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Brawo Paweł!

Paweł Krupiński udowodnił, że nie 

ma dla niego rzeczy niemożliwych. 

Jako pierwszy polski pływak z Zespo-

łem Downa przepłynął w otwartych 

zbiornikach 3 kilometry. 

                                                       czytaj str.11

English Camp 

Zbór Betlejem Kościoła Zielonoświąt-

kowego w Gubinie był organizato-

rem obozu English Camp, przezna-

czonego dla dzieci i młodzieży. Co na 

nim robiono?

cztyaj str.10

Udany początek sezonu
MKP Carina Gubin udanie rozpoczęła III-ligowy sezon. Po 4 kolejkach ma na 
swoim koncie 5 pkt., co jak na beniaminka jest dobrym wynikiem. Do histo-
rii przejedzie mecz z Polonią Bytom. Nasza drużyna sensacyjnie wygrała z 
dwukrotnym mistrzem Polski 1:0. Czy w naszym mieście nastanie moda na 
chodzenie na mecze Cariny?                                                                              czytaj str.  8

Puchar dla 
najlepszego!

czytaj str. 4

Przygotowani do startu 

Przed nami nowy rok szkolny. Rządzący zapowiadają powrót do szkół w trybie sta-
cjonarnym, ale należy mieć na uwadze 4. falę koronawirusa, która może wiązać się 
z powrotem przed monitor. Placówki oświatowe w Gubinie wykorzystały okres wa-
kacyjny do prac remontowych i konserwatorsko-porządkowych.               czytaj str. 6



2    czwartek 26.08.2021 aktualności miejskie
Remontują kolejne osiedle

Nasze miasto ma sporo doświad-

czenie we współpracy z zarządcami 

wspólnot mieszkaniowych, głównie 

z gubińską Spółdzielnią Mieszka-

niową. W poprzednich latach dzięki 

takiemu porozumieniu wykonano 

wiele parkingów, dróg wewnętrz-

nych oraz chodników przy budyn-

kach wielorodzinnych na os. Emilii 

Plater oraz przy ul. Kosynierów. Tym 

razem trwa podobne przedsięwzię-

cie pod nazwą: „Przebudowa dróg 

wewnętrznych przy ul. Gen. Puła-

skiego w Gubinie wraz z budową 

nowych miejsc postojowych”. 

Dzięki partycypacji w kosztach za-

daniach przy blokach powstanie 

dwukierunkowa droga wewnętrz-

na z kostki brukowej. Ponadto wy-

budowane zostaną miejsca posto-

jowe, nowe chodniki oraz dojścia 

do klatek schodowych.  Koszt prac 

to ponad 300.000 zł, a zadanie wy-

konuje gubińska firma „Ażur”.

- Ogromnie cieszymy się, że w 

końcu będziemy mieli komfort 

jeżdżenia, parkowania oraz cho-

dzenia po naszym najbliższym 

otoczeniu – mówi jeden z miesz-

kańców. – Przez wiele lat płyty 

betonowe uległy dużemu uszko-

dzeniu, a miejsca parkingowe 

pozostawiały wiele do życzenia. 

Wierze, że będzie zdecydowanie 

lepiej i nie mogę doczekać się 

końcowych efektów. 
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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 niebieskiego,

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 zobo-

wiązani do oddzielnego gromadze-

nia bioodpadów kuchennych oraz 

odpadów zielonych pochodzących z 

pielęgnacji ogrodów, terenów zielo-

nych 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 mia-

sta Gubina mogą oddawać bezpłat-

nie odpady komunalne do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych przy ul. Śląskiej 36 w Gu-

binie, wjazd od ul. Kołłątaja. Odpady 

można oddać po okazaniu wpłaty 

za ostatni miesiąc gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Transport 

odpadów do PSZOK następuje we 

własnym zakresie. PSZOK jest czyn-

ny: wtorek, czwartek, piątek, sobota 

w godzinach 8.00 – 15.00, środa w 

godzinach 10.00 – 18.00. W ponie-

działek PSZOK jest nieczynny.

Od momentu wyposażenia nie-

ruchomości w urządzenia do gro-

madzenia odpadów komunalnych 

mieszkańcy nieruchomości będą zo-

bowiązani do segregacji odpadów.

W przypadku nie dopełnienia obo-

wiązku segregacji zostanie wydana 

decyzja administracyjna uwzględ-

niająca stawkę opłaty podwyższo-

nej 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.

Targi w Cottbus

W dniach 22-23 stycznia 2022 roku 

w godz. 10.00 do 18.00 w halach 

wystawienniczych w Cottbus (Cot-

tbuser Messegelände) odbędą się 

targi, na których lokalni rzemieśl-

nicy będą mogli zaprezentować 

swoje usługi i produkty.

Miasta Guben i Gubin w ramach 

projektu „Dwa Ratusze – jedno Eu-

romiasto. II. etap” także zamierzają 

wziąć udział w tym wydarzeniu. 

Obecnie trwają przygotowania 

wspólnego stoiska wystawowego, 

które organizują oba urzędy. Opła-

ta do organizatora targów za udział 

zostanie pobrana proporcjonalnie 

od wszystkich wystawców.

Chętni rzemieślnicy oraz lokalne fir-

my rzemieślnicze z Gubina, które 

chciałyby zaprezentować swoje pro-

dukty, bądź usługi przy wspólnym 

stoisku Euromiasta Guben-Gubin, 

proszone są o przesłanie zgłoszenia 

do Wydziału Nieruchomości i Współ-

pracy Zagranicznej w Urzędzie Miej-

skim w Gubinie – Anna Karykowska, 

karykowska@gubin.pl, tel. 68 4558121. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń 

lub podobieństwa wystawianych 

produktów/branży, będzie decy-

dować kolejność zgłoszeń. Ilość 

miejsc ograniczona!

Termin zgłoszeń upływa 30 wrze-

śnia 2021 (godz. 15:00).
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Po raz kolejny Stowarzyszenie Strzelecko – Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier” było organizatorem za-

wodów sportowych o Puchar Starosty Powiatu Krośnieńskiego rozgrywanych 15 sierpnia z okazji Dnia Wojska 

Polskiego. 

Wilczym topem 
W niedzielę, 15 sierpnia, w Chlebowie odbyła się 
kolejna odsłona Biegu Tropem Wilczym. W Bie-
gu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wystartowali 
zawodnicy w praktycznie każdym wieku.

Czy powstanie 
kolory mural?

Puchar dla najlepszego!

Przypominamy, że nadal trwa zbiórka funduszy na zor-

ganizowanie ciekawego eventu, który sprawi, że Gubin 

stanie się bardziej kolorowym miejscem. 

Kiermasz dla Samuela

Mówi wiceprezes Stowarzyszenia 

ds. organizacyjnych Roman Kacz-

marek: - Jest to tradycyjny turniej 

rozgrywany pod patronatem staro-

sty krośnieńskiego. W tegorocznych 

zawodach uczestniczy 47 zawodni-

ków z 8 klubów strzeleckich z tzw. 

ściany zachodniej – z województwa 

Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i 

Ziemi Lubuskiej. Natomiast rywa-

lizacja sportowa przebiega w 10 

konkurencjach strzeleckich, jak pi-

stolety centralnego i bocznego za-

płonu oraz z tej samej broni w tzw. 

strzelaniu szybkim (na czas), karabi-

nu sportowego bocznego, strzelby 

gładkolufowej „Brenecka” w strzela-

niu tradycyjnym i szybkim, karabinu 

centralnego zapłonu w klasie stan-

dard, z użyciem celownika optycz-

nego i wielu innych. Są to zawody 

organizowane pod egidą Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego, w 

których udział jest niezbędny w celu 

zachowania licencji strzeleckiej. 

Gościem honorowym tegorocznych 

zawodów był po raz pierwszy odwie-

dzający gubińską strzelnicę Roman 

Kędra - Prezes Lubuskiego Związku. 

Został on uhonorowany przez Pre-

zesa Stowarzyszenia gen. dyw. rez. 

Wiesława Michnowicza pamiątko-

wym medalem. Władze powiatu 

reprezentował wicestarosta Ryszard 

Zakrzewski, który wespół z Prezesem 

„Pioniera”  na zakończenie zawodów 

wręczali najlepszym zawodnikom w 

poszczególnych konkurencjach pa-

miątkowe medale. W tym roku pu-

char starosty w klasyfikacji general-

nej trafił do rąk Adama Bilicza, który 

pokonał swojego ojca Stanisława i 

Daniela Ratajczaka. 

- Przed nami jeszcze dużo pracy – 

mówi w rozmowie z „Wiadomościa-

mi” Prezes Stowarzyszenia „Pionier” 

gen. W. Michnowicz. - Oddanie do 

użytku w maju 2019 roku tej strzel-

nicy stanowiło zaledwie początek 

naszych inwestycji. Strzelnica po-

zwoliła nam na rozpoczęcie zarów-

no naszej działalności strzeleckiej, 

jak też w pewnej mierze na prowa-

dzenie działalności komercyjnej, 

aby tym samym zdobywać, oprócz 

naszych składek członkowskich, 

niezbędne środki na dalszą działal-

ność. Obecnie jesteśmy w trakcie 

prac wykończeniowych na obiekcie 

socjalno – magazynowym, mamy 

już podłączone niezbędne media. 

Rozpoczęta jest tez budowa kolej-

nego budynku z przeznaczeniem 

na prowadzenie zajęć szkolenio-

wych. W tym roku czeka nas pilna 

sprawa związana ze wzmocnieniem 

wałów oddzielających poszczegól-

ne tory strzeleckie, ponieważ do-

tychczasowe zapory nie wytrzymują 

obciążenia.

Stroną kwatermistrzowską zawo-

dów zajął się członek Stowarzyszenia 

– Krzysztof Kaszek – serwując wspa-

niały bigos i kiełbaskę z rusztu, zimne 

napoje, herbatę i kawę. Pełne wyniki 

zawodów znajdują się na stronie in-

ternetowej Stowarzyszenia.

Antoni Barabasz

Swoim sił spróbowali zarówno 

starsi i młodsi mieszkańcy Chlebo-

wa oraz okolicznych miejscowości. 

Miłośnicy aktywnego trybu życia 

zebrali się przy Szkole Podstawo-

wej im. Danuty Siedzikówny „Inki”. 

Organizatorzy przygotowali trasę 

w dwóch dystansach: rodzinnym 

1963 metrów oraz bieg na 5 km. Po 

oficjalnym rozpoczęciu oraz odczy-

taniu listu Prezydenta RP, punktu-

alnie w południe, rozpoczęto biegi. 

Pogoda dopisała biegaczom, na 

szczęście nie było upałów. Jednym 

z uczestników biegu był Kazimierz 

Chmielenko, który był zadowolony 

ze swojego wyniku. - Wygrałem w 

kategorii +50, natomiast w Open 

uplasowałem się tuż za podium. 

Teraz przed mną kolejne zawo-

dy, między innymi w Krośnie Od-

rzańskim i Zielonej Górze - mówi 

K. Chmielenko. Oprócz zawodów 

biegowych na gości czekały inne 

atrakcje, między innymi tradycyjna 

grochówka, wystawa poświęcona 

Żołnierzom Wyklętym, wystawa 

prac plastycznych uczniów szkoły 

w Chlebowie, dotycząca patronki 

szkoły oraz wspólne śpiewanie pie-

śni patriotycznych z kołem gospo-

dyń wiejskich w Chlebowie. 

Bieg Tropem Wilczym w Chlebo-

wie odbył się już po raz czwarty, a 

jego koordynatorem niezmiennie 

jest Joanna Karbowiak. Co praw-

da, zawody miały się odbyć trady-

cyjnie wiosenną porą, ale niestety 

plany pokrzyżowała (jak w wielu 

innych przypadkach) pandemia i 

związane z nią obostrzenia. 

(am)

Chodzi oczywiście o mur ciągnący 

się wzdłuż schodów prowadzących 

do „Rolniczaka” i na ulicę Pułaskiego. 

Jest szansa, że wkrótce staniem się 

żywym dowodem ciekawej sztuki 

graffitowej. Na ten pomysł wpadła 

radna miejska Teresa Zajkowska, któ-

ra Swoją wizją „zaraziła” młodzieżową 

grupę „Otwarte”, działającą przy Gu-

bińskim Domu Kultury. Na stronie 

zrzutka.pl utworzono „Kolorowy mu-

ral graffiti”. Link do zbiórki: zrzutka.pl/

asg4u6. Zrobiliśmy małą sondę ulicz-

ną na ten temat i każdy mieszkaniec 

Gubina pozytywnie odniósł się do 

tego pomysłu, podkreślając, że mur 

obecnie wygląda brzydko, a po tych 

schodach codziennie przewija się 

spora ilość osób. Teraz czas na zebra-

nie odpowiedniej kwoty pieniędzy. 

Na zrealizowanie planu potrzebne 

jest 10 tysięcy złotych. Wtedy do ak-

cji będą mogli wkroczyć artyści stre-

et-artu, bez narzucanych odgórnie 

tematów, aby wyrażać samych siebie 

i stworzyć swoje dzieło. Organizatorzy 

zapewnią dostosowane podłoże oraz 

niezbędne materiały do malowania, 

czyli farby, spraye, wałki, pędzle itd. 

Patronat nad akcją objął Gubiński 

Dom Kultury, który pokryje także 

część potrzebnej kwoty. 

(am)

W sobotę, 28 sierpnia, na Wyspie 

Teatralnej odbędzie się kiermasz dla 

Samuela. Chłopiec ma porażenie 

mózgowe. Jak czytamy na profilu 

Facebooka „Samuel licytacje dla 

Małego Wojownika”: - Nie każdy ma 

szczęście, by urodzić się zdrowym 

dzieckiem, zwłaszcza wtedy, gdy 

tak jak w przypadku Samuela ciąża 

kończy się już w 24 tygodniu. Nasz 

synek w chwili porodu był kruszynką 

ważącą zaledwie 650 gram i mającą 

28 cm długości. W tamtym momen-

cie w naszych oczach było mnóstwo 

łez, a w głowie pełno pytań o to, czy 

naszemu dziecku dane będzie prze-

żyć. Przez 5 miesięcy przebywał na 

oddziale intensywnej terapii, a gdy 

w końcu udało nam się wrócić do 

domu, wiedzieliśmy, że przez resztę 

życia będzie się zmagać z dziecię-

cym porażeniem mózgowym. W tej 

chwili jest niewidomy, ale jest szansa, 

że wkrótce się to zmieni. Synek do-

piero co skończył roczek. Nie wiemy, 

jak porażenie mózgowe wpłynie na 

jego dalszy rozwój, jednak już teraz 

rehabilitujemy go, by mógł być jak 

najbardziej sprawnym chłopcem. 

Koszty z tym związane zaczynają 

nas przerastać, dlatego prosimy o 

pomoc! Podczas kiermaszu na każ-

dego będą czekać takie atrakcje jak: 

foodtrucki, loteria fantowa, licytacje 

(od godz. 16:00), dmuchany zamek, 

balony z helem, kiermasz ciast, woj-

na kolorów (od godz. 18:00), warko-

czyki oraz pyszna lemoniada. Pod-

czas licytacji będzie można zdobyć 

wiele atrakcyjnych voucherów i fan-

tów. Impreza startuje o godz. 11:00

.                                                                (am)
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Jest energia i pomysły!
Gubiński oddział PTTK obecnie liczy 110 członków i składa się z 2 kół i 2 klubów. 
Mimo pandemii ilość członków stale rośnie i myślę, że ta tendencja będzie się 
utrzymywać. Dlaczego warto się do nich przyłączyć?

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Raport 998 

Wypadek na obwodnicy 

Coraz więcej osób po zakończeniu 

pracy zawodowej jest jeszcze w do-

brej kondycji i chciałoby aktywnie 

spędzać czas w większym gronie. Te 

oczekiwania jesteśmy w stanie speł-

nić, wystarczy wejść na naszą stro-

nę internatową - PTTK Gubin, żeby 

zobaczyć, jak wiele u nas się dzieje. 

Każdego roku organizujemy kilka-

dziesiąt różnych imprez pieszych, 

stacjonarnych, rowerowych, autoka-

rowych czy spływów kajakowych. W 

znacznym stopniu koszty wycieczek 

dofinansowujemy ze środków, które 

pozyskujemy z własnej działalności 

gospodarczej. W ostatnim okresie, na 

skutek obostrzeń związanych z pan-

demią, musieliśmy ograniczyć naszą 

działalność. Jednak, gdy wszystkie 

przeszkody zniknęły, to zorganizo-

waliśmy spływ kajakowy naszą Nysą, 

który  zakończył się biesiadą w stanicy 

w Kosarzynie. W sierpniu odbyła się 

wycieczka autokarowa na trasie Gu-

bin-Gniezno-Bydgoszcz-Toruń-Mal-

bork-Grudziądz-Gdańsk-Sopot-Gdy-

nia. Dużo zwiedzania, śpiewania przy 

akompaniamencie gitary i dużo po-

zytywnej energii. We wrześniu planu-

jemy wycieczkę autokarową w góry, 

a w listopadzie bale andrzejkowe, 

w międzyczasie spotkania w mniej-

szym gronie. „Wypadałoby” w końcu 

przeprowadzić wybory w naszym 

oddziale, które miały mieć miejsce na 

początku roku. Czekamy na zgodę od 

zarządu Głównego PTTK, liczymy że 

we wrześniu koronawirus nie będzie 

nam przeszkadzał, by funkcjonować 

normalnie. Widzę kilka celów dla no-

wego zarządu. Udało nam się wyre-

montować na zewnątrz budynek ho-

telowy, ale przydałoby się go jeszcze 

ocieplić i ładnie pomalować elewację. 

Parking wewnętrzny trzeba koniecz-

nie powiększyć, gdyż pojazdy gości 

hotelowych się nie mieszczą. Nale-

ży również zamontować porządną 

bramę wjazdową i zagospodarować 

nasz mini park obok budynku. W dal-

szej kolejności trzeba zmodernizować 

stanicę w Kosarzynie, żeby można 

tam było organizować wypoczynek 

dla większej liczby gości. Pomysły są, 

energia też, potrzebne jest tylko zdro-

wie i sporo pieniędzy. Jeśli nie wiesz, 

co zrobić z wolnym czasem, wybierz 

się z nami na którąś z naszych imprez! 

Prezes Oddziału PTTK w Gubinie Zbi-

gniew Worobiej

Sierpień „obfitował” w wielokrotne 

wyjazdy mające na celu neutralizację 

gniazd os i szerszeni, stwarzających 

zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

31.07. Stargard Gubiński – do usunię-

cia drzewa pochylonego nad jezdnią 

zadysponowana jeden zastęp stra-

żaków z Gubina i Jednostkę OSP ze 

Starosiedla.

02.08. Przy ul. Ceglanej do pożaru 

zgromadzonego pod wiatą drzewa 

zadysponowano jeden zastęp.

06.08. Do wypadku, w którym kie-

rujący samochodem osobowym 

potrącił na ul. Kaliskiej rowerzystkę – 

zadysponowano 2 zastępy strażaków, 

pogotowie ratunkowe i energetyczne 

i trzy radiowozy policyjne.

10.08. Do zderzenia dwóch samo-

chodów osobowych Hondy z Oplem 

Corsą na ul. Śląskiej zadysponowano 

dwa zastępy strażaków, pogotowie 

ratunkowe i radiowóz policji. Przyczy-

ną było niezachowanie zasad bez-

piecznej jazdy, a straty oszacowano 

na kwotę około 10 tysięcy.

11.08. Jeden zastęp został zadyspo-

nowane do nietypowego zdarzenia, 

jakim był wyciek tzw. czynnika chłod-

niczego z domowej lodówki.

17.08. Na skrzyżowaniu ul. Legnickiej 

z DK Nr 32 kierująca samochodem 

osobowym doprowadziła do kolizji 

z trzema pojazdami. Piszemy o tym 

szerzej w innym materiale.

17.08. We wsi Późna zgłoszono pożar 

kotłowni zainstalowanej w budynku 

jednorodzinnym, na miejsce zdarze-

nia zostały zadysponowanych 3 za-

stępy z Jednostki w Gubinie oraz 4 

Jednostki OSP z Markosic, Strzegowa, 

Starosiedla i Bobrowic. Po zakończe-

niu akcji straty oszacowano na około 

6 tysięcy złotych.

18.08. Trudno to określić inaczej jak 

bezmyślne bestialstwo – podpalono 

„domek dla kotów” stojący na po-

bliskim skwerze przy deptaku ulic 

Śląskiej i Legnickiej.  Do ugaszenia 

zadysponowano jeden zastęp stra-

żaków, a policjanci już „namierzyli” 

sprawcę.

23.08. Jeden zastęp zadysponowano 

do wypompowywania wody z zala-

nego garażu przy jednej z posesji przy 

ul. Kaliskiej. 

Informacje przekazał Dowódca JRG 

– PSP w Gubinie mł. bryg. Dariusz 

Wojtuń. Oprac. AB.

We wtorek, 17 sierpnia, na skrzyżo-

waniu drogi krajowej nr 32 z woje-

wódzką nr 286 doszło do wypad-

ku. - Kierująca osobowym audi nie 

ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 

i uderzyła w busa jadącego dro-

gą krajową. Ten jeszcze delikatnie 

uderzył w oczekującego na wjazd 

na drogę krajową osobowego vol-

kswagena. Zarówno kierująca audi 

jak i kierujący fiatem ducato byli 

trzeźwi. Bardzo groźnie wyglądają-

ce zdarzenie z uwagi na obrażenia 

kobiety zakwalifikowane zostało 

jako wypadek drogowy. Pokazu-

je to w sposób jednoznaczny, jak 

chwila braku koncentracji lub 

ignorowania znaków może skut-

kować na drodze - mówi podinsp. 

Marcin Maludy, rzecznik prasowy 

KWP w Gorzowie Wlkp. Przez kilka 

godzin droga była zablokowana, a 

policjanci wskazywali kierowcom 

objazdy. Około godziny 15:00 ruch 

w tym miejscu został przywrócony. 

Warto dodać, że wypadek został 

zarejestrowany dzięki wykorzy-

staniu nowoczesnego drona. Od 

pewnego czasu policjanci ruchu 

drogowego strzegą bezpieczeń-

stwa kierowców i pieszych także z 

nieba. Ten specjalistyczny sprzęt w 

rękach doświadczonych policjan-

tów może oznaczać tylko jedno: 

coraz większe bezpieczeństwo na 

drogach regionu. 

(red)
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Święto Wojska 
Polskiego

Przygotowani do startu 
Nowy rok szkolny za pasem. W śro-

dę, 1 września, gubińskie placówki 

oświatowe rozpoczną swoją dzia-

łalność. Jak są przygotowane do 

startu?  

Samochód dla ochotników
Od czasu kiedy wojsko wyprowadziło się z miasta minie wkrótce 20 lat. 

Ale pamięć o żołnierzach tych co odeszli na wieczną wartę, tych którzy 

żyją w rezerwie, tych co za naszą Ojczyznę krew przelewali póki co trwa.

Od wielu lat pamięć ta szczególnie 

widoczna jest z okazji Święta Woj-

ska. Tak było i w tym roku. W przed-

dzień święta na gościnnej strzelni-

cy Stowarzyszenia „Pionier” odbyły 

się zawody strzeleckie z pistoletu 

wojskowego o puchar Prezesa Sto-

warzyszenia Oficerów „Kresowiak”. 

Puchar trafił do mjr Jerzego Ma-

zura, drugie miejsce zajął płk Jan 

Malewski, trzecie mjr Zbigniew Ga-

czyński.

Święto Wojska Polskiego – święto 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej, obchodzone 15 sierpnia na pa-

miątkę zwycięskiej Bitwy Warszaw-

skiej w 1920, stoczonej w czasie 

wojny polsko-bolszewickiej. Wpro-

wadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 

1992 r., obowiązuje od 13 sierpnia 

1992. Z tej to okazji na Cmentarzu 

Komunalnym spotkali się przedsta-

wiciele trzech organizacji skupiają-

cych byłych żołnierzy. Przy obelisku 

poświęconym pamięci żołnierzy 

5 Dywizji WP tu spoczywających 

spotkali się przedstawiciele Sto-

warzyszenia Oficerów „Kresowiak” 

na czele z prezesem mjr Piotrem 

Beśkiewiczem, przedstawiciele 

Związku Żołnierzy WP na czele z 

kpt. Henrykiem Burhardem i Sto-

warzyszenia Ułanów Karpackich 

z płk Janem Rokosikiem na czele. 

Była także reprezentacja lokalnego 

samorządu z Wiceburmistrz Justy-

ną Karpisiak i Przewodniczącym 

Rady Miejskiej Wojciechem Sende-

rą. Kwiaty ku pamięci złożono tak-

że na zbiorowej mogile żołnierzy 

saperów poległych podczas rozmi-

nowywania Gubina po zakończeni 

wojny. Po zakończeniu uroczystości 

przedstawiciele środowisk wojsko-

wych udali się pod tablice pamiąt-

kowe umieszczone na północnej 

ścianie ratusza. Wiązanki kwiatów 

umieszczono pod tablicami upa-

miętniającymi jednostki garnizonu 

Gubin i 73. pułk zmechanizowany 

Ułanów Karpackich. W ten sposób 

uczczono pamięć o żołnierzach 

garnizonu i wszystkich tych żołnie-

rzy, którzy w jakikolwiek sposób byli 

związani z naszym miastem. 

(sp)

W Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie 

dyrektorem jest Dorota Grzelak, 

zakres prac był bodajże największy 

spośród innych gubińskich obiek-

tów szkolnych. Właśnie kończy się 

malowanie pomieszczeń, które w 

szczególności wymagały renowacji. 

To obieralnia i magazyny ziemio-

płodów. Sąsiadująca z nimi kuchnia 

pachnie świeżością. Zakupiono do 

niej nowy niezbędny sprzęt – rega-

ły, szafki, szafkę z basenem, itp. Tu 

wszelkie prace mają się zakończyć 

do końca sierpnia. To kolejny etap 

remontu kuchni wykonany w mia-

rę posiadanego budżetu. Marze-

niem pani dyrektor jest ostateczne 

zakończenie całego kompleksu 

związanego z żywieniem, ale już 

dziś wiadomo, że w kolejne wa-

kacje obiekt czeka następny etap 

remontu. Nie wszystkie marzenia 

można zrealizować za „jednym za-

machem”. W budynku szkolnym 

odnowiono sale dla 5 oddziałów 

przedszkolnych. Nowo utworzona 

grupa 3-latków znajdzie miejsce 

w zdecydowanie lepszych warun-

kach niż w roku minionym. Wyko-

nano remont toalet na 2 i 3 piętrze. 

Trzeba też zauważyć wykonanie 

bieżących napraw po przeglądzie 

budynku, a także naprawiony plac 

zabaw, naprawioną elewację bu-

dynku kuchni a także niezbędne 

naprawy hydrauliczne. 

Jak informuje gazetę inspektor 

Urzędu Miejskiego, Danuta Dra-

pa, w Szkole Podstawowej nr 2 73. 

Pułku Zmechanizowanego Uła-

nów Karpackich  ograniczono się 

do przeprowadzenia drobnych 

prac konserwatorsko – porządko-

wych typu: naprawa urządzeń sa-

nitarnych, elektrycznych i mebli. W 

Szkole Podstawowej nr 3 w sali dla 

grupy 4-latków wymieniono pod-

łogę, malowano ściany, zakupiono 

niezbędne meble, rolety i dywan. 

Odświeżono dwa gabinety dla 

uczniów klas I – III, wykonano rów-

nież renowację placu zabaw. Prace 

remontowe dobiegają końca także 

w Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych. Co tu przede wszystkim zro-

biono? Zakupiono 30 szafek dla 

uczniów, zainstalowano na boisku 

dwie kamery, które zostały podłą-

czone do monitoringu miejskiego 

(policja i straż miejska). Ponadto 

wyremontowano schody łączące 

parter z zejściem do stołówki i po-

łożono płytki.

W przedszkolach miejskich wyko-

nano drobne prace konserwacyjne. 

W PM 1 wyremontowano klatkę 

schodową, w „trójce” przy ul. Woj-

ska Polskiego odnowiono salę dla 

dzieci 3-letnich.

Wkrótce pierwsze posiedzenia rad 

pedagogicznych, a chwilę później 

zabrzmi pierwszy dzwonek w no-

wym 2021/22 roku szkolnym. Jaki 

on będzie? Okaże się.                    (sp)

Jednostka Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Bieżycach otrzymała uży-

wany, ale sprawny wóz bojowy. 

Uroczystość jego przekazania mia-

ła miejsce 14 sierpnia.

Jest to zarazem rocznica męczeń-

skiej śmierci patrona tamtejszego 

kościoła Ojca Maksymiliana Marii 

Kolbe w obozie zagłady Auschwitz 

- Birkenau. Uroczystość rozpoczęła 

się mszą św. w  miejscowej świą-

tyni, którą celebrował ks. Krzysz-

tof Lebicki z Parafii Podwyższenia 

Krzyża Św. w Komorowie. Po jej 

zakończeniu wierni i kawalkada 

wozów bojowych z pobliskich jed-

nostek Ochotniczych Straży Pożar-

nych (Chlebowo, Starosiedle i Nowy 

Zagór) przemieściła się na plac za-

baw, na którym odbył się lokalny 

festyn zorganizowany przy współ-

udziale Rady Kościelnej. Ks. prob. K. 

Lebiecki tradycyjnie poświęcił zgro-

madzone pojazdy. Prezes (reakty-

wowanej po wielu latach Jednostki 

OSP) – Druh Norbert Grzegorek po-

witał uczestników festynu oraz za-

proszonych gości. - Co prawda nie 

jest to nowy pojazd i swoje już „wy-

służył”, ale w naszych warunkach, 

będzie godnie wspomagał nas w 

gaszeniu pożarów i usuwaniu skut-

ków innych zdarzeń. Obyśmy nigdy 

nie musieli używać go tam, gdzie 

dochodzi do naprawdę dramatycz-

nych ludzkich tragedii – podkreślił 

Prezes. Aktualnie Jednostka skupia 

23 druhów - strażaków i 6 druhen 

ochotniczek. Po wielu latach „za-

stoju” strażacy z Bieżyc – ochotni-

cy -rozpoczynają swoją zaszczytną 

służbę dla społeczeństwa niemal 

od przysłowiowego zera. Wszystkie 

uzyskane na festynie środki finan-

sowe zostały przekazane na dopo-

sażenie tamtejszej Jednostki OSP. 

Antoni Barabasz 
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Zabudowa niebawemWciąż mało zaszczepionych 

Zatrzymany przez kryminalnych

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.

Słabe wyniki szczepień przeciw CO-

VID-19 w gminie wiejskiej Gubin. 

Do 23 sierpnia z możliwości szcze-

pienia skorzystało 41,50 % ogółu 

mieszkańców, co stanowi liczbę 

2996 osób. - Jako urząd gminy zro-

biliśmy naprawdę dużo, aby do-

trzeć do mieszkańców wszystkich 

sołectw z informacją dotyczącą 

zasadności zaszczepienia się i zare-

zerwować terminy dla poszczegól-

nych wsi, jak też poszczególnych 

mieszkańców. W sierpniu były 

także organizowane w gminnych 

miejscowościach mobilne punk-

ty szczepień. Dodatkowo, w wielu 

przypadkach organizujemy trans-

port, gminnymi siłami. Dowozimy 

na szczepienia do Stargardu Gu-

bińskiego, jedynego w gminie sta-

łego punktu szczepień, szczególnie 

osoby starsze lub te, które nie dys-

ponują samochodami - mówi wójt 

Zbigniew Barski. Również pracow-

nicy urzędu przeprowadzili akcję 

informacyjną w poszczególnych 

sołectwach do promocji szczepień 

i wyjaśniania ich zasadności, szcze-

gólnie naszych seniorów w gru-

pach od 60+ lat. - Wykorzystujemy 

również, do wyjaśniania zasadności 

szczepień, media społecznościowe. 

Niestety, szybko spotykaliśmy się z 

silną kontrakcją ze środowisk an-

tyszczepionkowców - dodaje nasz 

rozmówca.                                           AB

W związku z zapytaniami czytel-

ników kierowanych pod adresem 

redakcji, a dotyczącymi terenu, na 

którym do niedawna funkcjonował 

plac zabaw u zbiegu ulic Krzywo-

ustego i Platanowej (dawna Ży-

mierskiego), podpytaliśmy burmi-

strza miasta Bartłomieja Bartczaka, 

kiedy ponownie to miejsca będzie 

służyło najmłodszym mieszkań-

cóm Gubina. - Odpowiedni wnio-

sek na jego dofinansowanie został 

złożony do Lokalnej Grupy Działa-

nia w Urzędzie Marszałkowskim i 

został pozytywnie rozpatrzony. W 

przyszłym roku nastąpi jego reali-

zacja – wyjaśnia włodarz. AB. 

W czwartek 5 sierpnia kryminalni 

z Gubina, jadąc ulicami miasta, 

zauważyli jak kierujący audi skrę-

cił w lewo, nie sygnalizując tego 

manewru kierunkowskazem. 

Chcąc poddać go kontroli drogo-

wej, ruszyli za nim. - W pewnym 

momencie kierujący wjechał na 

teren podwórza kamienicy, gdzie 

zatrzymał pojazd, a następnie po 

zgaszeniu silnika, nie wychodząc 

z samochodu, przesiadł się na sie-

dzenie pasażera. Próba zmylenia 

funkcjonariuszy nie powiodła się. 

Kierującym okazał się 27-latek, 

który jak wynikało z policyjnych 

systemów informatycznych, ma 

dożywotni zakaz kierowania po-

jazdami mechanicznymi. Ponad-

to samochód, którym kierował nie 

posiada aktualnych badań tech-

nicznych oraz obowiązkowego 

ubezpieczenia. Policjanci zakazali 

mężczyźnie dalszej jazdy, a także 

zatrzymali mu dowód rejestracyj-

ny. Za niestosowanie się do orze-

czonych środków karnych grozi 

mu kara pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do 5 lat - mówi podko-

misarz Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim.                                      (red) 
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Inauguracja całkiem udana
Kontrola kibiców, akredytacje 

dla mediów, przed wejściem na 

stadion konfiskaty wnoszonych 

napojów. Obok płyty boiska – sto-

iska z herbatą, kawą i ciastem, z 

których sprzedaży dochód zasilił 

konto Cariny. Trochę pozmienia-

ło się na stadionie miejskim przy 

ulicy Sikorskiego w porównaniu 

z poprzednim sezonem. Ale nic 

dziwnego - III liga to już inne re-

alia. 

Pomogli 90-latkowi
Policjanci każdego dnia otrzymują od mieszkań-
ców wiele zgłoszeń, gdzie informowani są o róż-
nego rodzaju zdarzeniach. Wśród nich się także 
te nietypowe. 

Jest pięknie!

Mecz był ciekawy, a re-

mis jest sprawiedliwym 

wynikiem, chociaż jego 

końcówka przyniosła 

wiele emocji

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdują-

ce się w PUP - Filia w Gubinie (stan 

na 20 sierpnia br.): nauczyciel jęz. 

angielskiego, nauczyciel jęz. nie-

mieckiego, nauczyciel logopeda, 

nauczyciel nauczania początko-

wego, nauczyciel matematyki, 

nauczyciel jęz. polskiego, kierowca 

samochodu ciężarowego, nauczy-

ciel wychowania przedszkolnego, 

pomoc kuchenna, szlifierz, po-

mocnik mechanika, pracownik 

biurowy, mechanik, operator bio-

gazowni, sprzedawca, pomocnik 

kierowcy, administrator obiektu 

handlowego, pomoc kuchenna, 

kucharz, piekarz, krojczy, sprzą-

taczka biurowa, opiekun osoby 

starszej, pracownik produkcji. 

Szczegółowe informacje: PUP - Fi-

lia w Gubinie, tel. 68 455 22 72 lub 

68 455 82 12.                                    (am) 

Praca czeka

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczę-

ciem meczu burmistrz Gubina Bar-

tłomiej Bartczak przekazał na ręce 

Andrzeja Iwanickiego - Prezesa MKP 

Cariny Gubin- symboliczny czek opie-

wający na kwotę 100 tysięcy złotych z 

przeznaczeniem na dalszy rozwój klu-

bu. Chwilę później sędzia dał sygnał 

do rozpoczęcia spotkania. Początko-

we minuty nie przyniosły jakiś zna-

czących sytuacji podbramkowych. 

Dopiero w 38 minucie spotkania za-

wodnik gości MKS Kluczbork, Lucjan 

Zieliński, pokonał bramkarza gospo-

darzy Karola Kubasiewicza. Rozcza-

rowanie kibiców trwało na szczęście 

krótko. Wystarczyły niespełna dwie 

minuty, aby Carina wyrównała. Bram-

kę strzelił Maciej Diduszko z podania 

Konrada Grzymisławskiego. Takim 

wynikiem zakończyła się pierwsza 

połowa meczu. Po przerwie goście 

starali się zmienić wynik meczu na 

swoją korzyść. Ale wynik 1:1 utrzymał 

się już do końca. Który zespół był lep-

szy? Zdania kibiców były podzielone. 

O meczu „Cariny” powiedzieli nam:

Burmistrz Bartłomiej Bartczak: - Nasi 

zawodnicy spisali się w inauguracyj-

nym meczu dobrze! Dopisali również 

nasi kibice. Mecz był ciekawy, a remis 

jest sprawiedliwym wynikiem, cho-

ciaż jego końcówka przyniosła wiele 

emocji. Myślę, że wkrótce przyjdzie 

czas na pierwsze zwycięstwo.

Ks. wikary Przemysław Surman z pa-

rafii pw. Trójcy Św.: - Jeszcze jako mały 

chłopiec przyjeżdżałem rowerem na 

ten stadion, aby oglądać mecze. Na-

sza drużyna zagrała na „piątkę z plu-

sem”! Przeciwnik okazał się wymaga-

jący. A „Carina” zawsze będzie bliska 

mojemu sercu. 

Ryszard Zakrzewski, wicestarosta po-

wiatu: - Bardzo się cieszymy, że dru-

żyna z naszego powiatu awansowała 

na tak wysoki szczebel rozgrywek. O 

ile sobie przypominam, to 12 lat temu 

do III ligi piłki nożnej trafiła Tęcza  Kro-

sno Odrz.- Aktualnie w III lidze z Lu-

buskiego grają tylko 3 zespoły: Warta 

Gorzów Wlkp., Lechia Zielona Góra i 

„Carina”. Zmierzenie się na boisku pił-

karskim z dobrymi drużynami będzie 

naprawdę potężnym wyzwaniem dla 

naszego zespołu. Tym bardziej należy 

się cieszyć, że dzięki wspólnym wysił-

kom Andrzeja Iwanickiego i orędow-

nika piłki nożnej, jakim jest burmistrz 

Bartłomiej Bartczak, udało się dopro-

wadzić do tego, że możemy oglądać 

w Gubinie piłkarzy na bardzo wyso-

kim poziomie.             Antoni Barabasz      

Za nami pierwsze spotkania MKP 

Cariny Gubin w III lidze. Na inau-

gurację nasza drużyna zremisowa-

ła 1:1 na własnym stadionie z MKS 

Kluczbork (więcej o meczu obok). 

Dodajmy tylko, że Carina wyszła w 

składzie: Karol Kubasiewicz, Maciej 

Diduszko, Adam Antochów, Mate-

usz Walczak, Konrad Grzymisław-

ski, Kacper Pietrzyk, Wojciech Bok-

siński, Denis Matuszewski, Bartosz 

Woźniak, Kacper Staszkowian, Prze-

mysław Haraszkiewicz. Rezerwowi: 

Łukasz Jeżak, Gracjan Komarnicki, 

Maciej Magdziak, Szymon Witczak, 

Paweł Niewiadomski, Jakub Jasiń-

ski i Mateusz Hałambiec. 

W drugiej kolejce przyszedł zimny 

prysznic - przegrana we Wrocławiu 

ze Ślężą 0:6. Natomiast w trzeciej 

serii spotkań Carina bezbramkowo 

zremisowała u siebie z Foto-Higiena 

Gać. W sobotę, 21 sierpnia, do Gu-

bina przyjechał dwukrotny mistrz 

Polski - Polonia Bytom. I wrócił bez 

punktów! Nasza drużyna po do-

brym meczu sensacyjnie wygrała 

1:0, a gola na wagę 3 punktów zdo-

był Adam Antochów. Po 4 kolej-

kach liderem jest drużyna Łukasza 

Piszczka - LKS Goczałkowice Zdrój 

(10 pkt.), a Carina z dorobkiem 5 

punktów zajmuje 11 miejsce w tabe-

li. Kolejna drużyna, z ekstraklasową 

przeszłością przyjedzie do nas już w 

najbliższą sobotę - 28 sierpnia. Po-

czątek meczu z Odrą Wodzisław Śl. 

o godzinie 17:00.                             (am)

Przykładem może być interwencja 

z czwartku, 5 sierpnia. Wieczorną 

porą dyżurny z gubińskiego komi-

sariatu otrzymał nietypowe zgło-

szenie od mieszkanki Gubina, któ-

ra zadzwoniła z prośbą o pomoc w 

podniesieniu jej sparaliżowanego 

ojca, którego nie jest w stanie pod-

nieść. - Nie mogła liczyć na pomoc 

sąsiadów, ponieważ w tym czasie 

nie było ich w domu. Zgłoszenie 

przekazane zostało do realizacji 

policjantom, pełniącym służbę 

patrolową, starszemu aspirantowi 

Andrzejowi Malinowskiemu oraz 

starszemu sierżantowi Gabrielowi 

Urbańskiemu, którzy już po kilku 

minutach byli w mieszkaniu zgła-

szającej. Funkcjonariusze podnie-

śli 90-latka z podłogi, a następnie 

położyli na łóżku. Mimo upadku, 

mężczyzna nie wymagał pomocy 

medycznej. Kobieta podziękowała 

policjantom za okazaną pomoc. 

Nie był to pierwszy przypadek, kie-

dy to mieszkańcy Gubina mogli 

liczyć na pomoc policjantów z gu-

bińskiego komisariatu. W marcu 

tego roku funkcjonariusze pomo-

gli kobiecie, która spadła z wózka 

inwalidzkiego - informuje podko-

misarz Justyna Kulka z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie Od-

rzańskim. 

(red) 
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Kamikatsu  - zero waste

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić 

sobie miasto bez kontenerów na 

śmieci? Ktoś pomyśli, że to fanta-

zja. A może nie? Postępujący kry-

zys klimatyczny i zanieczyszczenie 

środowiska frustruje nie tylko eko-

logów. Coraz więcej z nas chce coś 

po prostu zmienić, dając zielone 

światło idei „zero waste”. Skoro chcą 

tego nie tylko pojedyncze osoby, 

ale również firmy i całe miasta, to 

te działania mają szansę się udać. 

Przykładem miasta bez kontene-

rów jest niewielkie, liczące półtora 

tysiąca mieszkańców japońskie Ka-

mikatsu (na wyspie Sikoku). Władze 

tego miasteczka zdecydowały się na 

wprowadzenie polityki „zero waste”. 

Nastąpiło to w chwili, gdy japoński 

rząd, w 2003 r.  nałożył bardzo wy-

sokie kary za spalanie śmieci. Miesz-

kańcy tego miasta dostarczają swoje 

odpady osobiście do centrum recy-

klingu (w miejscu zamieszkania), 

dzieląc je uprzednio na 45 kategorii! 

(u nas są tylko 4 i dla niektórych to 

wielki problem). Do osobnych po-

jemników trafiają m.in. butelki PET, 

czasopisma, odzież, żarówki, sprzęt 

AGD, zapalniczki itp. Odpadów bio-

degradowalnych nie dostarcza się 

do sortowni, każdy dom ma swój 

kompostownik. Wszystkie odpady 

podlegają dalszemu przetworzeniu 

– najpierw są myte, suszone i do-

kładniej segregowane. W sortowni 

jest też punkt, w którym można od-

dać niepotrzebne rzeczy. Nic tu się 

nie marnuje – każdy może za darmo 

wziąć sobie potrzebny przedmiot, 

rzecz. Przy sortowni działa także fa-

bryka, w której przetwarza się i wy-

korzystuje ponownie stare, zużyte 

przedmioty. Np. ze starych zasłon 

szyje się nowe kimona, a te znoszo-

ne wykorzystuje się do produkcji 

zabawek. Dzięki temu prawie tona 

śmieci zyskuje każdego miesiąca 

nowe życie. Na ten sukces miasto 

pracowało ponad 17 lat, stosując 

metodę małych kroków. W ten 

sposób ograniczono generowanie 

odpadów niemal do zera. To efekt 

nie tylko bardzo rygorystycznego 

prawa, ale także wysokiej świado-

mości ekologicznej mieszkańców. 

Czy niektóre  elementy tych dzia-

łań można by było zaszczepić na 

naszym gruncie? To już się dzieje. 

Np. młody krawiec z Podlasia – Ka-

rol Franciszkowicz (lat 19), w trosce 

o środowisko daje nowe życie sta-

rym ubraniom. Reprezentuje tzw. 

trend  „slow fashion”, który stawia 

na jakość, a nie ilość ubrań.  W mię-

dzynarodowym konkursie „Fashion 

in Białystok” i Mistrzostwach Szy-

cia w Polsce - zajął trzecie miejsce. 

Słuchacze UTW w Gubinie rozpo-

częli już wstępne przygotowania 

do przeróbki starych przedmiotów i 

materiałów, aby dać im drugie życie 

– bo  idea „zero waste” jest im bar-

dzo bliska, ale pandemia wstrzyma-

ła na chwilę te zamiary, jednak nie 

zrezygnują z niej w przyszłości. Ale 

jest to tylko mała kropla możliwości 

działań ekologicznych. Natomiast 

Japonia staje się wzorem dla całe-

go świata, a Tokio aspiruje do tytułu 

najbardziej ekologicznego miasta, 

bowiem przez ostatnie 30 lat zredu-

kowało o 44% liczbę wytwarzanych 

śmieci. Śladem Kamikatsu zamie-

rzają w ciągu najbliższych lat podą-

żać – Nowy Jork, San Diego, a także 

w Turcji ma powstać miasto „zero 

waste”. I tak oto idea ruchu „ZERO 

WASTE” urzeczywistnia się! W nie-

długim czasie zaprezentuję  najbar-

dziej ekologiczne miasta w Polsce. 

Bo w naszym kraju także dużo się 

dzieje w tym temacie.

Wyspa Literacka

W 2014 r O. Sanocki napisał, że po-

mysł na Wyspę ma matkę i dwóch 

ojców. To prawda – matką - pomy-

słodawczynią była (i jest nadal) Kaś-

ka-Janina Izdebska, prezeska Klubu 

Kobiet Niezależnych; ojcowie to – 

Janusz Gajda, dyrektor Gubińskiego 

Domu Kultury oraz Roman Niparko 

– dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej, a obecnie kontynuuje dy-

rektorka – Ewa Dąbek. J. Izdebska 

przyjęła, że w ramach corocznych 

spotkań na Wyspie Literackiej, będą 

się prezentować gubińscy twórcy 

oraz gwiazda wielkiego formatu 

polskiej sceny artystycznej. Propo-

zycje do prezentacji  składają panie 

z Klubu Kobiet Niezależnych i Dys-

kusyjnego Klubu Książki MBP. Na-

tomiast „gwiazdę” proponuje preze-

ska i zawsze jest to świetny wybór, o 

czym świadczy coraz większa liczba 

uczestników tej sierpniowej impre-

zy. Całą oprawą techniczną, finanso-

wą i muzyczną zajmuje się Gubiński 

Dom Kultury. Pierwsze spotkanie na 

Wyspie Teatralnej odbyło się w ra-

mach Wiosny nad Nysą – w czerw-

cu 2014r. Na spotkanie licznie przy-

byli  pisarze i dziennikarze z Gubina 

m.in.: S.Pilaczyński, W.Łabęcki, S. 

Turowski, J. Izdebska, I. Kaczanow-

ska i M. Bronowska – prezentując 

swoje dotychczasowe osiągnięcia  

oraz motywy i inspiracje działań 

twórczych. Widzowie mogli poznać 

także  pisarkę z Warszawy – Janinę 

Sobczak, która pisze powieści po-

święcone kobietom. Przybyła także 

z Kosarzyna Barbara Iskra-Kozińska, 

utrwalająca nie tylko powojenną 

historię Ziemi Gubińskiej, ale także 

autorka powieści „Dom nad Bor-

kiem”, „Czerwone niebo nad Woły-

niem” i inne. Gwiazdą tego spotka-

nia był Jan Nowicki, aktor i pisarz. 

Z humorem i na luzie opowiadał o 

swojej karierze i życiu prywatnym. 

Tradycją spotkań na Wyspie Literac-

kiej jest sadzenie drzewek  (zakupu-

ją je panie z KKN ) przez głównych 

bohaterów. Jako pierwszy „swoje 

drzewko” posadził właśnie J. Nowic-

ki. Dwie kolejne Wyspy odbyły się 

w miesiącu wrześniu. I tak w 2015 r. 

– gościem była Joanna Szczepkow-

ska – aktorka, poetka i felietonistka, 

a w 2016 – Daniel Olbrychski – jeden 

z najlepszych polskich aktorów o 

międzynarodowej klasie i sławie. 

Od roku 2017 – Wyspa Literacka jest 

ważną imprezą sierpnia w Gubinie. 

Oprócz naszych lokalnych twórców 

kolejnymi gośćmi byli znani aktorzy 

– Artur Barciś (2017r),  Stanisław Tym 

(2018r);  Artur Andrus (2019r) – pisarz, 

poeta, kabareciarz, konferansjer;  

Krzysztof Zanussi (2020r) – reżyser 

kultowych filmów, twórca świato-

wego formatu. A w tym roku tj. 29 

sierpnia 2021 o godzinie 16,00 zapre-

zentują się lokalni poeci: Gabriela 

Nazaruk i Zbigniew Pawłowski oraz 

obejrzymy wystawę rękodzieła ar-

tystycznego Janiny Pantkowskiej. A 

gwiazdą  będzie Zbigniew Zama-

chowski – utalentowany aktor te-

atralny i filmowy, lektor, kompozy-

tor muzyki do etiud, autor tekstów 

piosenek i piosenkarz. Znany gubi-

nianin dr M.Szkudliński wypowia-

dał się głośno o znaczeniu Wyspy 

Literackiej i sposobie jej realizacji. 

Uznał ją „jako nową intelektualną 

wartość wzmacniającą więź gubi-

nian”. Jest to jedna z wielu inicjatyw 

Klubu Kobiet Niezależnych na rzecz 

społeczności lokalnej, a Artur An-

drus po spotkaniu wpisał do kroni-

ki: „ Klubowi Kobiet Niezależnych z 

życzeniami, żeby nie oddały nikomu 

ani grama swojej niezależności”. A 

teraz do tych, którzy na Wyspie Te-

atralnej niszczą posadzone przez 

artystów drzewka i tabliczki z nazwi-

skami – proszę pomyśl - a może nie 

będę „psujem” i podleję drzewko? 

Nie uszkodzę tablicy z nazwiskami, 

bo jest dowodem, że Gubin to „nie 

prowincja”, ale miasto, do którego 

przyjeżdżają najwięksi artyści dzi-

siejszych czasów? Proszę, pomyśl – 

bo Wyspa jest sercem naszego Mia-

sta. Pomyślę…

Znalezione w sieci
„PODGLĄDACZ” 

(Gabriela Nazaruk) 

Gwiazda zagląda mi do okna.

Mruga, coś mówi, podpatruje.

Na pewno chce mi wejść do łóżka,

Bo tam na górze pewnie chłód 

czuje.

Chodź Cię przytulę i otulę.

Nie zmarzniesz, tego pewna je-

stem.

Bo mam kołderkę z puchu ciepłą

I dłońmi Cię ogrzeję jeszcze.

Przed świtem wrócisz na wyżyny

Nim ktoś przyłapie Cię na psocie.

A ja zachowam w tajemnicy

Co gwiazdy czynią po północy.

Ale ona nie przyjdzie, bo woli

Patrzeć z góry jak leżę samotnie.

 Potem rano zamruga złośliwie

 W twoim, tak oddalonym oknie.

Pod paragrafem 
- usługi turystyczne
Wiele usług turystycznych w cza-

sie pandemii COVID - 19 nie zo-

stało zrealizowanych. Czy turysta 

ma prawo do otrzymania  zwrotu 

wpłaconych zaliczek? Owszem 

tak – ustawa z dnia 2 marca 2020 

r. „O  szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sy-

tuacji kryzysowych” (Dz.U. z 2020 

r. poz.1842 z późn. zm. - dalej jako  

„ustawa covidowa”). Zgodnie z 

treścią art. 15k ust. 1 ww. ustawy 

„odstąpienie od umowy w trybie 

określonym w art. 47 ust.4 ustawy 

z dnia 24 listopada 2017 r. o impre-

zach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych lub roz-

wiązanie przez organizatora tury-

styki umowy o udział w imprezie 

turystycznej w trybie określonym 

w art. 47 ust. 5 pkt. 2 tej ustawy, 

które to odstąpienie od umowy  

lub rozwiązanie umowy pozostaje 

w bezpośrednim związku z wy-

buchem epidemii wirusa SARS 

-CoV-2, jest skuteczne z mocy 

prawa po upływie 180 dni od dnia 

powiadomienia przez podróżnego 

o odstąpieniu lub powiadomienia 

o rozwiązaniu przez organizatora 

turystyki”. A więc krótko – gdy im-

preza turystyczna nie odbyła się z 

powodu    COVID-19, to w ciągu 14 

dni od upływu powyższego czasu, 

czyli łącznie 194 dni od rozwiązania 

lub odstąpienia od umowy w opar-

ciu o art.47 ust. 6 ustawy z dnia 

24.XI.2017r „O imprezach turystycz-

nych i powiązanych usługach tury-

stycznych” (tekst jedn.Dz.U.z 2020 

r., poz.2139 z późn.zm), organizator 

turystyki (biuro turystyczne, usłu-

godawca) ma obowiązek dokonać 

zwrotu wpłaty.

 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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Dawka nauki języka, zabawy i sportu 

W dniach 9-14 sierpnia Zbór Betlejem Kościoła Zielonoświątkowego w 

Gubinie był organizatorem obozu językowego English Camp, przezna-

czonego dla dzieci i młodzieży. O projekcie i jego programie opowie-

działa nam Aleksandra Nowara.

Najważniejsze - nie przekreślać szansy!

Tego rodzaju obozy organizujemy od 

2017 roku. W zeszłym roku się nie uda-

ło, ze względu na obostrzenia pande-

miczne. Ubiegłoroczny obóz straciłby 

swój sens, ze względu na niemożli-

wość przyjazdu i poprowadzenie lek-

cji językowych przez amerykańskich 

wolontariuszy. Ideą tego projektu jest 

„szlifowanie” znajomości języka an-

gielskiego poprzez bezpośredni kon-

takt z obcokrajowcami. W tym roku 

gościliśmy u siebie czteroosobową 

grupę studentów z USA, wspieraną 

przez pięcioosobowy zespół polskich 

wolontariuszy. Wszyscy oni są kie-

rowani przez Stowarzyszenie „Fala”. 

Nasi amerykańscy goście są przeważ-

nie studentami kierunków związa-

nych z pedagogiką, wydziałami teo-

logicznymi i biblijnymi tamtejszych 

uniwersytetów, szkół wyższych i tzw. 

collegów. Dla części z nich, w tamtej-

szym systemie oświatowym, udział w 

takim obozie stanowi zaliczenie prak-

tyki zawodowej, przedmiotowej, bądź 

różnego rodzaju stażu. Nasi wolon-

tariusze są także, w większości, stu-

dentami z dobrą znajomością języka 

angielskiego.  

W tegorocznym obozie, tak jak w 

poprzednich, uczestniczyły dzieci i 

młodzież, których wiek waha się od 13 

do 21 lat. Jednak ze względu na ogra-

niczenia pandemiczne liczba uczest-

ników uległa zmniejszeniu i wynosiła 

zaledwie 15 osób z Gubina i okolicy, 

spoza Zboru. Natomiast 10 uczestni-

ków należało do naszego zboru i jed-

nocześnie pełniło funkcję organizato-

rów obozu, nie licząc wolontariuszy.

Jakie zajęcia składały się na program? 

Urozmaicone, oprócz praktycznej 

konwersacji z naszymi amerykań-

skimi wolontariuszami, jego uczest-

nicy uczyli się „tańca obozowego”, a 

jego mottem przewodnim był wyraz 

„Beyond” oznaczający „ponad”. Każ-

dy dzień zajęć wiązał się tematycznie 

z tym słowem - wyrazem. Ponadto 

mieliśmy codziennie dwugodzinne 

lekcje prowadzone przez naszych 

amerykańskich wolontariuszy, wy-

łącznie w języku angielskim. Jednak 

same zajęcia bez sportu byłyby nud-

ne, dlatego pojawiły się gry i zabawy, 

„dzień wodny”. Poświęcaliśmy też 

dużo czasu dla zajęć sportowych i wy-

cieczek krajoznawczych. Dla uczest-

ników obozu został zorganizowany 

spływ kajakowy z Wyspy Teatralnej 

do Odry niedaleko Kosarzyna. Ko-

lejną atrakcją były warsztaty „Wiem, 

co jem” prowadzone przez student-

kę kierunku Technologia Żywności 

i Żywienie Człowieka, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu - Natalię 

Prokop, podczas których obozowicze 

mogli wykazać się wiedzą o żywieniu. 

Wynikiem tego było zdobycie skład-

ników i przygotowanie własnoręcznie 

pełnowartościowych potraw. Jedną 

z form opanowywania języka przez 

obozowiczów była realizacja filmi-

ków, do których losowano pomysły i 

scenariusze, a scenariusz i odgrywa-

nie ról odbywały się w j. angielskim. W 

planie zajęć popołudniowo-wieczor-

nych prowadziliśmy dyskusje o przy-

szłości, o tym co chcielibyśmy zmie-

nić, będąc ponad teraźniejszością, 

o nabieraniu przez naszą młodzież 

pewnych wartości,  by mogła patrzeć 

na swoją przyszłość bardziej pozytyw-

ne. Koszty obozu są relatywnie niskie. 

Amerykańscy wolontariusze przy-

jeżdżają i uczestniczą w podobnych 

obozach na własny koszt. 

Mówi Becca Carmer Hash: - Pocho-

dzę z okolic Bostonu, a w Polsce 

jestem już trzeci rok, pracując dla 

Stowarzyszenia „Fala” i dlatego mó-

wię trochę po polsku. Studiowałam 

na jednym z collegów na kierunku 

Sztuka i Edukacja. Od liceum jestem 

związana ze środowiskiem kościel-

nym. Doświadczyłam wiele dobrego 

od Boga, dlatego mając 15 lat zde-

cydowałam się na wyjazd do Polski. 

Uczestniczę w podobnych obozach. 

Tym samym czynię wiele dobrego.

Zakończenie obozu uwieńczone zo-

stało tortami udekorowanymi przez 

obozowiczów, które mogli również 

skosztować goście zaproszeni przez 

uczestników obozu. Za przygotowa-

nie tortów dziękujemy Ilonie Sykale, 

Julicie Ostrowskiej i Renacie Józwak. 

Była to uczta dla naszego podniebie-

nia.

Antoni Barabasz

Ideą przewodnią partnerskiego 

projektu „Azymut Samodzielność” 

–  jaki jest współtworzony przez 

Urzędy Marszałkowskie Woje-

wództw Zachodniopomorskiego 

i Lubuskiego - jest danie szansy i 

zarazem wypracowanie rozwiązań 

funkcjonowania osób z zaburze-

niami w rozwoju związanych mię-

dzy innymi z tzw. Zespołem Asper-

gera i autyzmem.

W jego realizacji uczestniczy kil-

ka miast partnerskich - Stargard 

Szczeciński, Kołobrzeg, w tym 

jedno znajdujące się na terenie 

województwa Wielkopolskiego, 

konkretnie – Konin. Z Wojewódz-

twa Lubuskiego są nimi – Gorzów 

Wlkp. i Gubin. Jego przewodnim 

celem jest wypracowanie takich 

rozwiązań, które w znaczący spo-

sób umożliwią w miarę samodziel-

nie i niezależne funkcjonowanie 

osób z podobnymi zaburzeniami 

rozwoju w stopniu średnim i du-

żym. Umożliwi też wypracowanie 

takich standardów dla tzw. miesz-

kań wspomaganych, które znaczą-

co przyczynią się do podniesienia 

ich samodzielności. Mieszkanie, 

które dzięki przychylności władz 

miasta otrzymała zielonogórska 

Fundacja GENERADO (powstała 

dzięki Stowarzyszeniu Pomocy z 

Osobom z Autyzmem „Dalej Ra-

zem”) – zostało wyremontowane i 

urządzone na przełomie lat 2019-

2020. Jest ono aktualnie przysto-

sowane do samodzielnego, okre-

sowego przebywania w nim kilku 

osób, posiadających wymienione 

zaburzenia, a w pełni funkcjonuje 

od stycznia 2020 roku. Aktualnie 

12 podopiecznymi placówki z roż-

nym stopniu zaburzeń zajmuje się 

w sumie 8 osób, w tym tzw. dwóch 

Starszych Trenerów Samodzielno-

ści wspomaganych przez pięciu 

Trenerów Samodzielności i jedne-

go Doradcę Gminnego.

Podopieczni Fundacji - wyjaśnia 

Starszy Trener Samodzielności Elż-

bieta Konopacka, która m.in. wraz 

z Trenerem Samodzielności – To-

maszem Kobialką (mającym już 7 

letni staż w pracy z osobami auty-

stycznymi) - uczą ich samodziel-

ności; między innymi poprzez tre-

ningi wspierające rozwój osobisty, 

wyrażaniu swoich potrzeb, dbaniu 

o indywidualna higienę i zdrowie, 

kulinarny i zasad zdrowego od-

żywiania się, samoorganizacji (w 

tym zarządzania swoimi zasobami 

finansowymi, dokonywaniu zaku-

pów i dysponowaniu czasem) jak 

też treningiem prezawodowym, 

mającym w przyszłości im umożli-

wić wykonywanie pracy.

Na terenie kraju jest w sumie tyl-

ko 5 podobnych ośrodków (miesz-

kań), w tym dwa w Regionie Lubu-

skim (wspomniany Gorzów Wlkp. 

i Gubin), których zasadniczym 

celem jest wypracowanie na przy-

szłość rozwiązań, które umożliwia 

w miarę samodzielne funkcjono-

wanie osób z podobnymi zabu-

rzeniami. Całe przedsięwzięcie jest 

wspomagane i dofinansowane ze 

środków Funduszy Europejskich z 

programu „Azymut – Samodziel-

ność”, mającymi na celu usamo-

dzielnienie się osób z podobnymi 

zaburzeniami. 

Stowarzyszenie „Dalej Razem” jest 

znane w mieście z corocznych 

kwietniowych akcji związanych z 

„Niebieskim Tygodniem”, wspie-

rającymi środowisko osób z auty-

zmem.                     Antoni Barabasz
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Honorowi Obywatele Gubina Historyczny wyczyn!

W cyklu wspominającym najnowszą historię miasta postanowiliśmy przypo-
mnieć nazwiska osób, którym na przestrzeni lat 1991 – 2021 Rada Miejska nada-
ła tytuły Honorowych Obywateli Gubina. Życiorysy przypomną 21 nazwisk, któ-
re w szczególny sposób zasłużyły sobie na ten tytuł. Przypominamy, by pamięć 
o nich nie zaginęła. Dziś część II .

Jesienny festyn

Joanna Maria Rebajn 

Urodziła się 15 kwietnia 1921 r. w 

Starym Widzimiu koło Wolszty-

na, ówczesnym województwie 

poznańskim, gdzie mieszkała z 

rodziną do ukończenia szkoły po-

wszechnej. Następnie zamiesz-

kała u bezdzietnego wujostwa w 

Poznaniu. Matkę za jakąś niepo-

chlebną wypowiedź o Niemcach 

aresztowało gestapo, oskarżając o 

szpiegostwo. Ojca z młodszym ro-

dzeństwem wysiedlono, a Joannę 

zabrano na przymusowe roboty. 

Okres okupacji hitlerowskiej szcze-

gólnie jej nie oszczędził. Pomimo 

traumatycznych doświadczeń za-

wsze mówiła, że nie nosi w sobie 

żalu, czy niechęci do zwykłych 

Niemców. Po wyzwoleniu uczęsz-

czała do szkoły rolniczej w Pozna-

niu, a po jej ukończeniu została w 

1947 roku skierowana  do pracy 

w Powiatowym Zarządzie Samo-

pomocy Chłopskiej w Gubinie, w 

charakterze instruktora ds. kobiet 

wiejskich. Po półrocznej pracy skie-

rowano ją do Poznania na kurs dla 

organizatorów pracy kobiet wiej-

skich. Po powrocie wybrano ją na 

przewodniczącą Rady Kobiet przy 

Związku Samopomocy Chłopskiej. 

Jej praca polegała na organizowa-

niu różnego rodzaju kursów m.in. 

kroju i szycia, przeprowadzaniu 

odczytów i pogadanek, tworze-

niu dziecińców i rozwijaniu życia 

kulturalnego na wsi. W wioskach 

młodego powiatu gubińskiego 

była osobą lubianą. Potem praco-

wała w Wojewódzkim Zarządzie 

Samopomoc Chłopska w Zielonej 

Górze, by po dwóch latach wrócić 

do Gubina. Podjęła pracę w spi-

chrzach zbożowych zorganizowa-

nych w nieczynnej fabryce Wolfa. 

Potem pracowała w kinie „Iskra” i 

dalej w Lidze Kobiet. Po likwidacji 

powiatu gubińskiego została prze-

niesiona do Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej w Gubinie na 

stanowisko kierownika Referatu 

Socjalno-Kulturalnego, gdzie pra-

cowała do chwili przejścia na rentę 

inwalidzką w 1974 r. Zawsze stara-

ła się nieść pomoc biedniejszym, 

traktując to jako zasadę, którą wy-

niosła z domu rodzinnego. Działa-

nia jej wielokrotnie miały wpływ na 

poprawę bytu ludzi niezamożnych. 

Będąc na rencie opiekowała się 

matką staruszką i mężem inwali-

dą (Jan, r. 1926). Mimo braku czasu 

działała społecznie i w 1995 roku 

doprowadziła wraz z innymi do 

powstania Stowarzyszenie Pionie-

rów Miasta Gubina. W tym samym 

roku otrzymała tytuł  Honorowego 

Obywatela miasta Gubina. Zmarła 

27 lipca 2009 r. w wieku 88 lat. 

Stefan Chlebny

Urodził się 5 lipca 1924 roku w miej-

scowości Wszechświęte w pow. 

Opatów w kieleckiem, w rodzinie 

chłopskiej. Do wybuchu drugiej 

wojny światowej zdążył ukończyć 

dwuklasową szkołę handlową. By 

uniknąć wywózki na roboty do 

Niemiec, wstąpił do oddziału par-

tyzanckiego Batalionów Chłop-

skich pod dowództwem „Odyńca” 

(później „Orkana”). Tu ukończył 

tajny kurs podoficerski, przyjmu-

jąc pseudonim „Turkuć”. Party-

zancką służbę zakończył w dywizji 

Armii Krajowej pod dowództwem 

płk „Lina”, do której jego oddział 

został włączony. Po zakończeniu 

wojny pełnił dwuletnią służbę w 

Wojskach Ochrony Pogranicza 

w Gubinie, kończąc ją w stopniu 

plutonowego mimo, że wcześniej 

posiadał już z czasu wojny stopień 

podporucznika. 

W trakcie służby wojskowej ukoń-

czył liceum i co warto wspomnieć 

- był jednym z ośmiu zdających 

pierwszą maturę w powojennym 

Gubinie. Po demobilizacji  praco-

wał w Straży Przemysłowej, a od 

września 1949 roku rozpoczął pra-

cę w Banku Rolnym, w 1951 roku 

w Narodowym Banku Polskim w 

Gubinie, gdzie po kolejnych awan-

sach w 1960 roku został dyrekto-

rem. Funkcję tę pełnił przez 30 

lat, do chwili przejścia na emery-

turę w 1990 roku. W międzyczasie 

ukończył studia ekonomicznie w 

Poznaniu, później we Wrocławiu 

studia podyplomowe. Na pierwszy 

rzut oka niepozorny, wyróżniający 

się tylko okularami w grubej opra-

wie i fajką w zębach. W rzeczywi-

stości wielki duchem, zaskakiwał 

filozofią życia, prowadzeniem 

rozmów na każdy temat, dosko-

nale grał w szachy i brydża. Był 

animatorem społecznego ruchu 

kulturalnego, ale nie lubił działania 

sformalizowanego. Uwielbiał tury-

stykę, szczególnie górską, był jed-

nym z założycieli Oddziału PTTK w 

Gubinie i przez wiele lat członkiem 

zarządu. W 1995 roku współtworzył 

Stowarzyszenie Pionierów Miasta 

Gubina, biorąc aktywny udział w 

jego działalności, jednak odmówił 

w zasiadaniu w jego władzach. Po-

trafił zabawić towarzystwo na każ-

dym spotkaniu i zebraniu, dzięki 

temu stały się one przyjemnością, 

a nie formalnością. Tytuł Hono-

rowego Obywatela Gubina został 

mu nadany 25 kwietnia 1995 roku. 

Zmarł 20 czerwca 2005 roku, po-

chowany na Cmentarzu Komunal-

nym w Gubinie. W ostatniej dro-

dze towarzyszyło mu liczne grono 

przyjaciół i znajomych, mimo że 

nie życzył sobie żadnych klepsydr. 

(spal)

Paweł Krupiński z Gubina po raz 

kolejny udowodnił, że nie ma dla 

niego rzeczy niemożliwych! Pod-

czas sierpniowego Grand Prix 

Wielkopolski w Trzciance jako 

pierwszy polski pływak z Zespo-

łem Downa przepłynął regularny 

dystans w otwartych zbiornikach 

na dystansie 3 kilometrów. Na 

Jeziorze Sarcz zajęło mu to do-

kładnie 1 godzinę, 11 minut i 12 

sekund. Jego mama, Anna Kru-

pińska, która także brała udział 

w tych zawodach (przypłynęła 

na metę 2 minuty później) była 

bardzo dumna z syna. Choć mia-

ła pewne obawy, to na szczęście 

wszystko ułożyło się wspaniale. 

Paweł może teraz śmiało powie-

dzieć, że marzenia się spełniają. 

Już niejednokrotnie pisaliśmy 

o jego wspaniałych wyczynach 

i biciu kolejnych rekordów, ale 

wszystkie one były dokonywane 

na basenach. Teraz to się zmieni-

ło. Brawo!                                     (am)

W sobotę, 2 października, w go-

dzinach od 9:00 do 18:00 w Gu-

ben planowany jest polsko-nie-

miecki festyn jesienny. Odbędzie 

się on w Starej Farbiarni oraz na 

terenach przyległych na pl. im. 

Friedricha-Wilke. Podczas festy-

nu będą obowiązywały przepisy 

sanitarne. Tematyką tegorocz-

nego festynu są jabłka, plony, 

drzewa, ogrody oraz rzemiosło. 

Wstęp wolny. Organizatorzy za-

praszają do udziału w polsko-

niemieckich konkursach. Od 23 

sierpnia koszyczki (łubianki) o 

wymiarach 45x20x12 cm można 

odebrać w biurze informacji tu-

rystycznej MuT (adres: Frankfur-

ter Straße 21, 03172 Guben) lub w 

Service Center UM Guben (adres: 

Gasstraße 4, 03172 Guben). Ude-

korowane koszyki muszą zostać 

oddane najpóźniej do 29 wrze-

śnia do MuT lub Service Center. 

Prosimy o nieużywanie prawdzi-

wych owoców i warzyw ze wzglę-

du na możliwość ich psucia się. 

Najpiękniejsze koszyki będą wy-

bierane podczas festynu  przez 

mieszkańców  - w formie głoso-

wania -  i zostaną nagrodzone. 

Ponadto zachęcamy do udziału 

w konkursie fotograficznym na 

najbardziej oryginalnego ludz-

kiego „stracha na wróble”. Chętni 

mieszkańcy Guben i Gubina mają 

możliwość w okresie od 9 do 23 

września zrobić sobie zdjęcie 

w kostiumie stracha na wróble. 

Zdjęcia wykonywane będą „gra-

tis” w zakładzie fotograficznym 

Foto Hentschel w Guben (adres: 

Gasstraße 19, 03172 Guben), se-

sja będzie trwała około 30 min. 

W kostium i akcesoria należy za-

opatrzyć się samemu (na miejscu 

jest możliwość przebrania się). 

Najciekawsze przebrania zostaną 

nagrodzone. 

(red)

Łącząc się w żałobie i smutku

Składamy Pani Sylwii Pędzińskiej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

W imieniu władz Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”

Prezes Konwentu Czesław Fiedorowicz oraz pracownicy biura
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Powrót Święta Chleba Ze skarpą, czy bez?

W Berlinie zawiązało się stowarzyszenie pod 
przewodnictwem Floriana Mausbacha, którego 
nadrzędnym celem jest doprowadzenie do przy-
szłościowej i pełnej odbudowy zbudowanej w 
1926 roku tzw. Wilii Wolfa.

Będziemy dążyć do tego, aby Gu-

bin zaistniał na mapie tzw. bauhau-

su – związanego z szeroko znanym 

w swoim środowisku – niemieckim 

architektem Ludwigiem Milesem 

van der Rohe na równi z takimi 

miastami jak Barcelona czy Nowy 

Jork. Jest on powszechnie uzna-

wany za duchowego ojca świato-

wego modernizmu w architektu-

rze – podkreśla burmistrz Gubina 

Bartłomiej Bartczak. Do Gubina 

zaczynają też docierać studenci ar-

chitektury, aby zapoznać się z kon-

cepcją genialnego twórcy. Jednym 

z nich był niedawno student Poli-

techniki poczdamskiej, pochodzą-

cy z Korei Południowej Seungmin 

Choi, który mówił: - W moim kraju 

pracuje do chwili obecnej jeden z 

jego uczniów i późniejszych współ-

pracowników. Zaprojektował on 

kilka budynków w naszej stolicy.  

W przypadku jej całkowitej – zgod-

nej z zachowaną dokumentacją 

próby odbudowy z pewnością bę-

dzie to bardzo poważne przedsię-

wzięcie. Jak dodaje włodarz Gubina: 

- Nasze miasto mogłoby się liczyć, 

jako poważne miejsce związane z 

symboliką światowego bauhausu 

zarówno w Europie jak i na świecie. 

I tym samym zaistnieć jako miejsce 

wycieczek i spotkań środowiska ar-

chitektonicznego. Byłby to typowy 

projekt, którego realizacja byłaby 

realna poprzez pozyskanie środ-

ków unijnych lub innych źródeł ze-

wnętrznych, np. prywatnych inwe-

storów, organizacji i stowarzyszeń. 

Będziemy o to usilnie zabiegać. 

Niejako na „dzień dobry” musieliby-

śmy mieć zagwarantowane jakieś 

80 – 90 procent środków, aby przy-

stąpić do konkretnych działań. W 

żadnym wypadku na jego realiza-

cję nie będziemy angażować miej-

skich środków. Nasze miasto ma 

znacznie ważniejsze priorytety do 

realizacji. Niedawne badania arche-

ologiczne i związane z nimi prace 

wykopaliskowe były prowadzone w 

oparciu o pozyskane środki unijne. 

Podobnie będzie realizowany sam 

program funkcjonalno – użytkowy.  

Do przedwojennego komplek-

su budowli należał również teren 

skarpy sięgający aż do ulicy Pia-

stowskiej. Czy są również plano-

wane działania odnośnie tego 

terenu? - Nie mamy żadnych pla-

nów i nie są prowadzone rozmo-

wy z obecnym prywatnym wła-

ścicielem tej działki, tym bardziej 

iż została ona ładnie przez niego 

zagospodarowana. Najważniejsze 

jest obecnie powstanie samego 

projektu funkcjonalno – użytkowe-

go. Myślę, że jeszcze w tym roku 

uda nam się zlecić jego realizację. 

Da nam to odpowiedź w jakim za-

kresie, z jakich materiałów i „za ile”  

można będzie go zrealizować. Je-

żeli miałoby dojść do rzeczywistej 

odbudowy – to jedynie w pełnym – 

możliwym do odtworzenia kształ-

cie, przywrócenia funkcjonalności 

i całkowitej rekonstrukcji - dodaje 

B. Bartczak.

Jaka wobec tego może być kon-

cepcja wykorzystania budynku? 

Można byłoby go przeznaczyć 

np. na muzeum poświęcone pre-

kursorowi tego stylu architekto-

nicznego, jak też miejsce spotkań 

osób związanych z architekturą. 

Do chwili obecnej odsłonięto spod 

zwałów ziemi i gruzów około 80 

procent powierzchni słynnej bu-

dowli. We wrześniu jest przewi-

dywane wznowienie pozostałych 

prac. Ma się także odbyć transgra-

niczna konferencja naukowa. 

Antoni Barabasz

W sobotę, 28 sierpnia, w Chlebo-

wie odbędzie się Święto Chleba. Jak 

podkreśla Anna Konstanty: - Tym 

samym impreza wraca do kalen-

darza lokalnych wydarzeń po roku 

nieobecności. Spowodowane to było 

obostrzeniami związanymi z pande-

mią. Impreza rozpocznie się o godzi-

nie 14.00. Goście mogą spodziewać 

się dobrej zabawy podczas oglądania 

występów, konkursów i pokazów, a 

przede wszystkim degustacji pysz-

nych lokalnych przetworów i ciast. W 

organizację Święta Chleba włączyły 

się wszystkie chlebowskie organi-

zacje pozarządowe: Koło Gospodyń 

Wiejskich, Stowarzyszenie Ludzi Ak-

tywnych, Klub Sportowy „Płomień”, 

Koło Wędkarskie i Parafialne Koło 

Caritas. Jak zawsze zobaczymy rów-

nież strażaków OSP Chlebowo z no-

wym wozem bojowym. Swój udział 

zapowiada również piekarnia „Sikora” 

i Koło Łowieckie „Zając” z pyszną nie-

spodzianką..                                            (red)
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Bogata historia Koła Rowerem po gminie

Remonty i porządki

Tam gdzie Odra-Kamienie, Zarząd 

Koła nr 4 PZW zorganizował Mistrzo-

stwa Miasta i Gminy Gubin. To już ko-

lejny raz, a zawody organizowane są 

nieprzerwanie od 2002 roku i wpisały 

się na stałe w kalendarz wędkarskich 

wydarzeń w naszym mieście.

Jak powiedział gazecie skarbnik Koła 

PZW nr 4 Marian Łobocki ten pomysł 

zrodził się w jego głowie przed laty i 

trwa do dziś. W ramach zawodów 

rywalizują ramię w ramię wędka-

rze z terenu miasta i gminy Gubin. 

W tym roku udało się zachęcić do 

rywalizacji prawie 20 wędkarzy. Kto 

jest głównym organizatorem, kto 

funduje nagrody, kto zabezpiecza 

ich sprawny przebieg? – pytam M. 

Łobockiego. – Wszystko spoczywa na 

głowie zarządu naszego koła. To za-

wody całkowicie organizowane przez 

Koło nr 4. Oczywiście – co ważne – li-

czy się wsparcie Burmistrza Bartło-

mieja Bartczaka i Wójta Zbigniewa 

Barskiego. Jesteśmy na tyle dobrze 

zorganizowani i przygotowani, że 

wszelkie działania związane z zawo-

dami nie sprawiają nam problemów. 

Tak było i tym razem. Pogoda dopi-

sała, gościem był burmistrz, a połowy 

były udane. Co trzeba nadmienić? 

Złowione ryby po zwarzeniu trafiły 

ponownie do swojego środowiska. 

Wyniki zawodów: pierwsze miejsce 

zajął Wojciech Liczbiński, łowiąc 3640 

g ryb, na drugim miejscu Kacper 

Bednarz - 2995 g i z takim samym 

wynikiem (wg obowiązującego re-

gulaminu) na trzecim miejscu Jacek 

Kudełka. Obowiązkowo należy odno-

tować wynik pani Anny Lange 620 g, 

a to z powodu, że była jedyną kobietą 

startującą w zawodach. Zwycięzców, 

oprócz honorów w postaci pucharów, 

wyróżniono nagrodami rzeczowymi 

w postaci sprzętu wędkarskiego. 

Koło PZW nr 4 może poszczycić się 

dziś bogatą historią. Za kilka tygodni 

będzie obchodzić 45. rocznicę po-

wstania. Kiedy je zakładano członków 

było niewielu. – W 2007 roku przej-

mowałem obowiązki skarbnika i było 

nas 101, a dziś nasze Koło, na czele 

którego stoi Jan Taberski, liczy ponad 

600 członków i jest największym w 

mieście (działają 4 koła). 

Polski Związek Wędkarski Koło 4 Gu-

bin zaprasza 29 sierpnia na zawody 

z cyklu zakończenie lata. Będą one 

przeznaczone dla dzieci oraz człon-

ków Koła nr 4 Gubin. Miejsce: „Ruski 

Staw” Gubin ul. Śląska, zbiórka do 

godz. 9.00. Zapisy pod tel. 507 108 775 

u Skarbnika Koła. A na wrzesień tego 

roku zaplanowano uroczyste obcho-

dy 45. rocznicy powstania koła.       (sp)

Lokalne Stowarzyszenie „Bidon” po 

raz trzeci zaprasza wszystkich fanów 

wycieczek rowerowych do udziału w 

Rajdzie dookoła Gminy Gubin. Rok 

temu na starcie pojawiło się ponad 

90 osób, a tym razem organizatorzy 

liczą na rekordową frekwencję.

W sobotę, 11 września, około godziny 

8:30 z Wyspy Teatralnej ruszy peleton 

składający się z osób w różnym wie-

ku, mieszkających w wielu miejscach 

naszego województwa, charaktery-

zujących się innym sposobem jazdy, 

ale łączy ich jedna rzecz: uwielbiają 

rowerowe wycieczki! – W tym roku 

nasza trasa przebiega przez miej-

scowości, przez które jeszcze nie 

przejeżdżaliśmy podczas naszych 

imprez – tłumaczą członkowie Klu-

bu „Bidon”. – Tym razem ruszamy w 

kierunku Gubina, a następnie pojawi-

my się w: Sękowicach, Polanowicach, 

Grabicach, Nowej Wiosce, Brzozowie, 

Mielnie i Strzegowie. Późnej w Marko-

sicach, Jazowie, Kopernie, Czarnowi-

cach, Dobrzyniu, Zawadzie, Polu, Wa-

łowicach, Drzeńsku Małym, Drzeńsku 

Wielkim, Żytowaniu i Budoradzu. 

Trasa wynosi około 80 km, a na-

wierzchnia jest rozmaita (od asfaltu, 

przez bruk i drogi gruntowe), poja-

wiają się także podjazdy. Dodatko-

wo organizatorzy dla uczestników 

przewidzieli trzy PIT STOPY, na któ-

rych serwowane będą ciepłe napoje, 

słodkości oraz obiad. Ponadto każdy 

otrzyma pakiet startowy (woda, ba-

ton, owoc, itp.) oraz medal i dyplom 

za udział w Rajdzie. - W naszym 

przedsięwzięciu mogą wziąć udział 

dorośli i dzieci. Ci pierwsi płacą 50 zł, 

a w przypadku osób w wieku 8-16 lat 

cena wynosi 30 zł – słyszymy od or-

ganizatorów. – Zapisy przyjmujemy 

przez Internet, a link można znaleźć 

na naszym profilu w mediach spo-

łecznościowych. Wystarczy znaleźć 

Gubiński Klub Rowerowy „Bidon”. 

Trzeci Rajd dookoła Gminy Gubin 

to ciekawe wydarzenie dla wszyst-

kich miłośników jazdy jednośladem, 

dobrej atmosfery i turystów, którzy 

nie mieli okazji zwiedzić okolicznych 

miejscowości oraz szlaków łączących 

poszczególne miejsca w gminie. Za-

praszamy!                                              (red)

Dwumiesięczny okres wakacji dla 

dzieci i młodzieży zbliża się do koń-

ca. Jednocześnie był to wzmożony 

okres, aby uporać się z remontami 

i innymi pracami porządkowymi w 

szkołach podstawowych na terenie 

gminy wiejskiej Gubin. Jaki w tym 

roku był ich zakres i jak one prze-

biegały?

Wyjaśnia sekretarz gminy Agniesz-

ka Nowicka: - Zakres planowanych 

remontów obiektów szkolnych 

zasadniczo należy do dyrektorów 

poszczególnych szkół, którzy są 

najbardziej zorientowani w „do-

legliwościach” swoich placówek. 

Największym – zaplanowanym do 

wykonania - był ponowny remont 

budynku dachu szkoły podstawo-

wej w Starosiedlu. Wykonuje go 

inna firma. Konieczność jego na-

prawy wynika z reklamacji, jaką 

złożyliśmy u poprzedniego wyko-

nawcy i tym samym wyboru innej 

firmy. W związku z tym gmina na 

drodze prawnej będzie dochodzi-

ła finansowego zadośćuczynienia. 

Drobne remonty dachów w Strze-

gowie i Grabicach były wykonywa-

ne własnymi siłami gminy. Należą 

do nich również renowacje szkol-

nych klas, korytarzy, innych po-

mieszczeń i obiektów. Natomiast w 

szkole podstawowej w Bieżycach, 

w okresie wakacyjnym, było też wy-

konywane ocieplenie zewnętrzne 

budynku, które w znaczący sposób 

obniży koszt jego ogrzewania w 

okresie jesienno-zimowym. Te pra-

ce również wykonała jedna z firm 

zewnętrznych. Czy są jakieś zmiany 

w kadrze kierowniczej gminnych 

szkół? Biorąc pod uwagę sprawy 

administracyjne – na początku lip-

ca został przeprowadzony konkurs 

na dyrektora połączonych placó-

wek szkolnych – zespołu, w skład 

którego wchodzą szkoła w Bieży-

cach, Starosiedlu i Czarnowicach. 

Komisja konkursowa wybrała na 

to stanowisko Annę Przyborską, 

dotychczas pełniącą te obowiązki. 

Z dniem 1 września obejmie ona 

oficjalnie stanowisko, będąc tym 

samym „pełnoprawnym” dyrek-

torem. Poprzednia dyrektor – po 

osiągnięciu wieku emerytalnego – 

odeszła na emeryturę. 

Czy jest planowane, na poziomie 

gminy, niejako oficjalne rozpoczę-

cie roku szkolnego? - Rozpoczyna-

my rok szkolny 2021/2022 – wyjaśnia 

dalej A. Nowicka – w środę 1 wrze-

śnia. Ze względu na spodziewaną 

kolejną falę pandemii nie jesteśmy 

w stanie zaplanować żadnej ofi-

cjalnej uroczystości. Być może w 

każdej szkole w inauguracji będą 

uczestniczyli jedynie dyrektorzy, 

nauczyciele i uczniowie, bez swoich 

rodziców lub opiekunów.

Antoni Barabasz  
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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

WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00. 
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tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

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. 
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 ogrodzeniowych. 
Platery 80x80, 100x100. Sprzedam produkcje 
uszów do słupków ogrodzeniowych z maszy-
nami i oprzyrządowaniem. Tel. 504-370-020 
e-mail: prohamet@wp.pl

REMONTY, malowanie, szpachlowanie,
tapetowanie, sufity, podwieszanie, tynki,
montaż drzwi, okien, paneli, glazury, regipsy,
sztukaterii, instalacje elektryczne. Solidnie, ceny
umowne. Gubin i okolice. Tel. 799 294 844
Panie Mirosławie Paszkiewicz, proszę o uregulo-
wanie długu. Tel. 799 294 844. 

Zareklamuj się 
w Wiadomościach

Gubińskich
tel. 721032705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

Mobilne punkty szczepień 
przeciw COVID - 19

25.08 godz. 15-17: Pole 34 - Ośrodek 

zdrowia, 25.08 godz. 18-20: Bieżyce 

- Świetlica wiejska, 26.08. godz. 15-

17:  Starosiedle 12 - Świetlica wiejska, 

26.08 godz. 18-20: Czarnowice - Świe-

tlica wiejska, 28.08 godz. 15-19: Chle-

bowo 123 - Szkoła, 04.09 godz. 12-16: 

Sękowice - Świetlica wiejska. Bez 

wcześniejszej rejestracji. Wystarczy 

wziąć dowód osobisty. Szczepion-

ki do wyboru: Johnson & Johnson 

lub Pfeizer. A 26 sierpnia w Ośrodku 

Zdrowia w Stargardzie Gub. od godz. 

10 odbędzie się szczepienie 19 prepa-

ratem PFEIZER. W związku z dużym 

zainteresowaniem szczepieniami 

przeciwko COVID - 19 młodzieży od 

lat 12 Ośrodek Zdrowia w Stargardzie 

Gub. daje taką możliwość po wcze-

śniejszej rejestracji. Kontakt tel.: 68 

359 25 28.
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Plener Malarski zakończony

Rehabilitacja 
ambulatoryjna 
w ramach NFZ 
w Zachodnim 

Centrum Medycznym 
w Gubinie

To już potwierdzona informacja. 

Szpital powiatowy wygrał konkurs 

Narodowego Funduszu Zdrowia i od 

13 września otwiera rehabilitację am-

bulatoryjną. Po półtora roku stagna-

cji spowodowanej pandemią koro-

nawirusa, nareszcie robimy poważny 

krok ku oddziałowi rehabilitacji, który 

chcemy otworzyć w Gubinie – mówi 

Starosta, Grzegorz Garczyński

Z końcem ubiegłego tygodnia do 

Starostwa dotarła bardzo ważna in-

formacja. Zachodnie Centrum Me-

dyczne (powiat jest właścicielem 

szpitala) wygrało konkurs na prowa-

dzenie ambulatoryjnej, czyli dziennej 

rehabilitacji. Tym samym wielu pa-

cjentów pozbawionych możliwości 

rekonwalescencji będzie mogło za-

pisać się na NFZ, czyli na ubezpiecze-

nie zdrowotne. Zakupiliśmy wysokiej 

klasy sprzęt, budynek był gotowy na 

przyjęcie pacjentów już wcześniej, 

mamy profesjonalną kadrę – mówi 

Jolanta Siwicka, Prezes Zachodniego 

Centrum Medycznego, przypomina-

jąc, że z początkiem sierpnia ZCM 

uruchomiło rehabilitację odpłatną. 

Teraz dochodzi druga część, czyli na 

NFZ, ze skierowaniem. - Świadczenia 

rehabilitacyjne ZCM świadczone są 

w Gubinie, przy ul. Śląskiej 35, budy-

nek C

- Poniedziałek – piątek, w godzinach 

od 8.00 do 18.00.

- Rejestracja telefoniczna: 798 436 544 

- na NFZ – potrzebne jest skierowanie,                                                                                                      

przy rehabilitacji odpłatnej skierowa-

nie nie jest potrzebne.

- Rehabilitacja na NFZ rusza 13 wrze-

śnia.

W takim razie kiedy zostanie otwarty 

oddział rehabilitacji? Starosta Gar-

czyński odpowiada, że jak tylko NFZ 

ogłosi konkurs to szpital do niego 

przystąpi. Starania o oddział trwa-

ją prawie dwa lata i gdy wydawało 

się, że jest już na wyciągnięcie ręki, 

to przyszła pandemia. Narodowy 

Fundusz Zdrowia zawiesił konkursy, 

a ważny etap rozwoju szpitala prze-

sunął się. Dlatego tak ważne jest 

uruchomienie rehabilitacji dziennej. 

Pokazujemy w ten sposób, że jeste-

śmy gotowi na otwarcie oddziału 

– dodaje Starosta. Laser, wirówka, 

ultradźwięki, naświetlanie, a także 

pionizacja i nauka poruszania się – to 

tylko część zabiegów, które oferu-

je Zachodnie Centrum Medyczne. 

Świadczenie są wykonywane od po-

niedziałku do piątku, w godzinach 

8.00-18.00. Rejestracja możliwa jest 

pod numerem telefonu 798 436 544.

Materiał sponsorowany 

Zarówno młodzi artyści – rozpoczy-

nający swoją przygodę z malarską 

sztalugą - jak też starsi twórcy, ma-

jący w swoim dorobku artystycz-

nym wiele osiągnięć, uczestniczyli w 

drugiej edycji pleneru malarskiego, 

trwającego w dniach 5-19 lipca pt.: 

„Akcja na wakacje”. 

Jego organizatorem była Galeria 

„Ratusz” Gubińskiego Domu Kultu-

ry. W tym roku uczestniczyło w nim 

około 20 osób.  Jak podkreślił na 

poplenerowym wernisażu dyr. pla-

cówki Janusz Gajda: - Tym bardziej 

należy docenić szeroki udział lokal-

nych twórców – malarzy, jak również 

uczestnictwo jednego z artystów z 

gubeńskiego środowiska, a sama 

Galeria „Ratusz” była i jest otwarta 

dla wszystkich, którzy chcą zapre-

zentować coś ze swojej twórczości 

szerokiemu ogółowi mieszkańców 

miasta i okolicy. O jego powodzeniu 

zdecydowała też kompetentna opie-

ka merytoryczna instruktorów. 

Mówi Waldemar Pawlikowski, 

wspólnie z Dorotą Chwałek (oboje 

są instruktorami w „Galerii” GDK) 

sprawujący opiekę nad jego prze-

biegiem: - Bardzo się cieszę, że ten 

plener już na dobre „wpisuje się” w 

kalendarz naszej placówki. Przedział 

wiekowy uczestników tegorocznego 

pleneru był zróżnicowany. Najmłod-

szy z jego uczestników miał 7 lat, 

a znany w gubińskim środowisku 

artystycznym senior – Jan Koluch – 

równe siedem dekad więcej! W tym 

roku (ze względy na „nieszczęsną” 

pandemię) – gubeńskie środowisko 

artystyczne reprezentowała jedna 

osoba. Tegoroczna tematyka plene-

ru nie była określona – mówi dalej 

W. Pawlikowski. - Nie narzucaliśmy 

żadnej tematyki ani sposobu jej re-

alizacji, stawiając na artystyczną do-

wolność przekazu. Jego uczestnicy 

działali według własnych zasad,  się-

gając do własnej wyobraźni i tech-

niki. Poplenerowa wystawa jest do 

obejrzenia w Galerii „Ratusz” GDK, a 

wszelkie powstałe na nim prace, de-

cyzją organizatorów pleneru, mają 

cieszyć oczy jego twórców w ich 

własnych mieszkaniach. Galera „Ra-

tusz” powraca do kalendarza imprez  

powstałego jeszcze w 2019 roku. W 

niedalekiej przyszłości będzie m.in. 

wystawa prac malarskich Małgo-

rzaty Boguckiej ze Środy Śląskiej, 

Dariusza Kalety z Kołobrzegu, Józe-

fa Wierzbickiego i innych artystów, 

których artystyczne dokonania są 

zaplanowane w kalendarzu wystaw 

gubińskiej galerii.

Antoni Barabasz   


