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Branża muzyczna 
cierpi...

Koronawirus pokrzyżował plany każ-

demu z nas. Jedni ucierpieli na tym 

bardziej, inni mniej. Wśród bardziej 

poszkodowanych znajdują się osoby 

działające w branży muzycznej.

                                                czytaj str. 12

Nadeszła wiosna, czyli pora roku, 

która zazwyczaj rozpoczyna naszą 

przygodę z odchudzaniem. Co zro-

bić, aby stracić nadmierną tkankę 

tłuszczową?

czytaj str. 8

Swoje przeszedł...

Bazyl to berneńczyk. Na początku 

nie miał łatwego życia. Na szczęście 

już od kilku lat ma swój ciepły dom 

u boku Agnieszki Maternik, społecz-

nika i miłośnika zwierząt.

                                             czytaj str.16

Nowa forma 
pochówku 

Kilka miesięcy temu na Cmentarzu 

Komunalnym stanęło kolumba-

rium. Czy mieszkańcy Gubina prze-

jawiają jakieś zainteresowanie nową 

formą pochówku?

cztyaj str.11

Trwa Narodowy Spis Powszechny, 

wziąć udział musi w nim każdy. Za 

unikanie spisania grozi kara grzyw-

ny, nawet 5 tys. zł, jednak warto się 

spisać, bo czekają ciekawe nagrody.  

              czytaj str.  2

Spis powszechny trwa, 
czekają nagrody!

Być na diecie 

Rozdzielono miejsca 
Zakończyła się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do gubińskiego żłobka, 
przedszkoli miejskich  i pierwszej klasy w szkołach podstawowych. Spraw-
dziliśmy, jak ona przebiegała oraz ile miejsc zabrakło dla dzieci w poszcze-
gólnych placówkach. 
                                                                                                                            czytaj str. 4

Śmigają i pomagają

Czytaj str. 14
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Spis powszechny trwa, czekają nagrody!
Trwa Narodowy Spis Powszechny, 

wziąć udział musi w nim każdy. 

Za unikanie spisania grozi kara 

grzywny, nawet 5 tys. zł, jednak 

warto się spisać, bo czekają cie-

kawe nagrody, w tym samochody. 

Tym bardziej, że w pandemii spi-

sanie się jest niezwykle proste.

Narodowy Spis Powszechny trwa od 

1 kwietnia do 30 września. To czas, w 

którym można dokonać samospisu, 

do czego gorąco zachęca Główny 

Urząd Statystyczny. Wszystko po to, 

by uniknąć domowej wizyty rach-

mistrza w dobie pandemii. Sposo-

by na wzięcie udziału w spisie po-

wszechnych są trzy: przez internet, 

telefonicznie oraz w bezpośrednim 

kontakcie z rachmistrzem. Ta ostat-

nia opcja będzie ostatecznością i 

będzie dotyczyła tylko tych, którzy 

usilnie będą unikali spisania.

GUS zapewnia, że nie ma się 

czego bać, rachmistrzowie nie 

pytają o dane wrażliwe. A udział 

w spisie powszechnym to obo-

wiązek każdego obywatela. Nie-

bawem ruszy także Loteria Na-

rodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2021. Zapisy 

zaczną się 22 kwietnia, a czekają 

cenne nagrody.

Nie trzeba czekać do tej daty, 

by wziąć udział w loterii należy 

dokonać samospisu, czyli samo-

dzielnie spisać się przez internet 

(poprzez adres: spis.gov.pl), a na 

koniec zachować wiadomość 

od urzędu, zawierającą specjal-

ny, 10-znakowy kod. Będzie on 

konieczny, by wziąć udział w lo-

terii. Na szczęśliwców czeka po 

jednym samochodzie na każde 

województwo. Do wygrania jest 

warta 65 tys. zł Toyota Yaris wraz 

z rocznym pakietem ubezpiecze-

niowym. Ale to nie wszystko. Roz-

dawane będą także nagrody I i II 

stopnia. Nagrody I stopnia to kar-

ty przedpłacone o wartości 1000 

zł, organizator rozda 480 takich 

kart. Z kolei nagrodami II stopnia 

będą karty przedpłacone warte 

500 zł każda, będzie ich 960. Cał-

kowita wartość nagród w Loterii 

Narodowego Spisu Powszechne-

go Ludności i Mieszkań 2021 to 

blisko 2,2 mln zł. Łącznie przewi-

dziano niespełna 1,5 tys. nagród.

Po uruchomieniu aplikacji do-

stępnej na spis.gov.pl, w elektro-

nicznym formularzu trzeba będzie 

podać imię, drugie imię, nazwisko, 

pesel, płeć oraz datę urodzenia, 

czyli podstawowe dane z dowodu 

osobistego. To początek. Koniecz-

ne będzie także udzielenie odpo-

wiedzi dotyczącej statusu miesz-

kaniowego. Trzeba będzie podać, 

Wejdź na  i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

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

Spis Powszechny to:

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

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

do kogo należy zamieszkiwane 

przez nas mieszkanie, jaką ma po-

wierzchnię użytkową, ile ma pokoi 

oraz kuchni z oświetleniem dzien-

nym, sposób ogrzewania oraz kto 

(oprócz nas) w nim mieszka.

Gdy mowa o domach jedno lub 

wielorodzinnych, pojawią się też 

pytania dotyczące m.in. podłą-

czenia do sieci wodociągów, ście-

ków oraz sieci gazowej. Koniecz-

ne będzie także wskazanie roku 

oddania budynku do użytku. Spis 

powszechny to również pytania 

dotyczące sytuacji osobistej: stanu 

cywilnego, życia w nieformalnym 

związku, wyznania religijnego. 

Pojawią się także pytania o stan 

zdrowia i ewentualne schorzenia 

sprawiające trudność w wykony-

waniu codziennych czynności.

Kwestie ekonomiczne to również 

coś, czym urząd jest żywo zainte-

resowany. W spisie będziemy mie-

li do czynienia m.in. z pytaniami o 

to czy w ostatnim tygodniu wy-

konywaliśmy pracę przynoszącą 

zarobek lub dochód, bądź poma-

galiśmy bez umownego wynagro-

dzenia w rodzinnej działalności 

gospodarczej. W przypadku osób 

bezrobotnych konieczne będzie 

udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

czy w ostatnim miesiącu poszuki-

waliśmy pracy. Osoby, które pracy 

nie szukały, zostaną poproszone o 

podanie przyczyn.

Co ważne, nikt nie ma obowiązku 

udzielenia odpowiedzi na wszyst-

kie pytania z formularza. Jednak 

im więcej odpowiedzi udzielimy, 

tym lepiej. W Narodowym Spisie 

Powszechnym chodzi o ustalenie 

faktycznego stanu polskiego spo-

łeczeństwa. Dane są szyfrowane i 

zabezpieczane. Nie ma mowy, by 

osoby postronne miały do nich 

dostęp. Pełna lista pytań dostęp-

na jest tu: spis.gov.pl/lista-pytan

-w-nsp-2021.

Obowiązkową formą jest samospis 

internetowy. Metody uzupełniają-

ce to spis telefoniczny lub bezpo-

średnio przy pomocy rachmistrza 

spisowego. Zgodnie z ustawą o 

statystyce publicznej, udział w 

Narodowym Spisie Powszechnym 

Ludności i Mieszkań 2021 jest obo-

wiązkowy. Dla wszystkich, którzy 

mają jakiekolwiek wątpliwości, 

udostępniono specjalną infolinię. 

Już od 15 marca działa dedykowa-

ny akcji numer infolinii spisowej: 

22 279 99 99.
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Mur, ale historia Wojska Polskiego

Ruszyła internetowa  
wyszukiwarka odpadów

Ministerstwo Obrony Narodowej 

w 22 rocznicę wejścia Polski do 

NATO ogłosiło konkurs dotacyjny 

dla organizacji pozarządowych 

pod hasłem „MUR,ALE HISTO-

RIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki 

konkursowi można otrzymać do-

finansowanie na działania patrio-

tyczno-edukacyjne i mural. Na re-

alizację zadań MON zaplanowało 

w sumie 1.500.000 zł. 

Mural, nie mniejszy niż 3 metry 

szerokości i 3 metry wysokości, 

powinien zostać wykonany tech-

niką zapewniającą 5-letnią trwa-

łość i odporność na zmywanie. 

Należy dołączyć dokument po-

twierdzający, że wnioskodawca 

ma prawo przez co najmniej 5 lat 

do korzystania z powierzchni, na 

której powstanie mural. Miejsce 

w przestrzeni publicznej musi być 

godne dla upamiętnienia bohate-

rów i wydarzeń. Na muralu powin-

no być widoczne logo Minister-

stwa Obrony Narodowej. Wnioski 

o dofinasowanie powinny zawie-

rać m.in. opis planowanych dzia-

łań patriotyczno-edukacyjnych, 

takich jak np. uroczystość odsło-

nięcia muralu połączona z prelek-

cją historyczną, okolicznościową 

wystawą, koncertem itp. Projekt 

muralu trzeba wkleić w ramkę 

formularza oferty.

Murale mogą przedstawiać pol-

skie wojska, od średniowiecza po 

współczesność. Tematem muralu 

mogą być wydarzenia lub postaci, 

które miały bezpośredni wpływ na 

kształtowanie państwa polskiego, 

na walkę o niepodległość i suwe-

renność Ojczyzny. Mural może 

przedstawiać ważne dokonania 

Sił Zbrojnych RP i żołnierskich 

pokoleń. Lokalne społeczności 

mogą na muralu upamiętnić swo-

ich lokalnych bohaterów walk o 

niepodległość, a także współcze-

snych żołnierzy Wojska Polskiego.  

Konkurs adresowany jest do or-

ganizacji pozarządowych oraz 

podmiotów, o których mowa w 

art. 3 ust. 2 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolonta-

riacie. Każdy z nich może złożyć 

maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 30 

kwietnia 2021 r. Realizacja zadań 

planowana jest od 21 czerwca do 30 

listopada 2021 r. 

Zastanawiasz się, gdzie wyrzucić 

kartony po mleku lub sokach, co 

zrobić ze starym telewizorem albo 

przeterminowanymi lekami? A 

może nie wiesz, do którego po-

jemnika wrzucić stłuczoną szklan-

kę, opakowanie po chipsach lub 

zużyte chusteczki? Właśnie dla-

tego ZZO Marszów przygotował 

wyszukiwarkę odpadów, z której 

dowiesz się, co i gdzie wyrzucić.

Wejdź na stronę www.marszow.

pl i kliknij na wyszukiwarkę od-

padów lub bezpośrednio wpisz 

www.segregacja.marszow.pl.

W bazie jest już ponad 700 odpadów, 

ale to nie koniec. Jeśli nie znajdziesz 

odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij 

do ZZO Marszów brakujący odpad, 

a oni dopiszą go do bazy. Z wyszu-

kiwarki możesz korzystać również w 

telefonie. Wpisz w wyszukiwarce in-

ternetowej: segregacja.marszow.pl, 

kliknij w prawym górnym rogu na: 

Dodaj do ekranu głównego i korzy-

staj z wyszukiwarki odpadowej, gdy 

tylko potrzebujesz pomocy. 

Podstawowym założeniem Tarcz 

Antykryzysowych jest redukcja 

negatywnych skutków ekono-

micznych związanych z pandemią 

COVID-19. Najpopularniejszą for-

mą pomocy oferowanej przez ZUS 

jest zwolnienie ze składek, jednak 

nie jest to jedyne wsparcie. Warto 

sprawdzić z jakich jeszcze rozwiązań 

mogą skorzystać przedsiębiorcy.

W Lubuskiem kwota umorzonych 

do tej pory składek wyniosła ponad 

350 mln zł. Do końca kwietnia moż-

na składać wnioski o zwolnienie ze 

składek za styczeń, za grudzień i sty-

czeń a także za luty. W dalszym cią-

gu można też starać się o świadcze-

nie postojowe lub jego kontynuację. 

Dotyczy to nie tylko przedsiębior-

ców, ale także osób wykonujących 

umowy cywilnoprawne. Wnioski 

można składać nawet do 3. mie-

sięcy od zniesienia stanu epidemii. 

Wypłacone do tej pory przez Od-

działy ZUS w Zielonej Górze i Gorzo-

wie Wlkp. świadczenia postojowe to 

kwota przeszło 145 mln zł. 

To jednak nie wszystkie formy po-

mocy. Każdy, niezależnie od wiel-

kości przedsiębiorstwa czy czasu 

jego prowadzenia może skorzy-

Wsparcie z ZUS
stać z odroczenia terminu płatno-

ści składek bądź ich rozłożenia na 

raty bez ponoszenia opłaty pro-

longacyjnej. Wystarczy zawrzeć 

z ZUS odpowiednia umowę. Je-

żeli złożymy wniosek przed ter-

minem płatności składek, wtedy 

nie poniesiemy żadnych kosztów 

związanych z ulgą. Jeśli wniosek 

będzie złożony po terminie opła-

cania składek, ZUS naliczy odsetki 

za zwłokę na dzień złożenia wnio-

sku. Z odroczenia terminu płatno-

ści składek w związku z koronawi-

rusem skorzystało w Lubuskiem 

przeszło 6 tys. osób, natomiast z 

rozłożenia na raty ponad  tysiąc. 

Osoby, które mają problemy z termi-

nowym opłacaniem składek przez 

COVID mogą starać się o odstąpie-

nie od odsetek od zaległości. Jest 

to jednak możliwe wyłącznie, gdy 

składki zostały już opłacone, jednak 

po ustawowym terminie płatności, 

co spowodowało naliczenie odsetek.

Wnioski o wsparcie z ZUS można 

składać wyłącznie przez PUE, czyli 

Platformę Usług Elektronicznych. 

Więcej informacji o formach pomo-

cy z ZUS oraz ważnych terminach 

na stronie zus.pl.
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Raport 998  

Śladem naszej interwencji

Zakończyła się rekrutacja na rok szkol-

ny 2021/2022 do gubińskiego żłobka, 

przedszkoli i pierwszej klasy w szko-

łach podstawowych. O wyniki gazeta 

zapytała Danutę Drapa Inspektora ds. 

Oświaty w Urzędzie Miejskim. 

- Rekrutacja do żłobka trwała do 22 

marca (składanie wniosków), a 23 

marca zostało zakończone przyjmo-

wanie kart. Komisja kwalifikacyjna 

rozpatrzyła 57 podań dotyczących 

przyjęcia dzieci z roczników  2019 i 

2020. Można było przyjąć 39 dzieci, 

co oznacza, że zabrakło miejsc dla 18 

dzieci. Uwzględniając dzieci już wcze-

śniej zapisane miejsc nie mogło star-

czyć dla wszystkich. Zabrakło miejsca 

dla dzieci głównie z roczników 2020 – 

13, 2019 – 5. Komisja przede wszystkim 

uwzględniła wnioski złożone przez 

rodziców dziecka zamieszkałego na 

terenie Gubina, pracujących, a także 

brała pod uwagę wielodzietność ro-

dziny i  niepełnosprawność w rodzi-

nie.   

Rekrutacja do przedszkoli miejskich 

zakończyła się ponad miesiąc temu, 

trwała od 12 lutego do 2 marca. Do 

trzech gubińskich przedszkoli złożo-

no łącznie 199 podań (52 więcej niż 

w ubiegłym roku) o przyjęcie dzieci 

w wieku 3 - 6 lat. Miejsca starczyło dla 

Rozdzielono miejsca 

124 dzieci. Gdyby przeanalizować zło-

żone wnioski to: 3-latki (rocznik 2018) 

- 123 podania z tego przyjętych - 92, 

dla 31 dzieci nieprzyjętych zostanie 

utworzony oddział przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Gubinie, ul. Racławicka 

2. 

4-latki (rocznik 2017) - 31 podań z tego 

przyjętych 11 (20 dzieci nieprzyjętych), 

rodzice  mogą zapisać dzieci do  od-

działu przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Gubinie, ul. Kresowa 48.

6-latki (rocznik 2015) - 9 podań, z tego 

przyjętych 6 (3 dzieci nieprzyjętych), 

rodzice mogą zapisać dzieci do od-

działu przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Ko-

pernika w Gubinie, ul. Racławicka 2 

lub do oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziała-

mi Integracyjnymi w Gubinie, ul. Kre-

sowa 48.

Oddziały przedszkolne działające 

przy szkołach podstawowych to: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Gubinie, ul. Racławicka 

2 zajmowała się będzie w nowym 

roku szkolnym 2021 - 2022 dziećmi w 

5 grupach: 3-latków, 4-latków, 5-lat-

ków (2 grupy) i  6-latków, zaś w Szkole 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Gubinie, ul. Kresowa 48  

w grupie 6-latków jest zapisanych 18 

uczniów.

Co z pierwszoklasistami? Tu obo-

wiązuje tzw. rejonizacja. I tak: Szkoła 

Podstawowa nr 1 – 1 oddział, Szkoła 

Podstawowa nr 2 – 2 oddziały, Szkoła 

Podstawowa nr 3 – 2 oddziały, z tego 

jeden o charakterze integracyjnym 

i Szkoła Podstawowa nr 5 – 1 oddział. 

Zgodnie z art.133 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do 

klasy I publicznej szkoły podstawo-

wej, której ustalono obwód, przyj-

muje się na podstawie zgłoszenia 

rodziców dzieci zamieszkałe w tym 

obwodzie. 

Wnioski składano do 31 marca br., a 

do 23 kwietnia 2021 r.  rodzice dzie-

ci zakwalifikowanych będą mieli 

czas na potwierdzenie woli przyjęcia 

dziecka do określonej szkoły podsta-

wowej w postaci pisemnego oświad-

czenia.  Jak dodała D. Drapa w przy-

padku wystąpienia, po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego, wol-

nych miejsc w klasach pierwszych 

szkół podstawowych, przeprowadzo-

ne zostanie postępowanie uzupełnia-

jące, które rozpocznie się  10 maja br.    

 (sp) 

Nie udało się
W dniach 9-11 kwietnia br. siatka-

rze AZ Iwaniccy Gubin walczyli w 

turnieju półfinałowym o wejście 

do II ligi mężczyzn. Zawody te za-

kończyły sezon rozgrywek senio-

rów. Drużyna z Gubina zajęła osta-

tecznie w barażach trzecie miejsce 

i niestety nie zakwalifikowała się 

do dalszych gier. W pierwszym 

spotkaniu nasi siatkarze pokonali 

M-GOKiS Praszka 3:0 (25:18, 26:24, 

25:16). Niestety, w kolejnych dwóch 

meczach, nasza drużyna schodzi-

ła z parkietu pokonana. Najpierw 

lepsi okazali się gospodarze tur-

nieju WKS Innex Altinn Wilczyce, 

zwyciężają 3:1 (17:25, 25:23, 18:25, 

20:25), a na zakończenie gubinia-

nie ulegli KS Rudziniec 1:3 (15:25, 

13:25, 25:22, 23:25). Mimo to, sezon 

2020/21 można zaliczyć do uda-

nych. Emocji i ciekawych spotkań 

nie brakowało. 

(am)

30.03. W Pleśnie nastąpiła kolizja 

samochodu osobowego marki VW 

– Passat z dostawczym Fiat Ducatto. 

Na miejsce zdarzenia zadysponowa-

no dwa zastępy strażaków z Gubina, 

radiowóz policji i karetkę pogotowia.

30.03. W okolicy wsi Dobrzyń spło-

nęła trawa na powierzchni około 20 

arów. Prawdopodobną przyczyną 

było podpalenie.

31.03. Na wniosek policji jeden zastęp 

otworzył drzwi do jednego z miesz-

kań przy ul. Kaliskiej.

31.03. Podobne zdarzenie miało miej-

sce przy ul. Piastowskiej, wewnątrz 

mieszkania znajdowała się osoba 

wymagająca pomocy medycznej. W 

akcji wziął udział jeden zastęp straża-

ków.

31.03. Dwa zastępy zadysponowano 

do usunięcia konaru drzewa nad bu-

dynkiem przy ul. Lenino.

01.04. W Jaromirowicach samochód 

osobowy wypadł z osi jezdni, na miej-

sce zdarzenia zadysponowano dwa 

zastępy strażaków, dwa radiowozy 

policji. Na miejscu zdarzenia stwier-

dzono brak osób poszkodowanych.

02.04. Ponowny fałszywy alarm w 

budynku galerii HOSSO, na miejsce 

zdarzenia zadysponowano trzy zastę-

py strażaków.

02.04. W tym dniu strażacy zostali 

zadysponowani do uwolnienia ptaka 

uwięzionego na poddaszu jednego z 

budynków przy ul. Krańcowej. 

02.04. Jeden zastęp gasił pożar trawy 

na nieużytkach przy ul. Przemysłowej.

04.04. Dwa zastępy zostały zadyspo-

nowane do zdjęcia kota z dachu na 

jednej z posesji przy ul. Sikorskiego. 

07.04. Jeden zastęp zadysponowano 

do stwierdzenia tlenku węgla w jed-

nym z mieszkań przy ul. Bat. Chłop-

skich, zagrożenia nie wykryto.

07.04. Strażacy pomagali w transpo-

rcie osoby wymagającej pomocy me-

dycznej dla załogi karetki pogotowia.

07.04. Dwa zastępy zadysponowano 

w celu usunięcia złamanego drzewa, 

które przewróciło się na jeden z gara-

ży przy ul. Kresowej.

07.04. Na wniosek policji, strażacy 

otwierali drzwi jednego z mieszkań 

przy ul. Roosevelta.

09.04. Pogotowie Energetyczne i je-

den zastęp strażaków zadysponowa-

no do zabezpieczenia uszkodzonej 

linii energetycznej niedaleko Przybo-

rowic.

09.04. Przykry obowiązek miał do 

wykonani jeden z zastępów – wyła-

wiając z nurtu Nysy utopionego ma-

łego pieska.

Informacje przekazał dowódca Jed-

nostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w 

Gubinie mł. bryg. Dariusz Wojtuń.

Oprac. AB.

Niby nic, a jakże ułatwiło nam - 

kierowcom życie – podkreśla Pan 

Tadeusz F. (chciał pozostać ano-

nimowy) - zagadnięty na temat 

ułatwienia wyjazdu z ulicy Złotej 

w kierunku Platanowej (dawnej ul. 

Żymierskiego), często dokonujący 

zakupów w sieci sklepów DINO. O 

ile przed zamontowaniem lustra 

na wysięgniku przy tejże ulicy – 

kierujący pojazdami często mieli 

problem spowodowany parku-

jącymi samochodami obok byłej 

„Metalówki” z dostrzeżeniem po-

tencjalnego zagrożenia przez sa-

mochody jadące w kierunku stacji, 

o tyle teraz bezpieczeństwo zwią-

zane z wyjazdem na ulicę Platano-

wą wydatnie się poprawiło. Jego 

zamontowanie jest pokłosiem na-

szej interwencji – zapytania - skie-

rowanego przed kilku miesiącami 

do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Krośnie Odrzańskim jak też do asp. 

sztab. Radosława Śliwy z Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim. Interwencja okazała się za-

sadna. Tak więc niemożliwe – stało 

się realne!

Antoni Barabasz
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Nowe sale dydaktyczne w ZSLiT

Materiały sponsorowane przez Powiat Krośnieński

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie to kolejna szkoła pro-
wadzona przez Powiat, która od 1 września przyjmie uczniów do odnowio-
nych, lepiej wyposażonych sal dydaktycznych. Jakie kierunki proponuje 
dla absolwentów klas ósmych? Sprawdzamy

Zespół Szkół zachęca do nauki w 

Liceum Ogólnokształcącym (klasa 

o profilu informatyka-robotyka), w 

technikum (technik ekonomista, 

logistyk, reklamy, hotelarstwa, usług 

fryzjerskich, żywienia i usług gastro-

nomicznych). Jest też Branżowa 

Szkoła I stopnia z kierunkami – ku-

charz oraz magazynier-logistyk.

W tej gubińskie szkole ponadpod-

stawowej odnowieniem i ulepsze-

niem objęto pracownie kształcenia 

zawodowego, m.in. komputerową 

(do nauki języka obcego), proce-

sów fryzjerskich, laboratorium lo-

gistyczne, a w pracowniach gastro-

nomicznych od podstaw wykonano 

specjalne stanowiska, dzięki któ-

rym zajęcia lekcyjne oraz egzaminy 

specjalistyczne będą prowadzone 

w bardzo dobrych warunkach. Za-

kres remontów dotyczył aż 12   sal i 

pracowni, a opiewał na kwotę pra-

wie  300 tys. zł. Fakt, iż młodzież 

szkolna jest w obecnym okresie w 

trakcie zdalnego nauczania pozwo-

lił na kompleksowe i całościowe wy-

konywanie prac modernizacyjnych 

we wszystkich pomieszczeniach 

bez konieczności pewnego etapo-

wania prac – mówi dyrektor ZSLiT, 

Robert Hawrylak.

Oprócz remontów pracownik, ta gu-

bińska szkoła średnia pozyskała pra-

wie 70 zestawów komputerowych 

(w tym laptopów) za ponad 240 tys. 

Mówimy o kilkuset tysiącach zło-

tych, które umożliwiają podniesie-

nie jakości kształcenia – zaznacza 

Wicestarosta Krośnieński, Ryszard 

Zakrzewski. Zależy nam na tym, 

żeby szkoły powiatowe mogły spo-

kojnie konkurować z placówkami z 

Niemiec oraz dużych ośrodków, np. 

Zielonej Góry. Nie mam już wątpli-

wości, że udaje nam się to – dodaje 

Wicestarosta. Istotnym elementem, 

który musi być brany pod uwagę 

przez absolwentów jest fakt, że ZS-

LiT kusi także projektami unijnymi, 

kursami doszkalającymi, możliwo-

ścią uzyskania certyfikatów, czy też 

stażami za granicą (m.in. w ramach 

Erasmus+). 

Terminy. Pierwszy, najważniejszy,  o 

przyjęcie do szkoły ponadpodsta-

wowej wraz z dokumentami (podpi-

sanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) – od 

17 maja do 21 czerwca do godz. 15.

Uzupełnienie wniosku o za-

świadczenie z wyniku egzaminu 

ósmoklasisty trzeba złożyć do 14 

lipca. Dodajmy tylko, że oprócz re-

krutacji podstawowej, będzie także 

postępowanie uzupełniające. Ter-

min na złożenie wniosku, w tym 

zmiana wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami (podpisanego przez 

co najmniej jednego rodzica/praw-

nego opiekuna) –  od 03.08. do 

05.08.2021. do godz. 15.

W Gubinie do wyboru są dwie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat. To ZSLiT oraz ECKZiU

Nie żyje Roman Sikora
radny powiatu krośnieńskiego

Doświadczony samorządowiec i 

społecznik przez kilka kadencji za-

siadał w radzie powiatu. W latach 

2012-2016 był Wiceprzewodniczą-

cym Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

W latach 2016-2018 pełnił funkcję 

Członka Zarządu Powiatu. W obec-

nej kadencji jako Radny Powiatu 

Krośnieńskiego był Członkiem Ko-

misji Budżetu, Rozwoju Gospodar-

czego i Promocji Powiatu oraz Ko-

misji Rewizyjnej.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 

składa głębokiego żalu oraz współ-

czucia Rodzinie, Bliskim i Przyjacio-

łom, a także tym Wszystkim, którym 

szczególnie bliska była osoba śp. Ro-

mana Sikory

Starostwo uruchamia 
masowy punkt szczepień

Chcą szczepić ponad 400 osób dziennie

Szpital powiatowy oraz Starostwo 

będą odpowiedzialne za masowe 

szczepienia mieszkańców powiatu 

krośnieńskiego. Spodziewając się 

dużego zainteresowania ze stro-

ny uprawnionych osób, w Gubinie 

oraz Krośnie Odrzańskim zostaną 

uruchomione punkty szczepień, 

które mają przyspieszyć szczepie-

nia mieszkańców

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego 

postawił sobie za cel zaszczepienie 

wszystkich chętnych mieszkań-

ców powiatu, do wakacji. Przynaj-

mniej pierwszą dawką – mówi Sta-

rosta. Program szczepień przeciw 

COVID-19 nabrał tempa. Od ponie-

działku 12 kwietnia ruszył proces 

rejestracji na szczepienia dla osób 

w wieku 40 - 59 lat. Przez najbliż-

sze dwa tygodnie, z wyłączeniem 

niedziel, osoby z danego rocznika 

będą mogły zapisać się na szcze-

pienia zgodnie z harmonogra-

mem. W najbliższy poniedziałek 

będą to osoby z rocznika 1962, we 

wtorek 1963, w środę 1964 i tak da-

lej, aż do soboty 24 kwietnia, kiedy 

rejestracji będą mogły dokonać 

osoby z rocznika 1973. Dotychczas 

funkcjonujące punkty szczepień 

wkrótce mogą nie wystarczyć do 

przeprowadzenia sprawnego pro-

cesu szczepienia – dodaje Grze-

gorz Garczyński. Dlatego w sali 

sportowej Europejskiego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego w Gubinie (były „Rolni-

czak”) zostaną przygotowane sta-

nowiska do masowych szczepień. 

Chcielibyśmy aby co kilka minut na 

każdym stanowisku była szczepiona 

jedna osoba – dodaje Wicestarosta 

Ryszard Zakrzewski, który osobiście 

uczestniczy w przygotowaniach 

masowego punktu szczepień w 

ECKZiU.

Punkt będzie czynny sześć dni w 

tygodniu, obsługą medyczną zaj-

mie się szpital powiatowy. Dziennie 

będzie w stanie zaszczepić kilku-

set pacjentów. Jeśli wszystko pój-

dzie zgodnie z planem dodatkowy 

punkt ruszy tuż po 20 kwietnia.
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Silna w nierównej walce 
- pomóżmy pani Magdzie!

Szukają kandydatów do SG
Straż Graniczna zachęca mieszkań-

ców Gubina i okolic do wstąpienia 

w jej szeregi. Stosowne dokumen-

ty można złożyć w siedzibie Nado-

drzańskiego Oddziału w Krośnie 

Odrzańskim. Jakie są zalety tej pra-

cy i jakie warunki należy spełnić?

Wykonali dobrą robotę

Magdalena Rojek potrzebuje funduszy na kosz-
towne i nierefundowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia leczenie złośliwego nowotworu 
piersi. A że można wygrać z tą chorobą świadczy 
choćby fakt, że pierwszy etap terapii przyniósł 
pozytywne efekty. W jak sposób można pomóc 
pani Magdzie?

Jak twierdzą jej znajomi, jest od-

daną córką, mamą i żoną. A także 

przyjaciółką, na którą można w 

każdej sytuacji liczyć. Jej życiową 

pasją „od zawsze” była fotogra-

fia, uwielbia uchwycić kobiece 

piękno. Ponadto jest wizażystką, 

a swoją kreatywnością podkreśli 

każdą urodę.

Niestety, w sierpniu ubiegłe-

go roku lekarze zdiagnozowali 

u niej raka inwazyjnego piersi 

NST3 z cechami rdzeniastymi. 

Miesiąc później była już po ope-

racji usunięcia guza, w trakcie 

chemioterapii, która ze względu 

na trójujemny profil receptoro-

wy nie może być celowana i nie 

jest wystarczająca. A leczenie jest 

bardzo trudne i długotrwałe. Na 

szczęście Pani Magda należy do 

silnych osób, które tak łatwo się 

nie poddają. Dzielnie walczy z 

chorobą każdego dnia, choć  - co 

jest naturalne - czasami jest cięż-

ko... Dużą dawkę nadziei przynio-

sły rezultaty pierwszego etapu le-

czenia. Wyniki badania poziomu 

komórek nowotworowych były 

bardzo optymistyczne, ponieważ 

ilość komórek spadła 11-krotnie z 

2900 na 250!

Tak jak wspomnieliśmy, stosowa-

na terapia nie jest refundowana. 

A obejmuje ona wlewy dożylne, 

autohemotransfuzje, onkoter-

mię, ozonoterapię, laserotera-

pię, zastrzyki helixor P, czy też 

fizjoterapię. Obecnie zbierane są 

fundusze na drugi etap leczenia. 

Pani Magda ma dużą szansę na 

powrót do zdrowia, ale do tego 

celu potrzebne są niemałe na-

kłady finansowe, związane na 

przykład z wizytami u specjali-

stów i lekami nierefundowany-

mi. Ogromne koszta przerastają 

możliwości rodziny. Ale od czego 

są ludzie dobrej woli!

Czasu nie jest za wiele, dlatego 

każda złotówka jest ogromnie 

ważna. Osoby zainteresowane 

pomocą dla pani Magdy mają kil-

ka opcji. Można wejść na stronę 

pomagam.pl i w wyszukiwarce 

wpisać: Pomoc dla Magdaleny 

Rojek. W ten sposób mamy moż-

liwość wpłacenia dobrowolnej 

kwoty na rzecz pomocy dla na-

szej bohaterki.

Poza tym na Facebooku zosta-

ła utworzona grupa pod nazwą: 

Pomoc dla Magdaleny Rojek. Od-

bywają się tam licytacje różnych 

fantów, np. bony, vouchery. Książ-

ki oraz różnego rodzaju przed-

mioty. Każda osoba, która przeka-

że na licytację przedmiot, usługę 

itp. określa kwotę minimalną do 

licytacji oraz czas jej trwania. Gru-

pa jest aktywna i należy do niej 

już ponad 1500 osób! Zachęcamy 

mieszkańców Gubina i okolic do 

udziału w akcji. Warto pomagać!

(am)

W pierwszej kolejności należy 

skontaktować się telefonicznie 

z NoOSG. Wyznaczony do przyj-

mowania dokumentów funkcjo-

nariusz SG umówi się z kandyda-

tem na odpowiadający mu dzień 

i godzinę i przyjmie od niego 

skompletowane dokumenty. - Je-

śli masz mniej niż 35 lat, polskie 

obywatelstwo, średnie wykształ-

cenie i nieposzlakowaną opinię 

to służba w Straży Granicznej jest 

jak najbardziej realna. Szansę na 

przyjęcie ma każdy, kto pomyślnie 

przejdzie procedurę kwalifikacyj-

ną. Do końca tego roku planowa-

ne jest przyjęcie 70 nowych funk-

cjonariuszy - mówi mjr SG Joanna 

Konieczniak, Rzecznik Prasowy 

Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej. 

Służbę w SG może pełnić osoba, 

która ma  zdolność fizyczną oraz 

psychiczną do służby w forma-

cjach uzbrojonych, jest gotowa 

podporządkować się szczegól-

nej dyscyplinie służbowej, dająca 

rękojmię zachowania tajemnicy 

oraz mająca uregulowany stosu-

nek do służby wojskowej. Nado-

drzański Oddział Straż Graniczna 

szuka nowych funkcjonariuszy, 

którzy służbę podejmą na terenie 

jednego z trzech województw: 

dolnośląskiego, wielkopolskiego 

oraz lubuskiego. - Mile widziani 

są prawnicy, logistycy, też osoby 

które mają tylko średnie wykształ-

cenie i właśnie skończyli szkołę 

średnią. Znajdzie się tez miejsce 

dla osoby, która zechce zostać 

przewodnikiem psa służbowego, 

pirotechnikiem, funkcjonariu-

szem podejmującym interwencje 

specjalne na lotnisku lub docho-

dzeniowcem, a także logistykiem 

czy funkcjonariuszem polsko-nie-

mieckiego patrolu - dodaje J. Ko-

nieczniak.

Jak wygląda rekrutacja do Straży 

Granicznej krok po kroku? Naj-

pierw trzeba wypełnić ankietę i 

złożyć odpowiednie dokumenty. 

Później kandydat przechodzi roz-

mowę kwalifikacyjną, poddawa-

ny jest testom psychologicznym, 

badaniu wariografem. Zdaje test 

sprawności fizycznej, test z wie-

dzy ogólnej oraz z wybranego ję-

zyka obcego (po zmianie przepi-

sów testy zdawane są w NoOSG w 

Krośnie Odrzańskim). Po przejściu 

tego etapu kandydat jedzie na 

kilkutygodniowe szkolenie do jed-

nego z ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej. W stopniu kaprala tra-

fia do swojej jednostki, w której 

będzie pełnił służbę. Po szkoleniu 

pierwsza wypłata wynosi około 

3800 zł na rękę dla osób powyżej 

25 roku życia, do 25 roku życia wy-

płata jest nieco wyższa i wynosi 

około 4200 zł na rękę.  Szczegó-

ły dotyczące naboru oraz wzory 

dokumentów można znaleźć na 

stronie internetowej: nadodrzan-

ski.strazgraniczna.pl                 (red)

Niemal 30 wolontariuszy (czę-

sto z rodzinami w różnym prze-

dziale wiekowym) spotkało się 

w sobotni poranek – 10 kwietnia, 

aby posprzątać teren na odcinku 

polskiego brzegu Nysy Łużyckiej, 

pomiędzy Egzotarium, a pozosta-

łościami tzw. mostu północnego 

przy ul. Piastowskiej. Mówi inicja-

tor akcji radny Ziemowit Patek:  

Jest to kolejny raz, gdy gubińscy 

wolontariusze „biorą sprawy w 

swoje ręce”, porządkując miasto. 

Przed kilku laty została dwukrot-

nie przeprowadzano akcja sprzą-

tania Wzgórz Gubińskich, której 

to efektem było zebranie kilku-

nastu worków śmieci, sprzątali-

śmy też okolice obecnego Placu 

Bolesława Chrobrego i teren sta-

rego cmentarza przy ulicy Kró-

lewskiej. Śmieci są szczególnie 

widoczne w okresie wiosennym i 

jesiennym, gdy brak jest liści na 

drzewach, które przykrywają np. 

puszki, butelki po różnorodnych 

napojach , zdarzają się też po-

zostałości mebli, części starych, 

zdemontowanych pojazdów, oraz 

zużyty sprzęt RTV i AGD. Pokło-

siem akcji jest kilkanaście wor-

ków z odpadami.

Akcja ma być powtórzona w naj-

bliższą środę – 14 kwietnia  od go-

dziny 18:00. Zbiórka uczestników 

tym razem przy ruinach tzw. mo-

stu północnego przy ul. Piastow-

skiej, organizatorzy zapewniają i 

tym razem worki na śmieci i dużą 

dozę humoru! 

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.

Nowy okres 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gubinie przypomina, że 31 maja 

br.  kończy się okres świadczeniowy 

na lata 2019/2021. Aby otrzymać tzw. 

500+ także po 1 czerwca, trzeba zło-

żyć nowy wniosek. Można to zrobić 

na dwa sposoby. Po pierwsze, drogą 

elektroniczną przez portal Emp@tia, 

kanały bankowości elektronicznej 

lub przez portal PUE ZUS. Od pierw-

szego kwietnia wnioski przyjmowa-

ne są także w formie papierowej. 

Dotyczy on okresu świadczeniowe-

go od 1 czerwca br. do 31 maja 2022 

roku. Wnioski w tradycyjnej papiero-

wej formie można złożyć osobiście w 

siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej przy ul. Gdańskiej 17, 

pokój nr 134 lub za pośrednictwem 

Poczty Polskiej. Pamiętajmy, że zło-

żenie wniosku do 30 kwietnia br. 

zapewnia ciągłość wypłaty świad-

czenia wychowawczego. Prawo do 

świadczenia ustala się od miesiąca, 

w którym złożony został kompletny 

wniosek. Osoby, które złożą wnioski 

po 30 czerwca br. nie będą miały 

ciągłości wypłaty świadczeń wycho-

wawczych.                                            (red)

Po restarcie IV ligi Lubuskiej, MKP 

Carina Gubin zremisowała na wyjeź-

dzie z Pogonią Świebodzin 1:1. Wynik 

ten jest trochę niespodzianką, po-

nieważ gospodarze zajmują w tabeli 

dopiero 15 miejsce. W końcówce 

spotkania nasza drużyna miała szan-

sę na zgarnięcie trzech punktów, ale 

niestety rzutu karnego nie wykorzy-

stał Przemysław Harszkiewicz. Mimo 

straty punktów, Carina - z dorobkiem 

50 punktów - pozostała liderem IV 

ligi. Drugi w tabeli Dąb-Sława Przy-

byszów uzbierał 44 punkty. Co czeka 

nas w najbliższym czasie? Najpierw 

Carina podejmie inną Pogoń, tym 

razem ze Skwierzyna, która zajmuje 

w tabeli przedostanie miejsce. Po-

czątek sobotniego meczu (17.04) o 

godzinie 16:00. A tydzień później na-

sza drużyna uda się do Sulęcina, aby 

powalczyć o trzy punkty z tamtejszą 

Stalą - outsiderem rozgrywek. Zdo-

bycie w tych spotkaniach komple-

tu punktów (co jest bardzo realne) 

znacznie przybliży Carinę do upra-

gnionego awansu do III ligi. Jak bę-

dzie - wkrótce się przekonamy. (am)

Małe potknięcie 
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Na diecie nie musimy jeść mało!
Nadeszła wiosna, czyli pora roku, 

która zazwyczaj rozpoczyna na-

szą przygodę z odchudzaniem. 

A dlaczego? Ponieważ zbliża się 

lato, a każdy z nas chce wtedy 

dobrze wyglądać. Co zrobić, aby 

stracić nadmierną tkankę tłusz-

czową, ale żeby nie zaszkodzić 

swojemu zdrowiu?

Genialny samouk Takie zasady
Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie poinfor-
mowała o zasadach, które będą obowiązywać co 
najmniej do 18 kwietnia. O czym musimy dokład-
nie pamiętać?

Miejska lodówka?

W poprzednim numerze pisali-

śmy o planach związanych z pra-

cami wykopaliskowymi na terenie 

dawnej Willi Wolfa, którego archi-

tektem był Ludwig Mies van der 

Rohe. Przybliżmy jego postać.

Powiedzenie „mniej – znaczy wię-

cej” na trwale weszło do słownic-

twa architektów i ich pracowni, a 

jego prekursorem był człowiek, 

który nigdy nie studiował architek-

tury- stając się myślą przewodnią 

- hasłem sztuki architektonicznej 

XX wieku. Natomiast jego prace 

– zaprojektowane i z rozmachem 

wzniesione budowle – na trwale 

zapisały się w historii architektu-

ry. Nie bez kozery jest też nazy-

wany „ojcem szklanych drapaczy 

chmur”! Był twórcą nowego stylu 

architektonicznego, tzw. Bauhau-

su. Urodził się w niemieckim 

Akwizgarnie 27 marca 1886 roku. 

Na diecie wcale nie 

musimy jeść mało, czy 

też odmawiać sobie 

wszystkiego. Trzeba 

tylko zachować zdrowy 

rozsądek

„

Społeczeństwo

Poprosiliśmy o rady eksperta, Natalię 

Pokorną – dietetyczka z Gubina. Jak 

rozpocząć swoją przygodę z rozsądną 

utratą wagi? - „Najlepiej i najprościej 

udać się do wykwalifikowanego die-

tetyka, który przeprowadzi nas przez 

ten proces, zmieni podejście, sposób 

myślenia, wdroży odpowiednie na-

wyki i jeśli jest taka potrzeba - zleci 

odpowiednie badania krwi i konsul-

tacje lekarskie. Jednak jeśli chcemy 

spróbować najpierw na własną rękę, 

to też ma prawo się udać. Wszystkie 

diety i racjonalne tak zwane „diety 

cud” działają z tego samego powo-

du, którym jest ujemny bilans ka-

loryczny diety co oznacza, że jemy 

mniej kalorii, niż potrzebujemy, aby 

utrzymać obecną masę ciała. Deficyt 

kaloryczny powinien wynosić mniej 

więcej 300 kcal i mówię tutaj o oso-

bach zdrowych. U osób chorych defi-

cyt może być inny i często to za mało 

żeby osiągnąć efekt. Tak więc podsta-

wą jest ustalić, ile kalorii rzeczywiście 

powinnyśmy jeść. Wpływ ma na to 

wiele czynników - masa ciała, wzrost, 

płeć, aktywność fizyczna, wiek.” - 

mówi Pani Natalia.

Nasza rozmówczyni dodała, że na 

diecie wcale nie musimy jeść mało, 

czy też odmawiać sobie wszystkie-

go. Trzeba tylko zachować zdrowy 

rozsądek. Jednocześnie przestrzega 

przed tzw. „cheat day” - czyli od po-

niedziałku do piątku utrzymujemy 

założoną kalorykę, a w weekend jemy 

ponad stan - taki schemat nam szko-

dzi. - „Warto wyznaczać sobie metodę 

małych kroków. Czyli schudnę 5 kg w 

miesiącu, a nie że muszę schudnąć 

od razu 25 kg. Dużo trzeba przestawić 

w głowie, dać sobie czas. Odchudza-

nie nie może być karą. Często słyszę  

„mogę jeść rzeczy, które mi nie sma-

kują jeśli przyniesie to efekt”. Tylko po 

co masz się katować? Możesz jeść 

rzeczy, które lubisz lub ich zamienni-

ki, odpowiednio zbilansowane. Dieta 

powinna być dla nas przyjemna.” - 

dodała N. Pokorna.

Zapytaliśmy jeszcze o mity dotyczą-

ce odchudzania, oto niektóre z nich: 

ziemniaki tuczą – fałsz! Mają średni 

indeks glikemiczny i 90 kcal w 100 g 

ugotowanych ziemniaków. Na diecie 

trzeba wyeliminować tłuszcz – fałsz! 

|Zdrowe tłuszcze są nam potrzebne, 

choć oczywiście nie możemy z nimi 

przesadzać. Najczęściej jednak prze-

sadzamy z ilością węglowodanów w 

diecie np. ryż, pieczywo, płatki, owoce 

etc. Nie można jeść więcej jajek niż 2 

tygodniowo – fałsz! Można nawet 3 

dziennie, a nawet więcej. W tej ilości 

nie podniosą złego cholesterolu.    MP

Czy w mieście przydałaby się tzw. 

miejska lodówka? Najlepszą wiedzą 

w tym temacie dysponuje Marcin 

Gwizdalski, sternik lokalnej Grupy 

Młodzieżowej „Otwarte”. - Zapropo-

nowaliśmy, aby w Gubinie została 

postawiona lodówka, do której każdy 

będzie mógł dołożyć coś od siebie w 

postaci jedzenia lub picia. Dużo osób 

marnuje jedzenie, a dzięki takiej lo-

dówce każdy z nas mógłby pomóc 

potrzebującym i głodnym – mówi 

M. Gwizdalski. Pomysł wypłynął od 

Julii Bazan, która kiedyś działała w 

„Otwarte”, a teraz uczy się w Niem-

czech. Postanowiliśmy sprawdzić, 

czy to dobry pomysł, czy się przyjmie, 

czy ludzie będą chcieli coś przynosić. 

Zrobiono Internetową ankietę. Jej wy-

nik jasno pokazał, że pomysł popiera 

wielu mieszkańców. - Przedstawiłem 

pomysł, będąc u burmistrza. Włodarz 

miasta zwrócił uwagę na kwestię do-

tyczącą tego, kto by miał odpowiadać 

za jakość tego jedzenia (czy się nie ze-

psuło, czy ktoś nie dorzucił np. trutki). 

Ponadto zwrócił uwagę na to, że są 

już w Gubinie miejsca, gdzie można 

przynosić jedzenie, jak Dom Dzien-

nego Pobytu przy ulicy Gdańskiej, czy 

też jadłodajnia przy parafii pw. Trójcy 

Św. (Dom Katechetyczny) - dodaje 

nasz rozmówca. Mało osób pewnie 

wie, że są u nas miejsca, gdzie moż-

na przynieść jedzenie dla potrzebu-

jących. Jak to dokładnie działa? Czy 

ludzie coś przynoszą? Może rzeczywi-

ście zamiast tworzyć nowe, to wyko-

rzystajmy to, co mamy? A może nie 

ma zapotrzebowania na darmowe 

jedzenie, bo Ci biedniejsi są wspoma-

gani w inny sposób? Gazeta wróci do 

tematu.                                                      (sp)

Przede wszystkim wymagane jest 

stosowanie się do ogólnych zasad 

sanitarnych (maseczka, rękawicz-

ki, dezynfekcja rąk, dystansowanie 

się). W wypożyczalni jednorazowo 

mogą przebywać maksymalnie 3 

osoby z zachowaniem 2-metro-

wego dystansu. W czytelni może 

przebywać tylko 1 osoba (warun-

kowo, po wcześniejszym uzgod-

nieniu). Korzystanie z kompute-

rów MBP oraz zajęcia dla dzieci i 

dorosłych zostają zawieszone do 

odwołania. Bibliotekarz ma pra-

wo odmówić obsługi osoby z wy-

raźnymi objawami infekcji dróg 

oddechowych lub nie stosujących 

się do obowiązujących w czasie 

pandemii zasad. Zwracane książki 

podlegają 3-dobowej kwarantan-

nie i w tym czasie pozostają nie-

dostępne dla czytelnika. Można 

także zamówić telefonicznie lub 

e-mailowo wybrane publikacje i 

uzgodnić termin ich odbioru lub 

skorzystać z usługi „Książka na 

telefon – senior 60+”. W tym celu 

należy zadzwonić pod numer tele-

fonu: 68 455 81 66. Biblioteka jest 

czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 16:00. Aktualne 

informacje o zasadach funkcjono-

wania MBP znajdują się na stronie 

Internetowej: biblioteka.gubin.pl 

oraz profilu na FB. 

(am)

Swoją pracę zawodową rozpoczął 

w Berlinie w 1905 roku, pracując w 

biurze znanego architekta Brunona 

Petera, a w latach 1908 – 1912 praco-

wał w pracowni architektonicznej 

Petera Behrensa. Wilia gubeńskiego 

fabrykanta sukna Ericha Wolfa zo-

stała zaprojektowana i zbudowana 

w 1926 roku, jest jedyną budowlą ge-

nialnego samouka, znajdującą się na 

terytorium Polski. Jej założenia - to 

prostopadłościany zbiegające się ku 

głównej bryle budowli, powiązane 

z opadającymi po zboczu (w stronę 

dzisiejszej ul. Piastowskiej) tarasami. 

Jest on prekursorem masowego 

wykorzystania w budownictwie sta-

li, szkła i aluminium, co stanowiło 

swoisty przełom z tej dziedzinie na 

początku ubiegłego stulecia.

Ludwig Mies van der Rohe znany 

jest również jako projektant mebli, 

z których wiele modeli jest wytwa-

rzanych do czasów nam współcze-

snych – chociaż jego biografowie 

skłaniają się ku tezie, ze stanowią 

one wzornictwo przemysłowe jego 

wieloletniej asystentki i partner-

ki życiowej (po rozwodzie) z żoną. 

Jego sławne powiedzenie „mniej 

znaczy więcej” stanowiło odejście 

i stanowi nadal myśl przewodnią 

,służącą uzyskaniu maksymalnej 

syntezy i prostoty, pozbywając się 

jednocześnie przerośniętych w 

„formie i treści” balastów rodem z 

epoki baroku. Budowla w Gubinie 

została niemal całkowicie zniszczo-

na w czasie działań wojennych w 

lutym 1945 roku. Genialny architekt 

zmarł 17 sierpnia 1969 roku i jest po-

chowany w Chicago, po emigracji 

do Stanów Zjednoczonych w 1938 

roku, uciekając przed niemieckim 

faszyzmem.

Antoni Barabasz
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60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Pani Barbara pracuje w swoim zawodzie już od 50 lat!

Aplikacje przydatne seniorowi
(Poniższe aplikacje można pobrać na  Android i na iOS)

1. Aplikacja MY  THERAPHY – przypomni nam o zażyciu leków oraz o 

częstotliwości ich zażywania.

2. Aplikacja LISTONIC – służy do tworzenia list zakupów; daje możli-

wość uzyskania informacji na temat promocji w ulubionych marke-

tach.

3. Aplikacja ZDROWE  ZAKUPY – warto się nią zainteresować, bo przez 

nią dowiemy się czy produkt jest wartościowy i nie zaszkodzi nam 

oraz za co tak naprawdę płacimy.

4. Aplikacja BLIX – jest niezawodnym rozwiązaniem do szybkich i ta-

nich zakupów po obniżonych cenach.

5. MAP  MY  WALK – seniorze, ruch to zdrowie, dlatego ta aplikacja 

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

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

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

cię wspomoże.

Ważne kontakty w ramce

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

Pomoc prawna – obowiązują zapisy – tel. 507 025 963 

(pon.-piątek, 8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – Urząd Miasta  - 68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel.112

Strony online – abcsenior.com

Opr. strony- S.Łapkowska

Warto wiedzieć

Dzięki Polskiemu Towarzystwu Zdro-

wia Publicznego powstała inicjatywa 

NAUKA PRZECIW PANDEMII. Radę 

programową  tworzy grono eksper-

tów z różnych dziedzin m.in. chorób 

zakaźnych, wirusologii, chemii i bio-

chemii oraz medycyny rodzinnej. 

Jest tu wiele autorytetów świata me-

dycyny a wśród nich profesorowie R. 

Flisiak, K. Pyrć i K. Simon. Otóż to sza-

nowne grono przygotowało  zbiór rad 

i wskazówek dla pacjentów przygoto-

wujących się do szczepienia przeciw 

COVID -19. W dwunastu praktycz-

nych radach tłumaczą co zjeść, jakie 

leki zażyć, a których nie. A oto te rady 

i wskazówki.

1. Wyśpij się na dwie doby przed 

szczepieniem.

2. Ogranicz spożycie alkoholu.

3. Dbaj o regularną aktywność fizycz-

ną.

4. Zjedz posiłek przed szczepieniem.

5. Nie modyfikuj samodzielnie do-

tychczas przyjmowanych leków.

6. Ustabilizuj stan choroby przewle-

kłej.

7. Nie stosuj leków profilaktycznych 

przed szczepieniem.

8. Na szczepienie zgłoś się w wygod-

nej koszulce.

9. Nie zatajaj żadnych informacji w 

trakcie kwalifikacji do szczepienia.

10. Przygotuj się na działanie niepożą-

dane.

11. Na gorączkę po szczepieniu mo-

żesz zastosować odpowiedni lek.

12. Nie lekceważ odczekania 15 minut 

po szczepieniu w przychodni.

Zastosowanie się do rad zapewni 

większy poziom bezpieczeństwa i 

może korzystnie wpłynąć na odpo-

wiedź układu odpornościowego na 

szczepienie. Osoby zainteresowane 

Inicjatywą zapraszam na stronę inter-

netową- naukaprzeciwpandemii.pl.

Zdrowie na talerzu

Dzisiaj przedstawię znane wszystkim 

warzywo, które (i słusznie) króluje w 

naszej kuchni. BURAK CZERWONY 

– warzywo należy do rodziny szarła-

towatych. Pochodzi z rejonów śród-

ziemnomorskich i jest uprawiany od 

ok 2000 r. p.n.e. W Polsce znany był 

już  za Piastów.

Buraki czerwone (inaczej ćwikłowe) 

plasują się wysoko na liście warzyw 

o dużych wartościach odżywczych i 

zdrowotnych. I mają wszystkie części 

jadalne. Któż z nas nie jada boćwi-

ny? Może być na „gorąco”, a także w 

upalne lato jako chłodnik. Młode liście 

zawierają więcej białka i soli mineral-

nych niż korzeń.  Z buraków robi się 

zupy, surówki, sałatki i sok. Najzdrow-

szą jednak formą jest kiszonka, będą-

ca potężnym źródłem kwasu mleko-

wego, minerałów i dobrych bakterii. 

Znajdujące się w burakach – potas, 

wapń, sód i magnez odkwaszają or-

ganizm, a witamina B i żelazo wspo-

magają rozwój czerwonych krwinek. 

Zawarty w burakach kwas foliowy i 

tryptofan pomagają w stanach zmę-

czenia, osłabienia i braku sił. Przyczy-

niają się do lepszego samopoczucia, a 

także hamują apetyt na słodycze. Ale 

uwaga, nie należy przesadzać z ilo-

ścią dziennego spożycia, bowiem jak 

wiemy buraki zawierają dużo cukru. 

Proponuję zamiast ciasta na deser 

chipsy buraczane – będzie i zdrowo i 

smacznie!

Znacie? Nie znacie? Poznajcie!

Czy uwierzycie państwo, że właściciel-

ka zakładu fryzjerskiego „Twoja Uro-

da”  w Gubinie – pracuje już w zawo-

dzie  50 lat?!  Mimo, że osiągnęła wiek 

emerytalny -  ma „chrapkę” jeszcze  

wiele lat  pracować w tym zawodzie. 

Barbara Magiera, bo o niej tu mowa, 

to rodowita poznanianka. Fryzurami 

interesowała się już jako nastolatka. 

Marzyło się jej układanie peruk akto-

rom, dlatego też startowała do szko-

ły teatralnej, na wydział fryzjerstwa 

w Poznaniu. W Teatrze rozpoczęła 

pierwszą pracę i tu zdobywała do-

świadczenie w trudnym i wymaga-

jącym zawodzie fryzjerki – stylistki 

fryzur. Po zamążpójściu wyjechała 

z mężem oficerem do Kożuchowa, 

a potem do Gubina, gdzie mieszka 

do dziś. Pani Basia jest matką dwój-

ki dzieci (syn i córka) oraz szczęśliwą 

babcią czworo wnucząt. Ponieważ 

dzieci żyją własnym życiem poza Gu-

binem - więc przyszedł czas na reali-

zację własnych pasji. I tak już od chwili 

powstania UTW w Gubinie – Barbara 

była jedną z pierwszych zapisanych 

słuchaczek. Przez wszystkie lata czyn-

nie uczestniczy w wykładach, warsz-

tatach, spotkaniach integracyjnych 

i wycieczkach krajoznawczych. A od 

trzech lat jest aktywną członkinią 

Rady Słuchaczy UTW. No i oczywiście 

nie zaniedbuje swoich klientek, które 

są wierne pani Basi i salonowi „Twoja 

Uroda”. B. Magiera otrzymała Medal 

za Zasługi dla Rzemiosła Lubuskiego. 

Brawo! - Jestem otwarta na wszystko, 

co mi los przyniesie. Jestem szczęśli-

wa wśród ludzi i chcę pracować dla 

ludzi – mówi o sobie. Oto recepta na 

życie Barbary Magiery, kobiety speł-

nionej i szczęśliwej. 

SŁ

Z szuflady...               
    „W oczekiwaniu na maj” (Ida Kaczanowska)  

Nie długo maj

zakwitnie bzami

Jaśmin alejki rozbieli

Słońce wstanie w zenicie

Dla jednych -

Będzie ostatnim promykiem.

Drugim przywróci życie.  

Słowiki dadzą koncert bezpłatny

Tak zwykle w maju bywa

Tyle przedwiośni nam umyka

Pory roku za szybko znikają

A może lat przybywa?

Bądź EKO

Chcesz być EKO? Dowiedz się wię-

cej jak ograniczać zużycie plastyku. 

Sięgnij po fachową literaturę. 

Pierwsza propozycja to „Jak zerwać 

z plastikiem” Will Mc Callum (e-bo-

ok), a druga – to praca zbiorowa pt. 

„F**k” - 101 sposobów jak uwolnić się 

od plastiku (e-book).
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społeczeństwo
Na brak pracy nie narzekali 

Za nami dziwny i trudny rok 2020. Jaki on był dla Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej? Placówki mocno zaangażowanej w dzia-

łania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii 

koronawirusa. Szczegółowe informacje na ten temat przekazała nam 

mjr SG Joanna Konieczniak, Rzecznik Prasowy Komendanta NOSG.  

Kontrole granic

Praca czeka

Minione dwanaście miesięcy były 

czasem zaangażowania funkcjo-

nariuszy Nadodrzańskiego Od-

działu Straży Granicznej w działa-

nia zmierzające do zapobiegania 

rozprzestrzeniania się epidemii 

koronawirusa. 13 marca ubiegłe-

go roku przywrócono kontrolę na 

granicach wewnętrznych, ochra-

nianych m.in. przez Nadodrzański 

Oddział Straży Granicznej. Prowa-

dzone działania miały charakter 

graniczno - sanitarny co oznaczało, 

że w  pierwszej kolejności spraw-

dzano stan zdrowia osób wjeżdża-

jących do Polski. W trakcie trzech 

miesięcy tymczasowo przywróco-

nej kontroli funkcjonariusze Straży 

Granicznej na odcinku Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej 

skontrolowali łącznie 1  764  584 

osoby, 210 928 osób skierowano do 

odbycia kwarantanny. Dodatko-

wo w trakcie prowadzenia działań 

zawrócono 11  504 cudzoziemców, 

ujawniono także 792 przypadki, w 

których złamano obowiązek prze-

bywania na kwarantannie.

Cudzoziemcy

W całym 2020 roku funkcjonariu-

sze NOSG zatrzymali 2 850 osób, w 

tym 2 243 za nielegalną migrację. 

Wśród zatrzymanych cudzoziem-

ców przeważali, obywatele Ukra-

iny, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz 

Syrii. W 2020 roku funkcjonariu-

sze z placówek Nadodrzańskiego 

Oddziału przeprowadzili 10  630 

kontroli legalności pobytu na tery-

torium Polski. W większości przy-

padków zatrzymani cudzoziemcy 

nie posiadali wymaganych doku-

mentów uprawniających do poby-

tu na terytorium Polski.

Nielegalny pobyt

W 2020 r. funkcjonariusze SG prze-

prowadzili 398 kontroli legalności 

zatrudnienia cudzoziemców. Usta-

lono, że 911 obywateli państw trze-

cich wykonywało pracę niezgod-

nie z obowiązującymi w Polsce 

przepisami.

Funkcjonariusze Nadodrzańskie-

go Oddziału Straży Granicznej 

przeprowadzili także 4 444 wywia-

dów środowiskowych wobec 1520 

cudzoziemców oraz zaopiniowali 

wnioski 38 128 cudzoziemców, któ-

rzy starali się o uzyskanie zezwole-

nia na zamieszkanie na terytorium 

Polski, z czego 178 negatywnie z 

uwagi na występowania zagroże-

nia dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego.

Poszukiwani

Dodatkowo funkcjonariusze zatrzy-

mali 351 osób, które poszukiwane 

były przez wymiar sprawiedliwości 

lub organy ścigania.   Zatrzymano 

również 19 pijanych kierowców, a 

także blisko 60 cudzoziemców oraz 

6 Polaków, którzy posługiwali się 

fałszywymi dowodami osobistymi, 

prawami jazdy oraz dowodami re-

jestracyjnymi.  

„Lewy” towar

W 2020 r. funkcjonariusze NoOSG 

zabezpieczyli nielegalny towar na 

kwotę ponad 42 milionów złotych, 

między innymi narkotyki o warto-

ści blisko 9,5 miliona złotych, wyro-

by tytoniowe o wartości 24,5 milio-

na złotych, a także broń i amunicję 

o wartości ponad 18 700 złotych.

Skradzione auta

Funkcjonariusze SG odzyskali w 

ubiegłym roku 36 pojazdów skra-

dzionych w krajach za naszą za-

chodnią granicą. Ich łączna war-

tość to ponad 5,5 miliona złotych. 

Oprócz samych samochodów uda-

ło się odzyskać również kradzione 

aparaty fotograficzne i sprzęt RTV 

wycenione na 75 tys. zł, rowery o 

wartości 8 tysięcy złotych, naczepę 

do kontenera, przyczepkę wraz z ło-

dzią motorową o łącznej wartości 50 

tysięcy złotych. Wśród odzyskanych 

samochodów uwagę zwróciły kam-

pery znacznej wartości. Odzyskano 

osiem takich pojazdów. Najdroższe 

z ujawnionych aut, to Mercedes G, 

który skradziony został w Niem-

czech, a jego wartość oszacowano 

na 300 tysięcy złotych. W niektórych 

przypadkach kradzione auta były 

zatrzymywane po pościgach.  

Przestępcy 

Zatrzymano w ubiegłym roku 

także członków zorganizowanych 

grup przestępczych, którzy zaj-

mowali się organizowaniem prze-

kroczenia granicy cudzoziemcom 

wbrew przepisom, a także człon-

kom grup zajmujących się wytwa-

rzaniem nielegalnych wyrobów ty-

toniowych oraz rozprowadzającym 

narkotyki. Wobec kilkudziesięciu 

przestępców skierowane zostały 

już akty oskarżenia do sądu. AB 

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy – Filia w Gubinie (stan na 

09.04.2021 r.): kasjer-sprzedawca, 

kierowca samochodu dostaw-

czego – pomocnik spawacza, 

operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych, kierownik robót budow-

lanych, nauczyciel języka an-

gielskiego, nauczyciel języka 

niemieckiego, nauczyciel logo-

peda, główna księgowa, monter 

ogrodzeń, nauczyciel nauczania 

początkowego, szlifierz metali, 

pracownik produkcji, piekarz, 

monter elementów zabudowy, 

opiekun osoby starszej, pracow-

nik biurowy, elektryk, nauczyciel 

matematyki, nauczyciel języka 

polskiego. Więcej szczegóło-

wych informacji można uzyskać 

w PUP – Filia w Gubinie, tel. 68 

455 22 72 lub 68 455 82 12.    (am)



11   czwartek  15.04.2021

historia I społeczeństwo
Nowa forma pochówku Kluby sportowe w Gubinie po 1945

1947 Klub Kolejowy „Pionier”

Cały czas drogo

W 1946 roku w Gubinie zorganizo-

wane zostało Milicyjne Koło Sporto-

we, które po kilku miesiącach dzia-

łania rozwiązało się. Dorobek, choć 

bardzo skromny, przejął Klub Spor-

towy „Gwardia”.

Klub Sportowy „Gwardia” zarejestro-

wany był w Okręgowym Związku 

Piłki Nożnej w Poznaniu, a od 1950 

w Zielonej Górze i brał udział w 

rozgrywkach w klasie A. Boiskiem 

macierzystym był stadion przy ul. 

Sportowej. Klub ten rozwiązał się w 

1955 roku.

Wiosną 1946 powstał Kolejowy Klub 

Sportowy „Pionier”. Jego założycie-

lami byli kolejarze. Zarząd stanowili 

pracownicy Polskich Kolei Pań-

stwowych, a gracze rekrutowali się 

spośród kolejarzy i mieszkańców 

Gubina. Klub ten początkowo przy-

jął nazwę Kolejowy Klub Gubina. 

Z chwilą zarejestrowania go w Po-

znańskim Okręgowym Związku Pił-

ki Nożnej jesienią 1946, nazwa Klubu 

brzmiała Kolejowy Klub Sportowy 

„Pionier” w Gubinie. Zarząd two-

rzyli: Julian Banaszak, Jerzy Czapiń-

ski, Edward Kotus, Otto Markwart, 

Czesław Słowiński, Jerzy Stojano-

wicz i Florian Tata. W drużynie piłki 

nożnej grali: Włodzimierz Adamski, 

Jan  Dzierżyński, Edward Kotus, Al-

fons Majewicz, Kazimierz Mazek, 

Tadeusz Mankiewicz, Antoni Rauch, 

Mieczysław Pruchniewicz, Roman 

Stefanowicz i Antoni Wrocławski. 

Klub funkcjonował do 1949 r. Potem 

większość działaczy i zawodników 

przeniosła się do KS „Gwardia”.

W marcu 1947 powstał Ludowy Ze-

spół Sportowy z sekcją piłki nożnej. 

Organizatorem klubu był Julian 

Matłacki razem z Zygmuntem Dę-

bowskim, Franciszkiem Cierpic-

kim i Florianem Tomaszewskim. 

Do najbardziej zaangażowanych 

zawodników należeli: Tadeusz Arci-

szewski, Jan Chrostowki, Piotr Icz-

kowki, Tadeusz Juchacz, Ryszard 

Kwińciński, Michał Kuczyński, Jan 

Leda, Wiesław Lewandowski, Ta-

deusz Łoziński, Marian Masłowski, 

Jan Patrzykąt, Bronisław Romecki, 

Henryk Rosiński, Stanisław Wieman 

oraz Jan Misiak. LZS rozwiązał się w 

1950 roku. 

W 1949 większość kolejarzy-zawod-

ników i działaczy odeszła z Gubina, 

pozostali zawodnicy - nie kolejarze 

- przenieśli się do Klubu Sportowe-

go „Gwardia”. Jesienią 1950 powstał 

Klub Sportowy „Spójnia”. Opiekę 

nad nim sprawowały Związki Za-

wodowe przy Państwowych Zakła-

dach Zbożowych, a następnie przy 

Spółdzielni Remontowo-Budowla-

nej „Nowa Era”. Od 1954 roku klub 

występował pod nazwą „Sparta”. 

Istniały przy nim sekcje: piłki nożnej, 

koszykówki i sekcja bokserska. W lu-

tym 1957 roku przeorganizował się 

na Cywilno-Wojskowy Klub Sporto-

wy „Polonia”, działający przy Gubiń-

skich Zakładach Obuwia i Odzieży. 

Niedowład organizacyjny spowodo-

wał ograniczenie działalności klubu 

i w 1962 roku został przemianowany 

na koło sportowe „Gubinianka”, któ-

ry w sezonie piłkarskim 1963/1964 

awansował do rozgrywek central-

nych.

W latach 1947-1950 działał Klub 

Sportowy „Ogniwo”. Klub prowadził 

trzy sekcje: kolarską, piłki siatkowej i 

tenisa stołowego.

W 1960 roku na bazie Gubińskich 

Zakładów Obuwia powstał Klub 

Sportowy „Nysa” (boisko przy ul. 

Budziszyńskiej). W 1966 roku klub 

przyjął nazwę „Granica”. W 1972 wal-

ne zgromadzenie członków podję-

ło uchwałę o zmianie jego nazwy 

na Międzyzakładowy Klub Spor-

towy „Carina”, który w 1987 roku 

zdobył puchar okręgu, a w sezonie 

1991/1992 zdobył mistrzostwo klasy 

okręgowej. W 1998 roku „Carina” 

zajęła 3. miejsce w IV lidze, co do 

tej pory pozostaje najlepszym osią-

gnięciem. Zespół swoje „domowe” 

mecze rozgrywa na Stadionie Miej-

skim w Gubinie.

Wiosną 1946 roku grupa aktywistów 

sportowych założyła Koło Sportowe 

„Orlęta”. W 1950 zawodnicy przeszli 

do Ludowego Zespołu Sportowego 

przy Gminnej Spółdzielni „Samopo-

moc Chłopska”.

10 listopada 1950 roku przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Gubinie po-

wstaje Szkolne Koło Sportowe „Bły-

skawica”. Działały w nim dwie sek-

cje: koszykówki i siatkówki. Podczas 

zjazdu absolwentów Liceum w 1965 

zostaje zmieniona nazwa na SKS 

„Chrobry”.

1 kwietnia 1993 roku powstało Gu-

bińskie Towarzystwo Sportowe 

„Sparta”, które popularyzowało grę 

w piłkę ręczną kobiet. 19 kwietnia 

1993 roku nabyło osobowość praw-

ną, a w 1995 roku odniosło pierwsze 

sukcesy zdobywając mistrzostwo 

makroregionu młodziczek. W tym 

samym roku zawodniczki „Sparty” 

uczestniczyły w Otwartym Pucha-

rze Europy Zespołów Klubowych w 

Danii.

W 1994 roku założono klub karate, a 

jego zalążkiem była powstała w 1984 

roku sekcja karate (liczyła trzech 

amatorów sztuki wschodnich walk). 

Organizatorami sekcji byli: Krzysztof 

Dubiel i Bogdan Surowiec. Do suk-

cesów klubu zaliczyć należy zdoby-

cie mistrza makroregionu w 1994 i 

1995 roku przez Radosława Naumo-

wicza, który w mistrzostwach Polski 

seniorów doszedł do 1/8 finałów.
1953 piłkarze KS „Gwardia”

Kilka miesięcy temu na Cmenta-

rzu Komunalnym stanęło kolum-

barium. Wikipedia definiuje tę 

budowlę jako prostopadłościenną 

lub niekiedy kopulastą budow-

lę cmentarną z czasów  rzym-

skich  i  wczesnochrześcijańskich, 

pełniącą funkcję zbiorowego gro-

bowca dla kilkuset zmarłych. Na-

zwa pochodzi od łacińskiego sło-

wa columba (gołębica). 

Czy mieszkańcy Gubina prze-

jawiają jakieś zainteresowanie 

nową formą pochówku? Na to 

pytanie odpowiada Kierownik 

Działu Cmentarno – Pogrzebo-

wego PUM, Monika Adamowicz. 

- Kolumbarium zostało oddane do 

użytku w połowie lutego 2021 roku. 

Oddano jeden blok zawierający 48 

nisz. Powstanie tej nowej budowli 

cmentarnej podyktował nie brak 

miejsc na pochówki, ale zapotrze-

bowanie. Od lutego (do początku 

kwietnia) 3 nisze zostały wykorzy-

stane i wykupiono 7 nisz. Zainte-

resowane są przede wszystkim 

osoby samotne, które nie mają w 

naszym mieście bliskich, którzy za-

dbaliby o ich groby w przyszłości. 

Pomimo tego, że – zdaniem Pani 

Kierownik – nie grozi nam na dziś 

brak miejsca na pochówki, budo-

wa kolumbarium jest działaniem 

przyszłościowym, ponadto jest 

nową formą usługi cmentarnej w 

Gubinie jakiej wcześniej nie stoso-

wano w naszym mieście. Dziś urna 

coraz częściej zastępuje trumnę. 

Zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami w niszy może znaleźć miejsce 

do 8 urn w zależności od ich kształ-

tu i rozmiarów. Ile kosztuje jedna 

nisza? To dziś wydatek 4050 zł. Jest 

to opłata za jedną niszę, niezależ-

nie od tego ile osób będzie w niej 

docelowo pochowanych – infor-

muje M. Adamowicz. Jest to opłata 

wnoszona na okres 50 lat. Oczywi-

ście użycie do pochówku urny wią-

że się z kremacją ciała i jest to koszt 

około 2 tys. złotych (z urną).  

Jak wielu gubinian spoczywa na 

miejskiej nekropolii? – W ubiegłym 

roku z drona robiliśmy próbną in-

wentaryzację. Doliczyliśmy się po-

nad 12 tys. nagrobków. Ale mamy 

mnóstwo tzw. dochowań i mogę 

powiedzieć, że możemy mówić o 

ok. 15 tys. pochówków. Dokładnie 

będę wiedziała po przeprowadze-

niu inwentaryzacji zaplanowanej 

na ten rok.

Czy będą kolejne kolumbaria? 

Tego typu inwestycje leżą w gestii 

lokalnej władzy. 

(sp) 

Cena benzyny Pb 95 przekroczyła 

5 zł. W piątek 9 kwietnia 2021 litr 

kosztował 5,32 zł. Dla wielu zmoto-

ryzowanych nie było to zaskocze-

niem. Trzy lata temu, w maju 2018, 

litr benzyny Pb 95 kosztował 5,16 zł. 

Zapytaliśmy 9 kwietnia 2021 o cenę 

benzyny w stacji Orlen Lubsko – 

była o 20 gr tańsza. Czyli tańsza jak 

zwykle.                                               (sp)   
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Rok życia z „Covidem”

Mamy za sobą ciężki rok. Rok, 

którego głównym hasłem był 

„covid”. Wiele ludzi przez tego 

nieszczęsnego wirusa straci-

ło pracę, zdrowie psychiczne, a 

przede wszystkim fizyczne. Jakie 

zdanie na temat minionego roku 

mają mieszkańcy gminy Gubin? 

Jak patrzą na przyszłość przez 

pryzmat pandemii, która nas ota-

cza?

Pani Agata, lat 18: „W trakcie „covi-

dowego” roku zrobiłam się mniej 

aktywna. Wcześniej codziennie 

odbywałam spacer po 3 kilome-

try, bo chodziłam do szkoły, a teraz 

gdy mamy nauczanie zdalne, to 

mój spacer ogranicza się do prze-

strzeni między kuchnią, łazienką, a 

moim pokojem. Zaczęłam też do-

strzegać piękno prostych rzeczy, 

które mnie otaczają. Na przyszłość 

patrzę realnie. Nie sądzę, aby sy-

tuacja wciągu tego roku powróci-

ła do stanu sprzed pandemii, ale 

mimo wszystko stawiam sobie cele 

i mam nadzieję, że wirus mi ich nie 

pokrzyżuje”. 

Pani Sara, lat 36: „Ten rok z wirusem 

uważam za bardzo zły; nastąpiła 

duża zmiana pod względem mo-

jego codziennego funkcjonowania 

„Covid” zmienił nasze życie 

i jest to zmiana na gorsze. Znaczne 

ograniczenie w kwestii interakcji 

społecznych sprawiło, że mój na-

strój drastycznie spadł, czuję się 

bardziej samotna i równocześnie 

smutna z tego powodu. Do tego 

zauważyłam, że trudność sprawia-

ją mi takie czynności, z którymi nie 

miałabym problemu normalnie; 

pojawił się duży problem komuni-

kacyjny, załatwienie spraw na przy-

kład w urzędzie jest bardziej pro-

blematyczne, niż wcześniej. A co do 

tego jak oceniam przyszłe miesiące 

- oczywiście żywię sporą nadzieję, 

że wszystko powoli wróci do normy, 

jednak patrząc na to zdroworoz-

sądkowo nie widzę na to szans.”

Pan Patryk, lat 41: „W moim przy-

padku koronawirus wniósł wiele 

zmian w życiu. Odczułem brak 

rodzinnych świąt, czy też interak-

cji ze znajomymi, ale najbardziej 

zabolały mnie zamknięte hotele 

i brak możliwości odpoczynku w 

Polsce. Podsumowując - wirus na-

uczył nas, oprócz mycia rąk, życia 

w nowym współczesnym świecie 

interaktywnej komunikacji.”

Martyna Pawelska 

 To już rok życia z koronawirusem
Pierwszy  przypadek zakaże-

nia koronawirusem w Polsce od-

notowano 4 marca 2020 r. „Pa-

cjentem zero” był mieszkaniec 

Cybinki. Przez dość długi okres 

nasz powiat krośnieński znajdo-

wał się w małej grupie polskich 

powiatów z zerową ilością zaka-

żonych. Po roku rzeczywistość 

wygląda inaczej. Jak zmieniła 

się przez miniony rok od tzw. 

„pacjenta zero”? O udział w dys-

kusji poprosiłem pięcioosobową 

grupę gubinian w wieku 70+.

Zdania moich rozmówców są roz-

bieżne. – Minął rok i niewiele się 

zmieniło - mówi 70-latek. - Na 

pewno nic lepiej, jeżeli nie gorzej. 

W Święta Wielkanocne ub. roku 

byliśmy raczej pewni, że święta 

następnego roku spędzimy ro-

dzinnie, jak za dawnych lat. Za-

nosi się na to, że lepiej nie będzie. 

- Kolejny rozmówca uważa, że 

przez rok nie zaraził się i to już jest 

bardzo pozytywne. Czyli nie moż-

na mówić, że się nic nie zmieniło. 

Zdaniem moich rozmówców rząd 

robi wiele, by panować nad sytu-

acją, ale wirus jest do tego stopnia 

nieprzewidywalny, że najczęściej 

zaskakuje i atakuje tam, gdzie 

najmniej się go spodziewamy. 

W grupie, z którą rozmawiam są 

osoby zaszczepione dwukrotnie 

(2), dwie czekają na drugie szcze-

pienie, a trzy nie znają terminu 

szczepienia. Cierpliwie czekają, 

tak jak im kazano. Zaszczepieni w 

pełni chwalą system, obsługę, żyją 

z nową nadzieją, ale jednokrotnie 

obawiają się drugiego szczepie-

nia – trafiają się osoby po drugim 

szczepieniu z doświadczeniami 

odmiennymi jak po pierwszym, 

ponadto z niepokojem obserwują 

kolejne „kombinacje” rządzących. 

Gorączka, dreszcze – na szczęście 

ustępujące następnego dnia. Ci 

„zawieszeni” (70+) pomimo, iż ter-

min rejestracji dawno minął do 

dziś nie otrzymali daty szczepie-

nia. Mają nadzieję, że niedługo 

zadzwoni telefon z dobrą infor-

macją. Czy pandemia – ich zda-

niem – ma wpływ na codzienne 

życie w Gubinie? – To zdecydowa-

nie trudne do zrekompensowania 

chwile. Jesteśmy w wieku, gdzie 

czas biegnie jakby szybciej, mam 

wrażenie, że wiele rzeczy musimy 

robić szybciej, chcielibyśmy czę-

ściej spotykać się, czerpać z życia 

obficiej. Zakazy i nakazy wirusowe 

uniemożliwiają takie życie. No i 

brak przejrzystej wizji na najbliż-

szą przyszłość. Czy tegoroczne 

święta, wakacje, lato i wszystkie 

jego uroki będą normalne? Wyda-

je się, że raczej widoki są marne. 

Czy pozytywnie oceniają tych, któ-

rzy wydają covidowe decyzje? – 

Wszyscy chcielibyśmy, by rządzą-

cy wymyślili z pomocą uczonych 

tabletkę, po której wirus zniknie. 

Mam świadomość – mówi pan po 

80-tce - że to niemożliwe. Ale na 

negatywną opinię wpływa różno-

rodność, często wykluczających 

się informacji, decyzji i zarządzeń.

Jak postrzegać przyszłość? Tu opi-

nie są różnorodne. Jedni uważają, 

że gdy wszyscy zostaną zaszcze-

pieni – będziemy bezpieczni i ży-

cie wróci do normalności. Drudzy, 

bardziej sceptyczni, są zdania, że z 

wirusem tak szybko się nie poże-

gnamy i przyjdzie nam z nim żyć 

przez długie lata.

 (sp)           

Branża muzyczna cierpi...

Rozmawialiśmy z dwiema osoba-

mi, tworzącymi muzykę oraz z jed-

ną, która ma firmę zajmującą się 

nagłaśnianiem koncertów, kaba-

retów i innych imprez masowych. 

Jak działają w tym trudnym dla 

nich czasie? Jakie mają nadzieję i 

czego im brakuje?

Wiktoria Bądzielewska - woka-

listka, zdobywczyni srebrnego mi-

krofonu w konkursie PRO ARTE: - 

„Największym problemem dla nas 

- muzyków w dzisiejszych czasach 

jest brak publiczności. Mogę po-

wiedzieć, że zaczęłam teraz udzie-

lać się bardziej w sieci, czego wcze-

śniej za bardzo nie robiłam, ale to 

nie to samo co występy przed pu-

blicznością. Brakuje mi osobiście 

styczności z ludźmi, którzy dodają 

otuchy i wspierają brawami na 

koncertach. Dlatego występy stra-

ciły szczególną magię i sens.”

Lucjan Harańczyk - członek ze-

społu Dobre Piwo: - „Najbardziej 

brakuje mi koncertów. Z Dobrym 

Piwem spotykamy się regularnie 

raz w tygodniu, oczywiście two-

rzymy nowe kawałki. Obecnie je-

steśmy na etapie nagrywania pilo-

tów, a już niedługo wchodzimy do 

studia z nowym materiałem. Całe 

szczęście, że gramy dla przyjem-

ności i nie musimy utrzymywać 

się z muzyki. Naprawdę szczerze 

współczuję wszystkim artystom, 

przede wszystkim tym, którzy swo-

ją działalność opierają na graniu 

koncertów.”

Sebastian Bielski - z firmy Event 

Team, zajmującej się nagłaśnia-

niem imprez powiedział nam, że 

obroty jego firmy spadły o 80%. 

Głównym powodem był zakaz or-

ganizacji imprez kulturalnych.  W 

momentach kiedy dopuszczono 

realizacje jaakichkolwiek imprez 

,większość podmiotów z którymi 

współpracowała firma wolała prze-

znaczyć środki finansowe na walkę 

ze skutkami pandemii. Gdyby nie 

decyzja o zmianie profilu firmy , to 

byłoby bardzo ciężko. Jeśli chodzi 

o wsparcie finansowe z „tarczy”, to 

firma otrzymała 5 tysięcy złotych. 

S. Bielski dodał, że nie ma nadziei 

na to, że w tym roku jego firma ru-

szy pełną parą. – „Jak obiecuje rząd 

do końca wakacji wszyscy mamy 

być zaszczepieni, czyli na wakacje 

żadne masowe imprezy nie wy-

startują, a to właśnie od maja do 

września mamy największe obro-

ty, tak więc trzeba czekać do 2022 

roku.”     

Martyna Pawelska

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 

Intelektualnie „Dom nad 

Lubszą” w Gubinie prosi o 1% 

podatku  KRS 0000512231

Koronawirus pokrzyżował plany każdemu z nas. 
Jedni ucierpieli na tym bardziej, inni mniej. Wśród 
bardziej poszkodowanych znajdują się w pewno-
ścią osoby działające w branży muzycznej.
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„73 es DX” - czyli życzenia i zasięg

Krótkofalarstwo w skali światowej 

to bardzo ciekawe, a zarazem ma-

jące wielkie znaczenie społeczne 

i techniczne hobby – pasjonuje 

niemałą rzeszę – ponad 4 miliony 

mieszkańców Ziemi! W Polsce do 

ub. roku zostało wydanych około 

13 500 zezwoleń różnych kategorii 

na posiadanie i użytkowanie radio-

stacji amatorskich; natomiast PZK 

skupia około 3700 licencjonowa-

nych - zarejestrowanych nadaw-

ców. Są wśród nich zarówno młodzi 

adepci podstaw radioelektroniki, 

często uczniowie szkół podstawo-

wych, jak też seniorzy w bardzo po-

deszłym wieku. Licencjonowanym 

przedwojennym krótkofalowcem 

był Ojciec Maksymilian Maria Kol-

be SP – 3 RN. Wśród tej rzeszy nie 

brakuje również koronowanych 

głów - jak np. nieżyjący król Arabii 

Saudyjskiej - Fajsal, Bhumidol Adu-

lyadej – Król Tajlandii HS – 1 A; Król 

Jordanii Husajn ibn Talai JY – 1 wraz 

z małżonką JY – 2; prominentnych 

osób ze świata wielkiej polityki jak 

nieżyjący Premier Indii Rajiv Gan-

dhi VU – RG; naukowców – wśród 

nich jest amerykański astronauta 

Charles Brady N – BQW; aktorów 

- Marlon Brando FO – 5 GJ; żołnie-

rzy, jak też przedstawicieli innych 

zawodów, których „magia radia” 

wciągnęła na całe życie.

Po kilkuletnich staraniach – w 

dniach 22-24 lutego 1930 roku na 

zjeździe założycielskim powołano 

pierwszą na terenie Rzeczypospo-

litej organizację, która skupiała 

istniejące wówczas kluby krótkofa-

larskie, a uczestniczyło w nim około 

120 radioamatorów, reprezentu-

jących  niemal 400-osobową rze-

szę polskich miłośników radia. Na 

tymże zjeździe wybrano władze 

dopiero co powstałej organizacji 

– Polskiego Związku Krótkofalow-

ców. Został on uznany na arenie 

międzynarodowej przez IARU do-

piero w grudniu 1932 roku, po usta-

leniu, że skupia on reprezentantów 

wszystkich polskich klubów radio-

amatorskich, a nie jedynie Lwow-

skiego Klubu Krótkofalowców – jak 

uprzednio sądzono.

Prezesem został wybrany Prof. dr 

inż. Janusz Groszkowski, który w 

czasie wojny w konspiracji rozebrał 

niewybuch rakiety V-2, a jej podsta-

wowe części składowe i uzyskaną 

dokumentację wywiad AK prze-

kazał brytyjskim sojusznikom – po 

wojnie pełniący godność wielolet-

niego Prezesa Polskiej Akademii 

Nauk. Radioamatorzy niemal od 

pierwszych chwil konspiracji aktyw-

nie włączyli się w działania mające 

na celu uruchomienie sieci tajnej 

łączności radiowej (za posiadanie 

jakichkolwiek części radiowych i 

słuchania radia – groziła śmierć lub 

zsyłka do jednego z obozów kon-

centracyjnych). Nie można zapo-

mnieć o często bezimiennej rzeszy 

radiooperatorów partyzanckich 

przekazujących za pośrednictwem 

fal radiowych nie raz ważne stra-

tegicznie materiały wywiadowcze. 

Polscy kryptolodzy w oparciu o 

materiały przechwytywane z  ra-

diowych meldunków przyczynili się 

bezpośrednio do złamania słynnego 

szyfru „Delfin”, jakim posługiwali się 

Niemcy, przekazując meldunki przy 

pomocy maszyny szyfrującej zna-

nej jako „Enigma”. W obozie kon-

centracyjnym Buchenwald jeden 

z więźniów – polski przedwojenny 

krótkofalowiec z Bydgoszczy - inż. 

Gwidon Damazyn SP – 2 BD - do-

słownie pod okiem strażników z SS 

zbudował i uruchomił w kabinie ki-

nowej mały nadajnik radiowy. Dzię-

ki jego informacjom wojska amery-

kańskie, wyzwalając obóz,  uchroniły 

od niechybnej śmierci kilkadziesiąt 

tysięcy przetrzymywanych w nim 

więźniów. Inny krótkofalowiec inż. 

Antoni Zębik SP – 7 LA zbudował i 

uruchomił, z części zdobywanych 

niemal cudem w okupowanej War-

szawie, powstańczą radiostację zna-

ną jako „Błyskawica”, przekazującą 

w tych tragicznych chwilach w świat 

informacje o walce powstańców. W 

wyniku działań wojennych nastąpi-

ła przerwa w działalności tej orga-

nizacji, obejmująca lata 1939 – 1947 

oraz 1950 – 1957. Polscy radioama-

torzy mają na swoim koncie wiele 

osiągnięć technicznych. Przyczynili 

się w wielu wypadkach do zdobycie 

cennych doświadczeń, dotyczących 

wykorzystywania odpowiednich za-

kresów fal radiowych w szerokich 

dziedzinach naukowych, są znani 

w światowym środowisku krótkofa-

larskim m.in. z   przeprowadzanych 

łączności małą mocą np. z odległy-

mi zakątkami Oceanii, łącznościa-

mi poprzez odbicie fal radiowych 

od powierzchni Księżyca, prowa-

dzonych łączności poprzez odbicie 

fal radiowych od jednej z warstw 

atmosferycznych - troposfery, czy 

polskimi stacjami naukowymi na 

Antarktydzie gdzie „zawodowymi” 

operatorami radiostacji, utrzymują-

cymi służbową łączność z krajem, są 

często znajdujący się w składzie na-

ukowych wypraw organizowanych 

przez PAN -krótkofalowcy. Na orbi-

cie okołoziemskiej funkcjonują rów-

nież specjalne satelity serii „OSCAR” 

przewidziane do prowadzenia łącz-

ności między amatorami. Są wśród 

nich zbieracze kart potwierdzenia 

łączności za przeprowadzanie tzw. 

QSO z podobnymi stacjami, „łowcy” 

dyplomów zdobywanych za udział 

w krajowych i międzynarodowych 

zawodach związanych z prowadze-

niem łączności, jak też coraz częściej 

- polscy radioamatorzy biorą udział 

i sami organizują tzw. wyprawy 

„DX-owe” tzw. do państw lub odle-

głych zakątków globu, gdzie jeszcze 

łączność radiowa stanowi absolut-

ny rarytas.  Nawet wszechpotężny 

internet i telefonia komórkowa nie 

stanowią zagrożenia w rozwoju 

tego hobby przez coraz liczniejszą 

rzeszę radioamatorów na świecie. 

Obchody 90. rocznicy powstania 

Polskiego Związku Krótkofalowców 

miały miejsce w Centrum Promocji 

Kultury 29. lutego b. roku na war-

szawskiej Pradze – Południe z udzia-

łem przedstawicieli władz państwo-

wych, samorządowych oraz wielu 

organizacji społecznych jak Liga 

Obrony Kraju, Związek Harcerstwa 

Polskiego, Wojska Polskiego. Patro-

nat honorowy nad obchodami spra-

wowało Ministerstwo Cyfryzacji. Co 

zatem daje uprawianie tego hobby? 

Pomijając wiele czynników związa-

nych z politechnizacją – przynosi po 

prostu wielką satysfakcję! 

Antoni Barabasz

Wiosna na działkach
Początek wiosny mamy dość ka-

pryśny. Czy to dobra pora na dział-

kowe prace? Zapytajmy prezesów 

gubińskich ogrodów działkowych. 

Zdaniem prezesa Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych Żwirek, 

Tadeusza Okręglickiego, każda 

pora roku jest dobra do pracy na 

działce. Co innego będziemy robić 

wiosną, co innego latem, a jesz-

cze co innego jesienią. Pracowity 

działkowicz ma zawsze coś do zro-

bienia na „swoim” kawałku ziemi. 

Nawet taka pogoda jak po świę-

tach nie powinna przeszkadzać. 

Trzeba tylko wiedzieć co przy ja-

kiej pogodzie można robić. Że by-

wają przymrozki? Niekoniecznie 

to teraz szkodzi, lepiej niech teraz 

przymrozi, niż pod koniec kwiet-

nia. Aktualnie sprawdzamy całą 

infrastrukturę związaną z dostar-

czaniem wody do poszczególnych 

użytkowników. Co się dzieje na 

„Żwirku”? – Przygotowujemy się 

do rozpoczęcia sezonu. Myślę, że 

temperatura powietrza bardziej 

szkodzi człowiekowi niż roślinom. 

Ale można też znaleźć pracę w 

altanie. To trzeba coś poprawić, 

przykręcić, zamontować nowego, 

itp. Jak ktoś chce, to na działce 

znajdzie pracę. 

Czy podobnie jest na ROD „Re-

lax”? Prezes Paulina Gdańska 

została zmuszona do siedzenia 

w domu. Męża i ją dopadł wirus. 

Powoli dochodzi do zdrowia i za-

pewne pełnię kondycji będzie 

odzyskiwać na działce. A na „Rela-

xie”? Rządzi pod jej nieobecność 

gospodarz i tu także trwają przy-

gotowania do sezonu, a pani pre-

zes korzystając z okazji dziękuje 

za troskliwą opiekę pani dr Kulik, 

lekarzowi rodzinnemu z Atola.

Jan Skóra prezes ROD „Zorza” ma 

podobne stanowisko jak T. Okrę-

glicki. To wieloletni działkowicz 

i zdobył na działkach niejedno 

doświadczenie. – Ja mam cały 

czas robotę, chodzę na działkę 

codziennie i na brak zajęcia nie 

narzekam. Posadziłem kwiatki, 

posadziłem truskawki, zajmuję 

się jako prezes biurokracją dział-

kową. Mamy jedną działkę wolną 

i dwóch właścicieli, którzy zamie-

rzają zrezygnować. Niedługo po-

winno się odbyć zebranie spra-

wozdawcze, trzeba przygotować 

dokumenty, uregulować płatno-

ści za ogród. Czy widać ludzi na 

działkach? – Ponoć lepiej zabijać 

czas na świeżym powietrzu, niż 

przed telewizorem. I zwolennicy 

takich zachowań nie chorują, bo 

najczęściej przebywają na świe-

żym powietrzu. A jak dopadnie cię 

kaszel – wykaszlesz na świeżym 

powietrzu.

Stanisław Bilicz, wieloletni dział-

kowicz ze „Żwirka” w pełni zgadza 

się z przedmówcami. Pogoda mu 

nie przeszkadza. Trzeba – jego 

zdaniem  - dobrać zajęcie stosow-

ne do pogody. Trzeba kierować się 

kalendarzem działkowca i praco-

wać pielęgnując ziemię, a w skraj-

nych warunkach pogodowych 

pracować pod dachem. Warto 

zauważyć, że działka to doskonały 

teren do stosowania dystansu, tak 

niezbędnego w obecnej sytuacji. 

Działka to nasz kawałek ziemi i my 

tu mamy wpływ z jakiego dystan-

su korzystamy. 

(sp)    
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Od ponad roku na gubińskiej mapie nowych organizacji pojawiło się stowarzyszenie motocyklowe z dziw-

ną nazwą „Motórzyści”. Jak wyjaśnia prezes klubu Waldemar Bajor nazwa klubu to nie dziwoląg językowy. 

Przedstawia dowody na to, że nazwa została wybrana świadomie, po długich dyskusjach w gronie członków 

nowo powstającego stowarzyszenia. A skąd się wzięła? 

Niebieski Gubin!
W kwietniu obchodzimy Światowe Dni Auty-
zmu. Wielu mieszkańców Gubina i okolic po-
stanowiło dołączyć do drugiej edycji niebieskiej 
fali. Na czym ona polegała?

Udawali, że są 
Rumunami

Śmigają  i pomagają

Funkcjonariusze SG z Zielonej Góry zatrzymali w śro-

dę (07.04) w Gubinku ośmiu obywateli Ukrainy, którzy 

zmierzali nielegalnie wyjechać z Polski do Niemiec.

Na podstawie filmu

Kto nie wierzy niech sprawdzi: 

przed laty na ekranach polskich 

kin pojawił się film zatytułowa-

ny „Motór” (polski  film fabular-

ny z 2005 roku). Także – zdaniem 

W. Bajora – przed laty wydawano 

czasopismo dla zmotoryzowa-

nych o tym samym tytule, co film. 

Skąd wzięła się taka nieco dziwna 

nazwa? Trudno nam dzisiaj do-

ciec. Myślę, że to gwara któregoś z 

polskich regionów zmieniła moto-

rzystę na motórzystę.

Dać upust marzeniom

Prezes Klubu Waldemar Bajor 

rocznik 1961. Przybył do naszego 

miasta w 1966 roku z Sulechowa. 

Wraz z rodzicami zamieszkał w 

budynku dzisiejszej Szkoły Mu-

zycznej, potem nauka w „dwójce” 

na dzisiejszej ulicy szkolnej i Tech-

nikum Samochodowe w Zielonej 

Górze. No i pierwsza praca. Raczej 

nikt nie zgadłby na jakim stanowi-

sku. W portierni szpitala przy ulicy 

Śląskiej. – Byłem telefonistą, pod-

nosiłem i opuszczałem szlaban, 

a w stanie wojennym użyczałem 

ciepła żołnierzom i milicjantom. 

- Jako człowiek wielu talentów 

zaliczył różne miejsca pracy, mię-

dzy innym w Dianie jako mistrz 

dziewiarni, na gubińskim rynku 

przemysłowym i spożywczym, a 

potem „Żabka” na ówczesnej ulicy 

Świerczewskiego, dziś inna „Żab-

ka” na ulicy Kosynierów.

Jak każdy normalny mężczyzna 

od zawsze miał marzenia. Naj-

częściej bywa tak, żeby spełniać 

marzenia trzeba mieć fundusze. 

By móc kochać motocykle i to nie 

byle jakie, trzeba przede wszyst-

kim pracować. Pan Waldemar w 

swoim  życiu sporo lat spędził w 

pracy, w nagrodę – tak mi się wy-

daje – może dzisiaj dać upust ma-

rzeniom.

20.20

Marzenia o Klubie motocyklo-

wym nie opuszczały go tak długo, 

aż się spełniły. 20 lutego 2020 w 

Starostwie Krośnieńskim zostało 

zarejestrowane Stowarzyszenie 

Motocyklowe „Motórzyści”. Prezes 

Bajor w rozmowie zwraca uwagę 

na datę rejestracji. Wychodzi na 

to, że wcześniej przemyślał chyba 

wszystko. Nawet to, by w grafice 

logo Klubu pięknie komponowała 

się data: dwójki i zera. Zresztą logo 

to również nie przypadkowa gra-

fika. Każdy jej element ma swoją 

symbolikę i znaczenie.

Wirus też psuje im plany 

Ponieważ był jednym z pomysło-

dawców powstania Stowarzysze-

nia (podkreśla, że nie Klubu, daje 

dowody, że Stowarzyszenie bar-

dziej odpowiada niż Klub i trud-

no nie przyznać racji) na pierw-

szym spotkaniu organizacyjnym 

jednomyślnie został wybrany na 

„wodza”. - Ilu nas było na starcie? 

Około 30. Przez rok paru „odpa-

dło”, ale pojawiło się kilku nowych 

kolegów z motocyklami. Jest nas 

ponad 30. I wszystko byłoby bar-

dzo pięknie gdyby nie wirus. Nam 

też przeszkodził i przeszkadza 

dziś w organizowaniu imprez. Już 

wcześniej zajmowaliśmy się dzia-

łalnością charytatywną. Staramy 

się jak najwięcej pomagać po-

trzebującym, bardzo chcielibyśmy 

uatrakcyjniać czas przede wszyst-

kim dzieciom. Nasze motocykle 

robią wrażenie, a na dzieciakach 

szczególnie. Wspomnę przy okazji 

„Wiosnę nad Nysą” w 2019 roku i 

nasz „zmasowany” przejazd przez 

miasto. Współpracujemy z podob-

nymi stowarzyszeniami, klubami i 

organizacjami, wspieramy się w 

organizacji dużych przedsięwzięć. 

Wspomnę o planowanym na 23 

maja br. dużym V. Festynie Cha-

rytatywnym organizowanym na 

rynku w Żarach wraz z tamtejszy-

mi działaczami oraz innymi orga-

nizacjami z całego województwa. 

Proszę zauważyć: V. Festyn, zna-

czy, że cztery festyny charytatyw-

ne już za nami. Swoim zaangażo-

waniem i pieniędzmi staramy się 

pomagać potrzebującym. Moje 

marzenia i marzenia kolegów 

chciałbym przekładać na czyny. 

Nie tylko cieszyć się pięknymi mo-

torami, by móc także tą radością 

się dzielić.

Potrafią się szybko skrzyknąć 

Jako zarejestrowane Stowarzysze-

nie „Motórzyści Gubin” działamy 

dość krótko, ale jako grupa, która  

w razie potrzeby potrafi szybko 

się skrzyknąć to już od dłuższego 

czasu funkcjonujemy dobrze. Jak 

z Klubem może nawiązać kontakt 

potencjalny członek? - Na chwilę 

obecną siedzibą organizacji jest 

pomieszczenie warsztatowe w 

moim domu przy ulicy Słonecznej 

3 i póki co takie rozwiązanie nam 

wystarcza. Płacimy (moim zda-

niem) symboliczne składki człon-

kowskie, które są przeznaczone 

na statutową działalność stowa-

rzyszenia. Każdego entuzjastę za-

praszam do kontaktu - tel. 601 88

2 745.                                               (sp) 

Akcja odbyła się w Internecie. Można 

było zrobić sobie zdjęcie w niebie-

skim ubraniu i 2 kwietnia wstawić je 

na Facebooku na swoim profilu lub w 

komentarzu „Gubin na niebiesko dla 

autyzmu”. Mówi Elżbieta Konopacka, 

pomysłodawczyni przedsięwzięcia 

oraz terapeutka Stowarzyszenia Po-

mocy Autystycznej „Dalej Razem”:  - 

Druga edycja „Niebieskiej Fali” znów 

cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Nasz post trafił do ponad 3 tys. od-

biorców. Dało się zauważyć niebieski 

kolor na FB, tym bardziej, że przez 

pandemię każda placówka w kraju 

zajmująca się osobami ze spektrum 

autyzmu prowadziła podobne działa-

nia. Mimo przedświątecznej gorączki, 

ale przede wszystkim pandemii, uda-

ło nam się także ponownie zaznaczyć 

solidarność z rodzinami osób ze spek-

trum, owijając i oświetlając Basztę 

Ostrowską, natomiast przy farze wy-

wiesiliśmy baner z fotografiami z po-

przednich akcji, a wieczorem odbyła 

się premiera filmu dokumentalnego 

„Wytchnienie”. Fala płynęła od rana 

do wieczora i za udział w niej – bardzo 

serdecznie dziękuję! Oczywiście akcja 

ta, to gest, który jest wyrazem wspar-

cia dla rodzin osób z autyzmem, ale 

gesty właśnie są symbolem pamięci 

i początkiem zmian na lepsze.

W kolejnych dniach przeprowadzo-

no kolejne „niebieskie” działania, 

m.in. szkolenia online dla nauczycieli 

i rodziców. Planowane była także w   

przedszkolach i klasach I – III akcja 

„Czytanie na dywanie”. 

(am)

Cudzoziemcy w wieku od 17 do 

58 lat legalnie wjechali do Polski 

dzień wcześniej, deklarując chęć 

podjęcia pracy w naszym kraju. 

Jak sami przyznali pracy tej nie 

zamierzali podjąć, a ich faktycz-

nym celem podróży były Niem-

cy i znalezienie tam zatrudnie-

nia. - Podczas przeszukania busa 

funkcjonariusze SG znaleźli 10 

ukrytych pod fotelem kierowcy 

przerobionych rumuńskich dowo-

dów osobistych. Służby rumuń-

skie potwierdziły fakt wydania 

dokumentów o wskazanych nu-

merach, jednak na zupełnie inne 

dane, niż widniejące w nich teraz. 

Do posiadania jednego z fałszy-

wych dowodów przyznał się kie-

rowca busa. Kupił go za 100 euro 

w swoim kraju, by łatwiej znaleźć 

pracę w Niemczech. Pozostałe 

dowody miał jedynie przewieźć 

do Niemiec za niewielką opłatą. 

Mężczyzna został zatrzymany, a 

funkcjonariusze SG wszczęli wo-

bec niego postępowanie karne. 

Pozostałym Ukraińcom zostały 

cofnięte wizy pracownicze, a oni 

sami otrzymali decyzje, na pod-

stawie których muszą wyjechać 

z Polski – informuje mjr SG Joan-

na Konieczniak, rzecznik prasowy 

Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej. 

(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

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, 
kuchnia. Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek, 
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych 
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany 
Serwis „Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 

30 lub 68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie 
mieszkań, klatek, pomieszczeń biurowych, hal 
produkcyjnych. Dodatkowo pranie dywanów, 
wypoczynków oraz tapicerek samochodowych, 
także u klienta. Tel. 500 646 294.
SPRZEDAM opony zimowe i letnie, różne 

rozmiary, od 13 do 18 cali. Alufelgi aluminiowe 
do różnych marek aut oraz akumulatory. Tel. 607 
721 973
SPRZEDAM tanio chłodziarko-zamrażarkę 
„Ardo” - używana w bardzo dobrym stanie. Tel. 
68 455 31 41.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie w bloku na 
osiedlu Emilii Plater w Gubinie - 58 m2, balkon, 
piwnica, wc i łazienka oddzielnie. Mieszkanie na 
1 piętrze, ciepłe, nie szczytowe. Cena: 210 tys. zł 
(możliwość negocjacji). Tel. 572 103 022.
SPRZEDAM mieszkanie o pow. 117m2 w domu 
dwurodzinnym, ul. Batalionów Chłopskich 30. 
Mieszkanie dwupoziomowe - 1 piętro; 4 pokoje, 
kuchnia ze spiżarką, łazienka z WC i korytarz. 2 
piętro - poddasze 2 pokoje, WC. Pomieszczenia 
przynależne; strych-duży, 4 piwnice, 2 komórki 
w podwórzu. Podwórko wspólne z możliwością 
parkowania samochodu. Mieszkanie posiada 

instalację wodno- kanalizacyjną, gazową, 
elektryczną . Ogrzewanie piecowe. Mieszkanie do 
remontu nawet podczas zamieszkiwania. Cena: 
200 000 zł (niewielka  negocjacja ceny). Termin 
zasiedlenia od zaraz. Możliwość obejrzenia po 
uzgodnieniu terminu. Tel. 723 667 832 lub 661 
013 927.
SPRZEDAM kompletne CO piec, na węgiel, 
sterownik, dmuchawę, pompę wody, grzejniki, 
barometr, termometr, rurki miedź, zbiorniki wy-
równawcze i na ciepłą wodę. Wszystko sprawne 
technicznie, szczelne, gotowe do montażu. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 535 290 222.
SPRZEDAM wersalkę 2-osobową, kolor tapicerki 
jasny beż. Tel. 505 567 548

Wynajmę mieszkanie 
w Gubinie 28 m. 

kw. na II. piętrze w 
bloku, po remoncie, 
idealny stan. Jeden 

pokój z kuchnią, 
łazienką, przedpokój, 

kompletnie 
umeblowane 
i całkowicie 
wyposażone 
we wszystkie 

urządzenia. Jest 
też miejsce na 
zaparkowanie 
samochodu. 

Wynajmę chętnie 
dla firm. Czynsz 

miesięczny w kwocie 
1300 zł., w tym 
ryczałt. Kaucja 

trzymiesięczna. Tel. 
0048 883 005 775.  

Zareklamuj się w 

WiadomościachGubińskich  

Telefon: 721 032 705
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Kilka pytań do...
Z Mirosławem Skoblem – działaczem sportowy, trenerem, wychowawcą wielu 

pokoleń gubińskich sportowców, rozmawia Antoni Barabasz.

Swoje przeszedł...
Bazyl to berneńczyk. Na początku nie miał łatwego życia. Na szczęście 

już od kilku lat ma swój ciepły dom u boku Agnieszki Maternik, społecz-

nika i miłośnika zwierząt.

Kiedy u Ciebie pojawiło się zain-

teresowanie, wręcz „miłość” do 

wszystkiego, co jest ze sportem 

powiązane?

W sporcie „zakochałem się” od 

najmłodszych lat, będąc jeszcze 

uczniem szkoły podstawowej w 

Czarnowicach, skąd pochodzę. Za-

wsze dla mnie sport był czymś bar-

dzo ważnym. W Gubinie mieszkam 

od 1976 roku, a bardziej poważnie 

zacząłem się zajmować sportem, 

podejmując pracę w nieistniejącej 

już w mieście „Carinie” – Lubuskich 

Zakładach Przemysłu Obuwniczego. 

Przepracowałem w nich przez wiele 

lat na stanowisku brygadzisty, będąc 

jednocześnie amatorem – sportow-

cem i po trochę „działaczem sporto-

wym”.  Po drodze ukończyłem wiele 

kursów związanych ze sportem, 

działalnością. Podwyższałem tym 

samym swoją wiedzę, kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie. Dowo-

dem tego są też moje osiągnięcia; 

czy to dydaktyczne, jak też zdobywa-

ne kwalifikacje. Zostałem np. w 2009 

roku wyróżniony Odznaką Honoro-

wą Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

jestem posiadaczem Licencji Tre-

nerskiej i Sędziowskiej. Moja praca 

znalazła uznanie w środowisku spor-

towym – ściślej piłkarskim; zostałem 

uhonorowany Honorową Odznaką 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

Województwa Lubuskiego. Moje 

osiągnięcia znalazły również uznanie 

w oczach władz wielu kadencji mia-

sta Gubina i Powiatu Krośnieńskie-

go. Otrzymałem w 2017 roku tytuł „ 

Zasłużony dla Miasta Gubina”. Zdaję 

sobie sprawę, że jest też wiele osób 

związanych ze sportem, trenerów, 

działaczy, których praca w jakiś spo-

sób nie została do tej pory docenia-

na, uhonorowana, a którym należą 

się podobne uhonorowania i wyróż-

nienia...

Jest takie obiegowe stwierdzenie, 

że „Królową Sportu” jest lekkoatle-

tyka, a wśród niej „Cesarzową” jest 

piłka nożna?

Rzeczywiście, futbol jest bardzo po-

pularny na całym świecie – może 

pomijając Kontynent Północnoame-

rykański. Wiele osób – kibiców jest 

fanami różnych klubów. 

Jesteś związany – przez wiele de-

kad – na terenie miasta - jako sę-

dzia; wychowawca, selekcjoner 

- trener, działacz właśnie ze szko-

leniem młodego narybku, piłkarzy.

To prawda. Osobiście bardzo mile 

wspominam swoje lata pracy w cha-

rakterze trenera – wychowawcy. Było 

to okres, gdy w Gubinie dla odbycia 

zasadniczej służby wojskowej trafia-

ło wielu wspaniałych zawodników 

poborowych, niemal z całego kra-

ju, którzy uprzednio grali „w nogę”! 

Dzięki wręcz wzorcowej współpra-

cy ze środowiskiem wojskowym, 

Dowództwem Dywizji, szczególnie 

ówczesnego pułku pancernego (73. 

p.cz.) przy dworcu kolejowym; póź-

niejszymi generałami – Wiesławem 

Michnowiczem, Andrzejem Kuśnier-

kiem,  klub wojskowo-cywilny mógł 

poszczycić się wieloma wspaniałymi 

zawodnikami,  jak też osiągnięciami 

w piłkarskiej lidze. 

Wracając do pytania, w sumie ponad 

dwie dekady spędziłem na boiskach 

– sędziując mecze w różnych fazach 

rozgrywek . A na boisku – zdarzały się 

różne humorystyczne sytuacje, cza-

sami padały niezbyt taktowne epite-

ty, określenia pod adresem sędziego 

głównego lub sędziów liniowych. Ale 

nigdy nie usłyszałem jakiś poważ-

niejszych inwektyw, gróźb pod swo-

im adresem... 

Przyszedł jednak okres, że wojsko z 

naszego miasta po prostu „zniknę-

ło”! Zabrakło nowego narybku... Tym 

samym wróciliśmy do uprzedniej 

nazw zespołu – klubu „Carina – Gu-

bin”. Tak jest do chwili obecnej. Jest 

bardzo ciężko w obecnej sytuacji – 

jeżeli mamy mówić o pozyskiwaniu 

nowych zawodników; nie wiem dla-

czego, ale młodzież w obecnej dobie 

(pomijając pandemię) do sportu za 

bardzo się nie garnie. Może zmienia 

się ich podejście do wysiłku fizyczne-

go, mentalność? Na razie bardzo do-

brą robotę w szkoleniu młodociane-

go piłkarskiego narybku robi dwóch 

naszych trenerów –– bracia Sobolew-

scy, Piotr i Patryk  -  na co dzień trenu-

jących naszych młodych zawodni-

ków w MLKS DWÓJKA MOS Gubin. 

Ale tu jest też inny problem - jest to 

młodzież, uczniowie, którzy kończąc 

naukę w mieście nie mają po prostu 

gdzie się podziać, trenować i grać! 

Jeden lub dwóch zawodników ma 

szansę przejść do „Cariny Gubin”, a 

reszta szuka rozwoju w innych klu-

bach w Polsce. Pośrednio odbija się 

brak przemysłu. Praktycznie niemal 

100%  zawodników pracuje obecnie 

w zakładzie strategicznego sponso-

ra klubu – państwa Iwanickich. Ale 

koszty utrzymania zespołu w skali 

roku są też niebagatelne  -  sięgające 

kwoty rzędu 200 tysięcy roku. 

Paradoksalnie – w dobie pandemii 

koronawirusa, obostrzeń, wszech-

obecnego „zaciskania pasa” nie-

mal na każdym kroku, zespół „Ca-

riny Gubin” ma szansę awansować 

do III Ligi rozgrywek piłkarskich w 

skali województwa?

Ten okres jest rzeczywiście bardzo 

trudny dla rozwoju lokalnego sportu; 

miasto ma bardzo mały dochód np. 

z podatków, rynku. Brak tym samym 

środków na dofinansowanie lokal-

nego sportu. Podobnie ten okres 

odbija się na działalności Miejskiego 

Ośrodka Sportu. Kiedy, w jakiej per-

spektywie sytuacja gospodarcza Gu-

bina może się poprawić? Myślę, że 

upłynie jeszcze kilka lat. Ale z drugiej 

strony to może być stracony czas dla 

rozwoju lokalnego sportu...

Wybiegając nieco w przyszłość, 

czego oczekiwałbyś, życzyłbyś so-

bie, aby spełniło się Twoje oczeki-

wanie, wręcz marzenie w rozwoju 

naszego lokalnego sportu?

Jako wieloletni kierownik chciałbym, 

aby mimo wszelkich trudności or-

ganizacyjno – finansowych nasza 

„Carina Gubin” znalazła się w wyma-

rzonej III lidze! W historii gubińskiego 

sportu  żaden zespół piłkarski nie był 

tak blisko osiągnięcia podobnego 

sukcesu!

Dziękując za ciekawą rozmowę – 

życzę Ci satysfakcji z osiągnięcia 

tego celu.

Tak naprawdę to cud, że ten uroczy 

pies żyje i obecnie ma się dobrze. 

Swoje jednak przeszedł: borelioza, 

uszkodzona wątroba, pobicia... Ale 

to już ponura przeszłość. W Gubinie 

znalazł swój ciepły kąt i może liczyć 

na pomoc. Jakiś czas temu po rezo-

nansie magnetycznym stwierdzono 

u niego chorobę kręgosłupa zwaną 

zespołem końskiego ogona. - Nieste-

ty, Bazyl ze względu na wiek i zwap-

nienie kości nie zakwalifikował się do 

operacji. Przeszedł terapię komórka-

mi macierzystymi i kilkumiesięczną 

rehabilitację. To jedyne co można 

było dla niego zrobić. W tej chwili 

już nie jest w stanie chodzić sam na 

prostych nogach, musi być wypro-

wadzany na specjalnych szelkach. 

Wózek pozwoli mu cieszyć się space-

rami – mówi A. Maternik. No właśnie 

– wózek. Bazyl otrzymał w prezencie 

ten bardzo potrzebny mu obecnie 

przedmiot. - Dostałam go od pewnej 

osoby, która kupiła go swojemu psia-

kowi, lecz niestety nie zdążył on go 

użyć. Wózek był pod Wieliczką, w po-

niedziałek wielkanocny ktoś z naszej 

rodziny z Krakowa pojechał po niego, 

a we wtorek nadał kurierem. Bardzo 

ucieszyliśmy się z takiego daru – do-

daje A. Maternik.

Jakaś rada dla właścicieli psów, któ-

rzy mają podobny problem? - Najle-

piej taki wózek zrobić na zamówie-

nie, bo to powinno być na wymiar. 

Wiele fundacji ma wózki na stanie 

i jeśli nie są im na daną chwilę po-

trzebne, to je wypożyczają. Wózek 

Bazylka kiedyś trafi do innego psiaka 

w potrzebie – dodaje na zakończenie 

nasza rozmówczyni.                          (am)

Kontrole sanitarne
30 marca weszło w życie rozpo-

rządzenie zmieniające zasady 

kwarantanny dla osób przyjeż-

dżających do Polski. Funkcjo-

nariusze Straży Granicznej 

kontrole sanitarne realizują na 

wszystkich drogach przekra-

czających granicę naszego pań-

stwa.

Kontrole te są realizowane w 

formie posterunków stałych ca-

łodobowych, a także patroli mo-

bilnych, zmieniających miejsce 

kontroli w zależności od potrzeb. 

- Kontrole sanitarne na grani-

cach wewnętrznych UE polegają 

na sprawdzaniu, czy osoby, które 

wjeżdżają do Polski są w ustano-

wionej w rozporządzeniu grupie 

zwolnionych z kwarantanny lub 

czy nie muszą mieć obowiązko-

wego negatywnego wyniku te-

stu.  – wyjaśnia mjr SG Joanna 

Konieczniak, rzecznik prasowy 

Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej.

Od   2 kwietnia funkcjonariusze 

SG objęli kontrolą sanitarną 12 

677 osób, które jechały z Niemiec 

do Polski.   - Kontrola była pro-

wadzona w kilkunastu (ok. 23) 

miejscach (8 stałych posterun-

ków całodobowych i kilkanaście 

doraźnych). 4 740 osób nie miało 

testu, natomiast 3645 z nich było 

zwolnionych z tej konieczności 

na podstawie obowiązujących 

przepisów. 877 osób zawróciło do 

Niemiec, natomiast 320 ma obo-

wiązek skontaktować się z sane-

pidem i poddać się obowiązko-

wej kwarantannie. W kontrolach 

brało udział 376 funkcjonariuszy 

Straży Granicznej oraz kilkunastu 

Policjantów i kilkunastu funkcjo-

nariuszy KAS – dodaje nasza roz-

mówczyni. 

(red)


