytelnik – decydując się na 

jakąś konkretną pozycję – składa 

zamówienie telefonicznie na nasz 

numer 68 455 81 66. Rozmawiając 

z Czytelnikiem telefonicznie często 

proszeni jesteśmy o samodzielny 

dobór lektur, a znając preferencje 

naszych czytających spełniamy te 

oczekiwania. Książka jest następnie 

rejestrowana na jego koncie biblio-

tecznym i dostarczana mu w umó-

wionym terminie do domu. Jest to 

nowa inicjatywa, ale już wpływa do 

nas dość dużo zamówień. Coraz czę-

ściej na naszej stronie internetowej 

i Facebooku umieszczamy wszelkie 

informacje o imprezach i ciekawych 

inicjatywach, mających miejsca w 

okolicznych bibliotekach np. w Bi-

bliotece Wojewódzkiej w Zielonej 

Górze, bądź Bibliotece Narodowej. 

Są to różne wydarzenia, z których to 

nasi Czytelnicy drogą on-line mogą 

również skorzystać.

Organizowaliście – w ubiegłych la-

tach wiele ciekawych imprez, jak 

np. „odjazdowy bibliotekarz”, spo-

tkania z ciekawymi twórcami – pi-

sarzami, poetami. Wszystko wska-

zuje na to, że w tym roku wiele z 

nich się nie odbędzie?

Jest mi trudno na to pytanie odpo-

wiedzieć. W ubiegłym roku udało 

nam się „wstrzelić” z terminami, 

gdzie obostrzenia zostały częściowo 

złagodzone i zorganizować spotka-

nia np. „Wyspa Literacka” (wspólnie z 

GDK i Klubem Kobiet Niezależnych) 

z Krzysztofem Zanussim, z Zofią Mą-

kosą – pisarką, autorką „Trylogii Lubu-

skiej”, czy też z Andrzejem Winiszew-

skim w ramach „Nocy Bibliotek”. 

Ubiegłoroczne „Narodowe Czytanie” 

odbyło się w trybie online. Aktualne 

zalecenia nakazują np. organizacje 

spotkań w gronie maksymalnie 5 

osób ze ścisłym zachowaniem reżi-

mu epidemicznego. Niedawno, bo 

w marcu, „ruszyły” spotkania Dysku-

syjnego Klubu Książki i mam nadzie-

ję, że będzie tak dalej. W tym roku 

mamy swój jubileusz –w czerwcu 

Biblioteka obchodzi 75 - lecie swojej 

działalności. Na razie planujemy je 

zorganizować. Bardzo chciałabym 

zaprosić naszych czytelników na 

spotkanie z ciekawym pisarzem, ale 

zobaczymy jak rozwinie się sytuacja 

pandemiczna. Jeżeli mówimy o „od-

jazdowym bibliotekarzu”, to naszym 

zamierzeniem była w tamtym roku 

wycieczka rowerowa do pobliskiego 

Neuzelle, może uda się ten rajd zro-

bić w tym roku, już niekoniecznie po 

stronie niemieckiej.

Przypomnijmy zasady korzystania 

z tutejszej książnicy.

W wypożyczalni jednocześnie mogą 

przebywać 3 osoby. W wyjątkowych 

sytuacjach z czytelni może korzystać  

jedna osoba. Ponadto obowiązkowo: 

noszenie maseczki, dezynfekcja rąk 

i zachowanie 2-metrowej odległości 

od siebie. Biblioteka pracuje od po-

niedziałku do piątku w godzinach 

8.00 – 16.00.  Życzę wszystkim zdro-

wych Świąt z ciekawą lekturą, po któ-

rą zapraszamy do nas!

Spotkaniu przewodniczył prezes Je-

rzy Cierpiński, w posiedzeniu udział 

wzięli: wiceprezes Włodzimierz 

Kemp, sekretarz Jerzy Czabator i 

skarbnik Adolf Leda. W sprawach or-

ganizacyjnych zarząd przeanalizował 

stan osobowy organizacji na koniec 

grudnia ubiegłego roku i stwierdzo-

no, że rok 2021 Stowarzyszenie roz-

poczęło działalność zrzeszając 44 

członków. Ponad 10-osobowa grupa 

ma kłopoty z poruszaniem się. W 

najlepszym sprzyjającym czasie dla 

działalności Stowarzyszenie liczyło 

ponad 100 członków. W związku z 

ograniczeniami spowodowanymi 

pandemią działalność niejako zo-

stała zawieszona i ostatnie zebranie 

SGP odbyło się w lutym ub. roku. 

By kontakty organizacyjne całko-

wicie nie ustały, zarząd dyskutował 

opracowanie dostępnych sposobów 

porozumiewania się przy użyciu 

technicznych środków łączności. W 

związku ze zbliżającą się rocznicą 

powstania organizacji i Tygodnia 

Pionierów Ziemi Gubińskiej zarząd 

postanowił opracować list, który 

zostanie skierowany do wszystkich 

członków. Postanowiono także, że w 

zamian dyżurów w siedzibie w każdy 

czwartek tygodnia, zarząd będzie 

spotykał się raz w miesiącu z termi-

nem ustalanym według potrzeb. 

W dyskusji A. Leda poruszył sprawę 

wydania drugiej części książki, która 

ukazała się w maju 2014 roku „Gu-

bińscy Pionierzy”. Od tamtego czasu 

udało się zebrać sporą część nowych 

materiałów. W tej sprawie należy zor-

ganizować – wówczas kiedy warunki 

na to pozwolą – zebranie lub posze-

rzone posiedzenie zarządu, podczas 

którego zostanie opracowany har-

monogram przygotowania książki 

do druku oraz zastanowić się nad 

pozyskaniem na ten cel środków. 

(sp)         


