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Pomoc z Urzędu 
Pracy

Sprawdziliśmy, jak pandemia wpły-

nęła na rynek pracy w naszym re-

gionie oraz na jakie wsparcie mogą 

liczyć przedsiębiorcy oraz bezrobotni.

                                                   

   czytaj str. 10

Rok temu pisaliśmy o feralnych 

skrzyżowaniach. GDDKiA zaplano-

wała budowę dwóch skrzyżowań 

typu rondo z pierwszeństwem w 

ruchu okrężnym. Czy coś ruszyło w 

tej sprawie?                               czytaj str. 8

Podarował szansę

Kuba Stopa, to mieszkaniec naszej 

gminy, który został dawcą szpiku. 

- Cieszę się, że mogłem komuś po-

móc – mówi skromnie nasz bohater.

                                           

    czytaj str.6

Gubiński apel do władz 
Brandenburgii 

Wielu przedsiębiorców, ale także 

zwykłych mieszkańców, potrzebu-

je tzw. małego ruchu granicznego, 

który został zawieszony. 

czytaj str.3

Do Gubina zawitał krwiobus. Do mo-

bilnego punktu poboru krwi zgłosiły 

się 44 osoby. Taka frekwencja pozwo-

liła pobrać 19 litrów tego życiodajne-

go płynu.  

czytaj str.  14

Prawie 19 litrów! Powstanie rondo

Co dalej z lokalnym więzieniem?
Od jakiegoś czasu w Gubinie pojawiają się informacje o możliwym zawiesze-
niu działalności Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach Zakładu Karnego w 
Krzywańcu, czyli placówki penitencjarnej, która funkcjonuje w budynkach 
byłych jednostek wojskowych. Ile jest w tym prawdy?
                           czytaj str. 12

Efekty prac mogą 
być ciekawe

czytaj str. 6

Pani Ania jeszcze niedawno wiodła zupełnie 
normalne, spokojne życie. Jej codzienność 
wiązała się z pracą i opieką nad dziećmi. Nic 
nie zapowiadało dramatu, który wydarzył się 
chwilę później…

Motywacja najważniejsza 

czytaj str. 12
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Gubiński apel do władz Brandenburgii 
Euromiasto Gubin-Guben to dla 

większości z nas jeden ośrodek, 

podzielony umowną granicą, 

który wzajemnie się uzupełnia. 

Niestety, pandemia koronawirusa 

spowodowała, że poszczególne 

rządy wprowadzają kolejne obo-

strzenia zaburzające znaną nam 

normalność. Wielu przedsiębior-

ców, ale także zwykłych miesz-

kańców, potrzebuje tzw. małego 

ruchu granicznego, który został 

zawieszony. Właśnie w tej spra-

wie, do premiera Brandenburgii 

Dietmara Woidke, apelował bur-

mistrz Gubina. 

W piśmie wysłanym na począt-

ku lutego czytamy, że możliwość 

swobodnego przekraczania gra-

nic mają obecnie jedynie pracow-

nicy i uczniowie transgraniczni, 

ale obostrzenia powodują, że po-

zostali mieszkańcy nie odwiedzić 

sąsiedniego państwa w celu zro-

bienia zakupów lub odwiedzenia 

punktów usługowych. - Złago-

dzenie przepisów w tym zakresie 

zniwelowałoby negatywny wpływ 

COVID-19 na polsko-niemiecką 

współpracę i zażegnałoby wie-

le kryzysów, które pojawiły się w 

ostatnim czasie nie tylko w Euro-

mieście Gubin-Guben, ale także w 

innych miejscowościach leżących 

w pobliżu granicy naszych państw 

– tłumaczy Bartłomiej Bartczak. 

– Rozumiem troskę o zdrowie i 

bezpieczeństwo mieszkańców 

regionu, którą kieruje się Rząd 

Brandenburgii, ale muszę stwier-

dzić, że wprowadzone obostrze-

nia mogą stanowić przesadny 

środek ostrożności, gdyż nie za-

pobiegają rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa, natomiast poważ-

nie naruszają delikatne powiąza-

nia łączące przedsiębiorców, do-

stawców i odbiorców usług, wielu 

instytucji publicznych, organizacji 

społecznych i osób prywatnych. 

Może to spowodować niepoweto-

waną szkodę, której skutki byłyby 

odczuwalne jeszcze wiele lat po 

ustaniu pandemii COVID-19.

W piśmie postawiono stanowczą 

tezę, że złagodzenie obowiązu-

jących obostrzeń pozwoliłoby na 

przywrócenie „normalnych” wa-

runków funkcjonowania miesz-

kańców z naszego obszaru, 

ponieważ obecnie granica pol-

sko-niemiecka stanowi umowną 

linię na mapie, a w rzeczywisto-

ści to miejsce, w którym każdego 

dnia funkcjonują mieszkańcy obu 

państw. - Dlatego długotrwa-

łe obowiązywanie ograniczeń w 

przemieszczaniu się osób przy-

czynia się do przerwania więzi go-

spodarczo-społecznych, których 

stworzenie wymagało zaangażo-

wania wielu podmiotów i lat sta-

rań. Mając to wszystko na uwadze 

zaapelowałem do Premiera Woid-

ke o zastosowanie wobec miesz-

kańców miejscowości przygranicz-

nych możliwości przemieszczania 

się w ramach tak zwanego małego 

ruchu granicznego – komentuje 

burmistrz Gubina. 

Niestety, mimo tego apelu oraz 

starań innych samorządowców z 

polsko-niemieckiego pogranicza, 

nasi sąsiedzi przedłużyli obowią-

zywanie obostrzeń do 7 marca.
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Była miłą kioskarką 

Raport 998

Sołecki znaczy obywatelski
Jak w tym roku będzie wyglądał 

budżet sołecki w gminie Gubin? 

Mówi wójt Gminy Gubin Zbigniew 

Barski: - Jeżeli mamy mówić w tym 

momencie o cieszącym się coraz 

większym zainteresowaniem w 

jednostkach samorządu gminnego 

(sołeckiego) tzw. budżetem obywa-

telskim, to w naszym wykonaniu 

nazywa się on budżetem sołeckim. 

Realizujemy go już z powodzeniem 

od 10 lat. Dla mieszkańców gminy 

jest on bardzo ważnym środkiem 

realizacji ich oddolnych zamierzeń. 

Propozycje składają sami miesz-

kańcy, którzy już się do niego „przy-

zwyczaili” i go zaakceptowali. Mamy 

jednak też takie sołectwa, w któ-

rych jest trudno zagospodarować 

te środki. Stan posiadania sołectw 

jest stosunkowo ograniczony, są to 

w wielu przypadkach małe wioski 

liczące po kilkanaście gospodarstw, 

a tym samym trudno znaleźć jakąś 

konkretną propozycję dla danej 

inwestycji. Na przestrzeni lat dużo 

inwestycji zostało już wykonanych. 

Sołectwa mogą te środki jedynie 

wydatkować tylko i wyłącznie na 

zadania, które są przewidziane dla 

gminy. To, co zostanie zrealizowane 

w ramach tych środków w danej wsi 

– decydują o tym jej mieszkańcy na 

zebraniach wiejskich. Jeżeli ich pro-

pozycja jest zgodna ze statutowymi  

zadaniami – to rada Gminy nie ma 

też podstaw do jego kwestionowa-

nia. Biorąc pod uwagę odbiór spo-

łeczny, dla mieszkańców sołectw 

jest on bardzo ważnym środkiem 

wsparcia ich oddolnych zamierzeń. 

Technicznie jego wielkość zależy od 

wysokości dochodów, jakie osiągnę-

ła gmina za ubiegły rok kalendarzo-

wy, a następnie jest on przeliczany 

na liczbę mieszkańców w danym 

sołectwie. W tym roku w Gminie 

Gubin na fundusz sołecki (obywa-

telski) została przewidziana kwota 

ponad 700 tysięcy złotych.

Antoni Barabasz

W wieku 78 lat zmarła Janina 

Ruszczyńska. Przez wiele lat znana 

mieszkańcom Gubina (szczególnie 

„górnej” części) głównie jako kio-

skarka. Szanowana i lubiana - za-

wsze uśmiechnięta i życzliwa dla 

innych. Kupując w kiosku gazetę 

zawsze można było z nią chwilę 

porozmawiać o życiu, codziennych 

sprawach, smutkach i radościach...

Wydawało się, że będziemy ją spo-

tykać w kiosku jeszcze długi czas. 

Niestety, 13 lutego odeszła od nas. 

Dla wielu klientów kiosku przy ulicy 

Platanowej (dawniej Żymierskie-

go) dzień bez rozmowy ze śp. Panią 

Janiną był praktycznie niemożliwy. 

Przed dwoma laty pisaliśmy obszer-

ny materiał na temat działalności 

ostatniego kiosku w naszym mie-

ście. Tak wtedy nam mówiła: - Z tą 

branżą jestem związana od 1982 

roku. Mój kiosk stanął jako jeden z 

wielu w Gubinie na rogu ulic Świer-

czewskiego i Żymierskiego. To parę 

metrów obok miejsca gdzie dziś 

stoi kiosk syna. Wcześniej był kiosk 

„Ruchu” po drugiej stronie ulicy, bli-

żej ówczesnej milicji. Był rok 1982. 

Do Gubina przyjechałam z Chle-

bowa, mając 18 lat. Pracowałam w 

zakładach obuwia, w sklepie spo-

żywczym przy ul. Kaliskiej, później 

w nowo otwartym pawilonie spo-

żywczym przy ul. Wyspiańskiego. 

Miałam doświadczenie „za ladą”. 

Praca w kiosku nie była dla mnie 

czymś trudnym, była to praca, która 

w tych czasach pozwalała na nienaj-

gorszy poziom życia. Mąż pracował, 

mieliśmy czwórkę dzieci i było nam 

dobrze (...). Po mnie właścicielem 

kiosku został syn. Mając dużo czasu 

pomagam mu w prowadzeniu tego 

interesu. Asortyment nie ten, co kie-

dyś. Gazety pozostały, ale szczątko-

wo. 

Wiele osób się zastanawia, jaki los 

czeka ostatni kiosk w Gubinie. Czy 

grozi mu likwidacja? Czy nadal bę-

dzie tam można kupić na przykład 

codzienną prasę? Syn śp. Pani Ja-

niny uspakaja: - Póki co nie planuję 

zamknięcia kiosku. Do końca roku 

będzie on działał, choć godziny jego 

otwarcia zostały nieco skrócone. Co 

będzie później, zobaczymy...       (am)

09.02. Na ul. Repatriantów zadys-

ponowano dwa zastępy strażaków 

do akcji polegającej na udzieleniu 

pomocy osobie poszkodowanej 

pierwszej kwalifikowanej pomocy 

przed medycznej i zabezpieczeniu 

miejsca lądowania śmigłowca Lot-

niczego Pogotowia Ratunkowego.

09.02. Dwa zastępy strażaków za-

dysponowano do miejscowości Ka-

niów w celu ściągnięcia wystraszo-

nego kotka z drzewa.

09.02. W celu stwierdzenia obec-

ności tlenku w jednym z mieszkań 

przy ul. Sezamkowej zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków. Zagro-

żenia nie wykryto.

13.02. Do podobnego zdarzenia tym 

razem przy ul. Kaliskiej zadyspono-

wano jeden zastęp, tym razem wy-

kryto zagrożenie, a osobę poszko-

dowaną załoga karetki pogotowia 

przewiozła do szpitala.

15.02. Do płonącej sadzy w przewo-

dzie kominowym z jednym z bu-

dynków przy ul. Żołnierskiej zadys-

ponowano trzy zastępy strażaków.

20.02. Kolejne zdarzenie z płonący-

mi sadzami w przewodzie komino-

wym miało miejsce przy ul. Kaliskiej. 

Zadysponowano trzy zastępy stra-

żaków.

20.02. W tym dniu zastęp został za-

dysponowany – na wniosek policji - 

do otwarcia drzwi w jednej z posesji 

w m. Chlebowo.

21.02. Przy ul. Kinowej spalił się sa-

mochód osobowy marki Ford – Fo-

cus, na miejsce zdarzenia zadyspo-

nowano jeden zastęp strażaków. 

Straty oszacowano na około 3 ty-

siące złotych, a jego przyczyną było 

podpalenie. Policja prowadzi czyn-

ności wyjaśniające. 

23.02. W miejscowości Żytowań 

kierujący samochodem osobo-

wym Audi Q – 7 uderzył w ogro-

dzenie - uciekając przed patrolami 

polskiej i niemieckiej policji. Osoba 

poszkodowana nie była właścicie-

lem pojazdu. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano w sumie dwa za-

stępy strażaków, karetkę pogotowia 

ratunkowego i trzy w sumie patrole 

policyjne. Policjanci prowadzą czyn-

ność dochodzeniowe, a straty wyce-

niona na około 100 tys. złotych. 

Informacje przekazał zastępca 

dowódcy JRG – PSP w Gubinie  asp. 

sztab. Marcin Murawa. Oprac. AB.
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Powiat murem za przedsiębiorcami Kresowa wraca  – problemy 

zostały rozwiązane

# Jednogłośnie. Radni Powiatu Kro-

śnieńskiego przyjęli apel do Rządu 

Brandenburgii o przywrócenie 

„małego ruchu granicznego”. 

# Branża gastronomiczna, hotelar-

ska, usługi – to gałęzie gospodarki, 

które przeżywają największy kryzys

# Przewodniczący Rady Powiatu, 

Kamil Kuśnierek wystąpił z inicjaty-

wą, która ma załagodzić sytuację i 

uratować miejsca pracy

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady 

Powiatu, jej przewodniczący, Kamil 

Kuśnierek przytaczał przepisy, które 

obowiązują po niemieckiej stronie. 

W dalszym ciągu obowiązuje dotych-

czasowa reguła, w myśl której, osoby 

wjeżdżające do Brandenburgii z pań-

stwa ryzyka muszą co do zasady udać 

się na kwarantannę i wykonać test 

na koronawirusa. Wśród tych państw 

znajduje się sąsiad Brandenburgii – 

Polska. Niedotrzymanie obowiązku 

odbycia kwarantanny po powrocie z 

Polski może skutkować karą grzywny 

do 25 tysięcy Euro. Nic więc dziwnego, 

że ruch na granicy zamarł. Jeżeli taka 

sytuacja będzie się przedłużać i „mały 

ruch graniczny” nie zostanie przy-

wrócony, widmo bankructw będzie 

zaglądać polskim przedsiębiorcom. 

Dlatego po wspólnej konferencji z 

władzami niemieckiego, sąsiedniego 

powiatu podjęto decyzję o wystoso-

waniu apelu do władz Bradnenburgii. 

Kamil Kuśnierek podkreśla, że możli-

we jest wypracowanie kompromisu 

i przywrócenie możliwości powrotu 

z Polski bez kwarantanny, a Rząd 

Brandenburgii pochyli się nad znale-

zieniem sensownych rozwiązań, po-

dobnie jak zrobił to polski Rząd wio-

sną 2020 roku. Ten przykład podczas 

sesji przypomniał Starosta Grzegorz 

Garczyński. Prawie rok temu, gdy 

zamknięto granice w obawie przed 

rozprzestrzeniającym się po Europe 

wirusem, władze powiatu krośnień-

skiego były inicjatorami wspólnego 

posiedzenia z Premierem RP. Siła ar-

gumentów przekonała polskie wła-

dze do poluzowania obostrzeń, co z 

perspektywy czasu okazało się bar-

dzo dobrą decyzją. 

Więzi gospodarcze i społeczne pozo-

stają niezwykle ważnymi elementami 

budowanej życzliwości między dwo-

ma narodami. Podobnie zresztą jak i 

dbałość o zdrowie obywateli Niemiec 

oraz Polski. Zapisy skupiające się tyl-

ko na jednym z tych elementów nie 

przysłużą się wspólnemu dobru, stąd 

nasz apel – czytamy w dokumencie, 

za którym zagłosowali wszyscy radni 

Powiatu Krośnieńskiego. 

Rada Powiatu Krośnieńskiego apeluje do Rządu Brandenburgii o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających zmianę zapisów bardzo rygorystycznego 
„Rozporządzenia w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2 QuarV” i zniesienie obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Materiały sponsorowane 
przez Powiat Krośnieński

Remont ulicy Kresowej nie jest 

już zagrożony. Ostatnie miesiące 

to batalia władz powiatu z unijną 

biurokracją. Co ważne – wygrana. 

Komisja Europejska miała wątpli-

wości co do transgraniczności tego 

i innych zadań realizowanych w 

projekcie Interreg VA Brandenbur-

gia - Polska. Zostały one rozwiane – 

będzie dofinansowanie unijne. 

Dni dzielą nas od podpisania umo-

wy – zdradza Starosta Krośnieński, 

Grzegorz Garczyński. Przyznaje jed-

nocześnie, że pozyskane pieniądze 

zewnętrzne wisiały „na włosku”. Bez 

nich remont w takim zakresie był 

nie do wykonania. Wiele miesięcy 

starań, także o gubińskiego partnera 

do wkładu własnego, lada moment 

zostanie ukoronowanych rozpoczę-

ciem prac. Remont rozłożony jest na 

dwa lata. Oprócz środków unijnych, 

milion da powiat, natomiast miasto 

Gubin dołoży ponad 900 tys. zł. 

Kamil Kuśnierek zabiegał o pieniądze, 

w tym u Burmistrza Gubina, Bartło-

mieja Bartczaka. Odpowiedź na moją 

prośbę o udział finansowy samorzą-

du Gubina w przedsięwzięciu była 

pozytywna. Burmistrz zagwaranto-

wał w odpowiedzi, że w budżecie 

miasta znajdą się pieniądze – mówi 

Przewodniczący. I znalazły się. Wi-

cestarosta Ryszard Zakrzewski pod-

kreśla też olbrzymie zaangażowanie 

radnych miejskich, członków Komisji 

Finansów i Gospodarki Komunalnej, 

jej przewodniczącego Tomasza Ro-

manowskiego, Wojciecha Sendery, 

Zbigniewa Bołoczko i Mirosława Ro-

gińskiego. To na wniosek radnego M. 

Rogińskiego radni na komisji prze-

głosowali zabezpieczenie pieniędzy 

w „miejskiej kasie”, a następnie w 

trakcie sesji radni miejscy jednogło-

śnie poparli uchwałę intencyjną. Za-

kres prac będzie ogromny. To nie jest 

remont samej nawierzchni. W powie-

cie planują kompleksową odbudowę 

drogi na odcinku od skrzyżowania 

z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z 

Gdyńską. Obejmuje rozbiórkę istnie-

jących warstw   bitumicznych oraz 

podbudowy a następnie położenie 

nowych. To największa kosztowa 

część prac. Planujemy wybudować 

ścieżkę rowerową i chodnik wzdłuż 

jezdni – podkreśla Wicestarosta, Ry-

szard Zakrzewski. Budowa krytej 

kanalizacji deszczowej zapobiegnie 

gromadzeniu się wody podczas ule-

wy. Ważna jest też przebudowa zato-

ki autobusowej, a na samym końcu 

wykonanie nowego oznakowania 

pionowego i poziomego.  Kosztorys 

inwestorski opiewa na 4,3 mln zł

Co dalej z Oddziałem Zakładu Kar-

nego w Wałowicach? To pytanie 

zadaje sobie nie tylko wielu pra-

cowników jednostki, ale także wła-

ściciele firm współpracujących z 

więzieniem. Pojawiło się mnóstwo 

wątpliwości związanych z przy-

szłością oddziału. W tej sprawie in-

terweniuje Wicestarosta Powiatu 

Krośnieńskiego, Ryszard Zakrzew-

ski. 

Ta wiadomość zmroziła wielu 

mieszkańców powiatu krośnień-

skiego powiązanych zawodowo z 

zakładem karnym w Wałowicach. 

Niepotwierdzone informacje miały 

sugerować zamknięcie jednostki. 

Poproszony o interwencję, Wice-

starosta Zakrzewski przyznaje, że 

w świadomości gubinian pozosta-

je historia związana z zamykaniem 

jednostek i spowodowane tym 

problemy przedsiębiorców. Nikt 

nie chce powtórki. Nawet w mniej-

szej skali. 

Wystąpiłem z zapytaniem do 

generała Jacka Kitlińskiego, 

Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej – mówi Wicestarosta 

mając nadzieję, że funkcjonowa-

nie oddziału nie jest zagrożone. W 

piśmie podkreśla, że wśród ludzi 

pojawił się lęk o miejsca pracy, 

a także współpracę z firmami 

kooperującymi. Nie mam wątpli-

wości, że pozostawienie aresztu 

w dotychczasowej lokalizacji 

znajduje uzasadnienie w interesie 

społecznym i relacjach z lokalną 

społecznością – pisze Ryszard 

Zakrzewski do generała. Czekamy 

na odpowiedź. 

Wałowice do zamknięcia? Powiat interweniuje

Ulica Kresowa nazywana jest bramą wjazdową do Gubina. Jest w opłakanym stanie

Ryszard Zakrzewski interweniuje  w sprawie rzekomych planów zamknięcia oddziału zakładu karnego.
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Motywacja najważniejsza!

Podarował szansę na życie
DKMS to fundacja, której misją jest 

znalezienie Dawcy dla każdego Pa-

cjenta na świecie potrzebującego 

przeszczepienia komórek macie-

rzystych szpiku. Aby to było możli-

we oczywiście potrzebna jest chęć 

ludzi do niesienia pomocy. Ową 

chęć miał Kuba Stopa. 

Roztopy i stany ostrzegawcze

Niestety, 35-latka w wyniku wypad-

ku komunikacyjnego doznała wie-

lonarządowych urazów, uszkodzenia 

głowy, złamania żeber, lewej łopatki i 

kończyn. - Z wypadku nie pamiętam 

ani chwili, ale do dziś ponoszę jego 

konsekwencje. Bardzo chciałabym 

odciążyć resztę rodziny, nastoletnie 

dzieci, które przez moją niedyspozy-

cję musiały dorosnąć znacznie szyb-

ciej i przejąć opiekę nad domem, 

bratem i chorą mamą - mówi pani 

Ania. Zachęcamy naszych Czytelni-

ków  do wsparcia w zebraniu środ-

ków na intensywną rehabilitację, 

która pozwoliłaby pani Ani znów 

stanąć na nogi i wrócić do pracy. Wy-

starczy wejść na stronę: siepomoga.

pl i w wyszukiwarce wpisać Anna 

Chruściel. Wpłacać można dowolne 

datki na kompleksową rehabilitację. 

A co jest jej największą motywacją, 

aby wrócić do normalnego życia? - Z 

pewnością moja trójka dzieci. To, co 

się wydarzyło zmieniło moje patrze-

nie na świat. Życie, każde pięć minut 

jest cudem... Dosłownie jeden mo-

ment wystarczy, żeby z pracującej, 

piorącej, gotującej i aktywnej kobie-

ty zmieniło się wszystko w walkę o 

możliwość chodzenia i branie dziec-

ka na ręce, czy też spacer. Małymi 

krokami wracam do codziennego 

życia, ile mogę zrobić sama to robię. 

Póki co, jeżdżę na domowym wózku, 

ale robię wszystko sama, co się da. 

Taki mam charakter - jestem uparta 

i żadna złamana ręka, czy noga mnie 

nie załamie. Jestem zmotywowana 

do powrotu do w pełni normalne-

go życia. Jestem dobrej myśli, czuję 

się coraz lepiej, na szczęście głowa i 

kręgosłup nie ucierpiały tak mocno. 

Reszta wymaga czasu, regularnych 

ćwiczeń, które - jestem pewna - przy-

niosą oczekiwane rezultaty.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do 

tego celu. Z pomocy innych życzli-

wych osób z pewnością wszystko się 

uda!                                                           (am)

Pani Ania jeszcze niedawno wiodła zupełnie 
normalne, spokojne życie. Jej codzienność wią-
zała się z pracą i opieką nad dziećmi. Nic nie za-
powiadało dramatu, który wydarzył się chwilę 
później…

Kuba Stopa, to mieszkaniec naszej 

gminy. Przeczytał kiedyś książkę 

pt. „Spowiedź heretyka”, dzięki niej 

dowiedział się więcej o białaczce i 

możliwości podarowania komuś ży-

cia. Publikacja zmotywowała go do 

tego, aby poczytać więcej o fundacji 

DKMS i zamówić pakiet rejestracyj-

ny. „W pakiecie rejestracyjnym znaj-

dują się patyczki z watą, którymi robi 

się wymaz z jamy ustnej oraz formu-

larz, który trzeba wypełnić swoimi 

danymi.” - opisał Kuba. Gdy wykonał 

te wszystkie czynności, odesłał pa-

kiet. „Na początku liczyłem, że szyb-

ko ktoś się znajdzie. Potem zupełnie 

o tym zapomniałem. Minęło około 

7 lat, gdy pod koniec zeszłego roku 

zadzwonił ktoś z fundacji i poinfor-

mował, że mój bliźniak genetyczny 

potrzebuje pomocy. Byłem w szoku, 

ale też cieszyłem się, że mogę komuś 

pomóc. Później zostało tylko zrobie-

nie dodatkowych badań zgodności 

między mną a dawcą oraz kom-

pleksowe zbadanie mojego stanu 

zdrowia. Pobierali mi szpik z krwi ob-

wodowej, tak jak 85% przypadków. 

Wiązało się to z robieniem zastrzy-

ków, pobudzających tworzenie się 

komórek macierzystych, cztery dni 

przed pobraniem. Samo pobranie 

trwało ok. 3,5 godziny. Byłem podłą-

czony do maszyny, która separowała 

z mojej krwi potrzebne składniki. Nie 

miałem żadnych obaw z tym związa-

nych. Mam zaufanie do medycyny.” 

- powiedział Kuba. Zapytaliśmy się 

go jeszcze o to, czy chciałby poznać 

osobę, której uratował życie. Odpo-

wiedział nam, że jak najbardziej tego 

chce, o ile będzie taka możliwość.

Jak widzimy na przykładzie naszego 

mieszkańca, bycie dawcą nie jest ani 

straszne, ani trudne. Wystarczy tyl-

ko chcieć pomagać. Zachęcamy do 

rejestrowania się w fundacji DKMS, 

która głosi hasło: „Podaruj szansę na 

życie”. W Polsce co 40 minut ktoś 

dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli 

nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą 

rodzice małych dzieci, młodzież, 

dorośli... Dla wielu chorych jedyną 

szansą na życie jest przeszczepienie 

szpiku lub komórek macierzystych 

od niespokrewnionego Dawcy. W 

bazie DKMS w Polsce znajduje się 

obecnie 1,7 milionów zarejestrowa-

nych Dawców, jednak wciąż po-

trzebni są nowi, ponieważ aż co piąty 

chory nie znajduje swojego Dawcy. 

Może nim zostać każdy zdrowy czło-

wiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia 

i nieposiadający znacznej nadwagi. 

Wystarczy się zarejestrować i być 

świadomym swojego zobowiązania. 

Więcej na: www.dkms.pl

Martyna Pawelska

Z powodu dość nagłego ocieplenia, 

w którym wahania temperatury 

na przestrzeni tygodnia wywołały 

różnice około 22 stopni Celsjusza, 

hydrologowie wydali ostrzeżenia hy-

drologiczne dla kilku południowo – 

zachodnich województw, w tym dla 

Ziemi Lubuskiej. 

Biorąc jeszcze fakt, że na niektórych 

terenach Polski północno – wschod-

niej utrzymują się ujemne tempe-

ratury, to w efekcie powoduje lo-

dowisko albo podtopienia terenów 

położonych blisko rzek. Na szczęście 

to zjawisko nie występuje w aż tak 

mocnym stopniu na Ziemi Lubuskiej 

i terenie powiatu krośnieńskiego. - 

Mam nadzieję, że na terenie Gminy 

Gubin jednak topniejący śnieg, kra, 

jak też spływająca z rejonu Sudetów 

masa wody nie sprawi nam w tym 

roku większych kłopotów – informuje 

wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski: - 

Jeżeli mielibyśmy mówić o powodzi, 

wystąpieniu wód Odry, Nysy Łużyc-

kiej i w mniejszym stopniu Lubszy 

ze swoich koryt, to wydaje mi się, 

że zagrożenie powodziowe nie jest 

zbyt duże. Owszem – mogą na nie-

których obszarach wystąpić lokalne 

podtopienia. Na przeprowadzenie 

większej akcji przeciwpowodziowej 

jesteśmy zabezpieczeni; mamy w 

magazynach dość duże zapasy wor-

ków i innego sprzętu. Nie obawiam 

się też o wystąpienie z brzegów wód 

Nysy Łużyckiej, ponieważ na całym 

jej biegu stan rzeki jest nadzorowa-

ny. Myślę, że poziom wody w Lubszy 

nie sprawi nam w tym roku niespo-

dzianek. Zawsze możemy liczyć na 

pomoc Druchów – Ochotników z 

Jednostek Ochotniczych Straży Po-

żarnych z terenu gminy jak też „za-

wodowców” z jednostki Ratowniczo 

– Gaśniczej Państwowej Straży Po-

żarnej „uzbrojonych” w ciężki sprzęt 

- niezbędny do prowadzenia po-

dobnych działań. Ale najważniejsze 

są jednak worki z piaskiem i ludzkie 

ręce – dodaje wójt. Od niemal deka-

dy nie mieliśmy zagrożenia powo-

dziowego. Największe zagrożenie 

mieliśmy „tradycyjnie” w okolicy wsi 

Późna, ale kilka lat temu, dzięki dzia-

łaniom ówczesnego wicewojewody 

Roberta Palucha – udało się pozy-

skać środki na umocnienie wałów 

przeciwpowodziowych. Na tamtym 

odcinku zawsze występowało zagro-

żenie wystąpienia jej wód z koryta i 

tym samym przelania  się przez ich 

koronę lub wręcz przerwania. Na ra-

zie nie mamy żadnych sygnałów, aby 

Odra w okolicy Chlebowa lub Kosa-

rzyna stanowiła zagrożenie przeciw-

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

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

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

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

wieczyste, najmu i dzierżawy.

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
CZYSTO I ŚWIEŻO 
BEZ WYSIŁKU

CHĘTNIE CIĘ 
WYRĘCZYMY

TEL. 789 454 500   GUBIN I OKOLICE
SPRZĄTANIE:
- DOMÓW
- MIESZKAŃ
- STRYCHÓW
- PIWNIC
- MYCIE OKIEN
- ODBIÓR ZŁOMU

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Intelektualnie 
„Dom nad Lubszą” w Gubinie prosi o 

1% podatku  KRS 0000512231
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W końcu powstanie rondo
Rok temu pisaliśmy o feralnych 

skrzyżowaniach, bo tak można 

stwierdzić o drodze krajowej Zie-

lona Góra – Sękowice (przejście 

graniczne Gubinek) krzyżującą 

się z drogą wojewódzką 286, łą-

czącą Gubin i Czarnowice oraz 

drugim miejscu, gdzie ta sama 

droga krajowa krzyżuje się z dro-

gą wojewódzką nr 285.  

Wypadł z drogi i dachował Szybkie zatrzymanie
Policjanci z Gubina, w krótkim czasie od zgłosze-
nia zatrzymali podejrzewanego o włamanie do 
drogerii i kradzież kosmetyków o łącznej warto-
ści ponad 8 tys. zł. 

Chcieli 
uciec  

Zalegający na drogach śnieg i ni-

skie temperatury powietrza spra-

wiają, że na drogach jest bardzo 

ślisko. - 16 lutego na drodze kra-

jowej K-32, w okolicach Połupina, 

kierujący volkswagenem jadąc w 

kierunku Gubina, stracił panowa-

nie nad pojazdem, złapał pobocze, 

a następnie po zjechaniu z drogi, 

uderzył w drzewo i dachował. Męż-

czyzna został zabrany do szpitala 

w Krośnie Odrzańskim na badania 

- informuje podkomisarz Justyna 

Kulka z Komendy Powiatowej Poli-

cji w Krośnie Odrzańskim, dodając: 

Pamiętajmy, aby zawsze dostoso-

wać prędkość do warunków pa-

nujących na drodze. Wykonywane 

manewry powinny być płynne, 

a odległość od poprzedzającego 

pojazdu powinna być na tyle duża, 

żeby umożliwić w razie konieczno-

ści bezpieczne zatrzymanie się. red

Jeśli wszystko prze-

biegnie zgodnie z 

harmonogramem, to 

planowane rozpoczęcie 

przebudowy skrzyżowa-

nia będzie miało 

miejsce w drugim 

kwartale 2022 roku.

„

Społeczeństwo

Wówczas ważna informacja była 

taka, że GDDKiA zaplanowała budo-

wę dwóch skrzyżowań typu rondo 

z pierwszeństwem w ruchu okręż-

nym. Minął rok. Czy coś ruszyło w tej 

sprawie? O odpowiedź poprosiliśmy 

panią Ewę Adamczewską z Wydziału 

Planowania Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. - Przebudowa 

drogi krajowej nr 32 w miejscowości 

Gubinek została podzielona na dwa 

zadania, których realizacja została 

uwzględniona w Programie Budowy 

Dróg Krajowych - Programie Likwida-

cji Miejsc Niebezpiecznych – powie-

działa E. Adamczewska. Nowe rondo 

powstanie na skrzyżowaniu drogi 

krajowej nr 32 z drogą wojewódzką 

285. Podstawowym celem inwestycji 

jest poprawa bezpieczeństwa. Istnie-

jąca geometria skrzyżowania stwa-

rza duże zagrożenie dla uczestników 

ruchu drogowego. Skrzyżowanie jest 

zlokalizowane na obszarze pozamiej-

skim, nie jest oświetlone. Droga kra-

jowa nr 32 w obrębie skrzyżowania 

z drogą wojewódzką jest odcinkiem 

prostym, co sprzyja rozwijaniu dużych 

prędkości przez pojazdy. Po zmroku, 

kierujący pojazdami włączającymi się 

do ruchu od strony drogi wojewódz-

kiej z kierunku Gubina i Grabic, często 

są mało widoczni dla kierowców po-

ruszających się po DK 32. Zakres in-

westycji obejmuje m.in. przebudowę 

istniejącego skrzyżowania na skrzyżo-

wanie typu rondo, wykonanie wydłu-

żonych wysp kanalizujących w formie 

krzywej „esowej” dla redukcji pręd-

kości na wlotach DK 32, budowę ka-

nału technologicznego, czy budowę 

oświetlenia drogowego. W czerwcu 

ubiegłego roku uzyskano ostatecz-

ność dla decyzji zezwalającej na reali-

zację inwestycji drogowej. W styczniu 

br. zatwierdzono program inwesty-

cyjny dla tego zadania. Pod koniec II 

kwartału br. zaplanowano ogłoszenie 

przetargu na roboty budowlane. 

Zakończenie prac na tym zadaniu 

może mieć miejsce w III kwartale 

2022 roku. Rozbudowane będzie tak-

że skrzyżowanie DK32 z drogą woje-

wódzką 286. Ma powstać bezpiecz-

ne skrzyżowanie o ruchu okrężnym 

wraz z oświetleniem oraz elemen-

tami BRD. Obecnie wykonawca jest 

na etapie uzyskiwania ostateczności 

decyzji zezwalającej na realizację in-

westycji drogowej. Planowany termin 

ogłoszenia przetargu na roboty bu-

dowlane, to IV kwartał br. Planowane 

rozpoczęcie przebudowy skrzyżowa-

nia będzie miało miejsce w drugim 

kwartale 2022 roku.                            

                                                                     (sp)

Policjanci drogówki podjęli w czwar-

tek (11.02) pościg za kierowcą vw polo, 

który zignorował sygnały nadawa-

ne z policyjnego radiowozu naka-

zujące zatrzymanie się. - Kierujący, 

przemieszczając się ulicami Gubina 

wspólnie z trzema innymi osobami, 

na widok jadącego za nim radiowo-

zu gwałtownie przyspieszył i próbo-

wał uniknąć zatrzymania. 32-latek w 

trakcie ucieczki ulicami miasta zmu-

szał innych kierowców do zjeżdżania, 

a także zmieniał kierunki jazdy na 

ośnieżonych skrzyżowaniach, tracąc 

przy tym panowanie nad pojazdem 

i wpadając w poślizg. W pewnym 

momencie wjechał na wał rzeki Nysy 

Łużyckiej, gdzie porzucił pojazd. Z 

samochodu wybiegło czterech męż-

czyzn, którzy kontynuowali uciecz-

kę pieszo. Przecenili jednak swoje 

umiejętności. Mundurowi okazali się 

szybsi i po pościgu, byli już w rękach 

policjantów. Informacja o zdarzeniu 

dotarła również do innych patroli, któ-

rzy wsparli funkcjonariuszy drogówki 

- relacjonuje podkomisarz Justyna 

Kulka z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim. Okazało się, 

że zatrzymani to mieszkańcy powiatu 

żarskiego w wieku 19, 22, 24 i 32 lat. Na 

dodatek 32-latek nie posiadał upraw-

nień do kierowania, a samochód któ-

rym kierował nie miał ubezpieczenia 

OC, nie był dopuszczony do ruchu i 

miał przyczepione tablice rejestracyj-

ne od innego auta. - Mężczyzna od-

powie za popełnione wykroczenia. A 

pasażerowie za niedostosowanie się 

do poleceń policjantów, otrzymali po 

500 złotych mandatu karnego - do-

daje J. Kulka.                                           (red)

W nocy (11.02), dyżurny z gubiń-

skiego komisariatu otrzymał zgło-

szenie o włamaniu do jednego ze 

sklepów na terenie miasta. - W 

witrynie sklepowej byłą wybita 

szyba. Obok leżały rozrzucone ko-

smetyki. Na miejsce wezwano gru-

pę dochodzeniowo-śledczą wraz 

technikiem kryminalistyki, którzy 

ujawniali i zabezpieczali ślady, mo-

gące mieć związek ze zdarzeniem. 

A funkcjonariusze sprawdzali 

każdą zdobytą informację oraz 

zbierali materiał dowodowy, któ-

ry pomógłby w ustaleniu sprawcy 

czynu. Tej samej nocy, kilka godzin 

od zgłoszenia policjanci na jednej z 

ulic zauważyli mężczyznę, którego 

typowali jako osobę podejrzewaną 

o dokonanie tego czynu. Został on 

zatrzymany do wyjaśnienia. 34-la-

tek jest podejrzany o włamanie 

do sklepu drogeryjnego i kradzież 

między innymi kosmetyków i per-

fum różnych marek o łącznej war-

tości ponad 8 tysięcy złotych. Grozi 

mu kara pozbawienia wolności do 

10 lat. Policjantów z Gubina zaan-

gażowali się w odnalezienie skra-

dzionych kosmetyków i zwrócenie 

ich właścicielowi - mówi podkomi-

sarz Justyna Kulka z Komendy Po-

wiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim.                                               (red) 
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Gubiński Dom Kultury w latach 2007 – 2019, cz. III

Uniwersytet Trzeciego Wieku

UTW przy Gubińskim Domu Kultury 

rozpoczął swoją działalność 1 kwiet-

nia 2009 r i nie był to Prima Aprilis ;) 

Pierwszą koordynator uniwersytetu, 

powołaną przez dyrektora Janusza 

Gajdę była Arnetta Sobiechowska 

(2009-2010). Jej pracę kontynuowały 

kolejno panie: Krystyna Nowak-Piłat 

(2010 – 2011), Renata Majorek (2011 – 

2015), Ewa Rymarczyk (2017) i Stani-

sława Łapkowska (od roku 2017).

UTW w Polsce działają już 50 lat. 

Większość z nich powstaje w małych 

miastach. Wynika to z dużego zapo-

trzebowania na organizowanie czasu 

wolnego seniorom. Słuchacze tych

uniwersytetów to ludzie, którzy chcą 

czynnie uczestniczyć w życiu kultu-

ralnym i społecznym, przeciwdziałać 

wykluczeniom ze względu na wiek, a 

także realizować swoje pasje, na które 

wcześniej nie mieli czasu. Gubiński 

UTW korzysta bezpłatnie z bazy loka-

lowej domu kultury. Zajęcia językowe 

odbywają się w SP 2 w Gubinie. Fi-

nansowanie realizowane jest ze skła-

dek członkowskich (obecnie jest to 

20 zł miesięcznie). Dodatkowo udało 

się trzykrotnie pozyskać finanse z Mi-

nisterstwa Pracy (program ASOS), od 

burmistrza miasta i oczywiście z GDK.

Zapotrzebowanie na różnorodność 

zajęć jest ogromne. Dlatego też cią-

gle następują zmiany ramowego 

planu wykładów, ćwiczeń i warsz-

tatów. Koordynator układając plan 

zajęć bierze pod uwagę propozycje 

studentów. Słuchacze mogą wybrać 

to, co im w danym planie odpowia-

da najbardziej. Nie ma zajęć, na które 

uczęszczanie jest obowiązkowe. Oto 

niektóre z nich: lektoraty

j. niemieckiego i j. angielskiego, wy-

kłady z takich dziedzin jak: historia, 

przyroda, ekologia, medycyna, prawo, 

heraldyka, bankowość, historia ma-

larstwa, warsztaty malarskie, warszta-

ty rysunku satyrycznego, rękodzieło 

artystyczne, muzykologia, informaty-

ka – senior online, zajęcia rekreacyj-

no-sportowe, gimnastyka korekcyjna, 

aqua aerobic, nordic walking, warsz-

taty teatralne i tańca towarzyskiego, 

kabaret i sekcja literacka oraz wiele 

innych.

Słuchacze UTW organizują wieczorki 

integracyjne (m. in. Andrzejki, spotka-

nia opłatkowe, ostatki, Dzień Kobiet), 

wycieczki turystyczno-krajoznawcze 

po Gubinie i okolicach, do Niemiec, 

uczestniczą w spektaklach teatral-

nych i w koncertach. W UTW działa 

również zespół wokalny „Barwy Je-

sieni”, który koncertuje na wszystkich 

lokalnych imprezach. Słuchacze UTW 

chętnie angażują się w akcje chary-

tatywne. Zbiórki WOŚP, pomoc dla 

Domu Dziennego Pobytu i oddziału 

opiekuńczego gubińskiego szpitala, 

aukcja internetowa na rzecz SPO-

NI „Dom nad Lubszą” - to niektóre 

z nich. Dla seniorów ważne są tak-

że działania międzypokoleniowe – 

współpracują ze Szkołą Podstawową 

nr 2 i grupą młodzieżową „OTWARTE” 

z GDK (akcje Zero Waste, Po-dzielnia). 

Gubiński UTW współpracuje także 

z Łużycką Wyższą Szkołą Humani-

styczną w Żarach, UTW Zielona Góra, 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 

Gubińskiej i wieloma pomniejszymi 

podmiotami. 5 kwietnia 2019 r UTW w 

Gubinie obchodził uroczyście dziesię-

ciolecie swojej działalności. Na impre-

zę przybyło wielu byłych i obecnych 

słuchaczy, wykładowców, przedsta-

wicieli gubińskich organizacji. Gość-

mi specjalnymi były panie Wicebur-

mistrz Gubina Justyna Karpisiak oraz 

Prezes Zielonogórskiego UTW – Zofia 

Banaszak.

Zajęcia i imprezy

Omawiany okres wyróżnia duża ilość 

nowych zajęć, form działalności i sa-

mych imprez, którymi przecież każda 

instytucja kultury stać powinna. Dy-

rektor Gajda zachowując sprawdzo-

ne wcześniej formy działalności jak: 

szczeble powiatowe „Pro Arte” i Ogól-

nopolskiego Konkursu Recytatorskie-

go, Artystyczny Klub Malucha, „Gu-

bińskie Łużyczanki”, debaty miejskie, 

wyjazdy do teatru, zajęcia szachowe, 

zimowiska dla dzieci, projekcje fil-

mowe, zajęcia wokalne wprowadził 

również całą gamę nowych działań. 

Wśród zajęć były to przede wszyst-

kim: Klub Anonimowych Sympaty-

ków Kina, kółko miłośników gry „Ma-

gic: The Gathering”, Letnia Akademia 

Sztuki, turnieje gier komputerowych 

Counter Strike, grupa fotograficzna 

„50 mm”, terenowe gry miejskie dla 

dzieci i dorosłych, zajęcia Multimedia 

Smart Masters, zajęcia akrobatyki ar-

tystycznej, zajęcia „Musical” Agnieszki 

Wolak, zajęcia nauki programowania 

Lego We Do 2.0. 

Wśród imprez warto wspomnieć or-

ganizowane wspólnie z Klubem Ko-

biet Niezależnych „Konkurs dobrego 

zachowania”, „Podziel się zabawką” 

oraz „Wyspę Literacką” (tutaj wspól-

nie z Miejską Biblioteką Publiczną), 

koncerty na zakończenie lata, Ob-

chody 775-lecia Gubina i Guben, wi-

dowisko literacko-muzyczne „Jesteś, 

który jesteś” w kościele pw. Trójcy Św. 

(wyk. Józef Skrzek, Wiesław Komasa), 

pikniki rodzinne na Wyspie Teatralnej 

połączone ze świętowaniem Dnia 

Flagi (pod patronatem Prezydenta 

RP) czy koncerty Gubińskiej Piwnicy 

Artystycznej. Najbardziej reprezenta-

cyjnymi imprezami GDK były jednak 

i są do dzisiaj festiwale.

Niejako kontynuacją organizowa-

nych niegdyś przeze mnie Międzyna-

rodowych Festiwali Folkloru od roku  

stał się międzynarodowy festiwal 

„Gwiazdy Jesieni”. W jego ramach na 

deskach sceny GDK prezentowały się 

zespoły dziecięce pochodzące z Rosji, 

Białorusi, Ukrainy i Polski. Dzieci przy-

jeżdżały do Gubina na kilkudniową 

imprezę, podczas której prezentowa-

ły różnorodne formy sceniczne. Od 

teatru, poprzez pieśni ludowe, taniec 

klasyczny i nowoczesny kończąc na 

kilkudziesięcioosobowej orkiestrze 

mandolinistów (sic!). Jak się to dyrek-

torowi Gajdzie udało? – do dziś nie 

wiem.   

„Poetyckie Rubieże” - impreza o za-

sięgu międzynarodowym a ostatnio 

ogólnopolskim wyróżnia się nie tylko 

na gruncie regionalnym oryginal-

ną formą, poziomem artystycznym 

i dużą popularnością w ogólnokra-

jowym środowisku piosenki autor-

skiej. Tutaj swoje pierwsze kroki sta-

wiali Małgorzata Jamroży (obecnie 

MARGARET) czy Łukasz Jemioła. To 

na deskach sceny GDK w ramach 

koncertów gwiazd prezentowali się 

Grzegorz Turnau, Renata Przemyk, 

SDM, Zbigniew Zamachowski, Alicja 

Majewska, Czerwony Tulipan, Piwni-

ca Pod Baranami, Krzysztof Kiljański, 

Janusz Radek, Artur Andrus - że wy-

mienię tylko tych najznakomitszych. 

Podczas międzynarodowej edycji 

festiwalu w partnerskim Guben od-

bywały się koncerty niemieckich 

gwiazd poezji śpiewanej: Manfreda 

Maurenbrechera, Danny’ego Dziuk, 

Hansa-Eckardta Wenzela oraz Doty 

Kehr. Wystąpił także fenomenalny 

zespół Arnold z Paryża.

„Lubuskie Zaduszki Jazzowe” – im-

preza cykliczna niedawno świętują-

ca (podobnie zresztą jak Poetyckie 

Rubieże) swoje 10-lecie to kolejny do-

wód na to, że w małym mieście moż-

na prezentować sztukę muzyczną 

najwyższych lotów i co najważniejsze 

- jest na to popyt! Dzięki współpracy 

dyrektora Gajdy ze znawcą jazzowe-

go tematu Andrzejem Winiszewskim 

do Gubina udało się zaprosić same 

znakomitości. W ramach imprezy 

wystąpili m.in.: Jan „Ptaszyn” Wró-

blewski, Włodzimierz Nahorny, An-

drzej Dąbrowski, Jarosław Śmietana, 

Wojciech Karolak, Krzysztof Ścierań-

ski, Andrzej Jagodziński, Zbigniew 

Namysłowski, Walk Away, Ewa Uryga 

oraz Amerykanin Mike Russell. Poza 

cyklem zaduszkowym wystąpili tak-

że Urszula Dudziak, Mika Urbaniak, 

Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkie-

wicz, Marek Napiórkowski, Robert 

Kubiszyn, Josho Stephan Quartet 

(Niemcy), Apostolis Anthimos oraz 

gitarzysta światowego formatu Scott 

Henderson (U.S.A).

Szok przyszłości

Pomimo całej plejady gwiazd, które 

w ciągu tych 12 lat wystąpiły w Gubi-

nie, pomimo różnorodności działań 

kulturalnych, które w opisywanym 

okresie dość licznie zagościły na lo-

kalnym rynku, Gubiński Dom Kul-

tury pod rządami Janusza Gajdy nie 

spoczywa na laurach. Pracownicy 

wciąż intrygują nowymi działaniami, 

które pomału zmierzają w kierunku 

nowych mediów, elektroniki, Inter-

netu, robotyki i programowania. Taki 

będzie przecież niedługo cały świat. 

I zadaniem GDK jest na niego przy-

gotować seniorów i najmłodszych. W 

tym celu powstała w 2012 roku Pra-

cownia Orange stworzona dzięki do-

finansowaniu, które otrzymało tylko 

50 domów kultury z całej Polski. Do 

dziś dysponuje nowoczesnymi kom-

puterami z darmowym dostępem 

do Internetu, konsolą PlayStation 

3, grami planszowymi i karcianymi. 

Wspólnie z grupą „Otwarte” kiero-

waną przez Marcina Gwizdalskiego 

organizuje także wiele wydarzeń w 

obszarze mediów i nie tylko. Po to po-

wstał też w 2020 r. Makerspace – ko-

lejna pracownia dysponująca najno-

wocześniejszym sprzętem: drukarką 

3D, ploterem laserowym, zaś na bazie 

Lego Mindstorms, zestawów BBC Mi-

croBit oraz robota Photon można po-

znać tajniki programowania kompu-

terowego. Przyszłość dla Gubińskiego 

Domu Kultury to nie szok. Przyszłość 

zaczyna się TERAZ! 

Janina „Kaśka” Izdebska

Inauguracja roku 2018-2019 UTW w Gubinie

Janusz Gajda (Gubin) i Scott Henderson (U.S.A.)

Gadżety wykonane laserem w pracowni Makerspace 
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społeczeństwo
Pomoc dla przedsiębiorców i bezrobotnych

Jak wpłynęła pandemia na bezrobocie w naszym regionie? Jak wyglą-

da pomoc dla przedsiębiorców i dla bezrobotnych? Jakie wsparcie jest 

planowane na bieżący rok? By znaleźć odpowiedź na te pytania gazeta 

zwróciła się do Kamili Kurczak, kierownik Filii w Gubinie Powiatowego 

Urzędu Pracy.

Strzygł do końca życia 

W Powiatowym urzędzie Pracy w 

Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie 

na koniec stycznia 2021 r. było więcej 

zarejestrowanych osób bezrobot-

nych niż przed pandemią. Liczba 

osób bezrobotnych w gminie miej-

skiej Gubin oraz gminie wiejskiej Gu-

bin wzrosła o 105 osób w stosunku 

do początku roku 2020. Obecnie w 

powiecie krośnieńskim stopa bezro-

bocia wynosi 9,1%, rok temu wynosiła 

7,8%. Wybuch epidemii zakłócił stale 

obserwowane tendencje spadkowe. 

Lokalni pracodawcy zgłaszają mniej 

ofert pracy niż rok wcześniej. 

Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać 

z form wparcia realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Od-

rzańskim w ramach Tarczy Antykry-

zysowej. Od 1.02.2020 r. do 31.03.2020 

r. urząd prowadzi nabór na dotacje 

na pokrycie bieżących kosztów pro-

wadzenia działalności gospodarczej. 

Dotację może otrzymać mikroprzed-

siębiorca i mały przedsiębiorca, który 

na dzień 30 listopada 2020 r. prowa-

dził – jako rodzaj przeważającej dzia-

łalności – działalność gospodarczą 

oznaczoną kodami PKD wymienio-

nymi w rozporządzeniu Rady Mini-

strów oraz przychód z  działalności 

uzyskany w  miesiącu poprzedzają-

cym miesiąc złożenia wniosku, był 

niższy co najmniej o 40% w stosunku 

do przychodu uzyskanego w  mie-

siącu poprzednim lub w  analogicz-

nym miesiącu roku poprzedniego. 

Listę branż objętych wsparciem oraz 

zasady przyznawania środków zna-

leźć można na stronie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim 

www.krosnoodrzanskie.praca.gov.

pl w zakładce tarcza antykryzyso-

wa. Nadal aktualne są także nabory 

na formy realizowane od kwietnia 

2020 r., które trwają do 10.06.2021 r. 

tj. niskooprocentowana pożyczka z 

Funduszu Pracy dla mikroprzedsię-

biorców. Pożyczka przyznawana jest 

jednorazowo, mogą  z niej skorzystać 

przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z 

tej formy wsparcia w 2020 r.  Dofinan-

sowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przed-

siębiorców będących osobą fizyczną 

niezatrudniających pracowników. Z 

dofinansowania mogą  skorzystać 

przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali 

z tej formy wsparcia w 2020 r. lub nie 

wykorzystali maksymalnego okresu 

dofinansowania (3 miesięcy) w 2020 

r. Dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od nich składek na ubez-

pieczenia społeczne dla mikroprzed-

siębiorców, małych i średnich przed-

siębiorców. Z dofinansowania mogą  

skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie 

skorzystali z tej formy wsparcia w 

2020 r. lub nie wykorzystali maksy-

malnego okresu dofinansowania (3 

miesięcy) w 2020 r.

Ponadto urząd posiada środki na 

realizację aktywnych form przeciw-

działania bezrobociu i  stale realizuje 

swoje zadania ustawowe. Zapra-

szamy pracodawców do składania 

wniosków, w szczególności do ubie-

gania się o środki na dofinansowanie 

zatrudnienia w pracach interwen-

cyjnych oraz składania wniosków o 

organizację staży. Niebawem także 

zostaną ogłoszone nabory dla pra-

codawców ubiegających się o re-

fundację kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy oraz 

dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej dla osób bezrobotnych, 

w tym roku maksymalna kwota do-

tacji oraz refundacji wynosi 22 tys. zł. 

Dla pracowników jak i pracodawców, 

którzy chcieliby skorzystać z różnych 

form kształcenia ustawicznego w 

ramach środków Krajowego Fundu-

szu Szkoleniowego także w marcu 

zostanie ogłoszony nabór wniosków 

o dofinansowanie. Natomiast stale 

przyjmujemy wnioski osób bezrobot-

nych o skierowanie na szkolenie, do-

finansowanie kosztów studiów pody-

plomowych, bony szkoleniowe, bony 

na zasiedlenie oraz zwrot kosztów do-

jazdu do miejsca pracy oraz stażu. W 

celu uzyskania szerszych informacji 

nt. wymienionych działań należy kon-

taktować się z pracownikami urzędu, 

szczegółowe informacje oraz dane 

kontaktowe dostępne są na naszej 

stronie: ww.krosnoodrzańskie.praca.

gov.pl

Kiedy w latach 60-tych przybyłem do 

Gubina - jak to zwykle bywa - zaczą-

łem zwiedzać miasto od fryzjera. Po-

noć wie o mieście najwięcej. Trafiłem 

na Śląską do Alfonsa Sieradzkiego. 

Powszechnie wiadomym było, że w 

mieście jest jeszcze dwóch męskich 

fryzjerów: Czesław Nowicki i Włady-

sław Dolata. Ponieważ wkrótce za-

mieszkałem na tzw. Osiedlu E. Plater 

zacząłem być regularnym klientem 

Cz. Nowickiego. Swój zakład miał na 

ówczesnej ulicy Świerczewskiego. Tu 

strzygł całe swoje zawodowe życie, 

aż do odejścia na emeryturę w 1989 

roku. Jakie były jego koleje losu? Py-

tam o to Tomasza Nowickiego, fryzje-

ra, syna Czesława. - Ojciec w połowie 

lat 50-tych przyjechał z Gdańska za 

pracą. Jako prawie 30-letni młodzie-

niec zamieszkał na stancji na ul. Ro-

dziewiczówny i zatrudnił się w winiar-

ni. Potem zamieszkał na ulicy Śląskiej 

nad zakładem fryzjerskim A. Sieradz-

kiego. Był jego sąsiadem i wkrótce 

został uczniem fryzjerskim. Wcze-

śniej, jako samouk, potrafił strzyc, a 

nauka fryzjerstwa nie sprawiała mu 

większych problemów. Koniec koń-

ców otrzymał stosowne dokumenty 

uprawniające do wykonywania za-

wodu fryzjera i w 1958 roku rozpoczął 

pracę u pana Sieradzkiego. W tych la-

tach nie było prywatnych zakładów, a 

fryzjerzy skupieni byli w państwowej 

firmie nazwanej Cech Rzemiosł Róż-

nych.

Po trzech latach uzyskał dyplom 

mistrza fryzjerstwa męskiego, po 

czym rozpoczął pracę „na swoim” 

- w pewnym sensie. Nie był właści-

cielem, ale został „szefem” zakładu. 

Był mistrzem fryzjerskim na ulicy 

Świerczewskiego. Spod jego ręki 

wyszło wielu uczniów. Panie Toma-

szu, czy pamięta pan to miejsce? 

Ja kojarzę je w latach 70-80-tych  

z potwornie długich kolejek. Cze-

kało się 2-3 godziny na strzyżenie 

i była to raczej norma. - Pamiętam 

zakład ojca, choć przyszedłem na 

świat w połowie lat 70-tych. Był to 

zakład damsko-męski i u taty było 

zawsze tłoczno do emerytury, na 

którą odszedł w 1989 roku. W latach 

1980-1990 ojciec budował dom przy 

Wyspiańskiego. Była to w owych 

czasach droga przez mękę, ale tato 

idąc na emeryturę miał już swo-

je mieszkanie. Trzeba dodać, że w 

roku 1973 zawarł związek małżeński 

z Urszulą Kubiak, no i ja pojawiłem 

się na tym świecie. Tata po zakoń-

czeniu pracy na Świerczewskiego 

nie zerwał z zawodem. Dorabiał 

sobie strzygąc w domu. W 1993 r. 

otworzył ponownie działalność fry-

zjerską z szyldem na Wyspiańskiego 

19. Po co mu to było? Bez tego nie 

mógł żyć. Był jeszcze jeden ważny 

dla ojca powód: chciał wykształcić 

syna na fryzjera. Zacząłem  u ojca 

„terminować”. No i dzisiaj strzygę 

już prawie 30 lat. Tradycja rodzinna 

jest kontynuowana. Tato strzygł do 

końca, do śmierci. Kochał to co robił. 

Odszedł za wcześnie w 2002 roku, 

bardzo mi go brakuje. Pozostawił 

mi dom, zawód i … wspomnienia.  

Kiedy żegnam się z gospodarzami 

pojawia się ich syn mały Maksymi-

lian. Trochę z zaskoczenia pytam: 

a ty kim chciałbyś w przyszłości zo-

stać? - Fryzjerem proszę pana.

 (sp)

Mistrz Czesał Nowicki w swoim zakładzie - rok 1965
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historia I społeczeństwo
Pozostanie w naszej pamięciKolarstwo w Gubinie

Drodzy Mieszkańcy Gubina!Jeden z licznych wyścigów ulicznych – przed startem. Starterem jest kierownik LZPS p. Marian Fatalski – na zdjęciu po stronie prawej w jasnej 
marynarce. 

O historii gubińskiego kolarstwa 

przed laty pisał w Zeszytach Gubiń-

skich nr 1 ks. Aleksander Dobrucki. 

Według jego informacji zorganizo-

wane uprawianie tej dziedziny spor-

tu sięga roku 1947, kiedy powstał 

Klub Sportowy „Ogniwo”, niemający 

w tym czasie sekcji piłki nożnej, za 

to promujący w szczególności ko-

larstwo. 

Janusz Jans w „Historii sportu w 

Gubinie” pisze m.in.: „Sekcję kolar-

ską tworzyli: Włodzimierz Adamski, 

Hieronim Kaczmarek, Zbigniew 

Kasperski, Władysław Kazimierski, 

Bonifacy Nagler, Ryszard Smykał, 

Stanisław Smykał i Henryk Świecz-

kowski. Kolarze przez 3 lata z rzędu, 

1947/48/49 zdobywali mistrzostwo 

drużynowe powiatu. Po rozwiąza-

niu KS „Ogniwo” w 1950 roku część 

kolarzy przeszła do sekcji w Klubie 

Sportowym „Gwardia”, a po jego 

rozwiązaniu chętnych kolarzy z tego 

klubu przygarnął LZS Gubin, gdzie 

istniała prężna sekcja kolarska, do 

której należeli młodzi chłopcy z mia-

sta Gubin i powiatu. Członkiem był 

między innymi był słynny gubinia-

nin – kolarz Hieronim Kaczmarek, 

urodzony w 1911 (zm.1993), który 

uprawiał kolarstwo już przed woj-

ną. W ostatnim swoim wyścigu w 

1957 roku – trzechsetnym - po Ziemi 

Koszalińskiej, mając 46 lat zajął VIII 

miejsce.” 

Jedna z dawnych notek gazeto-

wych „Gazety Zielonogórskiej” infor-

muje o zorganizowanym w Gubinie 

wyścigu kolarskim. Był czerwiec 

1956 roku, organizatorem była Rada 

Powiatowa LZS w Gubinie, a wyścig 

– jak napisano w gazecie - zorgani-

zowano z okazji XI rocznicy wyzwo-

lenia Gubina. 

Inny miłośnik kolarstwa i czynny 

przed laty zawodnik Michał Gra-

czew tak wspomina swoje kolar-

stwo: „Byłem w 10 klasie Liceum 

Ogólnokształcącego, gdy zapisa-

łem się do sekcji kolarskiej przy LZS. 

Mieszkałem przy ul. Wojska Pol-

skiego 5, blisko siedziby LZS. Każ-

dy z nas młodych posiadał rower 

– składak złożony z części rowerów 

poniemieckich, ale mieć prawdziwą 

wyścigówkę - to było marzenie! Je-

żeli dobrze pamiętam, to w różnych 

odstępach czasu do sekcji zapisa-

li się: Bronisław Sztukowski, Jerzy 

Łubgan, Olek Kobyliński, Staszek 

Romański, Tadek Hajkowicz, Józek 

Jaworski i inni, których nazwisk po 

latach nie pamiętam. Nieco póź-

niej dołączył Rysiek Pantkowski 

– nauczyciel Szkoły Podstawowej 

nr 2. Oczywiście prym wodził pan 

Hieronim Kaczmarek, bardzo przez 

wszystkich szanowany, nie tylko ze 

względu na wiek, ale i za umiejęt-

ności kolarskie. Rowery dostaliśmy, 

ale uniformy, koszulki, spodenki, 

obuwie, kaski musieliśmy mieć 

swoje. Pan M. Fatalski sprowadził i 

zatrudnił trenera, który dojeżdżał 

ze Szczecina, by prowadził z nami 

treningi i wtajemniczał w umiejęt-

ności kolarzy. Nazwiska tego trenera 

już nie pamiętam. Wiem tyle, że był 

polecany przez głównego trenera 

LZS w Warszawie p. Tropaczyńskie-

go. Trenowałem z chłopakami, ale 

bez wielkich osiągnięć. Jeździliśmy 

do Zielonej Góry, Słubic, Zgorzelca, 

Legnicy itd. Wówczas bardzo popu-

larne były w Gubinie wyścigi ulicz-

ne. Startu honorowego dokonywał 

z reguły pan M. Fatalski  z pomocą 

Kazika Kowalskiego (znanego spor-

towca, później urzędnika Urzędu 

Stanu Cywilnego). Przed każdymi 

wyścigami przechodziliśmy bada-

nia lekarskie, które przeprowadzał 

dr Tadeusz Kunicki. W jednym z 

wyścigów zostałem nagrodzony 

nagrodą rzeczową – skórzaną tecz-

ką – ufundowaną przez Radę Peda-

gogiczną dla najlepszego kolarza 

absolwenta szkoły. Inicjatorami tej 

nagrody byli panowie nauczyciele, 

moi wychowawcy, pp. Janusz Jans 

i Zygmunt Kłosowicz. W 1957 roku 

wywędrowałem do Zielonej Góry. 

Działalność kolarska w naszym mie-

ście nie ma długiej historii. Skarbni-

cą wiedzy w tym temacie jest pan 

Anatol Niekraszewicz, przed laty 

czynny zawodnik. Wspomniał, że 

kiedy LZS w Gubinie skończył ży-

wot, kolejne lata on i jemu podobni 

jeździli w barwach LZS Lubsko. Jak 

długo? Tu trzeba dopisać brakującą 

historię. 

Później górę w miejskim sporcie 

wzięła piłka nożna, a o kolarstwie 

jakby zapomniano. W gubińskich 

kronikach w 2003 roku pojawiają się 

miłośnicy rowerów zakładając Klub 

Rowerowy „Luz” przy Oddziale Miej-

skim PTTK i parę lat temu powstaje 

amatorska drużyna sportowa Gu-

biński Klub Rowerowy „Bidon”. Ale 

musimy pamiętać, że wcześniej byli 

kolarze, dziś czynni są rowerzyści. 

Nie znam się na tyle, by wyrokować, 

czy to jest to samo?                          (sp)

W piątek, 12 lutego br., zmarł Mie-

czysław Szkudliński, wieloletni 

ordynator oddziału wewnętrzne-

go szpitala w Gubinie. Urodził się 

14 grudnia 1936 roku w Pozna-

niu. Studia odbył na Akademii  

Medycznej w Poznaniu, a po jej 

ukończeniu przybył do Gubina w 

1960 roku celem odbycia  stażu 

w Szpitalu Powiatowym. Podjął 

pracę na oddziale wewnętrznym 

i tam zrobił specjalizację. W 1964 

roku powierzono mu funkcję peł-

niącego obowiązki ordynatora, 

a  następnie został powołany na 

stanowisko ordynatora oddziału 

wewnętrznego. Funkcję tę peł-

nił do przejścia na emeryturę w 

1999 roku. Był cenionym specja-

listą. Jego Małżonka Aleksandra 

zmarła w październiku 2019 roku. 

Był ukochanym mężem, ojcem, 

dziadkiem i pradziadkiem. Syno-

wie Rafał i Przemek poszli w ślady 

Ojca. Ukończyli Liceum Ogólno-

kształcące w Gubinie i Akademię 

Medyczną w Poznaniu. Starszy syn 

Rafał uzyskał tytuł doktora nauk 

medycznych. Oboje Małżonkowie 

spoczywają na cmentarzu w dziel-

nicy Junikowo w Poznaniu.

Piszę myśląc o naszym mieście, 

kraju, o działalności Stowarzysze-

nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Za-

mknęliśmy nasze podwoje zgod-

nie z nakazami rządzących, co 

nie oznacza, że zawiesiliśmy dzia-

łalność. Bez przerwy funkcjonuje 

mała grupa członków, która po-

dejmuje działania mające na celu 

zapewnienie trwałości funkcjono-

wania SPZG. Zatem można do nas 

dodzwonić się codziennie, skorzy-

stać z porady telefonicznej, czy też 

umówić się na spotkanie, wypoży-

czyć książkę, przekazać przedmiot 

czy materiał przydatny dla Stowa-

rzyszenia. Piszemy codziennie kro-

nikę miasta, gromadzimy i opraco-

wujemy materiały do publikacji i 

biuletynów, opracowujemy teksty 

i fotografie pozyskane wcześniej, 

wykonujemy drobne prace ma-

jące na celu modernizację Izby 

Muzealnej. Sporo czasu zajmuje 

poszukiwanie odpowiedzi na na-

pływające listy mailowe, poszuki-

wanie odpowiedzi dla osób poszu-

kujących bliskich, poszukujących 

fotografii z dawnych lat, itp. 

Dziś występujemy z apelem o 

wsparcie naszych zbiorów. W wie-

lu domach, w piwnicach, na stry-

chach, mieszkaniach znajdują się 

przedmioty, dokumenty, zdjęcia, 

które bywa tak, stały się już nie-

potrzebne. Zanim zdecydujecie 

się na ich wyrzucenie prosimy o 

informację, pytanie, sugestię. Przy-

jedziemy, zabierzemy – być może 

przekazany przedmiot stanie się 

ciekawym eksponatem, być może 

będzie bardo przydatnym dla ob-

razowania i nauki historii o mieście. 

Nie jesteśmy instytucją kolekcjo-

nerską, nie zależy nam na zbiera-

niu przedmiotów do powiększania 

i wzbogacania kolekcji gromadzo-

nych w szufladach domowych. 

Naszym zadaniem jest dokumen-

towanie historii miasta. Warto 

dodać, że Izba Muzealna może 

kupować przedmioty świadczące 

o gubeńsko-gubińskim pochodze-

niu. 

Pamiętajcie – zanim pozbędzie-

cie się przedmiotu (dokumentu, 

fotografii, obrazu) z dawnych lat – 

zadzwońcie. Telefon: 68 455 81 62, 

czynny od poniedziałku do piątku. 

Ponadto, życzliwa dla nas załoga 

sklepu „SEBA” ul. 3 Maja 2, pomoże 

Państwu w znalezieniu kontaktu z 

nami. 

Prezes SPZG Stefan Pilaczyński    
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Efekty prac mogą być ciekawe

Nowy Jork, Barcelona i ... Gubin

Środki, jakie są potrzebne do jej cał-

kowitej odbudowy, to koszt oscy-

lujący w granicach 50 mln złotych. 

Jest jednak szansa, że część z nich 

mógłby pokryć jeden z niemieckich 

przedsiębiorców, są też czynione sta-

rania o pozyskanie na ten cel dotacji 

rządowych i unijnych. Miasto między 

innymi złożyło do władz Euroregio-

nu „Sprewa – Nysa – Bóbr” projekt 

„Dwa Ratusze Jedno Euromiasto”. 

Gdyby rzeczywiście doszło do jej peł-

nej odbudowy, Gubin byłby trzecim 

miastem na świecie – po Nowym 

Jorku i hiszpańskiej Barcelonie, w któ-

rym nastąpiłaby pełna rekonstruk-

cja budynku, stając się tym samym 

miejscem, do którego mogliby przy-

jeżdżać studenci architektury, podzi-

wiając wizjonerskie podejście do tzw. 

bauhausu światowej sławy architekta 

Ludwiga Miesa van der Rohe. 

Początek w marcu 

Wszystko wskazuje na to, że z chwi-

lą pojawienia się pierwszych oznak 

wiosny archeologowie z Muzeum 

Środkowego Nadodrza ze Świdnicy 

przystąpią do pierwszej eksploracji 

terenu. Planowany zakres prac jest 

bardzo szeroki – wyjaśnia w rozmo-

wie z „Wiadomościami” dr Arkadiusz 

Michalak – dyrektor placówki: - O ile 

pogoda nie będzie stanowiła prze-

szkody, to już w marcu powinniśmy 

rozpocząć badania terenu przy po-

mocy tzw. georadaru, który powinien 

nam zobrazować strukturę pozo-

stałości budynku. Przed właściwym 

przystąpieniem do jego skanowania, 

musi być wycięta roślinność i zniwelo-

wana jego wierzchnia warstwa.

Prace wykopaliskowe

Następnym krokiem – liczymy, że uda 

się go rozpocząć w pierwszej deka-

dzie kwietnia – będzie rozpoczęcie 

samych prac wykopaliskowych, które 

potrwają kilka tygodni. Mamy wstęp-

Prace wykopaliskowe na terenie dawnej Wili Wolfa, której fundamenty znajdują się w parku przy ul. Królew-

skiej w Gubinie mają się niebawem rozpocząć. Początkowo miały być realizowane w ubiegłym roku, ale z po-

wodu pandemii zostały wstrzymane.

ne zapewnienie, że w ich realizacji 

pomogą nam żołnierze z jednostki 

saperów z Krosna Odrzańskiego. Jaki 

wobec tego byłby następny etap 

prac? – podpytujemy dalej: - Jeżeli 

mielibyśmy mówić w tym momen-

cie o samej odbudowie, to jesteśmy 

o tyle w niemal luksusowej sytuacji, 

że zachowała się bardzo szczegółowa 

dokumentacja techniczna samego 

budynku. Natomiast nikt nie wie, jak 

wyglądała tzw. dokumentacja powy-

konawcza. Źródła, do których mamy 

dostęp podają na ten temat sprzecz-

ne informacje. Z wielu spotkań i roz-

mów prowadzonych z burmistrzem 

Bartłomiejem Bartczakiem wiem, że 

jest on bardzo mocno zaangażowany 

w jej odbudowę. W przypadku, gdyby 

ten projekt został urzeczywistniony, 

budynek stałby się swoistą perełką 

architektoniczną.

Symbol Gubina?

Można byłoby tym samym poku-

sić się o stworzenie nowego, oprócz 

kościoła farnego, symbolu Gubina. 

- W historii architektury willa, to je-

den z najważniejszych projektów 

modernizmu i jedyny znajdujący 

się na terenie Polski. Realia są takie, 

że zainteresowanie środowiska ar-

chitektonicznego modernizmem 

jest znacznie większe niż gotykiem 

– podkreśla nasz rozmówca, doda-

jąc jednak, że do chwili obecnej nie 

mamy rozeznania, co tak naprawdę 

kryje się w ziemi, w obrysie jej fun-

damentów. Równie dobrze może-

my natrafić na pozostałości naczyń, 

mebli, jak też niewybuchy z okresu 

wojny... Badania mają nam to wyja-

śnić, sprawdzić, co zostało zachowa-

ne z oryginalnych fundamentów, na 

jakiej głębokości się one znajdują i 

wówczas będzie można myśleć o 

kolejnym etapie prac. Udokumen-

tujemy tym samym stan faktyczny 

pozostałości. 

W planach także książka

W ramach tych badań, projektu ko-

ordynowanego przez Urząd Miejski, 

mają być przeprowadzone warsztaty 

dla młodzieży szkolnej i zaintereso-

wanych mieszkańców. - Chcieliby-

śmy w oparciu o uzyskane wyniki,  

wydać książkę popularną lub opraco-

wanie naukowe. Miejscowa ludność 

ma bardzo szczątkowe wiadomości 

na temat budowli, rodziny tam za-

mieszkującej i samego projektanta, 

który był nietuzinkowym samoukiem 

- mówi A. Michalak.

Skąd wziąć środki?

Powstaje pytanie, skąd miałyby po-

chodzić środki na ich realizację? 

- Wiem, że został napisany odpo-

wiedni projekt do Euroregionu w 

celu pozyskania na ten cel środków 

unijnych. Oczywiście nie uwzględnia 

on ewentualnych prac związanych z 

samą rekonstrukcją, a przeznaczony 

jest na sfinansowanie samych badań, 

warsztatów i organizacji konferencji 

naukowej poświęconej prezentacji 

uzyskanych efektów. Jeżeli mieliby-

śmy mówić o jej odbudowie, to mu-

siałyby być podjęte dalsze starania o 

możliwości jej sfinansowania. Myślę, 

że wiele ustaleń i decyzji zostanie 

podjętych w trakcie prowadzonych 

prac wykopaliskowych w ciągu naj-

bliższych kilku miesięcy. Jest nimi 

mocno zainteresowana dr hab. Bar-

bara Belinis – Kopeć, Lubuski Woje-

wódzki Konserwator Zabytków, od-

nosząca się bardzo życzliwie do tego 

pomysłu. - Pierwsze „przymiarki” do 

jego realizacji rozpoczęliśmy jeszcze 

w 2019 roku, ale z różnych przyczyn 

nie udało się ich wówczas rozpo-

cząć. Natomiast my,  jako Muzeum, 

pragniemy w tym roku zrealizować 

zaplanowany zakres badań. Myślę, 

że uda się te zamierzenia wykonać 

mimo panującej pandemii – podkre-

śla dyr. Michalak.

Atrakcja turystyczna

A jak do całej sprawy odnosi się Bar-

tłomiej Bartczak? - W ramach złożo-

nego i zatwierdzonego do realizacji 

tzw. małego projektu na prace wy-

kopaliskowe w Euroregionie „Sprewa 

– Nysa – Bóbr” pozyskaliśmy kwotę 15 

tysięcy euro. Nasze oczekiwania zwią-

zane z zakresem prac wykopalisko-

wych są duże. Mam nadzieję, że uda 

nam się znaleźć w jej pozostałościach 

wiele przedmiotów, które w ziemi 

przeleżały od 1945 roku. Być może te 

wykopaliska staną się sporą atrakcją 

turystyczną - mówi włodarz naszego 

miasta.                           Antoni Barabasz

Co dalej z lokalnym 
więzieniem?

Od jakiegoś czasu w Gubinie po-

jawiają się informacje o możliwym 

zawieszeniu działalności Oddziału 

Zewnętrznego w Wałowicach Za-

kładu Karnego w Krzywańcu, czy-

li placówki penitencjarnej, która 

funkcjonuje w budynkach byłych 

jednostek wojskowych. Na plotki 

te zareagował burmistrz Bartło-

miej Bartczak, który spotkał się w 

tej sprawie z kierownikiem OZ w 

Wałowicach – kapitanem Mirosła-

wem Kołodziejem. 

- W gubińskim oddziale zakładu 

karnego pracuje wielu miesz-

kańców Gubina i okolic, osadzeni 

wykonują konkretne zadania nie 

tylko na rzecz miasta, ale także 

pracują u lokalnych przedsiębior-

ców, a wiele zakładów świadczy 

określone usługi na rzecz tej jed-

nostki – tłumaczy B. Bartczak. – 

Stąd moje spotkanie z kapitanem 

Kołodziejem.

W wyniku rozmów udało się usta-

lić, że sprawa jeszcze nie jest prze-

sądzona, ale faktycznie rozważane 

jest tymczasowe zawieszenie dzia-

łalności OZ w Wałowicach. Jedno 

jest pewne – warto bronić lokalne-

go zakładu karnego i miejsc pra-

cy w nim, co władze miasta robią. 

Tylko w ten sposób jest szansa wy-

warcia pewnej presji na decyden-

tów w tej kwestii. 

Krzysztof Kaciunka 

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy - Filia w Gubinie (stan na 

19.02.2021 r.): kasjer-sprzedawca, 

spawacz, mechanik pojazdów sa-

mochodowych, kierowca samo-

chodu dostawczego – pomocnik 

spawacza, szwaczka, tapicer, elek-

tryk, operator maszyn i urządzeń 

do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych, wychowawca, kierownik ro-

bót budowlanych, nauczyciel języ-

Praca czeka
ka angielskiego, nauczyciel języka 

niemieckiego, nauczyciel logope-

da, młodszy magazynier/operator 

wózka jezdniowego/operator suw-

nicy, młodszy pomocnik operato-

ra wypalarki laserowej, pracownik 

produkcji drzewnej, operator myj-

ni, główna księgowa, 

kierowca samochodu do 3,5t. Wię-

cej informacji: PUP - Filia w Gubi-

nie, tel. 68 455 22 72 lub 68 455 82 

12.                                                      (am) 
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60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Warto wiedzieć
Szacuje się, że w 2020 r.  było na 

świecie 727 milionów osób w wieku 

65+ i starszych. A dzięki postępowi 

medycyny i lepszych warunków ży-

cia do roku 2050  - ta liczba podwoi 

się. Wg europejskich standardów, 

za osobę starszą uważa się ludzi, 

którzy ukończyli 65. rok życia. Ale 

czy słusznie? Dla wielu seniorów, 

wiek emerytalny (w wielu krajach 

różny) nie ma znaczenia, ponie-

waż wciąż są aktywni zawodowo 

i społecznie. Niestety w naszym 

powszechnym odczuciu, starzenie 

się to czas zmagania się z różnymi 

chorobami, czas izolacji oraz często 

to moment odtrącenia i samot-

ności. Większość społeczeństw, a 

szczególnie ludzie w wieku 20-50 

lat nie mają zielonego pojęcia jak 

należy widzieć osoby w wieku 65+. 

Stąd wynika potrzeba edukacji spo-

łeczeństw w tym zakresie. Czy jest 

zasadne i do przyjęcia nazwa „se-

niorzy 60+” - bo to są w zasadzie trzy 

grupy pokoleniowe: 60-80, 80-100, 

100+. Coraz więcej osób starszych 

stara się być aktywnymi fizycz-

nie, zawodowo i społecznie – lecz 

większość z nich pozostaje bierna. 

Powodem takiego zachowania – 

jak przyznają sami - są złe nawyki. 

Większość nie ma pomysłu na swo-

ją starość. Kobiety spełniają się zwy-

kle przy wychowywaniu wnuków. 

Mężczyźni natomiast albo siedzą 

przed telewizorem, albo towarzyszą 

swoim partnerkom przy codzien-

nych obowiązkach. Ale czy życie na 

emeryturze musi być nudne i po-

zbawione emocji? Raporty ZBP „In-

foSenior” pokazują, że w Polsce se-

niorzy są aktywną i ambitną grupą, 

zarówno z punktu widzenia polskiej 

gospodarki jak i społeczeństwa. Po-

nad 70% emerytów posiada konto 

bankowe, umiejętnie zarządzają 

swoim budżetem i statystycznie 

dysponują nadwyżką budżetową. 

A wszystko dzięki temu, że mają 

zapewnione bezpieczeństwo finan-

sowe. Nie jest prawdą, że aby cieka-

wie przeżywać starość, trzeba mieć 

dużo pieniędzy. Prawdopodobnie 

we wszystkich miastach w Polsce 

działają domy kultury, kluby senio-

ra, Stow. Emerytów i Rencistów. A 

od 1975r – Uniwersytety Trzeciego 

Wieku. Głównym ich zadaniem 

jest włączenie osób starszych do 

systemu kształcenia ustawicznego, 

aktywizacja intelektualna i fizyczna 

słuchaczy. W Gubinie także prężnie 

działa UTW, także Gub. Rada Senio-

rów i Stow. Emerytów i Rencistów. 

Jakie mają cele i propozycje dla 

seniorów Miasta i Gminy Gubin – 

dowiecie się Państwo w kolejnych 

publikacjach. SŁ

Dekalog – cz. I
Komenda Wojewódzka Policji w 

Gorzowie Wlkp. opracowała „Deka-

log bezpiecznego seniora”. Jest to 

zbiór porad dla osób starszych, aby 

uchronić ich przed oszustami poda-

jącymi się np. za przedstawicieli han-

dlowych, za wnuczka czy policjanta. 

Więc SENIORZE pamiętaj:

1. Potwierdź kto dzwoni.

Gdy zadzwoni osoba mówiąca, że 

dzwoni w imieniu członka rodziny 

lub dobrego znajomego z prośbą o 

pomoc finansową – daj sobie czas na 

potwierdzenie tego faktu. Powiedz 

np. że jesteś w sklepie lub u lekarza 

i poproś o telefon za pół godziny. W 

międzyczasie skontaktuj się z osobą, 

w której to niby imieniu działa dzwo-

niący, aby się upewnić, że to prawda. 

Jeżeli nie – to niezwłocznie zadzwoń 

na Policję i ona dalej powie jak postę-

pować z oszustem.

2. Nie daj się nabrać.

Jeżeli zadzwoni obca osoba podając 

się za policjanta i prosi o przekazanie 

pieniędzy lub kosztowności w celu 

zabezpieczenia ich w depozycie Poli-

cji -  ponieważ prowadzone jest waż-

ne śledztwo przeciw  niebezpiecz-

nym oszustom- to  jest nieprawda. 

Policja bowiem nigdy nie angażuje 

swoich obywateli do swoich śledztw. 

Daj sobie czas – i natychmiast zgłoś 

ten fakt na policji cdn.

Znacie? Nie znacie? Po-
znajcie!
Już pięć lat minęło jak powstała, z ini-

cjatywy Ewy Rymarczyk - koordyna-

torki UTW - grupa śpiewacza „Barwy 

Jesieni”. Kierownikiem została Jadwi-

ga Macho-Michalak, która przyje-

chała do Gubina z Nowej Soli, gdzie 

przez 15 lat prowadziła chór dziecięcy 

w Państwowej Szkole Muzycznej. Ze-

spół liczy 14 osób, wszystkie panie są 

słuchaczkami UTW, muzykę kompo-

nuje Jadzia, a wiele tekstów napisała 

Ida Kaczanowska. „Barwy Jesieni” to 

zespół, który wnosi radość i uśmiech 

u innych ludzi. Od niemalże samego 

początku grupa koncertuje raz w 

miesiącu w Domu Dziennego Po-

bytu oraz na Oddziale Opiekuńczym 

szpitala w Gubinie. Bierze udział w 

koncertach na rzecz WOŚP, „Wiosny 

nad Nysą”. Był koncert z okazji Lubu-

skiego Tygodnia Seniora i na innych 

imprezach organizowanych przez 

dom kultury i UTW w Gubinie. Od 

2017r  jesienią, „Barwy Jesieni” wyjeż-

dżają do Mościszek (wielkopolska), 

na zaproszenie Ryszarda Spychal-

skiego - dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej, gdzie koncertują dla 

pensjonariuszy, a także biorą udział 

w warsztatach terapeutycznych. Bo 

dobro rodzi się wtedy gdy dzielimy 

się nim z drugim człowiekiem. Z po-

wodu pandemii COVID-19 – chwilo-

wo grupa nie koncertuje. Ale Jadzia 

komponuje nowe utwory, Ida pisze 

teksty – a wszyscy seniorzy tęsknią za 

Wami!                                                        SŁ

Z szuflady......

„Moja symfonia” (Ida Kaczanowska)

Przestrzeń między dźwiękiem a ciszą

nazywana jest muzyką

Ja ją słyszę!

Słyszę śpiew ptaków o świcie.

Świerszcza granie gdy słońce w zenicie.

Lot trzmiela

Żab kumkanie

Szum traw, tataraku

i wierzby płacz…

Słyszę wiatr jak strąca liście z drzew

a grad z deszczem o szyby dzwoni…

skrzypiący pod butami śnieg

Kry na rzece – zwiastun Wiosny…

W sercu pulsującą krew

Życia śpiew!

Muzykę mojej symfonii.

COVID-19 – ważne informacje dla seniorów – cz. I
1. Ogranicz przebywanie w miejscach publicznych – poproś bliskich o po-

moc w codziennych czynnościach: zakupach, zaopatrzeniu w leki, zała-

twianiu spraw urzędowych.

2. Często myj ręce – używaj wody z mydłem lub dezynfekuj ręce płynami/

żelami na bazie alkoholu.

3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – dotykając oczu, nosa i ust zanie-

czyszczonymi rękami możesz przenieść wirusa.

4. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – zachowaj co najmniej 

1 – 1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

5. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kaszlu i ki-

chania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę 

wyrzuć do kosza i umyj ręce.

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

Pomoc prawna – obowiązują zapisy – tel.507 025 963 (pon.-piątek, 8,00 

– 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – Urząd Miasta - 68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel.112

Strony online – abcsenior.com

Opr. S.Łapkowska
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Zamiłowanie do koni ma od urodzenia. Pasję do jazdy konnej nabyła z czasem dzięki swojemu ojcu, który 

był jej trenerem. Miłośniczka koni nie tylko pod względem sportowym, ale również ich charakteru i wyglądu. 

Dżokejka od najmłodszych lat - Nawojka Kiecoń. 

Prawie 19 litrów!
W środę, 10 lutego, do naszego miasta zawitał 
- po raz pierwszy w tym roku - krwiobus. Tra-
dycyjnie stacjonował on koło Fary, na Placu im. 
św. Jana Pawła II. 

Doskonalą język 
niemiecki 

Nigdy się nie poddaję!

Policjanci z Gubina doskonalą umiejętności językowe, 

dzięki którym policyjna służba - zwłaszcza w rejonie 

przygranicznym - będzie bardziej skuteczna.

Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z 

jazdą konną?

Wychowałam się wśród koni. Będąc 

małym dzieckiem pomagałam rodzi-

com i starszemu rodzeństwu w staj-

ni przy codziennych obowiązkach, 

mimo że tego nie lubiłam. Wtedy 

mówiłam, że nie zwiąże swojego ży-

cia ze stajnią i tym sportem. Będąc 

nastolatką i widząc ogrom pracy i 

wyrzeczeń mojego starszego brata 

Mściwoja (wielokrotny Medalista Mi-

strzostw Polski, uczestnik Mistrzostw 

Europy) tym bardziej uświadomiłam 

sobie, że nigdy tego nie będę robić 

zawodowo. Ale jednak się to zaczęło. 

Moi rodzice zaczynali ponad 30 lat 

temu od agroturystyki, prowadzi-

li obozy jeździeckie. Miałam okazje 

poznać dużo dzieci, z którymi się ba-

wiłam, jak przychodził czas lekcji ja 

zostawałam sama, ponieważ nie po-

trafiłam wtedy jeździć. Czas obozów 

zmotywował mnie do podjęcia nauki, 

ponieważ chciałam być zawsze z mo-

imi koleżankami. Kiedy uczyła mnie 

najstarsza siostra Daria, bywało tak, 

że spadałam na jednej lekcji z jedne-

go konia z 2-3 razy. Obóz się kończył 

i mój tymczasowy zapał do jazdy 

konnej również. Jednak nadszedł 

taki dzień, że poszłam do taty i po-

wiedziałam: „Chcę zacząć poważnie 

i systematycznie trenować”. Odparł, 

że jak już się na to decyduję, to muszę 

się nastawić, że będę miała treningi 6 

razy w tygodniu, nie ma wymówek: 

że pogoda, że złe samopoczucie, że 

się nie chce. Mój tato Rinaldo był dla 

mnie wymagający, surowy, konse-

kwentny. Teraz z perspektywy czasu 

jestem mu za to wdzięczna, ponie-

waż wyrosłam na sportowca, który się 

nigdy nie poddaje i zawsze ma cel, do 

którego konsekwentnie dąży. Już po 

roku czasu wystartowałam w swoich 

pierwszych zawodach na koniu Nil, 

który po dzień dzisiejszy jest z nami. 

Debiut na zawodach w Jeleniej Górze 

okazał się sukcesem, zajęłam wtedy 

1 miejsce w najniższym konkursie. 

Później gdy byłam starsza, napędzały 

mnie coraz to większe sukcesy brata 

i chciałam być tak dobra jak on. Jeż-

dżąc z nim i naszym trenerem- tatą, 

po całej Europie na zawody, impono-

wał mi ten ,,Jeździecki Świat”. Mając 

17 lat otrzymałam konia o imieniu 

Euforia, która była niegdyś podstawo-

wym koniem mojego brata Mściwo-

ja. Była to klacz naszej hodowli. Była 

drobną klaczą o walecznym sercu. 

Początkowo się nie dogadywałyśmy. 

Po prawie roku coś zaiskrzyło. 

Co jazda konna ma w sobie, że po-

trafi tak „wciągnąć”?

Konie to niezwykle wrażliwe na dotyk 

i słuch istoty. Obcując z nimi człowiek 

nie może się ich bać i być agresyw-

ny w stosunku do nich, ponieważ od 

razu to wyczują, przez co mogą stać 

się niebezpieczne. To co daje koń 

człowiekowi, to niewątpliwie spokój, 

wyciszenie, zrozumienie ich zacho-

wań, które czasem przypomina nasze 

ludzkie. Sama jazda na grzbiecie ko-

nia jest przyjemna, ale to co jest istot-

ne to harmonia, równowaga, dobry 

balans, aby nasze ciało zgrywało się z 

ruchem ciała konia.

Twoje największe sukcesy?

Największym jest 8 miejsce na Mi-

strzostwach Polski Juniorów. Dwa 

razy 3 miejsce w Grand Prix . Wygry-

wane konkursy na zawodach mię-

dzynarodowych. 

Opowiedz o tradycjach rodzinnych 

związanych z jazdą konną?

Moja rodzina pochodzi ze Skoczowa 

(Góry Beskidy). Moja babcia, będąc 

Dyrektorem Domu Kultury w Skoczo-

wie, przed pracą uczęszczała na zaję-

cia lekcji jazdy konnej w tamtejszej 

stadninie w Ochabach. Wtedy nikt 

o tym nie wiedział. Mój tato, a babci 

pierworodny, również tam - po kryjo-

mu - uczęszczał. W zamian za pomoc 

w obowiązkach i pracy w stadninie 

miał za to lekcje jazdy konnej. Cała 

heca wyszła na jaw w momencie, jak 

w podobnym czasie doznali urazów 

ciała związanych z upadkiem z konia. 

Mój tato zapoczątkował tradycje ro-

dzinną. Mama niestety całe życie bała 

się koni. Aktualnie zajmuje się ich 

żywieniem. Moje starsze siostry i ich 

dzieci nie podtrzymują tradycji jeź-

dzieckiej. Natomiast mój brat z żoną 

Lidią, która jeździ i startuje w zawo-

dach oraz ich 5- letnia córką Amelia 

- owszem. 

Plany na przyszłość?

Moim podstawowym koniem jest 

C- Zina. 7-letnia klacz hodowli mo-

ich rodziców. Chciałabym z tą klaczą 

osiągnąć jak najwyższy wynik w Mi-

strzostwach Polski Seniorów, wygry-

wać dużo konkursów zaliczanych do 

Światowego Rankingu. Już od marca 

zaczynamy co dwutygodniowe star-

ty, aby wywalczyć jak najlepszy wynik 

na zawodach międzynarodowych. 

Rozmawiała Martyna Pawelska

Podczas akcji do naszego mobilne-

go punktu poboru krwi zgłosiły się 

44 osoby, z których 42 Honorowych 

Dawców Krwi zasiadło na naszych fo-

telach. Tak duża frekwencja pozwoliła 

nam pobrać prawie 19 litrów krwi peł-

nej (18.900 ml) - informuje Krzysztof 

Piwowarczyk, organizator Ekip Wy-

jazdowych Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Zielonej Górze.

Kolejna dobra wiadomość: dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu Krwio-

dawców aktualnie sytuacja w lubu-

skich magazynach krwi jest bardzo 

dobra i stabilna. - Pozwala nam w 

100% realizować zapotrzebowania na 

krew spływające z lubuskich szpitali. 

Gorąco dziękujemy mieszkańcom 

Gubina i okolic za odwiedziny nasze-

go Krwiobusa i już w tej chwili zapra-

szamy serdecznie na kolejną akcję 

honorowego krwiodawstwa w Gubi-

nie, która zaplanowana jest na dzień 

14 kwietnia na godz. 9:30 - dodaje K. 

Piwowarczyk.

Przypominamy, że Regionalne Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Zielonej Górze wprowadziło 

możliwość telefonicznego umawia-

nia wizyty. Wystarczy zadzwonić pod 

numer telefonu 68 329 83 93 lub 68 

329 83 89 czynny od poniedziałku do 

piątku, w godz. od 7.30 do 14.00. Od-

dawanie krwi jest bezpieczne i  bez-

bolesne, używany sprzęt jest jałowy, 

jednorazowego użytku, więc nie ma 

możliwości zakażenia. 

Zachęcamy do udziału w akcjach 

krwiodawstwa! Taki gest może urato-

wać komuś zdrowie lub życie!

 (am)

W ciągu niespełna roku, jest to już 

trzeci taki kurs, jaki odbył się w for-

mie on-line w ramach powołanego 

„Wspólnego niemiecko-polskie-

go zespołu policyjnego w Guben/

Gubin”, którego celem jest m.in. 

podniesienie współpracy instytu-

cjonalnej w obszarze przygranicz-

nym. - Znajomość języka pozwoli 

na jeszcze skuteczniejsze dbanie o 

bezpieczeństwo w naszym Euro-

mieście. Aspirant sztabowy Julita 

Cholewińska i młodszy aspirant 

Mariusz Podhorecki to policjanci 

z gubińskiego komisariatu odde-

legowani do wspólnego niemiec-

ko-polskiego zespołu policji. Przez 

trzy tygodnie policjanci obu krajów 

zdobywali wiedzę oraz umiejętności 

językowe, potrzebne im do prowa-

dzenia swobodnej korespondencji 

w języku obcym. Mimo, iż obecna 

sytuacja spowodowana pandemią 

koronawirusa uniemożliwia im 

wywiązywanie się z postawionych 

przed nimi zadań, w szczególności 

z pełnienia wspólnych służb z kole-

gami z zachodniej granic, czas wy-

korzystują na doskonalenie języka 

niemieckiego - mówi podkomisarz 

Justyna Kulka z Komendy Powia-

towej Policji w Krośnie Odrzańskim. 

Kolejny kurs został zaplanowany na 

przełom maja i czerwca.                 (red)
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

ECO MYJNIA  

SYMPATYCZNA 

GUBIN

Świadczy usługi:

pranie dywanów, czyszczenie 

kanap, mycie i czyszczenie 

wnętrza samochodu, 

wymiana szyb oraz 

polerowanie lamp i lakieru.

Możliwy dojazd do klienta 

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

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

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w 

WiadomościachGubińskich  

Telefon: 721 032 705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, kuchnia. 
Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę,nieuży-
tek, pole w Gubinie lub okolicy. 
Tel. 609 138 452.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.

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

SPRZEDAŻ - pszenica, 100 kg/80 zł; kuku-
rydza 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
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.

USŁUGI FRYZJERSKIE ,  dojazd do klienta w 
Gubinie i okolicy.  Tel. 724 723 507.
SZUKAM spawacza ogrodzeń metalowych z 
doświadczeniem. Tel. 660 721 300.
USŁUGI fryzjerskie. Dojazd do klienta w Gubinie i 
okolicach. Tel. 724 723 507.

Posiadał narkotyki 

Zarzut posiadania środków odurza-

jących i substancji psychotropowych 

usłyszał 21-letni mieszkaniec powiatu 

krośnieńskiego. - Mundurowi Zespo-

łu Operacyjno - Rozpoznawczego 

Komisariatu Policji w Gubinie podej-

rzewali, że jeden z mieszkańców po-

wiatu krośnieńskiego może posiadać 

środki odurzające w swoim mieszka-

niu. Ich przypuszczenia potwierdziły 

się, gdy pojechali pod wytypowany 

adres. Podczas przeszukania, funkcjo-

nariusze zabezpieczyli susz roślinny 

oraz  biały proszek, które były ukryte 

w różnych miejscach zajmowanego 

lokalu. Badania narkotesterem po-

twierdziły, że jest to marihuana i am-

fetamina. Za swój czyn odpowie teraz 

przed sądem - informuje młodszy 

aspirant Sylwia Betka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim.                                                           (red)
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Kilka pytań do...
Z Żanetą Świtalską – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w 

Gubinie rozmawia Antoni Barabasz.

Gubin będzie niebieski!
Czy mimo wielkiej niewiadomej co do możliwości or-

ganizowania imprez, jest plan na kwietniowy „Gubin 

na nieniesko”?

Wchodząc na teren szkoły za-

wsze słychać było gwar i rozmowy 

uczniów, szczególnie na przerwach, 

a teraz jest niepokojąca cisza...

Niestety, takie są realia związane z 

sytuacją pandemiczną. Mimo roz-

poczęcia we wrześniu ubiegłego 

roku zajęć w normalnym trybie na-

uczania – już w połowie paździer-

nika zmuszeni byliśmy przejść na 

nauczanie zdalne. Cisza w szkole, 

klasach, szkolnych korytarzach jest 

deprymująca! Nam też brakuje tego 

charakterystycznego gwaru, hałasu 

na przerwach.

Jak przebiega proces zdalnej na-

uki? 

Internet jest w tym momencie 

wspaniałym narzędziem komuni-

kacji, ale nie da się ukryć, że braku-

je nam bezpośredniego kontaktu z 

uczniem, a są to niemal dorośli lu-

dzie. Brakuje rytmu pracy oraz wza-

jemnego kontaktu. W normalnych 

warunkach w szkole są zajęcia lek-

cyjne i przerwy. Tym samym zosta-

ją zachowane wzajemne relacje, 

koleżeństwo, przyjaźnie. Ogólnie 

uczniowie na zdalnym nauczaniu 

spisują się bardzo dobrze, starając 

się aktywnie uczestniczyć w zaję-

ciach. Brak jest właśnie tej specy-

ficznej mobilizacji, by rano wstać, 

przyjść do szkoły i aktywnie uczest-

niczyć w zajęciach. Myślę, że ten 

problem dotyczy w różnym stopniu 

też nauczycieli. Muszą oni także bar-

dziej przygotowywać się do prowa-

dzenia zajęć, szczególnie, że są też 

klasy z praktyczną nauką zawodu, 

jak ekonomia, fryzjerstwo, logistyka, 

reklama. Są to specyficzne, czysto 

techniczne zawody. W tym ostat-

nim przypadku programy graficzne 

są bardzo nietypowe i kosztowne. 

Ważną rolę odgrywają tu praktyki 

zawodowe. 

Jak one wyglądają w okresie pan-

demii?

Uczniowie uczęszczający do tzw. klas 

branżowych - ucząc się praktycznej 

nauki zawodu - mają praktyki zawo-

dowe, w czasie których w zakładach 

pracy, przedsiębiorstwach, firmach 

poznają od strony praktycznej, rze-

czywisty zakres obowiązków, jakie 

musi znać pracownik na danym sta-

nowisku. Z naszej wiedzy, rozmów z 

tymi instruktorami w miejscu pracy 

wiemy, że w obecnej sytuacji odby-

wają się one w miarę normalnie, z 

zachowaniem rygorów sanitarnych. 

Część naszych uczniów na kierunku 

hotelarskim odbywała praktyki po 

stronie niemieckiej w Guben i okoli-

cy. Dość trudno jest zapewnić prak-

tyki zawodowe w branży fryzjerskiej 

i żywieniowej, a to z powodu ograni-

czenia, bądź całkowitego zamknię-

cia zakładów usługowych i gastro-

nomicznych. W tym roku szkolnym 

praktyki – w znacznie zmienionych 

realiach – odbyło 75 uczniów. Bardzo 

dziwi mnie fakt, że jak do tego mo-

mentu Ministerstwo Edukacji i Nauki 

nie podjęło żadnej decyzji odnośnie 

praktyk zawodowych, w jakiej for-

mie mają one przebiegać. Szkoła ma 

obecnie dwie podstawy programo-

we. Są uczniowie, którzy ucząc się w 

cyklu pięcioletnim – mają do odbycia 

miesięczne praktyki, ale mamy też 

uczniów klas drugich (którzy kończy-

li gimnazja) uczących się jeszcze w 

systemie czteroletnim, dla których 

praktyki są przewidziane w klasie 

drugiej i trzeciej.

Czy szkoła w obecnej sytuacji re-

alizuje współpracę z niemieckimi 

partnerami?

Niestety nie. Pandemia i rygorystycz-

ne obostrzenia w poruszaniu się 

między naszymi krajami, wymusiły 

przełożenie wszelkich kontaktów 

fizycznych i wspólnych zamierzeń 

z jedną z niemieckich szkół w Bran-

denburgii. Tym samym nasi ucznio-

wie nie mogą odbywać praktyk za-

wodowych po stronie niemieckiej. 

Jak wygląda sytuacja w klasach, 

w których w tym roku uczniowie 

przystępują do matur?

Tu jest zdwojony problem – ucznio-

wie z Technikum oprócz egzaminu 

maturalnego, który z założenia ma 

odbywać się na początku maja (jest 

to wyjątkowo egzamin pisemny z 

języka polskiego, matematyki i j. ob-

cego – do wyboru) – muszą zdawać 

jeszcze egzamin zawodowy. Także 

w tym wypadku nie mamy żądnych 

wytycznych, w jakiej formie ma on 

przebiegać. Tegoroczni maturzyści 

są zwolnieni z egzaminów ustnych. 

Uczą się oni niemal cały czas w try-

bie zdalnym. Nie jest to dla nich ko-

rzystna sytuacja. W mojej „osobistej” 

klasie maturalnej uczniowie z wiel-

ką obawą myślą o maturze. Mamy 

w szkole konsultacje ze wszystkich 

przedmiotów dla maturzystów, ale 

ta forma nie zastępuje jednak tra-

dycyjnej metody nauczania. W tym 

roku w Zespole Szkół Licealnych i 

Technicznych do matury przystąpi 

około 50 uczniów. 

Skoro mówimy o klasach matural-

nych, to przełom stycznia i lutego 

jest okresem tradycyjnych stud-

niówek. Poloneza raczej wirtualnie 

nie można zatańczyć?...

To prawda. Uczniowie są bardzo roz-

goryczeni, że nie mogą zorganizo-

wać tej tradycyjnej studniówki – któ-

ra (podobnie jak bal maturalny, czy 

ślub) pamięta się do końca życia. Żyją 

jeszcze w tym przekonaniu, nadzieją, 

iż to jedyne w życiu wydarzenie będą 

mogli zrealizować przed upływem 

roku szkolnego! Studniówka, jak też 

bal maturalny, to jest takie bardzo 

przyjemne wydarzenie w społecz-

ności uczniowskiej i życiu szkoły, któ-

rych to wspomnienia pozostają na 

całe życie.

Wróćmy na zakończenie naszej 

rozmowy do tematu bardziej mi-

łego, szczególnie dla Pań.  Przed 

nami 8 – marca – tradycyjny Dzień 

Kobiet?...

Na pewno jest to miłe, ciepłe świę-

to, przede wszystkim dla moich 

koleżanek – nauczycielek. W latach 

ubiegłych uczniowie, mam tu na 

myśli „męskie grono” – zawsze o 

nas pamiętało. Są to jedne z auten-

tycznych miłych dni w życiu szkoły, 

gdy nauczycielka może chociaż na 

chwilę zapomnieć o wystawianiu 

ocen. Moim marzeniem jest po pro-

stu powrót do normalności, powrót 

uczniów do szkoły. Ale nie wybiegaj-

my w przyszłość...

Dziękując za ciekawą rozmowę, 

życzę spełnienia Pani marzeń. Pro-

szę toż przyjąć życzenia wszyst-

kiego dobrego dla wszystkich Na-

uczycielek.

Z tym pytaniem zwróciliśmy się 

do Elżbiety Konopackiej, nauczy-

cielki pracującej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowaw-

czym w Gubinie. Od co najmniej 

12 lat działa na rzecz osób z au-

tyzmem, m.in. organizując wiele 

wydarzeń, a przede wszystkim 

wielkie przedsięwzięcie, jakim 

każdego roku  jest akcja „Gubin 

na niebiesko dla autyzmu. 

- Dokładnie rok temu był już opra-

cowany plan akcji, zatwierdzone 

pomysły, rozdzielone zadania i 

„gotowość” sponsorów. Do ostat-

niej chwili (do 20 marca 2020) 

jeszcze czekałam na decyzje rzą-

du. Niestety. Zostaliśmy zamknię-

ci w domach. W Światowym Dniu 

Świadomości Autyzmu zrobiłam 

„jedynie” akcję fotograficzną na 

Facebooku pod nazwą „Niebie-

ska fala” (ponad 700 zdjęć!), a na 

stronie Ekipa Szymona LUBUSKIE 

poprowadziłam live nt. zaburzeń 

u osób ze spektrum autyzmu 

(ok 2,5 tys. odsłon). W dniach 1-7 

grudnia na stronie FB Gubin na 

niebiesko dla autyzmu w ramach 

Europejskiego Tygodnia Autyzmu 

wstawiałam tzw. „lekcje o auty-

zmie”, gdzie proponowałam filmy 

i literaturę. Wierzę, że w tym roku 

sytuacja się wyklaruje na tyle, że 

chociaż część planu będzie zre-

alizowana. Ale gdyby nawet nie 

można było zorganizować impre-

zy plenerowej, czyli „Wkręć się 

w autyzm”, to i tak w Gubinie w 

kwietniu da się zauważyć niebie-

ski kolor. Tradycja to ważna rzecz! 

Nie chcę zdradzać co to będzie, bo 

nikt z nas nie wie jak rozwinie się 

(lub nie) pandemia. Proszę polu-

bić stronę „FB Gubin na niebiesko 

dla autyzmu”, czytać Wiadomości 

Gubińskie i obserwować miasto – 

radzi nasza rozmówczyni. 

Więcej o wyzwaniach w eduka-

cji dzieci z autyzmem, metodach 

walki z autyzmem oraz międzyna-

rodowych projektach w następ-

nym wydaniu naszej gazety.                           

(sp) 


