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Nowy Kościół 

W Gubinie od niedawna funkcjonuje 

nowy kościół. To Agape – Zbór kościo-

ła Bożego w Chrystusie. Gdzie się on 

znajduje i co jest jego celem?

cztyaj str.10

Kilka pytań do...

Największym sukcesem jest to, 

że dzieci wychodzą z treningów 

uśmiechnięte i zadowolone - mówi 

Patryk Sobolewski, trener MLUKS 

Dwójka MOS Gubin. 

cztyaj str.16

Noc Muzeów 

Po ubiegłorocznej przerwie, odbyła 

się cykliczna międzynarodowa im-

preza zatytułowana „Noc Muzeum”. 

cztyaj str.7

20 lat temu

We wrześniu minęło 20 lat od uroczy-

stości związanej z likwidacją garnizo-

nu Gubin.                                 cztyaj str.10

Trzeci raz objechali gminę
Gubiński Klub Rowerowy „Bidon”, tak jak ich jednoślady, nie zatrzymuje się! 
Lokalne stowarzyszenie już po raz trzeci zaprosiło wszystkich fanów wycie-
czek rowerowych do udziału w Rajdzie dookoła Gminy Gubin. Tym razem z 
Wyspy Teatralnej ruszyła rekordowa liczba prawie 150 uczestników.

czytaj str.  2

Modernizują park !

AUTOKASACJA

WINNICKI

* transport pojazdu
* złomowanie i kasacja pojazdu
*sprzedaż używanych części 
oraz elementów karoserii 

samochodowych
tel. 510 259 070

Gubin, ul. Kaliska 151

Zostali odznaczeni 

W Filharmonii Zielonogórskiej odbyła 

się uroczystość zorganizowana przez 

Lubuski Oddział PCK. Okazja do spo-

tkania była bardzo ważna.

cztyaj str.4

Wrócił z 3 medalami

Na krytej pływalni AWF w Krakowie 

odbyły się Mistrzostwach Polski w 

Pływaniu. Paweł Krupiński zdobył na 

nich aż 3 medale!

cztyaj str.13

Gdy idziesz na grzyby

Każdego roku policjanci podejmują 

wiele akcji związanych z poszukiwa-

niem zaginionych grzybiarzy. Co zro-

bić, aby nie zgubić się w lesie?

cztyaj str.6

Tu można odmłodnieć

Po wielomiesięcznej przerwie wzno-

wił działalność Dom Dziennego Po-

bytu                                                 czytaj str.13

W pewnym momencie nastąpił huk
Do tragicznego wypadku doszło na 56 kilometrze drogi krajowej numer 32 na odcinku po-
między Zieloną Górą, a Krosnem Odrzańskim. Czołowo zderzyły się autobus relacji Zielona 
Góra-Gubin, przewożący 51 osób z busem transportu medycznego. Na skutek zderzenia 
śmierć na miejscu poniósł 21-letni kierujący busem.                                                          czytaj str.  8

czytaj str. 3

Inauguracja UTW 

01.10.2021 

godz. 10.00 

Sala Widowiskowa 

GDK
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Gubiński Klub Rowerowy „Bidon”, 

tak jak ich jednoślady, nie zatrzy-

muje się! Lokalne stowarzyszenie 

już po raz trzeci zaprosiło wszyst-

kich fanów wycieczek rowerowych 

do udziału w Rajdzie dookoła Gmi-

ny Gubin. Tym razem z Wyspy Te-

atralnej ruszyła rekordowa liczba 

prawie 150 uczestników.

11 września, kolorowy (ponieważ każ-

da grupa miała swoją barwę) pe-

leton prowadzony przez członków 

Gubińskiego Klubu Rowerowego 

wyruszył na 80-kilometrową wy-

cieczkę dookoła gminy Gubin. Trasa 

prowadziła od wspomnianej Wyspy 

przez Sękowice, Polanowice, Grabi-

ce, Nową Wioskę, Brzozów, Mielno, 

Strzegów, Późną, Markosice, Jazów, 

Koperno, Czarnowice, Dobrzyń, Za-

wadę, Pole, Wałowice, Drzeńsk Mały, 

Drzeńsk Wielki, Żytowań i Budoradz. 

– Z każdym rokiem nabieramy do-

świadczenia, a nasza „niebieska” eki-

pa liczy coraz więcej członków, dla-

tego organizacja takich imprez jest 

łatwiejsza – zaznacza Prezes Klubu 

Paweł Tomczyk. - Na uwagę zasłu-

guje fakt, że na szlaku zapewniliśmy 

trzy „Pit Stopy”, na których można 

było skorzystać z alei serwisowej z 

mechanikiem, a także, na stoisku ga-

stronomicznym, uzupełnić kalorie. 

Docenić trzeba to, że w Rajd wyru-

szyli przedstawiciele różnych poko-

leń, od kilkuletnich dzieci do osób 

w wieku emerytalnym. Co ciekawe 

na start ze swoimi rowerami dotar-

li ludzie z Lubska, Żagania, Czer-

wieńska, Żar, Szczańca, Nowej Soli 

i Zielonej Góry, co świadczy o du-

żym rozgłosie imprezy i zapotrze-

bowaniu na tego typu wydarzenia. 

– Ogromne wyrazy uznania dla 

wszystkich uczestników, ponieważ 

trasa nie należała do najłatwiej-

szych – dodaje Krzysztof Kaciunka, 

wiceprezes „Bidonu”. - Jechali-

śmy po rozmaitej nawierzchni, od 

„nudnego asfaltu”, przez bruk i le-

śne, gruntowe ścieżki. Uważam, że 

nie było łatwo, bo dwa razy zmo-

czył nas deszcz, przez co w wielu 

miejscach pojawiło się błoto, ale 

Trzeci raz objechali gminę

ostatecznie dało ono więcej frajdy 

niż sprawiło problemów.

Oczywiście duży udział w przygo-

towaniu imprezy mieli sponsorzy 

i partnerzy, czyli Zielonogórski Ry-

nek Rolno-Towarowy, Miasto Gu-

bin, Przedsiębiorstwo Oczyszcza-

nia Ścieków Gubin-Guben, firma 

„Ażur”, Pizzeria „U Zeusa”, Sklep 

rowerowy Bike Gubin, Hurtownia 

Warzyw i Owoców (przy ul. Lubel-

skiej), Radosław Kowalski, Tomasz 

Kwiatkowski oraz Koło Gospodyń 

Wiejskich w Strzegowie, Szkoła 

Podstawowa w Czarnowicach i So-

łectwo Drzeńsk Mały.

- Jestem tu po raz kolejny i z pew-

nością wrócę w następnych latach, 

mimo, że tegoroczny Rajd był naj-

bardziej wymagający, to mam wiel-

ką satysfakcję, że go ukończyłem 

– zaznacza jeden z uczestników. 

– Organizatorzy dołożyli wszelkich 

starań, żeby cała wycieczka odbyła 

się w komfortowych i bezpiecznych 

warunkach. Ponadto trzeba ich 

pochwalić za profesjonalną obsłu-

gę, wybór bardzo atrakcyjnej trasy 

i niesamowite przygotowanie pit 

stopów z pysznymi ciastami, kanap-

kami, obiadem i ciepłymi napojami. 

Opłata w wysokości 50 złotych za 

udział w tak bogatym wydarzeniu 

to prawie jak za darmo.

Wielu rowerzystów urzekła atmos-

fera, pozytywne nastawienie człon-

ków Klubu oraz fachowe dopięcie 

wszystkiego na „ostatni guzik”. Sami 

„Bidonowcy” twierdzą, że rekordo-

wa frekwencja i pochlebne opinie 

są ogromną motywacją do dalsze-

go działania. Tym samym wypada 

czekać na kolejne rowerowe impre-

zy w naszym mieście!

Dzięki przedsięwzięciu „Gmina 

Gubin wspiera przedszkolaków” 

ponad 300 dzieci, które są pod-

opiecznymi lokalnych przedszkoli, 

będzie uczestniczyło w atrakcyj-

nych zajęciach w swoich placów-

kach. Na to zadanie pozyskano 

ponad 342.000 złotych z Europej-

skiego Funduszu Społecznego. 

Co będzie realizowane w ramach 

projektu? Przede wszystkim dzieci 

będą mogły uczestniczyć w takich 

zajęciach jak rozwijanie kompetencji 

w zakresie technologii informacyj-

no-komunikacyjnych i matematycz-

no-przyrodniczych oraz w zakresie 

rozwiązywania problemów, pracy 

w grupie, a także posługiwania się 

językiem obcym. Brzmi poważnie, 

ale większość będzie nauką poprzez 

zabawę, a wykorzystane zostaną do 

tego gry cyfrowe i dywanowe, roboty 

do programowania oraz multime-

dialne pomoce dydaktyczne.

Tym samym konieczne będzie do-

posażenie placówek w niezbędny 

sprzęt i przeprowadzenie odpo-

wiednich szkoleń dla opiekunów. Te 

zadania także zostaną zrealizowane 

w ramach projektu. 

Projekt dla najmłodszych

Można zatem podsumować, że ta-

kie wsparcie przedszkolaków już od 

najmłodszych lat rozwinie w nich 

umiejętności, które pomogą im ła-

twiej funkcjonować w dzisiejszych 

realiach.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie „Ula” - Gubińskiej 
Nagrody Edukacyjnej imienia Urszuli Dudziak, którą otrzymują 
najlepsi i najbardziej utalentowani uczniowie za poprzedni rok 
szkolny. Nagroda ma na celu wspieranie uzdolnionych i aktywnych 
społecznie uczniów gubińskich placówek oświatowych. Popularny 
„Ul”  przyznawany  jest maksymalnie 9 uczniom. Ponadto 
Przewodniczący Kapituły ma prawo przyznania nagrody specjalnej.
Wnioski o nagrodę mogą składać: rodzice lub prawni opiekunowie 
ucznia, pełnoletni uczniowie, rady pedagogiczne lub rady szkół, 
dyrektorzy  szkół, organizacje pozarządowe i społeczne.
Warunkiem przyznania nagrody jest:
- uczęszczanie do  jednej ze szkół na terenie Gubina, 
- średnia ocen za ostatni semestr nie niższa niż 5.0 lub 
udokumentowane dodatkowe osiągnięcia edukacyjne, artystyczne 
lub sportowe lub udokumentowana działalność społeczna,
- złożenie w terminie do 30.09.2021 r. w Centrum Informacji 
Urzędu Miejskiego stosownego wniosku o przyznanie nagrody 
zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LVI.296.201

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że rozpoczęte 
zostały prace nad projektem budżetu miasta na 2022 rok. 
W związku z powyższym zwraca się do mieszkańców 
miasta Gubina oraz wszystkich organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie naszego miasta o składanie 
wniosków do budżetu na 2022 r. w terminie do dnia 30 
września 2021 r.
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Modernizują park w centrum!
Doczekaliśmy się – tak można 

opisać start inwestycji mającej 

na celu stworzenie zupełnie no-

wego oblicza parku w centrum 

miasta, pomiędzy ulicami Obroń-

ców Pokoju, 3 Maja i Słowackiego. 

Wszystko dzięki projektowi „Euro-

park – wykorzystanie dziedzictwa 

przyrodniczo – kulturowego do 

rozwoju turystyki w obszarze przy-

granicznym. Rewitalizacja parków 

w Gubinie”. 

Dzisiaj oficjalnie możemy prze-

kazać, że roboty już ruszyły, teren 

parku został odgrodzony, usunię-

to już część dawnych nawierzch-

ni ścieżek i elementów wyposa-

żenia. Ponadto w środku widać 

działające maszyny budowlane 

oraz pracowników przedsiębior-

stwa, które wygrało przetarg na 

realizację zadania.

Modernizacja parku obejmuje m. 

in.: usunięcie części drzew i krze-

wów, prace pielęgnacyjne w koro-

nach drzew, usunięcie istniejących 

elementów małej architektury i 

nawierzchni, montaż niecki fon-

tanny z osprzętem oraz systemu 

nawadniania, wykonanie opraw 

oświetleniowych i wymiana sieci 

energetycznych oraz stworzenie 

zasilania ławek z wbudowaną ła-

dowarką USB. Jeśli chodzi o ciągi 

piesze to zostaną one wykonane 

z płyt granitowych, kostki beto-

nowej i nawierzchni mineralnej. 

Oczywiście nie zabraknie nowych 

obiektów małej architektury, czy-

li wspomnianej fontanny, ławek, 

koszy na śmieci, psich pakietów, 

stolików z siedziskami, stolików 

do gry w szachy oraz elementów 

zabawowych (trampoliny, buja-

ków). Nowością będą budki lęgo-

we dla ptaków i wiewiórek, a tak-

że domek dla owadów i budka dla 

trzmieli. Nie zapominajmy o tym, 

że w całym parku zostaną wyko-

nane nowe nasadzenia drzew, 

krzewów, bylin, traw ozdobnych, 

rabat i trawników.

- Zakładamy, że wyremontowany 

parki ma być miejscem dla całych 

rodzin, z którego będziemy dum-

ni – wyjaśnia burmistrz Bartłomiej 

Bartczak. – Wierzę w to, że u wielu 

mieszkańców i przyjezdnych duże 

zadowolenie wywoła fakt przywró-

cenia fontanny, której w tym miej-

scu brakuje. 

Całość jest dofinansowana z fun-

duszy Unii Europejskiej, a całkowi-

ty koszt zadania, które wykonuje 

przedsiębiorstwo Exalo Drilling z 

Piły, to prawie 2,5 miliona złotych. 

Jedno wydaje się pewne – na wio-

snę przyszłego roku możemy spo-

dziewać się zupełnie nowej odsło-

ny parku w centrum Gubina.
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Kierownik gubińskiej galerii „Ratusz” GDK Waldemar Pawlikowski na jakiś czas oderwał się od „szarej rzeczywi-

stości” i pojechał w świat. Gdzie? Do Grecji. W plenerze brali udział artyści ze Słowacji, Bułgarii, Rosji, Włoch, Polski 

i Grecji. Jakie przywiózł wrażenia? Opowiedział naszej gazecie.

Zostali odznaczeni 
14 września w Filharmonii Zielonogórskiej od-
była się uroczystość zorganizowana przez Lu-
buski Oddział PCK. Okazja do spotkania bardzo 
ważna.

Zatrzymany 
podczas drzemki

Odkrywanie Grecji

Zielonogórscy kryminalni we współpracy z policjantami z 

komisariatu w Gubinie odzyskali skradzionego busa i za-

trzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież. 

-  Co prawda już dawno archeolo-

dzy przekopali ten teren, ale moje 

odkrywanie Grecji miało zupełnie 

inny charakter. Czas pandemii 

zbytnio nie sprzyja podróżom, ale 

po załatwieniu wszelkich niezbęd-

nych formalności związanych z 

Covidem, postanowiłem przyjąć 

zaproszenie i pojechałem na Mię-

dzynarodowy Plener Malarski pt. 

„Kolory Hellady”. Organizatorką 

pleneru była Helena Zadrejko - 

artystka od wielu lat mieszkająca 

w Grecji, która podejmuje trud 

organizacyjny takich malarskich 

spotkań.  Przez jej plenery prze-

winęło się wiele wybitnych oso-

bowości twórczych - nie tylko z 

Polski. Pani Helena, znając moją 

wcześniejszą twórczość malarską, 

była ciekawa jak poradzę sobie z 

mocnymi kontrastami, światłem i 

kolorem na Peloponezie. Zresztą ja 

też. Przyzwyczajony do wyciszonej 

kolorystyki naszego pejzażu rzuci-

łem wyzwanie słońcu, a raczej ono 

mnie. 

W plenerze brali udział artyści ze 

Słowacji, Bułgarii, Rosji, Włoch, 

Polski i oczywiście z Grecji. Mia-

łem tę przyjemność być zakwate-

rowany razem z Andriejem Sziro-

kowem, artystą z centralnej Rosji. 

Artystę do tej pory znałem tylko z 

albumów malarstwa, które mia-

łem w domu. Takie spotkanie było 

dla mnie wielkim zaskoczeniem. 

Zresztą muszę przyznać, że jego 

osoba bardzo wpłynęła na mój 

sposób pracy, gdyż Andriej wyka-

zywał się niesamowitą witalnością 

twórczą, zaczynając swój dzień od 

godz. 5.00 rano, wychodząc w ple-

ner z farbami. 

„W plenerze brali udział 

artyści ze Słowacji, Buł-

garii, Rosji, Włoch, Polski 

i oczywiście z Grecji. Mia-

łem tę przyjemność być 

zakwaterowany razem z 

Andriejem Szirokowem, 

artystą z centralnej Rosji”

Przy takim towarzyszu trudno było 

się obijać, a ja z natury  jestem raczej 

leniwy. O dziwo namalowałem dzie-

więć obrazów. Jak na razie to mój 

plenerowy rekord (Szirokow ponad 

dwadzieścia). Jednak tu do końca 

nie chodzi o ilość, ale jakość. Rosyj-

ska szkoła malarstwa ma ugrun-

towaną pozycję w świecie sztuki. 

Kolega podzielił się ze mną swoimi 

doświadczeniami warsztatowymi. 

Mam nadzieje, że on również za-

uważył coś ciekawego w moich 

obrazach. Przyznam, że nowe miej-

sca jak i miasto Nafplion, które było 

naszą bazą wypadową, wpływały 

na dużą chęć notacji odmiennych 

krajobrazów i malarskich rozwiązań. 

Upalne słońce może nie zachęcało 

do wzmożonej pracy, jednak wraże-

nia estetyczne i namacalne spotka-

nie z bogatą, żywą historią zrobiły 

swoje.  Oczywiście oprócz pracy było 

dużo zwiedzania, wszak antycznych 

perełek tu nie brakuje (Ateny, Naf-

plio, Mykeny, Epidauros). Już te-

raz się nie dziwię, że nasi malarza 

swego czasu wyruszali w dalekie 

wędrówki po świecie, szukając in-

spiracji.  W moim przypadku Grecja 

zmieniła moją paletę barwną, a sam 

wyjazd zweryfikował spojrzenie na 

sztukę antyczną.  Tak na margine-

sie przyznam, że nie wiedziałem, iż 

Grecy przykładają tak wielką uwagę 

do sjesty. Moje ciche granie na gi-

tarze w tych godzinach nie budziło 

zachwytu, a wręcz przeciwnie – bu-

dziło ich ze snu.  O dziwo nikomu 

nie przeszkadzały wysokotonowe 

śpiewy po godz. 22.00. Jak widać co 

kraj, to obyczaj. Kolejny etap moich 

malarskich podróży zahaczył o Tran-

sylwanię w Rumunii. Jednak to opo-

wieść na inną okazję. 

- A plany najbliższe? - Mam nadzieję, 

że w niedalekiej przyszłości w naszej 

galerii podzielę się z państwem na-

malowanymi obrazami.

 (wpsp)

Chodziło oczywiście o podziękowa-

nie wszystkim Honorowym Daw-

com Krwi za ich bezcenny dar - 

krew, która ratuje życie. Co prawda 

Dni Honorowego Krwiodawstwa 

odbywały się zawsze w listopadzie, 

ale ze względu na wzrost zakażeń 

koronawirusem postanowiono, że 

uroczystości wojewódzkie zosta-

ną zorganizowane wyjątkowo we 

wrześniu. Na uroczystości nie za-

brało delegacji z Gubina. Odznakę 

Honorową PCK II stopnia otrzyma-

ła Agnieszka Olifirowicz-Kalinowicz 

(opiekun SK PCK w Gubinie), a od-

znakę Honorową PCK III Stopnia 

Krystyna Tatrocka (opiekun Klubu 

„Wiewiórka” w Gubinie). Natomiast 

odznakę Honorowa PCK IV stopnia 

otrzymała Grażyna Jasion (członek 

PCK w Gubinie) oraz szkoły: Euro-

pejskie Centrum Kształcenia Zawo-

dowego i Ustawicznego w Gubinie 

i Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Gubinie. Dyrekcja i pracownicy 

Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Zie-

lonej Górze gratulacją wszystkim 

Krwiodawcom, członkom, wolon-

tariuszom oraz sympatykom PCK. 

Przy okazji przypominamy, że na 

co dzień ten życiodajny płyn moż-

na oddać w RCKiK w Zielonej Gó-

rze przy ulicy Zyty 21, telefon: 68 329 

83 60. Godziny rejestracji krwio-

dawców: poniedziałek, godz.  7:00 

- 16:30, wtorek - piątek, godz.  7:00 

- 14:00. Warto także śledzić poprzez 

stronę: www.rckik.zgora.pl (zakład-

ka: akcje wyjazdowe) najbliższe ter-

miny przyjazdów do naszego mia-

sta krwiobusów.                            (am)

5 września na terenie jednej z firm 

w Gubinie doszło do kradzieży sa-

mochodu dostawczego. Mężczyzna 

wszedł na teren firmy, wsiadł do 

samochodu, w którym znajdowa-

ły się kluczyki i nie zatrzymywany 

przez nikogo odjechał. - Policjanci z 

Gubina zwrócili się o pomoc do in-

nych jednostek, m.in. do zielonogór-

skiej komendy miejskiej. Kryminal-

ni przystąpili do działania i szybko 

ustalili, że pojazd może znajdować 

się na terenie powiatu zielonogór-

skiego. Podejrzany o kradzież męż-

czyzna został zatrzymany w lesie 

pod Zieloną Górą, gdzie próbował 

się ukryć. Policjanci zaskoczyli go 

śpiącego w samochodzie.

Zatrzymany 47-latek jest dobrze 

znany policjantom z Gubina. Był 

on wcześniej pracownikiem firmy, 

z terenu której ukradł auto. Miał 

rozpoznanie terenu i zwyczajów pa-

nujących w firmie, dlatego wiedział 

kiedy przyjść, gdzie są kluczyki i co 

zrobić, żeby bez wzbudzania podej-

rzeń dopuścić się do przestępstwa. 

Sprawa jest prowadzona pod nad-

zorem Prokuratury Rejonowej w 

Krośnie Odrzańskim - mówi podin-

spektor Małgorzata Stanisławska z 

Komendy Miejskiej Policji w Zielonej 

Górze. 

(red)
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Szczypiorniak na orliku
Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie był 14 września gospodarzem wojewódz-
kiego etapu imprezy sportowej pod nazwą „Ręczna na orliku”. przeznaczone-
go dla dziewcząt i chłopców z rocznika 2010 i młodszych. Zawody rozegrano 
na orliku przy ulicy Roosevelta. Które drużyny poradziły sobie w nim najlepiej?

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Raport 998 

Wybrali nowe władze

Rozegrany finał został poprzedzony 

etapami powiatowymi. W katego-

rii chłopców zwyciężyła drużyna ze 

Szkoły Podstawowej Nr 2 ze Świe-

bodzina, która będzie tym samym 

reprezentować Województwo Lubu-

skie w finale krajowym, a jego roze-

granie zaplanowano w Kielcach. Dru-

gie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 

Podstawowej z Kargowej. Trzecie i 

czwarte miejsca przypadło drużynom 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73. 

pułku Zmechanizowanego Ułanów 

Karpackich w Gubinie prowadzonych 

przez trenera Piotra Sobolewskiego. 

Na miejscu piątym uplasowała się 

druga drużyna ze szkoły w Kargowej. 

W kategorii dziewcząt także triumfo-

wała drużyna ze Szkoły Podstawowej 

Nr 2 ze Świebodzina. Drugie miejsce 

zajęła drużyna ze SP nr 2 w Gubinie, 

trenowana przez Martę Kolanowską 

i Kazimierza Barłóga. Na trzeciej po-

zycji uplasowała się drużyna „Sparty 

Gubin” ze szkoły Podstawowej Nr 3 

w Gubinie. Czwarte miejsce przypa-

dło ekipie z gubińskiej „dwójki”. Na-

tomiast na piątym miejscu znalazła 

się drużyna reprezentująca Szkołę 

Podstawową w Kargowej. Wszyscy 

uczestnicy Turnieju wyjechali z in-

dywidualnymi okolicznościowymi 

medalami, a drużyny z pucharami. 

Ogółem w Wojewódzkim Finale Piłki 

Ręcznej wzięła udział niemal „setka” 

zawodników”. Data finału w Kielcach, 

z powodów pandemicznych, jeszcze 

nie jest ustalona. 

„Ręczna na orliku” to kolejna edycja 

projektu przeznaczonego dla dzieci z 

klas I-IV interesujących się piłką ręcz-

ną lub dopiero zaczynających swoją 

przygodę z tym sportem. Ambasa-

dorem programu został były znako-

mity piłkarz ręczny Artur Siódmiak. 

Każda inicjatywa podejmowana 

przez fundacje organizujące imprezy 

sportowe jest ważna, ponieważ po-

maga zredukować poziom stresu i 

frustracji oraz związane z nimi skutki 

zdrowotne, które narosły przez okres 

lockdownu. Sport pomoże też w od-

budowaniu kontaktów społecznych 

i relacji międzyludzkich, tak bardzo 

ograniczonych i wypaczonych przez 

rzeczywistość jaką sprezentowała 

nam pandemia. Projekt „Ręczna na 

Orliku 2021”, realizowany przez Fun-

dację Orły Sportu, dofinansowany 

jest ze środków Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Partnerem projektu jest Związek Piłki 

Ręcznej w Polsce.                       (AB, am)

09.09. Zadymienie pomieszczenia 

kuchennego w jednym z mieszkań 

przy ul. Dąbrowskiego było przyczyną 

zadysponowania jednego zastępu z 

tutejszej Jednostki Ratowniczo – Ga-

śniczej PSP;

09.09. Do „neutralizacji” gniazda os 

stwarzających zagrożenie dla ludzi i 

zwierząt w Jazowie zadysponowano 

jeden zastęp strażaków z Gubina.

10.09. W ewakuacji (transporcie) oso-

by potrzebującej pomocy medycznej 

z ul. Królewskiej – do karetki pogoto-

wia pomagał jeden zastęp strażaków.

10.09. W okolicy Chlebowa do rozla-

nej na jezdni plamy substancji ropo-

pochodnej o powierzchni około 160 

m. kw. zadysponowano lokalną Jed-

nostkę OSP i jeden zastęp strażaków 

z Gubina. 

11.09. Na jednym z ogródków dział-

kowych przy ul. Bat. Chłopskich –  do 

spalanych tam pozostałości roślin-

nych i śmieci zadysponowano jeden 

zastęp strażaków.

11.09. W wyniku fałszywego alarmu 

(płonący budynek) do miejscowości 

Pole – zadysponowano w sumie trzy 

zastępy strażaków z Gubina i Jed-

nostkę OSP ze Starosiedla.

12.09. Jeden zastęp został zadyspo-

nowany do płonących śmieci i sta-

rych mebli przy ul. Rodziewiczówny.

13.09. Do fałszywego alarmu (potrą-

cenia rowerzysty) w Czarnowicach 

zadysponowano również jeden za-

stęp strażaków.

20.09. Jeden zastęp zadysponowano 

do usunięcia plamy substancji ropo-

pochodnej o powierzchni ok. 8 m. kw. 

rozlanej na jezdni ul. Kaliskiej.

Informacje przekazał Dowódca JRG 

PSP w Gubinie mł. bryg. Dariusz 

Wojtuń.Oprac. AB. 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Związku Żołnierzy Wojska Polskie-

go podsumowało kolejną kadencję 

i wybrało nowe władze. Organizacja 

funkcjonuje od 1981 roku, wówczas 

pod inną nazwą - Związek Byłych 

Żołnierzy Zawodowych WP. Pierw-

szym prezesem koła w Gubinie był 

płk Tadeusz Dziewierski. Z powodów 

naturalnych liczebność organizacji 

poważnie zmniejszyła się i dziś Koło 

nr 1 ZŻWP w Gubinie liczy 20 człon-

ków. Na zebraniu stawiło się 15. Chwi-

lą ciszy uczczono pamięć zmarłych 

w tym roku członków. W związku z 

długotrwałą nieobecnością spowo-

dowaną chorobą dotychczasowego 

prezesa ppłk Józefa Kuty (prezes od 

1996 roku) zebranie jednomyślnie 

podjęło decyzję o nadaniu mu tytułu 

Honorowego Prezesa Koła. Wszyscy 

członkowie otrzymali podziękowania 

od Zarządu Głównego ZŻWP z okazji 

40. powstania organizacji. Uczestnicy 

zebrania po wysłuchaniu obowiąz-

kowych sprawozdań w tym Komisji 

Rewizyjnej przystąpili do wyboru no-

wych władz. Prezesem wybrano ppłk 

Krzysztofa Kuleszę, I Wiceprezesem 

został kpt. Henryk Burchardt, II Wice-

prezesem i jednocześnie skarbnikiem 

został mł. chor. Stanisław Bilicz, sekre-

tarzem st.chor. Antoni Sokołowski zaś 

ppłk Zygmunt Szcześniewicz i st.sierż. 

Stanisław Walczak zostali członkami 

zarządu. Na czele Komisji Rewizyjnej 

stanął st.chor.sztab. Tadeusz Kowal-

czyk, w jej skład weszli ponadto chor. 

sztab. Stanisław Tomaszewski i st. 

chor.sztab. Bronisław Tomczak.  Ze-

branie wybrało także delegatów na 

Zjazd Wojewódzki ZŻWP w osobach: 

K. Kulesza, A. Sokołowski, S. Bilicz. W 

dalszej części zebrania obszerny plan 

działania na najbliższy czas przedsta-

wił prezes K. Kulesza. Zebranie od-

było się w siedzibie Koła (do tej pory 

takowej nie było), którą organizacja 

pozyskała dzięki przychylności Bur-

mistrza B. Bartczaka (w niewykorzy-

stanych pomieszczeniach Urzędu) za 

co członkowie dziękują.                     (sp)
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Transgraniczni artyści

Gdy idziesz na grzyby...
Każdego roku lubuscy policjanci 

podejmują kilkadziesiąt akcji zwią-

zanych z poszukiwaniem zaginio-

nych grzybiarzy. W działaniach 

udział biorą duże siły policyjne funk-

cjonariuszy wielu pionów, którzy są 

do dyspozycji zaginionych i często 

są ich jedynym ratunkiem. 

Pierwszoklasiści - SP nr 1 

W ramach współpracy Łużyckiego 

Festiwalu Teatralnego z Neue Buhne 

Senftenberg i Staatsfheater Cottbus 

– dwójka studentów z warszawskiej 

Akademii Teatralnej im. Aleksan-

dra Zelwerowicza wraz z ze swoimi 

odpowiednikami z Uniwersytetu 

Artystycznego w Berlinie gościła w 

Euromieście Gubin-Guben. Stało się 

to na zaproszenie gubeńskiego ma-

gistratu i jednej z tamtejszych parafii. 

Spotkanie było realizacją projektu 

„Efraim 2021: Rezydencja Autorska” 

w ramach Festiwalu Łużyckiego. 

Młodzi ludzie wymieniali doświad-

czenia oraz prezentowali swoją twór-

czość. Ich efektem jest powstanie kil-

ku tekstów literackich, które zostały 

„przetransformowane” na język sce-

niczny. Podsumowanie warsztatów 

odbyło się po stronie niemieckiej 

obok Wyspy Teatralnej, a dwa inne 

– w formie jednoaktówek – na samej 

wyspie. – Było to pierwsze spotkanie 

Rezydencji w ramach Festiwalu– 

mówi Krystyna Bednarek (uczest-

nicząca w tym wydarzeniu wraz z 

Julią Głębocką z warszawskiej Aka-

demii). Efektem dwutygodniowego 

pobytu jest powstanie kilku tekstów 

literackich. Podczas plenerowego 

spektaklu w rolę aktorek wcieliły się 

Wiktoria Żurko i Karolina Mikołajew-

ska z Młodzieżowej Grupy „Otwar-

te”, działającej w Gubińskim Domu 

Kultury oraz Ewa i Paweł Kubiak. K. 

Bednarek jest aktualnie studentką 

piątego roku warszawskiej uczelni 

na wydziale wideo-teatralnym, na 

którym to studenci zajmują się nie 

tylko pisaniem tekstów literackich, 

scenopisów, ale również krytyką te-

atralną. Pisaniem zainteresowała się 

w szkole podstawowej. Na swoim 

koncie ma również współpracę z 

Warszawskim Teatrem Powszech-

nym – co bardzo sobie ceni.

Co wobec tego dał i jej koleżance 

- ponieważ do udziału w transgra-

nicznym projekcie poproszono po 

dwoje studentów ze współpracu-

jących ze sobą uczelni - pobyt w ra-

mach wspomnianego projektu w 

Euromieście? „Pilnie wsłuchiwałam 

się w historie, które mi opowiadali 

mieszkańcy Gubina, a część z nich 

znalazła swoje odzwierciedlenie w 

tym utworze, który został następnie 

zaprezentowany w plenerze lokalnej 

młodzieży”. Jej tytuł brzmi „Mój Anioł 

Stróż już na mnie nie patrzy”; gościn-

nie wystąpiła w niej Katarzyna – Ka-

sia Obidzińska jako „Teo”. Ze strony 

niemieckiej w warsztatach uczestni-

czyli Nuria Glasauer – studentka lite-

raturoznawstwa Lipskiego Uniwer-

sytetu i scenopisarstwa na UDK w 

Berlinie oraz Johon Sauter – student 

dziennikarstwa, sztuk językowych i 

historii sztuki Uniwersytetu w Lipsku. 

Oboje mają już znaczące osiągnięcia 

artystyczne w swoich dziedzinach.  

Antoni Barabasz

Sezon na grzybobranie w pełni. Wie-

lu te zajęcie traktuje jako forma przy-

jemnie spędzonego czasu wolnego 

na łonie natury. Niestety, czasami 

takie wyprawy stanowią zagrożenie 

dla naszego zdrowia i życia, np. oso-

by starsze często tracą orientację w 

terenie lub też słabną.  Dlatego sa-

motny spacer po lesie nie zawsze jest 

dobrym pomysłem. Aby uniknąć ta-

kich sytuacji, które mogą zakończyć 

się tragicznie, przypominamy o kilku 

zasadach bezpieczeństwa w czasie 

grzybobrania. Starajmy nie wybierać 

się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak 

idziemy sami, nasi bliscy powinni 

wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Po-

dajmy im przybliżony czas powrotu. 

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty 

odniesienia, elementy charaktery-

styczne w danym terenie, aby bez 

problemu znaleźć drogę powrotną 

do miejsca, z którego wyruszyliśmy. 

Zabierzmy ze sobą naładowany te-

lefon komórkowy oraz latarkę, któ-

re w momencie zagubienia w lesie 

mogą okazać się pomocne. Telefon 

możemy wykorzystać do wezwania 

pomocy, chociażby dzięki aplika-

cji, która wskazuje naszą lokalizację 

rodzinie, jak również wzywanym 

służbom ratunkowym. Elementy 

odblaskowe czy jasny strój mogą 

okazać się pomocne w razie akcji 

poszukiwawczej. Jeśli nie znamy te-

renu, nie oddalajmy się zbyt daleko 

od swoich pojazdów. Wybierajmy 

wczesną porę dnia na wędrówkę 

po lesie. Okres kończącego się lata 

i początek jesieni to czas, kiedy w 

nocy temperatura jest niska i może 

być wtedy zagrożone nasze życie 

lub zdrowie. Udając się do lasu do-

kładnie zabezpieczmy pojazd, poza-

mykajmy drzwi, okna, pozostawmy 

auto w widocznym miejscu, aby nie 

stanowiło łatwego łupu dla złodziei. 

Warto być przygotowanym na zmia-

nę pogody, dlatego podczas leśnych 

spacerów przydatna będzie kurtka 

przeciwdeszczowa i odpowiednie 

obuwie. Gdy znajdziemy niewybuch 

z czasów wojny, bądź inne przedmio-

ty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko nie-

zwłocznie poinformujmy Policję. Je-

śli zabłądzimy w lesie - nie zwlekając 

- zaalarmujmy Policję, starajmy się 

też dojść do najbliższej drogi, wtedy 

jest większa szansa na odnalezienie. 

Kiedy uda nam się dotrzeć do domu, 

to niezwłocznie powiadommy Poli-

cję, że już nie potrzebujemy pomocy. 

Oszczędzi to czasu i zaangażowania 

wszystkich osób, które biorą udział w 

poszukiwaniach.                                (red)

Wychowawca klasy: Małgorzata Fredrych. Uczniowie: Zuzanna Bąk, Lila Bednarz, Fabian Błaszków, Faustyna Chmurzewska, Hanna Chomont, 
Jan Hetmańczyk, Bartosz Jaros, Lena Jasińska, Alicja Karolczak, Zuzanna Kazimierczak, Malwina Kostur, Oliwier Kostur, Paweł Łowicki, Amelia Mielcza-
rek, Gabriela Muszyńska, Oliwia Ogrodniczek – Zagdaj, Szymon Pokusa, Jakub Rypel, Kuba Stefaniszyn, Fabian Sucherski, Blanka Tomczyk, Krzysztof 
Zdeb, Maja Zięba. Nieobecni – Michał Kunka, Roksana Matecka, Filip Strach.
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Połowa gubinian zaszczepiona

Burmistrz Miasta Gubina, 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

mościami 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.

Noc Muzeów 
W woj. lubuskim Zielona Góra na-

dal jest na pierwszym miejscu, jeśli 

chodzi o odsetek zaszczepionych 

przeciw wirusowi COVID-19. Stawkę 

zamykają Niegosławice. A jak sytu-

acja wygląda w naszym regionie? 

W Gubinie w pełni zaszczepiło się 

49,9% mieszkańców. W Krośnie Od-

rzańskim 52,8%, Bobrowicach 49,6%, 

Dąbiu 45,8%, Maszewie 45,7%, a Byt-

nicy 45,3%. Cały czas słabo w rankin-

gu wypada gmina wiejska Gubin. 

Na tym terenie odnotowano 44,3% 

mieszkańców w pełni zaszczepio-

nych. Dane pochodzą z 15 września 

br. Liczba w pełni zaszczepionych 

mieszkańców naszego powiatu 

wynosi 26 883 osób. Rejestracja na 

szczepienia w Zachodnim Centrum 

Medycznym czynna jest od ponie-

działku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 

pod numerem telefonu 516 453 849. 

Ponadto cały czas organizowane są 

różnego rodzaju akcje zachęcające 

do szczepień, bez wcześniejszej re-

jestracji. Aby ułatwić mieszkańcom 

dostęp do punktów szczepień, w 

poszczególne dni podstawiane są 

specjalne busy, takie jak na przykład 

ten na terenie parkingu przy marke-

cie LIDL, gdzie 18 września wszyscy 

chętni mogli zaszczepić się przeciw-

ko COVID-19.                                         (red)

Po ubiegłorocznej przerwie, 19 wrze-

śnia odbyła się cykliczna międzyna-

rodowa impreza zatytułowana „Noc 

Muzeum”. To nieco inna formuła niż 

powszechnie znana w Polsce. Tym 

razem tematem wiodącym była 

historia browarnictwa w Guben do 

1945 roku i nie tylko. W gubeńskim 

Muzeum Miasta i Przemysłu spotkali 

się mieszkańcy obu miast, by wysłu-

chać opowieści o piwie, także skosz-

tować piwa z Neuzelle i tego pol-

skiego z Gubina. O historii browarów 

przed wojną w Gubinie, wspierając 

się piwnymi eksponatami, mówił pa-

sjonat piwa - briofil z Bresinchen Vin-

cent Birkenhagen.  Również wygłosił 

ciekawy wykład, opisujący „wodną 

wojnę” na Nysie w 1629 roku, kiedy to 

u ujścia rzeki do Odry starły się łodzie 

gubińskie i krośnieńskie. Jedna ze 

stron transportowała łodziami m.in. 

piwo, a Krosno nie miało w owym 

czasie praw wodnych. Interesujące 

były prezentacje piwne, tak piwa wy-

twarzanego w browarze w Neuzelle 

– prowadzenie Kai  Birkenhagen, jak 

polskich popularnych i znanych ma-

rek, prezentację prowadził Tadeusz 

Buczek. Tu prezenter zadbał o chleb 

z dobrym smalcem, ogórki, smako-

witą kiełbasę z cebulą i oczywiście 

kosztowanie polskiego piwa (bezal-

koholowego). Na zakończenie najwy-

trwalsi wysłuchali krótkiego wykładu 

o historii piwa w Gubinie po zakoń-

czeniu wojny. Warto wiedzieć, że po 

1945 roku w Gubinie warzono piwo, 

wprawdzie krótko, ale jednak. Dziś 

już nikt nie pamięta jego smaku. (sp)
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W pewnym momencie nastąpił huk
Do tragicznego wypadku doszło 

w poniedziałek, 13 września, na 56 

kilometrze drogi krajowej numer 

32 na odcinku pomiędzy Zieloną 

Górą, a Krosnem Odrzańskim.

Pomysł wypalił!
W najbliższy poniedziałek (27.09) koło Urzędu 
Miejskiego w Gubinie będzie stacjonować tzw. 
Kawiarenka 50/50”. Dlaczego warto ją odwie-
dzić?

Punktują 

Na skutek zderzenia 

śmierć na miejscu po-

niósł 21-letni kierujący 

busem, natomiast kieru-

jący autobusem z poważ-

nymi obrażeniami został 

przetransportowany 

śmigłowcem do szpitala

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy - Filia w Gubinie, ul. Obrońców 

Pokoju 20 (stan na 17 września br.): 

kierowca samochodu dostawcze-

go - pomocnik spawacza, kierowca 

samochodu ciężarowego, pomoc 

kuchenna, szlifierz, pomocnik me-

chanika, księgowy, pracownik biu-

rowy, mechanik, operator bioga-

zowni, pomocnik kierowcy, piekarz, 

kucharz, krojczy, opiekun osoby 

starszej, elektryk 1 kV, murarz, ślu-

sarz, hydraulik, stolarz, pomocniczy 

robotnik budowlany, sprzedawca, 

magazynier, monter pojazdów i 

urządzeń transportowych. Szcze-

gółowe informacji pod numerem 

telefonu: 68 455 22 72 lub 68 455 82 

12. Oferta stażu: sprzedawca. (am) 

Praca czeka

Czołowo zderzyły się autobus relacji 

Zielona Góra-Gubin, przewożący 51 

osób z busem transportu medycz-

nego. Na skutek zderzenia śmierć 

na miejscu poniósł 21-letni kieru-

jący busem, natomiast kierujący 

autobusem z poważnymi obraże-

niami został przetransportowany 

śmigłowcem do szpitala. Wśród 

pasażerów przeważali nastoletni 

uczniowie z powiatu krośnieńskie-

go, którzy na co dzień uczą się w 

zielonogórskim szkołach. Poważnie 

ranne zostały jeszcze trzy inne oso-

by, które decyzją lekarzy natych-

miast trafiły do szpitali na terenie 

województwa lubuskiego i wielko-

polskiego. Jak podkreśla podinsp. 

Marcin Maludy, rzecznik prasowy 

KWP w Gorzowie Wlkp.: - Policjan-

ci otoczyli wszystkich uczestników 

opieką psychologiczną, zapewnili 

wodę i udzielali wszelkich infor-

macji. 26 osób zakwalifikowanych 

przez lekarza jako wymagające 

natychmiastowej pomocy zosta-

ło odwiezionych karetkami, a 3 z 

nich, w tym kierowcę autobusu, 

przetransportowano śmigłowcami 

do różnych szpitali. Ranni trafili do 

szpitali w Zielonej Górze, Gorzowie 

Wielkopolskim, Żarach, Krośnie 

Odrzańskim, Nowej Soli i Poznaniu. 

Piętnaście osób, który nie odniosły 

poważniejszych obrażeń, po prze-

badaniu przez lekarza, zostało prze-

wiezionych na Szpitalny Oddział 

Ratunkowy w Zielonej Górze w celu 

wykonania dalszych badań. Trans-

port tych osób zapewnił Urząd Mia-

sta Zielona Góra, który zorganizo-

wał autobus komunikacji miejskiej.  

O skali akcji ratowniczej świadczą 

statystki: do działań zadysponowa-

no blisko trzydziestu policjantów 

i jedenaście radiowozów, a także 

trzynaście zastępów Państwowej 

i Ochotniczej Straży Pożarnej, sie-

dem karetek Pogotowia Ratun-

kowego oraz cztery śmigłowce 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-

go. Do działań zaangażowani byli 

czterej policyjni psychologowie. 

Policjanci zorganizowali objazdy 

dla kierujących przez pobliski miej-

scowości. Ze względu na trudności 

i komplikacje przy usuwaniu znisz-

czonych pojazdów, droga krajowa 

nr 32 została odblokowana dopiero 

po północy.

Policja i prokuratura badają oko-

liczności wypadku. Jak twierdzą 

niektórzy świadkowie tego tragicz-

nego zdarzenia, trasa przebiegała 

spokojnie, autobus był zatłoczony. 

Między Leśniowem Wielkim, a Zie-

loną Górą, kierowca autobusu na-

gle zjechał w bok, a później nastąpił 

potężny huk. Nawet sami strażacy, 

którzy jako pierwsi dotarli na miej-

sce wypadku, są zgodni, że od wie-

lu lat nie pamiętali w regionie tak 

ciężkiej interwencji... 

(am)

Pomysłodawcą przedsięwzięcia 

jest Paweł Kubiak. Zysk ze sprze-

daży będzie podzielony na pół. 

Pierwsze 50 procent otrzyma oso-

ba sprzedająca na spełnienie swo-

ich marzeń, a drugie 50 procent 

przeznaczymy na cel charytatywny. 

Poprzednim razem, jeszcze przed 

wakacjami, kawiarenka cieszyła 

się dużym powodzeniem wśród 

mieszkańców. Mówi Ewa Kubiak, 

pedagog ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Ma-

rii Konopnickiej w Gubinie: Celem 

akcji jest wspieranie rodzin w kry-

zysowych sytuacjach życiowych 

oraz aktywizowanie osób z niepeł-

nosprawnościami. Tego rodzaju ka-

wiarenka to pierwsze miejsce w na-

szym mieście, obsługiwane przez 

osoby z różnymi niepełnosprawno-

ściami. Mam nadzieję, że kawiaren-

ka będzie pojawiać się cyklicznie. 

Marzeniem moim i mojego męża 

Pawła jest to, aby „50/50”, wrysowa-

ło się w krajobraz miasta i działało 

stacjonarnie jako miejsce pracy dla 

osób z niepełnosprawnościami, 

gdzie oprócz skosztowania kawy 

bądź soku, będzie można spędzić 

czas na miłych rozmowach. Infor-

macje o tym, w jakich terminach 

pojawią się kolejne kawiarenki, 

będą zamieszczane na Facebooko-

wym profilu SOSW. 

(am)

Czas szybko leci. Ani się nie obej-

rzeliśmy, a za nami już półmetek 

rundy jesiennej sezonu 2021/22 

trzeciej ligi. Po dziewięciu kolej-

kach MKP Carina Gubin, z dorob-

kiem 11 punktów, zajmuje w tabeli 

11 miejsce. Liderem jest wciąż LKS 

Goczałkowice Zdrój. Drużyna Łuka-

sza Piszczka uzbierała aż 25 punk-

tów (na 27 możliwych). I właśnie z 

tą ekipą mierzyli się na wyjeździe, 

11 września, podopieczni Grzegorza 

Kopernickiego. Niespodzianki nie 

było i Carina przegrała 0:2. W dużo 

lepszych nastrojach kibice byli w 

następny weekend. W niedzielę, 

20 września, do Gubina przyjechał 

Piast Żmigród. I wyjechał z nasze-

go miasta z bagażem czterech goli. 

Ostatecznie Carina wygrała 4:1 i po 

raz trzeci w tym sezonie mogła cie-

szyć się z wywalczenia trzech punk-

tów. Gole strzelili: 73’ Matuszewski, 

84’ Boksinski, 88’ Poniedziałek, 90’ 

Boksinski - 75’ Stanclik. W następ-

nej kolejce (25.09) mecz, na który 

czeka sporo kibiców. Carina podej-

mie na własnym stadionie Górnik 

II Zabrze. Początek meczu o go-

dzinie 16:00. Natomiast w sobotę, 

2 października, czeka nas wyjazdo-

we spotkanie z Karkonosze Jelenia 

Góra. W międzyczasie rozegrano 

mecze III rundy Pucharu Polski. 

MKP Carina Gubin, grając w dość 

eksperymentalnym składzie, wy-

grała ze Spartą Grabik (A-klasa) 7:1. 

(am)
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Warto pamiętać

Od pierwszego września br. obo-

wiązują nowe limity dorabiających 

do emerytur i rent. Limity przycho-

dów dla dorabiających emerytów 

i rencistów zmieniają się co trzy 

miesiące. Kolejna zmiana nastąpi 

w miesiącu grudniu 2021r. Aby do-

rabiać i otrzymywać w pełnej wy-

sokości świadczenie z ZUS – przy-

chód z pracy nie może przekroczyć 

70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia. Obecnie próg ten 

wynosi 3.853,20 zł Gdy przekroczy-

my ten próg i znajdziemy się w 

przedziale między 70% a 130%, czy-

li zarobimy 7.155,90 zł - ZUS obniży 

nam świadczenie, a gdy zarobi-

my powyżej tej kwoty to utracimy  

rentę lub emeryturę w miesiącu, w 

którym takie zarobki się osiągnęło. 

Dotyczy to tylko tych osób, które 

pobierają wcześniejszą emerytu-

rę. Na nowe kwoty limitów muszą 

uważać także osoby pobierające 

renty socjalne. Jeśli ich dodatkowy 

przychód będzie wyższy niż próg 

3.853,20 zł to wypłata renty nie 

przysługuje w całości, za miesiąc 

w którym doszło do przekroczenia. 

Te przepisy nie dotyczą emerytów, 

którzy osiągnęli powszechny wiek 

emerytalny - kobiety 60 lat, męż-

czyźni 65 lat.

Znacie? Nie znacie? Poznajcie

Od lat „chodzi” za mną potrzeba 

napisania o moich dwóch  nauczy-

cielkach. Kobietach, które zmieniły 

moje postrzeganie historii świata 

oraz wyrażanie uczuć poprzez li-

teraturę i sztukę. Były to  nauczy-

cielki – mentorki (obecnie na eme-

ryturze). O ile dobrze pamiętam 

w szkole podstawowej (a były to 

lata sześćdziesiąte XXw) historię 

nauczano od klasy piątej. I wtedy 

poznałam moją panią od historii 

– była nią Anna BROCZKOWSKA. 

Drobna, filigranowa nauczycielka 

od pierwszych lekcji „zaczarowała” 

mnie wiedzą historyczną, wybie-

gającą poza ramy programowe, co 

czyniło te lekcje niezwykle cieka-

wymi i inspirującymi. Każda lekcja 

i omawiane okresy historyczne to 

nie były „suche fakty”, ale praw-

dziwe opowieści, które zmuszały, 

przynajmniej mnie, do szukania 

dodatkowej literatury. Najbardziej 

interesujące były jednak czasy sta-

rożytne, imperia i ich wodzowie 

– zdobywcy. Ciekawe były chwile 

powstawania państwowości róż-

nych narodowości i ich miejsca w 

historii ludzkości. Gdy w wieku 22 

lat udało mi się odbyć podróż do 

Grecji – wędrując antycznym szla-

kiem starożytnej Hellady , pamię-

tałam, że to dzięki Pani zakocha-

łam się w tym świecie. Pani Anno, 

dziękuję za te lekcje! Gdy przy-

padkowo dzisiaj spotykamy się na 

ulicy – to rozmawiamy o trudach 

dnia powszedniego. Dziękuję za 

te rozmowy i zaufanie jakim mnie 

Pani darzy. Szanuję i cenię sobie te 

chwile i mam nadzieję, że jeszcze 

będzie ich wiele.

Po „ podstawówce” był „ogólniak.” 

Znów miałam szczęście poznać 

nauczycielkę - mentorkę . Była nią 

Stefania DZIUBEK – pani profesor 

od języka polskiego. Kobieta nie-

zwykła – nigdy nie podnosiła głosu 

– ciepłym, równym głosem oma-

wiała dzieła literackie tak, jakby to 

robiła po raz pierwszy, dosłownie 

zaczarowując słuchaczy. Podziwia-

łam ją za to, że przekazując wiele lat 

ten sam „materiał” można to robić 

z takim żarem! Pani Dziubek jako 

pierwsza po maturze zwróciła się 

do mnie „per pani”. Dla mnie to był 

szok – powiedziała, że muszę się do 

tego przyzwyczaić, bo szkółka już 

się skończyła, a zaczyna się szkoła 

życia. Pani Stefania miała w domu 

ogromną bibliotekę i zapraszała do 

korzystania z niej nie tylko mnie, ale 

i innych uczniów. Po wielu latach 

„dorobiłam się” też kilkaset wolu-

minów. Z mojej biblioteki do dziś 

korzysta młodzież z mojej rodziny 

i ich rówieśnicy, znajomi - jestem 

z tego dumna, a tą lekcję zawdzię-

czam Pani. Dziękuję za lekcje pięk-

nego i bardzo trudnego języka pol-

skiego, za poznanie klasyki polskiej 

i światowej literatury. Była Pani 

nowatorką w przekazie literatury w 

sposób niekonwencjonalny jak na 

tamte czasy. Dziękuję za „Bema pa-

mięci rapsod żałobny” Norwida w 

wykonaniu Czesława Niemena (po-

tępianego przez władzę), a także 

wyjście na  kinową adaptację dzieła 

Szekspira  „Romeo i Julia”. To tylko 

nieliczne przykłady, które świadczą 

o oddaniu się Pani swojej pracy , 

trudnej pracy, jaką jest edukacja 

dzieci i młodzieży. Ostatnie kilku-

godzinne spotkanie z Panią i Han-

ką Stecyszyn było dla mnie praw-

dziwą ucztą duchową. Mogłabym 

jeszcze wiele pisać o paniach A. 

Broczkowskiej i S. Dziubek – dzię-

kuję Wam za Wasze lekcje, które 

spowodowały, że znalazłam swoje 

miejsce w życiu. Byłyście i jesteście 

dla mnie wzorem dobrego eduka-

tora. Wiem, że takich nauczycieli na 

emeryturze jest więcej – więc nie 

pomijamy ich w swoich wspomnie-

niach. Gdy przypadkowo spotkamy 

ich na ulicy, porozmawiajmy chwilę 

z nimi, często potrzebują takiej roz-

mowy i pamięci.                                SŁ

Zdrowie na talerzu

WIŚNIA – to roślina z rodzaju różo-

watych. W Polsce w stanie dzikim 

występują jej dwa gatunki: wiśnia 

karłowata i ptasia czereśnia. Na-

tomiast w uprawie mamy wiśnię 

osobliwą, piłkowaną, pospolitą i 

wonną w wielu odmianach, stwo-

rzonych przez ogrodników. Jest 

uprawiana od ponad 2 tys. lat i od 

zarania wykorzystywana przez me-

dycynę ludową. Działa zbawiennie 

na serce, poprawia metabolizm, 

wspiera układ odpornościowy. Za-

warte w wiśni antocyjany walczą 

ze szkodliwymi wolnymi rodnika-

mi i zbyt szybkim starzeniem się 

komórek. Owoce te hamują także 

rozwój chorób przewlekłych, jak 

cukrzyca, miażdżyca i nadciśnie-

nie. Odkwaszają i odtruwają or-

ganizm. Obniżają poziom złego 

cholesterolu i stymulują reduk-

cję tkanki tłuszczowej. Zawarte w 

owocach substancje dbają o nasz 

wzrok poprzez wpływ na elastycz-

ność i drożność włosowatych na-

czyń krwionośnych w tęczówce. 

Ale są też minusy – po zjedzeniu  

ich i popiciu wodą może wystąpić 

biegunka, a gdy spożyjemy mię-

so lub nabiał – utrudnione będzie 

trawienie białek.  Owoce wiśni wy-

korzystujemy do ciast, galaretek, 

dżemów, konfitur i nalewek. Liście 

dodane do kiszonych ogórków 

powodują, że są jędrne. Krajem, w 

którym jej kwitnienie uznawane 

jest za święto (hanami) jest Japo-

nia. Często, w odniesieniu do tego 

kraju, używa się nazwy Kraj Kwit-

nącej Wiśni.

Przyjazne Aplikacje – autyzm

Naukowcy i studenci z Politech-

niki Gdańskiej we współpracy z 

Fundacją Instytut Wspomagania 

Rozwoju Dziecka – stworzyli sześć 

specjalnych programów eduka-

cyjnych dla dzieci z autyzmem. 

Ich zadaniem jest wspieranie pro-

cesu nauczania  najmłodszych, 

dotkniętych takimi zaburzeniami. 

Autystyczne dzieci lubią urządze-

nia elektroniczne jak smartfon czy 

tablet, a prace na nich - z wyko-

rzystaniem programów uwzględ-

niających ich potrzeby - wyraźnie 

wspierają ich rozwój. Pomagają im 

samodzielnie wykonywać różne 

zadania, a także pogłębiać więź z 

innymi ludźmi i rozwijać kontakt 

z całym otoczeniem. „Przyjazne 

aplikacje” są bezpłatne i dostępne 

zarówno dla nauczycieli jak i dla 

rodziców. Może z nich korzystać 

młodzież oraz osoby dorosłe.

EKO sprawy

Do międzynarodowego konkursu 

„Co może zdziałać design – wyzwa-

nie bez odpadów” zgłoszono 29 

projektów z całego świata. Wśród 

laureatów znalazły się m.in. głośnik 

handmade z gliny, wełna leśna z 

opadniętych igieł sosnowych, in-

teraktywna platforma internetowa 

edukująca w zakresie materia-

łoznawstwa oraz trumna z grzybni. 

Na uwagę zasługuje także projekt 

Pulp Fusion – całkowicie biode-

gradowalne krzesło z makulatury i 

naturalnych klejów  z nasion roślin, 

które po rozkładzie mebla wyrosną 

w glebie. Pełna lista i opisy niezwy-

kłych projektów na stronie: https://

nowaste.whatdesigncando.com. 

Na turystycznym szlaku

Ostatnio, na szlakach Beskidu Wy-

spowego pojawiło się najnowocze-

śniejsze oznakowanie w polskich 

górach. System tworzy 110 słupków 

informacyjnych umieszczonych 

na szczytach gór i w przełęczach. 

Dzięki zapisanym na nich kodom 

QR turyści np. mogą potwierdzać 

dotarcie do kolejnych punktów w 

trakcie zdobywania odznak tury-

stycznych. Oznaczenia zamonto-

wali ochotnicy, pokrywając koszty 

z własnej kieszeni w ramach akcji 

„Odkryj Beskid Wyspowy”. Pomysł 

świetny – a może tak rozszerzyć go 

na inne górskie szlaki, aby niefra-

sobliwi zdobywcy gór bezpiecznie 

wrócili do bazy wyjściowej?

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

 Przydatne aplikacje – MY THE-

RAPHY oraz MAP MY WALK (An-

droid i na iOS).

Opr. strony- S. Łapkowska

Z szuflady...
„JESIEŃ” 

(Hanka Bilińska- 1971 )

Umarłe wirują liście.

Pobladłe wirują ćmy.

A w porze łzawej i mglistej

cisza śpi.

Pod nogi spadają smutki

- uwiędłe promyki z drzew,

jesienne, zbłąkane nutki.

Smętny śpiew.

Gdzie by tu uśmiech odnaleźć?

W gasnących drzewach? 

We mgle?

W odlotach ptaków, czy dalej,

w dobrym śnie?

Gdzie by tu siebie odszukać?

Jak tu w słońcu pozostać,

gdy jesień do okna puka

jak rozpacz?

Wplątana w cienie i w liście

w szarą zmierzchu godzinę,

z miłością i nienawiścią

znów ginę.

Czytam - polecam . H. Stecyszyn
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To było dwadzieścia lat temu...

Że ten czas ucieka, nie oglądając się na nikogo, powszechnie wiado-

mo. Wydaje się, że tak niedawno rozpoczęły się tu i ówdzie dysputy o 

likwidacji wojska w Gubinie. We wrześniu minęło 20 lat od uroczysto-

ści związanej z likwidacją garnizonu Gubin...

Nowy Kościół w Gubinie

Wojskowi byli wówczas pewni, że 

są „nie do ruszenia”. Były dowódca 

dywizji, zapewniał, że tak dobrego 

oddziału wojskowego nikt nie po-

zwoli rozwiązać. Niedługo po tym 

okazało się, że najbliżej prawdy była 

„Gazeta Lubuska”, informując w 

jednym z artykułów, że wojskowy 

Gubin czeka likwidacja. Ówczesny 

korespondent terenowy gazety 

ppłk rez. Zygmunt Traczyk „obe-

rwał” za rozpowszechnianie nie-

prawdziwych informacji. Wkrótce z 

podporządkowania 5. Kresowej Dy-

wizji Zmechanizowanej odszedł 73. 

pułk Ułanów Karpackich, 5. bata-

lion saperów, jednostki artyleryjskie 

stacjonujące w Sulechowie. 

Pomimo przeciwności losu o prze-

trwanie garnizonu walczono do koń-

ca. Ponoć nadzieja umiera ostatnia. 

Piszącemu przypomina się wyprawa 

gubińsko-krośnieńskiej delegacji 

do Kancelarii Prezydenta RP. Na jej 

czele stali burmistrz Gubina L. Kierty-

czak i Krosna Odrz. Bolesław Borek. - 

Było nas kilka osób. Burmistrz uznał, 

że dobrze będzie jak i ja pojadę. Po 

latach śmiać mi się chce. Jechaliśmy 

z nadzieją, że ktoś nas tam wysłu-

cha, zrozumie, wesprze. Przyjęcie w 

progach robiło wrażenie i tkwi w pa-

mięci do dziś. Wydawało mi się, że je-

steśmy traktowani, jak chłopi, którzy 

przyjechali do pana po dobre słowa. 

Po długim oczekiwaniu przyjął nas 

ktoś (n-ty urzędnik kancelarii) kto 

o wojsku, garnizonach i nadziejach 

na ich pozostanie miał takie pojęcie, 

jak my o lotach w kosmos. Kto inny 

miał być gospodarzem spotkania, 

ale ten ktoś - jak nas poinformowano 

- utknął w korku i nie było wiadomo 

kiedy i czy dojedzie. Spotkanie miało 

żenujący przebieg. Dlaczego? Otóż 

prezydentem w owym czasie był 

Aleksander Kwaśniewski i miał pod-

porządkowanych oficerów, którzy 

nie bardzo potrafili (lub nie mogli) 

porozumieć się w wielu sprawach z 

oficerami Sztabu Generalnego - jed-

ni podlegali Prezydentowi, drudzy 

podlegali Ministrowi Obrony. A tu 

panowie byli często na kursie kolizyj-

nym. W sumie zmarnowaliśmy kil-

kadziesiąt (łącznie z podróżą) godzin. 

Wracaliśmy do Gubina z bardziej 

pustymi rękoma, niż jechaliśmy do 

Warszawy. Ponoć nadzieja umiera 

ostatnia i ta prawda nas dotknęła.

30 grudnia 1998 roku płk dypl. Lech 

Kamiński złożył meldunek gen. 

Aleksandrowi Topczakowi - zastęp-

cy dowódcy Śląskiego Okręgu Woj-

skowego o rozwiązaniu 5. Kresowej 

Dywizji Zmechanizowanej im. Króla 

Bolesława Chrobrego. W garnizonie 

pozostał 73. pułk zmechanizowany i 

5. pułk przeciwlotniczy, ale jako jed-

nostki podporządkowane dowódcy 

4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowa-

nej. W nadziejach przekazywanych 

z Warszawy informowano żołnierzy 

i władze Gubina, że nie ma wielkich 

powodów do zmartwień, bo wkrót-

ce w Gubinie zostanie powołana do 

życia 5. Brygada Zmechanizowana. 

Po niedługim czasie okazało się, 

że nowo powstała 1 stycznia 1999 

roku brygada jest niejako zasłoną 

dymną przed ostateczną likwida-

cją wojska w Gubinie i garnizonu z 

ponad 50-letnią tradycją. By ubar-

wić zasłonę nie wyrażono żadnych 

sprzeciwów, czy sygnałów i wkrótce 

(15 września 1999) brygadzie nadano 

wyróżniający tytuł „Kresowa”, prze-

kazano związane z tym insygnia i ho-

nory, a rok później (15 września 2000) 

przedstawiciel Prezydenta RP wrę-

czył dowódcy sztandar ufundowany 

przez społeczeństwo Gubina. 

Sztandar służył brygadzie rok czasu. 

Rok później 14 września 2001 na pla-

cu obok ruin fary władze i społeczeń-

stwo pożegnało wojsko gubińskie. 

Garnizon Gubin, zgodnie z rozkazem 

przełożonych, przestał istnieć. „Świa-

tło zgasił” dowódca brygady płk Zbi-

gniew Smok, a niemal niezastąpiony 

i często najlepszy w siłach zbrojnych 

garnizon przeszedł do historii. Upa-

dającemu miastu warszawskie 

władze wojskowe dołożyły kolejny 

gwóźdź. Na otarcie łez pozostały so-

lidne budynki koszarowe „pilnowa-

ne” przez ochronę, regularnie rozkra-

dane mienie i nadzieja, że kiedyś to 

wszystko komuś się przyda. 

I historyjka, o której mało kto wie. 

Ostatnim oficerem opuszczającym 

garnizon (zgodnie z postawionymi 

rozkazami) był kapelan ojciec kpt. 

Edward Olech. Był to koniec czerw-

ca 2002 roku. Przed jego wyjazdem 

z Żagania miał przybyć kapelan, 

budujący tam kościół, by zobaczyć 

jakie przedmioty przydadzą się z 

naszego Kościoła Garnizonowego. 

ciąg dalszy na stronie 11 

Całkowity przypadek sprawił, że na 

swojej dziennikarskiej drodze spo-

tkałem człowieka niecodzienne-

go. Pawła Kubiaka, pastora Pawła. 

Otrzymałem od naczelnego za-

danie umówienia się z pastorem i 

porozmawiania na temat nowego 

kościoła w Gubinie. To Agape – Zbór 

kościoła Bożego w Chrystusie. Na-

szą rozmowę, choć trwała „grubo” 

ponad godzinę, trudno w prosty 

sposób przelać na papier. Pastor Pa-

weł opowiedział mi wiele o swojej 

przeszłości, przybliżył niełatwe koleje 

swojego bardzo bogatego w smut-

ne wydarzenia życia, jak Bóg pokie-

rował go na drogę, po której teraz 

stąpa.

Urodził się i mieszkał w Kaliszu, jed-

nak los sprawił, że znalazł się w Gu-

binie. Chodził tutaj do szkoły pod-

stawowej, gdzie poznał Ewunię, 

którą – jak wspomina – Bóg wyzna-

czył mu na żonę. Dziś, mając 40 lat, 

idzie przez życie z Ewunią i dwoma 

córkami.  

- O idei powstania kościoła Aga-

pe   nie da się opowiedzieć w kilku 

zdaniach. Nasz kościół, który zało-

żyliśmy dzięki pomocy ludzi z War-

szawy – teraz pomagają w rejestracji 

kościoła – jest kościołem ewange-

licznym, chrześcijańskim. Wierzymy 

jak inni chrześcijanie w Boga, który 

jest w trzech postaciach: Ojca, Syna i 

Ducha Świętego, wierzymy że Pismo 

Święte jest słowem od Boga, które 

uczy nas jak wierzyć i żyć. Wiemy, 

że Jezus Chrystus  umarł na krzyżu  

dla naszego zbawienia i zmartwych-

wstał . Nie darzymy kultem Maryi. 

Poznałem Boga żywego i prawdzi-

wego i dziś jestem w niego wsłucha-

ny. W moich działaniach wsparciem i 

pomocą jest zawsze żona Ewa.

Kościół Agape w Gubinie jest moją 

odpowiedzią na Boże powołanie. 

Słyszałem Boży głos, który mówił, że 

„Tęskni za ludźmi” i jednocześnie do 

mojego serca włożył pragnienie, by-

cia pastorem, a pragnienia do serca 

wkłada Bóg. Ale ja pytałem – Boże 

czy ja sobie poradzę? Wiedziałem, że 

Bóg ma plan na moje życie oraz to, 

że będzie razem ze mną.

Ale pastorze Pawle, gdzie jest gubiń-

ski Kościół Agape dziś, jak sobie radzi 

jego założyciel? - Powstał w maju 

tego roku. Naszym celem jest gło-

szenie Ewangelii, pokazanie ludziom 

Boga realnego, Boga żywego, chce-

my pokazać miłość czynną w działa-

niu, wspierać ludzi zranionych przez 

życie, chcemy docierać do osób uza-

leżnionych  od narkotyków, alkoho-

lu i będących w różnych kryzysach. 

Wszystko to musi się dziać poprzez 

ogromną miłość do Boga. Nasz ko-

ściół jest otwarty dla każdego. Pierw-

sze dwa nabożeństwa odprawione 

zostały w maju, w moim domu. Wie-

działem, że muszę szukać miejsca 

prawdziwego na nasz kościół. Zna-

lazłem na ul. Obrońców Pokoju 13A. 

Doskonałe miejsce na nasze potrze-

by. Kiedy otworzyłem pomieszczenie 

poczułem podmuch nadziei i słowa 

Boga, że to jest to miejsce. Nasze na-

bożeństwa są otwarte. Zapraszamy 

każdego w niedzielę o godz. 11.00. 

Ponadto moja inicjatywa to kawia-

renka „50 na 50” pod Urzędem Miej-

skim – ul. Piastowska  - 27 września 

– zapraszam.                                           (sp)
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Dwadzieścia lat temu

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 IV .

dokończenie ze str. 10

Będący na miejscu płk Z. Smok 

(były dowódca garnizonu, jeszcze 

bez przydziału nowego miejsca 

służby) przygotował stosowną de-

legację, która miała wytłumaczyć 

przybywającemu kapelanowi, 

żeby wracał z niczym i na nic nie 

liczył. To wszystko co mu się ma-

rzyło było „nasze” i o dalszych lo-

sach przedmiotów my będziemy 

decydowali, a nie biskup generał 

Głódź. I tak się stało. Wiele rzeczy 

wyposażenia służy kościołowi do 

dziś. A ojciec kapelan E. Olech? 

Otrzymał od biskupa skierowanie 

do służby w jednostce wojskowej, 

którą w 1997 na wskutek znisz-

czeń po powodzi rozwiązano. 

Dalsze koleje potoczyły się niemal 

lawinowo. Stworzona z resztek 

dywizji 5. Kresowa Brygada Zme-

chanizowana miała także krótki 

żywot. Wierzyć się nie chce, że 

od pożegnania na placu Św. Jana 

Pawła II minęło 20 lat. Podniosła 

uroczystość, która zdarza się tyl-

ko raz. Burmistrz L. Kiertyczak 

wręczył Dowódcy Garnizonu płk. 

Zbigniewowi Smokowi pamiąt-

kową szablę. Uroczystość była na 

tyle wzruszająca, że wydawało się 

iż do jej uczestników nie dociera 

informacja o likwidacji garnizo-

nu Gubin. Co będzie z koszarami, 

sprzętem wszelakim, terenami po 

wojsku? Po likwidacji dużych za-

kładów pracy zlikwidowano kolej-

ne miejsca pracy. Zubożeje Gubin 

i jego mieszkańcy. Czy już wtedy 

myślano, co jeszcze podlegać bę-

dzie likwidacji? 

Po latach należy pamiętać, że lista 

ta nie miała końca. Pisano wów-

czas: Czy Gubin ma najgorsze za 

sobą? Czy to już czas, że powstaje 

nowe, nowocześniejsze i bogatsze 

miasto? Przemiany u sąsiada za 

granicą mają na to duży wpływ. 

Najbliższy czas pokaże, jakiej rze-

czywistości doczekaliśmy.

A koszary? Można rzec, że po 20 

latach coraz mniej śladów po woj-

sku, coraz mniej śladów po tym, 

że tu ponad 50 lat stacjonowało 

Wojsko Polskie. Miał być jakiś po-

mnik, przymierzano się do czołgu 

– „góra” obiecała pomoc - nieste-

ty nie wyszło. No może tylko tzw. 

„koszarowe” są pamiątką po gar-

nizonie, choć powoli przychodzi 

też czas na zmianę ich wyglądu 

i przeznaczenia. Gdyby stworzyć 

album fotograficzny ze zdjęciami 

terenów i obiektów zajmowanych 

przez wojsko wielu miałoby kłopot 

z odnalezieniem swojego miejsca 

służby i pracy. Jest pewnym, że 

przyjdzie taki czas, w którym mało 

kto będzie pamiętał, że w Gubi-

nie przed laty były czołgi, artyleria, 

wojsko, defilady, orkiestra dęta … 

Taka kolej rzeczy nie powinna dzi-

wić.                                                    (sp)   

Profesjonalna pomoc 

Janusz Jans 

Urodził się 21 stycznia 1921 roku w 

Tuliszkowie koło Kalisza. Na Zie-

mię Gubińską przyjechał w 1948 r. 

Jako nauczyciel zaczynał pracę w 

Strzegowie. W miarę upływu lat 

dokształcał się, by ukończyć Aka-

demię Wychowania Fizycznego w 

Poznaniu. Przed laty gubinianin 

Zenon Śmigielski tak napisał: „Po-

znaliśmy się w 1948 roku, jako na-

uczyciele Szkoły w Strzegowie. Ja 

szkołę organizowałem i byłem jej 

pierwszym kierownikiem. Janusz 

był pedagogiem zdolnym, sumien-

nym, z powołaniem. Pisał wiersze 

i teksty do piosenek. Na artystycz-

nych przeglądach powiatowych w 

Gubinie w 1950 roku nasz szkolny 

zespół recytatorski i śpiewaczo

-taneczny zajął pierwsze miejsce 

wśród zespołów świetlicowych i 

uczniowskich. Janusz przygotował 

go, opracował scenariusz, wyćwi-

czył chór, tańce, deklamacje. Przy-

jaciel to osoba bardzo bliska, goto-

wa podzielić się ostatnią kromką 

chleba, pomóc i wyręczyć bezin-

teresownie w każdej potrzebie i 

chwili, na froncie udostępnić schro-

nienia w okopie. Takim moim przy-

jacielem, w pełnym znaczeniu tego 

słowa, był Janusz Jans”. W swym 

długim okresie pracy zawodowej 

pełnił różne funkcje w szkolnictwie. 

Był szeregowym nauczycielem, 

kierownikiem szkoły, wizytatorem 

Wydziału Oświaty, metodykiem wf, 

dyrektorem liceum, wiceprezesem 

Stowarzyszenia Pionierów Miasta 

Gubina. Uczuciowo związał się ze 

szkol ną drużyną siatkówki z lat 50., 

gdy gubińskie liceum zdobyło mi-

strzostwo szkół śred nich w woje-

wództwie. Są też pewne dziedziny 

Jego działalności, o których prawie 

się dzisiaj nie pamięta. W latach 

1970-81 z ramienia gubińskiego 

szpitala prowadził gimnastykę re-

habilitacyjną z dziećmi dotknięty-

mi wadami budowy. Przez kilka lat 

był nauczycielem języka polskiego 

w liceum dla pracujących. Gdy zbli-

żał się okres ferii letnich, myślał o 

zapewnieniu dzieciom możliwości 

wyjazdu na wczasy. Przeobrażał się 

w organizatora i kierownika kolo-

nii dla dzieci gubińskich zakładów 

pracy. W latach 50. i 60. pełnił funk-

cję kie rownika rejonu Towarzystwa 

Wiedzy Po wszechnej, organizując 

odczyty wśród mieszkańców wsi 

gubińskich. Były to czasy, gdy przy-

jazd takiego prelegenta, a nie agi-

tatora spółdziel czości produkcyjnej, 

wzbudzał duże zaintereso wanie 

mieszkańców. Aktywnie działał w 

Związku Nauczyciel stwa Polskiego, 

pełnił przez kilka lat funkcję kierow-

nika pedagogicznego konferencji 

związkowych. Był także organiza-

torem lub współorganizatorem 

wycieczek nauczycielskich. Doce-

niając zasługi J. Jansa Rada Miejska 

Gubin nadała Mu tytuł Honorowe-

go Obywatela Gubina 28 kwietnia 

1995. Zmarł 19 lutego 2018 roku

.                                                         (wrsp)

Zenon Śmigielski

Urodził się 19 kwietnia 1921 roku 

we wsi Ląd nad Wartą. Po ukoń-

czeniu szkoły powszechnej rozpo-

czął naukę w Małym Seminarium 

Duchownym księży Salezjanów, 

później ukończył gimnazjum w 

Słupcy. W latach 1940 -1945 wy-

wieziony na przymusowe roboty, 

początkowo pracował u bauerów 

w okolicach Cottbus, następnie 

na kolei niemieckiej. Po zakoń-

czeniu wojny i powrocie do Polski 

otrzymuje z Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu skierowanie do pracy 

w szkolnictwie w nowo utworzo-

nym powiecie gubińskim. Tutaj 

Inspektorat Oświaty powierzył 

mu organizację Publicznej Szkoły 

Powszechnej w Strzegowie, której 

został kierownikiem. Potem zo-

staje przeniesiony na takie samo 

stanowisko w szkole w Starosiedlu. 

W drodze awansu został zastęp-

cą kierownika Wydziału Oświa-

ty Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Gubinie, zajmując 

się głównie likwidacją analfabe-

tyzmu. Po kilku miesiącach został 

kierownikiem tego wydziału. W 

latach 1953-1958 sprawował funk-

cję przewodniczącego Powiatowej 

Komisji Planowania Gospodarcze-

go. Był pełnomocnikiem władz po-

wiatowych ds. aktywizacji, tocząc 

w Warszawie „boje” o przychylny 

stosunek do zamierzeń gospodar-

czych władz Gubina. W ramach 

aktywizacji powstały m.in. Gubiń-

skie Zakłady Obuwia i Gubińskie 

Zakłady Przemysłu Odzieżowe-

go, których został dyrektorem. 

Działając społecznie doprowadził 

m.in. do utworzenia w 1946 roku 

jednostki Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Strzegowie. W tej jedno-

stce pełnił kolejno różne funkcje, 

a działalność w OSP sprawiła, że 

w późniejszych latach został wice-

prezesem Zarządu Wojewódzkie-

go w Gorzowie Wlkp. i członkiem 

Zarządu Głównego. Za zasługi dla 

pożarnictwa został odznaczony 

Złotym Znakiem Związku OSP. Z 

państwowych odznaczeń posiada 

Krzyże: Komandorski Orderu Od-

rodzenia Polski i Kawalersko Or-

deru Odrodzenia Polski. Z innych 

wyróżnień i medali bardzo wyso-

ko sobie cenił tytuł Honorowego 

Obywatela Gubina, który otrzymał 

25 kwietnia 1995 r. Gubiński życio-

rys Z. Śmigielskiego kończy się na 

roku 1960, kiedy to przenosi się 

Strzelec Krajeńskich, gdzie zostaje 

przewodniczącym Prezydium Po-

wiatowej Rady Narodowej, pełniąc 

tę funkcję do 1972 roku. Zmarł 30 

stycznia 2013 r.                            (spal)

Wraz z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego, działa całodobo-

wa, bezpłatna, ogólnopolska in-

folinia dla dzieci i rodziców. Pod 

numerem telefonu 800 800 605 

dzieci, młodzież, ale także rodzi-

ce, nauczyciele i pedagodzy będą 

mogli uzyskać profesjonalną po-

moc doświadczonych psycholo-

gów, pedagogów oraz prawników. 

Wsparcie można otrzymać tak-

że za pośrednictwem kontaktu 

mailowego pomagamy@1815.pl. 

Celem infolinii jest profilaktyka 

problemów dzieci i młodzieży, 

w tym następstw izolacji rówie-

śniczej spowodowanych stanem 

epidemii COVID-19. Istotne jest 

również odpowiednie wsparcie 

rozwoju psychofizycznego dzie-

ci i młodzieży w ramach prowa-

dzenia przez specjalistów infoli-

nii interwencyjno-informacyjnej. 

Pod bezpłatny numer telefonu 

będzie mogła zadzwonić każda 

młoda osoba mająca problemy 

w domu, w szkole czy też w rela-

cjach rówieśniczych. Po okresie 

izolacji wielu młodych ludzi musi 

sobie poradzić od nowa z różne-

go rodzaju relacjami i związanymi 

z tym emocjami. Niejednokrot-

nie dzieci są ofiarami przemocy i 

agresji – słownej, a także fizycznej 

ze strony rówieśników lub doro-

słych, są coraz bardziej samotne, 

często nie mają z kim porozma-

wiać o swoich problemach. Dzięki 

nowej infolinii dzieci będą mogły 

skontaktować się ze specjalistami 

przez całą dobę i otrzymać facho-

we wsparcie w najtrudniejszych 

sytuacjach. Wiele negatywnych 

zjawisk społecznych – cyberprze-

moc, zaburzenia odżywiania, za-

żywanie substancji psychoaktyw-

nych, samookaleczanie to całkiem 

realne problemy, które wymagają 

interwencji specjalisty. W ramach 

działań infolinii specjaliści świad-

czą również wsparcie osobom 

dorosłym, opiekunom i nauczy-

cielom, którzy mają problemy z 

dorastającymi dziećmi. Wszystkie 

działania są realizowane bezpłat-

nie i anonimowo.                         (red)
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Raj dla koneserów!

W ciągu ostatniej dekady cykl koncertów „Przed-
sionek Raju” stanowił muzyczny wstęp dla inne-
go – bardziej rozbudowanego cyklu muzyki daw-
nej – zwanym „Muzyką w Raju”. Jest to niezwykła 
trasa koncertowa – obejmująca wiele miejsco-
wości (tych większych i mniejszych) na terenie 
województw Lubuskiego i Dolnośląskiego oraz 
Wielkopolski. 

Szkoła tańca Calipso tel. 506 625 795, Szkoła tańca Flava tel. 665 296 825, 

Zajęcia taneczne Bachata Solo Tel. 603 690 088 , Nauka gry na perkusji 531 950 997,

Nauka języka niemieckiego tel. 684 558 169, Zajęcia plastyczne dla dzieci tel. 684 558 204

Szkółka malarska dla młodzieży tel. 684 558 204, Pracownia Orange tel. 684 558 169

Zajęcia szachowe Gubińskiego Klubu Szachowego  Galeria „Ratusz”, tel. 512828646, 

Pracownia Makerspace tel. 684 558 169

Gubińskie Łużyczanki tel. 684 558 169, Uniwersytet III Wieku tel. 684 558 169

Grupa fotograficzna „50mm” tel. 684 558 169

Akrobatyka artystyczna tel. 500 092 208

Mail:  gdkgubin@gmail.com Facebook: GubinskiDomKultury www.gdk24.pl

Wykonawcy gościli m.in. w Świe-

bodzinie, Międzyrzeczu, Brodach, 

Przytoku, Sulechowie, Bieczu, 

Brzeźnicy. W ramach tego cyklu 

prezentowane są dzieje muzyki 

poważnej, dawnej tworzonej przez 

znamienite osobistości ze świata 

muzyki. W zeszłym roku, z powo-

dów pandemicznych, cykl ten od-

bywał się jedynie w systemie on

-line. W tym roku artyści wystąpili 

17 września w kościele pw. Trójcy 

Św. w Gubinie, prezentując mu-

zykę, której kompozytorami byli 

Georg Philipp Telemann, Antonio 

Vivaldi i Georg Friedrich Haendel. 

W naszym mieście artyści wystę-

pujący w ramach tego cyklu za-

gościli w murach świątyni po raz 

drugi – mówi pomysłodawca cykli 

koncertów i dyrektor artystyczny 

Festiwalu Cezary Zych: - Zapre-

zentował się zespół „Green Kore 

Orchestra” – składający się z mu-

zyków młodej generacji, z kraju i 

zagranicy. Osobiście żałujemy, że 

do Gubina z naszym cyklem kon-

certowym zawitaliśmy dopiero po 

raz drugi. Tym bardziej, iż poprzed-

ni koncert w 2019 roku był bar-

dzo udany, ciesząc się uznaniem 

wśród słuchających. Jednak nasze 

możliwości są ograniczone. Chcę 

podkreślić, że staramy się być lo-

jalni wobec naszych partnerów, z 

którymi współpracujemy od wielu 

lat. Co roku gościmy z cyklem kon-

certów w kilku miejscach, starając 

się w jego ramach dokładać do 

naszej listy kolejne miejscowości. 

Trochę żałujemy, że Gubin na na-

szej liście pojawił się tym samym 

stosunkowo późno, ale cieszymy 

się z udanej współpracy z dyrek-

torem Gubińskiego Domu Kultury 

Januszem Gajdą. Konsekwentnie 

staramy się  być w tych miejscowo-

ściach, w których na co dzień brak 

jest możliwości słuchania muzyki 

klasycznej. 

Pomysłodawczynią Zespołu i za-

łożycielką jest dr Joanna Boślak 

– Górniok - wybitna polska klawe-

synistka, absolwentka  Uniwer-

sytetów Muzycznych (Akademii 

Muzycznej) w Katowicach i Strass-

burgu; przez kilkanaście lat będą-

cą etatowym członkiem znanej 

orkiestry ARTE dei SUONATORI. 

Partnerem „Przedsionku raju 2021” 

jest Gubiński Dom Kultury. Projekt 

jest dofinansowany z Funduszu 

Promocji Kultury, pochodzącego 

ze środków Ministra Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i Sportu. W 

gubińskiej świątyni na koncercie 

uczestniczyło około 100 osób z Pol-

ski i Niemiec. 

Antoni Barabasz   
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Tu można odmłodnieć!
Po wielomiesięcznej przerwie wzno-

wił działalność Dom Dziennego Po-

bytu, funkcjonujący od 1989 roku 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Jak poinformowała ga-

zetę kierownik Teresa Dziedzic - Teraz 

skupiamy się na aktywności, posze-

rzono gamę świadczonych usług i 

dziś uczestnik DDP może liczyć na: 

2 posiłki w czasie pobytu  (śniadanie 

i obiad), ćwiczenia ogólnousprawnia-

jące 2 razy w tygodniu prowadzone 

przez rehabilitanta, terapię zajęciową 

(czasopisma, rozwiązywanie krzyżó-

wek, gry stolikowe, pielęgnowanie 

zieleni w pomieszczeniach, wspólne 

spacery, słuchanie muzyki   i ogląda-

nie filmów), okazjonalne spotkania i 

uroczystości oraz wspólne obchodze-

nie świąt, poradnictwo pielęgniarskie 

(mierzenie ciśnienia, propagowanie 

zdrowego stylu życia), pomoc w roz-

wiązywaniu problemów osobistych i 

załatwianiu spraw urzędowych, spo-

tkania w Klubie Seniora. Zmierzamy 

w rezultacie do tego, by senior zacho-

wywał formę – powiedziała pani kie-

rownik. Jak dzielność oceniają prze-

bywające w DDP osoby? Trafiłem na 

czas, w którym z zacięciem rozgrywa-

no jedną z gier stolikowych. Jest zgo-

da prowadzącej zajęcia Roksany Ko-

rzeniewskiej na przerwę w grze, więc 

pytam panie i panów, dlaczego zde-

cydowali się na uczestnictwo w zaję-

ciach organizowanych przez DDP. 

Wiktoria: - Pobyt w tym miejscu daje 

mi bardzo dużo, czuję się tak, jakbym 

odmłodniała. Każdego rana przycho-

dzę tu bardzo chętnie. Mamy tyle za-

jęć, że nie myślę o niczym. Nie muszę 

chodzić na zakupy, dźwigać zakupów 

i mam podany obiad. Panie, które się 

nami opiekują czynią to wyśmienicie, 

mają dużo cierpliwości. - Pan Zyg-

munt przyszedł tu, bo został sam. – 

Jestem stworzeniem stadnym i lubię 

żyć swobodnie w grupie. Namówiła 

mnie synowa i tego nie żałuję, teraz 

znowu nie jestem sam. Atmosfera 

domowa, wesoło dobrze i swobod-

nie. Sami swoi. Pan Tadeusz jest tu 

stażem najmłodszy. Postanowił tu 

przyjść, bo podobnie jak Zygmunt zo-

stał sam. Tadeusz przyszedł z akorde-

onem i to wychodzi wszystkim na do-

bre. Gra a oni śpiewają. – Muzycznie 

upiększam pobyt swój i pozostałych 

uczestników DDP. Tu mi dobrze i cie-

szę się bo czuję się jak w rodzinie. Pani 

Zdzisia w pełni zadowolona. – Dwa 

razy w tygodniu mamy gimnasty-

kę, raz w tygodniu zajęcia kulinarne, 

pieczemy pizzę, babeczki. Żeby tylko 

zdrowie dopisywało, to radości tu nie 

braknie. 

Myślę, że wypowiedzi powyżej cyto-

wane mówią same za siebie, wysta-

wiając placówce jak najlepszą opinię. 

Prowadzące DDP R. Korzeniewska 

oraz Marta Nawrocka stają na wyso-

kości zadania. Jedna z pań z najdłuż-

szym w DDP stażu, tak powiedział na 

koniec spotkania: - Rodzina rozpierz-

chła się po świecie. Pobyt tu przedłu-

żył mi życie i jestem z tego powodu 

szczęśliwa.                                                   (sp)

Mnóstwo radości w tym dniu

W Przedszkolu Miejskim nr 2 w 

Gubinie, 20 września, obchodzony 

był Dzień Przedszkolaka. W grupie 

4-latków zorganizowała go Ewelina 

Nawrocka. Przedszkolaki otrzyma-

ły upominki, brały aktywny udział w 

zorganizowanych zabawach, a dodat-

kową myślą przewodnią był Między-

narodowy Dzień Kropki, zachęcający 

przedszkolaków do kreatywności i 

pomysłowości, tworzenia i działania. 

Jest to dzień odwagi i zabawy. I w tej 

konwencji były organizowane zajęcia i 

zabawy dla całej grupy. Dzieci bardzo 

chętnie w nich uczestniczyły.         (red)

Wrócił z 3 medalami!
W dniach 10-12 września na krytej 

pływalni AWF w Krakowie zorganizo-

wano Mistrzostwach Polski w Pływa-

niu. Znów klasę pokazał mieszkaniec 

Gubina - Paweł Krupiński, który zdo-

był aż trzy medale! Celem zawodów 

było rozwijanie aktywności sportowej 

osób niepełnosprawnych oraz upo-

wszechnianie pływania, jako jednej 

z form rekreacji. Organizatorem mi-

strzostw był Związek Stowarzyszeń 

Sportowych „Sprawni-Razem” oraz 

Małopolskie Stowarzyszenie Społecz-

no- Sportowe „ Sprawni Razem”. 

Na podium stanął w konkurencjach: 

50 oraz 100 metrów stylem klasycz-

nym oraz 50 metrów delfinem. Suk-

ces ten jest tym bardziej wartościowy, 

jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że 

żadna z konkurencji nie była dedyko-

wana tylko zawodnikom z Zespołem 

Downa. Paweł musiał więc rywali-

zować z zawodnikami teoretycznie 

lepszymi. Trzy medale (jeden złoty i 

dwa srebrne) to doskonały progno-

styk przed zbliżającymi się Igrzyskami 

Europejskimi, które na początek paź-

dziernika odbędą się we Włoszech. 

Gubinianin swoich sił będzie próbo-

wał w siedmiu konkurencjach na 

dystansach 50, 100 i 200 m w stylach: 

dowolny, delfin, klasyczny i zmienny. 

Trzymamy kciuki! 

(am) 

Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski 

i Sekretarz Gminy Agnieszka Nowicka 

składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie i uczestnictwo w 

uroczystości religijno – patriotycznej upamiętniającej 
X-lecie obchodów Roku św. Maksymiliana Kolbego 

w Gębicach. W szczególności: Wicewojewodzie 
Lubuskiemu Wojciechowi Perczakowi, Staroście 

Powiatu Krośnieńskiego Grzegorzowi Garczyńskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Powiatu – Kamilowi 

Kuśnierkowi, Rady Gminy Gubin - Waldemarowi 
Gromkowi, Posłowi na Sejm RP – Jackowi 

Kurzępie, przedstawicielom Nadleśnictwa Gubin, 
delegacjom Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

funkcjonujących na terenie gminy. Księżom parafii 
Dekanatu Gubińskiego z jego dziekanem ks. prob. 

Ryszardem Rudkiewiczem, ks. prob. z parafii w 
Starosiedlu – Robertem Perłakowskim oraz gościnnie 

ks. prof. Andrzejem Dragułą. Dziękujemy również 
państwu Danucie i Krzysztofowi Irisikom, Kołu 

Gospodyń Wiejskich z Chlebowa; sołtys wsi Gębice - 
Andżelice Solskiej; uczniom ze Szkoły Podstawowej 

w Czarnowicach oraz wszystkich mieszkańców 
miejscowości – licznie uczestniczących w uroczystości. 

Serdeczne podziękowania składamy również 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Gubinie za 
zaangażowanie w sprawy organizacyjne i pomoc w jej 

przygotowanie.
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Dla dobra Matki Ziemi

Burmistrz Miasta Gubina ogłasza przetarg ustny ograniczony
na najem gruntu, składającego się z 20 stanowisk handlowych, położonych w Gubinie 

przy ul. Kujawskiej i Łukowej, z przeznaczeniem do prowadzenia okolicznościowej, 
targowiskowej sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, wieńców, zniczy oraz innych 

przedmiotów związanych z kultem zmarłych.  

•	 Przedmiot przetargu – 20 stanowisk handlowych, stanowiących część działki nr 62/6 obręb 7 i część 
działki nr 156/31 obręb 6 przy ul. Kujawskiej oraz część działki nr 64/1 obręb 7 przy ul. Łukowej.
Stanowiska nr 1, 6 i 20 położone są na działce nr 156/31, stanowiska nr 7 -19 na działce nr 62/6 a
stanowiska nr 23-26 na działce nr 64/1 od wschodniej strony cmentarza. 

•	 Ustala się wadium analogicznie jak kwota wywoławcza czynszu na dane stanowisko, określona w 
pkt. 5. Wadium należy wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502 
0027 8747 do dnia 18 października 2021 r. a dowód wpłaty z zaznaczeniem „przetarg ul. Kujawska” 
okazać komisji przetargowej. Przy wpłacie wadium należy podać numer stanowiska, którym biorący 
w przetargu będzie zainteresowany. Do każdego stanowiska należy wpłacać osobne wadium. Brak 
wpłaty wadium uniemożliwia uczestnictwo w przetargu na poszczególne stanowiska. Wyłonionemu 
najemcy wadium zostanie wliczone w poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu zwrot 
wadium nastąpi w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od zawarcia 
umowy w terminie do 25 października 2021 r.

•	 Stanowiska nr 7, 8, 9, 10, 11 i 20 przeznaczone będą dla gubińskich producentów kwiatów 
naturalnych, którzy zobowiązani są okazać komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzający 
prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Dla jednego producenta przysługuje jedno 
stanowisko. Gubińscy producenci kwiatów naturalnych nie mogą uczestniczyć w przetargu na najem 
pozostałych stanowisk. 

•	 Ustalenie okresu najmu – od dnia 27.10.2021 r. do dnia 07.11.2021 r.    
•	 Kwota wywoławcza czynszu za powyższy okres wynosi dla poszczególnych stanowisk: stanowisko 

nr 1 o pow. 36 m² - 400 zł brutto, nr 6 o pow. 48 m² - 600 zł brutto, nr 7 o pow. 72 m²  - 700 zł 
brutto, nr 8 o pow. 72 m²  - 700 zł brutto, nr  9 o pow. 72 m²  - 700 zł brutto, nr 10 o pow. 72 m²  - 
700  zł brutto, nr 11 o pow. 62 m²  - 700 zł brutto, nr 12 o pow. 57 m² - 600 zł brutto, nr 13 o pow. 
43 m²  - 400 zł, brutto, nr 14 o pow. 50 m² - 400  zł brutto, nr 15 o pow. 50 m²  - 350 zł brutto, nr 
16 o pow. 25 m²  - 200  zł brutto, nr 17 o pow. 50 m² - 300 zł brutto, nr 18 o pow. 25 m²  - 200 zł 
brutto, nr 19 o pow. 50 m² - 300 zł brutto, nr 20 o pow. 60 m² - 450 zł brutto, nr 23 o pow. 12,5 m2

 

- 250 zł brutto, nr 24 o pow. 12,5 m2 - 250 zł brutto, nr 25 o pow. 12,5 m2 - 250 zł brutto, nr 26 o 
pow. 36 m2 - 350 zł brutto.          

•	 Minimalna kwota postąpienia wynosi 20 zł.
7. Poza terenem wyznaczonym w/wym. stanowiskami zabrania się prowadzenia handlu na działkach nr 
62/6 i 156/31 w ustalonym okresie najmu, o którym mowa w pkt. 4, z wyłączeniem osób posiadających 
stosowne umowy najmu gruntu.
8. Wyłoniony najemca zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu gruntu w terminie  
do 25 października 2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. o godz. 10°° w 
sali narad (pokój nr 102) w Urzędzie Miejskim w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.     
9. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1 zarządzenia nr 139.2018 
Burmistrza Miasta Gubina z dnia 24 kwietnia 2018 r. i zarządzeniem zmieniającym nr 305.2020 z 
dnia 31 sierpnia 2020 r.  Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej do jego 
ogłoszenia.
10. Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego 
w Gubinie ul. Piastowska 24 pokój nr 104, tel. 68-455-81-41.

W piątek, 17 września, Przedszkole 

Miejskie nr 1 w Gubinie włączyło się 

do ogólnopolskiej akcji „Sprząta-

nie świata – Polska”. To już 28. edy-

cja tego projektu. Dzieci ze wszyst-

kich grup wiekowych, zaopatrzone 

w jednorazowe rękawiczki i worki 

na odpady, sprzątały Egzotarium 

oraz Wyspę Teatralną. Przyświeca-

ło im hasło: „Myślę, więc nie śmie-

cę!” oraz „Nie śmiecimy, nie bru-

dzimy - o przyrodę się troszczymy”. 

Akcja Sprzątanie Świata – Polska 

jest wspólną lekcją poszanowania 

środowiska, jak również promowa-

niem ograniczenia wytwarzanych 

odpadów. Tym razem szczególną 

uwagę zwrócono na fakt, że śmie-

ci to  problem globalny i  nadszedł 

czas, aby zrobić generalny porzą-

dek w swojej okolicy. 

(am)

Trwają poszukiwania 

Policjanci z Komisariatu Policji w 

Gubinie poszukują zaginionego 

Stanisława Bielki z Gubina. Mężczy-

zna 10 września opuścił dom rodzin-

ny, nie informując domowników o 

swoim wyjściu, ani o celu podróży. 

Do chwili obecnej nie nawiązał kon-

taktu z rodziną. Osoby posiadające 

informacje o jego miejscu pobytu 

proszone są o kontakt z dyżurnym 

Komisariatu Policji w Gubinie pod 

numerem telefonu +48 47 79 45 411 

lub 112. Rysopis: 160 centymetrów 

wzrostu, sylwetka szczupła, waga 

około 70 kilogramów, długa siwa 

broda, włosy siwe - za uszy, nosi oku-

lary. Ubiór: niebieska bluza dresowa 

z białymi paskami na rękawach 

lub czarna kurtka, brązowe długie 

spodnie, może mieć na nogach gu-

mofilce.                                               (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
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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. 
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
ODSTĄPIE mieszkanie 69m2 w RTBS w Gubi-
nie, 55.000zł. Tel. 790 474 909. 
ZATRUDNIĘ kierownika malarni. Tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ spawacza ogrodzeń metalowych z 
doświadczeniem. Tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ szlifierza do ogrodzeń metalo-
wych. Tel. 660 721 300. 
Technik masażysta oferuje masaż, również u 
klienta w domu Tel. 691 890 191
ZATRUDNIĘ magazyniera z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Tel. 660 721 300
SPRZEDAM ziemię rolną 10 ha. Tel. 609 408 922

Zareklamuj się 

w Wiadomościach

Gubińskich

Atrakcyjne ceny 

usług reklamowych 

Szczegółowe 

informacje pod 

numerem

tel. 721032705

wiadomoscigubinskie@o2.pl

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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Czy pandemia jest przed nami?Kilka pytań do...

Z Patrykiem Sobolewskim – trenerem MLUKS Dwójka MOS Gubin rozmawia 
Antoni Barabasz.

Rodzinnie połączyła Panów 

wspólna pasja i zainteresowania 

sportowe, ponieważ brat Piotr też 

jest trenerem.

Tak, to prawda. Obaj mamy wspól-

ne zainteresowania sportowe.

Od jak dawna jest Pan trenerem 

MLUKS Dwójka MOS Gubin?

Klub został założony w 2015 roku. Nie 

będę ukrywał, że inicjatywa jego za-

łożenia była wspólna – moja i brata 

Piotra. W jego powstaniu pomogli 

nam radni – Robert Woszak, Zie-

mowit Patek i nieżyjący Janusz Jaż-

dżewski. W dużej mierze wspiera nas 

również obecny dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu Jacek Czerepko. Tre-

nerzy działający w naszym klubie są 

na bieżąco z pracą, co nie pozostaje 

bez wpływu na zaangażowanie mło-

dych piłkarzy. Biorą oni wraz z nimi 

czynny udział w zawodach, uczest-

nicząc w szkoleniach, podwyższa-

jąc tym samym swoje kwalifikacje 

trenerskie. Po kilku latach aktywnej 

działalności na boiskach, uczestnic-

twie w rozgrywkach i zawodach – 

staliśmy się „marką” rozpoznawalną 

w regionie Lubuskim i poza nim. 

Wielokrotnie braliśmy udział, z suk-

cesami, w ogólnopolskich finałach o 

Puchar Tymbarku. Dużo moich pod-

opiecznych trafia do innych klubów, 

kadry podokręgu, czy wojewódz-

kiej. Istotną jest praca „od podstaw”, 

gdzie najmłodsi mają możliwość roz-

woju. Największym sukcesem jest 

to, że dzieci wychodzą z treningów 

uśmiechnięte i zadowolone! 

Ma Pan już doświadczenie trener-

skie. Czy w przyszłości chciałby 

się Pan skupić jedynie na pracy z 

dziećmi i młodzieżą?

Człowiek uczy się przez całe życie, 

a „odchodzi” z wielkim niedosytem 

wiedzy. Przed laty miałem mały 

epizod trenerski jako asystent u 

boku trenera „Cariny – Gubin” Ja-

rosława Misia. Musiałem niejako 

wybrać „mniejsze zło” - rezygnu-

jąc z tej funkcji. Dwa lata wstecz 

praktycznie przemieszczałem się 

z treningu na trening, nie mając 

czasu wolnego; życia osobistego. 

Praktycznie każdy weekend mia-

łem zajęty. Natomiast skupiając 

się jedynie na trenerce seniorskiej 

– zaprzepaściłbym nasz wspólny 

dorobek, pracę z dziećmi i młodzie-

żą. Dla mnie prowadzenie tej formy 

szkolenia jest po prostu najważ-

niejsze, aby nasi wychowankowie 

mogli realizować swoją pasję, np. 

poprzez grę w pierwszym zespole 

MKP Cariny Gubin. 

Jak wyglądają zajęcia?

Na zajęcia klubowe uczęszcza 

aktualnie około „setki” dzieci, po-

dzielonych na 6 grup. Ja prowadzę 

obecnie dwie grupy dzieci – roczni-

ki 2011 i 2014. Są to grupy zaawan-

sowane – reprezentujące określony 

poziom sportowy. Zajęcia są pro-

wadzone na „Orlikach” przy ul. Ro-

osevelta, Kresowej i boisku Zespołu. 

Szkół Ogólnokształcących przy ul. 

Piastowskiej. Nabór jest prowadzo-

ny cały czas, jest bardzo dużo połą-

czeń telefonicznych z zapytaniami 

o możliwości uczestnictwa w zaję-

ciach. Kontakt z nami jest możliwy 

poprzez fanpage na Facebooku lub 

bezpośrednio w Miejskim Ośrodku 

Sportu.

Czy w czasach nam współcze-

snych łatwo jest zmotywować 

młodych ludzi do zajęć sporto-

wych, w szczególności do piłki 

nożnej? 

W tej kwestii znaczącą rolę ogrywa-

ją rodzice, którzy często w efekcie 

zapracowania -  dają swoim po-

ciechom tablet, „komórkę”, lapto-

pa lub 50 złotych na McDonalds’a. 

Idą po prostu po najmniejszej linii 

oporu, na tzw. łatwiznę, nie chcąc 

np. poświęcić kilkunastu minut, 

aby dowieźć lub odebrać dziecko 

z treningu. Na szczęście nie wszy-

scy rodzice tak postępują. W mo-

ich dwóch grupach, funkcjonują 

z powodzeniem Rady Rodziców 

(na wzór szkolnych), składające się 

z trzech osób. Jest to naprawdę 

wielka pomoc dla trenera – szcze-

gólnie w zakresie logistyki. Robią 

bezinteresownie wiele dobrej robo-

ty. Z przekazów, jakie słyszę, gra „w 

nogę” na podwórkach definitywnie 

przeszła do historii...

Przed laty był Pan również za-

wodnikiem MKP Cariny Gubin? 

Rzeczywiście, grałem w tym klubie 

na poziomie tzw. okręgówki i na-

stępnie w IV Ligi, poświęcając grze 

naprawdę bardzo dużo czasu, ale 

wiek i odnoszone kontuzje zrobiły 

swoje... Grałem na pozycji lewego 

obrońcy. Zrozumiałem również, że 

nie będę już lepiej grającym zawod-

nikiem, dlatego zdecydowałem się 

na zajęcie się treningami młodego 

narybku piłkarskiego, rozwijając 

tym samym swoją pasję i przekazu-

jąc swoje doświadczenie i zdobytą 

wiedzę. Ukończyłem Pedagogikę 

Opiekuńczo – Wychowawczą w 

tamtejszej Łużyckiej Wyższej Szko-

le Humanistycznej, ukierunkowaną 

na prowadzenie zajęć z dziećmi. 

Równolegle ukończyłem kilka kur-

sów i szkoleń stricte piłkarskich. 

Dziękując za bardzo ciekawą roz-

mowę – życzę wielu sukcesów w 

pańskiej pracy.

Niemal 99% przedszkoli, szkół 

podstawowych, szkół średnich 

i techników – według słów Mi-

nistra Edukacji pracuje w trybie 

normalnym, co jednak nie zna-

czy, że nie czeka nas kolejna fala 

pandemii koronawirusa.

Jak, po miesiącu czasu od rozpo-

częcia roku szkolnego, wygląda 

frekwencja i zachorowalność na 

„Covida” wśród uczniów i nauczy-

cieli? Z tym pytaniem zwróciliśmy 

się do dyrektor Doroty Grzelak ze 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mi-

kołaja Kopernika w Gubinie: W 

naszej szkole oprócz klas 1-8, jest 

jeszcze pięć oddziałów przed-

szkolnych. Mówiąc o obecności 

przedszkolaków na zajęciach, to 

sytuacja wygląda po prostu nie 

wesoło. Są dni, że na zajęciach bra-

kuje 50% dzieci. Chorują również 

nauczyciele i personel pomocni-

czy. Są to przeważnie schorzenia 

typu katar, bóle gardła i podwyż-

szona temperatura. Natomiast w 

klasach podstawowych również 

widać mniej uczniów, ale na razie 

„trzymamy się” na granicy 90% ich 

obecności na lekcjach. Sytuacje 

cały czas kontrolujemy. Na zarzą-

dzenie MEN-u dwa razy w tygo-

dniu, tj. w poniedziałki i czwartki 

przekazujemy te dane do gorzow-

skiego kuratorium. Według mojej 

obserwacji ta zachorowalność jest 

obecnie najbardziej widoczna jed-

nak w klasach przedszkolnych. Je-

stem zaniepokojona tym faktem – 

wyjaśnia dalej dyr. Grzelak, że już 

na początku pierwszego miesiąca 

nauki panuje tak duża absencja. 

Być może ta sytuacja jest też spo-

wodowana anomaliami tempera-

tur, jak to bywa jesienią. Najwięcej 

jest skarg na te trzy objawy choro-

bowe. W pomieszczeniach klaso-

wych i na korytarzach jest ciepło. 

Zachowujemy też wszelki reżim 

sanitarny. 

Od pierwszego dnia nauki wdro-

żyliśmy wszelkie procedury, w czę-

ściach wspólnych dzieci niemal w 

100% (poza naprawdę nieliczny-

mi przypadkami) przestrzegają 

tych zaleceń. Ci „zapominalscy”, 

którzy zapomnieli zabrać ze sobą 

maseczki na twarz, otrzymują je 

w sekretariacie. Oczekujemy rów-

nież na zapowiedziane dostawy z 

ministerstwa – zgodnie z naszym 

zapotrzebowaniem. Zgodnie z 

zaleceniami – w każdej klasie jest 

zainstalowany pojemnik z płynem 

do dezynfekcji rąk; odpowiedni 

dozownik znajduje się tez przy 

wejściu na teren budynku szkol-

nego. Tym samym nadzorujemy 

jak również rekomendujemy, aby 

dzieci szczególnie dbały o czy-

stość swoich rąk, nie ograniczając 

się do środków chemicznych, ale 

do używania mydła.

Jak wobec tego wygląda akcepta-

cja przez rodziców zgody na szcze-

pienia dzieci powyżej 12. roku życia 

– pytamy dalej? Jestem zaniepo-

kojona tym, że mimo przeprowa-

dzenia już 2 września szerokiej 

akcji informacyjnej i spotkań z ro-

dzicami na temat szczepień dzieci 

powyżej 12. roku życia - otrzymali-

śmy wypełnione deklaracje od 3 

(słownie - trzech) rodzin! Jesteśmy 

w kontakcie z punktem szczepień 

na temat daty ich przeprowadze-

nia. W drugim tygodniu września 

przeprowadziliśmy spotkania z 

rodzicami uczniów z pozostałych 

klas. Nie ma co ukrywać, że wśród 

rodziców jest też duża grupa an-

tyszczepionkowców. Uważają, że 

nie będą szczepić swoich dzieci, 

bo nie chcą narażać ich zdrowia. 

Wszystkie objawy są tłumaczone 

po prostu grypą i przeziębieniem. 

Podsumowując, to czy i w jakim 

stopniu dotknie nas kolejna fala 

pandemii, zależy od nas samych.

Antoni Barabasz


