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Wielkie sprzątanie

W ostatnim czasie pojawiło się 

wiele zastrzeżeń dotyczących po-

rządku w mieście i stanu lokalnej 

zieleni. Co było powodem takiej 

sytuacji? 

czytaj str. 3

Gokartem 
po terminalu!

Część byłego terminalu odpraw cel-

nych na przejściu granicznym w Gu-

binku znalazła kolejnego nabywcę, 

który postanowił zbudować tam tor 

gokartowy.         

    czytaj str. 8

Wyjątkowe 
mieszkanie 

Na podstawie projektu usługi spo-

łecznej, w Gubinie przy ul. Różanej 

działa tzw. mieszkanie wspoma-

gane. Jak ono funkcjonuje i czy 

przynosi zadowalające efekty?

czytaj str.16

Wygrać ze stresem

Zbliża się 1 września. Co zrobić, 

aby zmniejszyć stres u przyszłego 

przedszkolaka? Czy są metody, 

które pomogą maluchom oraz 

rodzicom poradzić sobie z nową 

sytuacją?                             czytaj str.10

Członkowie Gubińskiego Klubu 

Rowerowego „Bidon” na początku 

sierpnia mierzyli się z niezwykle 

trudną trasą prowadzącą z Gubina 

do Przemyśla. 

czytaj str.  2

Dojechali!

Ich misją jest pomaganie 
1 sierpnia minęło 30 lat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Gubinie. Początkowo działalność opierała się głównie na udzie-

laniu pomocy społecznej rodzinom, osobom starszym, niepełnospraw-

nym oraz nowej grupie społecznej - bezrobotnym.                                                                                                                  

Czytaj str. 10

Czerwony guzik
Na jednym z gubińskich skwerów, pojawił się stolik z tajemniczym czer-

wonym przyciskiem. Intrygujące i zagadkowe zjawisko przyciągało uwa-

gę przechodniów, jednak nie bardzo było wiadomo, o co w tym wszyst-

kim chodzi? Do momentu, gdy ktoś nacisnął ów czerwony guzik…

                                                                                                                 Czytaj str.  6 

Powrót do „normalnej” szkoły ?
Czytaj str. 9

Następne 
wydanie 
10 września
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Kto jest objęty Spisem Rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obej-

mie wszystkie gospodarstwa rolne, 

zarówno osób fizycznych (tj. gospo-

darstwa indywidualne), jak i osób 

prawnych oraz jednostek organiza-

cyjnych niemających osobowości 

prawnej. Pamiętajmy, że spisywane 

będą gospodarstwa, które 1 czerw-

ca 2020 roku prowadziły działalność 

rolniczą.

Do działalności rolniczej prowadzonej 

przez gospodarstwo rolne zalicza się:

- uprawę roślin, która obejmuje: 

wszystkie uprawy rolne, warzyw-

nictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, 

hodowlę i nasiennictwo roślin rolni-

czych i ogrodniczych,

- chów i hodowlę zwierząt gospo-

darskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, 

świń, drobiu, królików, pozostałych 

zwierząt futerkowych, zwierząt dzi-

kich utrzymywanych w warunkach 

fermowych i pszczół,

- utrzymywanie gruntów rolnych, 

już niewykorzystywanych do celów 

produkcyjnych, według zasad dobrej 

kultury rolnej (zgodnie z normami).

Spisowi podlegają również gospo-

darstwa rolne nietowarowe (tj. nie 

prowadzące sprzedaży wytworzo-

nych produktów rolnych i zwierząt 

gospodarskich), czyli takie, które 

produkują  wyłącznie na samoza-

opatrzenie gospodarstwa domowe-

go lub których działalność rolnicza 

ogranicza się tylko i wyłącznie do 

utrzymywania gruntów rolnych, już 

niewykorzystywanych do celów pro-

dukcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

Pamiętajmy, że gospodarstwa rol-

ne spisuje się u ich użytkowników, 

a nie u właścicieli. Oznacza to, że 

jeżeli  właściciel gospodarstwa wy-

dzierżawił je w całości innej osobie 

i w dniu 1 czerwca 2020 r. ta osoba 

była użytkownikiem tego gospodar-

stwa, to powinno być ono spisane u 

użytkownika. Spisem nie są objęci 

właściciele gruntów nie prowadzący 

działalności rolniczej.

Za użytkownika gospodarstwa rolne-

go uważa się osobę fizyczną, osobę 

prawną oraz jednostkę organizacyj-

ną niemającą osobowości prawnej, 

faktycznie użytkującą gospodarstwo 

rolne (tj. na której rachunek i w której 

imieniu gospodarstwo jest prowa-

dzone i która jest odpowiedzialna za 

gospodarstwo prawnie i ekonomicz-

nie), niezależnie od tego, czy jest wła-

ścicielem, dzierżawcą tego gospo-

darstwa czy też użytkuje je z innego 

tytułu i niezależnie od tego, czy grun-

ty wchodzące w skład gospodarstwa 

rolnego są położone na terenie jed-

nej czy kilku gmin.

Za osobę kierującą gospodarstwem 

rolnym uważa się pełnoletnią osobę 

fizyczną upoważnioną przez wła-

ściciela/użytkownika gospodarstwa 

rolnego do podejmowania oraz nad-

zorowania lub wykonywania decyzji 

bezpośrednio związanych z procesa-

mi produkcyjnymi.

W razie nieobecności osoby kieru-

jącej, wywiadu może udzielić użyt-

kownik, a w przypadku gdy jest to 

również niemożliwe, pełnoletnia 

osoba z jego gospodarstwa domo-

wego najlepiej orientująca się w 

sprawach gospodarstwa rolnego.

Dojechali rowerami w Bieszczady

Członkowie Gubińskiego Klubu Ro-

werowego „Bidon” przez 8 pierw-

szych dni sierpnia mierzyli się z nie-

zwykle trudną trasą prowadzącą z 

Gubina do Przemyśla. Był to już 7 

Rajd corocznie organizowany przez 

lokalne Stowarzyszenie, jednak ten 

był wyjątkowy i rekordowy pod wie-

loma względami. 

-  Naszą przygodę rozpoczęliśmy 

w Sklepie Rowerowym Giant Bike 

Brothers, przy al. Łużyckich, który 

jest oficjalnym partnerem nasze-

go Klubu – tłumaczy prezes sto-

warzyszenia Paweł Tomczyk. –  Na 

pierwszym etapie do Nowej Soli 

towarzyszyli nam koledzy z zespo-

łu, którzy nie mogli wybrać się na 

drugi koniec Polski. Takie zachowa-

nie świadczy o świetnej atmosferze, 

która panuje w naszej ekipie. 

Można zauważyć, że członkowie 

„Bidona” to nie amatorzy, ponieważ 

do tej pory na rowerze zdobyli już: 

Dziwnów, Toruń, Kotlinę Kłodzką, 

Hel, Zakopane i Szlak Latarni Mor-

skich. Wcześniej zaznaczyliśmy, że 

ten Rajd był wyjątkowy – dlaczego? 

Udział wzięło w nim aż 12 osób, a 

wśród nich trzy debiutujące ko-

biety, czyli Ela Warężak, Agnieszka 

Woszak i Magdalena Gralak. Skład 

uzupełnili mężczyźni: P. Tomczyk, 

Robert Przyworski, Dariusz Kosty-

szak, Piotr Nahorski oraz debiutan-

ci: Robert Woszak, Grzegorz Sta-

chowiak, Dawid Szatkowski, Łukasz 

Baraniecki i Rafał Koszczyc.

- Podczas wyprawy w 8 dni zro-

biliśmy około 820 kilometrów na 

rowerze, jednak to nie odległość 

dała nam się najbardziej we zna-

ki – podsumowuje R. Przyworski, 

dla którego to była 5 wycieczka. 

– Zmagaliśmy się ze zmienną po-

godą – od tropikalnych upałów po 

obficie padający deszcz. Do tego 

ostatni etap to bardzo strome i 

długie podjazdy oraz nieprzyjazna 

dla rowerzystów nawierzchnia. 

Oczywiście były także dni, w któ-

rych posłuszeństwa odmawiały 

nasze rowery. Mieliśmy awarie, 

które uniemożliwiały dalszą jazdę 

i konieczne były wizyty w serwi-

sach i u mechaników. 

Jak przebiegała trasa? Jak wspo-

mnieliśmy odbyło się 8 etapów, któ-

re kolejno kończyły się w: Nowej Soli, 

Rawiczu, Ostrzeszowie, Kłobucku, 

Chęcinach, Połańcu, Łańcucie i Prze-

myślu. Po drodze Bidonowy peleton 

przejeżdżał przez Kożuchów, Głogów, 

Milicz, Włoszczowę oraz Rzeszów. 

- Zdawałam sobie sprawę, że 

udział w takiej wycieczce to wiel-

kie wyzwanie, tym bardziej, że 

do tej pory żadna z kobiet nie 

ukończyła kilkudniowego rajdu 

organizowanego przez nasz Klub 

Rowerowy – zaznacza M. Gralak. – 

Dzisiaj mam ogromną satysfakcję, 

że z Gubina dojechałam moim 

jednośladem w Bieszczady do 

Przemyśla. Nie będę ukrywała, że 

łatwo nie było... Ale tak wspaniała 

grupa koleżanek i kolegów oraz 

ogromny doping z rodzinnych 

stron pozwoliły pokonać wszyst-

kie słabości i dojechać do mety!

Po tygodniu tak wymagającej tra-

sy konieczna jest regeneracja, ale 

„Bidon” już planuje kolejne cele 

na przyszłość. Najbliższe z nich to 

wrześniowy Rajd Dookoła Gminy 

Gubin, czyli wycieczka o długości 

100 kilometrów przez 28 miejsco-

wości. A co w przyszłym roku? W 

Polsce członkowie Klubu nie byli 

jeszcze na Warmii i Mazurach, 

więc może pojadą do Suwałk. Po-

jawił się także pomysł wyprawy 

międzynarodowej… ale prawdziwy 

cel podróży poznamy na początku 

przyszłego 2021 roku. 
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Wielkie sprzątanie w Gubinie

W ostatnim czasie pojawiło się 

wiele zastrzeżeń dotyczących po-

rządku w mieście i stanu lokalnej 

zieleni. Powodem takiej sytuacji był 

brak rozstrzygnięcia przetargów na 

oczyszczanie miasta oraz pielęgna-

cję miejskich terenów zielonych. 

O problemach z zakończeniem 

procedury przetargowej i brakiem 

wyłonienia wykonawcy tych zadań 

poinformowani zostali także miesz-

kańcy. Na szczęście, wraz z począt-

kiem sierpnia sytuacja zmienia się 

zdecydowanie na lepsze.

Opóźnienie miało kilka powodów. 

Pierwszy z nich to wybuch pan-

demii koronawirusa, która mocno 

storpedowała prace wielu firm 

prywatnych i instytucji publicz-

nych. Ponadto, już po ogłoszeniu 

przetargu, oferenci zaproponowa-

li bardzo wysokie sumy za swoje 

usługi, co zdecydowanie prze-

kraczało możliwości finansowe 

naszego budżetu. Do tej pory na 

te zadania przeznaczono ponad 

30.000 zł miesięcznie, a oferty 

opiewały na prawie trzykrotność 

tej sumy.

Na szczęście, pod koniec lipca za-

kończono procedurę przetargową. 

Sprzątaniem miasta (ulic, placów i 

chodników) zajmie się firma z Cybin-

ki, a utrzymaniem zieleni miejskiej 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich. 

Co warte podkreślenia – na oba zada-

nia zdecydowanie zwiększono środki 

finansowe (teraz to około 50.000 zł 

miesięcznie na każde), co powinno 

zdecydowanie poprawić estetykę w 

Gubinie. Efekty tych działań już wi-

dać, ponieważ prace oczyszczające i 

pielęgnacyjne rozpoczęły się wraz z 

pierwszym tygodniem sierpnia.

Jeśli chodzi o zieleń miejską, to 

głównie odpowiada za nią ogrod-

nik miejski, z którym kilkukrotnie 

spotykali się wszyscy gubińscy 

Radni i zgłaszali mu swoje uwagi. 

Niestety, brak wykonawcy przy-

czynił się do tego, że utrzymanie 

terenów zielonych w zadowa-

lającym stanie było w ostatnim 

czasie praktycznie niemożliwe. 

Pamiętajmy również o tym, że 

wiosną nasz kraj zmagał się z su-

szą i w wielu miastach zdecydo-

wano o tym, żeby nie kosić traw, 

co skutkowało zatrzymaniem 

wody w glebie.

Od sierpnia rozpoczęliśmy nowy 

rozdział. Przetargi zostały rozstrzy-

gnięte, środki na to zadania zwięk-

szono, więc w najbliższym czasie 

miasto wypięknieje. Warto podzie-

lić się kolejną dobrą informacją 

dotycząca wyglądu Gubina od 

przyszłego roku rozpocznie się re-

witalizacja parke w centrum mia-

sta (dawny park z fontanną), na co 

czeka wielu mieszkańców. 
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Wakacyjne 
odprężenie 

Zmiany 
w parafii

Zachowaj 
czujność

Raport 998

Dwugwiazdkowy 
generał 

Aktywni mimo pandemii!
Paradoksalnie – mimo pandemii 

koronawirusa – gubińskie Stowa-

rzyszenie Miłośników Jednośla-

dów „Motórzyści 2020” – tylko w 

niewielkim stopniu ograniczyło 

swoją aktywność. Jak podkreśla 

jego Prezes – Waldemar Bajor – 

sytuacja pandemiczna co prawda 

w dużym stopniu sparaliżowała 

organizację i uczestnictwo w wie-

lu zlotach i imprezach stricte mo-

torowych, ale nie do końca. Czym 

to należy tłumaczyć? Kierujący 

jednośladami jeżdżą na co dzień, 

używając gogli i kasków ochron-

nych, nosząc ubiory wykonywane 

bądź to z wysokiej jakości tworzyw 

lub naturalnych materiałów, które 

są „nieprzepuszczalne” dla wiru-

sów. Co prawda zaplanowany na 

pierwszą dekadę kwietnia udział w 

tradycyjnym rozpoczęciu sezonu 

motocyklowego w Żarach odbył 

się dopiero na początku sierpnia, 

ale to nie zniechęciło gubińskich 

„Motórzystów” do wyjazdów w 

mniejszym lub większym gronie 

po Ziemi Lubuskiej i ościennych 

regionach. W momencie oddania 

gazety do druku, kilkuosobowa 

grupa dokonywała „objazdu”  re-

gionu Bieszczad, natomiast inna 

grupka w formie prywatnej eska-

pady wybrała się swoimi jednośla-

dami na wycieczkę aż do dalekiej 

Chorwacji! Jak powrócą – będą 

mieli o czym opowiadać - zazna-

cza Prezes W. Bajor. Do końca 

roku Stowarzyszenie planuje wziąć 

udział w akcji charytatywnej dla 

osoby cierpiącej na jedną z nieule-

czalnych chorób, której leczenie 

jest bardzo kosztowne. Jest rów-

nież planowane zorganizowanie 

podobnego festynu – tym razem 

dla jednej z członkiń Stowarzy-

szenia, która również zmaga się z 

nieuleczalną chorobą. Przedsta-

wiciele Stowarzyszenia nawiązali 

aktywne kontakty ze stroną nie-

miecką, uczestnicząc w imprezie 

organizowanej przez sąsiadów w 

Brandenburgii. Niebawem przyj-

dzie czas na podsumowanie 

pierwszego roku działalności. 

Antoni Barabasz 

Z okazji Święta Wojska Polskiego Pre-

zydent RP, na wniosek szefa MON, 

awansował do stopni generalskich 

13 oficerów WP. Na stopień gen. dyw. 

mianowany został rodowity gubinia-

nin, gen. bryg. Piotr Malinowski – Szef 

Sztabu Dowództwa Generalnego Ro-

dzajów Sił Zbrojnych. W swojej niemal 

30-letniej zawodowej służbie zajmo-

wał szereg stanowisk, rozpoczynając 

od dowodzenia plutonem, następnie 

kompanią, pełnił inne stanowiska w 

2. (6.) Batalionie Rozpoznawczym w 

Gubinie. Po rozformowaniu garnizo-

nu pełnił m.in. służbę w żagańskiej 

„Czarnej Dywizji”. Dowodził również 

17. Brygadą Zmechanizowaną w Mię-

dzyrzeczu. Jest absolwentem wielu 

krajowych i zagranicznych studiów 

podyplomowych związanych z woj-

skiem i polityką obronną.                    AB.

Choć znaczna część wakacji już za 

nami, to jednak warto przypomnieć 

o szeroko rozumianym bezpieczeń-

stwie podczas wypoczynku. Plaże i 

kąpieliska to miejsca, gdzie w sezo-

nie letnim większość z nas spędza 

czas wolny. - Brak wyobraźni, alkohol i 

niefrasobliwość w wodzie mogą stać 

się powodem nieszczęśliwych, tra-

gicznych wypadków. Towarzyszące 

wypoczynkowi odprężenie sprawia, 

że zapominamy o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa. Zwróćmy 

uwagę na zachowania, które pozwo-

lą uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

Ponadto, wysyłając dzieci na kolonie, 

zamówmy kontrolę autobusu. Poli-

cjanci skrupulatnie sprawdzą ich stan 

techniczny - mówi mł. asp. Sylwia 

Betka z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrz.                                    (red)

W ostatnim czasie zmagaliśmy się 

z upałami. Wiele osób męczy ten 

rodzaj pogody. Cierpią również lasy. 

Warto zachować ostrożność i czuj-

ność. Jeśli zauważymy na terenie 

lasu ogień, to natychmiast powin-

niśmy poinformować straż pożarną. 

Należy zadzwonić pod 112. W wielu 

miejscach ściółka leśna wyschła na 

przysłowiowy „wiór”. Wystarczy iskra, 

aby zajęła się żywym ogniem. Nie 

lekceważmy tego. Lasy Państwowe 

apelują o rozsądne korzystanie z 

lasu. Warto także pamiętać, że pożar 

w połączeniu z silnym wiatrem to 

bardzo duże zagrożenie szybkiego 

rozprzestrzenienia się na ogromną 

przestrzeń, ale też zagrożenie dla lu-

dzi i mienia. Susza powoduje wiele 

niekorzystnych zjawisk związanych z 

osłabieniem drzew.                          (red)

1 sierpnia nastąpiły zmiany i prze-

niesienia księży w części parafii 

podległych diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej. Odpowiednie dekrety 

dotyczące przeniesień, bądź zwol-

nień z wykonywania posługi dusz-

pasterskiej wręczył ordynariusz die-

cezji biskup Tadeusz Lityński. Zostały 

one ogłoszone pod koniec czerwca, 

a obowiązują, w przypadku nowych 

proboszczów lub administratorów 

od 1 sierpnia, a księża wikariusze roz-

poczną swoją posługę 26 sierpnia. 

Zmiany nastąpiły również w parafii 

pw. Trójcy Św. w Gubinie, z której to 

ks. Mariusz Wysakowski odszedł do 

parafii pw. Miłosierdzia Bożego w 

Głogowie, a jego następcą jest ks. 

Piotr Wadowski - dotychczasowy wi-

kariusz w kościele Miłosierdzia Boże-

go w Zielonej Górze.                              AB.

06.08. Nietypowe zdarzenie miało 

miejsce w jednym ze śmietników 

przy ul. Dąbrowskiego. Na „obiad” 

do niego wybrały się szopy! Dzięki 

interwencji załogi jednego z zastę-

pów – zwierzęta zostały uwolnione 

z takiego „bufetu” .

Było to jedno z najbardziej nie-

oczekiwanych zdarzeń ostatnich 

lat w gubińskiej jednostce.

06.08. W tym dniu strażacy zostali 

zadysponowani do trzech zdarzeń 

związanych z gniazdami os na te-

renie miasta i gminy Gubin. Na 

przestrzeni kolejnych dwóch tygo-

dni strażacy byli kilkukrotnie wzy-

wani do podobnych zdarzeń.

08.08. Dość nietypowe zdarzenie 

miało miejsce w Żenichowie. Linia 

energetyczna średniego napię-

cia „podpiekła” gałąź drzewa. Do 

zabezpieczenia miejsca awarii za-

dysponowano jeden zastęp straża-

ków, a samą awarię usunęła załoga 

Pogotowia Energetycznego.

09.08. Dwa zastępy strażaków za-

dysponowano do usunięcia gałęzi 

drzewa na jednym z budynków 

gospodarczych w Polanowicach. 

10.08. Kierujący samochodem cię-

żarowym doprowadził do uszko-

dzenia linii energetycznej niskiego 

napięcia przy ul. Kresowej. Na miej-

sce zdarzenia zadysponowano 

jeden zastęp strażaków. Pracow-

nicy Pogotowia Energetycznego 

usunęli awarię, a strażacy zajęli się 

usuwaniem pozostałości po skut-

ku zdarzenia. Policja przeprowa-

dziła czynności mające wyjaśnić 

przyczynę zdarzenia. Strat nie od-

notowano.

11.08. Do ugaszenia palących się 

śmieci obok posesji przy ul. Ja-

giellońskiej zadysponowany został 

jeden zastęp strażaków. 12.08. Na 

prośbę policji – jeden zastęp stra-

żaków uczestniczył w otwarciu 

drzwi do jednego z mieszkań przy 

ul. Kaliskiej.

12.08 Na prośbę zespołu Ratownic-

twa Medycznego – strażacy poma-

gali przy transporcie osoby chorej 

do karetki pogotowia.

13.08. W Drzeńsku Małym do zdję-

cia kotka, który „wdrapał się” na 

około  8- metrowe drzewo  zadys-

ponowano dwa zastępy strażaków.

14.08. Do pożaru sadzy w przewo-

dzie kominowym w Sadzarzewi-

cach obligatoryjnie zadysponowa-

no 3 zastępy strażaków i Jednostkę 

OSP ze Starosiedla.

15.08. Jeden zastęp został zadys-

ponowany do „neutralizacji” nie-

bezpiecznego gniazda szerszeni 

przy ul. Sobieskiego.  

Informacje przekazał zastępca do-

wódcy Jednostki Ratowniczo – Ga-

śniczej PSP w Gubinie asp. sztab. 

Marcin Murawa.              Oprac. AB.    
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órskie duszeG
Spotkanie z miłośnikami gór

Konieczność rezerwacji miejsc, tel. 792142828, mail: gdkgubin@gmail.com

22.08. 18:00
sala widowiskowa GDK

Po spotkaniu zapraszamy na:

Koncert Jarosława Pikuły 
z rep. Starego Dobrego Małżeństwa

podróżnik, autor bloga
LIVE ACTIVE AND TRAVEL

miłośnik Tatr i wspinaczek
górskich, gitarzysta basowy

SZYMON JUREWICZMARCIN GROMNICKI

społeczeństwo
W 75 rocznicę

Pandemia popsuła wcześniejsze 

plany. Zaplanowane na począ-

tek maja uroczystości rocznicowe 

przesunięto na sierpień. Muzeum 

Miasta i Przemysłu wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 

Gubińskiej, w ramach partnerskie-

go projektu zatytułowanego „75 

lat pokoju – sceny polsko-niemiec-

kiego sąsiedztwa”, zorganizowało 

11 sierpnia uroczystość upamięt-

niającą 75 rocznicę zakończenia II 

wojny światowej. 

W dużej sali Starej Farbiarni po-

jawili się zaproszeni goście w 

osobach Wicestarosty Krośnień-

skiego Ryszarda Zakrzewskiego, 

burmistrza Guben Freda Mahro i 

reprezentującego burmistrza Gu-

bina Krzysztofa Dziurdziewcza – 

naczelnika w Urzędzie Miejskim. 

Przybyli mieszkańcy Gubina i Gu-

ben. F. Mahro przeczytał list jaki 

skierował do uczestników spotka-

nia Klaus Janck, ofiarodawca ob-

razu przedstawiającego centrum 

Gubina po zakończeniu działań 

wojennych. Ciepło i serdecznie o 

stosunkach panujących i łączą-

cych oba miasta mówił K. Dziur-

dziewicz. Następnie głos zabrała 

Irene Welkisch, która wspomniała 

czasy przed wybuchem wojny, ale 

szerzej przypomniała czas, kiedy to 

mieszkańcy za Nysą musieli uczyć 

się akceptować granicę i nowych 

sąsiadów. Margit Geike przeczyta-

ła fragmenty pamiętnika swojego 

dziadka, przed wojną mieszkańca 

Starzeddel (Starosiedle). Kiedy po 

wojnie wrócił w rodzinne strony 

we wsi ocalała jedna kura, a on był 

zmuszony (do czasu wyjazdu na 

zachód) pracować jako parobek. 

– Zapewne cieszyłby się, że prze-

czytałam wam jego wspomnie-

nia – powiedziała M. Geike. Pol-

skie wspomnienia zaprezentował 

Zygfryd Gwizdalski, mieszkaniec 

Gubina od 1957 roku. - Przybyłem 

tu z nakazu pracy i czułem na po-

czątku nieufność do sąsiada. To 

przecież było kilka lat po wojnie. 

Potem stosunki zaczęły iść w po-

zytywną stronę. Po latach z przy-

jemnością wspominam kontakty 

ze stroną niemiecką. Te z czasów, 

gdy pracowałem w zakładach 

chemicznych CFG, jak i te z tytułu 

bycia lekarzem i dyrektorem szpi-

tala, a później działaczem samo-

rządowym. Nie wyobrażam sobie, 

by cokolwiek i ktokolwiek mógł 

podzielić to miasto – powiedział dr 

Gwizdalski. Uroczyście przekazano 

dyrektor gubeńskiemu muzeum 

H. Rohlitz obraz zniszczeń wojen-

nych w centrum miasta.             (sp)

PRYWATNY ŻŁOBEK „BAJKA” ZAPRASZA!
Dzieci w naszym żłobku w naturalny sposób socjalizują się oraz 
przygotowują do edukacji przedszkolnej, wciąż pozostając pod 
uważną, czułą opieką. Zainteresowanych rodziców miejscem w 
żłobku zapraszamy do kontaktu pod nr tel 798 180 762 lub na priv 
na FB. Zapraszamy serdecznie po dokumenty do naszej placówki 
mieszczącej się jeszcze na deptaku przy ul. Śląskiej 4. Od 1 listopa-

da br. żłobek zostanie przeniesiony do pięknego domku z podwór-
kiem i ogródkiem - przy ul. Kaliskiej 75 na parterze. Będziemy 
mieli dwie mniejsze sale dla najmłodszych dzieci z grupy BIEDRO-

NECZKI (od 6 miesięcy do 2 lat ), a dla starszaków z grupy ŻABKI 
(2-4 lata ) będzie jedna duża sala
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Czerwony guzik

Segregujemy śmieci?
Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami prawa istnieje bezwzględ-

ny obowiązek  segregacji śmieci. 

Należy z całą mocą podkreślić, 

że segregowanie śmieci dotyczy 

wszystkich mieszkańców. Jeżeli 

nakaz wynikający z ustawy bę-

dzie ignorowany, możemy zapła-

cić dwa razy więcej. Wynika to z 

Uchwały Gubińskiej Rady Miej-

skiej, która zgodnie z obowiązu-

jącą Ustawą może ustalić stawkę 

nawet czterokrotnie wyższą. 

Metoda na „bon”? 

Na jednym z gubińskich skwerów, 

niedaleko galerii handlowej, pojawił 

się stolik z tajemniczym czerwonym 

przyciskiem. Intrygujące i zagad-

kowe zjawisko przyciągało uwagę 

przechodniów, jednak nie bardzo 

było wiadomo, o co w tym wszyst-

kim chodzi? Do momentu, gdy ktoś 

nacisnął ów czerwony guzik…

Zgraja klaunów wykonujących 

przedziwne akrobacje, parada prze-

bierańców rodem z kosmosu czy 

filmów o piratach, pościgi warte 

dobrego kina akcji – to tylko niektó-

re elementy zwariowanego show, 

który rozpoczynał się za każdym 

razem, gdy ktoś z przechodniów 

nacisnął tajemniczy czerwony gu-

zik. - Każda osoba inicjująca akcję 

była prowadzona po czerwonym 

dywanie i sadzana na królewskim 

tronie. To ona była głównym odbior-

cą naszego show, jednak inni prze-

chodnie również zatrzymywali się, 

aby oglądać pokręcone wydarzenia 

odbywające się w przestrzeni miej-

skiej – tłumaczy Nina Mulica, jedna 

z koordynatorek eventu. Sprawca-

mi całego „zamieszania” była mło-

dzież z grupy „Otwarte” i Pracowni 

Orange przy GDK, którzy postano-

wili wakacyjny czas wykorzystać na 

przygotowanie i przeprowadzenie 

wesołego happeningu. Skąd taki 

pomysł na zaanimowanie, czyli oży-

wienie miejskiej przestrzeni oraz 

napotkanych mieszkańców? - Kon-

cepcję zaczerpnęliśmy z krajów Unii 

Europejskiej, gdzie podobne wyda-

rzenia były już organizowane. Jed-

nak scenariusz i jego wykonanie, to 

zasługa młodzieży z naszego miasta 

i gminy – tłumaczy Marcin Gwizdal-

ski, z Gubińskiego Domu Kultury. W 

większości państw UE przestrzeń 

miejska traktowana jest jako dobro 

wspólne, o które każdy ma prawo 

dbać i zagospodarowywać je z ko-

rzyścią dla siebie i innych. Ten trend 

powoli dociera również do Polski. 

Lokalna młodzież postanowiła 

wyjść tej modzie naprzeciw. Wzięła 

sprawy w swoje ręce i na jednym z 

gubińskich skwerów, przeprowa-

dziła wesoły, kolorowy, pełen zaska-

kujących zwrotów akcji happening. 

- Organizacja, sprawy logistyczne, 

pisanie scenariuszy i dopinanie 

wszystkiego na „ostatni guzik” zajęły 

nam około 3 tygodnie. Ale, patrząc 

na miny zaskoczonych i szczęśli-

wych mieszkańców, naprawdę było 

warto! – dodaje Karo Mikołajewska, 

jedna z koordynatorek akcji. Do-

datkowym smaczkiem jest fakt, że 

radosny happening nagrywany był 

przez ekipę filmową z 6 kamer roz-

stawionych w terenie. Dzięki temu 

powstał pełen młodzieżowej energii 

filmik, który może stać się nieba-

wem hitem w sieci, bo jest absolut-

nie konkurencyjny dla podobnych 

powstałych w innych krajach Euro-

py. Polecamy obejrzeć: https://www.

youtube.com/watch?v=iTJrIeARzns

                                                                      J.D.

Nasza rada przyjęła dwukrotność 

podwyższonej opłaty za niesegre-

gowanie śmieci. Tyle przepisy  pra-

wa, a jak wygląda gubińska rze-

czywistość, gazeta pyta Zastępcę 

Naczelnika Wydziału Komunalno

-Inwestycyjnego w UM Alicję Rato-

wicz.  - Obowiązkowa segregacja 

trwa od kilku miesięcy i już dziś 

można zaobserwować poprawę w 

podejściu mieszkańców do proble-

mu segregacji odpadów. Pragnę 

podkreślić, że zmiany są widoczne, 

może nie do końca w pełni satysfak-

cjonujące, ale idące co najmniej w 

dobrym kierunku. Takie obserwacje 

potwierdzają pracownicy zajmu-

jący się wywożeniem odpadów z 

śmietników przydomowych, także z 

punktów zbiórki odpadów. 

- Czy odnotowano przypadki nie-

właściwej selekcji? – Daliśmy długi 

czas na „przyzwyczajenie się” miesz-

kańców do nowych zasad. Wielu 

– wcześniej – było zdania, że to nie 

może się udać, że segregacja jest dla 

mieszkańców zadaniem nieosiąga-

nym. Okazało się, że to nieprawda. 

Jest dobra wola i Urząd Miejski do-

cenia to. Czas pandemii ma także 

wpływ na pewne komplikacje. Wy-

datki związane z koronawirusem 

nie pozwalają na rozwiązanie pro-

blemów, jakie zgłaszają mieszkańcy 

w temacie segregacji. Innymi słowy 

– nie szukamy „dziury w całym”, ale 

zapewne wkrótce zaczniemy przy-

glądać się szczegółom. Mieszkańcy 

mają wątpliwości, co do skutecznej 

segregacji w blokach wielorodzin-

nych. W zabudowie wielorodzinnej 

za segregację odpowiada właściciel 

nieruchomości, czyli wspólnota lub 

spółdzielnia mieszkaniowa. Do tej 

pory wyglądało to tak, że właścicie-

le poszczególnych lokali deklaro-

wali wspólnocie lub spółdzielni, czy 

będą segregować odpady, czy nie. 

Na podstawie deklaracji wszystkich 

mieszkańców lub uchwały wspól-

noty mieszkaniowej, organ zarzą-

dzający nieruchomością decydował, 

jak zadeklaruje gospodarowanie 

odpadami gminie, czy zapłaci wyż-

szą opłatę za niesegregowanie, czy 

niższą, za segregowanie odpadów. 

Teraz wszyscy muszą segregować. 

Jeśli kontroler stwierdzi brak segre-

gacji, będzie trzeba zastosować od-

powiedzialność zbiorową i podwyż-

szyć dwukrotnie opłatę za odbiór 

odpadów wszystkim mieszkańcom 

danej wspólnoty. A my wciąż szuka-

my nowych rozwiązań, poprawiają-

cych system segregacji – powiedzia-

ła A. Ratowicz.                                  (sp)

W poprzednim numerze informo-

waliśmy o możliwości skorzystania 

z Polskiego Bonu Turystycznego. 

Okazuje się, że i w tym przypadku 

oszuści nie odpuszczają i mają swo-

je sposoby, aby nas okraść. W jaki 

sposób?

Proponują sprzedaż bonu lub po-

moc przy założeniu PUE ZUS i akty-

wacji bonu w zamian za pieniądze. 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

przypomina, że bonu turystycznego 

nie można wymienić na gotówkę 

ani inne środki płatnicze. Można nim 

płacić za usługi hotelarskie i impre-

zy turystyczne na terenie Polski do 

31 marca 2022 r. Na każde dziecko, 

na które przyznany jest dodatek lub 

świadczenie wychowawcze przysłu-

guje bon w wysokości 500 zł. Wyjąt-

kiem są dzieci z orzeczoną niepeł-

nosprawnością, które otrzymają 

dwa bony po 500 zł każdy (drugi po 

dołączeniu odpowiedniego orze-

czenia). Nie należy osobom trzecim 

udostępniać swojego loginu i ha-

sła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, 

że znajdują się tam ważne dane, 

np. dotyczące  zgłoszenia do ubez-

pieczeń, zwolnień lekarskich, czy 

też pobranych zasiłków. Nikt poza 

klientem (lub upoważnioną przez 

niego osobą) nie powinien mieć do 

nich dostępu - ostrzega Agata Mu-

chowska, regionalny rzecznik pra-

sowy ZUS województwa lubuskie-

go. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy 

przy aktywacji Polskiego Bonu 

Turystycznego może kontaktować 

się telefonicznie z dostępnym cało-

dobowo konsultantem pod nr tel. 

22 11 22 111 lub mailowo: bon@zus.pl. 

Pomocy udzielą także pracownicy 

we wszystkich placówkach Zakładu. 

Bon można zrealizować jedynie 

poprzez PUE ZUS. Aby to zrobić 

nie trzeba składać wniosku. Bon 

znajdziemy na PUE ZUS w zakład-

ce [Ogólny], w menu bocznym w 

zakładce [Polski Bon Turystyczny] 

> [Mój bon]. Przed aktywacją bonu 

warto sprawdzić, która osoba w 

rodzinie jest uprawniona do pobie-

rania świadczenia wychowawcze-

go 500+ (tzn. która osoba składała 

wniosek o 500+). Na PUE ZUS za-

kładka Polski Bon Turystyczny jest 

widoczna bowiem u tej właśnie 

osoby. Przy aktywacji trzeba podać 

swoje dane kontaktowe – adres 

e-mail i nr telefonu komórkowe-

go. Jest to niezbędne, ponieważ po 

aktywacji bonu na podany adres 

mailowy zostanie wysłany kod ob-

sługi płatności, przy użyciu którego 

będzie można płacić   podmiotom 

turystycznym. Każda płatność bę-

dzie potwierdzona jednorazowym 

kodem autoryzacyjnym wysła-

nym SMS-em. Innymi słowy sam 

16-znakowy kod nie wystarczy, aby 

zrealizować transakcję. Podczas jej 

potwierdzania, trzeba podać czte-

rocyfrowy pin, który otrzymamy na 

numer telefonu podany podczas 

aktywacji bonu. Wszelkie nieprawi-

dłowości mogą być zgłaszane na 

adres mailowy:  nieprawidlowosci@

pot.gov.pl. Zgłoszenia będą kiero-

wane do organów ścigania.

(red)



7   czwartek 20.08.2020kultura I społeczeństwo

Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 

kwiatowego na ul. Obrońców Pokoju 9 c 
(były sklep Denis).

Oferujemy: oprawę eventow, ślubów, imprez 
okolicznościowych, wedding planner, 

flowerboxy, bukiety, florystyka funeralna, 
poczta kwiatowa, transport okolicznościowy, 

fotografowanie i kamerowanie wesel oraz 
imprez, dodatki i dekoracje do domu, 

wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 
kwiaty doniczkowe.

Nasz Facebook: @Popielatoflowers-
Box&Bouquet. Instagram: PopielatoFlowers_

boxbouquet
Tel. 534 413 914

Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Przyjmę pomocnika do stolarni 

posiadającego prawo jazdy 

Tel. 790 892 363

sport I społeczeństwo
echokardiografia
test wysilkowy

Holter-EKG

Holter ciśnienia
kontrola rozruszników
kontrola defibrylatorów

kontrola systemów CRT-D/P
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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.

Gubin, ul. Platanowa 13

Pon. - Pt. 14:00-19:00

- kompleksowe usługi krawieckie
- przeróbki i naprawy odzieży
- szycie miarowe
Facebook: Pracownia Krawiecka Gubin



8    czwartek 20.08.2020 Społeczeństwo
Gokartem po terminalu!

Po wielu latach starań, część by-

łego terminalu odpraw celnych 

na przejściu granicznym w Gu-

binku znalazła kolejnego nabyw-

cę. Został nim Marcin Lipiński, 

który postanowił od starostwa 

wydzierżawić część płyty nie-

używanego od lat przejścia gra-

nicznego i adoptować ją na tor 

gokartowy.

Zadawalające wyniki  Maseczki w sklepach
Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Jak w Gubi-
nie wygląda przestrzeganie obostrzeń związa-
nych z pandemią wirusa? Z naszych obserwacji 
wynika, że nie najlepiej. 

Potrzebna 
mapa 

Tegoroczną maturę w szkołach 

średnich w skali kraju zdało około 

74 % uczniów. Jakie wyniki osią-

gnęli uczniowie z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Gubinie? 

O komentarz poprosiliśmy dyrek-

tor Małgorzatę Kijewską: - W na-

szej szkole do tegorocznej matury 

przystąpiło 41 uczniów. Egzaminu 

maturalnego nie zdało dwóch 

uczniów, a pięciu z nich może 

przystąpić do sesji poprawkowej, 

która jest zaplanowana na 8 wrze-

śnia. Biorąc pod uwagę szczegól-

ne warunki tegorocznych matur 

(pandemia, czerwcowy termin 

egzaminów ) nasi uczniowie wy-

szli „obronną ręką”. Średnie wyniki 

z poszczególnych przedmiotów są 

wyższe, niż w powiecie, a w wie-

lu przypadkach lepsze niż w skali 

okręgu, a nawet w kraju. 

Antoni Barabasz

Dzięki tym pojazdom ro-

dzina, a szczególnie dzie-

ci będą mogły oderwać  

się od „sieci”, kompute-

rów i wszechobecnych 

„komórek”! 

„

Jak sami mówi: - Do Gubina przyje-

chałem wraz z rodziną z Warszawy. 

Czegoś podobnego nie ma po obu 

stronach granicy, a że lubię z dzieć-

mi jeździć takimi pojazdami, to po-

stanowiłem wziąć sprawy w swoje 

ręce. - Po poszukiwaniu odpowied-

niego miejsca i rozmowach w kro-

śnieńskim starostwie – zdecydował 

się na jej lokalizację  po lewej stronie 

płyty  – patrząc na wjazd na „granicz-

ny” most na Nysie. W rozmowie z 

„WG” zaznacza, że pierwszy termin 

uruchomienia toru (połowa sierpnia) 

okazał się nierealny, dlatego musi go 

przesunąć na ostatni weekend mie-

siąca. Dzięki tym pojazdom rodzina, 

a szczególnie dzieci będą mogły 

oderwać  się od „sieci”, komputerów 

i wszechobecnych „komórek”! Jazda 

takim pojazdem jest też dla nich do-

skonałą nauką samokontroli. Na ra-

zie ma do dyspozycji dla 10 pojazdów 

do wyboru; wśród nich takie, które 

są przeznaczone dla dzieci powyżej 

6. roku życia i jeden gokart dwuoso-

bowy – dla rodzica, których chciałby 

przejechać się ze swoją pociechą. 

Powstanie również 10-metrowa 

trzypoziomowa trybuna. Gokarty w 

wersji dla dorosłych mogą rozwinąć 

prędkość w granicach 60 km/godz.; 

te przeznaczone dla dzieci poruszać 

się mogą z maksymalną prędkością 

20 km/godz. Wyznaczony i odpo-

wiednio zabezpieczony (m.in. przy 

pomocy starych opon samochodo-

wych) tor będzie miał około kilome-

tra długości, a dla dzieci jego długość 

jest odpowiednio krótsza. Gokarty, 

to nie tylko odpowiedni tor, to rów-

nież cała infrastruktura techniczna, 

łącznie z zapleczem warsztatowym i 

sanitarno – logistycznym – dodaje p. 

Marcin. Swojego zadowolenia z do-

prowadzenia do pomyślnego finału 

rozmów nie ukrywa również wice-

starosta powiatu Ryszard Zakrzewski  

- Zgodnie z odpowiednimi procedu-

rami część terminalu została obec-

nie wydzierżawiona dla inwestora 

na okres trzech miesięcy, a sfinali-

zowanie pod względem prawnym 

dotyczącymi sprzedaży tej części ter-

minalu ze służbami Wojewody Lu-

buskiego bierze na siebie starostwo 

powiatowe w Krośnie Odrzańskim 

– wyjaśnia. Być może były terminal 

przyciągnie kolejnych inwestorów.

 Antoni Barabasz

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa to narzędzie, za pomocą 

którego mieszkańcy dzielą się z po-

licjantami swoimi spostrzeżeniami 

na temat występujących w powiecie 

krośnieńskim zagrożeń. - Dziękuje-

my za wszystkie otrzymane sygnały 

i wspólne działanie na rzecz popra-

wy bezpieczeństwa. Dla policjantów 

otrzymywane zgłoszenia są bardzo 

pomocne. Dzięki nim, wiemy co jest 

najbardziej uciążliwe dla naszych 

mieszkańców i w jakim zakresie na-

leżałoby zwiększyć współpracę z pod-

miotami zewnętrznymi, żeby móc 

wyeliminować zagrożenie - podkre-

śla podkom. Justyna Kulka, z Komen-

dy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz. 

Aby dokonać zgłoszenia wystarczy 

nam komputer, bądź telefon z do-

stępem do Internetu. Korzystanie z 

mapy nie wymaga podania żadnych 

danych osobowych. Po uruchomie-

niu aplikacji wybieramy miejsce i ro-

dzaj zagrożenia które chcemy zgłosić. 

Można także uszczegółowić zgłosze-

nie, wprowadzając datę, opis zagro-

żenia, dzień tygodnia i porę dnia, a 

także załączyć plik o pojemności do 

5MB. Za pośrednictwem mapy mo-

żemy informować o aktach wanda-

lizmu, przekraczaniu prędkości, złej 

infrastrukturze drogowej, złym par-

kowaniu, miejscach spożywania al-

koholu bądź zażywania narkotyków, 

niestrzeżonych przejazdach kolejo-

wych, grupowaniu się małoletnich 

zagrożonych demoralizacją, dzikich 

wysypiska śmieci oraz o wielu innych 

sytuacjach,. Każde zgłoszenie podle-

ga weryfikacji. W przypadku potwier-

dzenia zgłoszenia, funkcjonariusze 

zaczynają interwencję. (red)

Maseczki ochronne noszą w skle-

pach i marketach przede wszyst-

kim seniorzy. Młodsze pokolenia 

są z maseczką raczej „na bakier”. 

Powiat krośnieński należy do jed-

nego z najbardziej bezpiecznych, 

co do ilości zakażeń koronawiru-

sem. Tak przynajmniej pokazują 

statystyki. Stąd być może stosunek 

do obostrzeń jest raczej na „pół 

gwizdka”. Zapytaliśmy rzecznika 

krośnieńskich policjantów o spo-

strzeżenia i uwagi w tej materii. 

Młodszy aspirant Sylwia Betka po-

wiedziała gazecie, że na tę chwilę 

funkcjonariusze policji pojawiają 

się w sklepach, kiedy o pomoc 

prosi sanepid. Z własnej inwencji 

nie sprawdzają przestrzegania ry-

gorów w sklepach, czy sklepach 

wielkopowierzchniowych. Ale do-

dała, że organizowane są wspólne 

patrole z sanepidem. Policja sku-

pia się na akcjach prewencyjnych 

i pouczeniach. - W okresie od lipca 

do 4 sierpnia w naszym powiecie 

zostało przeprowadzonych 37 in-

terwencji. Z powodu niesubordy-

nacji antywirusowej został nało-

żony jeden mandat na kwotę 100 

zł (można wymierzyć mandat do 

kwoty 500 złotych) i zastosowano 

36 pouczeń – powiedziała S. Bet-

ka.                                                        (sp)

Autor zdjęcia : Łukasz Koleśnik
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Powrót do „normalnej” szkoły?

Posyłać, czy też nie?

Wakacje powoli się kończą, a decy-

zje dotyczące rozpoczęcia z dniem 

1 września roku szkolnego 2020/21 

wydają się nadal niedopracowane. 

W połowie marca br. zapadła de-

cyzja o zawieszeniu prowadzenia 

w dotychczasowej formie zajęć dy-

daktycznych i przejściu na tzw. na-

uczanie zdalne. Obecnie, gdy w Pol-

sce jest w sumie potwierdzonych 

kilkadziesiąt tysięcy osób zakażo-

nych COVID – 19, oficjalne czynniki 

decyzyjne – zarówno w Minister-

stwie Edukacji Narodowej, jak też w 

Ministerstwie Zdrowia mówią (poza 

niewielkimi wyjątkami dotyczący-

mi tzw. czerwonych powiatów) o 

kontynuacji nauki w tradycyjnej 

formie. W obecnym stanie rozwoju 

pandemii podejmowane na szcze-

blu centralnym decyzje wydają 

się co najmniej niezrozumiałe, czy 

wręcz dziwne. Jak przebiegają w 

naszym mieście przygotowania do 

rozpoczęcia nowego roku szkolne-

go? Na ten temat rozmawialiśmy z 

Bogusławem Wypychem, dyrekto-

rem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

73 Pułku Zmechanizowanego Uła-

nów Karpackich oraz Małgorzatą 

Kijewską, dyrektorką Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, która od razu 

zaznaczyła: - Będziemy musieli sto-

sować się zarówno do zaleceń Mi-

nistra Edukacji Narodowej, jak też 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Ale na ile to będzie możliwe i co 

jeszcze może się wydarzyć w prze-

ciągu nadchodzących dwóch tygo-

dniach – nie wiemy ani my, ani na-

sze koleżanki i koledzy dyrektorzy, 

ani rodzice naszych uczniów. Od-

bieramy bardzo dużo telefonów z 

pytaniami, jak będzie prowadzona 

nauka, w jakim reżimie sanitarnym. 

Dzieci w okresie wakacji przebywa-

ły wraz z rodzicami w wielu krajach 

Europy, gdzie sytuacja pandemicz-

na rozwijała się bardzo różnie. 

Znaki zapytania

Także nasi nauczyciele, którzy pra-

cują po stronie niemieckiej, gdzie 

rok szkolny rozpoczął się 10 sierp-

nia – też do końca nie wiedzą, jakie 

będą reakcje na rozwój pandemii 

niemieckiego Ministra Oświaty. 

Mówi się, chociaż na razie są te nie-

potwierdzone informacje, iż tym ra-

zem strona niemiecka chce wpro-

wadzić obostrzenia, a nawet 

wprowadzić zakaz przekraczania 

We wtorek, 1 września, po długiej przerwie, uczniowie wracają do klas. Decyzję o tradycyjnej nauce w nowym roku szkolnym ogłosił na początku sierpnia minister edukacji narodowej 

Dariusz Piontkowski. Ponadto poinformowano o wytycznych przygotowanych dla szkół przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Chodzi głównie o zasady higieny osobistej. Wiadomo, że 

w szkolnym budynku nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa. Dyrektorzy gubińskich szkół przyznają, że obawiają się powrotu uczniów i nauczycieli w pełnym składzie na stacjonarne 

lekcje. Z drugiej strony nie ukrywają, że wszyscy od dawna czekają na powrót „normalnej” szkoły.

granicy dla obywateli polskich. 

Byłaby to bardzo skomplikowana 

sytuacja dla nauczycieli i przede 

wszystkim – uczniów uczęszcza-

jących do niemieckich szkół. Jak 

będzie przebiegał rozpoczynający 

się rok szkolny – to kolejny znak 

zapytania. Zostaliśmy zabezpie-

czeni w środki do dezynfekcji rąk 

i odpowiedni „automat”, został on 

już zainstalowany przed wejściem 

na teren szkoły. Nie za bardzo wy-

obrażam sobie - a takie mamy wy-

tyczne - ciągłego przewietrzania 

klas, w czasie ujemnych tempera-

tur, jakie będą koszty ogrzewania 

pomieszczeń klasowych? Jestem 

po spotkaniu z naszym persone-

lem administracyjno – technicz-

nym, poświęconemu zachowaniu 

szczególnych środków BHP. Mamy 

również zalecenie – mówi dalej dyr. 

Kijewska – aby osoby pracujące 

spośród personelu administracyj-

nego np. woźnych wysyłać na „pra-

cę zdalną”, tylko na czym ona mia-

łaby polegać – pyta retorycznie... 

Według mojego dotychczasowego 

doświadczenia – nauczanie zdalne 

jest naprawdę trudne do realizacji, 

a przedział wiekowy uczniów jest 

bardzo zróżnicowany; od sześcio-

latków, aż do pełnoletnich uczniów 

klas maturalnych, gdzie stopień na-

rażenia na infekcję jest dość wysoki. 

Duży procent nauczycieli stanowią 

też osoby będące w przedziale 

zwiększonego ryzyka, w wieku se-

nioralnym. Taka jest specyfika tego 

zawodu - podkreśla. Jest zalecenie, 

aby były one maksymalnie odizo-

lowane od pozostałej kadry peda-

gogicznej i uczniów. W szkole nie 

ma możliwości prowadzenia zajęć 

połowy klasy, albo też zapewnienia 

uczniom pojedynczych ławek w 

czasie lekcji. Nauczyciele wycho-

wania fizycznego dostali zalecenie, 

aby nie przeprowadzać z ucznia-

mi tzw. zajęć i gier kontaktowych. 

Większość zajęć będzie prowadzo-

na na szkolnym boisku, o ile na to 

pozwoli pogoda. Mamy nowe – po 

remoncie boisko – stąd mój apel do 

mieszkańców, aby szanowali nasze 

wspólne dobro i pieniądze, a nie je 

niszczyli!

Czeski film

Proponowane są trzy rozwiązania 

w zależności od sytuacji pande-

micznej w poszczególnych powia-

tach – mówi z kolei dyrektor Bogu-

sław Wypych z gubińskiej „dwójki”. 

Powiat krośnieński wydaje się na 

razie nie być zagrożonym – ale jest 

to sytuacja bardzo dynamiczna, 

związana z niemal lawinowym po-

większaniem się liczby osób zaka-

żonych. Mam nadzieję, że ten rok 

szkolny - mimo wszystko – rozpocz-

niemy normalnie, o ile to słowo jest 

tu właściwym. A jak będą przebie-

gały zajęcia na przestrzeni kolej-

nych tygodni – chyba nikt nie jest 

w stanie tego przewidzieć. Co do 

samych zajęć szkolnych – będzie-

my się ściśle trzymać obostrzeń, 

jakie wydało Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oraz Główny Inspek-

tor Sanitarny, ale „szkoła szkole 

nierówna”. Warunki nauczania są 

zróżnicowane, a my na przykład nie 

mamy możliwości dokonywania 

podziału klas na dwie grupy. Jeże-

li musielibyśmy je dzielić, to tym 

samym należałoby nauczycielom 

zwiększyć limity godzin pracy, albo 

zatrudnić dodatkowych pedago-

gów. Na rynku pracy praktycznie 

brakuje nauczycieli, a samorządy 

też nie mają środków na dodatko-

we etaty. Zgodnie z Kodeksem Pra-

cy i Karty Nauczyciela – mogą oni 

pracować określoną liczbę godzin 

tygodniowo. A gdyby w którejś z 

klas lub gronie kadry nauczyciel-

skiej pojawiłyby się osoby zakażo-

ne, to jakie działania szkoła będzie 

zmuszona podjąć? - dopytujemy 

dalej. Wtedy musimy postępować 

zgodnie z wytycznymi – wyjaśnia B. 

Wypych – przede wszystkim zawia-

damiamy nasz organ prowadzący i 

powiatowy SANEPID. W zależności 

od rozwoju sytuacji zostaną wów-

czas podjęte odpowiednie decy-

zje. W skrajnym przypadku może 

dojść do „wyłączenia” całej szkoły i 

objęcia uczniów, ich rodziców, ka-

dry nauczycielskiej oraz personelu 

administracyjno – technicznego 

kwarantanną lub nadzorem epide-

micznym.

Bez maseczek 

Nauczyciel w większości przypad-

ków uczy w kilku klasach. Nie może 

być tak kuriozalnej sytuacji – jak to 

zasugerowała jedna z osób decyzyj-

nych, gdy nauczyciel zastanie „za-

każony”, to będąc na kwarantannie 

(zwolnieniu lekarskim) – może rów-

nież prowadzić zdalne nauczanie! 

Jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie 

roku szkolnego, musimy je prze-

prowadzić w bardzo wąskim gro-

nie. Sami uczniowie w czasie lekcji 

nie będą nosili maseczek, ale na 

boisku szkolnym muszą je używać. 

Zastanawiamy się nad opcją roz-

poczęcia roku szkolnego z podzia-

łem na grupy wiekowe. Najbardziej 

martwimy się faktem, że w więk-

szości polskich szkół grono peda-

gogiczne ma dość wysoki średni 

wiek; jest to grupa szczególnego 

ryzyka, ale gdybyśmy chcieli ich w 

jakiś sposób „wyłączyć” ze szkol-

nych obowiązków, jak np. dyżury 

na korytarzach, boiskach – to szkoły 

zostałyby w równym stopniu spara-

liżowane – podsumowuje dyrektor 

„dwójki”.

Czas pokaże 

Na koniec warto się zapoznać z 

niektórymi rekomendacjami Mi-

nisterstwa Edukacji Narodowej: w 

szkołach własne izolatki, pomiary 

temperatur uczniów i nauczycieli; 

ograniczenia przebywania na te-

renie placówek osób postronnych 

i zapraszanych gości, w tym rezy-

gnacja z przeprowadzania uroczy-

stości rozpoczęcia roku szkolnego, 

apeli szkolnych, wycieczek. Czy 

będą one możliwe do zrealizowa-

nia? I jak będzie przebiegał nowy 

rok szkolny? Zastanawiają się nad 

tym zarówno nauczyciele, ucznio-

wie, jak i ich rodzice. Jak zwykle, 

czas pokaże. Czy kaszlący w klasie 

uczeń wywoła panikę w całej szko-

le? Nie zapominajmy, że zbliża się 

okres grypowy...

                                     Antoni Barabasz
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Ich misją jest pomaganie 

1 sierpnia minęło 30 lat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Gubinie. Powołany został uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 

z 20 lutego 1990 roku, ale do końca lipca zadania z zakresu opieki spo-

łecznej realizowali pracownicy Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej, którzy od 1 sierpnia utworzyli 9-osobową kadrę nowo po-

wstałego MOPS. W jego strukturę został włączony działający już Dom 

Dziennego Pobytu.

Wygrać ze stresem

W pierwszym okresie funkcjonowa-

nia Ośrodka działalność opierała się 

przede wszystkim na udzielaniu po-

mocy społecznej rodzinom, osobom 

starszym, niepełnosprawnym oraz 

nowej grupie społecznej - bezrobot-

nym. Otrzymywano dary rzeczowe 

- odzież, obuwie, używane meble 

z Parafii Trójcy Św. NSZZ „Solidar-

ność” oraz prywatnych firm, które 

rozdawali potrzebującym pracowni-

cy Ośrodka. Oprócz zasiłków stałych, 

okresowych, celowych, Ośrodek 

wypłacał również renty socjalne, 

gwarantowane zasiłki okresowe, 

macierzyńskie zasiłki okresowe, za-

siłki pielęgnacyjne i rodzinne, zasiłki 

dla kobiet w ciąży i wychowujących 

dziecko, ryczałty paliwowe dla in-

walidów, zasiłki dla rodzin żołnierzy, 

zasiłki dla kombatantów oraz reali-

zował rządowy program w postaci 

zasiłków na zmniejszenie obciążeń 

z tytułu wydatków mieszkaniowych. 

Przez kilka kolejnych lat ze środków 

własnych gminy organizowano i fi-

nansowano kolonie letnie dla dzieci 

nad jeziorem w Sławie. Pracownicy 

socjalni angażowali się w tą akcję, 

zawozili i przywozili dzieci. Z letnie-

go wypoczynku skorzystało ok. 400 

dzieci. 

Jak po latach wspomina tamte 

czasy kierownik MOPS (od po-

wstania) Teresa Dziedzic? - W 1990 

r. nastały inne czasy. Pojawiła się 

nowa grupa klientów, którymi 

byli bezrobotni. Zakłady padały je-

den za drugim, coraz więcej osób 

potrzebowało pomocy. Ośrodek 

udzielał jej na szeroką skalę. Do 

końca 1990r. budżet państwa fi-

nansował wszystkie zadania. Usta-

wa o pomocy społecznej, która 

weszła w życie od stycznia 1991r. 

dokonała podziału na zadania wła-

sne – środki na nie zabezpieczał 

samorząd oraz zadania zlecone, 

które były realizowane z budżetu 

państwa. Odpowiadając na poja-

wiające się potrzeby,  z inicjatywy 

Ośrodka we współpracy z Kościo-

łem Zielonoświątkowym Zbór „Be-

tlejem”  w 2000 r. przy wsparciu 

finansowym miasta została uru-

chomiona Jadłodajnia oraz noc-

legownia dla osób bezdomnych. 

Nastąpiła również komputeryzacja 

instytucji od wprowadzenia wnio-

sku klienta, aż po wypłatę zasiłku. 

- Zmieniły się przez lata zadania? 

– Oczywiście, wiele zadań, które 

realizował w jakimś zakresie MOPS 

w latach 90 znalazły rozwiązania 

systemowe. Renty socjalne prze-

jął ZUS, dodatki mieszkaniowe re-

alizuje Urząd Miejski. Ośrodkowi 

powierzono realizację świadczeń 

rodzinnych, opiekuńczych, alimen-

tacyjnych, program rodzina 500+, 

czy program dobry start 300+ oraz 

zadania z zakresu wspierania ro-

dziny przez asystentów. Przez 8 lat 

MOPS realizował również projekty 

w ramach PO KL z EFS. Wzięło w 

nich udział  ponad 240 klientów. 

Dużym zaangażowaniem wykazali 

się pracownicy Ośrodka podczas 

szacowania szkód i wypłacania 

zasiłków podczas powodzi, która 

nawiedziła dwa razy nasze miasto 

w 2010r.

Współpracujemy z wieloma insty-

tucjami, organizacjami, stowarzy-

szeniami  które wspierają nasze 

działania. Dziś MOPS zatrudnia 

27 pracowników, którym pracy 

nie brakuje. Pracownik – pomimo 

tego iż wiele spraw załatwianych 

jest zdalnie – musi być przygoto-

wany na kontakt z osobą znajdu-

jącą się w trudnej sytuacji. Często 

bywa tak, że osoby starsze, sa-

motne, znajdujące się w kryzysie 

potrzebują oprócz pomocy, naj-

zwyczajniej w świecie porozma-

wiać. Zatem oprócz niezbędnego 

wykształcenia trzeba posiadać 

także umiejętność nawiązywania 

kontaktu z drugą osobą, wspie-

rania jej, aktywizowania – mówi T. 

Dziedzic. Zespół, którym kieruję, to 

w zdecydowanej większości młode 

osoby - z pierwszego składu kadry 

pracuje tylko Małgorzata Szafrań-

ska. Wiele z nich nabiera doświad-

czenia i jestem pewna, że poradzą 

sobie z każdym zadaniem. Korzy-

stając z okazji pragnę serdecznie 

podziękować współpracownikom, 

z którymi na przestrzeni 30 lat 

miałam okazję realizować cele i 

zadania Ośrodka, za ich oddanie 

w pomoc drugiemu człowiekowi - 

dodała T. Dziedzic.                         (sp)

Zbliża się wrzesień, a wraz z nim 

rozpoczęcie nowego roku szkolne-

go i przedszkolnego. Co zrobić, aby 

zmniejszyć stres u przyszłego przed-

szkolaka? Jak przygotować trzylatka 

na rozpoczęcie nowego etapu w jego 

życiu? Czy są jakieś metody, które po-

mogą maluchowi oraz jego rodzicom 

poradzić sobie z tą nową sytuacją?

Jak dowiedzieliśmy się od dyrektorki 

Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubi-

nie, Grażyny Hrabskiej, u nich stosuje 

się program adaptacyjny. Zawiera on 

kilka etapów: spotkania z rodzicami, 

spotkania z rodzicami i z dziećmi, 

oswajanie najmłodszych z otocze-

niem itp. Program trwa od maja do 

sierpnia. - Ze względu na wyjątkową 

sytuację, w tym roku nie udało nam 

się zorganizować jeszcze żadnego 

spotkania, ale będziemy się starali 

żeby jednak się odbyło, ponieważ ten 

program jest skuteczny i niweluje 

wiele problemów związanych ze stre-

sem jaki niosą za sobą pierwsze dni w 

przedszkolu - mówi G. Hrabska.

Najważniejsze jest, by nie stresować 

się przez całe wakacje nadchodzą-

cym rozpoczęciem roku szkolnego. 

Rodzice nie mogą pokazywać dziec-

ku, że się martwią, stresują itp. Nasza 

pociecha wyczuwa takie emocje i nie 

wpływa to na nią pozytywnie. Trze-

ba tłumaczyć dziecku, iż pójście do 

przedszkola jest normalne i wiąże się 

z dobrą zabawą. Pierwszym dobrym 

krokiem jest zabranie ze sobą ma-

lucha do placówki tego dnia, kiedy 

idziemy go zapisać. Wtedy możemy 

mu pokazać salę zabaw, zabawki, 

oswoić go z otoczeniem. Ważne, aby 

odpowiadać na wszystkie pytania 

dziecka. Każde, nawet najmniejsze, 

wątpliwości muszą zostać rozwia-

ne. Nasza pociecha musi wiedzieć, 

iż przedszkole jest miejscem przyja-

znym. Zaleca się również niezostawia-

nie dziecka przez pierwszy tydzień na 

całe 8 godzin. Jeśli rodzice mają taką 

możliwość, niech zostaną z pociechą 

w przedszkolu i stopniują czas prze-

bywania w nim, zaczynając od 2 go-

dzin. Dzieci boją się długiej rozłąki z 

rodzicami. Jest to tzw. lęk separacyjny. 

Dziecko może odczuwać też inny lęk, 

czyli lęk przed odrzuceniem przez ró-

wieśników. Od najmłodszych lat mu-

simy walczyć z tą niechcianą emocją, 

ponieważ już w przedszkolu tworzą 

się hierarchie, które ukazują, kto jest 

przewodniczącym grupy, a kogo się 

nie akceptuje. W tym momencie 

ważną rolę odgrywa rodzic. Musi on 

dać do zrozumienia swojemu dziec-

ku, że jest ono wspaniałe, pokazać 

mu jak bardzo go kocha, budować 

jego pewność siebie, aby sytuacja w 

przedszkolu nie sprawiła, że przesta-

nie wierzyć w swoje możliwości i jego 

samoocena zmaleje. Niestety bywa 

też tak, że żadna metoda nie przynosi 

skutków. Maluch nie jest w stanie się 

zaaklimatyzować. Przez długi okres 

czasu, często płacze, a do tego do-

chodzi moczenie się w nocy, wymioty 

itp. Wtedy trzeba odpuścić. Rozważyć 

wysłanie pociechy do przedszkola w 

przyszłym roku, ponieważ zostawia-

nie dziecka w przedszkolu za wszelką 

cenę może przynieść więcej szkód niż 

pożytku.                     Martyna Pawelska 
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historia I społeczeństwo
Z Ziemi Gubińskiej

Poznali wyniki

Początki samorządu

W cyklu wspomnieniowym dziś 

wracamy pamięcią do roku 1990. 

27 maja odbyły się wybory samo-

rządowe do rad gmin. W Gubinie 

wybrano nową 24 -osobową Radę 

Miejską. W lipcu ukazał się „Biule-

tyn samorządu miasta Gubina” z 

numerem 1, gdzie pisano, że orga-

nem stanowiącym i kontrolnym 

gminy jest Rada Gminy w skła-

dzie: Bakalarz Grzegorz, Banach 

Witold, Bartoszek Marek, Biały 

Henryk, Bocheński Dariusz, Fikus 

Lech, Fribel Dorota, Izdebska Ja-

nina, Jóźwiak Stanisław, Kawka 

Józef, Kleszcz Waldemar, Kowal 

Józef, Łuczyński Czesław, Mali-

nowski Waldemar, Orzechowska 

Joanna, Perlak Grzegorz, Ptak 

Zdzisław, Sadko Mieczysław, Si-

biński Ryszard, Smolak Marian, 

Strońska Elżbieta, Winiszewski 

Józef, Wróbel Zenon i Zawadzki 

Jerzy. Organem wykonawczym 

Gminy jest zarząd wyłoniony ze 

składu Rady w osobach: Banach 

Witold, Biały Henryk, Bocheński 

Dariusz, Smolak Marian, Strońska 

Elżbieta. Na czele Zarządu stoi 

Burmistrz Timoszyk Bogusław.

W dalszej części biuletyn infor-

muje o odbytych spotkaniach 

rady z mieszkańcami i przedsta-

wicielami miasta. Miedzy inny-

mi 26 czerwca z dowództwem 

garnizonu, na którym doceniono 

działania wojska. Dzień później z 

Zarządem Klubu Sportowego „Ca-

rina”. Na spotkaniu przedstawio-

no wyniki Klubu osiągnięte przez 

poszczególne sekcje. - Nie może-

my dopuścić, by praca z młodzie-

żą poszła na marne – powiedzieli 

radni. Zaproponowano, by dopro-

wadzić do spotkania z dyrekto-

rami gubińskich zakładów pracy 

oraz rzemieślni kami odnośnie 

finansowania działal ności klubu. 

Do końca czerwca 1990 r. Rada 

Miasta odbyła cztery sesje. Wy-

brano: przewodniczącego Rady 

- Kawka Józef, dwóch zastępców 

przewodniczącego – Izdebska 

Janina, Sibiński Ryszard, delega-

ta do Sejmiku Samorządowego 

- Winiszewski Józef, burmistrza 

- Timoszyk Bogusław i sekretarza 

- Pietsch Andrzej. Ponadto wy-

brano komisję rady i próbowano 

znaleźć odpowiedzi na poszcze-

gólne pytania. Na przykład - co 

z gubińskim targowiskiem? Na 

prośbę taksówkarzy komisja w 

składzie: Zdzisław Ptak, Jerzy Za-

sadzki, Waldemar Kleszcz, zebrała 

dane odnośnie umowy dzierżawy 

targowiska miejskiego Nr 15/90, 

zawartej między Urzędem Miasta, 

a ob. Dąbrowskim Zdzisławem w 

kwietniu 1990 roku. Postanowiono 

wydzierżawić działkę nr 110 (po-

stój taxi) za miesięczną opłatę 2 

mln zł (za czerwiec 1 mln zł). Ajent 

pobierał wyższe opłaty targowe, 

niezgodne z Uchwa łą Rady Miej-

skiej, wydawał nieponumerowane 

i nierejestrowane pokwitowania. 

Komisja postanowiła zlecić Na-

czelnikowi Spytkowskiemu (jesz-

cze wypełniał obowiązki zastęp-

cy Naczelnika Miasta-dop. red.) 

zerwa nie Umowy dzierżawy Nr 

15/90 oraz zawarcie umowy-zle-

cenia na czas określony z nową 

osobą fizyczną. Wynagrodzenie 

za prowadzenie targowiska to 10% 

od obrotu, resztą dochodu zasilić 

kasę Urzędu Miasta. W związku 

z budową Banku PKO na grun-

cie obecnego targowiska przy 

WDT postanowiono przenieść 

targowisko na teren za szaletem 

miejskim. Uzgodniono z taksów-

karzami przegrodzenie postoju 

TAXI kwietnikami, oznakowanie 

boksów dla handlu z samochodu. 

Stragany, po uprzednim utwar-

dzeniu terenu (wykorzystano pły-

ty położone na starym targowisku 

przy WDT), przeniesiono na teren 

przy szaletach miejskich - plac 

zgodny z planem zagospodaro-

wania miasta. Za czerwiec z opłat 

z targowiska Urząd Miasta wzbo-

gacił się o kwotę 19 mln zł. Ponad-

to Biuletyn informuje o realizacji 

budżetu miasta wg stanu na 31 

maja 1990. Niedobór dochodów 

nad wydatkami wynosił 1.515.579 

zł. Przedstawiono także projekt 

zasad dotyczących wynajmowa-

nia lokali użytkowych, stanowią-

cych mienie komunalne miasta 

Gubin. W końcowym komunika-

cie biuletyn informował, że radni 

do końca br. zrezygnowali z diet 

na rzecz Klubu Sportowego „Cari-

na”. Radni podjęli także uchwałę o 

wstrzymaniu środków na remont 

Szkoły Podstawo wej Nr 1 (budowa 

miała być prowadzona ze środ-

ków rządowych, a środki owe nie 

napływają). Informacje do biulety-

nu zebrał radny Zawadzki. 

(oprac. sp)

„Sezon ogórkowy”

Można by mniemać, że „sezon 

ogórkowy” w masowych mediach 

to raczej wakacyjno-urlopowa do-

mena naszych czasów. Lecz oto z 

takiego rozumowania wyrwać nas 

może lektura gubeńskiej prasy co-

dziennej sprzed stu laty. Mimo, że 

problemy wynikłe z minioną „Wiel-

ką Wojną 1914-1918” wciąż dotykały 

społeczeństwo na wszystkich płasz-

czyznach życia, to jednak w „sezonie 

ogórkowym 1920” na łamy miej-

scowej „Gubener Zeitung” („Gazeta 

Gubeńska”) wdarło się trochę sen-

sacyjek natury społeczno-kryminal-

nej - nawet z innych „podwórek”, bo 

niewykluczone, że „produkty rodzi-

me” mogły się już „przejeść”.

I tak w „GZ” z 27 lipca 1920 roku znaj-

dujemy doniesienie spod Legnicy o 

udaremnionym morderstwie. Artur 

Wirth był właścicielem pewnego 

podlegnickiego majątku ziemskie-

go. W czasie wojny stracił nogę, któ-

rą zastąpiono protezą, jak zapewne 

w trosce o szczegóły informuje „GZ”. 

Jako że nieszczęścia zazwyczaj nie 

lubią chodzić w pojedynkę, okazało 

się, że „nieszczęściem do pary” było, 

że pod jego nieobecność żona zbu-

dowała sobie związek z innym face-

tem, a do męża najwyraźniej wracać 

już nie zamierzała. O wiele bardziej 

spodobało się jej, by „stary balast” 

z nowego etapu życia usunąć na 

siłę. Więc zwierzyła się znajome-

mu ze swego problemu i zażądała 

od niego, by kulawego odstrzelił 

osobiście, lub zlecić to „podwyko-

nawcy”. Obiecała w zamian dobrą 

zapłatę. Znajomy na pozór zgodził 

się na wykonaniu niecnego planu, 

lecz równolegle do tego niezwłocz-

nie zawiadomił policję. Zastosowa-

no więc, jakbyśmy to dziś nazwali, 

„prowokację policyjną”. Podstawio-

nemu funkcjonariuszowi kobieta 

wręczyła 800 M „zadatku”, obiecu-

jąc kolejne 10000, gdy się uda. W 

tym momencie do akcji wkroczył 

drugi tajniak, a obrotna facetka 

wnet znalazła się w policyjnym 

areszcie, by zaraz potem zaliczyć 

areszt śledczy.

W „GZ” z 29 lipca znajdujemy not-

kę o dwóch młodych chłopakach z 

pobliskiego Krosna, którzy straciw-

szy kontrolę nad rowerem, zjechali 

z górki i uderzyli w most, straciw-

szy przytomność i mający ciężkie 

obrażenia głowy. „GZ” z 1 sierpnia 

informuje o śmiertelnym zatruciu 

grzybami trzech osób na Śląsku, 

a w numerze z 3 sierpnia czytamy 

o problemach 31-latka z Guben za 

paserstwo.

 Opr., przekład i komentarz: 

K. Freyer

Od 11 sierpnia br. są znane wy-

niki tegorocznych matur, które 

ze względu na pandemię – były 

opóźnione w stosunku do trady-

cyjnych – majowych terminów – o 

miesiąc czasu. Wyjątkowo tego-

roczne matury były przeprowa-

dzane jedynie w formie pisem-

nej. Jaka jest zdawalność matur 

w gubińskich szkołach, dla któ-

rych organem prowadzącym jest 

powiat krośnieński? W Zespole 

Szkół Licealnych i Technicznych 

na 41 uczniów kończących szkołę, 

do matury przystąpiło 30 z nich, 

z czego 18 zdało egzamin matu-

ralny, a 9 uczniów ma prawo do 

przystąpienia do egzaminu po-

prawkowego. Zdawalność kształ-

tuje się na poziomie 60%. Z kolei 

w Europejskim Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego 

na 45 kończących szkołę – do eg-

zaminu maturalnego przystąpi-

ło 12 z nich, a jedynie dwie osoby 

zdały ją pomyślnie! Natomiast 17 

uczniów ma prawo do egzaminu 

poprawkowego. Ogółem zdawal-

ność wyniosła zaledwie 17%. Na 

szczeblu powiatu szkoły średnie 

ukończyło 141 uczniów, z czego 95 

z nich przystąpiło do egzaminów 

pisemnych, a 30 otrzymało prawo 

do zdawania egzaminów popraw-

kowych. Zdawalność na poziomie 

powiatu kształtuje się na pozio-

mie 58%.

Antoni Barabasz

Apel RCKiK
Trwają wakacje. Dla wielu jest to czas wyczekiwany, pełen radości 
i wytchnienia. Dla krwiodawstwa jest to czas najtrudniejszy! 
Dlatego zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Zapraszamy 
gorąco do odwiedzin i oddania krwi w naszych placówkach 
w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, 
Sulęcinie, Żaganiu oraz w Żarach. Krew można oddać także 
podczas mobilnych akcji wyjazdowych (harmonogram dostępny 
na stronie rckik.zgora.pl). Jesteśmy przekonani, że tak jak zawsze, 
również tego lata będziemy mogli liczyć na Waszą ofiarność. 
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Lubuskie z okien pociągu

Fundacja Natura Polska z siedziba 

w Żarach – we współpracy z nie-

mieckim partnerem, w ramach 

projektu „Pociągiem do współpra-

cy – bogata historia kolejnictwa 

polsko-niemieckiego pogranicza” 

– przy pomocy środków pozyska-

nych w ramach programu INTER-

REG V. A Branderburgia – Polska 

w Euroregionie „Sprewa – Nysa 

– Bóbr” wydała mapkę wraz z ob-

szernym opisem historycznym ob-

razującą szlaki kolejowe na terenie 

Branderburgii, Dolnych Łużyc, Re-

gionu Lubuskiego, sięgającą aż do 

północnej części Dolnego Śląska. 

Mimo, że sama linia kolejowa roz-

poczynała się na jednym z berliń-

skich dworców, umożliwiając - po 

zakończeniu budowy - podróż aż 

na Śląsk, już nie istnieje, to warto 

przypomnieć obszerne fragmenty 

historii jej powstania zamieszczo-

ne na wspomnianej mapie. To wła-

śnie tym szlakiem – w dniu 15 maja 

1936 roku po raz pierwszy przeje-

chał trójczłonowy, motorowy – naj-

szybszy skład pasażerski na świe-

cie zwany „Latającym Ślązakiem”. 

Regionalny przewoźnik kolejo-

wy – POLREGIO – organizuje w 

Regionie Lubuskim wycieczki 

do miejscowości związanych z 

zabytkami kolejnictwa. Czy Gu-

bin – miasto od ponad dwóch 

dekad pozbawione kolejowych 

połączeń pasażerskich miałoby 

się czymś pochwalić w tym za-

kresie? Okazuje się, że tak!

Trasę Berlin – Bytom pokonywał w 

czasie niespełna 4 godzin, 30 mi-

nut, mknąc miejscami z prędko-

ścią sięgającą 160 km/godz! Część 

tego szlaku przebiegała przez 

ówczesny Guben, most na Nysie 

Łużyckiej w południowej części 

miasta (w rejonie ul. Śląskiej), po-

przez Lubsko dalej na południe. 

Ten szlak znany jako Dolnośląsko

-Marchijska Kolej zyskał potoczną 

nazwę „Berlinki”. 

Oto fragmenty tego opracowa-

nia: - Historia planów i budowy 

połączenia kolejowego między 

Berlinem a Wrocławiem pochodzi 

jeszcze sprzed 1846 roku. Pierwsze 

koncepcje pojawiły się w 1830 roku, 

jako tzw. Plan Wolfa. Kolejne plany 

4 lata później wiązały się  z planem 

Rufera, a w 1836 roku pojawił się 

plan Krausego. Następny był plan 

tajnego nadradcy budowlanego 

Corellego z 1837 roku. Dzięki temu 

ruszyła budowa pierwszego od-

cinka  kolei z Berlina do Frankfur-

tu nad Odrą oddana do użytku w 

październiku 1842 roku. Wiedząc, 

że kolej z Frankfurtu n/Odrą prę-

dzej, czy później dotrze również 

do Wrocławia, przedstawiciele 

wielu miast i kół gospodarczych 

leżących między Wrocławiem a 

Frankfurtem n/Odrą postanowili 

zawiązać Komitet Kolei Nadod-

rzańskich (Krosna Odrzańskiego, 

Zielonej Góry, Nowej Soli, Głogowa, 

Sulechowa, Bytomia Odrzańskie-

go, Nowego Miasteczka i Kożu-

chowa). Komitet ten opowiadał się 

za budową szlaku wzdłuż dawnej 

drogi kołowej Wrocław – Frankfurt. 

Mimo różnych sporów w Komite-

cie, co do przebiegu trasy, miała 

ona przebiegać bliżej Żagania. O 

tych planach dowiedziano się w 

Żarach i władze tego miasta wy-

słały delegację do Gubina, celem 

nakłonienia władz miejskich do 

współpracy, aby kolej nie ominęła 

tych dwóch miast. Żarski samo-

rząd nie wiedział, że władze Gu-

bina już zaczęły współpracować z 

Komitetem Miast Nadodrzańskich 

i Gubin miał zostać połączony ko-

leją boczną z Krosna Odrzańskie-

go. Gubin długo nie odpowiadał 

na wysiłki Żar, dlatego Żary posta-

wiły jasne ultimatum: albo razem 

tworzą komitet budowy linii kole-

jowej, albo pozostają przy swojej 

kolei bocznej. W Gubinie poddano 

radzie Miejskiej pod glosowanie 

oba projekty i na szczęście zdecy-

dowano połączyć siły z Żarami. Do 

tego dołączyły różne podmioty z 

Lubska, Żagania i Cottbus, a także 

z Krosna Odrz. Spór, jak ma prze-

biegać trasa między Wrocławiem 

a Frankfurtem n/Odrą – czytamy 

dalej w rysie historycznym – posta-

nowiło rozwiązać samo Państwo 

Pruskie wobec mnożenia się róż-

nych komitetów i niemożliwości 

dojścia do porozumienia...

W roku 1843 zwołano konferencję, 

na którą zaproszono wszystkich 

zainteresowanych i zawiązano To-

warzystwo Kolei Dolnośląsko-Mar-

chijskiej (NME – Niederschlesisch 

– Markische Eisenbhan) celem 

ustalenia szlaku do Wrocławia. 

W tym samym roku, w sierpniu 

rozpoczęto budowę trasy z Wro-

cławia do Legnicy, ukończona 19 

października 1844 roku, a następ-

ny odcinek do Bolesławca został 

oddany w roku następnym. Rów-

nież od strony Frankfurtu postępo-

wały prace planistyczne i ziemne. 

Odcinek od Frankfurtu n/Odrą w 

stronę Żar był najtrudniejszy ze 

względu na działalność erozyjną 

Lubszy. Stąd na odcinku Guben 

– Żary, w tym koło Lubska, trzeba 

było wybudować wysokie i długie 

na kilka kilometrów nasypy, mo-

sty i przepusty. Ostatecznie udało 

się całą trasę zbudować i ostatni 

odcinek Żary – Lubsko oddano do 

użytku 1 września 1846 roku wraz 

ze szklakiem: Berlin – Frankfurt 

n/Odrą – Guben – Lubsko – Żary – 

Węgliniec – Bolesławiec – Legnica 

– Wrocław-Berlinka, który w latach 

20-tych i na początku lat 30-tych 

ub. wieku przeszedł gruntowną 

modernizację w zakresie szlaków 

kolejowych i wszystkich obiektów 

stacji oraz urządzeń związanych 

z obsługą pociągów i lokomotyw. 

Budowano tez nowe obiekty ko-

lejowe. Rozbudowano stację w 

Lubsku (Sommerfeld), gdyż leżąca 

w połowie drogi miedzy dwoma 

aglomeracjami: Berlinem i Wro-

cławiem, świetnie nadawała się na 

punkt zmiany lokomotyw. Nie było 

jeszcze wówczas (tak) silnych paro-

wozów, aby cała trasę przejechać 

bez nawęglania i nawodnienia, a 

te czynności wymagały czasu.

 AB

W 1974 roku powołana została Gu-

bińska Szkoła Muzyczna jako fi-

lia Państwowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Krośnie Odrzańskim. 

Pierwszym dyrektorem został Le-

onard Kuryłowicz, pierwsze zajęcia 

prowadzono w lokalu zajmowanym 

przez Społeczne Ognisko Artystycz-

ne oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w 

Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24. 

Pierwszy rok szkolny 1974/1975 roz-

poczęło 69 uczniów. 

Władze miejskie na czele z Ryszar-

dem Pantkowskim – naczelnikiem 

miasta, już na początku funkcjono-

wania szkoły widziały pilną potrzebę 

udzielenia pomocy i przydzielenia 

funkcjonalnego budynku. Wkrót-

ce szkole przydzielono budynek 

przy ul. Piastowskiej 23, w którym 

po remoncie rozpoczęto naukę w 

listopadzie 1976 roku. Wcześniej, za-

rządzeniem nr 34 Ministra Kultury 

i Sztuki z 26 maja 1975 roku, gubiń-

ska filia krośnieńskiej PSM otrzy-

mała upragnioną samodzielność. 

Na czele nowo powołanej placówki 

stanął L. Kuryłowicz. Trudno wymie-

nić wszystkich nauczycieli pracu-

jących na przestrzeni 45 lat szkoły, 

wymieńmy przede wszystkim tych 

pierwszych: Halina Nodzak (chór, 

fortepian, przedmioty teoretyczne), 

Józef Szczerbaty (akordeon), Cze-

sława Milak (fortepian, wioloncze-

la), Urszula Rymkiewicz (skrzypce), 

Tadeusz Krolopp (zespoły instru-

mentalne), Czarniak Bogumiła(for-

tepian). W tragicznym wypadku 

samochodowym 5 marca 1978 roku 

zginął dyrektor Kuryłowicz. Jego 

obowiązki przejął Edmund Rodzie-

wicz, wychowanek zmarłego dyrek-

tora. Zarządzał szkołą do 1989 roku. 

W roku 1984 szkoła obchodziła ju-

bileusz 10-lecia powstania. Podczas 

finałowej uroczystości odczytano 

akt nadania szkole imienia Kazimie-

rza Serockiego - znanego polskiego 

kompozytora muzyki współczesnej. 

Po rezygnacji E. Rodziewicza z funk-

cji dyrektora z dniem 1 września 

1989 r. powołano na to stanowisko 

Jarosława Felkela, który obejmował 

je do września 2007 roku. W tym sa-

mym miesiącu, w wyniku konkursu, 

na dyrektora powołana zostaje Alicja 

Gil - nauczycielka klasy fortepianu. 

45 lat nieprzerwanego funkcjono-

wania szkoły to wielkie i nieustają-

ce pasmo sukcesów w konkursach 

organizowanych na różnych szcze-

blach. Do sukcesów przyczynili się 

kolejni dyrektorzy, kadra pedago-

giczna i utalentowani uczniowie. 

Szkoła zmieniała swój wygląd by 

za dyrektorowania A. Gil dołączyć 

do szeregu najpiękniejszych bu-

dynków ulicy Piastowskiej. Dziś to 

obiekt nowocześnie urządzony i 

wyposażony. Minione lata w życiu 

szkoły są okresem wykorzystanym 

w pełni. - Miniony rok ciężkiej pracy 

zaowocował kolejnymi dobrymi wy-

nikami. Na przykład wyróżnienie na 

Ogólnopolskim Konkursie Instru-

mentów dętych w Szczecinku, czy 

też dobre lokaty naszych uczniów 

w konkursach regionalnych. Udało 

się kupić pięć wysokiej klasy gitar. 

Dziś szkoła to 90 uczniów i 14 peda-

gogów, odnowione pomieszczenia 

i należny autorytet w środowisku - 

mówi dyrektor Alicja Gil.                 (sp) 

45 lat Szkoły Muzycznej 
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Są pewne zasady...Tak powstawała Galeria...

W pięknie odrestaurowanym ra-

tuszu w 1985 roku ulokował się 

Gubiński Dom Kultury. Na parterze 

zlokalizowano m.in. salę wystaw. 

Pierwsze okazałe wystawiennic-

two swoich dzieł prezentowali lo-

kalni artyści. Czasy zmieniły się i 

po kilku latach lokal ten przezna-

czono do celów komercyjnych. 

Otwarto tu sklep oferujący m.in. 

suknie ślubne. Potem pojawiła się 

galeria „Ratusz”, którą otworzono 25 

stycznia 2000, a wraz z nią wystawę 

znakomitego artysty plastyka Ada-

ma Bagińskiego. Zatem skąd  wziął 

się pomysł na galerię GDK? Kto był 

jej pomysłodawcą? - Do jej reaktywa-

cji przyczyniła się grupa inicjatywna 

gubińskich plastyków w skład której 

wchodzili m.in.: Halina Wojnicz, Je-

rzy Ponikiewski, Jan Koluch i wielu 

innych. Rzeczywiście, wcześniej był 

tam sklep, w którym można było 

znaleźć przysłowiowe mydło i powi-

dło. Trzeba przyznać, że to pomiesz-

czenie w budynku GDK marnowało 

się. Sklep miał się już coraz gorzej 

i chylił się nieuchronnie ku upad-

kowi. Nie pozostało nic innego jak 

przywrócić pierwotne przeznacze-

nie galerii. I tu trzeba pochwalić na-

szych gubińskich artystów, że śmia-

ło upomnieli się o swoje. Odbyło się 

zebranie środowiskowe, na którym 

debatowano nad charakterem i spo-

sobem funkcjonowania przyszłej ga-

lerii. Pierwsza propozycja była taka, 

aby oddać ją we władanie osobie, 

która ma już doświadczenie w pro-

wadzeniu galerii sztuki o charakte-

rze komercyjnym, która zajęłaby się 

promocją i sprzedażą wytworów lo-

kalnych artystów. I przyznam szcze-

rze, że jako twórcy spodobał mi się 

pomysł i głosowałem za takim roz-

wiązaniem. Zaproponowano prowa-

dzenie galerii osobie z Zielonej Góry, 

która już od wielu lat się tym zajmo-

wała. Jednak biorąc pod uwagę na-

sze małe miasto osoba ta nie podjęła 

się tego zadania. Z czasem w pełni 

zrozumiałem podjętą przez nią de-

cyzję. W Gubinie, galeria o czystym 

charakterze komercyjnym, po pro-

stu nie miałaby racji bytu. Prędzej, 

czy później pojawiłyby się bibeloty i 

inne wytwory o wątpliwej wartości 

artystycznej - wspomina Waldemar 

Pawlikowski. 

Zatem co dalej? Galeria wróciła 

do macierzy i jej oficjalne otwarcie 

odbyło się 25 stycznia 2000. Było 

hucznie i z pompą. Otwarcia wysta-

wy Adama Bagińskiego dokonała 

ówczesna dyrektor GDK Danuta 

Kaczmarek, a zaproszeni artyści nie-

zależni z Sulechowa zaprezentowali 

heppening, wciągając do interakcji 

licznie zgromadzoną publiczność. 

Pierwszym zatrudnionym zarządza-

jącym Galerią był Zygmunt Kaczma-

rek. Jednak trwało to bardzo krótko. 

Szukano dalej odpowiedniej osoby. 

- A ja chyba pojawiłem się we wła-

ściwym czasie i właściwym miejscu. 

Z racji wykształcenia kierunkowego i 

znajomości środowiska artystyczne-

go pasowałem do tej funkcji. I tak oto 

przez dwadzieścia lat upowszech-

niam kulturę i sztukę. Aż nie chce 

się wierzyć, że tak szybko zleciało. Do 

największych wydarzeń tego miej-

sca zaliczam z pewnością zorgani-

zowanie wystawy Zdzisława Beksiń-

skiego, sprowadzając jego fotografie 

i grafiki ze zbiorów Muzeum w Sano-

ku, wystawę i koncert Jana Kantego 

Pawluśkiewicza. Przyznam, że wiele 

rzeczy udało nam się zorganizować 

dzięki pozyskanym funduszom z UE 

i Fundacji Współpracy Polsko - Nie-

mieckiej - dodaje nasz rozmówca. 

Od początku galeria pełni przede 

wszystkim działalność wystawien-

niczą z pierwotnym jej przeznacze-

niem. Prowadzone są w niej także 

zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-

dzieży. Swoje miejsce znaleźli w niej 

także dorośli i seniorzy. Odbywają się 

kameralne koncerty, próby muzycz-

ne, wykłady UTW, konferencje, uro-

czystości. Oczywiście nadejście ko-

ronawirusa i okres wakacyjny trochę 

zmniejszyły aktywność tego miejsca, 

ale nie do końca. Tego lata bowiem 

odbył się tam plener malarski orga-

nizowany przez GDK w ramach cy-

klu „Akcje na wakacje. - Nieraz trze-

ba było trochę pokombinować, aby 

synchronizować godziny wszystkich 

zajęć, aby nikt nie miał pretensji, że 

o nich zapominamy. Z drugiej stro-

ny się cieszę, bo nawet Ci którzy nie 

przepadają za sztuką mimochodem 

z nią obcują. Oczywiście sam z tym 

wszystkim bym sobie nie poradził. 

W galerii pracuje także instruktorka 

plastyki Dorota Chwałek, z którą się 

uzupełniamy - dodaje na zakończe-

nie W. Pawlikowski.                             (sp)

W różnych częściach naszego miasta przybywają ładne oraz no-

woczesne place zabaw. Dla dzieci to duża frajda i radość, szcze-

gólnie w okresie wakacyjnym. Problem w tym, że niektórzy z ro-

dziców nie potrafią się na tych placach odpowiednio zachować. 

Jednym z przykładów jest niedawno oddany do użytku plac za-

baw przy ulicy Pułaskiego. Dostaliśmy sygnały od naszych czy-

telników, że część rodziców nie przestrzega na nich podstawo-

wych zasad regulaminu. Oto, co od nich usłyszeliśmy (nazwiska 

do wiadomości redakcji): - Wydaje się nam, że place zabaw to 

miejsce publiczne i w związku z tym obowiązują pewne zasady, 

ale chyba nie dla wszystkich... Bardzo irytuje nas palenie w tym 

miejscu papierosów. Leżące obok ławek spalone „pety” nie na-

leżą do przyjemnych widoków!

Pamiętajmy, że strażnicy miejscy mogą zwrócić osobie palącej 

papierosa na placu zabaw nie tylko uwagę, ale zastosować na-

wet karę. Kolejna sprawa, na którą zwracają uwagę nasi czytel-

nicy, to wchodzenie na teren placu zabaw z psami. - Przecież 

po to te obiekty są ogrodzone, aby zwierzęta nie miały tam do-

stępu i na przykład nie obsikały huśtawki albo piasku - mówią 

zgodnie. 

Podsumowując - na każdym placu zabaw jest umieszczony re-

gulamin przebywania w tym miejscu. Wystarczy przeczytać te 

informacje i dostosować się do zapisanych zasad. Wtedy nikt do 

nikogo nie będzie miału żalu, ani pretensji.                                 (am)

Lato sprzyja wypadkom
Upały i dekoncentracja, to latem 

główne powody wypadków przy 

pracy. Wystarczy chwila nieuwagi, 

aby doszło do wypadku. Co zrobić, 

gdy już tak się stanie?

W tym roku, w woj. Lubuskim do 

końca kwietnia poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy było 349 

osób. Jedna osoba na skutek obra-

żeń zmarła.  - Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych pomaga osobom 

poszkodowanym w wypadkach 

przy pracy na wiele sposobów. 

Warunkiem jest opłacanie skład-

ki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Na świadczenie mogą liczyć za-

trudnieni na umowę o pracę, pro-

wadzący działalność gospodarczą 

oraz zatrudnieni na mocy umowy 

agencyjnej bądź umowy zlecenia. 

Osoba, która ulegnie wypadkowi w 

pracy może otrzymać jednorazowe 

odszkodowanie, które w przypadku 

śmierci należy się także członkom 

rodziny ubezpieczonego, a także 

na rentę z tytułu niezdolności do 

pracy, rentę szkoleniową, rentę ro-

dzinną dla członków rodziny zmar-

łego ubezpieczonego lub rencisty 

oraz dodatek pielęgnacyjny. Kwota 

świadczenia zależy od wysokości 

zarobków i stażu pracy - wyjaśnia 

Agata Muchowska, regionalny 

rzecznik prasowy ZUS wojewódz-

twa lubuskiego. Należy pamiętać, 

że aby ubiegać się o świadczenie 

wypadkowe trzeba złożyć wyma-

gane dokumenty, m.in. protokół 

ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadku, który wystawia praco-

dawca. 

(red)
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W zeszłym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 100-lecie powstania. Z kolei gubiński PCK powstał po zakoń-

czeniu działań wojennych, a pierwszą jego siedzibą był budynek przy ulicy Lenino. Do miasta przybywało co-

raz więcej nowych mieszkańców i pomoc, jaką im niesiono była głównym zadanie tej organizacji w Gubinie. 

Również ważnym zadaniem było poszukiwanie zaginionych podczas wojny przy wsparciu Międzynarodowe-

go Czerwonego Krzyża. W szkołach we współpracy z władzami szkolnymi prowadzono dożywianie uczniów, 

a w latach 1946-1949 prowadzono akcję „łyżka tranu”. 

Awaryjne tory?
W „Gazecie Kostrzyńskiej” pojawiła się informa-
cja o planie powstania w Gubinie torach awaryj-
nych do odstawiania uszkodzonych wagonów z 
towarami niebezpiecznymi.

Zabrał mu kluczyki

PCK w Gubinie

Odpowiedzialną postawą wykazał się mieszkaniec 

gminy Gubin, który widząc pijanego mężczyznę, 

odebrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę.

W miarę upływu czasu powstawa-

ły w szkołach koła PCK, by wkrótce 

istnieć i działać w każdej gubiń-

skiej szkole. Na uwagę zasługiwa-

ło dobrze działające koło PCK w 

Lubuskich Zakładach Przemysłu 

Skórzanego „Carina”, które w 1988 

roku skupiało 240 członków, bio-

rących udział w działaniach kon-

trolno-lustracyjnych stanu sani-

tarnego zakładu pracy. To dzięki 

ich zaangażowaniu powstał w za-

kładzie Klub Honorowego Dawcy 

Krwi. Zrzeszał 106 członków, a w 

1989 roku członkowie i pracowni-

cy zakładu oddali 322 litrów krwi. 

W mieście działał Punkt Opieki 

PCK, który obejmował opieką cho-

rych zamieszkałych w Gubinie i 

gminie Gubin. W 1984 roku punkt 

zatrudniał 30 sióstr, objęto wów-

czas opieką 41 podopiecznych, a 

11 osobom przydzielono zapomogi 

pieniężne na sumę 24 tys. złotych. 

W 2004 roku Punkt Opieki PCK 

w Gubinie został zlikwidowany. W 

chwili obecnej PCK w Gubinie nie 

świadczy usług opiekuńczych. Za-

rząd Oddziału PCK w Gubinie po 

likwidacji powiatu gubińskiego 

(1961 r.) znalazł się w strukturach 

Oddziału Rejonowego PCK w Kro-

śnie Odrzańskim. Dopiero dnia 16 

października 1997 roku z inicjaty-

wy Kazimierza Niedźwiedzkiego 

powstaje ponownie Oddział Rejo-

nowy PCK w Gubinie. Pierwszym 

prezesem został K. Niedźwiedzki, 

funkcję tę pełnił do 2003 roku. Od 

2004 roku prezesem została Gra-

żyna Hrabska, która kieruje Zarzą-

dem PCK do dziś. Zarząd prowadzi 

działalność w oparciu o jednostki 

podstawowe tj. koła i kluby PCK 

istniejące w szkołach i środowisku. 

W 2018 roku działało 11 szkolnych 

szkól PCK zrzeszających 122 człon-

ków (dzieci i młodzieży). Zorga-

nizowano wiele ciekawych akcji, 

m.in.: „Godne dzieciństwo”, „Mała 

pomoc-wielka radość”, „Zbiera-

my krew dla Polski”. Ponadto jest 

organizatorem Rejonowej Olim-

piady Promocji Zdrowego Stylu 

Życia, Konkursu Wiedzy o Czer-

wonym Krzyżu i Polskim Czerwo-

nym Krzyżu. W porozumieniu z 

placówkami handlowymi co roku 

organizowane są zbiórki „Podziel 

się żywnością”, a zebrane produk-

ty są przekazywane - w formie 

paczek świątecznych (Wielkanoc 

i Boże Narodzenie) - potrzebują-

cym mieszkańcom miasta i gminy 

Gubin. Od kilku lat opiekunowie 

szkolnych kół PCK i wolontariusze 

promują akcję letnią w Ośrod-

ku Wypoczynkowym PCK w Sła-

wie. W marcu br. odbył się zjazd 

sprawozdawczo-wyborczy Od-

działu Rejonowego PCK w Gubi-

nie. Funkcję prezesa nadal pełni 

Grażyna Hrabska, a wiceprezesa 

- Helena Liczbińska, członkowie 

zarządu: Teresa Kindra-Cybulska, 

Jolanta Kanadys-Franke i Beata 

Naruszewicz. W skład Rejonowej 

Komisji Rewizyjnej wchodzą: Do-

rota Friebel - przewodnicząca oraz 

Agnieszka Olifirowicz-Kalinowicz. 

Biuro PCK mieści się w Przychod-

ni Rejonowej w Gubinie przy ul. 

Gdańskiej 17. 

(sp)

Według tamtejszego miesięczni-

ka, na specjalnych bocznicach ko-

lejowych, na których miałyby „sta-

cjonować” wyłączone ze składów 

towarowych – uszkodzone wagony, 

zawierające towary lub substancje 

niebezpieczne, mają być zlokalizo-

wane między innymi w Czerwieńsku, 

Kostrzynie n/Odrą, Krzyżu Wlkp. i wła-

śnie w naszym mieście. Prawnie – w 

zgodzie z odpowiednimi rozporzą-

dzeniami sprzed 8 lat, dotyczącymi 

awaryjnego wyłączania z eksploatacji 

wagonów przewożących substancje 

lub materiały niebezpieczne – taka 

bocznica powinna być oddalona o 50 

metrów od budynków mieszkalnych 

i 30 metrów od budynków gospo-

darczych. Gdy nie ma takiej bocznicy, 

to o miejscu postoju uszkodzonego 

wagonu powinna zdecydować odpo-

wiednia Jednostka Ratowniczo – Ga-

śnicza Państwowej Straży Pożarnej. 

O komentarz w tej sprawie poprosi-

liśmy Radosława Śledzińskiego z Ze-

społu Prasowego PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Oto, co usłyszeliśmy: 

- Nie ma decyzji w sprawie budowy 

torów awaryjnych do odstawiania 

uszkodzonych wagonów z towarami 

niebezpiecznymi w województwie lu-

buskim. Żadne decyzje w sprawie re-

alizacji inwestycji jeszcze nie zapadły. 

Nie można wskazać lokalizacji, termi-

nu prowadzenia prac oraz kosztów 

ewentualnego przedsięwzięcia. - Tak 

więc oficjalnie wiadomo, że na razie 

nic nie wiadomo... Temat będziemy 

jednak drążyć. Być może wkrótce 

pojawią się kolejne informacje w tej 

sprawie. 

Antoni Barabasz

Wszystko działo się w ostatnim dzień 

lipca. - Dyżurny KP w Gubinie otrzy-

mał zgłoszenie o nietrzeźwym kieru-

jącym. Z relacji zgłaszającego wyni-

kało, że pod sklep podjechał pojazd 

marki seat, z którego wysiadał bę-

dący pod wpływem alkoholu męż-

czyzna i wszedł do sklepu. Po chwili 

wyszedł z niego, a następnie udał się 

do samochodu, którym przyjechał i 

próbował odjechał. Świadek, widząc 

w jakim stanie jest kierujący, natych-

miast zareagował. Zabrał mężczyź-

nie kluczki od auta, a następnie po-

wiadomił o sytuacji lokalną policję. 

Policjanci zbadali stan trzeźwości 

51-latka. Badanie wykazało, że miał 

ponad 2,8 promila alkoholu w orga-

nizmie. Za kierowanie w stanie nie-

trzeźwości grozi grzywna, kara ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do dwóch lat, zakaz prowa-

dzenia pojazdów oraz świadczenie 

pieniężne na rzecz Funduszu Po-

mocy Pokrzywdzonym oraz pomo-

cy Postpenitencjarnej w wysokości 

od 5000 zł. Pamiętajmy, że każdy z 

nas może zapobiec tragedii. Dlatego 

widząc zagrożenie, nie bójmy się re-

agować. Możemy bowiem uratować 

komuś życie - mówi podkom. Justy-

na Kulka z Komendy Powiatowej Po-

licji w Krośnie Odrz. 

(red)

Z ciekawą inicjatywą wystąpiła 

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Gubinie. Jak zaznacza nowa dyrek-

tor Ewa Dąbek: zasugerowaliśmy, 

aby nasi czytelnicy dzielili się nami 

swoimi propozycjami i sugestiami 

odnośnie zakupów do miejskiej 

książnicy. Liczymy na zaintereso-

wanie ta propozycją, a myślimy o 

zróżnicowanym przedziale tema-

tycznym (w miarę naszych finan-

sowych możliwości)  – od literatury 

pięknej, romansów, poprzez fanta-

stykę i jak też w mniejszym stop-

niu książki mogące zainteresować 

stosunkowo wąskie grono czytel-

ników z różnych dziedzin nauki i 

techniki. Biblioteka zakupuje rów-

nież audiobooki, czasopisma popu-

larno – naukowe, prasę codzienną 

i tygodniki społeczno – polityczne. 

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzie-

ży w ramach programu „książka 

na start”  - dla dzieci, które po raz 

pierwszy „zawitają” do biblioteki z 

rodzicami – otrzymają jedną z ksią-

żek dla nich przeznaczonych.      AB.

Czytelnicy sugerują
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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 8.30 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

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.

rózne

 USlUGI

ogłoszenia I społeczństwo

Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00  
01-04 każdego miesiąca, Apteka „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32 

05-08 każdego miesiąca, Apteka  „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45 

09-12 każdego miesiąca, Apteka  „Z Misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539 

13-16 każdego miesiąca, Apteka  „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52 

17-20 każdego miesiąca, Apteka „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40 

21-24 każdego miesiąca, Apteka „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59 

25-27 każdego miesiąca, Apteka „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59 

28-31 każdego miesiąca, Apteka „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 539 49 75

mIeSzkanIa, lokale

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN
Zadbaj o swoje dywany 

i kanapy, jak również o 

samochody.  Możliwy dojazd 

do klienta.

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

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

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w  
„Wiadomościach  

Gubińskich”!
Telefon: 721 032 705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

Praca czeka

NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły 
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis 
„Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30 lub 
68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie mieszkań, 
klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych. 

Dodatkowo pranie dywanów, wypoczynków oraz 
tapicerek samochodowych, także u klienta. Tel. 500 
646 294.
ELEKTRYK z uprawnienia. Montaż instalacji 
domowych i przemysłowych oraz kuchenek 
indukcyjnych. Tel. 883 544 142.
SPRZEDAM opony zimowe, różne rozmiary, od 13 
do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych marek 

aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM na bazarze spożywczym sklepik ma-
sarniczy, z płyty obornickiej nr 60. Tel. 609 411 621. 
SPRZEDAM garaż w Gubinie. Tel. 608 339 160.
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych z 
doświadczeniem. Tel. 660 721 300.

Oferty znajdujące się w Powia-

towym Urzędzie Pracy - Filia w 

Gubinie (stan na 14 sierpnia): ka-

sjer-sprzedawca, spawacz, stolarz

-montażysta, mechanik pojazdów 

samochodowych, autoelektronik, 

nauczyciel języka angielskiego, 

nauczyciel języka niemieckiego, 

lektor języka angielskiego, fryzjer, 

nauczyciel przedszkola, spawacz 

MAG, operator maszyn do obrób-

ki metali, kelner, murarz - tynkarz, 

pomocnik budowlany, brygadzi-

sta, piekarz, nauczyciel przedszko-

la, lektor języka niemieckiego, pra-

cownik budowlany, administrator 

obiektu handlowego, pielęgniarka, 

nauczyciel edukacji wczesnosz-

kolnej, nauczyciel wspomagający, 

szlifierz, nauczyciel przedmiotów 

ekonomicznych, operator wózków 

widłowych, rysownik ogrodzeń 

metalowych, monter konstrukcji 

stalowych, projektant konstrukcji 

metalowych i ich elementów, kie-

rowca C+E.                                    (red)
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Wyjątkowe mieszkanie 

Niebawem zniknie kolejna „gruntówka”

Wymagał demontażu 

Zdemontowano urządzenia na 

placu zabaw koło bloków przy ul. 

Krzywoustego. Co było tego przy-

czyną? Wyjaśnia Alicja Ratowicz, 

zastępca Naczelnika Wydzia-

łu Komunalno-Inwestycyjnego 

w Urzędzie Miejskim. - Ten plac 

dostatecznie długo służył dzie-

ciom zamieszkałym na osiedlu 

Emilii Plater. Jego przestarzała 

infrastruktura zdecydowanie od-

biegała od tych współczesnych 

i najzwyczajniej zużyła się. Stan 

techniczny sprzętu zaczął zagra-

żać dzieciom i był już na tyle nie-

bezpieczny, że wymagał demon-

tażu. Co dalej? - Plany były nieco 

inne. Plac miał być gotowy wiosną 

tego roku. Pandemia koronawiru-

sa niestety spowodowała, że nie 

zostały rozstrzygnięte przetargi 

na budowę nowego placu. W tej 

części osiedla plac zabaw jest po-

trzebny i nowy powstanie w jak 

najszybszym czasie. Jego ponow-

ne funkcjonowanie umieszczono 

w planach na 2021 rok i bardzo 

bym chciała, żeby w przyszłorocz-

ne wakacje dzieci bawiły się na 

nowym placu. Pieniądze były, ale 

musiały zostać wykorzystane na 

inne, ważniejsze potrzeby. By plac 

był estetyczny i funkcjonalny sta-

ramy się aplikować po środki ze-

wnętrzne. Bardzo bym chciała, by 

nowy plac pojawił się jak najszyb-

ciej - mówi A. Ratowicz. 

(sp)  

Od stycznia, w Gubinie, na ulicy 

Różanej funkcjonuje mieszkanie 

wspomagane. Zgodnie z założe-

niami projektu jest to usługa spo-

łeczna świadczona w społeczności 

lokalnej, mająca na celu przygo-

towanie osób pełnoletnich w nich 

przebywających, pod opieką spe-

cjalistów, do prowadzenia samo-

dzielnego życia lub zapewnienia 

pomocy w prowadzeniu samo-

dzielnego życia. Jak funkcjonuje 

ów mieszkanie? Czy przynosi za-

dowalające efekty? 

W Polsce powstało 6 takich placó-

wek jak w Gubinie. Mają one za za-

danie wypracować standardy, które 

po 2 latach, gdy zakończy się projekt, 

będą opracowane w ogólnopolskim 

projekcie przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej. Dzięki temu 

mieszkania, takie jak w naszym 

mieście, będą obowiązkiem urzędu. 

- Jesteśmy więc poniekąd testera-

mi i wyznaczamy kierunki pracy z 

osobami CZR przez pryzmat ich po-

trzeb i możliwości mieszkaniowych 

i środowiskowych. To bardzo odpo-

wiedzialne zadanie! - mówi Elżbieta 

Konopacka ze Stowarzyszenia „Dalej 

Razem”. 

Mieszkanie treningowe w Gubinie 

prowadzone jest dla 9 osób z au-

tyzmem, potrzebujących dużego 

wsparcia wraz z opieką nocną, co po-

woduje, że stopień samodzielności 

takiej osoby jest bardzo ograniczony 

i wymagają one bardzo dużego i cią-

głego wsparcia w niemal każdej co-

dziennej czynności – od higieny oso-

bistej, posiłki, czy planowanie czasu 

wolnego. Zajęcia prowadzone są w 

systemie jeden na jeden. Udzielanie 

wsparcia odbywa się w bardzo zin-

dywidualizowany sposób, aby mieć 

możliwość zintensyfikowania wspar-

cia w momentach, gdy występują 

trudne zachowania u tych osób, w 

wyniku nieradzenia sobie ze stresem 

lub innymi emocjami. Najczęściej za-

dania są „zapisane” w planach dnia - 

za pomocą piktogramów, etykiet lub 

obrazków. Uczenie podstawowych 

umiejętności z zakresu samodziel-

ności też wymaga u tych osób zin-

dywidualizowanego sposobu pracy 

i bardzo systematycznego powta-

rzania, w ramach systematycznych 

treningów, aby utrzymać możliwie 

najwyższy stopień samodzielności 

dla danej osoby i przeciwdziałać po-

garszaniu się stanu psychicznego 

oraz poziomu samodzielności.

Osoby uczestniczące w projekcie 

przyjeżdżają też do mieszkania na 

3-dniowe tzw. turnusy, które odby-

wają się dwa razy w miesiącu; zostają 

pod opieką trenerów. Ścielą sobie 

łóżko, szykują posiłki, spacerują, robią 

zakupy, chodzą do kawiarni, wybie-

rają wspólne aktywności wieczorem, 

sprzątają mieszkanie. Działania te są 

zindywidualizowane, skoncentrowa-

ne na osobie, uwzględniające moż-

liwości i potrzeby poszczególnych 

osób, oparte na współpracy i współ-

decydowaniu przez osobę z CZR. 

Na podstawie półrocznych do-

świadczeń działania mieszkania 

wspomaganego w Gubinie można 

powiedzieć, że spełnia ono swoje za-

danie i że jest potrzebne zarówno dla 

uczestników, jak i ich rodziny. Specja-

liści zauważają ogromną pozytywną 

zmianę w funkcjonowaniu społecz-

nym podopiecznych w mieszkaniu, 

jak i poza nim. Rodzice również są 

zadowoleni z tego, że ich dorosłe już 

dzieci mają możliwość kontaktowa-

nia się i przebywania w gronie rówie-

śników (a nie tylko w gronie swojej 

rodziny, rodzeństwa) i mają ogrom-

ne zaufanie do trenerów samodziel-

ności - czego dowodem jest „odda-

wanie” im swoich dzieci na kilka dni 

pod opiekę.

Martyna Pawelska 

Niedawno rozpoczęła się inwesty-

cja na ul. Sobieskiego, co oznacza, 

że z drogowej mapy Gubina zniknie 

kolejna „gruntówka”. Zadanie jest 

dofinansowane w wysokości 50% 

kosztów z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych, a jego wykonanie zajmuje 

się zwycięzca przetargu, czyli lokal-

na firma „AŻUR”. Dodajmy, że koszt 

zadania to około 1.500.000 złotych. 

Ul. Sobieskiego jest zlokalizowana w 

północnej części miasta, pomiędzy 

ul. Batalionów Chłopskich a Sikor-

skiego. Obecnie posiada obecnie 

nawierzchnię gruntową miejscowo 

utwardzoną kruszywem, a komuni-

kacja pieszych odbywa się w obrębie 

jezdni lub po trawiastym poboczu. 

Cechą charakterystyczną drogi są 

duże nierówności, w których po opa-

dach tworzą się duże kałuże. W efek-

cie projekt obejmuje jej przebudowę 

- nowa konstrukcja jezdni zostanie 

wykonana z wykorzystaniem beto-

nowej kostki brukowej. Stworzone 

zostaną tam także zatoki postojowe, 

zjazdy oraz chodnik. To nie jedyna 

inwestycja w tym miejscu, ponieważ 

radni zdecydowali o tym, że przed re-

montem drogi należy wykonać tam 

sieć wodno-kanalizacyjną, co jest już 

na ukończeniu. Oznacza to, że zada-

nie zostanie zrealizowane komplek-

sowo, co zdecydowanie zwiększy 

atrakcyjność tej okolicy.  K. Kaciunka


