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Nowi zasłużeni

Nasi Radni przyznają tytuły „Zasłużo-

ny dla miasta Gubina”. Otrzymują je 

wybitne instytucje oraz osoby, które 

znacząco wpłynęły na społeczność 

naszego miasta.

                                               czytaj str. 3

Już po raz kolejny na przełomie 

czerwca i lipca w Gubinie zorgani-

zowano półkolonie letnie dla dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. Co się 

na nich działo?

czytaj str. 2

Nowy repertuar 

Gubińskie Łużyczanki pomimo pan-

demii są bardzo aktywne. Kontynu-

owana jest działalność artystyczna 

zespołu, choć ostatnie dwa lata nie 

były dni nich szczęśliwe.

                                                       czytaj str.12

Jak ten czas leci...

Krystyna Kaczmarek-Skóra należy do 

grona powszechnie znanych miesz-

kańców Gubina. Od lat jest nauczy-

cielką, prezesem zarządu oddziału 

ZNP oraz działaczką społeczną.

cztyaj str.13

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2021 r. 

nastąpiły zmiany w systemie gospo-

darowania odpadami komunalnymi 

na terenie miasta Gubina! O czym 

należy wiedzieć?

   czytaj str.  3

Ważne zmiany Są wakacje, są 
półkolonie!

Już w najbliższą sobotę, 7 sierpnia, MKP Carina 
Gubin rozegra pierwsze spotkanie w trzeciej lidze. 
Ich rywalem będzie drużyna z Kluczborka. Co bę-
dzie na początku sezonu największym atutem, a 
co problemem podopiecznych Grzegorza Koper-
nickiego? Warto przyjść na stadion miejski. Jedno 
jest pewne - emocji na pewno nie zabraknie. 

Edukacyjna wycieczka
Pod koniec czerwca młodzież uczestnicząca w projekcie filmowym „Mło-
dzież Movie” wyjechała do Wrocławia w celu obejrzenia spektaklu w Teatrze 
Muzycznym „Capitol”. Przy okazji zwiedziła również ciekawe miejsca w sto-
licy Dolnego Śląska.
                                                                                                                            czytaj str.  10

Stolica zdobyta 
na rowerach!

czytaj str. 5

Czy zaskoczą przeciwników? 

czytaj str. 8
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Są wakacje, są półkolonie!

Już po raz kolejny na przełomie 

czerwca i lipca w Gubinie zorgani-

zowano półkolonie letnie dla dzie-

ci i młodzieży w wieku szkolnym. 

W tym roku, ze względu na re-

strykcje sanitarne, wyjątkowo od-

były się trzy tygodniowe turnusy, 

które tradycyjnie zorganizowała 

Izabela Ratajczyk - Pełnomocnik 

Burmistrza ds. Uzależnień.

Tym razem bazą dla przedsięwzię-

cia był Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących, a w półkoloniach udział 

wzięło ponad 100. – Uczestnicy 

mieli zapewnione śniadania i obia-

dy, za co wielkie podziękowania dla 

kucharek ze szkoły przy ul. Piastow-

skiej. Zajęcia trwały codziennie od 

9:00 do 16:00 - wyjaśnia I. Ratajczyk. 

– Ale półkolonie to przede wszyst-

kim świetna zabawa, fachowa opie-

ka, wiele atrakcji i zero nudy, bez 

względu na pogodę. 

Uczestnicy wyjeżdżali między inny-

mi do Zielonej Góry na seanse fil-

mowe w kinie, do parku trampolin 

„Skokoloko”, do Majalandu, a także 

do parku linowego. Sporo atrakcji 

zagwarantowano także na miejscu. 

Były wycieczki rowerowe, podcho-

dy, mecze piłki nożnej, gry integra-

cyjne, poszukiwanie skarbów oraz 

zajęcia ogólnorozwojowe. – Żałuję, 

że mogłam spędzić na półkoloniach 

tylko tydzień, bo świetnie się bawi-

łam – zaznacza 10-letnia Jagoda. – 

Chętnie tu wrócę w przyszłym roku!

Jak co roku, okazało się, że dość 

niedużym kosztem można zapew-

nić dzieciom atrakcyjny, pełen za-

baw i uśmiechu wypoczynek letni 

bez wyjeżdżania poza Gubin. Z 

pewnością jest to bardzo ciekawa 

propozycja dla wielu rodziców, a 

dowodem na takie twierdzenie są 

uśmiechnięte i zadowolone dzieci 

– uczestnicy – takiej formy spędza-

nia wakacji. 
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WAŻNE ZMIANY!

Przypominamy, że od 1 sierpnia 

2021 r. nastąpiły zmiany w systemie 

gospodarowania odpadami komu-

nalnymi na terenie miasta Gubina!

Najważniejsza informacja - zosta-

ły zlikwidowane bezobsługowe 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych!

Mieszkańcy budynków wieloro-

dzinnych powyżej 10 lokali zostaną 

wyposażeni w urządzenia do gro-

madzenia odpadów komunalnych 

z podziałem na następujące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) od-

pady komunalne tzn. odpadów sta-

nowiących pozostałości po segre-

gacji – pojemnik koloru czarnego,

2) papier – pojemnik koloru nie-

bieskiego,

3) metale, tworzywa sztuczne i od-

pady opakowaniowe wielomate-

riałowe – pojemnik koloru żółtego,

4) szkło – pojemnik koloru zielonego,

5) bioodpady, z wyłączeniem od-

padów zielonych – pojemnik kolo-

ru brązowego,

6) odpady zielone z limitem ilo-

ściowym do 480 litrów - pojemnik 

koloru brązowego.

Mieszkańcy domków jednorodzin-

nych oraz budynków wieloloka-

lowych do 10 lokali mieszkalnych 

zostaną wyposażeni w urządzenia 

do gromadzenia odpadów komu-

nalnych z podziałem na następu-

jące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) od-

pady komunalne tzn. odpadów sta-

nowiących pozostałości po segre-

gacji – pojemnik koloru czarnego,

2) papier – worek koloru niebie-

skiego,

3) metale, tworzywa sztuczne i od-

pady opakowaniowe wielomate-

riałowe – worek koloru żółtego,

4) szkło – worek koloru zielonego,

5) bioodpady, z wyłączeniem od-

padów zielonych – worek koloru 

brązowego,

6) odpady zielone z limitem ilo-

ściowym do 480 litrów - worek ko-

loru brązowego.

Od 1 sierpnia 2021 r. właściciele 

wszystkich nieruchomości są zo-

bowiązani do oddzielnego groma-

dzenia bioodpadów kuchennych 

oraz odpadów zielonych pocho-

dzących z pielęgnacji ogrodów, te-

renów zielonych z nieruchomości 

zamieszkałych. 

Odpady zielone zaleca się zago-

spodarowywać we własnym za-

kresie w kompostownikach przy-

domowych lub działkowych. U 

źródła zostanie odebrane 480 li-

trów odpadów zielonych tj. 4 wor-

ki/pojemniki o pojemności 120 l.

Nadmiar powstałych odpadów 

zielonych, powyżej limitu ilościo-

wego, należy przekazywać do 

PSZOK przy ul. Śląskiej 36, Gubin, 

we własnym zakresie.

Przypominamy, że mieszkańcy 

miasta Gubina mogą oddawać 

bezpłatnie odpady komunalne 

do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. 

Śląskiej 36 w Gubinie, wjazd od 

ul. Kołłątaja. Odpady można od-

dać po okazaniu wpłaty za ostatni 

miesiąc gospodarowania odpada-

mi komunalnymi. Transport odpa-

dów do PSZOK następuje we wła-

snym zakresie.

PSZOK jest czynny:

– wtorek, czwartek, piątek, sobota 

w godzinach 8.00 – 15.00

– środa w godzinach 10.00 – 18.00

W poniedziałek PSZOK jest nie-

czynny.

Od momentu wyposażenia nie-

ruchomości w urządzenia do gro-

madzenia odpadów komunalnych 

mieszkańcy nieruchomości będą zo-

bowiązani do segregacji odpadów.

W przypadku nie dopełnienia 

obowiązku segregacji zostanie 

wydana decyzja administracyj-

na uwzględniająca stawkę opłaty 

podwyższonej w wysokości 66,00 

zł od osoby.

Zmiana systemu jest wyjściem na-

przeciw potrzebom zgłaszanym 

przez mieszkańców naszego miasta. 

Ponadto dzięki likwidacji ogólnodo-

stępnych PSZOKów „podrzucanie” 

śmieci do Gubina z okolic powinno 

zostać maksymalnie ograniczone.

Lokalną tradycją stało się, że przy 

okazji Narodowego Święta Nie-

podległości nasi Radni przyznają 

tytuły „Zasłużony dla miasta Gu-

bina”. Otrzymują je wybitne insty-

tucje oraz osoby, które znacząco 

wpłynęły na społeczność nasze-

go miasta. Niestety, poprzedni 

pandemiczny rok spowodował, 

że wręczenie tych wyróżnień było 

niemożliwe. Edmund Rodziewicz 

oraz Jerzy Czabator swoje tytuły 

otrzymali oficjalnie na ostatniej 

sesji Rady Miejskiej 24 czerwca.

Pierwszy z nich to z wykształce-

nia muzyk – pedagog z wielką 

pasją i wizją, który przez lata miał 

ogromny wpływ na rozwój szkoły 

muzycznej oraz gubińskiej kultu-

ry. Ponadto szczegółowo opisuje 

historię naszego miasta oraz oko-

lic. E. Rodziewicz był współzało-

życielem Gubińskiej Młodzieży 

Orkiestry Dętej działającej w „Rol-

niczaku”, a także takich zespołów 

jak: „Urwisy”, „Amigosi”, „Carina” i 

„Repryza”. Ponadto jest znany jako 

Nowi zasłużeni

kompozytor hejnału naszego mia-

sta, dwukrotny zdobywca „Złotego 

Kasztana” – nagrody dla najlep-

szego kompozytora oraz jako wy-

chowawca 46 laureatów różnych 

konkursów. Zaznaczyć trzeba, że 

za swoją działalność otrzymał m. 

in.: „Złoty Krzyż Zasługi”, medal 

„Zasłużony w rozwoju wojewódz-

twa zielonogórskiego”, medal „Ko-

misji Edukacji Narodowej” oraz 

Gubińską Nagrodę Kulturalną im. 

Corony Schröter. Pamiętać trze-

ba, że oprócz muzyki, wielką pasją 

byłego dyrektora PSM jest lokalna 

historia. E. Rodziewicz z ogrom-

nym zaangażowanie opisuje dzia-

łalność tutejszych zespołów mu-

zycznych oraz historię okolicznych 

miejscowości. Jego artykuły moż-

na przeczytać na portalu FaceBo-

ok oraz w biuletynie Stowarzysze-

nia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

J. Czabator zapisał się na kartach 

lokalnej historii jako współorgani-

zator klubu piłkarskiego „Nysa”, w 

którym był sekretarzem i zawodni-

kiem. Następnie podobne funkcje 

pełnił w „Granicy” i KS „Carina”. Po-

nadto był prezesem Pracownicze-

go Ogrodu Działkowego, a także 

radnym Miejskiej Rady Narodowej 

oraz, w latach 1978-1982, Rady Gmi-

ny Gubin. Pracując w Lubuskich 

Zakładach Przemysłu Skórzane-

go „Carina” przeszedł praktycznie 

wszystkie szczeble awansu zawo-

dowego i to tam był jednym z za-

łożycieli Federacji Niezależnych 

Samorządnych Związków Zawo-

dowych w Polsce. J. Czabator na 

emeryturze podjął się organizacji 

Izby Muzealnej i przewodził gru-

pie, która powołała Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej (został 

jej Prezesem). Ponadto zainicjował 

powstanie Miejskiej Rady Seniorów 

oraz czynnie udziela się w Stowa-

rzyszeniu Pionierów Miasta Gubina. 

Całe życie zawodowe i społeczne 

wyróżnionego tytułem „Zasłużony” 

nacechowane jest troską o pomyśl-

ny rozwój naszego miasta i dbało-

ścią o zachowanie dorobku dzie-

dzictwa kulturowego regionu.
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Przed wojną, a także długie lata po jej zakończeniu nie było w Gubinie ronda. Wielkim wydarzeniem było uru-

chomienie w centrum skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Miało to być skutecznym rozwiązaniem problemu 

powstających korków. Okazało się mało skuteczne na dłuższą metę. Zatem powstanie w mieście pierwszego 

ronda było nie mniejszej rangi wydarzeniem.

To może się udać!
Czy mur ciągnący się wzdłuż schody prowa-
dzących do „Rolniczaka” i na ulicę Pułaskiego 
wkrótce stanie się kolorowym miejscem, będą-
cym żywym dowodem ciekawej sztuki graffito-
wej? Jest na to duża szansa.

Opłaca się 
zatrudniać studentów

Rondo „Pionierów” ma już 15 lat

Okres wakacyjny to doskonała okazja dla studentów 

żeby sobie dorobić. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji chęt-

nie proponują umowę zlecenie. Dlaczego?

To pierwsze powstało na skrzyżowa-

niu ulic: Roosevelta, Dąbrowskiego 

i 3 Maja. Miejsce w pełni zasługiwało 

albowiem pojazdy z ulic „podporząd-

kowanych” Roosevelta i Dąbrowskie-

go miały coraz to mniejszą szansę na 

włączenie się do ruchu w kierunku 

ulicy 3 Maja. Rondo miało rozwiązać 

ten problem, tym bardziej, że moc-

no lansowano teorię o tym, że ruch 

okrężny jest bardziej skuteczny roz-

wiązaniem niż sygnalizacja świetlna. 

I tak się stało. Po długich dyskusjach 

i poszukiwaniach stosownej do po-

trzeb kwoty w 2006 roku ruszyły pra-

ce. 14 sierpnia 2006 - oddano do użyt-

ku nowe pierwsze rondo. Otwarcia 

dokonał starosta krośnieński Wiesław 

Mackowicz w towarzystwie burmi-

strza Lecha Kiertyczaka. Pierwsze w 

mieście małe rondo (ale rondo) po-

wstało w głównej mierze za pienią-

dze powiatowe, do których dołożyła 

się kasa miejska. W ten sposób roz-

wiązano problem ewentualnego tło-

ku w tym rejonie miasta. 28 września 

2006 pierwsze w mieście rondo - na 

skrzyżowaniu ulic Roosevelta, 3 Maja 

i Dąbrowskiego - uchwałą Rady Miej-

skiej uzyskało nazwę „Rondo Gubiń-

skich Pionierów”.

Warto przy okazji nadmienić, że w 

miarę upływu lat nieporównywal-

nie wzrosła w mieście liczba pojaz-

dów mechanicznych. W roku 1943 

w 45-tysięcznym mieście było za-

rejestrowanych 1200 samochodów 

osobowych. Pod koniec lat 90. tych w 

mieście zarejestrowanych było około 

9 tysięcy pojazdów mechanicznych.

Kolejne rondo pojawiło się przy skrzy-

żowaniu ulic: Roosevelta, Piastowska 

i Bolesława Chrobrego. Jego budo-

wa była poniekąd zaskoczeniem dla 

wszystkich. Najbardziej wtajemnicze-

ni wiedzą dlaczego. Na Nysie miały 

powstać, w ramach projektu, dwie 

przystanie: na Nysie Górnej i druga na 

Nysie Dolnej. I powstały. Okazało się,  

że do kompletu należało zbudować 

całą infrastrukturę w postaci parkin-

gów, chodników i umocnień

brzegowych. Wykonane zostało tak-

że rondo pomiędzy wcześniej wspo-

mnianymi ulicami. Jak zwykle uro-

czyście oddano je do użytku 15 lipca 

2013 roku, a w następnym, w odpo-

wiedzi na zgłaszane przez mieszkań-

ców propozycję Rada Miejska nadała 

nowej inwestycji nazwę „Rondo przy 

wyspie”. Tak się Gubinowi spodobały 

ronda, że zaczęli marzyć o kolejnym. 

Przebudowane w 1996 roku nowo-

czesne skrzyżowanie z sygnalizacją 

świetlną u zbiegu ulic Wyspiańskie-

go, Chopina i Nowej okazało się po la-

tach rozwiązaniem mało skutecznym 

i władze zaczęły zabiegać o budowę 

ronda. Tekstem na osobny artykuł są 

wszelkie historie związane z jego po-

wstawaniem. Nowo budowane ron-

do było i „podpaską” i „biszkoptem”. 

Tradycyjnie, ilość przeciwników była 

większa od zwolenników, ale rondo 

koniec końców powstało. Przeciwni-

cy zmienili pogląd i przenieśli się do 

grupy zwolenników, a rondo uroczy-

ście otwarto w 100. lecie niepodległo-

ści naszej Ojczyzny, a 11 listopada 2018 

roku Rada Miejska nadała mu nazwę 

„Niepodległości”. Dzisiaj trudno so-

bie wyobrazić ruch pojazdów na tym 

skrzyżowaniu bez ronda. 

(sp)

Nareszcie „po staremu”
Tym razem było „po staremu”. Co 

to znaczy? Zebranie sprawozdaw-

cze w Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Ziemi Gubińskiej odbyło się tak, jak 

każdego roku, z udziałem człon-

ków, z zachowaniem zasad obo-

wiązujących podczas pandemii. 

Gościny udzielił Zarząd Ogrodów 

Działkowych „Zorza” i zebranie 

przeprowadzono niema w kom-

fortowych warunkach. To spotka-

nie członków SPZG odbyło się po 

wielu miesiącach pandemicznej 

izolacji. Zebranie przeprowadzono 

według obowiązujących zasad. Za-

tem sprawozdania, uchwały i dys-

kusja wielowątkowa z wiodącym 

tematem lichego stanu gubińskich 

zabytków i brakiem perspektyw 

na poprawę tego stanu rzeczy. 

Sprawozdanie złożył prezes Stefan 

Pilaczyński, przekazując szeroką 

informację na temat działalności 

Zarządu w okresie pandemii. Jego 

zdaniem na dzień dzisiejszy wirus 

nie wyrządził większych szkód, a 

biuro funkcjonowało bez zasadni-

czych przeszkód. Organizacja na 

dzień dzisiejszy liczy 54 członków. 

W okresie sprawozdawczym nie-

wielu członków ubyło (1) i niewielu 

przybyło (3), choć jakby nie patrzeć, 

jesteśmy na plusie.                        (sp)  

Na pomysł wpadła radna miej-

ska Teresa Zajkowska. Swoją wi-

zją „zaraziła” młodzieżową grupę 

„Otwarte”, działającą przy Gubiń-

skim Domu Kultury. Na stronie 

zrzutka.pl utworzono „Kolorowy 

mural graffiti”. Jak czytamy w 

opisie zbiórki: „Gubin jest wspa-

niałym miastem, jednak brakuje 

w nim miejsca, w którym artyści 

street-artu mogliby, bez narzuca-

nych odgórnie tematów wyrażać 

samych siebie. Schody do popu-

larnego „Rolniczaka” zna chyba 

każdy. Są długie, a przy nich cią-

gnie się mur, który jest idealnym, 

jednak niedocenionym miejscem 

na zrobienie graffiti i podarowa-

nie miastu kolejnego kolorowego 

miejsca cieszącego oko. Naszym 

planem jest zrobienie eventu graf-

fiti, gdzie każdy artysta, który się 

tylko na nim pojawi, będzie mógł 

stworzyć swoje dzieło. My jako or-

ganizatorzy zapewnimy mu do-

brze przygotowane i dostosowane 

podłoże oraz niezbędne materiały 

do malowania – farby, spraye, wał-

ki, pędzle itd. Prace nad muralem 

chcielibyśmy zacząć jesienią. I w 

tym momencie zwracamy się do 

Was! Do wszystkich mieszkańców 

Gubina, którzy niejednokrotnie 

pokazali, że w grupie siła i że nie-

możliwe nie istnieje. Potrzebu-

jemy 10 000 zł na zrealizowanie 

naszego planu. Wierzymy, że jak 

największa liczba osób włączy się 

do tego projektu i powstanie nowe 

miejsce będące wizytówką mia-

sta”. Zachęcamy do udziału w akcji 

społecznej. Link do zbiórki: https://

zrzutka.pl/asg4u

Do ukończenia 26. roku życia stu-

denci zatrudnieni w tej formie nie 

podlegają ubezpieczeniom spo-

łecznym. Nie trzeba też za nich 

opłacać składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. Zwolnienie ze składek 

dotyczy osób, które mają status 

studenta. Przysługuje on od dnia 

przyjęcia w poczet studentów do 

dnia złożenia egzaminu dyplo-

mowego, bądź skreślenia z listy 

studentów. Obywatelstwo, kraj w 

którym odbywają się studia, a tak-

że to czy szkoła jest publiczna czy 

prywatna nie mają znaczenia. - Je-

śli ktoś skończył studia lub chwilo-

wo nie ma statusu studenta (np. 

obronił licencjat i od października 

rozpocznie uzupełniające studia 

magisterskie), powinien poinfor-

mować o tym swojego zlecenio-

dawcę. Będzie on musiał zgłosić 

go do ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

opłacać składki. Ubezpieczenie 

chorobowe jest natomiast dobro-

wolne. Jeżeli student ukończy 26 

lat w trakcie wykonywania takiej 

umowy to tego dnia ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe i wypadkowe 

stają się dla niego obowiązkowe 

– informuje Agata Muchowska, 

regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa lubuskiego.
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Stolica zdobyta na rowerach!
Członkowie Gubińskiego Klubu Rowerowego „Bidon” przez 8 pierwszych dni 
lipca mierzyli się z kolejnym wyzwaniem. Tym razem postanowili „przejechać” 
się do największego miasta w naszym kraju – Warszawy.

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Tylko elektronicznie 

Trasa nie należała do najłatwiej-

szych, ale takie było zamierzenie 

organizatorów. – W linii prostej do 

stolicy jest około 500 km, ale my 

zrobiliśmy prawie 700 – zaznacza 

Paweł Tomczyk, prezes stowarzy-

szenia. –  Po co jechać najłatwiej-

szą drogą i omijać miejsca, które 

warto zobaczyć? Dlatego nasza 

wyprawa często wiodła przez pola, 

szutry, lasy, co z mocno obciążo-

nym rowerem jest sporym wyzwa-

niem. Ale naprawdę było warto!

Można zauważyć, że członkowie 

„Bidona” to nie amatorzy, ponie-

waż do tej pory na rowerze zdo-

byli już: Dziwnów, Toruń, Kotlinę 

Kłodzką, Hel, Zakopane, Szlak La-

tarni Morskich I Przemyśl. Tym ra-

zem jechali przez takie miasta jak: 

Wolsztyn, Kórnik, Poznań, Gnie-

zno, Kruszwica, Włocławek, Płock 

i Nowy Dwór Mazowiecki. Dodać 

trzeba, że w tegorocznej edycji 

Rajdu udział wzięło 10 rowerzy-

stów: Ela Warężak, Magdalena 

Gralak, Paweł Tomczyk, Dariusz 

Kostyszak, Grzegorz Stachowiak, 

Piotr Hetmański, Dawid Szatkow-

ski, Łukasz Baraniecki, Patryk Sto-

pa i Krzysztof Kaciunka.

- Dla mnie to debiut w takim przed-

sięwzięciu i przyznam szczerze, 

polecam każdemu przeżyć taką 

przygodę – zaznacza K. Kaciun-

ka. – Mieliśmy swoje kryzysy, ale 

to nie odległość dała nam się we 

znaki, ale zmieniające się warunki 

pogodowe. Na szczęście jesteśmy 

bardzo zgraną ekipą i dodawaliśmy 

sobie na trasie otuchy, motywowa-

liśmy się i pomagaliśmy sobie w 

przypadku awarii. Z taką drużyną 

można jechać nawet na księżyc.

Co najważniejsze, „Bidonowcy” 

w trakcie swojej wyprawy zbie-

rali fanty na licytacje, a fundusze 

z nich przeznaczali na Funda-

cję Generado, która zajmuje się 

budową hosteli dla osób auty-

stycznych. – Wspaniałe jest to, że 

kręcąc kilometry pomagaliśmy in-

nym – podkreśla M. Gralak. – Mam 

fantastyczną świadomość, że 

dojechałam na rowerze do War-

szawy, a przy okazji promowałam 

działalność niezwykłej Fundacji. 

Dodajmy, że „Bidon” już planuje kolej-

ne cele na przyszłość. Najbliższe z nich 

to wrześniowy Rajd Dookoła Gminy 

Gubin, czyli wycieczka o długości 80 

kilometrów przez lokalne miejscowo-

ści. Już teraz zapraszamy wszystkich 

amatorów takich wypraw do udziału 

we wspólnym wyjeździe o charakte-

rze turystyczno-piknikowym!  

Od nowego roku szkolnego 300 zł 

w ramach programu „Dobry Start” 

będzie przyznawał i wypłacał Za-

kład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jak otrzymać te świadczenie?

W ramach programu rodzice, 

bez względu na dochody, mogą 

otrzymać jednorazowo 300 zł na 

zakup podręczników, zeszytów, 

sprzętów oraz wszelkiego wypo-

sażenia niezbędnego do nauki w 

szkołach podstawowych, liceach, 

szkołach policealnych oraz innych 

placówkach edukacyjnych. Wspar-

cie przysługuje na dzieci do 20 

roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają 

orzeczenie o niepełnosprawno-

ści – informuje Agata Muchowska, 

regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa lubuskiego. Wnio-

ski można składać do 30 listopa-

da, wyłącznie elektronicznie – za 

pośrednictwem Platformy Usług 

Elektronicznych (PUE) ZUS, porta-

lu Emp@tia lub przez serwisy inter-

netowe niektórych banków. Rów-

nież zawiadomienia, dotyczące 

świadczeń „300 plus”, będą prze-

kazywane w formie elektronicznej. 

Samo świadczenie zostanie wypła-

cone wyłącznie na rachunek ban-

kowy. Na Platformie Usług Elektro-

nicznych ZUS udostępnił specjalny 

kreator wniosków o świadczenia z 

programu „Dobry Start”. Pomoże 

on uniknąć błędów przy staraniu 

się o wsparcie. Pracownicy ZUS we 

wszystkich placówkach będą po-

magali w założeniu profilu na PUE 

i poprawnym wypełnieniu wnio-

sku o świadczenie „300 plus”.

W każdą środę między godziną 

17:00, a 18:00, w świetlicy parafii 

Trójcy Św. Przy ulicy Królewskiej 

odbywają się spotkania z grupą 

Ariadna, należącą do rodziny „Al

-Anon”. Co się kryję pod tą dość 

tajemniczą nazwą i czym się ona 

zajmuje? Grupa rodziny Al-Anon 

mają na celu jeden główny cel: 

niesienie pomocy rodzinom alko-

holików i dodawanie otuchy oraz 

odwagi samym osobom mają-

cym problem z nadużywaniem 

alkoholu. Rozwiązanie tych pro-

blemów odbywa się między inny-

mi poprzez dzielenie się swoimi 

doświadczeniami w tym trudnym 

Rozwiązać problem...
temacie. Warto podkreślić, że gru-

pa ta nie jest żadną sektą, instytu-

cją, czy też organizacją powiązaną 

ze światem polityki. Nie ma w niej 

składek członkowskich, a jedy-

nie dobrowolne datki uczestni-

ków spotkania. Więcej informacji 

o spotkaniach w Gubinie można 

uzyskać pod numerem telefonu: 

661 037 790. Nazwa Al-Anon wzięła 

się z pierwszych sylab angielskich 

wyrazów: Alkoholics Anonymous, 

czyli Anonimowi Alkoholicy. Grupy 

rodzinne Al-Anon istnieją w ponad 

130 krajach. W Polsce jest ponad 

350 tego typu klubów. 

(am)
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Wielocypedem po 
pograniczu!

Z pielgrzymką na Jasną Górę
Kolejna udana pielgrzymka na... Ja-

sną Górę do Cudownego Obrazu, 

do Matki Bożej Częstochowskiej 

oraz do Sanktuarium Matki Bożej 

Gidelskiej - Uzdrowienie Chorych. 

Pięknie dziękujemy organizatorom 

Parafii „Fatimskiej” z Gubina – ten 

tekst pochodzi z Facebookowego 

konta. Poniżej kilka szczegółów.

Akcje na wakacje
Nie jest to jego pierwszy wakacyjny wyjazd, aby zwiedzić Polskę. Pan 

Jan Jemiołowski z Myszkowskiej sekcji turystyki kolarskiej Polskiego To-

warzystwa Turystyczno - Krajoznawczego M - 2 ma już na swoim koncie 

kilka podobnych eskapad, w tym szlakiem „Królowej Rzek” – Wisły. 

Wśród pielgrzymów była m.in. 

Danuta Kaczmarek, która po-

dzieliła się z gazetą informacją o 

pielgrzymce: - W dniach 12-13 lip-

ca Parafia Matki Bożej Fatimskiej 

zorganizowała pielgrzymkę na 

Jasną Górę do Matki Bożej Czę-

stochowskiej i do Sanktuarium 

Matki Bożej Gidelskiej. Ponad 

czterdziestoosobowa grupa piel-

grzymów nocowała w Domu Piel-

grzyma.  Już w pierwszym dniu 

wieczorem mogliśmy uczestni-

czyć w Apelu Jasnogórskim z całą 

religijną oprawą duchową i wizu-

alną a następnego dnia, rano, we 

Mszy Świętej, która rozpoczyna się 

po podniosłym odsłonięciu Ob-

razu Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Z pewnością jest to najbardziej 

uczęszczane miejsce polskiego 

Kultu Maryjnego. Mimo krótkie-

go terminu jaki zaplanowano na 

odbycie pielgrzymki (poniedzia-

łek i wtorek) spotkaliśmy się z 

wieloma pielgrzymkami, w tym 

z Zielonej Góry. W wolnym cza-

sie  można było zwiedzić klasztor, 

mury obronne, skarbiec, galerię,  

Drogę Krzyżową w plenerze oraz 

unikatowe obrazy Jerzego Dudy 

Gracza. Przedstawiają one współ-

czesną wersję Drogi Krzyżowej. 

Jak mawiał sam autor: „Nasza Gol-

gota jest tu i teraz”.

W drugim dniu po wykwaterowa-

niu udaliśmy się do Sanktuarium 

Matki Bożej Gidelskiej, Uzdrowie-

nie Chorych. Bazylika Matki Bożej 

w Gidlach to rzymskokatolicki ko-

ściół filialny,  należący do  parafii 

Najświętszej Maryi Panny Bole-

snej w Gidlach (dekanat Gidle ar-

chidiecezji częstochowskiej). Nie-

zwykła opowieść o. Dominikanina 

o figurce Matki Bożej Gidelskiej 

dostarczyła nam wielu wzruszeń. 

Trzecia świątynia w Gidle  w  to 

okazały kościół Dominikanów. To 

właśnie on jest Sanktuarium Mat-

ki Bożej Gidelskiej. Pełni wrażeń 

wróciliśmy późnym wieczorem do 

Gubina. Tak dla ciekawości. Wieś 

Gidle znajduje się na między Czę-

stochową, a Radomskiem i ota-

czają ją wody rzek Warty i Wier-

cicy. Przypomina ona niewielkie 

miasteczko – posiada rynek i trzy 

kościoły. Najstarszy, drewniany, 

pochodzi z XV wieku, kiedyś pełnił 

rolę kościoła parafialnego. Drugi 

kościół, to stojąca na uboczu po-

zostałość po pustelni kartuzów, 

pochodzi z 1754 roku. Trzecia 

świątynia to okazały kościół Domi-

nikanów. To właśnie on jest Sank-

tuarium Matki Bożej Gidelskiej. 

W lipcu w Galerii „Ratusz” Gubiń-

skiego Domu Kultury obyła się 

kolejna odsłona pleneru malar-

skiego połączonego z warszta-

tami plastycznymi. Brali w nim 

udział zarówno dorośli, młodzież, 

jak i dzieci. Swoich inspiracji do 

tworzenia prac szukali w różnych 

częściach miasta, na przykład na 

Wyspie Teatralnej. Końcowe efekty 

były bardzo ciekawe. Szczegóły w 

następnym wydaniu gazety.    (red)

W poprzednich latach pokonał na 

dwóch kółkach całe bałtyckie wy-

brzeże. 

W tym roku „zahaczył” również  

na początku lipca o Gubin – re-

alizując kolejną swoją rowerową 

eskapadę! Myszkowska sekcja 

PTTK skupia ponad 60 członków, 

z czego aktywnie uprawnia tury-

stykę rowerową, ponad połowa z 

nich.

Pan Jan ma już ponad 75 lat, a ak-

tywnie uprawnia turystykę rowe-

rowa od ponad pół wieku! Często 

spotyka się po prostu z niedowie-

rzaniem, podając swój wiek. Daje 

mi to dużo satysfakcji – podkreśla: 

staram się jeździć rowerem przez 

cały rok, aby nie wyjść z wprawy. 

W kręgu swoich klubowych kole-

gów są zarówno seniorzy jak też 

tzw. wyczynowcy, dla których to 

liczy się jedynie efekt uzyskanej 

prędkości na trasie nie licząc się 

ze stanem swojego zdrowia. 

Jak humorystycznie zaznacza pan 

Jan – dla jednych kolegów z klubu 

jestem po prostu zbyt słaby; dla 

innych po prostu – zbyt mocny 

w nogach! Dlatego od wielu lat 

uprawia turystykę kolarską w in-

dywidualnie. 

Jadąc samodzielnie – czasami  

rozwijam prędkość w granicy 15 

km na godzinę, a w innym wy-

padku przekraczając nawet 100 

kilometrów, narażając się na „upo-

minek i fotkę” w postaci mandatu 

z fotoradaru. 

W tym roku (pomijając zagroże-

nie pandemiczne) zaplanował 

pokonanie  po raz kolejny – trasy 

szlakiem zachodniego pograni-

cza, aż do środkowego Bałtyku. 

Zapytany – dlaczego zdecydował 

się na taką formę turystyki, odpo-

wiada: BO MAM HOPLA NA TYM 

PUNKCIE  i co ważne - MOTYWA-

CJĘ W ŻYCIU!

Jak widać, swoje pasje można roz-

wijać w każdym wieku. Oby tylko 

zdrowie dopisywało. 

Antoni Barabasz
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Na dużą skalę Pobiegną wilczym topem 

Awanse policjantów

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.

Z dużymi opóźnieniem (spowodo-

wanym obostrzeniami), ale w końcu 

się odbędzie! Bieg Tropem Wilczym 

- 15 sierpnia przy SP im. Danuty Sie-

dzikówny „Inki” w Chlebowie. Orga-

nizowany jest on tam po raz czwarty. 

W tym roku zaplanowano dystans 

rodzinny 1963 m oraz bieg na 5 km. 

Liczba uczestników ze względu 

na obecną sytuację została zredu-

kowana do 120. Zapisy na stronie: 

elektronicznezapisy.pl/event/5553.

html. Potrwają one do 31 lipca lub 

do wyczerpania limitu miejsc. Pro-

gram imprezy: 10:00 – 11.30: rejestra-

cja uczestników biegu, wydawanie 

pakietów startowych; 11:45: oficjalne 

rozpoczęcie, odczytanie listu Pre-

zydenta RP; 11:55: rozgrzewka; 12:00: 

start wspólny – bieg na dystansie 

1963 metrów; 12:30: bieg na dystansie 

5 kilometrów; 13:45: oficjalne pod-

sumowanie biegu, przemówienia, 

wręczenie medali i pucharów; 14:30: 

zakończenie. Ponadto na gości bę-

dzie czekać: grochówka, wystawa 

poświęcona Żołnierzom Wyklętym, 

wystawa prac plastycznych uczniów 

szkoły w Chlebowie poświęconych 

patronce szkoły oraz wspólne śpie-

wanie pieśni patriotycznych z kołem 

gospodyń wiejskich w Chlebowie. 

(am)

O tej sprawie było głośno parę 

tygodni temu, ale dopiero nie-

dawno oficjalnie podano szcze-

góły tego zdarzenia. W czerwcu 

w Gubinie CBŚP zabezpieczyło 

linię produkcyjną narkotyków 

oraz około 3 tysiące litrów sub-

stancji płynnych i ponad 200 ki-

logramów substancji stałych.

W wyniku przeprowadzonych 

badań przez Centrum Laborato-

rium Kryminalistyczne Policji w 

Warszawie, potwierdzono wśród 

zabezpieczonych substancji 167 

kilogramów mefedronu. - W trak-

cie likwidacji laboratorium zabez-

pieczono sprzęt oraz urządzenia 

świadczącym o tym, że narkotyki 

mogły być wytwarzane tam na 

dużą skalę od kilku miesięcy. O 

wielkości wytwórni może świad-

czyć fakt, że jej oględziny trwały 

przez blisko dobę przez kilkuna-

stu funkcjonariuszy, w tym przez 

biegłych z Laboratorium Krymi-

nalistyki Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

Stężenie szkodliwych dla zdrowia 

oparów substancji było tak duże, 

że do ich wentylacji konieczne 

było zaangażowanie jednostek 

Straży Pożarnej z Gorzowa Wiel-

kopolskiego i Gubina. Ponadto 

na miejscu akcji zabezpieczono 

pistolet maszynowy, broń palną 

krótką oraz kilka tysięcy sztuk 

amunicji – mówi podkom. Justy-

na Kulka, oficer prasowy Komen-

dy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim.

W Prokuraturze Okręgowej w Zie-

lonej Górze zatrzymani usłyszeli 

między innymi zarzut udziału w 

zorganizowanej grupie przestęp-

czej oraz produkowanie i posia-

danie znacznych ilości substancji 

psychotropowych. Grozi im od 3 

do 15 lat pozbawienia wolności. 

Obecnie są w areszcie. Aktual-

nie śledztwo prowadzi Wydział 

Zamiejscowy Departamentu do 

spraw Przestępczości Zorganizo-

wanej i Korupcji Prokuratury Kra-

jowej w Poznaniu wspólnie z poli-

cjantami lubuskiego CBŚP. 

(red)

W czwartek (22.07) na placu Ko-

mendy Powiatowej Policji w Kro-

śnie Odrzańskim odbyły się Po-

wiatowe Obchody Święta Policji. 

Podczas uroczystości mianowano 

41 policjantów na wyższy stopień. 

Wśród nich awans otrzymało 19 

policjantów z Komisariatu Poli-

cji w Gubinie. Podczas spotkania 

Komendant Powiatowy Policji w 

Krośnie Odrzańskim, komisarz 

Tomasz Kaczyński, podziękował 

funkcjonariuszom za trud i wy-

trwałość w realizacji powierzonych 

zadań oraz za zaangażowanie i 

troskę o bezpieczeństwo miesz-

kańców powiatu. Swoje podzięko-

wania skierował także do przed-

stawicieli samorządów lokalnych 

za dobrą współpracę.                 (red)
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Czy zaskoczą przeciwników?
7 sierpnia MKP Carina Gubin roz-

pocznie sezon 2021/22 w trzeciej 

lidze. Wywalczony awans był 

sukcesem. Teraz nadszedł czas 

weryfikacji na wyższym poziomie 

rozgrywkowym. Na co stać druży-

nę? Jak przebiegały przygotowa-

nia? Jakie będą największe atuty 

i problemy drużyny na początku 

sezonu?

Pocztówka z wakacji
Spędzasz wakacje w Lubuskiem? Zrób zdjęcie 
z dowolnego miejsca, napisz o nim kilka słów i 
weź udział w konkursie. Dla autorów najlepszych 
prac czekają nagrody. 

Zaczynamy!

W pierwszych kolejkach 

naszym atutem powinno 

być to, że jako beniami-

nek będziemy anonimo-

wi i łatwiej będzie nam 

zaskoczyć rywala. 

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdu-

jące się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy - filia w Gubinie (stan na 30 

lipca br.): kierowca samochodu 

dostawczego – pomocnik spawa-

cza, wychowawca, nauczyciel języ-

ka angielskiego, nauczyciel języka 

niemieckiego, nauczyciel logope-

da, nauczyciel nauczania począt-

kowego, nauczyciel matematyki, 

nauczyciel języka polskiego, kie-

rowca samochodu ciężarowego, 

stolarz, nauczyciel wychowania 

przedszkolnego, pomoc kuchen-

na, szlifierz, pracownik obsługi 

podjazdu na stacji paliw, pomoc-

nik mechanika, księgowy, pracow-

nik biurowy. 

Oferty stażu: sprzedawca, sprzą-

taczka, woźna oddziałowa, pra-

cownik przygotowujący posiłki 

typu kanapki.                                  (am)

Na początek sprawa, która martwi-

ła kibiców: czy Carina będzie grać u 

siebie? Możemy uspokoić - stadion 

miejski w Gubinie został warunkowo 

dopuszczony do rozgrywania me-

czów w III lidze! Obecnie na obiekcie 

trwają końcowe przygotowania do 

rozgrywek, m.in. zamontowanych 

jest minimalne 500 krzesełek. Co 

jeszcze należało zrobić, aby stadion 

spełnił wymagane normy? - Pracy 

było sporo, ale najważniejsze, że zdą-

żyliśmy z czasem i wszystko zakoń-

czyło się dla nas pomyślnie. Należało 

wydzielić osobny sektor dla gości 

wraz z wejściem, wymienić bramy 

wjazdowe, zamontować nowe boksy 

dla zawodników rezerwowych i szta-

bu drużyn. Ponadto powstał boks dla 

służb medycznych, wiata dla oficjeli, 

a także wymienione zostały bramki. 

Wcześniej były stalowe, teraz będą 

aluminiowe – wylicza Jacek Cze-

repko, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu w Gubinie. Z kolei o przygo-

towaniach do sezonu opowiedział 

nam trener Cariny, Grzegorz Koper-

nicki: - Przebiegały one dwutorowo, 

tzn. testy dużej ilości zawodników i 

przygotowanie drużyny na pierwsze 

ligowe spotkania. Podczas letnich 

sparingów testowaliśmy wielu piłka-

rzy. Sprawdzaliśmy ich przydatność 

do zespołu. Będą duże zmiany ka-

drowe w porównaniu z poprzednim 

sezonem. W pierwszych kolejkach 

naszym atutem powinno być to, że 

jako beniaminek będziemy anoni-

mowi i łatwiej będzie nam zaskoczyć 

rywala. Problemem natomiast może 

być fakt, że mieliśmy mało czasu na 

zgranie drużyny i wkomponowanie 

nowych zawodników. Ale jestem do-

brej myśli!

W pierwszej kolejce (07.08., godz. 

18:00) Carina zagra u siebie z MKS 

Kluczbork. Drużyna ta jeszcze kilka 

lat temu grała na zapleczu ekstra-

klasy... - To będzie na pewno trudny 

przeciwnik, ale to już III liga i tu nie 

będzie łatwych meczów. Cieszę się, 

że zagramy z uznanymi klubami, ta-

kimi jak Polonia Bytom, Odra Wodzi-

sław, czy też Górnikiem II Zabrze. No 

i z pewnością dużym wydarzeniem 

będzie mecz przeciwko drużynie 

Łukasza Piszczka, LKS Goczałkowice 

Zdrój – dodaje trener Cariny. 

W letnich sparingach Carina prezen-

towała się obiecująco i osiągała na-

stępujące wyniki: Śląsk Wrocław U-18 

(9:3), Lechia Zielona Góra (1:1), Tęcza 

Krosno Odrzańskie (9:0), Karkonosze 

Jelenia Góra (3:2), Zagłębie II Lubin 

(1:1), Promień Żary (2:0).                   (am)

Już w najbliższą sobotę MKP Carina 

Gubin zagra pierwsze spotkanie w 

III lidze. Beniaminek tegorocznych 

rozgrywek podejmie MKS Klucz-

bork. Początek spotkania o godzi-

nie 18:00. Rywal to uznana drużyna 

na piłkarskiej mapie Polski. Jeszcze 

cztery sezony temu grali na zaple-

czu ekstraklasy. Dość długo czeka-

liśmy na terminarz meczów w se-

zonie 2021/22. Opóźnienie wynikało 

z niewiadomej, czy do rywalizacji 

przystąpi Ruch Zdzieszowice. Osta-

tecznie komisja podjęła decyzję, że 

spadkowicz z poprzedniego sezo-

nu, Foto-Higiena Gać pozostanie 

w rozgrywkach III ligi. W drugiej 

serii spotkań (14.08) podopieczni 

Grzegorza Kopernickiego zagrają 

na wyjeździe ze Ślężą Wrocław. Na-

tomiast w trzeciej serii gier (18.08), 

gubinianie zagrają na własnym 

stadionie z Foto-Higiena Gać. A już 

21 sierpnia wielkie wydarzenie dla 

naszego klubu. Spotkanie wyjaz-

dowe z Polonią Bytom, czyli dwu-

krotnym mistrzem Polski. Drużyną, 

która jeszcze dekadę temu grała 

w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Zresztą byli w niej łącznie przez 35 

lat, a w tabeli wszech czasów eks-

traklasy zajmują 16 miejsce. Z ko-

lejną dużą firmą Carina zagra 28 

sierpnia. Wtedy do Gubina zawita 

Odra Wodzisław – klub, który w la-

tach 1996-2010 nieprzerwanie grał 

w ekstraklasie.                                (am)

Praca czeka

Lato w pełni. To czas wypoczynku i 

rekreacji. Wielu z nas urlop spędza 

w naszym regionie. 

Warto wtedy wziąć udział w kon-

kursie pt.: „Lubuska pocztówka z 

wakacji”. 

Wystarczy wysłać na adres kon-

kurs@lubuskie.plzdjęcie z dowol-

nego miejsca w województwie 

lubuskim wraz z jego krótkim 

opisem (maksymalnie do 500 zna-

ków). 

Warunkiem udziału w konkursie 

jest wysłanie e-mailem zdjęcia 

(min. 5 megapikseli), z imieniem i 

nazwiskiem autora, a także nume-

rem telefonu. Zgłoszenia przyjmo-

wane są do 31 sierpnia. 

Każdy uczestnik może wysłać tylko 

jedno zdjęcie. W przypadku wy-

słania większej liczby zdjęć, zgło-

szenie zostanie odrzucone. Zdję-

cie może pochodzić z dowolnego 

okresu. 

Spośród nadesłanych prac przy-

znane zostaną trzy nagrody w 

postaci zestawu upominków. Po-

nadto wybrane zdjęcie, bądź zdję-

cia pojawią się na pocztówkach 

promocyjnych województwa lubu-

skiego. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Mogą wziąć w nim udział osoby, 

które ukończyły 18. rok życia. A 

więc, aparat do ręki i do dzieła! 

(red)



9   czwartek  05.08.2021społeczeństwo
60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Warto wiedzieć

Dobre wieści dla mieszkańców – 

otóż Gubiński Dom Kultury otrzy-

mał dofinansowanie w ramach 

projektu Konwersja Cyfrowa Do-

mów Kultury ze środków UE, w 

kwocie 124.800 zł. Wniosek nasze-

go domu kultury był oceniony bar-

dzo wysoko i został zakwalifikowa-

ny na 9 miejscu na 1200 złożonych 

projektów z całej Polski. A czego 

tak konkretnie dotyczy? Dzięki tym 

środkom finansowym możliwe bę-

dzie dostosowanie zasobów domu 

kultury w mediach cyfrowych. Pro-

jekt będzie realizowany w dwóch 

obszarach. Po pierwsze - pracowni-

cy i współpracownicy instytucji kul-

tury wezmą udział w cyklu szkoleń 

w zakresie komunikacji cyfrowej; 

po drugie – zostanie zakupiony nie-

zbędny sprzęt oraz oprogramowa-

nie do wersji cyfrowej. Dzięki temu 

zasoby GDK będą mogły być wy-

korzystywane przez jeszcze więk-

sze niż obecnie grono odbiorców, 

a szczególnie przez seniorów, osób 

z niepełnosprawnością oraz osób z 

niskim poziomem aktywizacji spo-

łecznej i kulturalnej. Zapobiegnie 

to wykluczeniom społecznym. Re-

alizacja tego projektu do pierwsze-

go kwartału 2022r. Brawo !

Znacie? Nie znacie? Poznajcie

Już wcześniej pisałam o rodzinach 

przybyłych na Ziemie Odzyskane. A 

oto i następna historia. Tym razem z 

Mazur – Krainy Tysiąca Jezior, a do-

kładnie z Giżycka, przenieśli się do 

Gubina  (w 1960 r. ) państwo Stefania 

i Stanisław Romańscy. Pierwotnie 

miała to być Bielawa, ale gdy pan 

Romański ruszył w jej kierunki, to po 

drodze „zahaczył” o Gubin, aby od-

wiedzić swoje kuzynki. No i się stało 

– rodzina skutecznie zmieniła plany 

swego kuzyna.  Wtedy zapadła de-

cyzja zamieszkania w tym mieście. 

Starszy syn Jan, po ukończeniu szkół, 

jako marynarz przez wiele lat pływał 

po morzach i oceanach, a ostatecz-

nie „osiadł na emeryturze” w woj. 

zachodniopomorskim. Natomiast 

córka Jola, ur. w Mrągowie, związała 

swoją przyszłość z Gubinem. Jolan-

ta Olszewska, bo o niej tu mowa, 

żona oficera WP, mama syna Prze-

mysława i babcia dwóch uroczych 

wnucząt – Sary i Wiktora. Rodzinnie 

spełniona. A życie zawodowe? Otóż 

przypadek zrządził, że pani Jolan-

ta zaczęła swoją pierwszą pracę w 

Przedszkolu Miejskim Nr 1 – i bardzo 

spodobała się jej ta praca z dziećmi, 

więc uznała, że warto dalej kształcić 

się w tym kierunku. Najpierw było 

SN w Sulechowie z filią w Żarach, 

następnie studia pedagogiczne na 

Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu i studia podyplomowe 

z logopedii oraz organizacji i zarzą-

dzania oświatą. Tak szeroka wiedza 

sprawiła, że pani Olszewska w 1989 

została powołana  na stanowisko dy-

rektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 

w Gubinie i jest na nim już 32 lata (!) 

- oczywiście wygrywając co 5 lat ko-

lejne konkursy, które wprowadzono 

od 1994 r. Dzięki otwartości na nowe 

wyzwania dot. oświaty i wychowa-

nia przedszkolnego, wprowadza no-

watorskie programy,  dostosowane 

do potrzeb dzieci i zmieniającej się 

rzeczywistości. Do autorskich pro-

jektów zaprasza rodziców dzieci, co 

pozwala m.in. na spójne działania 

edukacyjne. Rodzice bowiem ocze-

kują, że przedszkole nie będzie tylko 

„przechowalnią”, ale ważnym pierw-

szym stopniem do dalszej edukacji 

– mówi Jolanta Olszewska. - Dlatego 

tak ważny dla mnie jest odpowiedni 

poziom nauczania i oczywiście ka-

dra, która bezpośrednio jest odpo-

wiedzialna za realizację programu 

– dodaje. - Mam to szczęście, że od 

początku pracuję ze wspaniałymi 

ludźmi, ale w tej chwili następuje 

zmiana pokoleniowa. Wśród nich 

była także Wiesia Malinowska, która 

notabene była pierwszą dyrektor-

ką Przedszkola, ale po roku zrzekła 

się tej funkcji, ponieważ chciała 

bezpośrednio pracować z dziećmi. 

Trudno mi się pogodzić z jej na-

głym odejściem – ze łzami w oczach 

mówi pani dyrektor. Pani Olszewska 

wspomina także trudny czas przed-

szkoli w okresie transformacji spo-

łecznej w Polsce. - Wiele przedszkoli 

zamknięto. Mieliśmy to szczęście, że 

ówczesny Burmistrz Gubina - Cze-

sław Fiedorowicz -  postawił mocno 

na oświatę i kulturę, a przedszkola 

uznał za fundament edukacji. To 

pozwoliło nam na ekonomiczne 

przetrwanie – koniecznie proszę to 

podkreślić - zaznacza J. Olszewska.  

Pani Jolanta Olszewska działa także 

w ZNP na szczeblu Okręgu Lubu-

skiego i Zarządzie Głównym ZNP. 

W życiu zawodowym i prywatnym 

czuje się spełniona. Realizuje swoje 

marzenia równolegle z pracą zawo-

dową. Rozpoczęła tworzenie kroniki 

rodu, ponieważ nikt w rodzinie nie 

wpadł na ten pomysł. A jest to praca 

tytaniczna, bowiem ród jest liczny – 

zarówno ze strony mamy jak i taty. 

- Chciałabym rzetelnie wykonać to 

zadanie – kończy nasze spotkanie 

moja rozmówczyni. Rodzina zapew-

ne będzie pani Joli wdzięczna za 

utrwalenie historii rodu. Powodze-

nia pani Jolanto!

Zdrowie na talerzu

RABARBAR nazywany także rze-

wieniem, spotkać można w za-

chodniej Syberii, Bułgarii i Azji  

Środkowej. Bylina trafiła do Europy 

w XVIw, a w Polsce znana jest od 

XVIIIw. Występuje w kilkudziesięciu 

gatunkach. Częścią jadalną, upra-

wianej u nas odmiany ogrodowej 

, są wyłącznie łodygi o słodkawo

-kwaśnym smaku (uwaga – liście są 

trujące). W Chinach ta roślina jest 

wysoko ceniona za walory lecznice 

już od 3 tys. lat. Rabarbar ma m.in. 

właściwości przeciwzapalne. Jest 

cennym źródłem witamin (A,C,E i 

K), mikro- i makroelementów oraz 

przeciwutleniaczy. Nadaje się na 

przetwory takie jak dżem, marmo-

lada i konfitury. Może być dodat-

kiem do ciast ( bułeczki drożdżowe, 

tarta), a także do dań mięsnych i 

ryb. Podczas letnich upałów, schło-

dzony kompot rabarbarowy dosko-

nale gasi pragnienie – sprawdziłam 

jest niezawodny! Ale uwaga – ze 

względu na dużą zawartość kwasu 

szczawiowego rabarbaru nie po-

winny jeść osoby ze schorzeniami 

nerek oraz reumatoidalnym zapa-

leniem stawów.

Znalezione w sieci

„SCHOWANA w NIEBIE” 

(Aleksander Wójcik)

W snach widuje oczy 

Twoje rozmarzone,

pełne pustej jak muszla nadziei.

Próbuje Ciebie dotknąć,

rozpoznać aksamit skóry,

ale to nie to samo,

świat bez Ciebie stał się ponury.

Śpię dniami całymi aby Cię widy-

wać, aby głos usłyszeć.

Niebo chowa pasma Twych włosów,

niebo chowa Twój uśmiech,

chowa niebo Twoje ciało,

niby jesteś,

ale tak jakby mi Ciebie brakowało.

Maliny zabrały róż z Twych ust.

Są jakby blade,

jakby bez tchu...

EKO sprawy

Czy solidne mury, stawiane z ce-

gieł, które wyprodukowano z 

plastikowych odpadów, będą w 

przyszłości alternatywą do ich uty-

lizacji? Być może, ponieważ to już 

się dzieje. Otóż pani N.Matee, in-

żynier z Kenii postanowiła zacząć 

działać w tym temacie. Wypro-

dukowanie pierwszej cegły zajęło 

jej aż dziewięć miesięcy, a jeszcze 

dłużej trwało znalezienie idealne-

go surowca. Ostatecznie cegły za-

częto produkować z różnych pla-

stikowych odpadów – od pustych 

butelek po szamponie po wiadra 

czy klapki – których nie można 

ponownie przetworzyć ani pod-

dać recyklingowi. Plastik jest mie-

szany z piaskiem, podgrzewany 

w bardzo wysokiej temperaturze 

i prasowany w cegły o różnej bar-

wie i grubości. Są one mocniejsze, 

lżejsze i około 30% tańsze niż cegły 

betonowe.

Ważne kontakty

Telefon zaufania – tel.92 88 (15,00-

17,00)

Pomoc prawna – obowiązują za-

pisy – tel.507 025 963 (pon.-piątek, 

8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – U.Mia-

sta  - 68 -455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – 

tel.112

Strony online – www.facebook.

com/Leki-z-Apteki – bezpieczna 

farmakoterapia

- www.segregacja.marszow.pl – 

wyszukiwarka odpadów

- www.wne.uw.edu.pl – projekt ko-

munikatywny senior

 Przydatne aplikacje – MY THE-

RAPHY oraz MAP  MY  WALK  (An-

droid i na iOS).

Opr. strony- S.Łapkowska
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Okres wakacyjny póki co, przeszedł stosunkowo spokojnie dla gubiń-

skich strażaków. Anomalie pogodowe na szczęscie omineły nasz re-

gion. Wypadków też mniej niż zwykle.

Edukacyjna wycieczka do Wrocławia

26 czerwca grupa br. gubińskiej 

młodzieży wyjechała do Wrocła-

wia w celu obejrzenia spektaklu w 

Teatrze Muzycznym „Capitol”. Przy 

okazji zwiedziła również ciekawe 

miejsca w stolicy Dolnego Śląska.

Zobaczyli wrocławskie takie jak 

ogród botaniczny i fontannę mul-

timedialną, była też na spotkaniu 

cateringowym i odbyła interesujące 

warsztaty z komunikacji interperso-

nalnej i team buildingu. Uczestnicy 

wyjazdu edukacyjnego na co dzień 

biorą udział w projekcie filmowym 

„Młodzież Movie” w Gubińskim 

Domu Kultury. Stąd szukanie inspi-

racji, pomysłów na scenariusze, nie-

tuzinkowych planów zdjęciowych, 

itd. - W uniwersyteckim ogrodzie 

botanicznym zobaczyliśmy mnó-

stwo ciekawej roślinności i mogli-

śmy poczuć się jak w innym świe-

cie otoczeni szeroką gamą zieleni. 

Podziwialiśmy rzeźby wyżłobione 

w drewnie. Było tam interesująco, 

znaleźliśmy sporo inspiracji w tema-

cie stworzenia scenografii, która bę-

dzie użyta do filmu nagranego na 

koniec całego projektu – tłumaczy 

Zuzanna Czerniawska, nastoletnia 

uczestniczka „Młodzież Movie”. Po-

dobnie było z wrocławską fontanną 

multimedialną, gdzie młodzież po-

dziwiała tryskającą wodę i słucha-

ła rozmaitych melodii Mozarta czy 

Hansa Zimmera z filmu „Piraci z Ka-

raibów”. Ciekawym elementem wy-

jazdu edukacyjnego były warsztaty 

na plaży na wrocławskiej wyspie 

Tamka. Szkolenie dotyczyło głów-

nie komunikacji międzyludzkiej i 

tworzenia sprawnie działających ze-

społów. - Robiliśmy rzeźby ze znale-

zionych na ziemi rzeczy. Miało to na 

celu zintegrować całą naszą grupę 

i nauczyć nas współpracy miedzy 

sobą. Na plaży robiliśmy także pew-

ne ćwiczenie z kartką papieru, które 

pokazało, że bez komunikacji wer-

balnej ciężko jest się dobrze zrozu-

mieć i jest ona bardzo potrzebna, po 

to aby dobrze się dogadywać – opo-

wiada Aleksandra Rodak, nastolet-

nia uczestniczka projektu. Podczas 

wyjazdu młodzież udała się również 

na spotkanie cateringowe, na któ-

rym przy pysznym wege jedzeniu 

mogła omówić ważne aspekty do-

tyczące mającego powstać w naj-

bliższym czasie filmu. Momentem 

kulminacyjnym był spektakl w Te-

atrze Muzycznym „Capitol”. Grupę 

zaskoczył profesjonalizm spektaklu 

pt. „Lazarus“. Wysuwające się sceny 

i orkiestra za ścianą robiły wrażenie 

na publiczności. - Musieliśmy dużo 

myśleć podczas przedstawienia, 

aby zrozumieć jego sens i morał, ale 

to sprawiało ze nasze mózgi rozwi-

jały się i nie przestawały myśleć - na-

sze czaszki dymiły! Przedstawienie 

bardzo mocno poszerzyło naszą 

świadomość – zgodnie twierdzą 

młodzi odbiorcy sztuki na podsta-

wie twórczości Davida Bowie i w 

reżyserii Jana Klaty. Wyjazd pełen 

emocji i radości. Młodzież była za-

dowolona i mile zaskoczona. - Te-

atr Muzyczny „Capitol”, do którego 

pojechaliśmy z grupą z projektu 

„Młodzież Movie” na spektakl „Laza-

rus” bardzo mi się podobał. Sceno-

grafia, gra światła, ruchoma scena i 

wiele innych aspektów dało całemu 

przedstawieniu klimat związany 

z jego tematyką. – mówi Wiktoria 

Grzecznowska, nastoletnia uczest-

niczka projektu „Młodzież Movie”.

Maks Sworczuk, 

15-letni uczestnik projektu

01.07. Jeden zastęp strażaków z JRG 

w Gubinie wraz z jednostką OSP z 

Markosic usuwali powalony konar 

drzewa w tej miejscowości.

02.07. Zastęp strażaków uwolnił sar-

nę utkniętą w jednej ze studzienek 

kanalizacyjnych na obrzeżach mia-

sta.

03.07. Jeden z zastępów udzielał po-

mocy osobie, która zasłabła na swo-

jej posesji.

04.07. Dwa zastępy uwalniały ptaka, 

który „wplątał” się w elewację urzę-

du miejskiego.

08.07. Jeden zastęp strażaków z tu-

tejszej jednostki „niwelował” gniaz-

do os na ulicy Paderewskiego.

09.07. Przy ul. Paderewskiego wy-

buchł pożar. Zapaliły się – składo-

wane na balkonie jednej z posesji 

– śmieci. Straty oszacowano na ok. 

1 tys. zł., a w jego gaszeniu wzięły 

udział 3 zastępy z Gubina, a także 

jednostka OSP z Chlebowa oraz Po-

gotowie Energetyczne i Policja.

12.07. Strażacy (jeden zastęp) „niwe-

lowali” gniazdo os przy ul. Dolnej na-

leżącej do miasta.

12.07. Jeden zastęp usuwał – przy 

pomocy tzw. absorbentu – plamę 

substancji  ropopochodnej na po-

wierzchni ok. 1 m. kw.  na ul. Kołątaja. 

Podobna o takiej powierzchni – pla-

ma - była neutralizowana w tym 

dniu na ul. Dąbrowskiego.

13.07. Na wniosek policjantów z gu-

bińskiego komisariatu dwa zastępy 

brały udział w otwarciu jednego z 

mieszkań przy ul. Kaliskiej.

13.07. Jeden zastęp usuwał złamany 

konar drzewa w miejscowości Żyto-

wań.

13.07. Na jednym z pól w Grabicach 

doszło do zapalenia się zboża na po-

wierzchni około 2,5 hektara. Do jego 

opanowania zadysponowano 3 Za-

stępy z jednostki Ratowniczo – Ga-

śniczej PSP w Gubinie, jak również 3 

Jednostki znajdujące się w systemie 

KSRG, pobliską jednostkę OSP oraz 

straż pożarną znajdującą się w gestii 

Służb Leśnych. W akcji uczestniczy-

ło ponad 30 osób. Straty oszacowa-

no na około 10 tys. zł.

13.07. Strażacy „neutralizowali” 

gniazdo szerszeni w jednej z posesji 

przy ul. Dolnej w mieście.

14.07 Dwukrotnie w tym dniu stra-

żacy zostali zadysponowani do usu-

nięcia gniazd os w mieści ( ul. Mor-

ska i Sezamkowa).

14.07. Do likwidacji gniazda szersze-

ni na jednym ze szkolnych  boisku 

przy ul. Piastowskiej zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków z tutej-

szej jednostki.

16.07. Dwa zastępy zadysponowano 

do usunięcia konaru drzewa przed 

wjazdem do jednego z zabudowań 

gospodarskich w Sękowicach.

17.07. Do podobnego zdarzenia w 

Pleśnie zadysponowano jeden za-

stęp strażaków.

17.07. W pobliżu miejscowości Do-

bre został znaleziony w rowie sa-

mochód osobowy (bez tablic i in-

nych znaków identyfikacyjnych, jak 

też bez osób nim podróżujących). 

Nie odnaleziono żadnych osób po-

szkodowanych. Na miejsce zdarze-

nia zadysponowano jeden zastęp 

strażaków z Gubina oraz jednostkę 

znajdującą się w systemie KSRG.

19.07. Na ul. Chodkiewicza doszło 

do pożaru samochodu marki BMW, 

który całkowicie spłonął. Straty nie 

zostały oszacowane, na miejsce 

zdarzenia zadysponowano jeden 

zastęp strażaków z tutejszej JRG.

19.07. Do pożaru w Chlebowie za-

dysponowano jeden zastęp z Gubi-

na oraz miejscową Jednostkę OSP.

19.07. Do pożaru – tym razem skupi-

ska krzaków – w Chociejowie zadys-

ponowano jeden zastęp gubińskich 

strażaków.

20.07. Do dość nietypowego zda-

rzenia doszło na terenie szpitala w 

Gubinie. Strażacy zostali zadyspo-

nowani do otworzenia drzwi jed-

nej z wind, na pokładzie której były 

dwie osoby.

20.07. Niemal „standardowe działa-

nie” gubińskich strażaków. Alarm w 

galerii HOSSO.

21.07. Do zabezpieczenia jednego z 

pokryć dachowych przy ul. Zwycię-

stwa zadysponowano dwa zastępy 

strażaków.

24.07. Na ul. Platanowej doszło do 

wypadku osoby kierującej jednośla-

dem typu „skuter”.

26.07. Do usunięcia nadłamanego 

konaru drzewa zagrażającego lokal-

nej linii telefonicznej zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków z Gubina 

i jednostkę OSP z Markosic.

28.07. Dwa zastępy zadysponowa-

no do usunięcia naderwanej rynny 

na jednym z budynków szpitala w 

Gubinie.

28.07. W Późnej jeden zastęp stra-

żaków usuwał gniazdo os zagrażają-

cych mieszkańcom posesji i gospo-

darskim zwierzętom.

29.07. Kolejna „fałszywka” w Galerii 

HOSSO – na miejsce zdarzenia ob-

ligatoryjnie zadysponowano trzy za-

stępy strażaków.

Informacje przekazał 

st. asp. Marcin Murawa. Oprac. AB.
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Uwaga na szkło!

W poprzednim numerze gazety informowaliśmy, że w cyklu wspominającym 
najnowszą historię miasta postanowiliśmy przypomnieć nazwiska osób, któ-
rym na przestrzeni lat 1991 – 2021 Rada Miejska nadała tytuły Honorowych Oby-
wateli Gubina. Życiorysy przypomną 21 nazwisk, które w szczególny sposób za-
służyły sobie na ten tytuł. Przypominamy, by pamięć o nich nie zaginęła. 

Duże zainteresowanie

Potrzebowała pomocy

Horst Lecke

Pierwszy tytuł Rada Miejska nada-

ła 19 grudnia 1991 roku burmistrzo-

wi Laatzen. Urodził się 30 lipca 

1927 roku w Hanowerze. W trzecim 

roku życia stracił ojca. Matka do-

rabiała do wdowiej renty szyciem 

i podnajmowaniem ich dużego 

mieszkania. Sama wychowywała 

syna i jego starszą siostrę. H. Lecke 

za wszelką cenę chciał zostać na-

uczycielem, co początkowo okaza-

ło się być nieosiągalne. Nie został 

przyjęty na studia pedagogiczne. 

Za radą przyjaciela przyuczał się 

do zawodu murarza. Po egzaminie 

czeladniczym powtórnie startował 

na studia i na 900 starających się 

uzyskał 90 lokatę. Został przyjęty 

do hanowerskiej szkoły pedago-

gicznej. Po 40 latach pracy peda-

gogicznej przeszedł na emeryturę. 

Był burmistrzem 11 lat. Zawsze 

życzliwy wobec ludzi, cieszący się 

dużym uznaniem wśród miesz-

kańców. Mógł stwierdzić, że nawet 

w zaprzyjaźnionym holenderskim 

mieście, na ulicy, kłaniali mu się 

zupełnie obcy ludzie i przyjaź-

nie witali. Podpisanie umowy o 

współpracy z Gubinem i wcze-

śniej z Guben uważał za najwięk-

sze osiągnięcie swojego życia, nie 

tylko jako burmistrza miasta, ale 

i człowieka. Za swoje długoletnie 

zaangażowanie w pracy społecz-

nej H.Lecke otrzymał krzyż zasługi 

i order z szarfą Republiki Fede-

ralnej Niemiec. W Laatzen i mia-

stach partnerskich Guben i Gubin 

za zasługi otrzymał wyróżnienie i 

uznanie w postaci nadania hono-

rowego obywatelstwa. Zmarł 14 

sierpnia 2006 w swojej rodzinnej 

miejscowości Rethen.

Władysława Bobrowska

Nazwisko panieńskie Szultka, uro-

dziła się 20 czerwca 1919 r. w miej-

scowości Wiele powiat Chojnice 

na Kaszubach. Podczas wojny jej 

rodzina rozproszyła się, a matka 

Łucja z młodszą siostrą ukrywały 

się. Ojczym Walenty Data (1882-

1966) oraz bracia zostali osadzeni 

w obozach koncentracyjnych m.in. 

w Stutthofie. W marcu 1946 roku 

ojczym został jednym z pierwszych 

celników w Gubinie i sprowadził 

rodzinę do Gubina. Zamieszkali 

przy ul. Kosynierów nr 102. W taki 

to sposób panna Władzia znala-

zła się na Ziemiach Odzyskanych. 

Trzynastego grudnia 1946 roku 

Władysława Szultka rozpoczęła 

pracę w Starostwie Powiatowym w 

Gubinie w charakterze kontrakto-

wego rejestratora, później podre-

ferendarza Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej. Po likwidacji po-

wiatu gubińskiego w 1961r. podjęła 

pracę w Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Gubinie na stanowi-

sku kierownika wydziału organi-

zacyjnego, a następnie sekretarza 

miasta, aż do przejścia na emery-

turę w 1974 roku. W październiku 

1954 roku zawarła związek małżeń-

ski z Władysławem Bobrowskim 

(1916-1963), pracownikiem Prezy-

dium Powiatowej Rady Narodowej 

w Gubinie. Po śmierci męża sama 

wychowywała dzieci, opiekowała 

się matką i niezależnie od pracy 

zawodowej działała społecznie. 

Prawie całe swoje dorosłe życie 

związała z Gubinem, słynąc z rze-

telności i pracowitości. Była wyróż-

niana za zasługi związane ze wzo-

rowym wykonywaniu obowiązków 

służbowych i ponadprzeciętne 

zaangażowanie w działalność spo-

łeczną. W 1995 r. została jedną z za-

łożycielek Stowarzyszenia Pionie-

rów Miasta Gubina. Uchwałą Rady 

Miejskiej nr XII/66/95 nadano Jej 

tytuł Honorowego Obywatela Mia-

sta Gubiona. Zmarła 27 stycznia 

2003 r. i spoczęła na Cmentarzu 

Komunalnym w Gubinie.

Pod koniec czerwca br. funkcjona-

riusze Nadodrzańskiego oddzia-

łu straży granicznej z Placówki w 

Zielonej Górze - Babimoście peł-

niący służbę w Gubinie zauważyli 

kobietę w wieku około 65 lat, która 

wyglądała na osobę potrzebującą 

pomocy. - Zapytana przez funk-

cjonariuszy czy dobrze się czuje, 

powiedziała im, że ma problemy 

z oddychaniem i kłuje ją w klat-

ce piersiowej.  Mundurowi zabrali 

kobietę do pojazdu służbowego, 

gdzie udzielono jej pierwszej po-

mocy oraz wezwano pogotowie. 

Ratownicy medyczni po wstęp-

nej analizie i badaniu zdrowia 

poszkodowanej stwierdzili zawał 

mięśnia sercowego, w związku z 

czym wezwano helikopter ratun-

kowy – informuje mjr SG Joanna 

Konieczniak, Rzecznik Prasowy 

Komendanta Nadodrzańskiego 

Oddziału Straży Granicznej. 

Pamiętajmy, jeżeli widzimy osobę, 

która wedle naszych podejrzeń 

może potrzebować pomocy, to na-

tychmiast zareagujmy. 

Nie przechodźmy obojętnie. Szcze-

gólnie w upalne dni seniorzy oraz 

schorowane osoby są narażone na 

różne niebezpieczne sytuacje. 

(red)

Wakacje to czas, kiedy dzieci mają 

więcej wolnego czasu. Jednym ze 

sposobem na aktywne spędzenie 

wolnego czasu jest wtedy zabawa 

na placach zabaw. Niestety, na nie-

których tego typu obiektach jest 

niebezpiecznie przez ludzką głupo-

tę. Dlaczego? - Moje dzieci często 

bawią się na placu zabaw na terenie 

SP nr 2. Ale zauważyłam że oprócz 

dzieci, popołudniami i wieczorami 

można tam spotkać młodzież oraz 

dorosłych, którzy spożywają alkohol. 

Bywa, że rozbijają butelki i resztki 

szkła walają się po terenie placu. 

A małe dzieci, przewracając się na 

tej nawierzchni, są narażone na 

poważne skaleczenia – mówi nam 

pani Ewa. Rzeczywiście, w jednym 

z lipcowych dni wybraliśmy się na 

wskazany plac i kawałków szkła 

było bardzo wiele. Uczulamy po-

licję, aby częściej patrolowała ten 

teren (i nie tylko) i sprawdzała, czy 

place zabaw dla dzieci rzeczywiście 

spełnią swoją funkcję, a czy nie są 

miejscem alkoholowych letnich 

spotkań.                                              (am)

Ponad 150 osób w ciągu dwóch dni 

odwiedziło Makerspace Gubin w 

Gubińskim Domu Kultury. Podczas 

Drzwi Otwartych przybyłe osoby 

mogły wypróbować się w składa-

niu modeli, programowaniu pojaz-

dów z Lego, drukowaniu laserem, 

zabawie z robotem Photonem, itp. 

W programie nie zabrakło również 

eksperymentów chemicznych: 

ciecz nienewtonowska, niepękają-

ce bańki mydlane, sztuczne wulka-

ny i wiele innych. Przypomnijmy, że 

makerspace to pracownia w stylu 

„zrób to sam”. Adresatami projektu 

są osoby praktycznie w każdym 

wieku, wprowadzając tym samym 

Gubiński Dom Kultury i nasze mia-

sto w XXI wiek. Nowa przestrzeń, 

nie tylko dla miłośników majster-

kowania, powstała za sprawą Fun-

dacji Orange, która dofinansowała 

wyróżnione Pracownie Orange. 

Makerspace ruszył ze swoim sze-

rokim i atrakcyjnym wachlarzem 

możliwości. W gubińskim Maker-

space znajduje się między innymi 

ploter laserowy, dział elektroniki i 

drukarka 3D. 

red
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Spotkanie po latach

Spotykają się od kilku lat, ale ko-

lejne spotkania są coraz bardziej 

atrakcyjne i doskonalsze organi-

zacyjnie. Tym razem przez trzy dni 

(9-11.07) wspominali dawne lata 

pełnienia zasadniczej służby woj-

skowej w „pułku pod stacją”. 

Pan Stanisław Trzebiński właściciel 

obiektu dawnego „klubu pod stacją” 

użyczył gościny wszystkim tym, któ-

rzy zdecydowali się przyjechać na żoł-

nierskie spotkanie tych, którzy przed 

laty pełnili służbę zasadniczą w 73. 

pułku czołgów (JW. 2894). „Pułk pod 

stacją” – można śmiało rzec, że słynny 

w Wojsku Polskim przede wszystkim 

z faktu, że stanowił i siłę dywizji, w 

skład której wchodził, i siłę garnizo-

nu Gubin. Łatwo było do niego tra-

fić – wystarczyło zapytać o „pułk pod 

stacją” w Gubinie. Wiedzieli o nim 

wszyscy. Przypomnę, że w garnizonie 

Gubin były dwa pułki czołgów: „an-

tyfaszystów” w Komorowie(27 pcz) 

i drugi „pod stacją” (73 pcz). Jeden z 

dowódców 73. pułku czołgów przez 

pewien okres próbował zmienić do-

tychczasowe przyzwyczajenie i przy 

każdej okazji stanowczo podkreślał: 

to stacja jest przy pułku, a nie odwrot-

nie. Myślę, że nie udało się zmienić 

przyzwyczajeń – „pułk pod stacją” po-

został do dziś, choć po pułku nie po-

zostało wiele śladów. No może resztki 

trybuny, zapomniane koszarowce, za-

adoptowane na inne potrzeby warsz-

taty, garaże i magazyny, no i obraz 

jakże inny od tego, do którego byli 

przyzwyczajeni uczestnicy zlotu. 

Nie zjechał się tłum – kilkunastu, ale 

spotkanie przeżywali jakby przyje-

chali wszyscy, którzy tu przed laty 

pełnili służbę. Zjechali z całej Polski, 

z różnych lat pobytu w Gubinie. Od 

tych, którzy tu służyli w latach 70-tych 

– Marek Kurek z Gubina – kompania 

rozpoznawcza, do np. innego gubi-

nianina Macieja Budzińskiego, peł-

niącego służbę w latach 1993 – 1995 

w batalionie czołgów, którym wów-

czas dowodził mjr Mirosław Smołuch. 

Pan Maciej gubinianin, dziś pracuje 

w jednej z firm zajmującej się kowal-

stwem artystycznym. Byli rezerwiści 

z Wrocławia, Śląska, Inowrocławia, 

Poznania. Zorganizowali się niemal 

wzorowo. Na czele stanął st. kpr. To-

masz Fabisiak (służbę pełnił w latach 

1991 – 1992) dowódca czołgu  z 3 kcz. 

Dziś mieszkaniec Wrocławia, pracują-

cy w transporcie międzynarodowym, 

żonaty z dwójką dorosłych synów. Jak 

patrzą na miniony czas służby w Gu-

binie? – To zupełnie inna perspekty-

wa – podkreślają. Gdybyśmy mogli tu 

być jeszcze raz, inaczej byśmy to uło-

żyli. Był taki czas, w którym każdy cze-

kał na koniec służby jak na zbawienie. 

Dziś tamtego czasu żal. Szkoda, że nie 

można cofnąć czasu. Warto odnoto-

wać, że byli też przedstawiciele bata-

lionu rozpoznawczego. 

Z uczestnikami zlotu spotkał się były 

dowódca 73. pułku – dziś generał dy-

wizji - Wiesław Michnowicz. Z jego 

inicjatywy zorganizowano zawody 

strzeleckie, a także znaleziono czas na 

wspomnienia. A tych nie było końca. 

Brakło zapewne sił i czasu, by pamię-

cią wrócić do wszystkich wydarzeń, 

które do dziś tkwią w pamięci. Pano-

wie przyrzekli sobie kolejne spotkanie 

za rok. Już dziś jest pewne, że będzie 

nie mniej ciekawe.                                 (sp)

Ćwiczą nowy repertuar 

Ostatnie dwa lata nie były szczęśliwe 

dla Łużyczanek. Odeszły na wieczny 

odpoczynek Krystyna Pracz, Weroni-

ka Ławrecka i Anna Kamińska. Wiele 

osób zrezygnowało z pracy w zespo-

le, a skład osobowy należało ciągle 

uzupełniać. Niektóre osoby są na tzw. 

„chorobowym”, niektóre wróciły do 

zespołu po chorobie. Obecny skład 

zespołu to: Ida Kaczanowska, Zenobia 

Kamińska, Leokadia  Zięba, Danuta 

Bilicz, Sabina Siwka, Mirosława Bober, 

Krystyna Kiwert, Grażyna Legutko, 

Bożena Ostrowska, Alina Romanow-

ska, Wanda Matuszak, Wiesława 

Miecznikowska, Krystyna Biskup, Bar-

bara Nazgowicz i Danuta Kaczma-

rek. Od maja br. próby odbywają się 

w środy, a w razie potrzeby także w 

piątki w Galerii Ratusz GDK. Jeszcze 

w ubiegłym roku zespół uczestniczył 

we wrześniu w Wokalnych Warsz-

tatach Artystycznych w Kołobrzegu, 

który zakończył się m.in. koncertem 

w kołobrzeskim amfiteatrze. W tym 

roku mamy ambitne plany, mimo 

„naboru” nowych Łużyczanek. Co już 

było? Uczestniczyliśmy 3 lipca 2021w 

Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpie-

waczych „Ziemia i Pieśń” w Szprota-

wie, natomiast 24 lipca w Białkowie, 

gm. Cybinka, na zaproszenie pani Le-

okadii Szołtun, prezes Zarządu Towa-

rzystwa Miłośników Polesia i Białkowa 

Gubińskie Łużyczanki pomimo pandemii są bar-
dzo aktywne. A to za sprawą niezwykłej chary-
zmy kierownika zespołu śpiewaczego Danuty 
Kaczmarek oraz konieczności kontynuacji dzia-
łalności artystycznej zespołu. 

uświetnialiśmy artystycznie projekt 

kulturalny pn. „Jak to z chlebem było”.

Obecnie mamy zaproszenie od p. Ur-

szuli Matuszak, dyrektor Małomickie-

go Ośrodka Kultury na Biesiadę nad 

Zalewem oraz Benefis 50-lecia pracy 

redakcyjnej Donata Linkowskiego, 

redaktora Radia Zachód, dzięki któ-

remu wiele zespołów może promo-

wać swoje miejsce zamieszkania oraz 

swoją twórczość ludową na antenie. 

Ale to nie wszystko. Mamy zaprosze-

nie do Żar na VIII. Wojewódzki Prze-

gląd Zespołów Ludowych „Żary 2021”,  

który odbędzie się 28 lipca. Na razie 

intensywnie ćwiczymy nowy reper-

tuar, w tym dawne pieśni ludowe i 

tradycyjne. Zawsze liczymy na wspar-

cie i życzliwość naszych władz. Dzię-

kujemy burmistrzowi Panu B. Bart-

czakowi za dotychczasowe wsparcie 

finansowe (Kołobrzeg, Szprotawa 

– transport) oraz dyrektorowi GDK 

za opłacenie akredytacji zespołu bio-

rącego udział w festiwalu w Szpro-

tawie. Każdy udział w przeglądach, 

konkursach czy festiwalach wiąże się 

z kosztami transportu, akredytacji, 

wyżywienia, a czasami noclegów - 

stąd nasza prośba do zakładów pracy, 

prywatnych firm i ludzi dobrej woli 

o sponsoring - oczywiście w porozu-

mieniu z dyrektorem GDK Januszem 

Gajdą.                                                         (dk)

Nowoczesne technologie 
Policjanci krośnieńskiej drogów-

ki wspomagani przez kolegów ze 

Świebodzina i Gorzowa Wielkopol-

skiego kontrolowali zachowanie 

kierowców na drodze, wykorzystu-

jąc do tego celu policyjnego drona 

oraz radiowóz z wideorejestratorem. 

- Mundurowych mogliśmy spotkać 

w miejscach, gdzie najczęściej łama-

ne są przepisy oraz gdzie dochodzi 

do poważnych zdarzeń drogowych. 

W czwartek (15 lipca) wspomagani 

przez policjantów z świebodzińskiej 

grupy Speed, przy użyciu wideore-

jestratora oraz ręcznych mierników 

prędkości, kontrolowali nadjeżdżają-

ce pojazdy, a także zachowanie kie-

rowców na drodze. Natomiast dzięki 

możliwościom policyjnego drona 

- obsługiwanego przez funkcjonariu-

szy Komendy Wojewódzkiej Policji 

z Gorzowa Wielkopolskiego - mogli 

obserwować kierowców zbliżających 

się do znaku STOP, w szczególności 

na skrzyżowaniu dróg W286 z drogą 

krajową K-32 oraz na wjeździe z drogi 

krajowej do Gubina, gdzie dochodzi 

do częstych zdarzeń drogowych. 

Uwaga mundurowych skupiona 

była nie tylko na niestosowaniu 

się do znaku STOP, ale również na 

obowiązującym na ul. Kresowej w 

Gubinie zakazie wyprzedzania. Za-

rejestrowane wykroczenia przeka-

zywane były do będących w pobliżu 

patroli, które wyciągały konsekwen-

cje wobec kierowców łamiących 

przepisy – informuje podkomisarz 

Justyna Kulka, z Komendy Powiato-

wej Policji w Krośnie Odrzańskim.
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Jak ten czas leci...

Krystyna Kaczmarek-Skóra należy 

do grona powszechnie znanych 

mieszkańców Gubina. Kto jej nie 

zna oznacza, że niedawno za-

mieszkał w naszym mieście i za-

pewne wkrótce ją pozna. Znana z 

jakiego powodu? A z tego, że od lat 

jest nauczycielką, VI kadencję Pre-

zesem Zarządu oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, działacz-

ką społeczną i od lat służy pomocą. 

Rozmawiając z Panią Krystyną ga-

zeta zajęła się jej działalnością na 

fotelu Prezesa Zarządu Oddziału 

ZNP w Gubinie. - Mam niewątpliwą 

przyjemność zasiadać w fortelu pre-

zesa już VI kadencję. Jak ten czas leci 

… Niedawno (lata 90-te ub. wieku) 

byłam jeszcze szefem Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Gubinie. Na pracę 

ZNP, na rolę jaką wypełniał, patrzy-

łam z pewnym przymrużeniem oka. 

Nie czułam i nie rozumiałam związ-

ku, uważałam go za instytucję zbęd-

ną, nikomu niepotrzebną. Po latach 

– tak najczęściej bywa – mój punkt 

widzenia się zmienił. O tym za chwi-

lę.  Urodziłam się na porodówce w 

Brodach. Wspominam ówczesną 

położną, była Niemką. Tak wtedy 

jeszcze było. Mieszkaliśmy w licznej 

rodzinie w Bieczu. Tu skończyłam 

szkołę podstawową, potem szkoła 

średnia w pobliskim Lubsku i studia 

w Zielonej Górze, po których zosta-

łam wykwalifikowaną matematycz-

ką, dodatkowo miałam zaliczone 2 

lata fizyki i zrobiłam podyplomowe z 

filozofii. Pracę zawodową rozpoczę-

łam w liceum w Lubsku. Moja aktyw-

ność i „talenty wszelakie” sprawiły, że 

stałam się osobą w centrum zainte-

resowania – nieskromnie przyznam – 

warszawskiej centrali. Jednak nie wi-

działam się w Warszawie. Za wszelką 

cenę nie chciałam opuszczać Ziemi 

Lubuskiej. Po długich i złożonych 

perturbacjach znalazłam pracę w 

Gubinie. Był rok 1979, kiedy to rozpo-

częłam pracę w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Gubinie. Dyrektor szkoły - w 

owym czasie Franciszek Kotapski - 

znalazł dla mnie, oprócz pracy na-

uczyciela, inne ciekawe zajęcia dla 

dobra uczniów i szkoły. Tu również 

znalazła się praca dla mojego męża 

Jana, którego poślubiłam na ostat-

nim roku studiów. Po kilku latach 

znalazłam się w gronie nauczycieli 

Liceum Ogólnokształcącego, także 

i mój mąż. - Biorąc pod uwagę za-

angażowanie w różne działania na 

rzecz środowiska w 1998 roku Krysty-

na Kaczmarek-Skóra została wybra-

na Prezesem Zarządu Oddziału ZNP 

w Gubinie. - Obowiązki przyjęłam od 

Pani Elżbiety Rajkowskiej. Wówczas 

już miałam nieco inny punkt widze-

nia na pracę ZNP. Zaczęłam powoli 

rozumieć sens funkcjonowania tej 

organizacji, zrozumiałam potrzebę 

jej istnienia. Czułam jak ta działal-

ność mnie wciąga. Wiedziałam i 

byłam coraz to bardziej przekonana, 

że musi być ktoś, kto zadba o dobro 

polskiej oświaty. Jak nie ZNP, to kto? 

Ponieważ życie jest pełne nieprze-

widzianych zdarzeń, to niektóre z 

nich sprowadziły mnie na ziemię 

i nauczyły nowych doświadczeń. 

Wspomnę chociażby narodziny 

pierwszego dziecka. Towarzysząca 

mu niesprawność pokazała mi, że 

jest też inny świat i muszę się z nim 

zmierzyć. A dziś? – Wspomniałam, 

że prezesuję VI kadencję. Pomimo 

tego ciągle uczę się czegoś nowego 

w działaniu. Co jakiś czas pojawia 

się nowa rzeczywistość, wszystko to 

studnia bez dna, co rusz inne prio-

rytety, np. strajk w 2019 roku. Nie 

udało się wówczas osiągnąć tego, 

co chcieliśmy, ale praca na rzecz 

społeczności gubińskich pedago-

gów nie może mieć końca i każdy 

nawet najmniejszy sukces przynosi 

satysfakcję.  O czym marzę? Przede 

wszystkim o zdrowiu, które da mi 

siłę do wszelkich działań na rzecz 

drugiego człowieka. 

(sp)  

Zgłaszajmy zagrożenia
Tym razem członkowie Stowarzysze-

nia Oficerów 5. Dywizji Wojska Pol-

skiego „Kresowiak” spotkali się, by 

podsumować kolejny rok działalności 

organizacji i wybrać nowe władze na 

koleją trzyletnią kadencję.  

Przypomnijmy - po rozwiązaniu 5. 

Kresowej Dywizji Zmechanizowanej 

w grudniu 1998 roku grupa oficerów, 

która zakończyła służbę wojskową i 

pozostała w garnizonie, postanowi-

ła założyć stowarzyszenie mające na 

celu kontynuować tradycje dywizji 

stacjonujących od 1956 roku w Gu-

binie. Po kilku niezobowiązujących 

spotkaniach 28  lutego 2000 roku 

odbyło się zebranie, podczas którego 

powołano Komitet Założycielski Sto-

warzyszenie w składzie: płk rez. Lech 

Kamiński, ppłk rez. Wiesław Jankow-

ski, ppłk Janusz Pietras i ppłk rez. Ste-

fan Pilaczyński. W zebraniu uczestni-

czyło 21 oficerów. Jego zadaniem było 

doprowadzenie do rejestracji organi-

zacji w sądzie. Tymczasową siedzibą 

stowarzyszenia był Klub Garnizonowy 

przy ul. Kresowej 115, a urzędowym 

adresem mieszkanie płk. Kamiń-

skiego przy ulicy Podgórnej. Krajowy 

Rejestr Sadowy zarejestrował Stowa-

rzyszenie w maju 2000 roku. Zatem 

Zebranie wyborcze 
„Kresowiaka”

Stowarzyszenie funkcjonuje już od 

ponad 20 lat i ma na swoim koncie 

wiele wydarzeń wskazujących na 

kontynuację tradycji wojskowych i 

dywizyjnych. Zebranie prowadzo-

ne przez mjr. Bogdana Iłowskiego 

przebiegło sprawnie i konstruktyw-

nie. Wybory nowych władz nie były 

dla nikogo zaskoczeniem. Wniosek 

o powołanie „starego” prezesa mjr. 

Piotra Beśkiewicza na kolejną ka-

dencję został poparty jednomyślnie i 

tym samym  przegłosowany. Uznano 

także w zgłoszonym wniosku brak 

potrzeby zmian w składzie zarządu, 

który pozostał taki, jak dotychczas: 

wiceprezes ppłk Stefan Pilaczyński, 

sekretarz mjr Bogdan Iłowski, skarb-

nik płk Mirosław Kamieniarz i członek 

zarządu mjr Jan Gortych. Zmiany na-

stąpiły w składzie Komisji Rewizyjnej. 

Ta rozpocznie działalność w składzie: 

przewodniczący mjr Mieczysław Sat-

ko, członek mjr Zbigniew Gaczyński. 

A na zakończenie żołnierska kolacja 

i żołnierskie wspomnienia. Bez tych 

nie da rady żyć i trudno sobie wyobra-

zić czas, by tych wspomnień zabrakło. 

I po to między innymi funkcjonuje 

Stowarzyszenie Oficerów „Kreso-

wiak”.                                                              (sp)

Sezon letni, to czas w którym ład-

na pogoda i dużo wolnego czasu 

sprzyja nie zawsze bezpiecznej 

i zgodnej z prawem, beztroskiej 

zabawie. Dlatego też, w trosce o 

bezpieczeństwo własne oraz osób, 

które podczas wakacji często zapo-

minają o konsekwencjach nieod-

powiedzialnego zachowania, poli-

cja zachęca do zgłaszania zagrożeń 

za pośrednictwem Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jest to narzędzie, za pomocą któ-

rego mieszkańcy powiatu kro-

śnieńskiego dzielą się swoimi 

spostrzeżeniami co do zagrożeń 

występujących w miejscu za-

mieszkania. - Od 2016 roku otrzy-

maliśmy ponad 2600 zgłoszeń, 

w tym blisko tysiąc zostało po-

twierdzonych i wyeliminowanych, 

1400 niepotwierdzonych, ponad 

230 stanowiło żart lub pomyłkę, 

a 13 jest w weryfikacji. Mimo, iż 

część zgłoszeń nie została przez 

policjantów potwierdzona, każdy 

sygnał jaki otrzymujemy od miesz-

kańców jest dla nas bardzo ważny 

i wpływa na poprawę bezpieczeń-

stwa w powiecie. 

W aplikacji, możemy zaznaczyć 

zagrożenia, które dotykają bezpo-

średnio nas samych, a także które 

mają, bądź mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo innych osób. Ka-

talog jest bardzo szeroki i zawiera 

między innymi miejsca i sytuacje, 

które mają ogromne znaczenie 

właśnie w sezonie letnim, gdzie 

ładna pogoda i więcej wolnego 

czasu sprzyja nie zawsze bezpiecz-

nej i zgodnej z prawem, beztro-

skiej zabawie. 

Znajdziemy tu takie zagrożenia 

jak: akty wandalizmu, grupowanie 

się małoletnich zagrożonych de-

moralizacją, miejsca niebezpiecz-

ne na wodach, miejsca niebez-

piecznej działalności rozrywkowej, 

nielegalne rajdy samochodowe, 

używanie środków odurzających, 

czy też spożywanie alkoholu w 

miejscach niedozwolonych. Pełną 

listę zagrożeń możesz znaleźć po 

wejściu na krajowa mapę zagro-

żeń bezpieczeństwa  - znajdują-

ce się na stronach internetowych 

komend wojewódzkich, powia-

towych i miejskich Policji, bądź 

wpisując nazwę w wyszukiwarce 

internetowej – wyjaśnia podko-

misarz Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim. 

Po otwarciu aplikacji, trzeba wpro-

wadzić zgłoszenie, wybierając ka-

tegorię zagrożenia, a następnie 

zaznaczyć na mapie miejsce wy-

stępowania. Można także uszcze-

gółowić zgłoszenie, wprowadzając 

datę, opis zagrożenia, dzień tygo-

dnia i porę dnia, a także załączyć 

plik o pojemności max 5MB. 

Każde otrzymana informacja jest 

odbierana przez koordynatora Kra-

jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-

stwa. Na sprawdzenie zgłoszenia 

policjanci mają kilka dni.
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Woda to żywioł! Był wiernym towarzyszem

Ślubowali 

22 lipca był smutnym dniem dla 

policjantów z Gubina. Tego dnia bo-

wiem „na wieczną służbę” odszedł 

Homar. Niemiecki owczarek służył 

w gubińskiej jednostce przez 10 lat 

jako pies patrolowo-tropiący. Wspól-

nie ze swoim przewodnikiem, st. asp. 

Andrzejem Malinowskim miał na 

koncie wiele sukcesów. - Był przyja-

cielem dzieci, ale jednocześnie sta-

nowił zagrożenie dla przestępców. 

Wraz ze swoim opiekunem uczest-

niczył w wielu festynach i działaniach 

profilaktycznych, podczas których 

uczono prawidłowych zachować w 

relacji człowiek-pies oraz prezento-

wał swoje umiejętności. Brał udział 

w licznych akcjach poszukiwawczych 

osób zaginionych, tropił sprawców 

przestępstw i zabezpieczał masowe 

imprezy – wspomina podkom. Justy-

na Kulka, oficer prasowy z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Odrzań-

skim.                                                          (red)

Za nami połowa wakacji. Dla nie-

których okazały się tragiczne... 

Wysokie temperatury przyciąga-

ją tłumy na plaże przy jeziorach. 

Wciąż wiele osób nie czuje respek-

tu przed żywiołem, jakim jest woda. 

Policjanci przypominają, aby wy-

bierając się nad jezioro, zabrać ze 

sobą zdrowy rozsądek. Od czerwca 

do końca lipca doszło w wojewódz-

twie lubuskim aż do 11 utonięć. 

Nie można zapominać, że woda 

nawet ta pozornie najspokojniej-

sza, w jednej chwili może stać się 

niebezpiecznym i groźnym żywio-

łem. Czasami wystarczy moment, 

żeby doszło do tragedii. Policjanci 

w trosce nad wypoczywającymi 

kontrolują tereny wodne i przy-

wodne, jednak na nic się one zda-

dzą jeśli sami nie zachowamy roz-

sądku podczas wypoczynku nad 

wodą. Jest to jeden z żywiołów, 

który z jednej strony daje ukojenie 

zwłaszcza w upalne dni, z drugiej 

zaś bywa bardzo niebezpieczny. W 

większości przypadków przyczyną 

tragicznych w skutkach zdarzeń 

jest brawura osób zażywających 

kąpieli, którzy przeceniają swoje 

umiejętności pływackie, wchodzą 

do wody bez wcześniejszego przy-

gotowania, a do tego niejednokrot-

nie po spożyciu alkoholu. Czasami 

wystarczy chwila nieuwagi, żeby na 

pomoc było za późno. Przykład? 22 

lipca pobyt nad akwenem zakoń-

czył się tragicznie dla 53-letniego 

mężczyzny, która zniknął pod po-

wierzchnią wody na dzikiej nie-

strzeżonej plaży jeziora Piaszno w 

miejscowości Bronków. Zaangażo-

wani w działania płetwonurkowie 

ze straży pożarnej z Zielonej Góry 

i Nowej Soli, po półtoragodzinnych 

poszukiwaniach wyciągnęli z wody 

ciało mężczyzny. Podjęte czynno-

ści reanimacyjne nie przyniosły 

skutku. Okoliczności zdarzenia 

wyjaśniane są przez policjantów 

krośnieńskiej jednostki pod nad-

zorem Prokuratora Rejonowego w 

Krośnie Odrzańskim.  Jest to bez 

wątpienia ogromna tragedia dla 

rodziny, jednak niech to zdarzenie 

będzie dla wszystkich przestrogą. 

Woda to żywioł, który nie wybacza 

błędów... Warto  mierzyć siły na 

zamiary. Nie przeceniajmy swoich 

możliwości pływackich, asekuruj-

my się obecnością innych osób czy 

bojką. Jeśli chcemy spróbować pły-

wania długodystansowego, to lep-

szym miejscem będzie basen, niż 

środek jeziora. Nigdy nie wchodź-

my do wody po alkoholu, który 

powoduje zaburzenia zmysłów, 

orientacji czy równowagi. Nawet 

jego niewielka ilość w połączeniu 

z wysoką temperaturą powoduje, 

że nasze reakcja na niebezpieczeń-

stwo mocno się opóźnia. Zwra-

cajmy uwagę na osoby obok nas. 

Może się okazać, że ktoś będzie 

potrzebował naszej pomocy. Jeżeli 

będziemy w stanie mu pomóc, to 

uczyńmy to, ale w granicach swo-

ich możliwości. Jeżeli nie będziemy 

się czuć na siłach to poinformujmy 

o tym inne osoby.

W asyście pocztu sztandarowego 

oraz w obecności kadry kierowniczej i 

zaproszonych gości, 29 nowych funk-

cjonariuszy Nadodrzańskiego Od-

działu Straży Granicznej złożyło rotę 

ślubowania.

Komendant NOSG gen. bryg. SG To-

masz Michalski podkreślił znaczenie 

słów złożonej przez nich roty ślubo-

wania. Zaznaczył także, że służba w 

Straży Granicznej zobowiązuje do 

wielu wyrzeczeń, ale daje szansę na 

osobisty rozwój. Wyraził również na-

dzieję, że zdobywanie wiedzy oraz 

zgłębianie codziennej służby przy-

niesie młodym adeptom zawodową 

satysfakcję. Nowi funkcjonariusze 

pomyślnie przeszli przez całą proce-

durę kwalifikacyjną, która rozpoczęła 

się w ubiegłym roku. Zostali wyło-

nieni spośród kilkuset kandydatów, 

którzy złożyli dokumenty. Zanim za-

łożyli mundur wszyscy musieli przy-

stąpić do testów psychologicznych, 

badanń na wariografie, sprawdzenia 

wiedzy ogólnej i poziomu znajomo-

ści języków obcych oraz wykazać się 

odpowiednią sprawnością fizycz-

ną. - Wśród nowych funkcjonariuszy 

jest 11 kobiet i 18 mężczyzn. Rozpo-

częli oni szkolenie podstawowe oraz 

podoficerskie w jednym z ośrodków 

szkolenia Straży Granicznej. Po ukoń-

czeniu szkolenia - w stopniu kaprala 

Straży Granicznej - rozpoczną służbę 

w jednej z placówek NOSG. Wszystkie 

osoby, które są zainteresowane wstą-

pieniem w nasze szeregi, zapraszam 

na stronę Nadodrzańskiego Oddzia-

łu SG, gdzie zamieszczone zostały 

informacje związane z procedurami 

rekrutacji – mówi mjr SG Joanna Ko-

nieczniak, rzecznik prasowy Komen-

danta NOSG.                                         (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) – Autoryzo-
wany 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 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, elek-
tryczną . 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.
NAPRAWA mebli tapicerowanych, On-lInE. 
TEl. 794 936 314.
POSZUKUJĘ osobę do koszenia trawy i prac 
porządkowych przy domowym ogródku. 
Prywatnie. Tel. 792 29 62 62.
SPRZEDAM pszenicę z gospodarstwa, 50 kg - 
45 zł, Gubin, legnicka 53 A. Możliwy dowóz Tel. 
781 899 011.
USZY montażowe do słupków ogrodzenio-
wych. Platery 80x80, 100x100. Sprzedam 
produkcje uszów do słupków ogrodzeniowych z 
maszynami i oprzyrządowaniem. Tel. 504-370-
020 e-mail: prohamet@wp.pl

Mobilny punkt 
szczepień przeciw 

COVID - 19  
w gminie Gubin, 

14 sierpnia 
(bez wcześniejszej 

rejestracji)
Strzegów godz. 

9.00-11.00 
(budynek szkoły) 

Grabice 
godz. 12.00-14.00 

(budynek A szkoły)
Sękowice 

godz.15.00-17.00 
(świetlica) 
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Kilka pytań do ... Bezmyślni podpalacze 

Głaz upamiętniający najazd Husytów na wieś Schmachtenhaym zo-

stał postawiony przez społeczeństwo Guben 27 października 1929 

roku w 500 rocznicę napadu na wieś. Husyci złupili wieś i zniszczyli 

ją całkowicie.

Z najmłodszymi stażem funkcjonariuszami policji: post. Kingą Zychlą i post. Błażejem 

Kancelarzem z gubińskiego komisariatu rozmawia Antoni Barabasz.

Czy decyzja Pani o wstąpieniu w 

szeregi policji została podjęta po 

tzw. głębokim namyśle, czy zosta-

ła podjęta pod wpływem jakiegoś 

impulsu?

Zostanie, czy też wstąpienie w szere-

gi policji nigdy nie było moim pierw-

szoplanowym marzeniem, ale w na-

szej rodzinie jest już kilku policjantów 

rozrzuconych po kraju. Mój tata rów-

nież nosił mundur, ale służby celno

-skarbowej. Ja również początkowo 

zamierzałam związać się z tym wła-

śnie zawodem, ale dowiedziałam się, 

że policja poszukuje kandydatów do 

służby i podjęłam decyzję o złożeniu 

aplikacji. Mimo wszystko chyba nie 

byłabym szczera, mówiąc, że podję-

łam ją całkowicie spontanicznie...

Jest już Pani po ukończeniu tzw. 

szkółki policyjnej, a obecnie zosta-

ła oddelegowana do Zielonej Góry. 

Czy czuje się Pani tym samym peł-

noprawnym „stróżem prawa”?

W Policji swoją służbę rozpoczęłam 

w maju b. roku. Na początku zosta-

łam skierowana na ponad dwumie-

sięczny kurs przygotowawczy do 

Szkoły Policji w Pile. Obecnie jestem 

przydzielona do służby w Zielonej 

Górze w celu nabrania odpowiednie-

go doświadczenia; po jej zakończe-

niu rozpocznę służbę w gubińskim 

komisariacie, chyba, że moi przeło-

żeni podejmą inną decyzję. Każdy 

z nowo przyjętych funkcjonariuszy, 

siłą rzeczy, swoją pracę zawodową 

rozpoczyna od odbycia niezbędnych 

kursów i pracy tzw. patrolowo-inter-

wencyjnej. Tak jest również w moim 

przypadku. Ja jeszcze nie podjęłam 

ostatecznej decyzji, w jakim pionie 

chciałabym dalej służyć. Również bę-

dzie to decyzja moich przełożonych.

W jaki sposób kobieta – będąc 

funkcjonariuszką policji - jest w 

stanie pogodzić wiele nakładają-

cych się obowiązków tych zawo-

dowych, jak i rodzinnych?

Mamy dwie wspaniałe córki, młod-

szą Mariannę i starszą Zuzannę, któ-

ra już chciałaby być policjantką! Ale 

na ten moment – jeżeli w przyszłości 

podejmie taką decyzję – musi jesz-

cze długo poczekać. Jest to wszak 

wybór drogi życiowej, a ja natomiast 

chcę swoją drogę zawodową zwią-

zać na stałe z policyjnym mundu-

rem. Bowiem w tej pracy nie ma mo-

notonii! Każdy dzień przynosi nowe 

wyzwania, satysfakcję z tego, co się 

robi i  jednocześnie odpowiedzial-

ność za podejmowane decyzje. Idąc 

na służbę – nikt z nas nie wie – co ona 

przyniesie i jak może się zakończyć. 

Służba jednocześnie przynosi wiele 

satysfakcji, ale niesie również wielką 

odpowiedzialność za podejmowa-

ne decyzje, bowiem z drugiej strony 

mamy ludzi, których można też ła-

two skrzywdzić... 

A jak było w Pana przypadku?

Taką decyzje podejmuje się na całe 

dorosłe życie, tak też było u mnie. Po 

ukończeniu szkoły średniej miałem 

jakąś bliżej niesprecyzowaną - nie-

określoną „smykałkę” do założenia 

munduru. Chciałem się związać z 

inną formacją mundurową, ale nie 

zostałem do niej przyjęty. Złożyłem 

niezbędne dokumenty do Komen-

dy Policji w Krośnie Odrzańskim. Po 

przejściu niezbędnych egzaminów 

i testów - w tym ze sprawności fi-

zycznej, komisji lekarskiej i złożeniu 

ślubowania – zostałem policjantem!  

Swoją służbę rozpocząłem we wrze-

śniu 2020 roku. 

Pełni zatem Pan już normalną służ-

bę w strukturze gubińskiego ko-

misariatu, a w jakim pionie chciał-

by Pan najchętniej pracować?

Służbę rozpoczyna się od zostania 

tzw. krawężnikiem w pionie patro-

lowo-interwencyjnym. Jest to jed-

nocześnie prawdziwa „szkoła życia” 

dla policjanta, który spotyka się ze 

wszystkimi sprawami - poczynając 

od awantur domowych, kolizji i wy-

padków drogowych, rozbojów aż 

do spraw najbardziej tragicznych 

związanych z samobójstwami lub 

morderstwami... Tu jest właśnie 

niezbędna bardzo duża odporność 

psychiczna... Równie ważnym czyn-

nikiem jest odporność fizyczna, gdyż 

zdarzają się takie sytuacje, że jedynie 

zastosowanie siły fizycznej wobec 

osoby, w stosunku do której podej-

muje się konkretna interwencje - 

może zapobiec jeszcze większemu 

złu, jak np. napad, rozbój, czy też pro-

blemy alkoholowe niektórych osób. 

W swojej pracy niemal na co dzień 

mamy do czynienia z problemami 

patologicznymi, czy wręcz próbami 

i rzeczywistymi napaściami słowny-

mi na policjantów. Decydując się na 

zostanie policjantem  każdy poten-

cjalny kandydat musi się po prostu z 

tym liczyć. 

Czy w rodzinie jest Pan pierwszą 

osobą noszącą mundur policjanta? 

Tak, ale mam jeszcze wujka będą-

cego starszym oficerem w jednej z 

jednostek wojskowych na Dolnym 

Śląsku.

Jakie wobec tego przesłanie 

chciałby Pan skierować do przy-

szłych policjantów?  

Dla wielu młodych ludzi dość istot-

nym momentem jest chyba pod-

jęcie i zarazem przeskoczenie na-

zwałbym to „psychicznej decyzji” do 

wstąpienia w szeregi policji.  Trzeba 

być po prostu stanowczym i nie rezy-

gnować z raz obranej drogi, bo praca 

w  tej formacji nie jest łatwa, ale jed-

nocześnie daje możliwość awansu 

zawodowego i rozwiązywania wielu 

złożonych zagadnień, jakie niesie 

codzienne życie, nie zapominając o 

zapewnieniu ładu i bezpieczeństwa. 

Jak wspomniała koleżanka – abso-

lutnie każdy z nas nie chciałby być 

zmuszonym do użycia ostatecznego 

środka, czyli broni.

Każdy z nas żyje jakimiś marzenia...

Nie odbiegamy od innych, chcieliby-

śmy podnosić swoje kwalifikacje za-

wodowe, awansować w strukturach 

służbowych i dobrze służyć społe-

czeństwu.

Głaz upamiętniający to wydarze-

nie stał sobie spokojnie przez kil-

kadziesiąt lat. Był swego rodzaju 

atrakcją turystyczną dla miesz-

kańców obu przygranicznych 

miast i turystów podążających 

szlakiem plemion słowiańskich, 

a wśród nich Serbołużyczan. W 

powojennych lat został nazwany 

„głazem hańby”. Wokół etymo-

logii samej nazwy zniszczonej 

wsi i wydarzeń jakie tam miały 

miejsce przed 500 latami urosła 

sporych rozmiarów legenda. Było 

kilka wersji. Niedawno sprawą 

zajął się regionalista, miłośnik hi-

storii narodu  łużyckiego Tadeusz 

Raut. Po czasie jego dochodzenia 

do najbardziej sensownej praw-

dy okazało się (na podstawie li-

teratury nienieckiej), że nazwę 

najczęściej dotychczas używaną 

wymyślono, tłumacząc na język 

polski nazwę wsi. Okazało się, że 

nie wymyślono przed laty tej na-

zwy, a wzięła się od nazwiska wła-

ściciela wsi. Miejsca za mało, by 

wytłumaczyć wszystkie historie 

związane z „gajem hańby” i inny-

mi okolicznościami związanymi 

z tą nazwą. Najprościej mówiąc - 

hańby nie było, nikogo do studni 

nie wrzucono, zakonnice były da-

leko od miejsca zdarzenia. Husy-

ci – wieś złupili i pojechali łupić 

kolejne wsie i miasta. A 500 lat 

później postawiono pamiątkowy 

głaz z wyrytym na nim czytelnym 

jeszcze napisie, który głosi: „Vor 

Heindes not behut uns Gott”, co 

znaczy „Zachowaj nas Boże przed 

gwałtem nieprzyjaciół”.

T. Raut skutecznie szukając dla 

zapomnianego kamienia „do-

brych wiatrów”, podjął informację 

o możliwości pozyskania niewiel-

kiego funduszu z puli Starostwa 

Krośnieńskiego, które ogłosiło 

konkurs ofert na zadanie publicz-

ne m.in. w temacie „ocalić od za-

pomnienia”. Wraz sekretarz SPZG 

Urszulą Kondracik złożyli ofertę i 

… cierpliwość została nagrodzo-

na. Rozpoczęli działania mające 

na celu przywróceniu pamiątko-

wemu głazowi nieco blasku. 

Informacja, którą 19 czerwca 

przekazał T. Raut zwaliła z nóg. 

Nieznani sprawcy przy kamieniu 

rozpalili ogień, w wyniku którego 

istotna część głazu uległa znisz-

czeniu. Wandale, barbarzyńcy, 

bezmyślni podpalacze? Trudno 

dać jednoznaczną odpowiedź. To 

godne potępienia działanie nie 

zniechęciło realizatorów zadania 

wspieranego przez Starostwo. 

W sprawie zmian niezbędnych 

w harmonogramie i kosztorysie 

odbyło się posiedzenie zarządu 

SPZG z udziałem wicestarosty 

Ryszarda Zakrzewskiego. Wspól-

nie uznano, że wobec wydarzeń 

jakie miały miejsce 18 lub 19 

czerwca br. przy pamiątkowym 

głazie, należy zmienić niektóre 

wcześniej zaplanowane czynno-

ści. Z korektą działań zapoznano 

wicestarostę i uwzględniono jego 

sugestie. Pomimo zaistniałych 

komplikacji zaplanowane wcze-

śniej prace pozwolą na uczczenie 

w październiku kolejnej rocznicy 

najazdu i zniszczenia łużyckiej 

wsi przez Husytów.


