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1 Maja w dawnych
 czasach

W dawnych czasach Święto Pracy 

nabrało szczególnego znaczenia w 

życiu kraju. Każda władza, czyniła 

cuda, by 1 maja był wyjątkowy.

                                                

czytaj str. 7

Rejestracje chętnych na szczepie-

nia przeciwko Covid-19 ruszyły peł-

ną parą. Powiat przygotował takie 

miejsce m.in. w hali ECKZiU (dawny 

„Rolniczak”).

czytaj str. 5

Ilość przeraża!

Śmieci w lesie można było spotkać 

„od zawsze”. Dawno temu nie rzu-

cały się w oczy. Jednak obecnie ich 

rodzaj i ilość przerasta każdą wy-

obraźnię.

                                             czytaj str.10

Co dalej ze Skate 
Parkiem?

Planowana jest przebudowa i mo-

dernizacje obiektu poprzez po-

większenie jego terenu o nowe 

nawierzchnie oraz zamontowanie 

specjalistycznych urządzeń.

cztyaj str.3

Spis Powszechny 2021 rodzi wie-

le pytań. Postanowiliśmy się wy-

jaśnić najważniejsze kwestie – 

przede wszystkim te dotyczące 

bezpieczeństwa naszych danych.  

              czytaj str.  2

Wyjaśnienia dotyczące 
spisu powszechnego

Masowy punkt 
szczepień

Skończy się problem z płytą boiska
Piłkarze Cariny Gubin imponują w tym roku formą i są coraz bliżej awansu 
do III ligi. Kolejną dobrą informacją jest przystąpienie przez nasze miasto do 
naboru do programu Województwa Lubuskiego, polegającego na dofinan-
sowaniu wykonania systemu nawadniającego głównej płyty boiska piłkar-
skiego na stadionie miejskim przy ulicy Sikorskiego.                          czytaj str. 10

Wyjątkowy zawódByło co sprzątać !

czytaj str. 8
Foto: Konrad Bancewicz

czytaj str. 16
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Wyjaśnienia dotyczące spisu powszechnego
Spis Powszechny 2021 budzi wiele 

kontrowersji i rodzi wiele pytań. Po-

stanowiliśmy się wyjaśnić najważ-

niejsze kwestie – przede wszystkim 

te dotyczące bezpieczeństwa na-

szych danych.

Spis powszechny ma za zadanie 

przedstawić odpowiedzi na pyta-

nia, ilu nas jest, kim jesteśmy i jak 

żyjemy. Dlatego w każdej dekadzie 

każdy Polak ma obowiązek przeka-

zania określonych informacji Głów-

nemu Urzędowi Statystycznemu. 

Zebrane w ten sposób informacje 

są później wykorzystywane. Na ich 

podstawie na przykład Ministerstwo 

Finansów ustala dotacje dla gmin, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

kształtuje politykę oświatową, Mini-

sterstwo Zdrowia planuje środki dla 

poszczególnych regionów, Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pla-

nuje politykę żywnościową, a przed-

siębiorcy – sporządzają biznes plany. 

Kompleksowe zbieranie informa-

cji na temat społeczeństwa było 

obecne na ziemiach polskich już 

w średniowieczu – takie infor-

macje odnajdujemy choćby w 

kronice Galla Anonima. Pierwszy 

faktyczny spis ludności odbył się 

jednak w naszym kraju w 1789 

roku (około 40 lat po pierwszych 

podobnych przedsięwzięciach w 

innych częściach świata). Na jego 

podstawie ustalono zaludnienie 

Rzeczypospolitej i wysokość po-

datku na utrzymanie stutysięcz-

nej armii. Od tego czasu regu-

larnie organizowane były spisy 

powszechne, a ostatni z nich od-

był się w 2011 roku. 

Narodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań 2021 – bo tak 

dokładnie nazywa się tegoroczna 

edycja spisu – wystartował 1 kwiet-

nia. Od tego dnia do 30 września 

2021 roku każdy może się spisać. 

Pamiętajmy, że obowiązująca usta-

wa o statystyce publicznej nakazu-

je każdemu obywatelowi wzięcie 

udziału w Spisie Powszechnym. Za 

niewywiązanie się z tego obowiąz-

ku grozi kara grzywny w wysoko-

ści nawet 5 tysięcy złotych. Osoby 

dorosłe muszą się samodzielnie 

spisać, a także spisać osoby ma-

łoletnie, których są rodzicami lub 

opiekunami prawnymi. 

Podstawową formą jest tak zwa-

ny samospis internetowy, czyli po 

prostu wypełnienie formularza 

dostępnego na stronie interneto-

wej nsp2021.spis.gov.pl. Zalogować 

można się przez profil zaufany, ban-

kowość elektroniczną lub po prostu 

numer PESEL (z dodatkowym uwie-

rzytelnieniem w postaci odpowiedzi 

na pytania o rodziców). 

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

Jeśli nie masz dostępu do Inter-

netu czy też komputera, możesz 

udać się do swojego urzędu gminy 

lub wojewódzkiego urzędu staty-

stycznego, gdzie przygotowane 

zostały specjalne stanowiska kom-

puterowe. Osoby, które z jakichkol-

wiek powodów nie mogą spisać 

się internetowo, mają możliwość 

spisania się przez telefon. Zaintere-

sowani tą formą, powinni zadzwo-

nić na infolinię – pod numer 22 279 

99 99. Aktualnie (ze względu na 

epidemię) nie przewiduje się wy-

wiadów bezpośrednich realizowa-

nych przez rachmistrzów. 

Jeśli nic się nie zmieni, to rach-

mistrzowie nas nie odwiedzą, ale 

będą mogli dzwonić, by spisać 

tych, którzy nie zrobili tego sa-

modzielnie. Ten etap wystartuje 

4 maja bieżącego roku, jeśli ktoś 

podający się za rachmistrza za-

dzwoni do ciebie w sprawie spisu 

wcześniej, zignoruj go, bo naj-

prawdopodobniej jest to oszust. 

Jak odróżnić prawdziwego rachmi-

strza od oszusta? Przede wszystkim 

poda ci on swoje imię i nazwisko 

oraz numer identyfikatora. Możesz 

go zweryfikować po tych danych 

– albo na infolinii GUS (22 279 99 

99) albo przez formularz na stronie 

internetowej. Po drugie: rachmi-

strzowie będą dzwonić do respon-

dentów z konkretnego numeru te-

lefonu: 22 828 88 88. 

Mimo to oczywiście najlepiej wziąć 

sprawy w swoje ręce, by uniknąć 

ryzyka. Albo samodzielnie spisać 

się przez Internet, albo też za-

dzwonić na infolinię. Jest to naj-

bezpieczniejsze i najbardziej prak-

tyczne rozwiązanie. 

Po podaniu swoich danych osobo-

wych przejdziemy do odpowiedzi na 

pytania z takich kategorii jak miejsce 

zamieszkania i jego status prawny, 

poziom wykształcenia, relacje ro-

dzinne i gospodarstwo domowe, mi-

gracje wewnętrzne i zewnętrzne czy 

aktywność ekonomiczna. 

Spis Powszechny nie miałby żad-

nego sensu, gdybyśmy odpo-

wiadali niezgodnie z prawdą. Na 

niektóre pytania można jednak 

odmówić udzielenia odpowiedzi 

(np. o wiarę i choroby). Nie należy 

jednak kłamać – za przekazanie 

nieprawdziwych informacji grozi 

kara grzywny, ograniczenia wol-

ności, a nawet pozbawienia wol-

ności na okres do 2 lat. 

Zacznijmy od tego, że według 

ustawy GUS nie może udostęp-

niać ani wykorzystywać danych 

do celów innych niż statystyczne. 

To pierwszy plus. Drugi jest taki, 

że na potrzeby analizy i przetwa-

rzania danych te ostatnie będą 

już występować w formie zanoni-

mizowanej. 

My rekomendujemy: spisać się i 

to jak najszybciej, najlepiej przez 

Internet. Tak jest najwygodniej i 

najbezpieczniej.
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Co dalej ze Skate Parkiem?
Miłośników jednośladów w naszym 

mieście przybywa i nie chodzi tu tyl-

ko o typową turystykę rowerową, ale 

także o bardziej ekstremalną jazdę, 

podczas której ćwiczy się skoki i roz-

maite akrobacje. Właśnie dla tej dru-

giej grupy rowerzystów pojawia się 

szansa na stworzenie miejsca, w któ-

rym będą mogli do woli trenować. 

Chodzi o rozbudowę skate parku, 

który znajduje się przy ul. Miodowej. 

Co wiemy na dziś? Zarząd Woje-

wództwa wypracował propozycję 

dofinansowania zadań dla lubu-

skich samorządów w ramach pro-

gramu Lubuska Baza Turystyczna. 

Dzięki temu Gubin miałby otrzymać 

80.000 złotych na modernizację 

tego obiektu, co ma duże znacze-

nie dla rozwoju turystyki rowero-

wej w obszarze przygranicznym. 

- Projektowany skate park znajduje 

się w bliski sąsiedztwie ścieżek ro-

werowych z dojazdem do różnych 

stron Województwa Lubuskiego i 

Landu Brandenburg, co oznacza, 

że może to być naprawdę chętnie 

odwiedzane miejsce – tłumaczy Na-

czelnik Wydziału Nieruchomości i 

Współpracy Zagranicznej, Krzysztof 

Dziurdziewicz. - Planujemy przebu-

dowę i modernizacje obiektu po-

przez powiększenie jego terenu o 

nowe nawierzchnie. Zamontowane 

zostaną także specjalistyczne urzą-

dzenia, które umożliwią większą 

ilość wykonywanych ewolucji, czyli: 

Bank Ramp, Quarter Pipe, Grindbox 

i Piramidę.

To tylko pierwszy etap rozbudowy 

skate parku, wiadomo także, że 

włodarze miasto planują w przy-

szłości budowę toru rowerowego 

składającego się z szybkich zakrę-

tów i muld, czyli tzw. pumptracka. 

Dodatkowo w najbliższej przyszło-

ści w naszym regionie może przy-

być sporo nowych ścieżek rowe-

rowych. To wszystko oznacza, że 

zarówno w Gubinie jak i w całym 

województwie, jednoślady mogą 

mieć bardzo atrakcyjną przyszłość. 
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Raport 998  

Potrzebował pomocy  

Bez dożynek w tym roku
Z okazji zbliżającego się w dniu 

4 maja Święta Św. Floriana – pa-

trona wszystkich strażaków – ilu 

wyjazdów do zdarzeń, tylu samo 

szczęśliwych powrotów życzy Re-

dakcja Wiadomości Gubińskich. 

11.04. Na drodze krajowej nr 32 kie-

rowca śmiertelnie potrącił sarnę. 

Kierując pojazdem mechanicz-

nym uważajmy na dzikie zwierzę-

ta, może się zdarzyć, że taka kolizja 

będzie miała również tragiczne 

skutki dla kierującego.

12.04. Do fałszywego alarmu na 

ogródkach działkowych przy ul. 

Legnickiej zadysponowano jeden 

zastęp strażaków.

13.04. Jeden zastęp gasił palące 

się nieużytki (trawa i trzciny na po-

wierzchni ok. 6 arów) przy ul. Kra-

kowskiej. Przyczyną było celowe 

podpalenie.

14.04. Jeden zastęp został zadys-

ponowany do podpalonego śmiet-

nika przy ul. Piastowskiej.

16.04. Na wniosek załogi karetki 

pogotowia – strażacy ewakuowali 

osobę potrzebującą pomocy me-

dycznej.

16.04. Na wniosek policji – straża-

cy zostali zadysponowani w celu 

otwarcia drzwi wejściowych jedne-

go z mieszkań przy ul. Paderewskie-

go. W międzyczasie osoba w nim 

znajdująca się otworzyła je sama.

17.04. Podobne zdarzenie miało 

miejsce przy ul. Sikorskiego - tym 

razem chodziło o udzielenie po-

mocy medycznej. 

21.04. Kolejne zdarzenie miało 

miejsce tym razem w Starosie-

dlu. Znajdująca się w mieszkaniu 

osoba nie mogła sobie poradzić z 

otworzeniem drzwi zewnętrznych. 

Do zdarzenia zadysponowano je-

den zastęp strażaków z JRG w Gu-

binie i miejscową Jednostkę OSP.

22.04. Do pożaru sadzy w przewo-

dzie kominowym jednej z posesji 

przy ul. Wojska Polskiego obligato-

ryjnie zadysponowano trzy zastępy 

strażaków. 

24.04. Na prośbę jednego z właści-

cieli mieszkania w budynku wie-

lorodzinnym przy ul. Roosevelta 

jeden zastęp został zadysponowa-

ny w celu otwarcia zatrzaśniętych 

drzwi wejściowych.

25.04. W okolicy Brzozowa dwie 

Jednostki Ochotniczej Straży Po-

żarnej (OSP Starosiedle i Marko-

sice) gasiły pożar „dzikiego” skła-

dowiska opon samochodowych. 

Strat nie oszacowano.

Informacje przekazał Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Gubinie mł. bryg. Dariusz Wojtuń.

Oprac. AB.

Niecodzienną interwencję prze-

prowadzili pod koniec marca po-

licjanci i strażnik leśny z Gubina. 

Zawiadomieni o rannym na drodze 

krajowej myszołowie, ruszyli mu z 

pomocą. Ptak miał złamane skrzy-

dło i nie był w stanie latać. 

Zwierzę najprawdopodobniej zo-

stało potrącone. - Gdy funkcjo-

nariusze przyjechali na miejsce 

myszołów znajdował się poza 

drogą. Usiłował odlecieć, jednak 

uniemożliwiało mu to uszkodzo-

ne skrzydło. Na miejsce przyjechał 

także dzielnicowy, który tego dnia 

wspólnie ze strażnikiem leśnym 

działał na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa oraz zwalczania prze-

stępstw związanych z lasem na 

terenie Nadleśnictwa Gubin. Funk-

cjonariusze zdołali pochwycić ran-

nego myszołowa i przetransporto-

wali go do siedziby Nadleśnictwa. 

Dzięki wrażliwości zgłaszającego, 

a także pomocy funkcjonariuszy 

ptak trafił pod opiekę weteryna-

rza. Obecnie przebywa w ośrodku 

rehabilitacji zwierząt w Technikum 

Leśnym w Starościnie, gdzie bę-

dzie dochodził do sił – relacjonuje 

podkomisarz Justyna Kulka, z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Kro-

śnie Odrzańskim. 

(red)

Takiej decyzji można było się nie-

stety spodziewać. Decyzją Radnych 

Gminy Gubin, podjętą na marco-

wym posiedzeniu Komisji, tego-

roczne Dożynki Gminne nie zosta-

ną zorganizowane. Jak na gminnej 

stronie internetowej wyjaśnia wójt 

Zbigniew Barski: - Decyzja o od-

wołaniu dożynek była niezmiernie 

trudna, gdyż po raz drugi jesteśmy 

zmuszeni odwołać tak ważną dla 

nas uroczystość. Jednakże analiza 

sytuacji w kraju i za granicą zwią-

zanej z pandemią oraz wiele nie-

wiadomych w tym zakresie skłoniła 

nas do podjęcia takiej decyzji. Zdro-

wie i bezpieczeństwo mieszkańców 

jest dla nas najważniejsze.          (am)
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Masowy punkt szczepień 
w Gubinie gotowy do pracy

Rejestracje chętnych na szczepienia przeciwko Covid-19 ruszają pełną parą. 
To pierwsza dobra wiadomość. Druga to taka, że organizowane są masowe 
punkty szczepień, które mają podołać zapotrzebowaniu. Zarząd Powiatu przy-
gotował takie miejsce m.in. w Gubinie, w hali Europejskiego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego. To druga wiadomość napawająca opty-
mizmem. Niestety trzecia, kluczowa już taka nie jest. Czekamy na szczepionki. 
O tworzeniu punktu rozmawiamy z Wicestarostą, Ryszardem Zakrzewskim

Bieganie to przyjemność!

Bardzo szybko zorganizowaliście 

masowe punkty szczepień. Po-

wiat stanął na wysokości zada-

nia…

Ryszard Zakrzewski: Nie tylko 

Powiat, ponieważ w proces za-

angażowany był cały sztab ludzi. 

Natychmiast po otrzymaniu infor-

macji o tym, że samorządy mogą 

organizować takie punkty, wspól-

nie ze Starostą Grzegorzem Gar-

czyńskim podjęliśmy decyzję, że 

jeden z nich zostanie utworzony w 

Gubinie, w ECKZiU. Dyrektor szko-

ły Krzysztof Szymański zaakcep-

tował tę propozycję natychmiast 

włączając się wraz z pracownikami 

w proces tworzenia tego punktu. 

Prace koordynowały ze strony Za-

chodniego Centrum Medycznego 

panie: Agnieszka Spychała i Iwona 

Czerepko organizując dwa stano-

wiska szczepień zgodnie z wytycz-

nymi NFZ.

Ile osób dziennie jesteście w sta-

nie szczepić?

RZ: Sądzę, że kilkaset osób. Trze-

ba podkreślić, że to ogrom pracy 

logistycznej, ponieważ punkt nie 

tylko szczepi, ale zabezpiecza tak-

że osoby, które np. miałyby wstrząs 

anafilaktyczny. Dlatego cieszę się, 

że w proces włączył się Urząd Mia-

sta w Gubinie. Udostępniono de-

fibrylator, wypożyczono elementy 

do oznaczenia parkingu. Wicebu-

rmistrz Justyna Karpisiak zorga-

nizowała chętne osoby z Urzędu 

Miasta do tzw. rejestracji w syste-

mie poszczególnych pacjentów.

Kilkaset osób dziennie to ogrom-

na liczba, poradzicie sobie?

RZ: Lokalizacja przy hali sportowej 

jest zasadna z wielu względów. 

Stanowiska, w których będą prze-

biegały szczepienia znajdują się w 

przestronnych pomieszczeniach. 

Oczekiwanie po szczepieniu odby-

wać się będzie w hali, z zachowa-

niem odpowiedniego dystansu. 

Bardzo ważnym elementem jest 

właściwe oznakowanie ciągów ko-

munikacyjnych i samego dojazdu 

do punktu, przy którym znajduje 

się duży parking. 

Jesteście po kontroli NFZ, jak 

wypadła?

RZ: Komisja oceniająca punkt wy-

rażała się bardzo pozytywnie o każ-

dym przygotowanym elemencie. 

Zarówno miejsce szczepienia, po-

czekalnia czyli hala (po szczepieniu 

każda osoba musi kwadrans zostać 

pod obserwacją), ale także wspo-

mniane oznakowania, ciągi komu-

nikacyjne – zostało to ocenione bar-

dzo dobrze i możemy szczepić

Dlaczego więc jeszcze punkt nie 

działa?

RZ: Czekamy na wprowadzenie 

punktu do systemu rejestracji i do-

stawę szczepionek. To już nie jest 

zależne od nas, dlatego każdego 

dnia oczekujemy na konkretną 

informację. Wszystko wskazuje 

na to, iż po „długim” weekendzie 

wszystko ruszy.  Naszym zamia-

rem jest zaszczepienie wszystkich 

chętnych mieszkańców powiatu 

do wakacji. Przynajmmniej pierw-

szą dawką.

Ambitny cel…

RZ: W Krośnie Odrzańskim utwo-

rzony jest drugi taki punkt maso-

wych szczepień. Nadal szczepienia 

realizowane są w szpitalu i porad-

niach, więc cel jest realny. 

Matury nie przeszkodzą w szcze-

pieniu? Przecież na sali ECKZiU 

będzie egzamin maturalny… 

RZ: Egzaminy maturalne w EC-

KZiU będą odbywały się w dniach 

4 i 5 maja. Wówczas szczepienia, 

wyjątkowo, rozpoczną się od go-

dziny 15.00. Pozostałe dni to praca 

punktu w godzinach od 11.00 do 

19.00

Dziękuję za rozmowę

społeczeństwo

PUNKTY POBRAŃ TESTÓW NA CORONAWIRUSA – GUBIN

Ulica Chopina 1a (250 m przed mostem granicznym) czynny 
codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 tel. 664 478 849;

 Plac św. Jana Pawła (obok ruin fary) PUNKT DRIVE GO 
THRU czynny poniedziałek – piątek 8.00 – 12.00 i sobota 

niedziela 15.00 – 19.00 tel. 722 090 649;

ZACHODNIE CENTRUM MEDYCZNE 
(szpital) ul. Śląska 35 codziennie od 8.00 – 10.00

We wszystkich punktach opłata za test wynosi 100 zł.

Długo na to czekali, ale w końcu 

zaczyna się wspólnie bieganie! 

Od ponad 10 lat Gubin bierze 

udział w ogólnopolskim projek-

cie „Biegam Bo Lubię”.

I w tym roku organizatorzy zapra-

szają miłośników aktywnego trybu 

życia na bezpłatne zajęcia biego-

we. Akcja stadionowa na terenie 

całego kraju to ponad dziewięć-

dziesiąt lokalizacji. W naszym mie-

ście spotkania amatorów-spor-

towców odbywają się na Stadionie 

Miejskim przy ulicy Sikorskiego. 

Spotkanie inaugurujące tego-

roczny sezon zaplanowane jest w 

niedzielę, 2 maja, o godzinie 11:00. 

Sezon 2021 potrwa do listopada. 

Bieżące informacje o akcji oraz 

ważnych terminach można śledzić 

na Facebooku: „Biegam Bo Lubię 

Gubin”. Ponadto osoby zaintereso-

wane tą formą aktywności rucho-

wej mogą kontaktować się z orga-

nizatorami, dzwoniąc pod numer 

telefonu: 696 239 735.

W Polsce akcja wzięła swój po-

czątek od audycji nadawanej na 

antenie Programu III Polskiego 

Radia od czerwca 2010 roku, au-

torstwa dziennikarzy: Krzysztofa 

Łoniewskiego i Pawła Januszew-

skiego (byłego lekkoatlety, Prezesa 

Fundacji Wychowanie przez Sport 

) oraz Adama Kleina (z portalu 

bieganie.pl). Na początku dzia-

łano na dość niewielką skalę – w 

czterech miastach Polski. Jednak 

po jakimś czasie jej zasięg znacz-

nie się rozszerzył. Głównym celem 

było zapewnienie cotygodniowych 

spotkań z trenerem ludziom, któ-

rzy biegają lub dopiero chcieliby 

zacząć. Bieganie to najprostsza 

forma ruchu. Ten typ zmęczenia w 

odpowiedniej dawce jest korzyst-

ny dla zdrowia fizycznego i psy-

chicznego człowieka dla osób w 

praktycznie każdym wieku. Aktyw-

ność fizyczna kształtuje charakter, 

zdrowe nawyki i jest podstawą do-

brego życia. No i oczywiście biega-

nie sprawia wielką przyjemność! 

(AB)
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Czytanie na dywanie

Musi wystarczyć jeden punkt 
Cała Polska szczepi się w nadziei, 

że obroni się przed wirusem. Na-

dzieja ponoć umiera ostatnia. 

Wierzmy, że nasza nadzieja stanie 

się rzeczywistością. Jak przebiega-

ją szczepienia w gminie Gubin? 

Niebieski „Bidon” 

Zgodnie z tradycją Gubin był w kwietniu „niebie-
ski”. I nawet wszechobecna pandemia nie mo-
gła zatrzymać tego trendu! Gubinianie jak zwy-
kle nie zawiedli.

W poprzednim wydaniu naszej ga-

zety informowaliśmy o przeprowa-

dzeniu akcji w Internecie pod nazwą 

„Niebieska fala”. Polegała ona na 

wystawieniu na Facebooku w dniu 2 

kwietnia zdjęcia w niebieskim ubra-

niu. Akcja cieszyła się dużym zainte-

resowaniem. Podobnie było w przy-

padku kolejnej kwietniowej akcji, 

tym razem edukacyjnej. - W ramach 

akcji Gubin na niebiesko dla auty-

zmu 2021, „AUTYZM? AKCEPTUJĘ!” 

odbyła się trzecia edycja akcji „Czy-

tanie na dywanie” , do której zgłosiły 

się gubińskie miejskie przedszkola 

nr 1, 2 i 3, uczniowie klas młodszych 

Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły 

Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

W tym roku dzieci obejrzały filmy 

animowane o autyzmie, nauczy-

ły się niebieskiej piosenki, poznały 

„Janka, który jest inny” oraz wyko-

nały AUTentyczne kartki z życze-

niami dla osób z autyzmem, które 

zostały wysłane i wręczone znanym 

nam osobom z autyzmem. Dodat-

kowo pojawiło się mnóstwo zdjęć 

z plakatem o „autentycznej” treści. 

Mimo przejścia wszystkich uczestni-

ków na zdalne nauczanie udało się  

dzieciom, rodzicom i nauczycielom 

zrealizować zaplanowane działania, 

za co bardzo dziękuję – mówi Elż-

bieta Konopacka, pomysłodawczy-

ni przedsięwzięcia oraz terapeutka 

Stowarzyszenia Pomocy Autystycz-

nej „Dalej Razem”.

Zdjęcia z akcji można obejrzeć na 

Facebooku, wchodząc na profil 

„Gubin na niebiesko dla autyzmu”. 

Edukacja przez działanie, to najlep-

sza droga do poznania, a tegorocz-

ne hasło – „Autyzm? Akceptuję!” jest 

jak najbardziej aktualne – dodaje na 

zakończenie E. Konopacka                                

(am)

Na to pytanie odpowiada Zbigniew 

Barski, wójt gminy. - W naszej gmi-

nie do szczepień kwalifikuje się oko-

ło 5 tys. osób. Według posiadanej 

przeze mnie wiedzy mamy zaszcze-

pionych około tysiąca osób. Należę 

do grona zwolenników szczepień i 

uważam, że im więcej ludzi zaszcze-

pi się, tym mamy większą szansę na 

pokonanie wirusa. Żyć tak, jak ostat-

nio, nie da się na „dłuższą metę”. Ta 

nienormalność coraz bardziej doku-

cza. Czy gmina Gubin wróci do rze-

czywistości sprzed covida? – Mam 

nadzieję, że witalność i siła jaka w 

nas do niedawna była wróci i wiele 

spraw trzeba będzie budować od 

nowa, ale przecież czy jest inne wyj-

ście? Czy dużo straciliśmy prze wi-

rusa? – Na pewno kilka kilometrów 

dróg, mogliśmy mieć większy po-

stęp w rozwiązywaniu problemów 

związanych z kanalizacją. Mówię 

tu przede wszystkim o zadaniach, 

które realizujemy własnymi siłami. 

Jeżeli chodzi o zadania realizowane 

przez firmy zewnętrzne, to prace 

postępują w miarę normalnie. Bywa, 

że są wahania, ale to wynika z pew-

nych nieprzewidzianych zdarzeń w 

firmie, jak np. zwiększona zachoro-

walność pracowników spowodowa-

nych pandemią.   

W jednym dniu ile osób można 

zaszczepić siłami gminy? – Nasza 

dzienna szczepienność wynosi od 

30 do 90 osób, w zależności od tego 

jaką ilość szczepionek otrzymamy. 

Innych zależności nie ma. Gmina 

ma jeden zakład ZOZ w Stargar-

dzie Gubińskim, pozostałe ośrodki 

są filialnymi. Zgodnie w rządowymi 

wytycznym mogliśmy uruchomić 

jeden punkt, wspomniany w Star-

gardzie. I ten funkcjonuje dobrze, jak 

wcześniej wspomniałem. Ostatnio, 

w związku z nowymi rozwiązania-

mi przedstawianymi przez rząd ws. 

punktów szczepień masowych po-

jawiła się szansa na uruchomienie 

jeszcze jednego punktu szczepień 

na terenie gminy. Zgłosiliśmy chęć 

organizacji punktu, ale wojewoda i 

NFZ ustaliły, że gminie musi wystar-

czyć funkcjonujący punkt szczepień 

i punkt zorganizowany w Gubinie 

przez Zachodnie Centrum Medycz-

ne. Należy dodać, że centrum tele-

informatyczne może zgłaszające się 

osoby kierować do innych punktów, 

jak np. Bobrowice.

A ile osób opuściło gminę przez wi-

rusa na wieki wieków? – Na począt-

ku pandemii pojawiały się komuni-

katy informujące o zgonach. Dziś 

mogę tylko powiedzieć, że mam in-

formacje mówiące o tym, że zacho-

rowalność i śmiertelność w gminie 

jest większa niż przed rokiem. Za-

tem szczepmy się z nadzieją. 

(sp)

Kwiecień to miesiąc wiedzy o auty-

zmie. To w tym czasie organizowane 

są akcje mające na celu przybliżenie 

społeczeństwu problemów związa-

nych z tym zaburzeniem. Swoją ce-

giełkę do tegorocznej akcji „Gubin 

na niebiesko dla autyzmu” dołożył 

lokalny klub rowerowy „Bidon”. 24 

kwietnia peleton w symbolicznych 

barwach przejechał ponad 100 kilo-

metrów i dotarł do Sulechowa, gdzie 

powstaje Lubuski Ośrodek Wspar-

cia Osób z Autyzmem. Na mecie 

członkowie Klubu zostali  przywitani 

przez Prezesa SPOA „Dalej Razem” 

Sebastiana Cycułę, organizatorkę 

gubińskiej akcji Elżbietę Konopacką 

oraz współpracowników Fundacji 

Generado. To właśnie od nich nie-

biescy rowerzyści otrzymali medale, 

dyplomy, upominki oraz poczęstu-

nek. 

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

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

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

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

wieczyste, najmu i dzierżawy.

1 Maja w dawnych czasach

W latach 50, może bardziej po 

1956 roku (wydarzenia październi-

kowe) Święto Pracy nabrało szcze-

gólnego znaczenia w życiu kraju. 

Każda władza, przede wszystkim 

polityczna, na czele z Polską Zjed-

noczoną Partią Robotniczą, czyni-

ła cuda, by święto 1-Majowe miało 

charakter wyróżniający, by cała 

społeczność pojawiła się na uli-

cach. Udział w pochodzie 1-Majo-

wym – jak mówiono – był nieomal 

„świętym obowiązkiem” każdego 

mieszkańca. Prawie całe zakłady 

maszerowały w pochodzie, dzier-

żąc nad głowami szczytne hasła 

i szturmówki czerwone i biało

-czerwone. Tu cisną mi się do gło-

wy takie wspomnieniowe reflek-

sje: skoro wszyscy musieli pójść 

w pochodzie, to skąd takie tłumy 

stały na chodnikach? Mówiono, 

że „buntownika” za brak uczest-

nictwa w pochodzie czeka kara w 

miejscu pracy. Nie pamiętam, by 

kogokolwiek ukarano, ani srogo, 

ani łagodnie. A może na chodni-

kach stali bezrobotni?

Po zakończeniu „przymusowego” 

pochodu, najczęściej na placu 

Wdzięczności i placu gdzie stawał 

świąteczna karuzela, odbywały 

się różne harce, z których przede 

wszystkim korzystali panowie, 

mając usprawiedliwioną nieobec-

ność w domu. W niebotycznych 

kolejkach stano za piwem (ra-

rytas), kaszanką, czy rajstopami. 

Często harce nie miały końca i 

trwały do wieczora. W rezultacie 

cała, no może większość gubiń-

skiego społeczeństwa uważała 

dzień święta 1-Majowego za uda-

ny. A jak jeszcze dopisał pogoda … 

Kiedy po latach odwołano święto, 

skończyły się pochody, piwa jest 

pod dostatkiem, a kaszanka do 

rarytasów już nie należy, bywa tak, 

że wiele pokoleń z żalem wspo-

mina czasy, kiedy obowiązywały 

pochody. Sporo lat minęło, nim 

żeśmy się od Święta Pracy odzwy-

czaili. 

(sp) 

Co z niewykorzystanym bonem?

Co zrobić, jeśli opłaciło się już wy-

jazd bonem turystycznym, ale z 

niezależnych od nas przyczyn nie 

można było z niego skorzystać? 

Czy w takiej sytuacji bon przepa-

da? Wyjaśnia Agata Muchowska, 

regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa lubuskiego: Nie-

stety zdarza się, że niektórzy za-

rezerwowali już i opłacili bonem 

pobyt w hotelu lub pensjonacie, 

ale z powodu obostrzeń nie mogą 

z niego skorzystać. W tej sytuacji 

podmiot turystyczny, który przyjął 

opłatę powinien zwróć płatność 

na rachunek bankowy Polskiej Or-

ganizacji Turystycznej. Pieniądze 

z niewykorzystanego bonu trafią 

ponownie do beneficjenta. Nale-

ży pamiętać, że bon nie podlega 

wymianie na gotówkę. 

Jeżeli ktoś nie zdążył skorzystać z 

bonu w te wakacje to nic straco-

nego. Można nim bowiem opłacić 

weekendowe wyjazdy, zimowiska 

czy wakacyjne pobyty w kolejnych 

latach.  Nic nie stoi na przeszko-

dzie, aby opłacić bonem rezerwa-

cje na pobyt w późniejszym ter-

minie. (red)
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Było co sprzątać! 
Społecznicy z Gubina zorga-

nizowali w kwietniu trzy akcje 

sprzątania brzegu Nysy Łużyc-

kiej. Efekt? Około 300 worków ze 

śmieciami plus różnego rodzaju 

odpady wielkogabarytowe. Łącz-

nie „prześwietlono” około 3 kilo-

metrów terenu.

Praca czeka Znów było ich sporo!
W środę, 14 kwietnia, po raz drugi w tym roku, do 
naszego miasta zawitał specjalny mobilny punkt 
poboru krwi. Ile tym razem udało się zebrać krwi?

Dobra passa

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy – Filia w Gubinie (stan na 

23 kwietnia br.): kierowca samo-

chodu dostawczego – pomoc-

nik spawacza, operator maszyn i 

urządzeń do przetwórstwa two-

rzyw sztucznych, kierownik ro-

bót budowlanych, budownictwo, 

nauczyciel języka angielskiego, 

nauczyciel języka niemieckiego, 

nauczyciel logopeda, główna księ-

gowa, monter ogrodzeń, szlifierz 

metali, piekarz, monter elemen-

tów zabudowy, pracownik biuro-

wy, elektryk, nauczyciel matema-

tyki, nauczyciel języka polskiego, 

kierowca samochodu dostawcze-

go, pracownik socjalny, kierowca 

wywrotki, cukiernik, piekarz. Wię-

cej szczegółowych informacji: tel. 

68 455 22 72 lub 68 455 82 12.  (AB)

Mamy kawałek naszej 

małej ojczyzny przywró-

cony do stanu używalno-

ści i tylko od mieszkań-

ców zależy na jak długo. 

Marzy mi się, żeby w Gu-

binie ludzie sami sprząta-

li przy swoich posesjach, 

a nie czekali na służby. 

„

Społeczeństwo

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia 

była Marzenna Bartosik. A pomysł 

w życie wdrożył radny Ziemowit 

Patek. Ochotnicy sprzątali teren 

wzdłuż ścieżki rowerowej od wyspy 

do mostu kolejowego przez przed-

wojenny park Koeniga. - Łącznie w 

akcji wzięło udział blisko 100 osób, 

od dzieci w wieku przedszkolnym do 

ponad 70-letnich seniorów. Oprócz 

worków ze „zwykłymi śmieciami”, 

znaleźliśmy m.in. kanapy, fotele, arty-

kuły AGD i wiele innych rzeczy, które 

nie powinny się tam nigdy znaleźć... 

Zrealizowaliśmy pomysł M. Bartosik, 

która podczas spaceru ze Zbignie-

wem Bołoczko natknęła się na sterty 

śmieci i poprosiła o pomoc w zorga-

nizowaniu akcji sprzątania. Worki i 

rękawice zabezpieczyła Alicja Rato-

wicz z Urzędu Miejskiego, która rów-

nież zorganizowała odbiór zebranych 

śmieci za co serdecznie dziękujemy. 

Mamy kawałek naszej małej ojczyzny 

przywrócony do stanu używalności i 

tylko od mieszkańców zależy na jak 

długo. Marzy mi się, żeby w Gubinie 

ludzie sami sprzątali przy swoich po-

sesjach, a nie czekali na służby. Dbaj-

my wspólnie o nasze miasto zamiast 

oburzać się na nieporządek – podkre-

śla Ziemowit Patek, dodając, że ekipa 

nie powiedziała ostatniego słowa i po 

przerwie pomyśli nad kolejną akcją. - 

Pomysłów jest kilka, na przykład teren 

zielony wokół Cmentarza Komunal-

nego lub górki przy ulicy Piastowskiej. 

A może inny teren? Pomyślimy i coś 

wspólnie ustalimy. Mamy nadzieję, 

że zluzowanie obostrzeń covidowych 

oraz pogoda pozwolą zakończyć ko-

lejną akcję ogniskiem z kiełbaskami 

lub spływem kajakowym. Śledźcie 

nasze wydarzenia na Facebooku, bo 

każdy może do nas dołączyć i poznać 

wielu wspaniałych, pracowitych i we-

sołych ludzi – dodaje nasz rozmówca.

Akcja odbiła się szerokim echem w 

mediach społecznościowych. „Może 

warto zainwestować w śmietniki? I 

przeprowadzić w szkołach i przed-

szkolach akcje uświadamiania dzieci, 

że tak nie powinno się robić! Przede 

wszystkim zacząć od siebie i nie być 

biernym wobec takich co inni rzuca-

ją, gdzie popadnie”, „Mieszkam na 

końcu ul. Piastowskiej. Idąc do domu 

zbieram na pasie zieleni śmieci do 

reklamówki. A kultura mieszkań-

ców, szczególnie tych młodszych 

to następna sprawa. Jak zwróciłam 

matce uwagę, że dziecko papierek 

po batonie rzuciło na chodnik, to tyl-

ko wzruszyła ramionami. Natomiast 

dziewczyny, które pluły łuskami sło-

necznika siedząc na oparciu ławki 

na Wyspie Teatralnej oburzone moją 

uwagą kazały mi spadać”... - można 

przeczytać.                                                 (am)

Piłkarze MKP Cariny Gubin nie zwal-

niają tempa i są coraz bliżej awansu 

do III ligi. Na dodatek świetnie spisują 

się w Pucharze Polski na szczeblu wo-

jewódzkim.

Nasz zespół pewnie pokonał w środę 

(21.04) na własnym stadionie Pogoń 

Skwierzyna 4:0 (3:0) i awansował do 

półfinału, w którym zmierzy się z Po-

lonią Słubice. Bramki zdobyli: Szymon 

Witczak, Gracjan Komarnicki i Prze-

mysław Haraszkiewicz’. 

Parę dni wcześniej (17.04) oba zespoły 

spotkały się, aby powalczyć o ligowe 

punkty. I tym razem lepsi okazali się 

gubinianie, pokonując gości 2:1. Oba 

gole dla naszego klubu zdobył Prze-

mysław Haraszkiewicz w 19 i 54 mi-

nucie spotkania. Mecz nie należał do 

łatwych i przyjemnych, jak niektórzy 

się spodziewali. 

Z kolei w sobotę (24.04) podopiecz-

ni Grzegorza Kopernickiego ograli 

na wyjeździe z ostatnią w tabeli Stal 

Sulęcin 4:2. Carina nadal zajmuje 

w tabeli pierwsze miejsce, mając w 

swoim dorobku 56 punktów. Drugi w 

tabeli jest Dąb Sława Przybyszów z 47 

punktami, mając jeden mecz zaległy. 

Jak wygląda „rozkład jazdy” w naj-

bliższym czasie? 1 maja Carina Gubin 

zagra na wyjeździe z MKS Czarnymi 

Żagań. Z kolei tydzień później (08.05) 

liderzy IV ligi podejmą Meprozet Sta-

re Kurowo. Oba spotkania rozpoczną 

się o godzinie 17:00.                              (am)

Krwiobus odwiedziło wielu miesz-

kańców Gubina i okolic. Były mo-

menty, że na Placu im. św. Jana 

Pawła II ustawiały się kolejki chęt-

nych osób oddać ten życiodajny 

płyn. - Na ostatnią akcję poboru 

krwi w Gubinie zgłosiły się 43 osoby. 

35 krwiodawców zakwalifikowało 

się i zasiadło na naszych fotelach, 

oddając 15 litrów i 750 mililitrów 

krwi, tak bardzo cennej w obec-

nej chwili – mówi Krzysztof Piwo-

warczyk, organizator ekip wyjaz-

dowych z Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Zielonej Górze. I dodał: - Aktual-

nie potrzebujemy krwi wszystkich 

grup. Największy zapas mamy w 

grupach O+ oraz AB+. Pozostałe 

grupy są nam pilnie potrzebne. 

Dlatego też serdecznie i gorąco 

zapraszamy wszystkich krwiodaw-

ców. Ze względu na pandemię 

zalecamy telefoniczne umawianie 

wizyt w naszych placówkach, jed-

nakże jeśli ktoś będzie w pobliżu i 

zechce oddać krew, na pewno nie 

odmówimy takiej osobie. Zachę-

cam do regularnego sprawdzania 

„barometru krwi” na naszej stronie 

internetowej: rckik.zgora.pl, który 

odzwierciedla aktualne zapotrze-

bowanie na krew. 

Kiedy kolejny raz przyjedzie 

krwiobus do naszego miasta? Naj-

bliższy termin to 16 czerwca.  (AB)

Foto:  Marzenna Bartosik
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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

Samotność płacze w ciszy

Minął już rok jak nagle, z dnia na dzień,  

świat zaczął nam się zmieniać. Nastał 

czas pandemii COVID -19. Kraje zaczę-

ły się zamykać – ludzie także. Nikt nie 

wiedział początkowo jak długo bę-

dziemy żyć w izolacji. Społeczeństwa 

nie były na to przygotowane. Już mi-

nęła pierwsza, druga, a obecnie mija 

trzecia fala pandemii. I tak naprawdę 

nikt nie wie kiedy to się skończy. Na 

całym świecie przybywa coraz więcej 

ludzi samotnych, zamkniętych w so-

bie i w swych domach. I ten problem 

nie dotyczy tylko seniorów i czasu 

pandemii, która tylko pokazała, że on 

istnieje i nie zniknie za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki! Czy z tym pro-

blemem muszą zmierzyć się sami za-

interesowani, czy też mają im w tym 

pomóc organizacje pozarządowe, a 

może rządy stworzą programy prze-

ciwdziałające osamotnieniu i wyklu-

czeniu z życia społecznego?

Np. w Portugalii jest wiele młodzie-

żowych grup muzycznych, które 

mikrokoncertami i występami ta-

necznymi na ulicach umilają czas 

osamotnionym w domach seniorom. 

Część seniorów przyłącza się do wy-

stępów, aby w ten sposób być blisko 

drugiego człowieka. Te działania są 

coraz bardziej popularne w tym kraju. 

W Japonii starają się rozwiązać  ten 

problem na szczeblu państwowym. 

Premier tego kraju powołał pierwsze 

na świecie Ministerstwo Samotności. 

W Kraju Kwitnącej Wiśni od daw-

na panował wysoki poziom izolacji 

i oddalenia między ludźmi, w dużej 

mierze spowodowany przez długie 

godziny pracy i kwestie kulturowe. 

Wybuch epidemii jeszcze pogłębił te 

procesy, czyniąc poczucie opuszcze-

nia przez ludzi jednym z najpoważ-

niejszych problemów społecznych. 

Dlatego rząd zdecydował o powsta-

niu osobnego resortu zajmującego 

się sprawami ludzi osamotnionych. 

Powołano tzw. grupę łączącą różne 

departamenty do wspólnej walki ze 

skutkami osamotnienia w całym kra-

ju. Czy tą drogą pójdą inne kraje? Czy 

te działania odniosą pozytywne skut-

ki? Czas pokaże.

Zdrowie na talerzu

Roślina, która kojarzy się nam nieroz-

łącznie z Wielkanocą – to RZEŻUCHA. 

Pochodzi z południowo-zachodniej 

Azji oraz północno-wschodniej Afryki. 

Niezwykłe jej właściwości znali sta-

rożytni Persowie, Egipcjanie, Grecy 

i Rzymianie. Młodzi Persowie przed 

polowaniem i wojennymi wyprawa-

mi jadali chleb z tą rośliną. Ma wła-

ściwości zdrowotne (bogata w wit.C) 

oraz zawiera wiele mikroelementów 

– chroni organizm przed rakiem płuc. 

Polecana jest palaczom. Rzeżucha 

ma duże zastosowanie w kosmety-

ce. Świetnie działa na cerę i włosy. 

Sporządzone z niej maseczki rozja-

śnią piegi. Wzmacnia także system 

odpornościowy. Jest skuteczna w 

leczeniu reumatyzmu, osteoporozy, 

cukrzycy i chorób tarczycy. Zapobie-

ga starzeniu się skóry i uszczelnia na-

czynia krwionośne. Świetnie wpływa 

na nasz wzrok. Rzeżucha nadaje się 

na kanapkę z masłem. Może być tak-

że jedzona z twarożkiem, a także jako 

dodatek do zup i surówek.

Znacie? Nie znacie? Poznajcie!

Gdy młody Józek został powołany 

do odbycia zasadniczej służby woj-

skowej w Gubinie, to nawet przez 

chwilę nie pomyślał, że wróci tu i 

zamieszka na emeryturze. Józef Ja-

naszkiewicz, rodowity Lubuszanin z 

Sulęcina z wykształcenia mechanik 

maszyn i urządzeń przemysłowych. 

Swoją żonę Marię poznał, gdy przy-

jechała  (z woj. podkarpackiego), 

do ciotki zamieszkałej w rodzin-

nych stronach pana Józefa. Marii 

spodobał się skromny i pracowity 

chłopak, pobrali się i zamieszkali w 

lubuskiem. Państwo Janaszkiewi-

czowie doczekali się czwórki potom-

stwa (córka Ania – oczko w głowie 

tatusia i trzech synów) oraz dwóch 

wnuków (Filip i Wiktor). Dwóch sy-

nów  - Krzysztof i Paweł - oraz zięć 

Wojciech brali udział w misji wojsko-

wej w Afganistanie. Cudem uniknęli 

śmierci. Był to czas bardzo trudny 

dla całej rodziny. Pani Maria wspo-

mina, że mieli jeden telefon, którego 

numer był zarezerwowany tylko dla 

chłopaków, będących w Afganista-

nie. Każdy sygnał z tego telefonu 

sprawiał, że na chwilę tracili dech 

w piersi, nie wiedząc czy to  będzie 

wiadomość od synów, czy o synach. 

Pan Janaszkiewicz, gdy pracował już 

w wojsku (Wędrzyn) to skonstruował 

do Rosomaka ( najnowszej generacji 

transporter opancerzony) urządze-

nie pozwalające na zdiagnozowanie 

niebezpieczeństwa na odległość do 

300 metrów. Przez zamontowaną w 

rosomaku kamerę można dokładnie  

penetrować teren przed pojazdem. 

To urządzenie, po raz pierwszy wy-

korzystano na misji w Afganistanie. 

Uratowało to życie wielu żołnierzom 

– w tym jego synowi. Udoskonalone, 

montuje się w Rosomakach biorą-

cych udział w misjach  polskich żoł-

nierzy. Panie Józefie – wielki szacun.  

Gdy przyszedł czas przejścia na eme-

ryturę, państwo Janaszkiewiczowie 

postanowili zmienić swoje miejsce 

zamieszkania – wybrali Gubin, a wraz 

z nimi przybył syn Grzegorz. Pozo-

stałe rodzeństwo usamodzielniło 

się i żyje na własny rachunek. Jak 

już zaznaczyłam wcześniej, Józek to 

człek skromny i pracowity, więc za-

jął się realizacją swojej wielkiej pasji 

- urządzaniem ogrodu marzeń. Na 

niewielkim skrawku pustej działki 

od dziesięciu lat tworzy swój Eden. 

Czegóż tu nie ma! Wiele gatunków 

tui m.in. „Oculus-draconis”, „Degro-

ots Spire”, sosna „Gold Star”, jałowce, 

cyprysy, rododendrony, magnolie, 

juki, borówki, winogron i bukszpa-

ny. Te ostatnie od roku  zżera ćma 

bukszpanowa,  ale udało się tę inwa-

zję opanować i rośliny te nadal cie-

szą oko. W ogrodzie także powstaje 

mały kącik warzywny. Pan Józef cią-

gle aranżuje swój ogród – sadząc co-

raz to nowe gatunki  krzewów, drzew 

i kwiatów. Aż strach pomyśleć co tu 

jeszcze będzie się działo – śmieje się 

pani Maria. Mąż ma wciąż nowe po-

mysły! Panie Józefie – dużo zdrowia i 

inwencji twórczej!                                  SŁ

Znalezione w sieci

          ***     (Gabriela Nazaruk)

Bezsenna noc rozpina swoje żagle.

Czeka na wiatr, by zmienić znowu kurs.

Ciszę zakłóca tylko szum i jakiś świst,

A oczu blask przykrywa nocna mgła.

Niepokój dnia zamyka się w ciemności,

Nie umie już zamieszkać tylko w dniu.

Swe myśli złe i troski o przyszłości

Rozsyła wciąż i nie dopuszcza snu.

A ja wygram z nią tę wojnę,

Otworzę dobrych myśli drzwi,

A wtedy ciało me spokojne

Zanurzy się w kolorowe sny.               

    

Pamiętajmy, aby przed wyrzuceniem 

zużytej maseczki chirurgicznej do ko-

sza – rozerwać jej gumki.  Bo jeśli ona 

trafi przypadkowo na łono natury, nie 

będzie wtedy stanowiła tak dużego 

zagrożenia dla zwierząt, a szczególnie 

dla ptaków. Bowiem nierozerwana 

maseczka zaplątuje się wokół ich szyi 

i  łapek, utrudniając lub odbierając im 

życie.

EKO sprawy

Studenci 4 roku Farmacji Uniwer-

sytetu Medycznego we Wrocławiu 

(członkowie Studenckiego Koła 

Farmakologii Klinicznej) zapraszają 

seniorów, i nie tylko, do korzystania 

na FB z ich strony: Leki z Apteki. Za-

wiera  ona informacje o bezpiecznej 

Leki z Apteki
farmakoterapii. Studenci proponują 

jak bezpiecznie i skutecznie stosować 

leki. Jest to wiedza bezcenna – zapra-

szam do korzystania z niej.

Link na FB – www.facebook.com/Le-

ki-z-Apteki, Link do filmu na YouTube 

– youtu.be/tSOm3MEmRrO
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Ilość śmieci w lasach przeraża!

Śmieci w lesie można było spotkać od zawsze. Dawno temu nie rzuca-

ły się w oczy, dziś trudno przejść obok ich ilości obojętnie. Dlaczego? 

Na pytanie próbuje odpowiedzieć znawca tematyki związanej z lasem, 

rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gubin Andrzej Nowacki. 

- To prawda, że śmieci można od 

lat spotkać w lesie. Jednak dziś ich 

rodzaj i ilość przerasta każdą wy-

obraźnię. Skąd się to wzięło, skąd 

się to bierze? Od zawsze z powodu 

braku kultury wszelakiej u wielu 

naszych rodaków (okazuje się, że 

nie tylko, sąsiedzi próbują też coś 

podrzucić). Kiedyś było ich mniej? 

Otóż czym przed laty mieliśmy je 

wywieźć do lasu? Czy wówczas 

tak wiele osób się budowało? Czy 

w sklepie sprzedawano wszelkie 

artykuły (spożywcze i materiały) 

w opakowaniach? Na wszystkie 

pytania możemy odpowiedzieć - 

nie. To jednak nie usprawiedliwia 

śmieciarzy. Kto – wynika to chyba z 

obserwacji Straży Leśnej – przede 

wszystkim śmieci. – Tu nie ma pro-

fesji wiodącej. Nieistotne, robotnik 

czy magister śmieci wywożą róż-

ne profesje. Czy jest jakiś rodzaj 

śmieci spotykanych najczęściej? 

– Oczywiście. Są to przede wszyst-

kim pozostałości materiałów bu-

dowlanych. No i klamra spinająca 

wątek: czy nie można „dopaść” 

śmieciarza? – Straż Leśna ma na 

tyle doświadczenia, że potrafi 

wykorzystać w pewnym sensie 

głupotę śmieciarza. Ten w stercie 

wywiezionej do lasu potrafi pozo-

stawić dowody wskazujące nieza-

przeczalnie na właściciela. Jakie? 

Np. faktura z imieniem i nazwi-

skiem, dzienniczek ucznia, koper-

tę z adresem odbiorcy, itp. Można 

wówczas sprawcę zlokalizować, ale 

jeszcze trzeba to udowodnić. Wy-

miar sprawiedliwości ocenia winę 

sprawcy i wymierza karę. Jednak 

ocena dokonywana przez sąd wy-

gląda inaczej, niż ocena sprawstwa 

wykonana przez Straż Leśną. Straż 

nie może wymierzyć kary? – Oczy-

wiście, może nałożyć mandat w 

wysokości do 500 zł i zobowiązać 

sprawcę do sprzątnięcia śmieci. 

Gdy odmówi zapłaty sprawa trafia 

do sądu. Profil działania Straży Le-

śnej jest bardzo konkretny i raczej 

nie ma czego zazdrościć w spe-

cyfice tej grupy. Osoby pełniące 

służbę są najbardziej narażeni na 

pierwsze efekty kontaktu z ludźmi, 

którzy naruszają leśny porządek. 

Można spotkać się z przypadkami, 

w których trzeba użyć broni palnej. 

By pobudzić wyobraźnię czytelni-

ka powiem, że lasy Nadleśnictwa 

Gubin 214,5 km2 są zaliczane do 

średnich nadleśnictw. Może dużo, 

a może nie aż tyle. Powiem tak - 

to 10 razy powierzchnia naszego 

miasta. Nasza Straż pilnuje po-

wierzchni 10 Gubinów. Myślę, że to 

przemawia do wyobraźni, ile jest 

tej roboty.   

Wróćmy do leśnych śmieci. Czy ich 

ilość w lesie ma tendencję wzrosto-

wą, stałą czy też malejącą. Może kary 

są za łagodne, może osoby je egze-

kwujące patrzą na to zbyt pobłażli-

wie. – Wydaje mi się, że problem jest 

nieco złożony. Często straż dopro-

wadza sprawę śmieciową do końca, 

ale niestety są sprawy bez ustalenia 

winnych. Śmieci w końcu muszą 

być wywiezione z lasu. Musi ktoś za 

to zapłacić. Kto? Oczywiście nad-

leśnictwo. To rocznie kilkadziesiąt 

tysięcy złotych kosztów, których nie 

powinno być. W 2020 roku zebrali-

śmy prawie 90 m3 śmieci, za wywie-

zienie których trzeba było zapłacić 

prawie 32 tys. złotych. W bieżącym 

roku zaplanowaliśmy na ten cel pra-

wie 70 tys. zł. I tu przy okazji ważna 

uwaga: są ludzie kochający las i po-

trafią sami posprzątać, wyręczając 

śmieciarza. Pozbierane w plastiko-

wy worek śmieci pozostawią oparte 

o drzewo. W krótkim czasie dobry 

uczynek zamienia się w problem. 

Worek dopadną zwierzęta i pastwią 

się nad nim do końca. Co zatem na-

leży zrobić? Powiadomić nadleśnic-

two, a służby za to odpowiedzialne 

zajmą się workiem.                            (sp)

Skończy się problem z płytą boiska

Piłkarze MKP Carina Gubin impo-

nują w tym roku formą i są coraz 

bliżej awansu do III ligi. Kolejną 

dobrą informacją jest przystąpie-

nie przez nasze miasto do naboru 

do programu Województwa Lu-

buskiego, polegającego na dofi-

nansowaniu wykonania systemu 

nawadniającego głównej płyty 

boiska piłkarskiego na stadionie 

miejskim przy ulicy Sikorskiego.

W tym roku Zarząd Województwa 

Lubuskiego przeznaczył na ten cel 

300 tys. zł. Beneficjentem może 

być tylko Jednostka Samorządu 

Terytorialnego, a kwota maksy-

malnego dofinansowania to 30 

tys. zł. Poziom dofinansowania wy-

nosi 50%. Nabór potrwa do 7 maja. 

- Kiedy w roku ubiegłym mówiłem, 

że trzeba przygotować program 

nawadniania boisk piłkarskich, 

niektórzy pukali się w czoło. A ja 

wiedziałem, że ten program wypa-

li i że jest bardzo w województwie 

potrzebny. Od wielu lat jestem 

prezesem klubu Sokół Rozłogi. I 

dobrze wiem, że największym pro-

blemem zawsze była płyta boiska. 

Tym bardziej teraz, kiedy mamy 

takie niszczące susze. Dlatego 

przygotowaliśmy ten program, bo 

jest on bardzo potrzebny – mówi 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska - Zbigniew 

Kołodziej.

Jak miałoby wyglądać wykonanie 

systemu nawadniającego boiska 

piłkarskiego na stadionie miejskim 

w Gubinie? - W planach jest bu-

dowa instalacji nawadniającej na 

głównej płycie, opartej na 24 zra-

szaczach, wynurzanych Rain Bird 

6504 Falcon, podzielonych na 12 

sekcji, po 2 zraszacze w każdej sek-

cji. System będzie sterowany za po-

mocą innowacyjnego Solem LoRa 

LR=IS-FI-12 z możliwością podłą-

czenia do Internetu i sterowania 

instalacją z dowolnego miejsca za 

pomocą telefonu komórkowego 

lub poprzez komputer. Obecna 

murawa na płycie boiska jest po 

modernizacji w 2015 roku. Niestety 

podłoże, które w większości składa 

się z gliny nie wpływa korzystnie 

na utrzymanie odpowiedniej wil-

gotności trawy, co powoduje jej 

wysychanie i wpływa negatywnie 

na jakość treningów oraz zwiększa 

ilość kontuzji i urazów u zawodni-

ków. Jedynym sposobem podle-

wania jest ręczna obsługa urzą-

dzeń, co wpływa bezpośrednio na 

duże i nieracjonalne zużycie wody. 

Pora podlewania też jest uzależ-

niona od obecności pracownika, 

czyli podlewanie następuje w go-

dzinach niekorzystnych dla rozwo-

ju roślin. Jedynym rozwiązaniem 

sytuacji jest zamontowanie odpo-

wiedniej instalacji nawadniającej 

– mówi Krzysztof Dziurdziewicz, 

Naczelnik Wydziału Nieruchomo-

ści i Współpracy Zagranicznej, do-

dając, że zamontowanie instalacji 

nawadniającej na płycie boiska 

przyczyni się do rozwoju bazy spor-

towo-rekreacyjnej i turystycznej na 

pograniczu województwa oraz po-

prawi bazę szkoleniową w zakresie 

piłki nożnej. Ponadto ułatwi do-

stępność do szkoleń i profesjonal-

nych treningów.

Realizacja projektu rozpoczęłaby 

się w sierpniu i zakończyła naj-

później w połowie października br. 

Warto dodać, że będzie to kolejny 

etap modernizacji stadionu miej-

skiego w Gubinie. W przyszłości 

planuje się budowę Areny lekko-

atletycznej. 

(am)
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Był dobrym i uczynnym człowiekiem Co się działo w Gubinie w maju’45?

Dziś to coraz trudniejsze pytanie, 

coraz trudniej o odpowiedź. Ubywa 

mieszkańców, a wśród nich tych, któ-

rzy w maju ‘45 znaleźli się w naszym 

mieście. W dość rozległej wiedzy o 

naszym mieście trudno mi przypo-

mnieć sobie osoby wspominające 

ten okres z autopsji. 

Przypominam sobie na pewno śp. 

Pelagię Radecką i jej wspomnienia 

z czasu tuż po zakończeniu wojny. 

Pamiętała doskonale Gubin jako 

miejsce rabunku, morza gruzów, dez-

orientacji. Miała wrażenie, że rządzili 

tu często ci, co w danym dniu wstali 

najwcześniej.  Kiedy do polskiego Gu-

bina zaczęli przybywać pierwsi nowi 

mieszkańcy dymy po wojnie jeszcze 

nie rozwiały się na dobre. Henryk 

Stachowicz w książce pt. „Rozwój go-

spodarczy powiatu krośnieńskiego w 

okresie 15-lecia Polski Ludowej” wy-

danej w 2011 roku, tak pisze: „Jedną z 

pierwszych grup osiedleńczych przy-

byłą do Gubina w dniu 9 maja 1945 

roku była 33-osobowa ekipa z Pozna-

nia, zadaniem której było przejęcie 

od wojskowych władz radzieckich w 

polskie posiadanie miasta i powiatu. 

Pod koniec maja przybywają rów-

nież wielkopolscy kolejarze. Wskutek 

niezbyt wyraźnej sytuacji co do prze-

biegu granicy państwowej, uporząd-

kowany został przez nich dworzec po 

stronie niemieckiej oraz naprawiono 

pewne odcinki toru. W Gubinie zo-

stają się także niektórzy jeńcy polscy 

z 1939 roku i robotnicy przymusowo 

wywiezieni do Niemiec. W czerw-

cu, wraz z powstaniem starostwa, 

rozpoczynają swą działalność grupy 

organizatorskie milicji, zorganizowa-

ny został Powiatowy Urząd Ziemski. 

Pewien obraz dynamiki osadnictwa 

w mieście Gubinie w początkowym 

okresie przedstawiają informacje za-

czerpnięte z księgi meldunkowej z 

tamtego okresu. Aczkolwiek nie są 

to ścisłe dane gdyż księga nie zawsze 

była prowadzona dokładnie, jak rów-

nież nie wszystkie osoby zgłaszały 

swój przyjazd - widać jednak szybki 

napływ ludności polskiej. W liczbach 

bezwzględnych wygląda to następu-

jąco: w maju zarejestrowano 43 osób, 

w czerwcu zaś już 108 osób. W czerw-

cu-lipcu 1945 roku została wysiedlona 

z powiatu gubińskiego ludność nie-

miecka. Na wsi pozostały tylko nielicz-

ne rodziny, przeważnie w majątkach. 

W mieście zaś pozostawiono pewną 

ilość fachowców (elektrycy, hydrauli-

cy i inni). 

Gubin był w pewnym, nie tak krótkim 

okresie, rajem dla wszelkiej maści sza-

browników. W centrum Polski moż-

na było spotkać się z powiedzeniem: 

„Nie możesz tego nigdzie kupić (cho-

dziło o przedmiot trudnodostępny), 

jedź do Gubina, tam to znajdziesz.” 

Jak wspomina w cytowanej wyżej 

książce H. Stachowicz wielu polskich 

cwaniaków korzystało z różnych 

okazji. - „Fakt słabego zaludnienia 

powiatu w miesiącach letnich 1945 

roku (np. były wioski, gdzie w lipcu nie 

było ani jednego Polaka) przyciągał 

różnych kombinatorów, trudniących 

się nielegalnym wywozem różnych 

rzeczy. Wojsko Polskie, milicja i wła-

dze bezpieczeństwa przeciwstawiały 

się temu energicznie poprzez ob-

sadzanie strażami rogatek miasta, 

przystanków kolejowych, gdzie kon-

fiskowano wywożone przedmioty, 

samego zaś szabrownika zmuszano 

do pracy przy żniwach. Nie mało było 

również i takich, którzy po przybyciu 

do Gubina zgłaszali się do pracy. Za-

świadczanie o zatrudnieniu dawało 

bowiem możliwość swobodnego po-

ruszania się po mieście. Po kilkuna-

stu dniach pracy i napełnieniu sobie 

walizek „pracownik” taki prosił o kilka 

dni urlopu, rzekomo potrzebnego do 

sprowadzenia rodziny. Oczywiście był 

to tylko pretekst do względnie łatwe-

go opuszczenia miasta. Dowodem 

tego mogą być następujące dane: 

w końcu lipca 1945 roku starostwo 

zatrudniało około 100 pracowników, 

z których 47 osób przyjęto w lipcu. 

W tym samym miesiącu odeszło 58 

osób, z tego 17 osób samowolnie”.

W maju 76 lat temu ludzie starli 

się żyć normalnie, bawić się, uczyć, 

pracować i budować nowe polskie 

miasto od podstaw.  Na koniec frag-

ment odnalezionych wspomnień 

(nie znam autora): „Skoro pamięć 

dokonuje selekcji w miejsce zdarzeń 

rzeczywistych, to często wyobrażamy 

sobie namiastki owych zdarzeń. Trze-

ba jednak powiedzieć, że produkty 

pracy wyobraźni nie wytrzymałyby 

współzawodnictwa z tym, co działo 

się po wojnie w Gubinie – na Zacho-

dzie, albo raczej, jak powiadano, na 

Dzikim Zachodzie! Oto kilka wystrzę-

pionych wspomnień z pierwszych 

lat osadników na ziemi Gubińskiej:  

Niemcy, którzy nie zdążyli uciec, wy-

wieszali białe flagi. Mówiło się, że im 

większa była poddańcza biała płach-

ta, tym bardziej uzasadnione podej-

rzenie, co do prohitlerowskiego sta-

nowiska właściciela domu. Dworce 

kolejowe (na trasie do Gubina) obwie-

szone był transparentami „Po dobro-

byt nad Odrę”, „Ziemie Zachodnie na 

zawsze nasze”. Na ulicach, wieczorem 

pustych, za dnia mówiono różnymi 

językami. Nawet Polacy mówili różny-

mi gwarami. Śpiewano „Okę”, „Czer-

wone maki” i chodzono na zupki do 

PUR (Urząd Repatriacyjny) i PCK, tak 

było. 

(sp)

Niedawno pożegnano śp. Romana 

Sikorę, działacza samorządowego, 

sołtysa, człowieka, który był zawsze 

gotów nieść pomoc drugiemu czło-

wiekowi. Śp. Roman przegrał walkę 

o życie. Mając jeszcze wiele sił mu-

siał opuścić padół ziemski. Poprosi-

liśmy o kilka słów wspomnień jego 

przyjaciela Wiesława Łabęckiego, 

który parę lat temu opuścił Gubin, 

ale zmarły pozostał na trwałe w jego 

pamięci.

- Romana Sikorę poznałem w 2013 

r. wówczas, gdy był wiceprzewod-

niczącym Rady Powiatu Krośnień-

skiego. Byłem nieco zaskoczony 

informacją, że pierwszym po woj-

nie sołtysem Kujawy był Roman. 

Malutka wioska Kujawa stała się 

nowym sołectwem po odłączeniu 

od Stargardu Gubińskiego. Kiedyś 

Kujawa była Otuchowem, a nawet 

wioską niczyją i Roman starał się 

wytłumaczyć mi, zajmującemu się 

wówczas dziedzictwem kulturo-

wym Ziemi Gubińskiej, te zawiłości 

lokalno-historyczne. Kiedy pisałem 

króciutki szkic historyczny o miej-

scowości, Roman Sikora, jako były 

pracownik miejscowego Państwo-

wego Ośrodka Maszynowego w la-

tach 1968-1992 tj. do czasu likwidacji, 

podkreślił: - Ośrodek realizował dwa 

główne zadania: naprawa maszyn 

rolniczych Państwowym Gospo-

darstwom Rolnym i Spółdzielniom 

Kółek Rolniczych oraz kooperacja 

z fabryką w Starachowicach w pro-

dukcji ram do samochodów cięża-

rowych Star. Zawsze przyjemnie się 

z nim gawędziło. Był dobrym czło-

wiekiem, uczynnym. Z Jego inicja-

tywy, przy pomocy mieszkańców, 

postawiono w centrum wsi meta-

lowy krzyż, przy drodze Stargard 

Gubiński – Witaszkowo. Mieszkańcy 

dołożyli i proboszcz ksiądz Bogdan 

Kusiak krzyż poświęcił. Pamię-

tam, jego usytuowanie w ładnym 

ogrodzeniu. Obok rosły dwa cisy 

posadzone przez sołtysa. Krzyżem 

opiekowały się Helena Iwanicka i 

Walentyna Brenk. Pamiętam in-

tegracyjny Dzień Dziecka w Kuja-

wie w 2014 r. z wieloma atrakcjami. 

Pamiętam także radosny dzień 20 

czerwca 2015 r., kiedy oprócz miesz-

kańców wsi pojawili się goście, mię-

dzy innymi z Gubina, Zielonej Góry, 

Kosarzyna, Markosic. Nie przeszka-

dzał nawet deszcz, aby pobawić 

się z dziećmi, posłuchać muzyki, 

pośpiewać, potańczyć i spróbować 

znakomitego jadła. Pretekstem był 

zorganizowany przez sołtysa Roma-

na Sikorę i Radę Sołecką z Kazimierą 

Kozioł, Eweliną Jachacz, Wiesławą 

Łucyk Dzień Dziecka. Każdy uczest-

nik zabawy otrzymał w nagrodę sło-

dycze, pisaki, lody, czy książeczki z 

komiksem wybitnego gubińskiego 

rysownika Tadeusza Raczkiewicza 

„Fara. Brama do gwiazd”. Gwiaz-

dą imprezy była piosenkarka Anna 

Szklarz z Wężysk. A wszystko za 

sprawą Romana, który dwoił się i tro-

ił, aby wszyscy, a szczególnie dzieci, 

dobrze się bawili. To niektóre przy-

kłady obywatelskiej wrażliwości Ro-

mana. Służył najbliżej lokalnej spo-

łeczności. Godności śmierci należy 

szukać w ocenie życia, w tym, czym 

byliśmy dla innych. Więc myślę dziś, 

że źródłem tej dumy i godności było 

życie pomyślnie, dobrze przeżyte 

przez Romka. Śmierć nie pozosta-

wia po sobie pustki, którą trzeba wy-

pełnić. Tłumaczę sobie, że śmierć to 

nie kres naszego życia, istnienia, bo 

żyjemy w naszych dzieciach, wnu-

kach i kolejnych pokoleniach oraz 

w zapisanej na ziemi działalności. 

Mimo, bardzo krótkiej znajomości 

(latem 2015 r. wyjechałem z Gubina), 

pamiętałem o Nim i dlatego bardzo 

przygnębiającym, przygniatającym 

mnie zaskoczeniem była informacja 

o Jego śmierci. Roman Sikora pozo-

stanie w moim sercu.

Pytany o zmarłego Wójt Gminy 

Gubin Zbigniew Barski powiedział 

między innymi: „Romek pochodzi 

z Witaszkowa, a tam mieszkał mój 

dziadek. Z Romanem znałem się 

przez całe swoje życie. To był bardzo 

pogodny, uczynny człowiek, taki na-

turalny bez fałszu i kombinacji. Pa-

miętam go doskonale jako radnego 

gminnego, którego próbowano z 

jego ufnością i szczerością wykorzy-

stać do własnych interesów. Na ten 

drugi świat nic ze sobą nie zabierze-

my, możemy pozostawić po sobie 

pamięć i od nas zależy czy ona bę-

dzie pozytywna, czy też negatywna. 

Romkowi udało się pozostawić po 

sobie sympatyczne wspomnienia i 

choć w wielu sprawach nie zawsze 

mieliśmy takie samo zdanie, to pa-

mięcią będę często wracał do śp. 

Romana.                                                 (sp)



12   czwartek 29.04.2021społeczeństwo
BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych) Wysokość wadium Termin  przetargów  

odbytych Uwagi

1 406/7 3318 m²
ul. Śląska
obręb 5 134.400,00 zł 13.400,00 zł 11.03.2021 r.

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

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012070/7. Przetarg odbędzie się dnia  17.06.2021 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 14.06.2021 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 

(w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania 
wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. 
Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę 
wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655). Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym 
i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i 
prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem 
do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod 
rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, 
niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy 
z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach 
właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość 
odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. 
Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do 
istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny 
koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które 
w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt 
i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. 
Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic 
nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje 
zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do 
czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty 
sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności 
majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż 
sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując 
do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie 
nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub 
prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), 
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający 
tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z 
notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie 
bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków 
gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby 
zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości 
następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania 
ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 29 kwietnia 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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I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m²)

Położenie Cena wywoławcza
(netto złotych) Wysokość wadium

Termin  przetargów  
odbytych Uwagi

1 79/39 371 m²
ul. Kosynierów

obręb 3 19.400,00 zł 1.940.00 zł ------

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w 
pośredniej strefie miasta, przy ul. Kosynierów. 
Na dzień wizji nieruchomość nie jest 
wykorzystywana do żadnych celów, częściowo 
ogrodzona. Na terenie działki mogą pozostawać 
w gruncie stare instalacje wodne.  W związku 
z brakiem obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
sposób zagospodarowania i zabudowy oparto 
się na studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gubina (symbol MW). Zagospodarowanie terenu 
nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, 
które zostaną określone na wniosek nabywcy w 
decyzji o warunkach zabudowy. Przystępując do 
licytacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do 
sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość 
odpowiada jego planowanym zamierzeniom 
inwestycyjnym.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00012911/5. Przetarg odbędzie się dnia  17.06.2021 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 14.06.2021 r. na konto PKO BP S.A. o/
Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona 
kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta 
bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. Niezależnie od podanych 
informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej 
parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w 
całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego 
oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia 
tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, 
niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące 
wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą 
infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji 
zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka 
podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, 
a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po 
uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina 
nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione 
na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym 
staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych 
wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym 
podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 
r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać 
komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie 
posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub 
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne 
(nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku 
osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona 
uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości 
bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód 
osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport 
lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z 
rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz 
dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, 
również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu 
notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o 
statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. 
Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po 
konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na 
własny koszt. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990). Przetarg zostanie 
przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na 
okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 29 kwietnia 2021r. 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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Śladów II wojny światowej prawie już nie widać. Wszak w maju minie 76 lat od jej zakończenia. Po gruzach 

i ruinach nie pozostał ślad, pozostały fotografie, pamiątki, wspomnienia i pamięć o tych, co wojnę znają z 

autopsji. I tych już pozostało raczej tyle, że zliczyć ich można. 

Harcerstwo jest super!
Dla dzieci należenie do tej gromady to gwa-
rancja świetnych przygód, uczestnictwa w po-
żytecznych działaniach i zdobywanie cennych 
umiejętności i doświadczeń.

Kolejny nowy 
termin biegu

Więzień Oświęcimia nr 127705

Czy uda się w tym roku zorganizować Bieg Tropem 

Wilczym? Miłośnicy zdrowego stylu życia mają nadzie-

ję, że jednak tak. Choć koronawirus psuje im plany...

W pamięci starszych gubinian funk-

cjonuje jeszcze postać Czesława 

Goździka, podczas wojny więzień 

obozów koncentracyjnych, po wojnie 

szukał z żoną stałego miejsca na zie-

mi. W lipcu 1959 roku podjął decyzję 

o przeprowadzce do Gubina. Szybko 

znalazł tu pracę i mieszkanie. Kolejno 

pracował w kilku zakładach. Ostat-

nim miejscem pracy była Delegatura 

RSW „Prasa Ruch”. W 1977 roku prze-

szedł na emeryturę. Urodził się 5 lipca 

1912 roku w Śladkowie pow. Łęczyca, 

województwo łódzkie. W Śladkowie 

kończy szkołę podstawową. Później 

przeprowadził się do Ozorkowa i 

tam pracował jako czeladnik-rzeźnik. 

W 1923 roku ożenił się i zamieszkał z 

żoną u teściów. W 1938 roku otworzył 

własny sklep masar niczy z rzeźnią. 

W kwietniu 1941 roku zostaje aresz-

towany przez policję niemiecką. Po-

wodem była praca w konspiracji. Jak 

pisze w obszernym materiale Jerzy 

Czabator (Biuletyn „Gubin i Okolice” 

nr 1/2021) o wspomnieniach Cz. Goź-

dzika, dotyczących tego momentu: 

„Nie udowodniono mi, że działam w 

konspiracji ale podejrzenia były. Wo-

bec tego skierowano mnie na roboty 

do miejscowości Szwedt nad Odrą. 

Początkowo pracowałem w piekarni. 

Później przeniesiono mnie na wieś do 

gospodarza. Był wyjątkowo brutalny 

i niedobry. Znęcał się nad 5-cioma 

robotnikami przymusowymi, którzy 

byli mu przekazani. W lutym 1943 

roku gospodarz kazał mnie areszto-

wać przez gestapo, prawdopodobnie 

za opieszałe wykonywanie prac. Po 

aresztowaniu skierowano mnie zno-

wu do Szwedt n. Odrą. Podczas prze-

jazdu do nowego miejsca udało mi 

się zbiec. Uciekłem w okolice Szcze-

cina, ale nie udało mi się być długo 

na wolności. Zostałem złapany przez 

gestapo i osadzony.”

Co dalej? Aż do zakończenia wojny ży-

cie Cz. Goździka to nieustanny pobyt 

w kolejnych obozach i gehenna obo-

zowa nie do opisania. W cytowanym 

wcześniej tytule artykułu z biuletyna, 

autor opisuje koleje życia obozowego 

prześladowanego więźnia Goździ-

ka. Cudem ocalał, przeżył wszystkie 

obozy, w których go kolejno osadza-

no. Jego życie „wisiało na włosku” do 

końca wojny. Tak wspomina ostatnie 

jej dni:  „W tej żwirowni, do której nas 

wprowadzono na rozkaz gestapo, 

mieliśmy być wszyscy zlikwidowani. 

Chcieli  nas zamordować przy pomo-

cy granatów i broni maszynowej i za-

sypać w piaskownicy - żwirowni. Ale 

ze względu na bliskość atakujących 

juz żołnierzy amerykańskich, dowo-

dzący gestapowcy i pilnujący SS-ma-

ni, w panicznym strachu, mając na 

uwadze to co robili, uciekli. Ucieczka 

przed żołnierzami amerykańskimi 

uratowała nam życie. W przeciwnym 

przypadku zostalibyśmy wszyscy wy-

mordowani w żwirowni.”

Cz. Goździk jeszcze długo żył jako sę-

dziwy mieszkaniec naszego miasta. 

Zmarł 30 stycznia 2004 roku w wieku 

92 lat. Został pochowany na Cmenta-

rzu Komunalnym w Gubinie.            (sp) 

Aktywnie działa 103 Gromada Zu-

chowa „Ogniste Orliki”, prowadzona 

przez dh. Elżbietę Michalską HO i dh. 

Andrzeja Nowackiego HO. Co działo 

się u nich w ostatnim czasie? W pią-

tek, 23 kwietnia, uczestniczyli w akcji 

„Czuwam! Dla Ziemi”, sprzątając le-

śną ścieżkę edukacyjną w Dzikowie. 

Parę dni wcześniej (19.04), podczas 

rozpoczęcia akcji, porządkowali te-

ren wokół harcówki. Jak prawdzi-

wi ogrodnicy posadzili sto bratków 

tworząc z nich napis ZHP. W drugiej 

części zbiórki kilku zuchów otrzyma-

ło zdobytą pierwszą gwiazdkę Zucha 

Ochoczego. Ponadto zostały wręczo-

ne sprawności harcerskie, indywi-

dualnie dla każdego z uczestników. 

Dzieci uczyły się jak czynić świat pięk-

niejszym.

Z kolei 12 kwietnia zuchy przy akom-

paniamencie gitary powtórzyły har-

cerskie piosenki, które poznały w tym 

roku. Potem odbył się konkurs. Dzieci 

wykazały się znajomością symboli 

harcerskich oraz obrzędowości ich 

gromady. Wszyscy okazali się zwy-

cięzcami. Nagrodą był długopis, któ-

ry doskonale zmieścił się w kieszeni 

munduru. Dodatkowo, nauczyli się 

pokazywać w języku migowym sło-

wo „koronawirus”. A np. Zuch Adaś 

potrafi „zamigać” swoje imię. Na ko-

niec zostały wykonane rysunki tych 

sprawności, które dotychczas udało 

się im zdobyć.

Przedział wiekowy Gromady Zucho-

wej to uczniowie klas 0 - 3. Rodzice 

chęć zapisu dziecka do ZHP mogą 

zgłosić Internetowo: zielonagora.zhp.

pl, zakładka: dla rodziców lub dzwo-

niąc w godzinach popołudniowych 

na numer telefonu drużynowej 660 

536 745.                                                   (AB)

Jeszcze niedawno wydawało się, że 

marcowy bieg zostanie przeniesio-

ny na 16 maja. Niestety – i ta data 

jest już nieaktualna. - Dostaliśmy 

informację, że impreza odbędzie 

się dopiero 15 sierpnia. Miejmy na-

dzieję, że to już ostateczny termin. 

Planujemy oba dystanse 1963 m i 

5 km. Zapisy elektroniczne rozpo-

częły się i potrwają do końca lip-

ca – informuje Joanna Karbowiak, 

koordynator projektu. Wszelkie 

informacje na ten temat będą po-

jawiać się sukcesywnie na stronie 

biegu:  tropemwilczym.org/bieg/

chlebowo.

Przypomnijmy, że w 2011 r. dzień 1 

marca został ustanowiony świętem 

państwowym – Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Dwa lata później grupa pasjonatów 

i działaczy społecznych postanowi-

ła zorganizować „Tropem Wilczym. 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. 

Od 2015 roku bieg ma charakter 

ogólnopolski.

Bieg Tropem Wilczym odbędzie się 

w Chlebowie już po raz czwarty. Jak 

zawsze upamiętniający Żołnierzy 

Wyklętych, w tym patronkę szkoły 

Danusię Siedzikównę „Inkę”. Za-

chęcamy do udziału w tym sporto-

wym (i nie tylko) wydarzeniu.   (am)
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OgłOSzenIa drObne

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

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

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

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 miesz-
kań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyj-
nych. Dodatkowo pranie dywanów, wypoczynków 
oraz tapicerek samochodowych, także u klienta. Tel. 
500 646 294.
SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne rozmiary, 
od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych 
marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973

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 insta-
lację 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 kompletne CO piec, na węgiel, 
sterownik, dmuchawę, pompę wody, grzejniki, 
barometr, termometr, rurki miedź, zbiorniki 
wyrównawcze i na ciepłą wodę. Wszystko sprawne 
technicznie, szczelne, gotowe do montażu. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 535 290 222.
SPRZEDAM wersalkę 2-osobową, kolor tapicerki 
jasny beż. Tel. 505 567 548.
SPRZEDAM działkę, grunt rolny, o pow. 1,26 
hektara, na wsi koło Gubina. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 722 105 317. 
REMONTY, malowanie, szpachlowanie, tapetowa-
nie, sufity, podwieszanie, tynki, montaż drzwi, 
okien, paneli, glazury, regipsy, sztukaterii, instalacje 
elektryczne. Solidnie, ceny umowne. Gubin i 
okolice. Tel. 799 294 844 

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.  
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Kilka pytań do...
Z najmłodszymi stażem strażakami z JRG PSP w Gubinie, czyli kapitanem Ma-

teuszem Kołodziejczykiem, strażakiem Damianem Sosnowskim oraz straża-

kiem Tomaszem Grzelakiem, rozmawia Antoni Barabasz

Takie czasy...
Co słychać w Państwowej Szkole Muzycznej, jak przebiega okres rekru-

tacji, dlaczego warto zapisać się do tej szkoły? Te i podobne pytania za-

dała gazeta Alicji Gil, dyrektor szkoły. 

Aż 6 medali!

Co Was skłoniło, aby wybrać taki 

zawód? 

Kpt. Kołodziejczyk – Pochodzę z Lu-

blina, a kończąc szkołę średnią – siłą 

rzeczy, jak większość moich rówie-

śników – zastanawialiśmy się nad 

wyborem przyszłej drogi zawodowej. 

W moim przypadku (a w rodzinie nie 

było tradycji strażackich) miałem do 

wyboru kilka opcji, różnych kierun-

ków studiów. Po wielu wahaniach 

zdecydowałem się na dwie szkoły 

związane z pożarnictwem: „aspi-

rantkę” (tj. Szkołę Aspirantów Po-

żarnictwa) w Częstochowie i Szkołę 

Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. 

Udało mi się równolegle dostać do 

obu uczelni. Mając ten „przywilej” 

– zdecydowałem się na studia w 

warszawskiej Szkole Oficerów Po-

żarnictwa. Poprzednio w rodzinie nie 

mieliśmy żadnych tradycji strażac-

kich, a ja zostałem w niej pierwszym 

strażakiem!

D. Sosnowski: W moim przypadku – 

bycie strażakiem - to już nasza wielo-

pokoleniowa tradycja rodzinna. Mój 

dziadek był przed wielu laty jednym 

z założycieli Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w podkrośnieńskim 

Dąbiu. Był też jej pierwszym Naczel-

nikiem. Później ta społeczna dzia-

łalność „przeszła” na moją mamę, a 

następnie ja przejąłem tę „pałeczkę”.  

Swoją „działalność” w straży rozpo-

cząłem bodajże w wieku 8 lat! Bra-

łem w międzyczasie udział w wielu 

zawodach, a mając trochę więcej lat 

i doświadczenia – uczestniczyłem już 

w wielu rzeczywistych zdarzeniach. 

Brałem udział w wielu specjalistycz-

nych kursach i szkoleniach, aby pod-

nosić swoje kwalifikacje. Wiedziałem 

już, że moje przyszłe życie zawodowe 

będzie związane z zawodem straża-

ka.

T. Grzelak: Podobnie jak kolega Da-

mian – swoją „przygodę” ze strażą 

rozpocząłem od wstąpienia do Młod-

szej Drużyny Pożarniczej w niedale-

kim Czarnowie, gdzie mieszkam od 

urodzenia. Moi ówcześni rówieśnicy 

mieli różne marzenia na przyszłe ży-

cie. Jeden chciał zostać policjantem, 

inny kosmonautą – astronautą, jesz-

cze ktoś  kolejarzem, a inny po pro-

stu nic nie robić... Ja w wieku kilku lat 

marzyłem, aby w przyszłości zostać 

strażakiem!

Jak wasz wybór drogi zawodowej 

jest odbierany wśród rodziny i zna-

jomych?

Kpt. Kołodziejczyk: Nie spotkałem 

się do tej pory, aby ktoś w rodzinie z 

tego powodu czynił mi jakieś uwagi, 

czy wręcz wyrzuty. Wydaje mi się, że 

jednak ogół społeczeństwa rozumie 

specyfikę tego zawodu. Pomaga-

my w wielu sytuacjach, likwidując 

zdarzenia, z których część niesie za 

sobą wręcz tragiczne konsekwencje. 

Chyba tym bardziej jesteśmy sza-

nowani, że jako formacja – straż nie 

wystawiamy żadnych mandatów, a 

nasze działania prewencyjne kończą 

się jedynie na pouczeniach!

Państwowa Straż Pożarna daw-

nymi czasy kojarzyła się jedynie z 

gaszeniem pożarów. W czasach 

nam  współczesnych straż – jest to 

szeroko rozumiane ratownictwo 

techniczne, chemiczne, prace wy-

sokościowe, ratownictwo wodne i 

wiele innych zagadnień?

T. Grzelak: Z jednakowym zaanga-

żowaniem wyjeżdżamy do zdarze-

nia, aby udzielić pierwszej kwalifi-

kowanej pomocy przedmedycznej 

– jeszcze przed przyjazdem załóg 

ratownictwa medycznego – ofia-

rom wypadków drogowych i innym 

osobom poszkodowanym, powo-

dzi, jak też do gaszenia pożarów lub 

uwolnienia kotka, który nieopatrznie 

wdrapał się na wysokie drzewo czy 

sarny, która ugrzęzła między szta-

chetami ogrodzenia! 

D. Sosnowski: Zawsze jesteśmy goto-

wi do niesienia tej pomocy, czy to w 

ratownictwie wysokościowym, che-

micznym lub innych zdarzeniach 

losowych. Wiemy, że w czasie działa-

nia zawsze możemy liczyć na pomoc 

kolegi z zastępu lub zmiany bojowej. 

Stąd też tak duża ilość kursów, ćwi-

czeń i szkoleń, w których uczestni-

czymy.

Sygnały świetlnie i dźwiękowe to-

warzyszące Waszym wyjazdom do 

zdarzeń – jednoznacznie mówią, 

że gdzieś stało się nieszczęście, 

ludzka tragedia. Jak reagujecie na 

takie sytuacje?

T. Grzelak: Bezpośrednio na miejscu 

zdarzenia, a spotykamy się napraw-

dę z tragicznymi zajściami – musimy 

po prostu „robić swoje”. Refleksje 

przychodzą później, po powrocie do 

jednostki, do domu. Czy zrobiliśmy 

wszystko? Oczywiście, że po po-

wrocie z akcji rozmawiamy ze sobą, 

analizujemy zdarzenie, a w napraw-

dę ciężkich chwilach rozmawiamy 

z dowództwem, czasami w domu 

z rodzinami. Możemy też liczyć na 

pomoc i wsparcie naszych psycho-

logów. Ale też wspomnienia ze zda-

rzeń, wypadków -  obrazy w pamięci 

pozostają na bardzo długo...

Znałem malkontenta, któremu 

przybycie strażaka na służbę, 

zmianę - kojarzyło się nieodmien-

nie z tzw. „leżeniem brzuchem do 

góry”. Ja nigdy nie widziałem, aby 

samochód straży wyjeżdżał na ak-

cję nieprzygotowany, nieumyty, 

wręcz brudny?....

Kpt. Kołodziejczyk: Jeżeli tak uważa, 

to dlaczego nie zasilił naszych sze-

regów? Naprawdę mamy co robić! 

Podnosimy m.in. naszą sprawność 

fizyczną na wewnętrznej siłowni. 

Każdy z nas - funkcjonariuszy ma 

przydzielony do konserwacji sprzęt 

techniczny, czy to motopompę, sa-

mochód bojowy lub inne urządze-

nie techniczne. W wolnych chwilach 

podnosimy też swoje kwalifikacje 

np. poprzez zapoznawanie się z no-

wymi urządzeniami opisywanymi 

w odpowiedniej literaturze, pod-

ręcznikach. Wiem, że wśród części 

społeczeństwa mogą jeszcze „po-

kutować” stare wyobrażenia o stra-

ży, strażakach...  A w nocy? Mamy 

„aż” dwie minuty czasu na wyjazd 

na miejsce zdarzenia, o którym nie 

wiemy w jakim kierunku potoczą się 

działania ratownicze.

4 maja to Święto strażaków. Dzię-

kując za rozmowę, życzę Wam tyle 

samo powrotów w niezmiennym 

stanie osobowym, ile wyjazdów do 

zdarzeń; oby ich było jak najmniej.

- Nauczyciele w naszej szkole w pla-

nowaniu pracy wykorzystują  szereg 

różnorodnych metod celem uatrak-

cyjnienia realizowanych zajęć edu-

kacyjnych.  Dobór metod zależy od 

indywidualnych możliwości ucznia.  

Najlepszymi metodami są te, które 

aktywizują i motywują ucznia oraz 

umożliwiają praktyczne zastoso-

wanie zdobytej wiedzy.  Zarówno 

wszystkie metody, jak i techniki słu-

żą wspomaganiu wszechstronnego 

rozwoju uczniów rozbudzając jego 

aktywność twórczą, zapewniając 

pozytywną motywację do podejmo-

wania zadań, a tym samym rozwijają 

wiarę we własne siły i możliwości.

W okresie pandemii do pracy zdal-

nej została wprowadzona platforma 

Teams, dzięki której proces naucza-

nia przebiega w sposób bardziej 

uporządkowany i sprawny. Jednolity 

system umożliwił lepsze wykorzysta-

nie czasu lekcji, spotkania rad peda-

gogicznych, kontakty z rodzicami.

Co z procesem rekrutacji? - Rekru-

tacja również przeniosła się do sieci. 

Na Facebooku umieszczamy infor-

mację mogące zainteresować przy-

szłych uczniów i rodziców. Jest także 

możliwość zapoznania się z efektami 

pracy. Dużą popularnością cieszą 

się nagrania zespołów muzycznych 

oraz uczniów. 

Zachęcamy do nauki w naszej szkole 

gdyż daje możliwości wszechstron-

nego rozwoju dziecka, doskonali 

sprawność intelektualną. W dużej 

mierze przyczynia się do wypraco-

wania u dziecka systematyczności i 

zdyscyplinowania. I oczywiście sama 

umiejętność gry na wybranym przez 

siebie instrumencie jest źródłem 

satysfakcji. Zachęcamy do zwiedza-

nia naszej strony www.psmgubin.pl 

oraz Facebooka.                                     (sp)

Międzynarodowy Mityng Pływacki 

KOZIOŁKI PŁYWACKIE w Kędzie-

rzynie już za nami. Rodzinnie zdo-

byli aż 6 medali. - Ale największa 

satysfakcja to wyniki Pawła Kru-

pińskiego. Dwa rekordy Polski i 3 

brązowe medale po zaciętej wal-

ce z pełnosprawnymi rówieśnika-

mi. Duma mnie rozpiera – mówi 

mama Pawła.


