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Musimy dbać 
o Ziemię!

Marta Palińska to aktywistka 

Greenpeace działająca na rzecz lu-

dzi i przyrody. Robi wszystko co w 

jej mocy, abyśmy bezpiecznie żyli 

na naszej planecie. 

                                               czytaj str. 10

Asystent rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej realizuje zadania wynikające z 

ustawy o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej zatrudnia-

jąc asystentów rodziny.

                                               czytaj str. 6

Pomagają 

SZPG pomaga w poszukiwaniu gro-

bów żołnierzy poległych podczas II 

wojny światowej na Ziemi Gubińskiej. 

Rodziny poległych żołnierzy ciągle 

szukają miejsc pochówku. 

                                              czytaj str.14

Koronawirus nie 
odpuszcza

Jeden z pracowników firmy AZ Iwa-

niccy Meble Tapicerowane ma po-

twierdzony wynik COVID-19. Sanepid 

wysłał na kwarantannę osoby, które 

tego wymagały. 

 czytaj str.13

Kilka tygodni temu miasto i gmina 

Gubin żyły historią Eryka Kowali-

ka – 15-latka, który przyczynił się do 

zatrzymania zuchwałego złodzieja. 

Nastolatka wyróżnili przedstawiciele 

naszego samorządu.        czytaj str.  3

Nastoletni bohater

Rowerem po gminie Gubin
Lokalne Stowarzyszenie „Bidon” po raz drugi zaprosiło wszystkich fanów 

wycieczek rowerowych do udziału w Rajdzie dookoła Gminy Gubin. Rok 

temu na starcie pojawiło się ponad 30 osób, a tym razem z Wyspy Teatral-

nej ruszyło prawie 100 miłośników jazdy na rowerze!

                                                                                  Czytaj str. 2

ASF: rzeczywistość, a mity
Na granicy Regionu Lubuskiego i Brandenburgii – strona niemiecka roz-

poczęła stawianie płotu „stałego ogrodzenia”, które ma uniemożliwić 

przedostawanie się z Polski do Niemiec dzików zakażonych afrykańskim 

pomorem świń tzw. - Jestem zdziwiony zachowaniem strony niemieckiej 

- mówi wójt Zbigniew Barski.                                                           Czytaj str.  13

Nowa hala już otwarta!
Czytaj str. 3
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Rowerem po gminie Gubin
Lokalne Stowarzyszenie „Bidon” po 

raz drugi zaprosiło wszystkich fanów 

wycieczek rowerowych do udziału w 

Rajdzie dookoła Gminy Gubin. Rok 

temu na starcie pojawiło się ponad 

30 osób, a tym razem z Wyspy Te-

atralnej ruszyło prawie 100 osób!

W słoneczną i ciepłą (jak na począ-

tek października) sobotę, kolorowy 

peleton prowadzony przez człon-

ków Gubińskiego Klubu Rowero-

wego wyruszył na 80-kilometrową 

wycieczkę dookoła gminy Gubin. 

Trasa prowadziła od lokalnej Wyspy 

Teatralnej przez Budoradz, Żytowań, 

Kosarzyn, Łomy, Chlebowo, Wałowi-

ce, Pole, Kaniów, Przyborowice, Do-

bre, Łazy, Chęciny, Chociejów, Star-

gard Gubiński, Kujawę, Witaszkowo, 

Kozów, Luboszyce, Jazów, Grabice, 

Polanowice i Sękowice. Pętla oczywi-

ście kończyła się w naszym mieście. – 

Trasa nie należała do najłatwiejszych, 

ponieważ jechaliśmy po rozmaitej 

nawierzchni, od komfortowych ście-

żek rowerowych, przez asfalt, bruk i 

leśne, gruntowe ścieżki – komentuje 

Prezes „Bidonu” Paweł Tomczyk. – 

Uważam, że nie było łatwo, ale do-

łożyliśmy wszelkich starań, żeby cała 

wycieczka odbyła się w komforto-

wych i bezpiecznych warunkach. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na 

szlaku organizatorzy zapewnili trzy 

tzw. „Pit Stopy”, na których można 

było skorzystać z alei serwisowej z 

mechanikiem, a także, na stoisku 

gastronomicznym, uzupełnić ka-

lorie. Docenić trzeba także to, że w 

Rajd wyruszyli przedstawiciele kil-

ku pokoleń, od kilkuletnich dzieci 

do osób w wieku emerytalnym. Co 

ciekawe na start ze swoimi rowe-

rami dotarli ludzie z Lubska, Żaga-

nia, Czerwieńska i Zielonej Góry, co 

świadczy o dużym rozgłosie im-

prezy i zapotrzebowaniu na tego 

typu wydarzenia.

- Serce rośnie, gdy pod uwagę weź-

miemy to, że w naszym Klubie jest 

ponad 40 członków, z których zde-

cydowana większość jest mocna 

zaangażowana w działalność pro-

społeczną – dodaje Krzysztof Ka-

ciunka, rzecznik prasowy „Bidona”. 

– Jednak największą frajdę sprawia 

to, że na propozycję wspólnej wy-

cieczki odpowiedziało prawie 100 

osób. Wszyscy byliśmy zaskoczeni 

tak dużą frekwencją, która jedno-

cześnie stanowi ogromną motywa-

cję do dalszego działania i organi-

zacji kolejnych wydarzeń.

Oczywiście duży udział w przygoto-

waniu imprezy mieli sponsorzy i part-

nerzy, czyli Zielonogórski Rynek Rol-

no-Towarowy, Miasto Gubin, Pizzeria 

„U Zeusa”, Sklep rowerowy „Bike 

Brothers GIANT”, Świat Prasy Gubin, 

Hurtownia Warzyw i Owoców (przy 

ul. Lubelskiej), Firma ZED oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich w Chlebowie. 

- Pierwszy raz brałem udział w wy-

jeździe rowerowym organizowa-

nym przez gubiński „Bidon” i mu-

szę przyznać, że jestem pod dużym 

wrażeniem – podsumowuje Andrzej 

Dłubała z Lubska. – Jestem doświad-

czonym rowerzystą, który brał udział 

w wielu podobnych imprezach, a 

jakiś czas temu dotarłem jednośla-

dem na Hel. Urzekła mnie atmosfe-

ra, pozytywne nastawienie członków 

Klubu oraz fachowe dopięcie wszyst-

kiego na „ostatni guzik”. Z pewnością 

jeszcze nie raz skorzystam z oferty 

przygotowanej przez „Bidon”.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie 

sprawę, że aktualny rok jest niezwykle 

skomplikowany przez panującą pan-

demię COVID-19, dlatego możliwość 

udziału w II Rajdzie dookoła Gminy 

Gubin była dla wielu ludzi odskocz-

nią i sposobem na odstresowanie się. 

Wiele wskazuje na to, że przyszłorocz-

na edycja imprezy przekroczy ma-

giczną granicę 100 uczestników. 

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020!
Od 1 września trwa Powszechny Spis 

Rolny, który obejmie wszystkie go-

spodarstwa prowadzące działalność 

rolniczą w Polsce. Jest on obowiąz-

kowy, a podstawową formą zbierania 

danych jest aplikacja internetowa.

PSR 2020 przebiega pod hasłem 

„Spiszmy się, jak na rolników przy-

stało!”. Rolnicy będą pytani m.in. 

użytkowane grunty, maszyny, do-

chody, uprawy i pogłowie zwierząt 

oraz osoby pracujące w gospo-

darstwie. Spis, z uwagi na aktu-

alną sytuację epidemiologiczną, 

jest przeprowadzany w jednej z 

dwóch form: samospisu dokony-

wanego przez rolnika interneto-

wo lub wywiadu telefonicznego z 

rachmistrzem.

W ramach kampanii informacyj-

nej i popularyzującej spis rolny do 

użytkowników gospodarstw rol-

nych został rozesłany list od Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

W liście Prezes GUS, dr Dominik Roz-

krut osobiście zachęca wszystkich 

objętych obowiązkiem spisowym 

rolników do wzięcia udziału w tym 

najważniejszym badaniu gospo-

darstw rolnych w Polsce.

Poza tym, list zawiera wszystkie 

najważniejsze instrukcje związane 

z organizacją spisu, w tym numer 

gospodarstwa rolnego (w lewym 

górnym rogu listu) – który należy 

wprowadzić podczas logowania do 

aplikacji spisowej.

Pamiętajmy, że udział w spisie rolnym 

jest obowiązkowy, a zebrane w nim 

dane o gospodarstwach rolnych po-

służą do realizacji zarówno krajowych 

jaki i lokalnych działań wsi,  w tym do 

dysponowania środkami przyznany-

mi Polsce w ramach Wspólnej Polity-

ki Rolnej. Na podstawie spisu rolnego 

zostanie wypracowany kierunek, w 

którym nasze rolnictwo powinno się 

rozwijać w najbliższych latach. 

Samodzielnie można się spisać:

- poprzez formularz internetowy, 

dostępny wraz z instrukcją do logo-

wania na stronie internetowej GUS 

https://spisrolny.gov.pl.

- telefonicznie - w przypadku braku 

dostępu do Internetu–  kontaktu-

jąc się z infolinię spisową na numer 

22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję 

„Spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rol-

nych, którzy nie spiszą się samodziel-

nie skontaktują się rachmistrzowie 

spisowi telefonicznie. Dodatkową 

opcją jest możliwość skorzystania ze 

stanowiska do samospisu, które zor-

ganizowano w Urzędzie Miejskim w 

Gubinie (ul. Piastowska 24). 

Powszechny Spis Rolny jest przepro-

wadzany raz na 10 lat i jest to najważ-

niejsze badanie polskiego rolnictwa.
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Nowa hala przy SP 3 już otwarta!

Nowoczesna hala będzie wykorzy-

stywana do lekcji wychowania fizycz-

nego, w rozgrywkach miejscowych 

zespołów oraz będzie dostępna dla 

wszystkich mieszkańców zaintere-

sowanych aktywną formą spędzania 

wolnego czasu. Mimo że inwestycja 

mocno obciążyła miejski budżet, to 

nikt nie ma wątpliwości, że są to do-

brze wydane pieniądze.

Uroczyście, ale z zachowaniem sani-

tarnego dystansu wstęgę przecięli 

przedstawiciele wszystkich instytucji 

i przedsiębiorstw zaangażowanych w 

budowę. Koszt tej inwestycji to 10 mln 

zł. 25% tej kwoty miasto otrzymało z 

ministerstwa sportu i turystyki. Nasze 

miasto musiało pozostałej kwoty po-

szukać we własnym budżecie, rezy-

gnując z innych pilnych wydatków. – Z 

perspektywy czasu uważam, że de-

cyzja o realizacji obiektu była bardzo 

dobra – uważa burmistrz Bartłomiej 

Bartczak. – Dzisiaj otwieramy typowo 

miejską hale, która jest nowocześniej-

sza niż dwa powiatowe obiekty na te-

renie Gubina. Jestem przekonany, że 

zarówno mieszkańcy, kluby sportowe 

i uczniowie zapełnią grafik tego miej-

sca do ostatniej godziny.

Budowa hali rozpoczęła się w paź-

dzierniku 2018 roku. Surowe mury 

widać było już po kilku miesią-

cach. Mimo pandemii koronawiru-

sa ostatnie prace wykończeniowe 

przebiegły bez większych opóźnień. 

Z początkiem roku szkolnego sala 

o powierzchni 1200 metrów kwa-

dratowych była gotowa. Można na 

niej grać w siatkówkę, koszyków-

kę, piłkę ręczną, piłkę nożną halo-

wą, badmintona, tenisa ziemnego 

i uprawiać wiele innych dyscyplin 

ogólnorozwojowych. - W hali można 

jednocześnie prowadzić 3 lekcje wy-

chowania fizycznego. A to oznacza 

większą aktywność fizyczną dzieci 

– zauważa dyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 3 Robert Siegel. – Przy-

znam, że ostatnio nie poznaję tego 

miejsca. Najpierw przeszliśmy grun-

towną termomodernizację, a teraz 

zyskaliśmy nowoczesny obiekt. Do-

skonale wiem, że zarówno ucznio-

wie, jak i rodzice doceniają wszyst-

kie zmiany, które w kilku ostatnich 

latach, dzięki decyzjom samorządu, 

przeniosły naszą placówkę w zupeł-

nie inną epokę. 

Nowa hala powstała także z myślą 

o profesjonalnym sporcie. Głównie 

będzie wykorzystana przez gubiń-

skich siatkarzy, którzy już chwalą 

technologie zastosowane przy jej 

budowie i są przekonany, że gra w 

nowym obiekcie będzie dużo bar-

dziej komfortowa. Sportową wizy-

tówkę Gubina docenił także obecny 

na uroczystości wicewojewoda lu-

buski Wojciech Perczak. – To wspa-

niałe, że właśnie w takim miejscu 

jak pogranicze polsko-niemiecki 

wybudowano halę o europejskich 

standardach. Jestem dumny, że na-

sze województwo zyskało wspaniały 

obiekt, który przyczyni się do rozwo-

ju wielu sportowych talentów.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi 

zgromadzeni na sali goście mogli 

zobaczyć dynamiczną lekcję wycho-

wania fizycznego, która zaprezento-

wała ogrom możliwości nowej hali. 

Następnie rozegrano mecz piłki noż-

nej pomiędzy samorządowymi re-

prezentacjami Gubina i Guben, który 

gospodarze wygrali 4:1. 

Zaznaczmy, że to nie koniec in-

westycji w tym miejscu, gdyż pla-

nowana jest rozbudowa hali. – W 

ostatnim tygodniu do Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego złożyliśmy 

wniosek na pozyskanie dofinanso-

wania w kwocie 4 milionów złotych 

– dodaje burmistrz Bartczak. – Jeśli 

otrzymamy pozytywną decyzję to 

za te środki zamierzamy rozbudo-

wać widownię, stworzyć siłownię i 

salę fitness oraz infrastrukturę wo-

kół obiektu. 

Jedna z największych inwestycji w 

historii naszego miasta przebiegała 

bardzo sprawnie, a jej efekt (zarówno 

w środku, jak i na zewnątrz) jest nie-

samowity, o czym może przekonać 

się każdy mieszkaniec Gubina. 

Kilka tygodni temu miasto i gmina 

Gubin żyły historią Eryka Kowalika 

– 15-latka, który przyczynił się do za-

trzymania zuchwałego złodzieja. Na-

stolatka, za wzorową postawę, posta-

nowili wyróżnić burmistrz Bartłomiej 

Bartczak oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej Wojciech Sendera.

Na czym dokładnie polegało zdarze-

nie? 69-letni mieszkaniec naszego 

miasta, poruszający się za pomocą 

podpórki rehabilitacyjnej, został okra-

dziony przez innego mężczyznę, któ-

ry wyciągnął z koszyka torbę. Były w 

niej: portfel z pieniędzmi, dowodem 

osobistym i kartą bankomatową 

oraz telefon. Pokrzywdzony nie był 

w stanie pobiec za sprawcą i zaczął 

krzyczeć „łapać złodzieja”. Właśnie to 

wezwanie usłyszał Eryk i natychmiast 

zareagował. Dzięki niemu, i pomocy 

innych osób, udało się ująć podejrza-

nego. Ponadto nastolatek odnalazł 

Eryk - nastoletni bohater z gminy
też skradzione rzeczy, które zwrócił 

pokrzywdzonemu. 

Przedstawiciele naszego samorządu 

stwierdzili, że czyn piętnastoletniego 

mieszkańca gminy Gubin utwierdził 

ich w przekonaniu, że bezinteresow-

ność, szlachetność i chęć niesienie 

pomocy innym ludziom nie są warto-

ściami obcymi dla młodego pokole-

nia. - Jesteśmy pod wrażeniem Twojej 

odwagi, swoją postawą udowodniłeś, 

że bohaterowie wciąż są wśród nas – 

dodał burmistrz Bartczak. - Pragnie-

my podkreślić, że rodzice i krewni 

mogą być z Ciebie dumni, podobnie 

jak wszyscy mieszkańcy.

- Niech  postawa 15-letniego miesz-

kańca gminy Gubin, w czasach zo-

bojętnienia na ludzką krzywdę bę-

dzie motywatorem dla innych osób, 

które w podobnej sytuacji nie za-

wahają się zadziałać – podsumował 

spotkanie W. Sendera. 
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Nawadnianie 
boisk

Nowe władze 
„Nysy”

Trudna 
decyzja

Raport 998

Podpisano 
umowę

Zafascynowani żelaznymi szlakami
To już druga wycieczka szynobu-

sem do Euromiasta Gubin - Guben 

zorganizowana w krótkim czasie 

przez regionalnego przewoźnika 

Lubuski Zakład POLREGIO Sp. z 

o.o.. Wydarzenie odbyło się w ra-

mach cyklu „Poczuj przygodę od-

krywając lubuskie pociągami”

Na gubeński dworzec kolejowy 

przyjechało w sobotnie przedpołu-

dnie 3 października - około 60 osób 

– w większości zafascynowanych 

„stalowymi szlakami”, przy oka-

zji zwiedzając dwa miasta. Mówi 

Wioleta Bartosz – przedstawicielka 

organizatora wyjazdu z zielono-

górskiego działu handlowego re-

gionalnego przewoźnika: - Mimo 

pandemii zdecydowaliśmy się zor-

ganizować w tym roku kilka wycie-

czek po kolejowych szlakach Ziemi 

Lubuskiej. Oprócz początkowych 

obaw - frekwencja przeszła nasze 

oczekiwania; możliwe, że ludzie 

mimo wszystko są spragnieni wy-

jazdów poza swoje miejscowości. 

Wśród pasażerów mamy też osoby 

autentycznie interesujące się histo-

rią kolejnictwa. Dzisiejsza wyciecz-

ka do Gubina/Guben jest tym bar-

dziej ciekawsza, że od kilkunastu 

lat ruch pasażerski został wstrzy-

many. Z kronikarskiego obowiązku 

odnotowujemy, że tą wycieczką 

„dowodziła”  Pani Wioleta ze wspo-

mnianego działu handlowego, kie-

rownikiem pociągu był Arkadiusz 

Kruczek, a szynobusem „sterował” 

maszynista Jacek Śmiałek. Uczest-

nicy wycieczki po Euromieście zo-

stali oprowadzeni – przez doskona-

le znających swoje przewodnickie 

„rzemiosło” wieloletnich członków 

PTTK – Grażynę Bartkowiak i An-

toniego Fudalskiego, zwiedzając 

obie części miast, Wyspę Teatralną, 

Basztę, Izbę Muzealną SPZG – tu w 

rolę przewodnika wcielił się nasz re-

dakcyjny kolega Stefan Pilaczyński. 

Lubuski Zakład Przewozów Regio-

nalnych planuje jeszcze w tym roku 

– na pożegnanie sezonu – organi-

zację podobnej wycieczki przed 

Świętami Bożego Narodzenia do 

Zgorzelca/Georlitz. 

Antoni Barabasz  

Umowa została podpisana i nieba-

wem w Chlebowie zostaną rozpo-

częte wstępne prace związane z 

budową wiejskiej świetlicy. Jej reali-

zacja jest możliwa dzięki dofinan-

sowaniu na poziomie 63% z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Pozostałe środki będą pochodziły z 

zasobów finansowych gminy wiej-

skiej Gubin. W imieniu władz gmi-

ny umowę podpisał wójt Zbigniew 

Barski. Wstępnie zakładano, że do 

końca br. zostanie opracowana nie-

zbędna dokumentacja i uzyskane 

niezbędne pozwolenia, ale pan-

demia związana z COVID – 19 spo-

wodowała opóźnienia zarówno w 

podpisaniu samej umowy, jak też i 

ich uzyskaniu. Szacuje się, że do 

czerwca 2022 r. inwestycja zostanie 

zrealizowana i przekazana do użyt-

kowania.                    Antoni Barabasz

Wśród kilkunastu gmin w Lubu-

skiem, także gmina wiejska Gubin 

otrzymała środki finansowe na in-

stalację systemu służącego do na-

wadniania boisk piłkarskich – mówi 

wójt Zbigniew Barski. - Zostanie on 

zainstalowany na boisku w Jaromi-

rowicach, a to dlatego, że tamtejsi 

działacze sportowi własnym sump-

tem zebrali część kwoty potrzeb-

nej na jego instalację, a my dzięki 

otrzymanej dotacji w wysokości 

30 tys. złotych ją wesprzemy. - Cza-

su jest mało, jak wyjaśnia włodarz 

gminy, jeżeli nie nastąpią jakieś 

perturbacje związane z otrzyma-

niem niezbędnych pozwoleń i w 

ogłoszonym niebawem przetargu 

na jej wykonawstwo, to od wiosny 

przyszłego roku boisko powinno 

mieć ten system zainstalowany. 

Antoni Barabasz 

Takiej decyzji można było się spo-

dziewać. Organizatorzy Dark Side 

Festival poinformowali o odwoła-

niu tegorocznej edycji. - Jesteśmy 

zmuszeni odwołać tegoroczną 

edycję naszego festiwalu. Zagro-

żenie epidemiologiczne, obostrze-

nia dotyczące organizacji eventów, 

ograniczona możliwość pozyski-

wania sponsorów i zapraszania ka-

pel z zagranicy – to tylko niektóre 

argumenty, które skłoniły nas do 

podjęcia tej trudnej decyzji. Z bó-

lem serca, bo Dark Side Festival w 

Gubinie istnieje nieprzerwanie od 

2000 r. Zdecydowaliśmy się jednak 

przenieść jego XXI edycję na przy-

szły rok (...) - czytamy w oficjalnym 

komunikacie organizatorów DSF. 

W przeszłości na festiwalu gościły 

takie kapele, jak Hate, Lost Soul, czy 

też Vader.                                         (am)

23.09. Trzy zastępy strażaków z 

tutejszej Jednostki Ratowniczo – 

Gaśniczej zostały zadysponowane 

do Galerii HOSSO. Alarm został 

spowodowany w wyniku błędnych 

wskazań czujnika przeciwpożaro-

wego. Nie był to w sumie pierwszy 

wyjazd do tego rodzaju zdarzenia; 

wydaje się, że osoby sprawujące 

nadzór techniczny nad sygnaliza-

cja pożarowo – alarmową powinny 

przeprowadzić jej dokładny prze-

gląd. 

23.09. W miejscowości Późna do 

pożaru trawy na nieużytkach w 

pobliżu stacji transformatorowej 

średniego napięcia zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków oraz po-

gotowie energetyczne. Pożar objął 

powierzchnie około 4 arów.

23.09. Strażacy ponownie zostali 

(trzy zastępy) zadysponowani do 

Galerii HOSSO. Przyczyną ponow-

nie było fałszywe wskazanie czujki 

przeciwpożarowej. 

23.09. W Czarnowie na powierzch-

ni 5 arów paliła się trawa na nie-

użytkach, do zdarzenia zadyspo-

nowano jeden zastęp z JRG w 

Gubinie.

24.09. Jeden zastęp został zadys-

ponowany do „neutralizacji” gniaz-

da os w Dzikowie.

24.09. W Gubinie, na ul. Gdyńskiej 

– w wyniku niezachowania ostroż-

ności w czasie prowadzonych prac 

remontowych przy samochodzie 

znajdującym się w garażu doszło 

do pożaru. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano 2 zastępy straża-

ków z Gubina i 4 Jednostki Ochot-

niczych Straży Pożarnych z oko-

licznych miejscowości: Bobrowic, 

Wężysk, Chlebowa i Starosiedla. 

Straty oszacowano na około 60 ty-

sięcy złotych, a uratowano mienie 

szacunkowej wartości 150 tysięcy.

25.09. Jeden zastep został zadys-

ponowany do Jaromirowic w celu 

„neutralizacji” gniazda os.

29.09. Podobne zdarzenie miało 

miejsce na ul. Piastowskiej w mie-

ście. Do zdarzenia również zadys-

ponowano jeden zastęp strażaków.

30.09. Na skrzyżowaniu ul. Kreso-

wej i Żołnierskiej nastąpiła kolizja 

dwóch samochodów marki Vol-

kswagen; zderzyły się WV – Golf z 

WV – Caddy. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano dwa zastępy stra-

żaków. Traty oszacowano na kwotę 

25 tysięcy złotych, a jej przyczyną 

było wymuszenie pierwszeństwa 

przejazdu przez jednego z kierow-

ców.

01.10. Jeden zastep strażaków zo-

stał zadysponowany do ugaszenia 

ogniska – pozostawionego bez 

nadzoru koło Żenichowa.

Informacje przekazał st. asp. Mar-

cin Murawa.                         Oprac. AB.

Obradujące 5 października Zebranie 

Sprawozdawczo – Wyborcze Sto-

warzyszenia Kobiet Gubin – Guben 

„Nysa” wybrało nowe władze na ko-

lejną kadencję. Spośród uczestniczą-

cych w nim z obu stron Nysy delegat-

ki i delegatów 10-ciu kandydatów – w 

głosowaniu wyłoniono nowy skład 

Zarządu. Przewodniczącą Stowarzy-

szenia ponownie została wybrana 

Sabina Siwka, Wiceprzewodniczącą 

– Wanda Liszak, Sekretarzem Stowa-

rzyszenia została Anna Kamińska, a 

na Skarbnika wybrano Krystynę Arci-

szewską. Do Zarządu weszli również 

Maria Kiszka, Danuta Kaczmarek i 

Johannes Klatzek (ze strony niemiec-

kiej). Do Komisji Rewizyjnej wybrano 

Reginę Balcerzak (wyłoniona na jej 

Przewodniczącą), Wandę Matuszak i 

Danutę Drabińską. Zebranie prowa-

dziła Regina Olech.                               AB.
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Kilka pytań do...
Z mjr w st. spocz. Piotrem Beśkiewiczem – Prezesem Stowarzyszenia Oficerów 5. Dywizji „Kresowiak” rozmawia Antoni Barabasz

Panie Prezesie, proszę o przybli-

żenie naszym Czytelnikom gene-

zy powstania Stowarzyszenia.

Mówiąc o naszym Stowarzyszeniu 

Oficerów 5. Dywizji „Kresowiak” – 

trudno w tym miejscu byłoby nie 

wspomnieć o genezie jego po-

wstania. Wraz z rozformowaniem 

5. Kresowej Dywizji Piechoty – po-

przednio noszącej (przed zmianą 

ustrojową) nazwę 5. Saskiej Dywi-

zji Pancernej – pozostały jedynie 

wspomnienia i w coraz większym 

stopniu niszczejące (i dewasto-

wane) miejsca jej stacjonowania, 

często wraz z przyległą infrastruk-

turą techniczną. Tak się działo w 

naszym mieście, Słubicach, Ko-

żuchowie jak też Kostrzynie nad 

Odrą. Był to rok 1999; (5. Kresowa 

Dywizja Zmechanizowana została 

rozkazem Ministra Obrony Naro-

dowej rozformowana z dniem 31 

grudnia 1998 roku, a z tzw. pozo-

stałości uformowano 5. Brygadę 

Zmechanizowaną) niemal przed 

Świętami Bożego Narodzenia. Na 

jednym z koleżeńskich spotkań 

przy kawie pojawiła się sugestia, 

a by w jakiś sposób nie dopuścić 

do roztrwonienia potencjału ludz-

kiego, jaki pozostał wśród żołnie-

rzy zawodowych, jeszcze nie tak 

dawno pełniących służbę. O ile 

pamiętam – to nasz kolega bę-

dący Szefem jeszcze istniejącego 

Garnizonowego Węzła Łączności 

– mjr Jan Gortych zasugerował 

utworzenie związku – stowarzy-

szenia. Odbyliśmy wiele spotkań, 

narad, dyskusji (mniej lub bardziej 

burzliwych), a był to rok 2000 i 

w efekcie 8 maja tamtego roku 

– nasze Stowarzyszenie, bo taką 

przyjęliśmy nazwę – uzyskało oso-

bowość prawną, będąc oficjalnie 

zarejestrowanym w Sądzie Okrę-

gowym w Zielonej Górze. Naszym 

organem nadzorczym zostało kro-

śnieńskie starostwo. Nasze pierw-

sze, uroczyste zebranie miało 

miejsce 10 czerwca 2000 roku. W 

Statucie mamy też zapis stano-

wiący o naszym oficjalnym ubio-

rze, w którym członkowie Stowa-

rzyszenia mogą je reprezentować.

Zgodnie z naszym Statutem – w 

swoich szeregach skupia ofice-

rów, którzy służyli w jednostkach 

Wojska Polskiego oznaczonych 

indeksem „5”. Na Prezesa Stowa-

rzyszenia wybraliśmy ostatniego 

dowódcę 5. Kresowej Dywizji Zme-

chanizowanej – płk. dypl. Lecha 

Kamińskiego; w jego Zarządzie 

zasiedli ppłk. rez. Stefan Pilaczyń-

ski, ppłk. rez. Henryk Kowalski, 

ppłk. rez. Jerzy Matuszczak, ppłk. 

Janusz Pietras, ppłk. rez. Wiesław 

Jankowski, mjr Zbigniew Kraw-

czyk, kpt. rez. Jan Szymczyszyn, 

ppłk. rez. Włodzimierz Ostrowski 

i ppor. rez. Kazimierz Ostrowski. 

Wówczas akces przynależności 

zgłosiło 23 oficerów; w między-

czasie skład zmieniał się. Niestety 

– wielu z naszych kolegów odeszło 

już na „wieczną służbę” w innym 

wymiarze. Nie żyje również płk. 

dypl. Lech Kamiński – pierwszy 

Prezes „Kresowiaka”. Obecny Za-

rząd naszego Stowarzyszenia sta-

nowią ppłk. rez. Stefan Pilaczyński 

– Wiceprezes, płk. rez. Mirosław 

Kamieniarz jest Skarbnikiem, mjr 

rez. Bogdan Iłowski pełni funkcję 

Sekretarza, a mjr rez. Jan Gortych 

jest członkiem zarządu. Dla mnie 

powierzono pełnienie zaszczytnej 

funkcji Prezesa Stowarzyszenia 

Oficerów 5. Dywizji „Kresowiak”. 

Nasza 5 Dywizja Kresowa Dywizja 

Zmechanizowania, jak też uprzed-

nio – Saski Związek Taktyczny (5 

SDPanc.) – po zmianach ustro-

jowych i przeformowaniu – sta-

nowiła istną „kuźnię generałów” 

Wojska Polskiego. Najmłodszym 

z nich jest awansowany na kolejny 

stopień generalski Piotr Malinow-

ski pełniący funkcję Szefa Sztabu 

Dowództwa generalnego Rodza-

jów Sił Zbrojnych, który swoją służ-

bę zawodową rozpoczął w 6 bata-

lionie rozpoznawczym w Gubinie. 

Z naszym miastem związani są też 

inni generałowie – gen. dyw. dr 

Andrzej Muth, gen. dyw. Wiesław 

Michnowicz, gen. bryg. Andrzej 

Kuśnierek.  

Jak obecnie wygląda działalność 

Stowarzyszenia?

Chcemy w znacznie większym 

stopniu rozszerzyć naszą działal-

ność, nasze koleżeńskie więzi i 

starać się zjednoczyć bez wyjąt-

ku całą kadrę. Wojsko, to nie tyl-

ko oficerowie, to również korpus 

podoficerski, korpus chorążych,  

pracownicy cywilni wojska, sym-

patycy naszego Stowarzyszenia. 

Aktualnie nasze Stowarzyszenie 

liczy 34 członków; czy to jest dużo, 

czy też mało – nie mogę tego oce-

niać. Jednak z własnych obser-

wacji wiem, że na przestrzeni lat 

zostało założonych wiele podob-

nych stowarzyszeń i organizacji; 

o ile na początku ich działalności 

był ogólny aplauz, to po pewnym 

czasie ta praca powoli „zamierała”, 

członkowie jakoś wycofywali się, 

przestali brać udział w zebraniach, 

spotkaniach; pewnie byli również 

zmęczeni niechęcią co poniektó-

rych politycznych decydentów, 

jak też zmęczeni życiem i sytu-

acją społeczną. Przykro mi mówić 

o takich sprawach, ale i taka jest 

rzeczywistość... Są jednak jednost-

ki wojskowe, które kontynuują 

współpracę z podobnymi organi-

zacjami i stowarzyszeniami, zapra-

szając ich przedstawicieli na swoje 

wewnętrzne święta, uroczystości – 

jak przekazanie obowiązków, wy-

jazdy na place ćwiczeń i poligony. 

Niech jako przykład posłuży nasza 

bardzo dobra współpraca z 4. Zie-

lonogórskim Pułkiem Przeciwlot-

niczym im. Stefana Roweckiego 

„Grota” z Czerwieńska. Dobrym 

przykładem takiej współpracy, jak 

też swojego rodzaju opieki, jest 

jednostka w Lesznie oraz „saper” z 

Krosna Odrzańskiego. Jej jakość w 

dużej mierze zależy od zaangażo-

wania dowództw poszczególnych 

jednostek.

W wyniku zmian politycznych w 

Polsce – byli żołnierze Ludowe-

go Wojska Polskiego – znaleźli 

się niejako „w cieniu”; oficjalnie 

jakoby nie istnieją. Po prostu o 

nich zapomniano?

Jako oficerowi – nie przystoi mi 

się wypowiadanie na ten temat, 

ale rozformowanie aż tylu jedno-

stek, mających swoje rodowody, 

jak to się obecnie określa „po nie-

właściwej stronie” – było wielkim 

politycznym błędem. Służyliśmy 

wszyscy naszej ojczyźnie, był i jest 

to nadal jedne z politycznych błę-

dów obecnych władz, który też do-

tknął Gubin. Miasto gospodarczo 

i społecznie po prostu zamarło! 

Odbił się brak jednostek wojsko-

wych, miejsc pracy. Była to dla nas 

– oficerów, naszych rodzin, jak też 

rzeszy pracowników wojska ist-

na tragedia i ludzkie dramaty! W 

latach 80. czyniono w gubińskich 

jednostkach potężne inwestycje, 

a dekadę później nastąpiła ich li-

kwidacja i dewastacja! Zgadzam 

się z opinią, że Gubin, to obec-

nie miasto emerytów i rencistów 

wojskowych. Ale nie zgadzałem 

się i nadal nie zgadzam z trak-

towaniem nas – byłych żołnierzy 

zawodowych - jako „politycznego 

niebytu”, zawieszonych niejako 

w próżni, służących jakiejś „innej 

Polsce” przez obecnych politycz-

nych decydentów jest po prostu 

śmieszne i żenujące. Trudno mi 

powiedzieć, jak w przyszłości po-

toczą się polityczne losy naszego 

kraju i jak w przyszłości obecna sy-

tuacja będzie oceniana.

Przed nami „zapomniana roczni-

ca i święto”. Mam na myśli datę 

12 października?

Oficjalnie Święto Wojska Polskie-

go jest obchodzone w dniu 15 

sierpnia. Nasze Stowarzyszenie 

w dniu 9 października o godzinie 

12.00 na cmentarzu komunalnym 

dokona odsłonięcia nowej tabli-

cy pamiątkowej poświęconej bez 

wyjątku wszystkim żołnierzom 5 

Dywizji Wojska Polskiego, którzy 

odeszli „na wieczna służbę” i są 

pochowani na tym cmentarzu. Na 

razie staraliśmy się upamiętnić 

istnienie w mieście jednostek woj-

skowych poprzez umieszczanie 

tablic pamiątkowych na tych bu-

dynkach, gdzie one stacjonowały, 

jak też część z nich - poświęcona 

poszczególnym jednostkom znaj-

duje się również na budynku Gu-

bińskiego Domu Kultury. Może w 

przyszłości postaramy się zebrać 

je wszystkie w jednym miejscu.

Wybiegając nieco w przyszłość 

– jakie plany ma Stowarzyszenie 

na przyszły rok?

Nie da się ukryć, że wszech-

obecna pandemia skorygowa-

ła nasze zamierzenia. Dla nas w 

bieżącym roku najważniejszym 

zamierzeniem jest właśnie od-

słonięcie wspomnianej tablicy 

i uhonorowanie w ten sposób 

wszystkich naszych kolegów. Jej 

– wcale niemały koszt - w całości 

został pokryty z naszych składek 

członkowskich, które nie są wy-

sokie. Myślę, że w przyszłym roku, 

w zależności od rozwoju sytuacji 

epidemicznej, uda nam się zreali-

zować kilka wyjazdów do zaprzy-

jaźnionych jednostek wojskowych. 

Może będzie to wyjazd np. na poli-

gon przeciwlotniczy w okolicę Ust-

ki lub na któryś z poligonów wojsk 

lądowych. Tak, jak wspomniałem 

– będziemy się starali też przyjąć 

do naszej „wojskowej rodziny” no-

wych członków.

Dziękując za bardzo interesującą 

rozmowę, życzę Ci realizacji tych 

zamierzeń.
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Dobre wieści 

Ważna rola asystenta rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Gubinie od roku 2012 

realizuje zadania wynikające z 

ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej za-

trudniając min. dwóch asysten-

tów rodziny. Asystent przydziela-

ny jest rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, 

na wniosek pracownika socjal-

nego.

2 października w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury kolejny rok akademicki rozpoczęli najpilniejsi studenci. Do nich należą bowiem słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Gubinie. W uroczystości (z zachowaniem uwzględniającym wytyczne GIS w czasie epidemii COVID-19) wzięli udział: słuchacze UTW, 
wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak, koordynator UTW w Gubinie Stanisława Łapkowska oraz doc. dr Jerzy Kopeć. Wykład inauguracyjny poświecony historii 
miasta wygłosił prezes SPZG, Stefan Pilaczyński. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Barwy Jesieni” działającego w ramach zajęć UTW w Gubinie.  (AB)

UTW w Gubinie zainaugurował nowy rok

W czerwcu pisaliśmy o 

Mikołaju, który choruje 

na obustronny niedo-

słuch. Dzięki ludziom 

dobrego serca udało 

się zebrać ponad 130 

tysięcy zł na implant śli-

makowy, który możliwi 

mu normalne funkcjo-

nowanie w społeczeń-

stwie. Postanowiliśmy 

sprawdzić, jak chłopiec 

się miewa.

Na szczęście informacje są pozy-

tywne. - Mikołaj po wrześniowych 

zabiegach czuje się już dobrze, 

choć miał jeszcze spuchnięte 

gardło po wycięciu 3 migdała i 

nacięcie bocznych migdałków. 

Zabiegi odbywały się w Kajeta-

nach koło Warszawy. Rany goją 

się dobrze, bez żadnych krwia-

ków i płynów, gdzie tego oba-

wialiśmy się najbardziej. W środę 

(30.09) miał ściągnięcie szwów i 

założenie procesora mowy, wtedy 

mogliśmy wrócić do domu. Mi-

kołaj dzielnie to wszystko znosi, 

jesteśmy z niego bardzo dumni 

- podkreśla Martyna Paczkowska, 

mama Mikołaja. W dalszej kolej-

ności chłopca czeka rehabilitacja 

i powrót do przedszkola. Rehabi-

litacje będzie miał raz w tygodniu 

w Zielonej Górze i prawdopodob-

nie 3 razy w tygodniu w Gubinie. 

- W tym roku Mikołaj pierwszy raz 

był na turnusie rehabilitacyjnym, 

z którego jesteśmy zadowoleni i 

mile zaskoczeni, bo po takim ty-

godniu Miki poczynił duże postę-

py. Na pewno będziemy chcieli 

w przyszłym roku zorganizować 

mu takie wyjazdy. Korzystając 

z okazji, bardzo chciałabym po-

dziękować Kasi Budzan za zor-

ganizowanie tego wszystkiego, 

za jej wsparcie i dobre serce. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

nam pomogli. Wiele to dla nas 

znaczy... Nie sądziliśmy, że dosta-

niemy tyle wsparcia. Będziemy 

za to wdzięczni do końca życia... 

- dodaje pani Martyna. Miejmy 

nadzieję, że Mikołaj będzie robić 

kolejne postępy i wkrótce będzie-

my mogli na łamach naszej gaze-

ty napisać kolejne dobre wieści 

o dzielnym Mikołaju. Polecamy 

śledzić na Facebooku stronę „Po-

móż Mikołajowi Usłyszeć Świat”. 

(am)

Kim jest asystent rodziny – gazeta 

pyta Teresę Dziedzic – kierowniczkę 

MOPS. - Asystent rodziny  to osoba, 

która wspiera rodzinę z dziećmi w 

trudnej sytuacji życiowej. Wspiera-

nie dotyczy rodziny, która nie potrafi 

samodzielnie pokonywać trudności 

życiowych, zwłaszcza problemów 

opiekuńczo – wychowawczych. Asy-

stent pomaga w pokonywaniu trud-

ności, wykorzystując mocne stron 

członków rodziny, ich zasoby rodzi-

ny i zasoby instytucjonalne. Jego 

zadaniem nie jest wyręczanie ro-

dziny, lecz wskazywanie kierunków, 

motywowanie oraz naprowadzanie. 

Praca asystenta jest procesem dłu-

gofalowym. Wspierają i towarzyszą 

rodzinom średnio 2 – 3 lata. Głów-

nym celem wsparcia jest doprowa-

dzenie rodziny do samodzielności i 

odpowiedzialności za własne życie, 

aby potrafiła pokonywać trudności 

życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki 

i wychowania dzieci.

Czego dotyczy, jak jest realizowa-

na współpraca asystenta z rodzi-

ną? - Głównie doradztwa w zakre-

sie prowadzenia gospodarstwa 

domowego, wspierania w sprawach 

dotyczących sytuacji zdrowotnej 

członków rodziny, pomocy w poszu-

kiwaniu pracy, w załatwianiu spraw 

w urzędach i instytucjach, w rozwią-

zywaniu problemów i konfliktów 

rodzinnych, wzmacnianiu kompe-

tencji rodzicielskich, motywowaniu 

do zaangażowania się w edukację 

dzieci i egzekwowaniu obowiązku 

szkolnego, kontaktu ze specjalista-

mi, podjęcia terapii uzależnień, pracy 

nad relacjami w rodzinie. Działania 

asystenta rodziny mają zapobiec 

umieszczeniu dzieci w pieczy zastęp-

czej tj. w domu dziecka, pogotowiu 

rodzinnym lub rodzinie zastępczej.

Pod opieką dwóch asystentów w 

gubińskim MOPS-ie (są to panie) 

znajduje się aktualnie 27 gubińskich 

rodzin. Praca z rodzinami jest trudna, 

wymagająca dyspozycyjności i za-

angażowania asystentów. Cieszy ich 

każda dokonująca się zmiana w ży-

ciu rodziny taka jak np. poprawa sy-

tuacji materialno – bytowej, sytuacji 

zdrowotnej, czy też promocji dzieci 

do następnej klasy. W ramach reali-

zacji „Programu wspierania rodziny 

w gminie Gubin o statusie miejskim 

na lata 2020 - 2022”  jest zatrudniony 

psycholog dziecięcy, który wspoma-

ga działania asystentów i rodziców, 

udzielając konsultacji i porad w za-

kresie budowania prawidłowych re-

lacji i więzi rodzinnych oraz zapewnia 

wsparcie psychologiczne dzieciom. 

W tym roku udzielił już 54 konsulta-

cje w siedzibie Ośrodka oraz  w śro-

dowisku rodzinnym. - Z asystentem 

rodziny można kontaktować się w 

siedzibie MOPS, ul. Gdańska 17, pok. 

123  lub tel.:  68 455 81 57.                (sp)
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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

Gubin, ul. Platanowa 13

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

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

TEATR KWIATÓW
Gubin ul. Gubenska 4 

(20 m. od mostu granicznego)
Tel. 799 087 721

Pn.- Pt. 10.00-17:00   Sob. 10:00-15:00

Naszej serdecznej koleżance z 
pracy - Pani Dorocie Michalczyk, 

z powodu śmierci ukochanej 
mamy, składamy wyrazy 

najgłębszego współczucia, 
łącząc się w żalu.

Dyrekcja oraz pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Gubinie
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Rozegrano 9 konkurencji 

19 września rozegrana została 2. 

Edycja Gubińskiej Ligi w Strze-

lectwie Tarczowym. Organiza-

torem zawodów było Stowarzy-

szenie Strzelecko-Obronne GKS 

Pionier. Na starcie stanęło ponad 

dwudziestu zawodników, repre-

zentujących kluby: K.S Strzelec 

Zielona Góra, Glauberyt Lubin, 

SSO GKS Pionier, LOK Gubin oraz 

Team Bilicz. 

Szybko się napełniają! Ukradł panele
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Zielonej 
Góry zatrzymali poszukiwanego przez sąd Pola-
ka, który przewoził 102 sztuki kradzionych paneli 
fotowoltaicznych.

Dzień Szpilek 
w Gubinie

W naszym mieście pojawiły się 

specjalne pojemniki w kształcie 

serca, do których można wrzucać 

nakrętki. Stoją one na skrzyżowa-

niu ulic Krzywoustego i Platano-

wej (obok Horexu) oraz przy ulicy 

Barlickiego. W zaledwie 3 dni wy-

ciągnięto z nich aż 75,5 kg nakrę-

tek! Taka akcja to nie tylko dbałość 

o segregację odpadów, ale także 

podanie pomocnej dłoni potrze-

bującym. Kosz - serce przeznaczo-

ny jest na plastikowe nakrętki, np. 

po napojach, kawie, mleku, czy 

jogurtach. W pojemniku zostawić 

możemy również zakrętki po che-

mii gospodarczej, po płynach do 

zmywania, szamponach i płynach 

do płukania. Ważne, by nie dorzu-

cać do nakrętek innych przedmio-

tów, a jeśli mają one np. tekturowe 

uszczelki - trzeba je usunąć przed 

wyrzuceniem.                                  (red)

Cieszy duża liczba de-

biutantów na podium. 

Warto podkreślić, że 

w zawodach medale 

zdobywali nowi człon-

kowie SSO GKS Pionier.

„

Zawody przeprowadzono w dziewię-

ciu konkurencjach w pistolecie, ka-

rabinie i strzelbie gładkolufowej. Oto 

zwycięzcy poszczególnych konku-

rencji: Pistolet centralnego zapłonu: 

Marek Stępień (K.S Strzelec Zielona 

Góra), Pistolet bocznego zapłonu: 

Adam Bilicz (LOK Gubin), Pistolet 

centralnego zapłonu 20s: Radosław 

Szóstek (SSO GKS Pionier), Pistolet 

bocznego zapłonu 2x10s: Michał Bu-

likowski (SSO GKS Pionier), Karabin 

bocznego zapłonu: Ziemowit Patek 

(SSO GKS Pionier), Karabin central-

nego zapłonu klasa standard: Cezary 

Gajdemski (Glauberyt Lubin), Kara-

bin centralnego zapłonu klasa open: 

Ryszard Akuszyk (SSO GKS Pionier), 

Strzelba gładkolufowa breneka: Ra-

dosław Szumocki (SSO GKS Pionier), 

Strzelba gładkolufowa breneka 10s: 

Radosław Szumocki (SSO GKS Pio-

nier). - Cieszy duża liczba debiutan-

tów na podium. Warto podkreślić, że 

w zawodach medale zdobywali nowi 

członkowie SSO GKS Pionier. Podzię-

kowanie należą się dla wszystkich 

osób funkcyjnych za przygotowanie 

i przeprowadzenie tych zawodów. 

Dziękujemy wszystkim za udział i 

sportową postawę, a medalistom 

gratulujemy - mówi prezes stowarzy-

szenia, gen. dyw. rez. Wiesław Mich-

nowicz. Do końca tegorocznego se-

zonu pozostały jeszcze dwie edycje 

zawodów po jednej dynamicznej -11 

października i tarczowej - 7 listopada.

Celem Stowarzyszenia Strzelecko

-Obronnego Gubiński Klub Spor-

towy „Pionier” jest prowadzenie 

działalności szkoleniowej w zakresie 

proobronnym i strzelectwa sporto-

wego. Jest ono prowadzone w opar-

ciu o kilka sekcji i własną strzelnicę. 

W szkoleniu uczestniczyć mogą po 

wstąpieniu do Stowarzyszenia: mło-

dzież szkolna od 14 roku życia oraz 

dorośli. Działalność Stowarzyszenia 

daje możliwość przygotowania mło-

dzieży do przyszłego zawodu w służ-

bach mundurowych oraz aktywne-

go udziału w zajęciach o charakterze 

proobronnym.

Ponadto istnieje możliwość uzyska-

nia uprawnień w sporcie strzeleckim 

(patent strzelecki, instruktor strze-

lectwa) oraz możliwość posiadania 

broni do celów sportowych. Więcej 

informacji na: pionier.gubin.com.pl 

(red)

Foto : Lucjan Ochota

„Daj dziewczynie odpowiednie buty, 

a podbije świat.” - powiedziała kiedyś 

znana aktorka Marylin Monroe.  25 

września, nie tylko kobiety założyły 

odpowiednie buty, ale poczynili to 

również mężczyźni i podbijali wspól-

nie świat. Robili to dla dzieci chorych 

na nowotwory. 

25 września odbył się „Dzień Szpilek”. 

Z tej okazji luksusowa sieć sklepów, 

rok temu, wpadła na pomysł, że za-

inicjuje pewną akcję. Jej zasady są ba-

nalnie proste. Wystarczy założyć szpil-

ki w dzień ich święta. Zrobić sobie 

zdjęcie i wrzucić je na Facebooka lub 

Instagrama z oznaczeniem #Dzień-

szpilek. Za każde takie zdjęcie orga-

nizatorzy akcji przekażą 2 zł na rzecz 

dzieci chorych na raka z Fundacji Na 

Ratunek Dzieciom z Chorobą. Ha-

sło utworzone przez organizatorów 

„Przyszpil z nami raka” zmotywowało 

również mieszkańców naszej gminy. 

Do akcji dołączyły pojedyncze osoby, 

ale także szkoły, które pokazały, że ich 

uczniowie i nauczyciele, działający 

razem, mogą zrobić wiele. Gubińskie 

placówki, które brały udział w przed-

sięwzięciu to min. Zespół Szkół Lice-

alnych i Technicznych im. Stanisława 

Staszica, czy Zespół Szkół Ogólno-

kształcących. Akcję wsparło również 

Stowarzyszenie „Esquarda” i Urząd 

Miejski. Cała kampania przeszła naj-

śmielsze oczekiwania. Już dziś mówi 

się o milionie złotych, które pojawią 

się na koncie fundacji, są to jednak 

nieoficjalne informacje. Pewni może-

my być tylko jednego, że chęć niesie-

nia pomocy jest ogromna. I niech tak 

zostanie.

Martyna Pawelska

We wtorek, 29 września br., funk-

cjonariusze Straży Granicznej z 

Zielonej Góry, pełniąc służbę w 

Gubinku, wylegitymowali kie-

rowcę dostawczego auta wiozą-

cego panele fotowoltaiczne. - W 

trakcie kontroli dokumentów 

okazało się, że 33-letni Polak po-

szukiwany jest od roku przez Sąd 

Rejonowy w Zielonej Górze w 

celu odbycia 83 dni kary pozba-

wienia wolności za uchylanie się 

od obowiązku alimentacyjnego. 

Funkcjonariuszy zainteresowały 

także panele słoneczne przewo-

żone przez zatrzymanego. Męż-

czyzna nie potrafił wytłumaczyć 

skąd pochodzą, jak również nie 

posiadała żadnych paragonów, 

czy faktur ich zakupu. Funkcjona-

riusze poprzez Polsko-Niemiec-

kie Centrum Współpracy Służb 

Granicznych Policyjnych i Cel-

nych (PNCW) w Świecku ustalili, 

że ujawnione panele słoneczne 

pochodzą z kradzieży dokonanej 

na terytorium Niemiec. Postępo-

wanie, w sprawie pochodzących 

z kradzieży paneli o wartości po-

nad 87,7 tysiąca złotych, prowa-

dzi Policja w Gubinie - informuje 

„WG” mjr SG Joanna Konieczniak, 

Rzecznik Prasowy Komendanta 

Nadodrzańskiego Oddziału Stra-

ży Granicznej. 

(red)
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Łączy jazz i gospel
W już ponad dziesięcioletniej historii 

Gubińskich zaduszek Jazzowych to z 

pewnością będzie koncert wyjątko-

wy. Po pierwsze Ewa Uryga to jedna 

z najbardziej znanych europejskich 

wokalistek, które łączą jazz z bardzo 

charakterystycznym nurtem muzyki 

gospel i spirituals, którego początki i 

rozwój łączą się nierozerwalnie z po-

czątkami kultury Afroamerykanów 

w Stanach Zjednoczonych. Po drugie 

ten rodzaj muzyki jak dotąd nie był 

prezentowany w programie zadusz-

kowych koncertów. Po trzecie śpie-

wanie muzyki Gospel dla samej Ewy 

Urygi jest bardzo osobistym elemen-

tem jej artystycznego życiorysu. - To 

program - mówi artystka - inspiro-

wany muzyką Mahalii Jackson, której 

twórczość zafascynowała mnie jesz-

cze w wieku młodzieńczym, a fascy-

nacja ta przesądziła o wyborze jazzu, 

jako kierunku w mojej karierze arty-

stycznej. - Co ciekawe w programie 

płyty i samego koncertu nie brakuje 

także polskiego wątku. O absolutnej 

wyjątkowości tego przedsięwzięcia 

stanowi też fakt, że znalazła się w 

nim kompozycja Fryderyka Chopina, 

do której tekst został napisany przez 

samą Mahalię Jackson. Ponadto na 

koncercie będzie można usłyszeć 

bardzo znane utwory z repertuaru 

Mahalii, ale w zupełnie innych aran-

żacjach jazzowych, których autorem 

jest Mark Soskin. E.Uryga: - W projek-

cie między innymi znalazł się utwór z 

filmu Żona Pastora „Somebody big-

ger than you and I”, w którym główną 

rolę zagrała Withney Houston, a wiele 

lat wcześniej, utwór ten wykonywała 

jako jedna z pierwszych właśnie Ma-

halia Jackson. - Koncert w ramach 

tegorocznych Zaduszek będzie zna-

komitą okazją, aby przypomnieć 

ten unikalny nurt w historii muzyki, 

ale i samą postać Mahalii Jackson, 

dziś trochę zapomnianej wokalistki, 

a przecież artystki o niebagatelnym 

wpływie na rozwój wokalnego jazzu, 

zwłaszcza jego związków z szeroko 

pojętą muzyką religijną. Koncert od-

będzie się w Sali widowiskowej GDK 

z zachowaniem wymaganych obo-

strzeń sanitarnych i ograniczonej ilo-

ści miejsc. Warto zatem postarać się o 

bilety możliwie jak najszybciej. 

(awi)  

Pomimo pandemii, przedstawiciele 

Izby Muzelanej SPZG na brak zainte-

resowania nie narzekają. Tym razem 

w kolejne sobotnie popołudnie zaj-

rzeli do nich miłośnicy zabytkowych 

pojazdów militarnych z Guben, Co-

otbus, Bautzen i Ludwigsfelde. Gru-

pę zorganizował gubinianin Marc 

Quaas. Sam jest właścicielem jeepa 

M38 jak dodał z czasów wojny ame-

rykańsko-wietnamskiej. Ponadto jest 

właścicielem prywatnego muzeum 

militariów. 

Na placu przed Izbą Muzealną stanęły 

niecodzienne pojazdy: dwa hamery, 

dwa chevrolety, uaz i jeep M38. Wła-

ściciele podziwiali przede wszystkim 

Izbę Wojskową – wiadomo – zaintere-

sowani militariami, następnie kolum-

na pojazdów, wzbudzając zrozumiałe 

zainteresowanie na gubińskich uli-

cach,  skierowała się do kompleksu 

Miłośnicy militariów
koszarowego przy ulicy Wyzwolenia. 

Samochody wjechały na teren ko-

szar – wcześniej nie do pomyślenia, 

a pasażerowie wysłuchali prelekcji 

ppłk. rez. Stefana Pilaczyńskiego o 

historii koszar od 1935 roku, kiedy to 

zbudowano koszary, do czasu, gdy 

Wojsko Polskie (73 pułk zmechani-

zowany Ułanów Karpackich) w 1998 

roku opuściło te koszary. Wycieczka 

zakończyła się na Górze Śmierci w 

miejscu, gdzie przed laty stała Wieża 

Bismarcka, postawiona w  1908 roku. 

Na początku lutego 1945 roku wieża 

miała się jeszcze dobrze. Jednak w 

kierunku Guben nadciągały wojska 

Armii Czerwonej. Żołnierze niemieccy 

broniący miasta - w obawie, iż wie-

ża może zostać wykorzystana jako 

punkt obserwacyjny przeciwnika - 

wieżę wysadzili. Dziś nie ma po niej 

śladu.                                                          (sp) 
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Musimy dbać o naszą planetę!

Aktywistka działająca na rzecz ludzi i przyrody. Wielkie zielone serce, 

które głęboko wierzy w sprawczość ludzkich działań i robi wszystko co 

w jej mocy, abyśmy wszyscy mieli możliwość bezpiecznego życia na 

naszej planecie. Marta Palińska, aktywistka Greenpeace Polska i duma 

naszego miasta Gubina.

To był ich życiowy cel  

Zaczęła działać, bo chciała zmie-

niać to, z czym się nie zgadza, a 

nie zniechęcać się tym, że przecież 

„i tak nic nie da się zmienić”. Mia-

ła i wciąż ma nadzieję na zmiany, 

choć oczywiście nie jest to łatwe, 

ponieważ nigdy nie ma gwaran-

cji, że zmiany uda się osiągnąć i 

nigdy do końca nie wiadomo ile 

może to potrwać - zajmuje to czę-

sto wiele lat. - Tak było przecież 

w przypadku planów rozpoczęcia 

wydobywania węgla brunatnego 

w gminach Gubin i Brody. Dopiero 

po 10 latach działań mieszkańców 

i mieszkanek, po dwóch referen-

dach, w których wyrażono nie-

zgodę na wydobywanie węgla, po 

międzynarodowym proteście, w 

którym wzięło udział kilka tysięcy 

osób, można było ogłosić sukces 

- efekt wielu działań, zaangażowa-

nia wielu osób. Wydaję mi się, że 

reagowanie na niesprawiedliwość 

(a za taką uznaję ignorowanie 

kryzysu klimatycznego i szóstego 

masowego wymierania gatun-

ków) jest moralnie konieczne. To 

jest moją motywacją. - powiedzia-

ła Marta.

Marta uważa, że jeśli chodzi o na-

szą planetę, żeby dokonać sku-

tecznej zmiany, trzeba między 

innymi chodzić na wybory. Ona to 

robi i do tego zachęca: - Kluczowe 

zmiany nie są kwestią tylko i wy-

łącznie świadomości społeczeń-

stwa, ale także decyzji kluczowych 

polityków i polityczek. Dlatego 

właśnie protestuję przeciwko po-

lityce ignorującej zagrożenia o 

których od lat alarmują naukowcy 

i naukowczynie, a także wybie-

ram polityków i polityczki, którzy 

rozumieją skalę wyzwań. - Poza 

wymienionymi wcześniej działa-

niami, na rzecz środowiska, Marta 

Palińska bierze udział w demon-

stracjach Młodzieżowego Straj-

ku Klimatycznego, a także działa 

razem z Greenpeace Polska - na 

przykład w 2019 roku relacjonowa-

ła z Gdańska przebieg blokady im-

portu węgla do Polski. W te waka-

cje była w Karpatach, by pokazać 

skalę dewastacji wycinką starej, 

pełnej dzikiego życia puszczy. W 

2017 roku brała udział w obywatel-

skich spacerach sprzeciwiających 

się zakazom wstępu do lasu, wpro-

wadzonym by ukryć skalę wycinek 

w Puszczy Białowieskiej. Od końca 

2019 roku współtworzy też kanał 

Greenpeace Polska na YouTube. 

Zapytaliśmy się Marty, czy ma na 

swoim koncie jakiś mały sukces 

związany ze swoją aktywnością na 

rzecz środowiska. Czy ktoś dzięki 

niej i temu, że nagłaśniania real-

ny problem związany z klimatem, 

zmienił swoje postępowanie, albo 

zechciał działać tak jak ona?

 - Zdarzają się sytuacje kiedy ktoś 

na przykład powie, że przestał jeść 

mięso, bo zobaczył na YouTube 

film o tym, że masowa produkcja 

mięsa nie ma sensu. To bardzo 

miłe sytuacje, choć poza indywi-

dualnymi zmianami w codzien-

nych nawykach najbardziej cieszy 

mnie, gdy zmotywuję kogoś do 

działania - na przykład w Greenpe-

ace, albo innym ruchu. Bo to nasze 

wspólne działania na rzecz zmiany 

przynoszą najwięcej korzyści pla-

necie i w konsekwencji nam sa-

mym. - odpowiedziała ekolożka. 

Podpytaliśmy również Martę o 

marzenia związane z jej działalno-

ścią. Odpowiedziała, że chciałaby, 

aby Polska jak najszybciej osią-

gnęła neutralność klimatyczną. 

Chodzi o to, żeby do 2040 roku nie 

emitować żadnych nowych gazów 

cieplarnianych - ani z energetyki, 

ani z przemysłu, ani z transportu. 

Jest to konieczne, aby uniknąć 

katastrofy klimatycznej, przed 

którą ostrzegają nas naukowcy, 

naukowczynie, aktywiści i akty-

wistki. Jednak nie zapomina ona o 

sprawiedliwości i chce, aby dobro 

dla planety, szło w parze z zapew-

nieniem miejsc pracy osobom za-

trudnionym w sektorach, które 

nie mogą dłużej funkcjonować ze 

względu na kryzys klimatyczny. - 

Poza tym, chciałabym, żebyśmy 

oddawali więcej miejsca przyro-

dzie, nie traktując jej jako prze-

szkody w nowych inwestycjach, 

ale jak największą inwestycję w 

przyszłość.

Martyna Pawelska

Posterunkowi Błażej Kancelarz oraz 

Marek Czarnowski to nowi policjan-

ci, którzy zasilili szeregi krośnieńskiej 

komendy. Od szkoły średniej, kiedy 

to stali się uczniami klas munduro-

wych, obrali sobie jeden cel - zostać 

stróżem prawa. Jak informują „WG” 

podkomisarz Justyna Kulka z KPP 

w Krośnie Odrz.: - Podczas spotka-

nia z I Zastępcą Komendanta Po-

wiatowego Policji w Krośnie Odrz. 

młodszym inspektorem Maciejem 

Sipkiem oraz Zastępcą Naczelni-

ka Wydziału Prewencji aspirantem 

sztabowym Markiem Żelkiem opo-

wiedzieli o powodach, które skło-

niły ich do związania przyszłości z 

Policją, procesie rekrutacji, a także 

swoich planach i oczekiwaniach. 

Wstąpienie w szeregi Policji było dla 

nich następstwem procesu eduka-

cji. Służba w tej formacji planowana 

była od czasów szkoły średniej. W 

przypadku Błażeja Kancelarz była to 

klasa mundurowa w Gubinie, nato-

miast Marek Czarnowski wybrał kla-

sę mundurową o profilu policyjnym 

w Czerwieńsku. Zajęcia prowadzo-

ne w obydwu placówkach umożli-

wiły im poznanie pracy policjantów 

od wewnątrz. Organizowane przez 

funkcjonariuszy spotkania, dające 

możliwość bezpośredniej rozmowy 

z policjantami różnych wydziałów, 

liczne zajęcia teoretyczno-praktycz-

ne takie jak strzelectwo, samoobro-

na, lekcje z technikiem kryminalisty-

ki, czy możliwość obejrzenie sprzętu 

wykorzystywanego w codziennej 

pracy, uświadomiły im, że służba w 

mundurach policyjnych to coś co 

chcą robić w przyszłości. Po złożeniu 

odpowiedniej dokumentacji w KPP 

w Krośnie Odrz., oczekiwali na test 

wiedzy i sprawności fizycznej, co 

nie sprawiło im większego proble-

mu. Trudniejszy był test psycholo-

giczny, który jest kolejnym etapem 

rekrutacji. Jest on ukierunkowany 

na sprawdzenie osobowości oraz 

przydatności do pracy jako funkcjo-

nariusz, za czym idzie brak możli-

wości przygotowania się do niego. 

Pozytywne ukończenie wymienio-

nych etapów skutkowało rozmową 

kwalifikacyjną w Komendzie Woje-

wódzkiej Policji w Gorzowie Wielko-

polskim, a następnie skierowaniem 

na badania psychologiczne oraz ko-

misję lekarską. Aktualnie oczekują 

na uroczyste ślubowanie i szkolenie 

podstawowe. 

Posterunkowy Błażej Kancelarz my-

śli o służbie prewencyjnej. W jego 

planach na przyszłość, ze względu 

na specyfikę pracy, jest służba w Sa-

modzielnym Pododdziale Kontrter-

rorystycznym Policji. Zdają sobie 

jednak sprawę, że przed nim wiele 

lat nauki i wyzwań, z którymi będzie 

musiał się zmierzyć. Mimo, że nie 

ma jeszcze doświadczenia w Policji, 

zrobi wszystko, aby sprostać ocze-

kiwaniom i nie zawieść osób, które 

będą liczyły na pomoc. 

Informacje dotyczące doboru do 

służby w Policji można znaleźć na 

stronie Internetowej: gorzow.kwp.

policja.gov.pl lub dzwoniąc pod 

numer tel.: 47 794 5270/71 - Zespół   

Kadr i Szkolenia w Komendzie Po-

wiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim.                                                 

     (red)
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historia I społeczeństwo
Hotelowi złodziejeJak powstawała pływalnia?

„Noc Muzeów” za nami

Był rok 1972. Na pomysł budowy w 

Gubinie krytej pływalni wpadł dyrek-

tor Miejskiego Zarządu Budynków 

Mieszkalnych Julian Kasowski. Tema-

tem zainteresował władze miejskie. 

Pomysł budowy krytej pływalni roz-

szedł się po mieście lotem błyskawicy. 

Pojawiły się tradycyjne, jak przy takiej 

okazji pytania: Skąd pieniądze, skąd 

materiały? A czasy były trudne. Na-

czelnikiem miasta był wówczas Ste-

fan Ciszek. Dyrektor Kasowski, zgod-

nie ze wskazaniem swojego zastępcy 

Jerzego Maciąga, oddelegował do 

miejscowości Brzeszcze kierownika 

działu ds. technicznych Bronisława 

Lasotę po gotową dokumentację, 

gdzie taka pływalnia została wcze-

śniej wybudowana. Powołano Zespół 

ds. Budowy Krytej Pływalni, w które-

go skład weszli dyrektorzy i prezesi 

większych zakładów pracy, a na czele 

stanął Julian Kasowski.

Wybrano miejsce pod budowę. Ge-

neralnym wykonawcą robót była 

Spółdzielnia Remontowo-Budowla-

na „Nowa Era”, którego prezesem był 

wówczas pan Pantmajer. Kierowni-

kiem budowy został Tadeusz Kędzier-

ski, a Lech Kiertyczak - początkujący 

technik budowlany - koordynował 

prace wykonywane w ramach czy-

nów społecznych i przez oddelego-

wanych pracowników z zakładów 

pracy. Roboty ruszyły cała parą, ale 

radość nie trwała długo. Po pewnych 

perturbacjach polityczno-personal-

nych roboty stanęły. Plac budowy za-

rósł chwastami. 26 października 1977 

r. ówczesny Miejski Komitet Frontu 

Jedności Narodowej powołał Sztab 

do Budowy Krytej Pływalni, a w jego 

skład weszły władze miasta i partii 

oraz niektórzy kierownicy zakładów 

pracy. Uzgodniono z załogami zakła-

dów pracy, że opodatkują się w wy-

sokości 0,25% od rocznych poborów i 

będą przekazywać je na rzecz budo-

wy pływalni. Dla informacji podam, że 

udział pracowników zakładów pracy 

Gubina w kosztach budowy wyniósł 

5.5 milionów zł. Pięć milionów pozy-

skano z województwa i centrali. Wy-

drukowano tzw. cegiełki o różnych 

nominałach, które były wykupywane 

przez mieszkańców. Brak miejsca nie 

pozwala na opisywanie wszystkich 

kłopotów i przeszkód, które trzeba 

było pokonać. Te czasem piętrzyły się 

bez granic, ale upór pomysłodawców 

i wykonawców sprawiał, że budowa 

zmierzała do celu. Kryta pływalnia z 

basenem o wymiarach 25 m na 12.5 

m została oddana do użytku 5 wrze-

śnia 1979 roku. Całkowity koszt budo-

wy wyniósł 16.2 miliona zł. (mały fiat 

kosztował wówczas 87 tys. zł). Pływal-

nia służyła długie lata i po 25 latach 

zaczęła wymagać coraz więcej na-

kładów na usuwanie awarii. W lipcu 

2001 roku burmistrz Lech Kiertyczak 

zdecydował o remoncie i moderni-

zacji pływalni. Kolejne decyzje były 

korzystne dla pływalni. Zobowiązano 

Zarząd Miasta (taki był wówczas w 

strukturze samorządów) do podjęcia 

starań o dofinansowanie zadania z 

innych źródeł. W pierwszym etapie 

nastąpiła całkowita wymiana instala-

cji kanalizacyjnych, c. o oraz wodnych 

z uwzględnieniem uzdatniania wody 

w oparciu o zasadę dezynfekcji pod-

chlorynem sodu w obiegu zamknię-

tym. Aluminiową konstrukcję niecek 

basenowych zamieniono na żelbeto-

wą. Układ komunikacyjny i funkcjo-

nalny oraz pomieszczenia sanitarne 

dostosowano do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych, zlikwidowano ba-

riery architektoniczne m.in. przy wej-

ściu głównym zamontowano dwie 

windy, które służą również osobom 

na wózkach inwalidzkich, basen wy-

posażono w specjalny podnośnik dla 

osób z dysfunkcją ruchową, posadzki 

wymieniona na antypoślizgowe, ła-

two zmywalne. Dobudowano obiekt 

zjeżdżalni wodnej o powierzchni 

71.65m2 i kubaturze 518m3 i długo-

ści ślizgu 83.57 m. Wyposażono ka-

biny natryskowe w nową armaturę 

sanitarną, zainstalowano suszarki. 

Pływalnię wyposażono w urządzenia 

do masaży wodnych. Wprowadzono 

elektroniczny system obsługi klienta. 

Na zewnątrz obiektu usytuowano 

instalację solarną z 200 kolektorami 

słonecznymi do podgrzewania wody( 

w tym roku w części zniszczone przez 

wandali). Całkowity koszt remon-

tu wyniósł 7.667.402.68 zł. Otwarcia 

zmodernizowanej i wyremontowa-

nej pływalni dokonał 1 lipca 2004 

burmistrz Kiertyczak w towarzystwie 

proboszcza księdza Zbigniewa Sa-

mociaka. Radości było co niemiara, 

ponieważ obydwaj w kąpielówkach 

„popłynęli” zjeżdżalnią wodną. Od tej 

uroczystości minęło 16 lat i pływalnia, 

gdyby zaprzestano kolejnych moder-

nizacji, stałaby się obiektem niemal 

archaicznym. Przez kolejne lata mo-

dernizowana, dzięki szczególnemu 

zaangażowaniu kierownika obiektu 

Jacka Czerepki i podległej mu załogi, 

służy dzielnie kolejnym pokoleniom 

gubinian, a przede wszystkim dzie-

ciom i młodzieży, choć pływalnia ma 

już ponad 40 lat. Przy pisaniu artyku-

łu korzystałem z tekstu U. Kondracik 

opublikowanego w numerach 21-

21/2013 biuletynu „Gubin i Okolice”(sp)

„W ostatnim czasie hotelowi zło-

dzieje dali się po raz kolejny we 

znaki za sprawą swego niecnego 

procederu”, informuje miejscowa 

„Gubener Zeitung” („Gazeta Gubeń-

ska”) z 01.09.1920 roku. Tym razem 

przekonali się o tym właściciele 

hoteli, gdy ich goście dokonali kra-

dzieży wyposażenia i potajemnie się 

oddalili. Teraz zgłosił się kolejny po-

szkodowany, któremu dwóch mło-

dych ludzi ukradło pościel i ręczniki, 

a do tego nie zapłacili rachunku. 

Aby uciec niepostrzeżenie, zaryglo-

wali od wewnątrz drzwi do pokoju, 

a po rynnie spuścili się z pierwsze-

go piętra na podwórze. Oczywiście, 

duże, częste i niespodziewane kra-

dzieże, nad którymi trudno zapa-

nować, mogą spędzać hotelarzom 

sen z powiek. Jest to na swój sposób 

nieco „zabawne”, że hotelarz, który 

dwoi się i troi, by swoim gościom za-

pewnić spokojny sen, sam nie może 

zmrużyć oka z obawy, że ich goście 

zaplanowali „coś więcej”, niż tylko 

nocleg... Jednak pewni hotelarze 

postanowili wykorzystać złodziej-

skie zdolności niektórych klientów 

i w pomieszczeniach udostępniają 

malutkie pojemniki z szamponem, 

żelem pod prysznic itd. „Hotelowi 

kleptomani” mimowolnie zabiorą 

ze sobą te drobiazgi, nie wiedząc, 

że kryje się za tym pewien chwyt 

marketingowy. Pojemniczek z pły-

nem, żelem czy szamponem kosz-

tuje może kilka groszy, zaś reklama 

hotelu na opakowaniu może, w 

którymś momencie przynieść zy-

ski właścicielowi, gdy tylko razem 

z hotelowym kleptomanem ruszy 

w szeroki świat, nie zatrzymywana 

przez nikogo. Nie jest to myślenie 

odosobnione. Już przed wiekami 

w podobny sposób po Europie 

rozeszły się przywiezione zza oce-

anu kartofle. Gdy pojawiły się na 

starym kontynencie, posadzono 

je na pewnym polu, które bardzo 

dokładnie pilnowali uzbrojeni żoł-

nierze, ale tylko za dnia. W nocy 

pola z ziemniakami nie pilnował 

nawet przysłowiowy pies z kulawą 

nogą. I właśnie o to chodziło, żeby 

okoliczni mieszkańcy byli przeko-

nani, że kradnąc kartofle, kradną 

coś o niezwykle wysokiej warto-

ści, skoro pola za dnia pilnowali 

uzbrojeni żołnierze. Okazało się, 

że „ukradzenie” kartofli było ideal-

nym sposobem na wprowadzenie 

ich do powszechnego jadłospisu 

ogółu społeczeństwa i na ich przy-

szłościową uprawę, nastawioną na 

produkt wydajny, tani, smaczny..., 

i tak pozostało do dziś. Opr., prze-

kład i komentarz: K. Freyer

Już 16. raz Muzeum Miasta i Prze-

mysłu wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, zorga-

nizowali Noc Muzeów. Tym razem 

tematem przewodnim była „Wojna i 

pokój – sceny z sąsiedztwa”. Wystawa 

czasowa pn. „Ogień i płomień. Co-

dzienne życie kuchenne w czasach 

wojny i pokoju” obrazowała kuchnię i 

życie mieszkańców, które często kon-

centrowało się w kuchni tak podczas 

pokoju jak i wojny. Wystawa z boga-

tą ekspozycją sprzętów kuchennych 

od czasów I wojny aż do czasu Nie-

mieckiej Republiki Demokratycznej. 

Można obejrzeć sprzęt gospodarstwa 

domowego jakich w tym samym 

czasie nie było w naszym kraju. W 

wielu gablotach eksponowano urzą-

dzenia potrzebne gospodyniom w 

kuchni podczas przyrządzania po-

siłków. Ponadto wiele historycznych 

fotografii powiązanych z architekturą 

kuchenną, techniką, energią oraz die-

tą na podstawie zainscenizowanych 

„stacji” kuchennych. Po zwiedzeniu 

wystawy, po której oprowadzała Ca-

rolina Tilch, pracownica gubeńskie-

go muzeum, uczestnicy spotkania 

wysłuchali wspomnień z życia ku-

chennego, wyposażenia kuchni, go-

towanych potraw, które przedstawił 

Jerzy Czabator, obrazując kuchnię 

na Kresach Rzeczpospolitej (dziś 

Białoruś). Sztućce drewniane, proste 

i prymitywne narzędzia kuchenne, 

drewniane miski – obraz kuchni pol-

skiej na wschodzie podczas drugiej 

wojny światowej. Zgoła inny obraz 

kuchni przedstawiła mieszkanka Gu-

ben. Wszak te dwie kuchnie dzieliła 

odległość prawie 1000 kilometrów. 

Tu wyraźnie zaakcentowano postęp 

cywilizacyjny, a  w tym przypadku do-

kładnie technikę jaka wspomagała 

pracę gospodyni. A gdy nastał czas 

poczęstunku gospodyni wieczoru, 

dyrektor muzeum Heike Rochlitz, 

zaproponowała degustację potraw: 

smakowano zupę o mało znanej 

nam nazwie „solianka”, także gube-

ner plenze i prawie identyczne, choć 

nieco inne w smaku, przygotowane 

przez stronę polską naleśniki. I choć 

na przeszkodzie stały obostrzenia, 

obowiązujące podczas pandemii wi-

rusa, kolejna udana „Noc Muzeów” 

przeszła do historii. Przedsięwzięcie 

było wspierane przez Euroregionu 

Spree-Nysa-Bober.                                (sp)
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Zmechanizowanego Ułanów Karpackich

Klasa I A: Wychowawca klasy Małgorzata Linda; uczniowie: Marta Basara, Kaja Dremo, Jagoda Firlej, Hubert Górecki, Wiktor Jurek, Maximilian Kaczmarek, Lena Karska, Eliza Kluczycka, Natan Kuks, Nikola Kwiatkow-
ska, Dawid Majchrzak, Alan Matysiak, Anastazja Mazurek, Zuzanna Onoszko, Emil Pardo, Vanessa Pucyk, Gromosław Spichała, Inga Sroczyńska, Maja Suska, Oskar Tomczyk, Oliwia Turowska, Natalia Wysocka, Maja 
Zaborowska, Kaja Ziętek, Dawid Ziółkowski.

Klasa I B: Wychowawca klasy Dorota Balczyńska; uczniowie: Krzysztof Batóg, Marcin Breźny, Julia Chodkowska, Sara Debort, Franciszek Dębski, Julian Dunajski, Klaudia Gawęda, Filip Gregorski, Wiktor Komarczuk, Kor-
nelia Kubiak, Wojciech Kwaśniewski, Martyna Malinowska, Melissa Marcinkiewicz, Aleksandra Marek, Natalia Moś, Nadia Oliniak, Florian Palto, Joanna Rogatka, Miłosz Stroński, Wiktoria Szostakiewicz, Wiktor Walczak, 
Wojciech Wójcik, Oleksandra Zelenko, Hanna Żółtkowska. 

Nastała jesień, zbliża się zima, a 

wraz z tymi porami roku w naszych 

mieszkaniach robi się chłodniej. 

Przychodzi ochota na ogrzewanie. 

I tu wiele polskich mieszkań staje w 

ogniu. Tak być nie musi... 

Najczęstszymi przyczynami po-

żarów jest nieznajomość, bądź 

lekceważenie podstawowych za-

sad bezpieczeństwa związanego 

z  eksploatacją urządzeń grzew-

czych. Przy każdej okazji strażacy 

apelują o rozwagę i rozsądek. Póki 

jeszcze pora sprawdźmy przede 

wszystkim stan techniczny urzą-

dzeń grzewczych oraz przewodów 

dymowych, spalinowych i wentyla-

cyjnych w swoich domach. Niech 

w każdym działaniu związanym 

z ogrzewaniem, towarzyszy nam 

wyobraźnia. Przepisy przeciwpoża-

rowe nakładają na właścicieli, bądź 

użytkowników budynków obo-

wiązek usuwania zanieczyszczeń 

(sadzy, popiołu) z przewodów dy-

mowych i spalinowych co najmniej 

4 razy w roku (w budynkach opa-

lanych paliwem stałym – węgiel, 

drewno) oraz co najmniej 2 razy w 

roku (w budynkach opalanych pa-

liwem płynnym i gazowym – olej 

opałowy oraz gaz). Ponadto ko-

nieczne jest sprawdzenie działania 

kratek wentylacyjnych, co w bar-

dzo szczelnych pomieszczeniach 

ma istotny wpływ na wymianę 

powietrza. W tym okresie zasad-

nym jest również dokonanie oceny 

stanu technicznego komina. Po-

pękany komin może stać się przy-

czyną powstania pożaru. Ponadto 

na nieużytkowanych poddaszach 

i strychach zabronione jest skła-

dowanie materiałów palnych, np. 

pudeł tekturowych, starych mebli, 

odzieży. Przypominamy również 

o zachowaniu bezpiecznej odle-

głości min. między elektrycznymi 

urządzeniami grzewczymi, a ma-

teriałami łatwopalnymi, nawet fi-

rankami. Wyciągnięte ze strychu, 

piwnicy czy komórki urządzenia 

grzewcze włączamy czasem bez 

uprzedniego sprawdzenia po-

prawnego funkcjonowania. Nasza 

nieostrożność może stwarzać za-

grożenie nie tylko dla nas samych. 

Co jeszcze radzą strażacy? Kupmy 

czujnik dymu. Nad montażem 

czujek przeciwpożarowych w zaci-

szu własnych czterech ścian warto 

się poważnie zastanowić, bo zna-

cząco zmniejszają one zagrożenie 

pożarowe i podnoszą poziom na-

szego bezpieczeństwa. Ten wyda-

tek naprawdę się opłaca. 

                                                                (sp)

Strażacy 
apelują
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ASF: rzeczywistość, a mityKoronawirus nie odpuszcza

Na granicy Regionu Lubuskiego i 

Brandenburgii – strona niemiecka 

rozpoczęła stawianie płotu „stałe-

go ogrodzenia”, które ma uniemoż-

liwić przedostawanie się dzików za-

każonych afrykańskim pomorem 

świń tzw. ASF z Polski do Niemiec.

Ogrodzenie ma powstać głównie 

wzdłuż granicy na obszarze obejmu-

jącym powiat „Sprewa – Nysa”, gra-

niczącym z dużym odcinku z gminą 

(wiejską) Gubin. Płot ma także być 

rozbudowany dalej w kierunku pół-

nocnym, obejmując powiat „Odra 

– Sprewa”. Aktualnie na granicy Bran-

denburgii z Polską znajduje się zabu-

dowany z końcem  ubiegłego roku 

mobilny płot elektryczny o długości 

przekraczającej 120 kilometrów. Insta-

lacja nowego „płotu” ma być sfinan-

sowana z funduszy federalnych. Jak 

podkreślają przedstawiciele Landu 

Brandenburgii – jego zadaniem ma 

być zapobieganie przedostawaniu 

się dzików z lubuskich lasów na stro-

nę niemiecką - zapobiegając tym sa-

mym rozprzestrzenianiu się epidemii 

pomoru świń w tamtejszych gospo-

darstwach hodowlanych. Od 10 wrze-

śnia br. na terenie przygranicznym w 

Brandenburgii ogółem znaleziono 

około 40 sztuk martwych dzików. W 

każdym przypadku zdiagnozowano 

chorobę.

Poprosiliśmy wobec tego stanu rze-

czy o komentarz wójta Gminy Gubin 

– Zbigniewa Barskiego: - Jestem zdzi-

wiony zachowaniem strony niemiec-

kiej. Myślę, że populacja zakażonych 

przez ASF dzików ma swoje ognisko 

po stronie niemieckiej. Ostatnio na 

terenie naszej gminy Koła Łowieckie 

przy współudziale wojska robiły in-

tensywne przeszukiwania obszarów 

leśnych. Na całym terenie gminy zo-

stały znalezione dwa martwe dziki. 

Dla mnie – jako myśliwego – jest bar-

dzo niezrozumiałym fakt, że myśliwy 

nie starał się ich odnaleźć. Zgodnie z 

zaleceniami polskich służb wetery-

naryjnych – od początku br. jest reali-

zowany wzmożony odstrzał dzików. 

Koła Łowieckie otrzymują od różnych 

służb; m.in. ze strony służb Wojewody 

Lubuskiego różnego rodzaju zalece-

nia w tym zakresie. Wśród planowo 

pozyskanych dzików oraz dzików 

objętych odstrzałem sanitarnym na 

terenie naszej gminy, po przeprowa-

dzonych badaniach laboratoryjnych, 

nie natrafiono na żadnego dzika, 

który byłby zakażony ASF. Według 

obowiązujących wytycznych, po od-

strzale każdego dzika (bo ta choroba 

głównie ich dotyczy), myśliwy zobo-

wiązany jest do jego wypatroszenia 

na podkładzie z folii na miejscu jego 

pozyskania, a wszelkie pozostałości 

muszą zostać bezwzględnie zapa-

kowane do foliowych worków z za-

chowaniem zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego i przekazane odpo-

wiedniej firmie do utylizacji. Pobrana 

po odstrzale krew musi być obowiąz-

kowo przekazane służbom wetery-

naryjnym do zbadania. Mówienie o 

fakcie, że tuż przy naszej granicy- po 

stronie niemieckiej – pojawiły się 

martwe dziki - jest zastanawiające. 

Według mojej oceny po drugiej stro-

nie granicy ten problem od dawna 

występował, a obecnie uległ nasile-

niu. Zwierzyna zawsze emigrowała 

w obie strony, my również mamy 

obawy, co do tego, czy dziki poko-

nując Nysę wpław – nie przechodzą 

tym samym do lubuskich lasów. Tym 

samym nie wierzę, że wszystkie zaka-

żone dziki „wybierają” drogę na dru-

gą stroną granicy, aby tam dokonać 

swojego żywota. 

Mieszkający w Zielonej Górze, a po-

chodzący z Ukrainy artysta „Vasillisa 

Nezaborone” (pseudonim artystycz-

ny) – rozmieścił na kilku osiedlach ta-

blice informujące dziki.... przed okru-

cieństwem ludzi! 

Wracając do głównego tematu, dziwi 

fakt braku oficjalnego powiadomie-

nia (na moment pisania tego mate-

riału 02.10. br.), ani tym bardziej wysto-

sowania zaproszenia do gminy przez 

władze powiatu „Sprewa – Nysa” na 

niemiecko-polskie spotkanie poświę-

cone dalszym działaniom mającym 

na celu zapobieganie się rozszerzaniu 

ASF na obszarach przygranicznych, 

mające się odbyć w niedługim czasie 

w Forst po stronie niemieckiej.

                                         Antoni Barabasz

W poniedziałek (05.10) pojawiły się 

doniesienia, iż jeden z pracowników 

firmy AZ Iwaniccy Meble Tapicerowa-

ne ma potwierdzony wynik COVID-19. 

W rozmowie telefonicznej informację 

tą potwierdził nam dyrektor Andrzej 

Iwanicki. Jak czytamy w oficjalnym 

komunikacie: „Wśród naszej załogi 

jedna osoba z potwierdzonym pozy-

tywnym wynikiem na COVID. Sane-

pid przeprowadził już dochodzenie 

epidemiologiczne i wysłał na kwaran-

tannę osoby, które tego wymagały. 

Obecne przepisy mocno się zmie-

niły i teraz jeśli ktoś z Was odczuwa 

symptomy choroby musi sam kon-

taktować się z lekarzem rodzinnym i 

aby nie narażać współpracowników 

nie przychodzi do pracy. Tylko lekarz 

może zlecić test. Jest sezon grypowy 

i trudno jest nam odróżnić zwykłą 

grypę od COVID. Proszę zachowajcie 

zdrowy rozsądek i nie oczerniacie in-

nych bezpodstawnie (...)”. 

Przypomnijmy, że pod koniec maja 

br. w tej samej firmie wykryto trzy 

przypadki osób zakażonych korona-

wirusem, a zakład musiał na kilka dni 

zawiesić produkcję.                           (red)



14   czwartek 08.10.2020 społeczeństwo

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej w rozlicznych działaniach ma także na koncie pomoc w poszuki-

waniu grobów żołnierzy poległych podczas II wojny światowej na Ziemi Gubińskiej. Pomimo, iż od zakończe-

nia wojny upłynęło ponad 70 lat, rodziny poległych żołnierzy ciągle szukają miejsc pochówku. 

Dary od przyjaciół
Dziękujemy za ten gest, który jest wyrazem 
empatii i życzliwości - mówi Sylwia Sękowska - 
Moryń, dyrektor SOSW w Gubinie. O jaki gest 
chodzi?

Na Gubińskich 
Bezdrożach 

Pomagają w znalezieniu grobu

Duża ilość samochodów terenowych, jeszcze więcej 

emocji oraz trudne warunki. Tymi słowami opisać 

można Drugi Zlot 4x4 na Gubińskich Bezdrożach. 

Im dalej od czasów wojny, tym trud-

niej o pozytywne rezultaty poszuki-

wań. Znawcą tematyki poszukiwań 

jest od lat Jerzy Czabator – rocznik 

1937. Zamieszkuje Ziemię Gubińską 

od 1945 roku, najpierw w Bieżycach 

potem w Gubinie. Zna jak mało kto 

historię działań wojennych na na-

szym terenie. Jako młody chłopak 

zetknął się z dziesiątkami mogił 

poległych żołnierzy, głównie Armii 

Czerwonej. Wiedzę w temacie uzu-

pełniał literaturą traktującą o dzia-

łaniach Armii Czerwonej na terenie 

dawnego powiatu gubeńskiego, 

obserwacjach podczas licznych 

wycieczek indywidualnych po miej-

scach pochówku poległych żołnie-

rzy i stąd wziął się spory zasób wie-

dzy. Pamięta powojenny czas, kiedy 

zwożono ekshumowane zwłoki żoł-

nierzy rosyjskich, tworząc zbiorową 

mogiłę w rejonie dzisiejszej ulicy 

Piwnej. Tam postawiono pierwszy 

pomnik z gwiazdą, który w póź-

niejszym czasie znalazł się na pla-

cu Wdzięczności. W latach 50-tych 

zwłoki kolejny raz ekshumowano i 

przewieziono na zbiorowe cmenta-

rzysko żołnierzy rosyjskich w Żaga-

niu. Czy trafili tam wszyscy polegli? 

Dziś trudno dać jednoznaczną od-

powiedź. Lista osób poszukujących 

swoich bliskich – żołnierzy pole-

głych na naszych terenach – jest 

coraz to dłuższa. J. Czabator „od 

ręki” przedstawia osiem nazwisk 

poszukiwanych. Nikołaj Stiepano-

wicz z Tomska zginął w rejonie Bie-

życ, Pochorowa Nikołaja – kapitana, 

szukają bliscy z Moskwy, w Gubinie 

zginął Lubimow Wasilij, pochodził z 

Briańska, Goidnian Siergiej poległ w 

rejonie wsi Pole, Siergiej Sawczenko 

zginął w Polu, Stiepan Iwanowicz 

zginął w pobliżu wsi Wałowice, Stie-

pan Popow poległ w Luboszycach, 

Kałużnyj poległ w lutym 1945 roku 

i historia sprzed trzech tygodni do-

tyczy Nikołaja Rusu, który zginął 26 

lutego 1945 we wsi Sadzarzewice. 

W tej ostatniej sprawie pojawił się 

w Izbie Muzealnej Andriej Bicbaiev 

z matką, która poszukuje brata ojca. 

Posiadają szkic z 1945 roku miej-

sca pochówku w Sadzarzewicach, 

i tu ich wiedza urywa się. Szukają 

od dawna z nadzieją na sukces, by 

w końcu znaleźć miejsce,  gdzie 

spoczywają zwłoki członka rodzi-

ny. - Nadziej ponoć umiera ostat-

nia – podkreśliła starsza pani po-

chodząca z Mołdawii. J. Czabator 

rozmawiał z urzędniczką z Żagania, 

która zobowiązała się przeszukać 

opasłe tomy z nazwiskami żołnie-

rzy pochowanych na cmentarzu. 

Potem trzeba będzie pytać w Ża-

rach, Cybince. Z tej listy udało się 

odnaleźć jedynie kapitana Stiepana 

Popowa. Spoczywa na żagańskim 

cmentarzu wojskowym w mogile 

z numerem 115. Poszukiwania czę-

sto są działaniami skomplikowany-

mi. By np. przekopać kilka metrów 

kwadratowych w lesie (bo tam była 

mogiła) trzeba kilku pozwoleń czę-

sto niemożliwych do otrzymania. J. 

Czabator sam sobie z problemem 

nie poradzi. 

Na zakończenie informacja krze-

piąca. Być może niektórym znana. 

W okolice Mielna trafiło dwóch Ro-

sjan. Ojciec i syn. Może nie tak szu-

kali Mielna, jak grobu swojego ojca 

i dziadka. Wiedzieli, że to gdzieś tu. 

Najpierw trafili do Mielna niedaleko 

Żar. Trochę jak na ironię, tam zna-

leźli mogiłę. Myśleli, że spoczywają 

w niej prochy poszukiwanej bliskiej 

osoby, która zginęła w tym rejonie 

podczas ostatniej wojny. Jednak 

wykonane badania wskazały na to, 

że w grobie nie leży ich bliski. Ktoś 

wpadł na pomysł i podpowiedział, 

że w Lubuskim, na zachodniej gra-

nicy jest jeszcze inne Mielno. Wła-

śnie to za Strzegowem. I tak trafili 

na mogiłę. Wiele (wg wiedzy na 

dziś) wskazuje na to, że to ta poszu-

kiwana mogiła.   

Przed wsią, po lewej stronie drogi 

w lesie usypany z piasku mały kop-

czyk ziemi. Być może dawno by po 

nim zginął ślad, gdyby nie pamięć 

i szacunek mielnian. U wezgłowia 

żelazny krzyż, kilka cegieł, może dla 

dekoracji, może by piasek na kop-

czyku się nie obsuwał? Dobre serca 

dobrych ludzi pozwoliły przetrwać 

mogile. Ludzie z Mielna pamiętają 

o niej co roku. Może dlatego, że je-

dyna, samotna w lesie? W Święto 

Zmarłych zawsze pamiętają, by za-

palić znicz Nieznanemu żołnierzo-

wi.

Wizyta Rosjan - taką wszyscy mają 

nadzieję - pozwoliła na to, że Nie-

znany Żołnierz otrzymał nazwisko. 

Od tej niecodziennej wizyty tego 

roku wiadomo, że w mogile spoczy-

wa Michaił Fiodorowicz Niefiodow, 

rocznik 1915. Zginął 17 lutego 1945 

roku. Na żelaznym krucyfiksie syn 

z wnukiem powiesili zdjęcie żołnie-

rza, położyli wieniec i zapalili znicze. 

Mają wrócić by dokonać ekshuma-

cji i zabrać doczesne szczątki ojca i 

dziadka w rodzinne strony.           (sp)

W ramach projektu „Domy Wielo-

pokoleniowe” cyklicznie organizo-

wanego przez działające w Guben 

Stowarzyszenie Haus der Familie Gu-

ben e. V. – Specjalny Ośrodek Szkolno 

- Wychowawczy otrzymał od swoich 

niemieckich przyjaciół kolejną partię 

darów. - Jest to efekt akcji nazwa-

nej „Dzień Sąsiada” zorganizowanej 

przez to Stowarzyszenie, jak też zbiór-

ki przeprowadzonej wśród uczniów i 

nauczycieli gubeńskiego gimnazjum 

Pestalozzi. Dary przynosili również 

zwykli mieszkańcy Guben – mówi Ja-

dwiga Polewska, od lat działająca w 

tym Stowarzyszeniu: - W tym roku ze 

względu na ograniczenia epidemicz-

ne  nie mogliśmy zorganizować na-

szego tradycyjnego letniego festynu 

rodzinnego. Dla nas nie ważne jest to, 

ile te dary kosztują , ale fakt, że ludzie 

dobrego serca chcieli wziąć w tej akcji 

udział i zrobić coś dobrego dla innych!

Łącznie Ośrodek otrzymał dziesięć 

dużych pojemników w postaci róż-

norakich środków przeznaczonych 

do utrzymania higieny i czystości. 

Jak podkreśla dyr. SOSW Sylwia Sę-

kowska – Moryń: - Bardzo dziękuję 

naszym gubeńskim przyjaciołom. Te 

dary, jakie od nich otrzymaliśmy, są 

ogromnym wsparciem. Starczą dla 

całej placówki, łącznie z internatem 

– niemal na cały rok szkolny! Przy 

obecnym reżimie sanitarnym i obo-

wiązujących obostrzeniach jest to dla 

nas ogromna pomoc. Dary przywieź-

li: J. Polewska, kierująca Agencją Wo-

lontariatu w Guben oraz działające w 

ramach tego Stowarzyszenia: Andrea 

Molik i Norman Neubauer. 

Antoni Barabasz

W dniach 18-19 września odbył się 

Drugi Zlot 4x4 na Gubińskich Bez-

drożach. Organizatorzy określili 

spotkanie jako: „Idealna impreza 

dla miłośników offroadowych zma-

gań.”. Cały rajd trwał 20 godzin. 

Rywalizacja polegała na zbieraniu 

pieczątek o różnym stopniu trud-

ności. Zmagania miały miejsce w 

rejonie gubińskich wzgórz i brało 

w nich udział 30 załóg. Rywalizo-

wano w kilku klasach. W kategorii 

„Wyczyn” najlepsi byli: Przemek 

Piekarski, Damian Sasaga i Arek 

Rosadziński, zdobywając kolejno: 

535, 497 i 355 punktów. W „Turysty-

ku” najlepszy był Robert Budzan, 

który zdobył 203 punkty, zaraz za 

nim uplasował się Sławomir Mat-

kowski z 151 punktami.  Kategorię 

„Extreme mechanik” wygrał Marcin 

Izdebski, zdobywając jeden punkt 

więcej od Bogdana Nowaka, zaj-

mującego drugie miejsce. W klasie  

„Extreme elektryk” zdecydowanie 

najlepszy okazał się być Krzysztof 

Tudek - uzyskał 570 punktów, przy 

tym dominując konkurencję. Kate-

gorie „Quady” wygrał Paweł Truka-

wa, któremu udało się uzbierać 433 

punkty. Drugie miejsce należało do 

Sebastiana Tetery, a trzecie do Da-

niela Bergmana. 

Martyna Pawelska
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

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  

Telefon: 721 032 705
wiadomoscigubinskie@o2.pl

Praca czeka

SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne rozmiary, 
od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych 
marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM garaż w Gubinie. Tel. 608 339 160.
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych. Tel. 
660 721 300. 

SPRZEDAM działkę, grunt rolny, o pow. 1,26 h na 
wsi koło Gubina. Tel. 722 105 317. 
SPRZEDAM działkę z warunkami zabudowy, na 
wsi koło Gubina. Atrakcyjna, spokojna, zielona 
okolica. Tel. 722 105 317.
NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, kuchnia. 
Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 

KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek, 
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.

NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły 
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis 
„Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30 lub 
68 359 55 55.

SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie mieszkań, 
klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych. 
Dodatkowo pranie dywanów, wypoczynków oraz 
tapicerek samochodowych, także u klienta. Tel. 500 
646 294.
ELEKTRYK z uprawnienia. Montaż instalacji 
domowych i przemysłowych oraz kuchenek 
indukcyjnych. Tel. 883 544 142.

SPRZEDAM króliki 15 zł/kg żywej wagi. Tel. 721 
826 795.
TANIE POKOJE. Sosnówka w Kosarzynie wynaj-
muje pokoje z łazienką. Parking przy domu. Tel. 535 
279 079. Mail: poczta.las@onet.pl 
SPRZEDAM działki budowlane z pełną dokumen-
tacją, w atrakcyjnym miejscu. Tel. 68 359 10 34. 
SPRZEDAŻ - pszenica, 100 kg/80 zł; kukurydza 
100 kg/120 zł, siano, słoma, obornik bydlęcy, 
króliki - ekologiczne gospodarstwo rolne. Gubin, ul. 
Legnicka 53 A. Tel. 781 899 011.
ZATRUDNIĘ szlifierza do ogrodzeń metalowych. 
Tel. 660 721 300.
SPRZEDAM  Chłodziarko - zamrażalkę, używaną w 
dobrym stanie, sprawną. Tel 684553141

Dla niemowląt 
W Zachodnim Centrum 
Medycznym - w ramach 
Poradni Ortopedycznej 

- pojawiła się nowa 
usługa, tj. badanie USG 
bioder u dzieci między 
2 - 3 tygodniem życia. 
W poradni przyjmuje 
dr Marcin Krupnicki – 
specjalista ortopedii i 

traumatologii narządu 
ruchu. Do poradni 
obowiązuje skierowanie 
od lekarza POZ lub 
specjalisty. Rejestracja 
małych pacjentów 
pod nr telefonu: 68 

419 79 00 (wew. 1) - 
rejestracja do Poradni 

Specjalistycznych. (red)
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Zatwierdzili strategię współpracy
Na terenach wystawowych Międzynarodowych Targów CMT Cottbus GmbH w 

dniu 18 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Euroregionu „Sprewa – 

Nysa – Bóbr”. Wręczono między innymi statuetki „Zasłużeni dla Współpracy Tran-

sgranicznej w Euroregionie S-N-B w 2020 roku”. O czym ponadto dyskutowano i 

co podsumowano? 

W spotkaniu uczestniczyli samorzą-

dowcy – przedstawiciele gmin nale-

żących do Stowarzyszenia, Sekretarz 

Generalny Stowarzyszenia Europej-

skich Regionów Granicznych z sie-

dzibą w Brukseli, przedstawicielka 

Landu Brandenburgii,  instytucji 

współpracujących z Euroregionem 

oraz zaproszeni goście. Powiat kro-

śnieński reprezentowali: wicestaro-

sta Ryszard Zakrzewski i zastępca 

burmistrza Krosna Odrz. – Roman 

Siemiński, a Euromiasto - burmistrz 

Guben Fred Mahro. Obrady prowa-

dzili Harald Altekruger i Prezes Kon-

wentu Euroregionu Czesław Fiedo-

rowicz, mówiąc: - Przed nami ważne 

obrady, spotykamy się w miejscu, 

w którym ćwierć wieku temu były 

otwierane tereny wystawowe tar-

gów w Cottbus, był na niej obecny 

ówczesny Prezydent Niemiec – Ro-

man Herzorg. To tu rodziła się nasza 

współpraca. Podsumowanie minio-

nego okresu wsparcia w ramach 

Programu „INTERREG V. A” za lata 

2014 – 2020 dokonali wspólnie Izabe-

la Pantkowska – zastępca dyrektora 

biura ze strony polskiej i Carsten Ja-

cob – kierownik biura tej instytucji 

z Guben. Plan działania i Rozwoju 

Euroregionu nazwany  „Wizja 2030” 

- został omówiony przez przedsta-

wicieli firm consultingowych BERG 

– Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospo-

darczego & Infrastruktur und Um-

welt. Jego założenia były wielokrot-

nie przedstawiane i dyskutowane na 

minionych spotkaniach Rady Euro-

regionu. W głosowaniu zostały one 

jednogłośnie zatwierdzone do reali-

zacji przez Członków Stowarzysze-

nia uczestniczących w posiedzeniu 

Rady Euroregionu. - Przygotowanie 

podobnego planu przez zewnętrz-

ny przedmiot kwalifikacyjny wydaje 

się być dobrą kwintesencją tego, co 

nam się marzy, co zamierzamy i co 

robimy – podkreślił Cz. Fiedorowicz. 

- Od wielu lat współpracujemy nad 

rozwojem naszego Euroregionu. 

Mówiąc zaś o „Srebrnym Tsunami”, 

musimy mówić też o „Srebrnych 

Strzałach” – zarówno Czesław jak i Ja 

– należymy do tych „dinozaurów” tej 

współpracy - zauważył były starosta 

powiatu „Sprewa – Nysa”  D. Friese 

– Po wielu latach zawirowań- wróci-

liśmy do normalnych, dobrosąsiedz-

kich stosunków, nie zamykając gra-

nicy, ale wspólnie poszukując, aby te 

„drzwi” miały zawsze dobrze naoli-

wione zawiasy. Myślę, że nasza nowa 

perspektywa do tego się przyczyni i 

życzę wszystkim młodym dobrego 

działania w przyszłości – podkreślił.

W kolejnym punkcie obrad – Se-

kretarz Generalny Stowarzyszenia 

- Martin Guillermo Ramiraz przed-

stawił dla Członków Rady szeroką 

informację na temat nowego okre-

su wsparcia Unii Europejskiej dla 

Euroregionów na lata 2021 – 2027. Z 

kolei dr Carola Lau - przedstawiciel-

ka Ministerstwa Finansów i Spraw 

Europejskich Landu Brandenbur-

gii podała aktualne informacje na 

temat Koncepcji dla Brandenbur-

sko – Polskiego Obszaru Powiązań i 

przewidywanych form uczestnictwa. 

Przewiduje ona między innymi ogra-

niczenie działalności i przynależności 

do Euroregionów (w ramach Fun-

dacji Małych Projektów) dla gmin i 

jednostek samorządowych do pasa 

o szerokości 25 kilometrów po obu 

stronach granicy państwowej. Zakła-

da się w niej wydatkowanie na ten 

cel kwoty w granicach do 2 mld euro 

i dotyczyć będzie 3-4 priorytetów 

działań. W dyskusji – jaka się następ-

nie wywiązała - były starosta powiatu 

„Sprewa – Nysa” Dieter Freise ostro 

skrytykował tę koncepcję, a dołączył 

się do tej krytyki były burmistrz Gu-

ben – Gottfreid Hain.

Miłym akcentem Posiedzenia Rady 

Euroregionu było uroczyste wyróż-

nienie Statuetkami – „Zasłużeni dla 

Współpracy Transgranicznej w Eu-

roregionie Sprewa – Nysa – Bóbr w 

roku 2020” - swoistymi „Oscarami 

Pogranicza” samorządowców za-

angażowanych w transgraniczną 

współpracę. Otrzymali je: Peter Je-

schke – były burmistrz gminy Schen-

kendobern, znajdującej się w 

Brandenburgii, a ze strony polskiej 

burmistrz Iłowej – Paweł Lichtański 

za owocną, wieloletnią współpracę z 

łużycką gminą Jenschwalde. Lauda-

cje na temat wyróżnionych wygłosili 

Cz. Fiedorowicz i H. Altekruger. 

Antoni Barabasz

Czy pamiętamy zjednoczenie?

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.

3 października minęło 30 lat od 

chwili, kiedy za Nysą skończyła się 

NRD, a naszym zachodnim sąsia-

dem zostały Niemcy. Zanim doszło 

do zjednoczenia, napięcie w Nie-

mieckiej Republice Demokratycz-

nej wzrastało. W Polsce skończył 

się socjalizm, socjalistyczne Niemcy 

też chciały zmian. 

Postanowiliśmy zapytać gubi-

nian „w sile wieku”, co pamiętają 

w temacie zjednoczenia Niemiec. 

Może trudno w to uwierzyć, ale 

generalnie nie pamiętają prawie 

nic. Chodzi przede wszystkim o 3 

października 1990. Początkująca 

wówczas (po przemianach ustrojo-

wych) władza miała inne problemy. 

Na początku października po kilku 

miesiącach z pełnienia funkcji zre-

zygnował burmistrz. Jeden z roz-

mówców wspomniał, iż pamięta, że 

delegacja Gubina pojechała do La-

atzen na zaproszenie tamtejszego 

samorządu. W kronice miasta od-

notowano, że: „Październik - w cen-

trum miasta (obecnie rejon pawi-

lonu handlowego „Netto”) powstał 

ogromny bazar, na którym tłumy 

- przede wszystkim Niemców - do-

konywały zakupów. Wynikało to 

głównie z korzystnej dla sąsiadów 

zza Nysy różnicy cen. Handlem 

zajęli się zarówno mieszkańcy po-

granicza, jak też osoby przybyłe na 

nasz teren z różnych miejsc kraju, 

np. z Bydgoszczy (handel rowera-

mi), z Żar, Lubska, Żagania, Łodzi i 

wielu innych polskich miast.”

Jeden z moich rozmówców pamię-

ta, że kiedy bazar (na terenie gdzie 

dziś stoi Netto) rozkręcił się na do-

bre, znowu zamknięto granicę. 

Na szczęście na kilka dni. O czym 

pamiętają wszyscy? Że nareszcie 

można pójść do sąsiadów i „kupić 

co się chce”. Ale wspominają też o 

tym, że doczekaliśmy się naresz-

cie innych czasów, że u sąsiadów 

też skończył się socjalizm. - Zanim 

marka zachodnia stała się walutą 

obowiązującą w mieście za rzeką, 

przypominam sobie niektórych 

„naszych”, że skupowali enerdow-

skie marki od kogo się da – wspo-

mina starszy pan. W naszym za-

kładzie pracowała sprzątaczka, 

kupowała marki od kogo się da. I 

dobrze na tym wyszła. Warto do-

dać, że wymiana odbyła się w sto-

sunku 1:1.   

Czy gubinianom wydarzenia z 3 

października 1990 były obojętne? 

Jestem przekonany, że nie. Wielu 

nie zdawało sobie sprawę, że będą 

one miały w niedługim czasie zna-

czenie dla naszego kraju i Europy. 

(sp)


