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Udane Święto

Po roku pauzy, znów mogliśmy prze-

konać się o wyjątkowości Święta 

Chleba. Co tym razem przygotowali 

jego organizatorzy?

cztyaj str.12

Będą objazdy

Wkrótce rozpoczną się prace moder-

nizacyjne ul. Kresowej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Gdyńską do skrzy-

żowania z ul. Żołnierską. 

cztyaj str.4

Monitoring potrzebny

Niedawno gubińska policja skiero-

wała do urzędu miejskiego pismo w 

którym wskazała miejsca w których 

warto zainstalować monitoring.

cztyaj str.10

Realne coraz bardziej

Wiele wskazuje na to, że powstanie 

transgranicznej opieki medycznej, 

Paweł powalczy na Igrzyskach  
Świetny pływak, Paweł Krupiński, przygotowuje się do startu w Igrzyskach 
Europejskich, które odbędą się na początki października we Włoszech. Jak 
zwykle, da z siebie wszystko, a my możemy mu kibicować. W ilu wystąpi 
konkurencjach i jak idą mu przygotowania do tej ważnej imprezy?                                                                            

czytaj str.  6

czytaj str. 3
Serdeczna atmosfera

AUTOKASACJA

WINNICKI

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

samochodowych
tel. 510 259 070

Gubin, ul. Kaliska 151

przynajmniej w zakresie ratownictwa, 

w pasie pogranicza stanie się faktem.

cztyaj str.16

Wyspa Literacka

29 sierpnia, na Wyspie Teatrlanej 

gościł Zbigniew Zamachowski. Nie 

zabrakło także prezentacji dorobku 

artystycznego lokalnych twórców.

cztyaj str.4

Co z remontem?

O zmianie wizerunku skweru vis a vis 

księgarni mówi się od bardzo dawna. 

Jak się mają obecnie sprawy w tym 

temacie pytamy u źródła.

cztyaj str.5

Bezinteresowna pomoc

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Gubinie, rozpoczęły 

się prace zmierzające do utworzenia 

boiska szkolnego.

cztyaj str.11
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Powrót do szkoły

1 września, odbyła się uroczysta in-

auguracja roku szkolnego 2021/22, 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. 73 

Pułku Zmechanizowanego Uła-

nów Karpackich w Gubinie. Po 

przerwie wakacyjnej i wielu miesią-

cach nauki zdalnej dzieci wróciły 

do szkolnych ławek. W oficjalnych 

uroczystościach udział wziął bur-

mistrz Gubina Bartłomiej Bartczak.

Podczas apelu dyrektor szkoły, Bo-

gusław Wypych mówił: - Z radością 

witam wszystkich, ale szczególnie 

pierwszoklasistów, dla których ten 

dzień jest wyjątkowy. Widzę u Was 

radość i jednocześnie odrobinę tre-

my. Jednak mogą zapewnić, że po 

kilku dniach odnajdziecie się w na-

szej szkole jak we własnym domu. 

Czas pandemii dla nas wszystkich 

jest trudny i niepewny, ale mając 

na uwadze poprzedni rok szkolny, 

mogę stwierdzić, że egzamin ze 

zdalnego nauczania zdaliśmy ce-

lująco. Jaki będzie nowy rok szkol-

ny oraz czy będziemy spotykać się 

murach szkoły, zależy to tylko od 

naszej odpowiedzialności i prze-

strzegania zasad reżimu sanitar-

nego. 

A jak rozkładają się dni wolne w 

tym roku szkolnym: zimowa prze-

rwa 23-31 grudnia, ferie zimowe 17-

30 stycznia, wiosenna przerwa 14-

19 kwietnia, wakacje od 25 czerwca. 

(am)
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Serdeczna 
atmosfera 

Można się zgłaszać

Mecenat Partner Cyklu Idea i organizacjaPartner Partnerzy medialni

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury

KONCERT 

GUBIN
Kościół pw. Trójcy Św.

17 września 2021  
piątek, godz. 19.00

WYKONAWCY:

GREEN KORE
JOANNA BOŚLAK-GÓRNIOK – klawesyn

www.przedsionekraju.pl

Gubiński Dom Kultury

Przypominamy, że w dniach 22-23 

stycznia przyszłego roku w halach 

wystawienniczych w Cottbus odbę-

dą się targi, na których lokalni rze-

mieślnicy będą mogli zaprezento-

wać swoje usługi i produkty. Miasta 

Guben i Gubin w ramach projektu 

„Dwa Ratusze – jedno Euromiasto. II. 

etap” także zamierzają wziąć udział 

w tym wydarzeniu. Obecnie trwają 

przygotowania wspólnego stoiska 

wystawowego, które organizują oba 

urzędy. Opłata do organizatora tar-

gów za udział zostanie pobrana pro-

porcjonalnie od wszystkich wystaw-

ców. Chętni rzemieślnicy oraz lokalne 

firmy rzemieślnicze z Gubina, które 

chciałyby zaprezentować swoje pro-

dukty, bądź usługi przy wspólnym 

stoisku Euromiasta Guben-Gubin, 

proszone są o przesłanie zgłoszenia 

do Wydziału Nieruchomości i Współ-

pracy Zagranicznej w Urzędzie Miej-

skim w Gubinie – Anna Karykowska, 

karykowska@gubin.pl, tel. 68 455 81 

21. W przypadku dużej ilości zgłoszeń 

lub podobieństwa wystawianych 

produktów/branży, będzie decydo-

wać kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc 

ograniczona! Termin zgłoszeń upły-

wa 30 września br.                               (red)

W sierpniu po kilkumiesięcznej 

przerwie związanej z pandemią zo-

stał ponownie uruchomiony Dom 

Dziennego Pobytu, który funkcjonu-

je w strukturze Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Jest placówką 

wsparcia dziennego dla osób powy-

żej 60 roku życia, w szczególności sa-

motnych, które chcą jeszcze aktyw-

nie spędzać czas.

W placówce zostały zatrudnione 

nowe osoby: Marta Nawrocka tera-

peuta zajęciowy oraz Roksana Ko-

rzeniewska jako pracownik admini-

stracyjny, koordynujący działalność 

Domu. Aktualnie DDP  jest czynny 

od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 8.00 do 16.00. Jak podkreśla 

Teresa Dziedzic, kierownik MOPS-u: - 

Głównym celem placówki jest zaspo-

kojenie potrzeb towarzyskich i kultu-

ralnych seniorów. Natomiast  terapia 

zajęciową oraz zajęcia usprawniające, 

prowadzone dwa razy w tygodniu  

przez Magdalenę Smyk, pozwalają 

utrzymać sprawność psychofizyczną. 

Uczestnicy  w oparciu o tygodniowy 

plan pracy biorą udział w zajęciach 

plastycznych i manualnych (malowa-

nie, wykonywanie drobnych ozdób, 

wycinanie itp.) w warsztatach kulinar-

nych (gotowanie, pieczenie, robienie 

sałatek), muzycznych. Ponadto pro-

wadzony jest trening umysłu (szara-

dy, kalambury, zagadki, turnieje, krzy-

żówki) oraz prelekcje zaproszonych 

gości. Placówka od wielu lat współ-

pracuje w tym zakresie z Andrzejem 

Nowackim z Nadleśnictwa oraz Stefa-

nem Pilaczyńskim ze Stowarzyszenia 

Ziemi Gubińskiej. Dużym zaintere-

sowaniem cieszą się również potań-

cówki i imprezy okolicznościowe. Pla-

cówka zapewnia również obiady w 

formie cateringu przywożone przez 

Restaurację Rodzinną, za które senio-

rzy ponoszą odpłatność. Obecnie  w 

zajęciach uczestniczy 10 osób. Są jesz-

cze wole miejsca, które z uwagi na sy-

tuację związaną z pandemią zostały 

ograniczone do 15. Wszystkich chęt-

nych seniorów, którzy chcą aktywnie 

przeżyć swoją „jesień życia”,  prosimy 

o kontakt osobisty z pracownikami 

DDP, bądź telefonicznie pod nr 68 

455 81 58.

Pamiętajmy, samotność to uczucie, 

które najczęściej doskwiera ludziom 

starszym. Ale czy tak musi być? Z 

pewnością nie! Wystarczy przyjść do 

Domu Dziennego Pobytu. Serdeczna 

atmosfera, przytulny wystrój i funk-

cjonalne wyposażenie sprawiają, że 

czuć jego ciepło już od progu. Tu nie 

metryka jest ważna, ale duch! 

(am)

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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Ponad dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Gubina bierze udział w projekcie filmowym „Młodzież Movie”, a 

wspólną pracę rozpoczęła na początku lutego 2021 r. Na koniec projektu przyszedł czas na ostatnie wyzwanie, 

jakim jest nagranie własnego offowego dzieła. I tak też się stało!

Tym razem Zamachowski
Wyspa Literacka to już wieloletni projekt or-
ganizowany wspólnymi siłami przez Gubiński 
Dom Kultury, Dyskusyjny Klub Książki MBP i 
Klub Kobiet Niezależnych.

Szykujmy się 
na objazdy

Marchewka główną bohaterką

Na przełomie września i października rozpoczną się prace 

modernizacyjne ul. Kresowej na odcinku od skrzyżowa-

nia z ul. Gdyńską do skrzyżowania z ul. Żołnierską. 

Cała grupa młodych ludzi w wieku 

13-19 lat podzieliła się na 4 teamy, 

które pracowały nad poszczególny-

mi zadaniami. Tzw. Ekipa Fioletowa 

zajmowała się pisaniem scenariu-

sza i to ona ustaliła o czym będzie 

traktował film. Scenariusz opowia-

da historię dziewczyny, nastolatki 

o pseudonimie Marchewka, która 

wchodzi w tzw. dorosłe życie lecz 

okazuje się, że nie jest do tego do 

końca przygotowana. Przez to prze-

żywa rożne dramaty - z rodzicami, 

pierwszą miłością, pierwszą pracą. 

Doświadcza zderzenia marzeń z 

ponurą i dającą w kość rzeczywi-

stością. - Pierwsze sygnały podczas 

kręcenia filmu wskazują, że z te-

matyką trafiliśmy w dziesiątkę. Czy 

to nastolatkowie, czy dorośli, każdy 

przecież ma / miał doświadczenia 

z nauką gotowania czy prania, wy-

najmem pierwszego mieszkania, 

zawodami miłosnymi i poczuciem, 

że rodzice kompletnie nas nie ro-

zumieją. Jestem zachwycony tym 

scenariuszem. Jest autentyczny, 

życiowy i mocno emocjonalny a 

jednocześnie widać płynącą z tej 

całej historii mądrość... – opowia-

da Marcin „Gwizdo” Gwizdalski, 

koordynator projektu. - Każdy z 

ekipy od scenariusza wrzucił coś 

od siebie, swoje własne przeżycia i 

refleksje, a potem wspólnie zadba-

no, aby z tego powstał naprawdę 

dobry wywar, którym będą mogły 

się delektować wszystkie pokolenia 

oglądające ten film. - Myślę, że za-

równo nastolatkowie, jak i rodzice 

powinni go zobaczyć, bo pokazuje 

błędy jednej i drugiej strony w tym 

permanentnym konflikcie poko-

leń… - dodaje pracownik Gubińskie-

go Domu Kultury.  Następna ekipa 

- Różowa, zajmowała się obsadą ak-

torską. Team pod okiem Julii Waw-

rzyszczuk zajmował się aktorami/

aktorkami, musiał wiedzieć kto i 

kiedy gra w danej scenie. Ekipa ta 

przypisała też osoby do konkret-

nych ról. W efekcie tego w główną 

bohaterkę Marchewkę wcieliła się 

Wiktoria Żurko, głównym bohate-

rem natomiast został Maks Swor-

czuk, który wcielił się w postać Ada-

ma - przyjaciela Marchewki. Ekipa 

w kolorze złotym, z team leaderem 

Jakubem „Brzozą” Brzezińskim, to 

ekipa od filmowania i montażu ca-

łego filmu. To właśnie Kuba rządził 

za kamerą. Samo nagrywanie miało 

być zwieńczeniem wcześniejszych 

warsztatów. Każde rozwijały uczest-

ników projektu w innym kierunku 

artystycznym, a nabyte umiejętno-

ści można było wykorzystać przy 

nagrywaniu. - No i to jest chyba 

najważniejsze w tym wszystkim. 

Projekt składał się z różnych warsz-

tatów, a ich wisienką na torcie jest 

film. Zajęcia były cudne, a film na-

daje im dodatkowego sensu. Prze-

konaliśmy się na własnej skórze 

jak skomplikowany jest backsta-

ge tego rodzaju sztuki. Myślę, że 

uczestnicy po takich doświadcze-

niach mogą spokojnie nazywać 

siebie artystami. Zaangażowanie, 

dyscyplina i zgranie - bez tego by 

nam się nie udało. Teoretycznie 

graliśmy według scenariusza, ale 

jednak najlepsze sceny wychodziły 

z improwizacji oraz pomysłów, któ-

re pojawiały nam się już na planie. 

Atmosfera „nagrywek” była nie-

powtarzalna. Dziękuję. Chciałbym 

podziękować każdemu kto się ja-

koś dołożył, nie tylko do filmu, ale 

również warsztatów, bo uważam 

że wszystko się tu dopełniało - opo-

wiada Jakub. Czwartą grupą jest 

Ekipa Zielona, która zajmowała się 

planem filmowym i scenografią, a 

jej team leaderką była Zuzia Czer-

niawska. Grupa musiała uporać się 

z wieloma problemami. Pierwszym 

zadaniem, którym musiała zająć się 

grupa było sporządzenie listy rekwi-

zytów potrzebnych do nagrania po-

szczególnych scen takich jak stroje 

w stylu lat 80., mały i duży strój mar-

chewki, fasolka szparagowa i wiele 

innych. Następnie członkowie tej 

Ekipy zabrali się do zamawiania i 

kupowania wszystkich potrzebnych 

rzeczy oraz ustalania w jakich miej-

scach należy nagrać poszczególne 

sceny. Kolejny etap polegał na wy-

konaniu terminarza i uzgodnieniu 

z resztą grup, czy wyznaczone daty 

pasują wszystkim. Kiedy miejsca już 

były wybrane, a rekwizyty skom-

pletowane zaczęło się nagrywanie. 

- Nagrywaliśmy w wielu ciekawych 

miejscach, z wieloma ciekawymi 

osobami. Powiatowy Urząd Pracy, 

Galeria Ratusz, opuszczone miesz-

kanie czy teren starej strzelnicy woj-

skowej, to tylko kilka z wielu miejsc, 

w których odbywały się „nagrywki” 

– wyjaśnia nastoletnia Zuzia. Cały 

film ma się ukazać do końca wrze-

śnia. Wszystkie zdjęcia są już skoń-

czone, zostało tylko zmontowanie 

filmu i wypuszczenie go na światło 

dzienne. 

Wiktoria Grzecznowska – 18-letnia 

uczestniczka projektu

W niedzielę, 29 sierpnia, na Wyspie 

Teatrlanej gościem specjalnym był 

Zbigniew Zamachowski. Tradycyj-

nie nie zabrakło także prezentacji 

dorobku artystycznego naszych lo-

kalnych twórców nie tylko z piszą-

cych, ale zajmujących się innymi 

formami artystycznego przekazu. 

Tym razem publiczności zaprezen-

towali się: Gabriela Nazaruk z Wie-

lotowa, Zbigniew Pawłowski oraz 

Janina Pantkowska.

Wracając do Z. Zamachowskiego - 

spotkanie pełnie opowieści, aneg-

dot i humoru rozpoczęło się gło-

śnym „Sto lat” zaśpiewanym przez 

zgromadzoną publiczność, której 

akompaniował na gitarze Janusz 

Gajda. Nasz gość w lipcu święto-

wał 60-te urodziny. Jak to zwykle 

bywa, widzowie mieli do gościa 

wiele pytań. Aktor bardzo cieka-

wie opowiadał o swoim życiu, za-

miłowaniu do muzyki, przebiegu 

artystycznej kariery, jak też o wielu 

innych, a ciekawych powiastkach z 

życia artystycznej bohemy. Zainte-

resowani tematem więcej dowie-

dzą się z książki, wywiadu-rzeki pt. 

„Zbyszek przez przypadki”. Dzięki 

zapobiegliwości Ryszarda Koście-

szy – prowadzącemu księgarnię 

- uczestnicy spotkania ze znanym 

aktorem - mogli „na miejscu” za-

opatrzyć się w tę książkę. Tradycją 

Wyspy Literackiej jest, że każdy 

z zaproszonych gości sadzi drze-

wo. Nie inaczej było i w tym roku. 

Zbigniew Zamachowski po zakoń-

czonym spotkaniu posadził piękny 

czerwony klon. Kolejna Wyspa Li-

teracka za rok.

Antoni Barabasz

Dla kierowców oznacza to koniecz-

ność skorzystania z objazdów w 

trakcie trwania przebudowy. I tak: 

w pierwszym etapie (samochody 

osobowe) pojadą w kierunku ul. 

Cmentarnej, dalej ul. Poleską i ul. 

Żołnierską. Z kolei w drugim etapie 

(samochody osobowe) pojadą w 

kierunku ul. Cmentarnej, Przemy-

słowej i Poziomkowej. Natomiast 

samochody ciężarowe w obu eta-

pach pojadą ul. Kaliską do drogi 

krajowej nr 32. Jak już wspomi-

naliśmy na łamach naszej gazety, 

nowe przedsięwzięcie w naszym 

mieście będzie kosztować prawie 

4,3 mln zł, a jego znaczna część po-

chodzi z programu INTERREG VA 

w ramach projektu „Rozwój waż-

nych połączeń drogowych w sieci 

dróg transgranicznych na obszarze 

Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu 

Krośnieńskiego”. W reszcie kwoty 

partycypują samorząd powiatowy 

- milion złotych oraz miasto Gubin 

- 900.000 złotych. Roboty budowla-

ne powinny zakończyć się w maju 

przyszłego roku. Na wspomnianym 

odcinku wykonane zostanie około 

1200 metrów nowej nawierzchni, 

ścieżka rowerowa, chodniki, wyspy 

spowalniające ruch, zatoczka auto-

busowa oraz odwodnienie drogi. 

(am)
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Czy doczeka się remontu?
O zmianie wizerunku skweru vis a vis księgarni mówi się od dawna, a nawet 
bardzo dawna. Pierwszy raz lokalna prasa pisała o tym w 2006 roku. Jak twier-
dzi pytany o sprawę Krzysztof  Olifirowicz – Kalinowicz naczelnik Wydziału Ko-
munalnego i Inwestycji w Urzędzie Miejskim, było to chyba jeszcze wcześniej.

społeczeństwo

www.dorotajaworskawisnik.pl          ul.Nowa 5 w Gubinie

Raport 998 

Pływalnia zapraszaMinęły lata a sprawa ani drgnęła, a 

raczej cofnęła się. No i co jakiś czas 

pojawiają się informacje, że trochę 

cierpliwości i nowy park czy też jak 

kto woli skwer będzie robiony. Jesz-

cze skweru nie widać, a już grupa 

mieszkańców Gubina złożyła wnio-

sek o nadanie skwerowi nazwy 

„Praw Kobiet”. Jak się mają sprawy 

- pytamy u źródła. Naczelnik Olifiro-

wicz uspakaja i przybliża „przebieg 

zdarzeń” związanych z budową 

nowego parku przy Obrońców Po-

koju. - Rozumiem zaniepokojenie 

tych mieszkańców, którym zależy 

na poprawie wyglądu centrum 

naszego miasta. Uspokajam, że 

sprawy są ciągle w toku. Proces 

od „pomysłu do przemysłu” bywa 

czasem bardzo długi. Niestety taka 

jest rzeczywistość i niekoniecznie 

oznacza to biurokrację. Są to setki 

uzgodnień, często już gotowych i 

następnie z powodów dość skom-

plikowanych do wyjaśnienia, pod-

legających zmianom. Bywa, że coś 

ustalane latami, z powodu zmiany 

przepisów odgórnych, musi ulec 

kompletnym zmianom. Krótko – 

trzeba wiele rzeczy zrobić od nowa. 

Jaki jest stan na dziś? Pewne jest, 

że we wtorek (7.09.) zbiera się rada 

budowy, by podjąć w terenie szcze-

gółowe decyzje co do niektórych 

technicznych rozwiązań na terenie 

budowy. Na przykład – z której stro-

ny zlokalizować wjazd na budowę 

by był on jak najmniej uciążliwy 

dla mieszkańców, gdzie składować 

materiały, itp. W następnej kolejno-

ści, za kilka dni wykonawca firma 

Diament EXALO Oddział Zielona 

Góra rozpoczyna budowę parku. 

Zakłada się zakończenie robót do 

końca maja 2022. 

Jak poinformował gazetę Naczel-

nik K. Olifirowicz park będzie bar-

dzo nowoczesnym rozwiązaniem 

tego typu inwestycji zarówno w 

przedmiocie zieleni jak i różnora-

kiej infrastruktury, która znajdzie 

się na jego terenie. Oczywiście w 

centralnej części parku ulokowa-

na będzie nowoczesna fontanna i 

ławki, na których odpoczywający 

będą mogli podłączyć się do tak 

niezbędnego w dzisiejszych cza-

sach wi-fi. W zasadzie nic dodać, 

nic ująć, tylko czekać na efekt koń-

cowy.                                                 (sp)

30.08. Trzy zastępy strażaków za-

dysponowano do pożaru sadzy w 

przewodzie kominowym przy ul. 

Wyzwolenia. Strat nie odnotowano.

31.08. Dwa zastępy zadysponowa-

no na teren Przedszkola Miejskiego 

nr 2 przy ul. Kunickiego w celu usu-

nięcia konara drzewa zagrażające-

go bawiącym się dzieciom na placu 

zabaw.

01.09. Dwa zastępy zostały zadys-

ponowane w celu usunięcia konara 

drzewa zagrażającego tamtejszej 

linii niskiego napięcia. Strażacy od-

cięli zwisające nad nią konary drze-

wa.

02.09. Jeden zastęp zadysponowa-

no do usunięcia gniazda os, które 

zagnieździły się w murze jednego 

z budynków mieszkalnych przy ul. 

Żwirki i Wigury.

02.09. Podobne zdarzenie miało 

miejsce przy ul. Kresowej, do usu-

nięcia gniazda os zadysponowany 

został jeden zastęp.

03.09. Do usunięcia konaru drzewa 

leżącego na drodze w Żytowaniu 

zadysponowano jeden zastęp stra-

żaków.

06.09. Na około tysiąc złotych osza-

cowano straty spowodowane poża-

rem samochodu osobowego marki 

Fiat przy ul. Kresowej, który całko-

wicie spłonął. Do jego ugaszenia 

zadysponowano dwa zastępy stra-

żaków.

06.09. Do „neutralizacji” gniazda 

szerszeni przy ul. Kaliskiej zadyspo-

nowano jeden zastęp strażaków.

07.09. Jeden zastęp gasił palące się 

pozostałości trawy przy ul. Polskiej.

07.09. Jeden zastęp usuwał drzewo 

w okolicy Drzeńska Małego, które 

spadając – zablokowało szlak kole-

jowy Czerwieńsk – Gubin.

Informacje przekazał Zastępca 

Dowódcy Jednostki Ratowniczo 

– Gaśniczej PSP w Gubinie st. asp. 

Marcin Murawa.

Oprac. AB.

Jak nas poinformował dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu w Gu-

binie, Jacek Czerepko – z dniem 6 

września br. pływalnia powróciła 

do godzin normalnego funkcjono-

wania. Jest ona czynna w godzi-

nach 07.00 – 21.00. dla wszystkich 

chętnych. Ceny biletów wstępu 

są zróżnicowane; ich średnia cena 

kształtuje się na poziomie 7 zł. dla 

młodzieży, seniorów, emerytów, 

rencistów i osób niepełnospraw-

nych, a 10 zł. – dla osób dorosłych za 

godzinę korzystania. Do bezpłatne-

go korzystania z pływalni są upraw-

nieni weterani – w tym wypadku 

konieczne jest okazanie karty we-

terana. Od października rozpoczy-

nają się zajęcia dla kandydatów na 

przyszłych ratowników wodnych 

(będą odbywać się w weekendy). W 

planie są też zajęcia skierowane do 

osób chcących uprawiać tzw. aqu-

arobik.                                                AB.

Przejadą 80 km 
Już w najbliższą sobotę, 11 wrze-

śnia, z Wyspy Teatralnej pasjonaci 

rowerów wyruszą w Rajd dookoła 

Gminy Gubin. Zanosi się na rekor-

dową frekwencję. 

Organizatorem wydarzenia jest 

Stowarzyszenie „Bidon”. W tym 

roku trasa przebiega przez miej-

scowości, przez które jeszcze nie 

przejeżdżali w poprzednich edy-

cjach rajdu. Najpierw ruszą z Gu-

bina, a następnie pojawią się w: 

Sękowicach, Polanowicach, Gra-

bicach, Nowej Wiosce, Brzozowie, 

Mielnie i Strzegowie. Późnej w 

Markosicach, Jazowie, Kopernie, 

Czarnowicach, Dobrzyniu, Zawa-

dzie, Polu, Wałowicach, Drzeńsku 

Małym, Drzeńsku Wielkim, Żyto-

waniu i Budoradzu. Nawierzch-

nia będzie różnorodna, od asfaltu, 

przez bruk i drogi gruntowe. Nie 

zabraknie także podjazdów. Dla 

tych, którzy boją się, że nie wytrzy-

mają tempa, mamy dobrą wiado-

mość: organizatorzy dla uczest-

ników przewidzieli trzy pit stopy, 

na których serwowane będą cie-

płe napoje, słodkości oraz obiad. 

Ponadto każdy otrzyma pakiet 

startowy (woda, baton, owoc, itp.) 

oraz medal i dyplom za udział w 

Rajdzie. W wycieczce rowerowej 

wezmą udział osoby w praktycznie 

każdym wieku, których łączy pasja 

do jednośladów i spędzanie cza-

su w miłej atmosferze. Przy okazji, 

można zwiedzić okoliczne miej-

scowości oraz szlaki.

 (red) 
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Paweł powalczy na 
Igrzyskach  

Nie było chętnych 
Jak wspomina Oleg Sanocki w 

publikacji jego autorstwa „Nadle-

śnictwo Gubin” (2013), utworzenie 

posterunku Straży Leśnej w nadle-

śnictwie Gubin natrafiało na wiele 

trudności. Był to rok 1974. Mimo 

dużej rzeszy gajowych, do pracy w 

straży nie było chętnych...

Zawsze była pani Dulska

Świetny pływak, Paweł Krupiński, przygotowuje się do startu w Igrzy-

skach Europejskich, które odbędą się na początki października we Wło-

szech. W ilu wystąpi konkurencjach i jak przebiegają przygotowania do 

tej ważnej imprezy?

Mówi mam Pawła, pani Anna: - To 

był bardzo trudny i nietypowy czas 

przygotowań. Wszechobecny covid, 

pozamykane baseny, brak możliwo-

ści treningu. Desperacko tułaliśmy 

się po tych które w najbliższej oko-

licy były jeszcze otwarte... z począt-

kiem listopada nie było już gdzie, 

a ja z przerażeniem patrzyłam w 

przyszłość i wściekałam się na dopa-

dającą mnie bezsilność i wizję straty 

tego, co mozolnie wypracowaliśmy. 

Wówczas pojawiło się wsparcie ze 

strony Dyrektora Ośrodka Sportu i 

Rekreacji Pana Jacka Czerepko, któ-

ry udostępnił nam tor na czas dwu-

godzinnego treningu. Wykorzystali-

śmy każdą minutę i plan treningowy 

zrealizowaliśmy. Aktualnie jesteśmy 

na ostatnim etapie przygotowań... 

też dosyć trudnym, ponieważ nasz 

basen dopadła przerwa konserwa-

cyjna, a nas kolejna tułaczka. Przez 

ostatni miesiąc trenowaliśmy w 

Drzonkowie, Kaliszu i Guben. Koszty 

tych treningów – dojazdy, wejściów-

ki -  bardzo obciążyły naszą kieszeń. 

W okresie pracy nad wytrzymałością 

Paweł spełnił swoje wielkie marze-

nie - wystartował na regularnym 3 

km dystansie Open Water. Dokonał 

tego wyczynu jako pierwszy Polak 

i pierwszy europejczyk z zespołem 

Downa. Bardzo chciał skorzystać 

z kolejnych możliwości startu w 

pływaniu długodystansowym, jed-

nak nie można „zjeść ciastko i mieć 

ciastko”. Pływanie długodystansowe 

musi poczekać do następnego roku, 

a my szlifujemy szybkość   i dyna-

mikę, która została na jeziorach. Od 

poniedziałku wracamy na nasz uko-

chany basen   i realizujemy ostatnie 

zadania. Na Igrzyskach Europejskich 

Paweł będzie walczył w 7 konkuren-

cjach na  dystansach 50, 100 i 200 m 

w stylach: dowolny, delfin, klasycz-

ny i zmienny. W dniach 11-12.09  br. 

Paweł   wystartuje w Mistrzostwach 

Polski „Sprawni Razem” w Krakowie. 

To świetny sprawdzian przed naj-

ważniejszą imprezą. Będziemy mieli 

możliwość dopracowania ewentu-

alnych niedoskonałości. A od 4 paź-

dziernika trzymajcie kciuki za Pawła 

i ślijcie dobre fluidy do włoskiej Fer-

rary. Będą dodawały mu sił do walki. 

(alsp)

O. Sanocki wspomina: - „Główną 

przeszkodą, jak pamiętam, było 

uwiązanie czasowe i całodobowa 

dyspozycyjność. Pierwszym skutecz-

nie zwerbowanym pracownikiem 

okazał się Jan Baszura, ówczesny 

gajowy w Leśnictwie Dzikowo. Już 

niebawem pojechał na kurs do Wy-

miarek, zdał egzamin i mieliśmy 

pierwszego strażnika”. W ten sposób 

powstała jednoosobowa Straż Leśna, 

miała swój lokal i wyposażenie. Po-

nieważ strażnik nie mógł działać w 

pojedynkę intensywnie poszukiwa-

no drugiego kandydata. Przy pomo-

cy leśniczego Henryka Kędziora uda-

ło się zwerbować do straży gajowego 

Adolfa Ledę, który wówczas dojeż-

dżał z Jaromirowic do Leśnictwa 

Komorów. Do siedziby nadleśnictwa 

miał znacznie bliżej, więc decyzję 

podjął bardzo szybko. A. Leda pytany 

o tamte czasy dziś tak je wspomina: 

„Szkodnictwo leśne istniało zawsze. 

Ochrona lasu była mało skuteczna. 

Na podstawie Zarządzenie nr 58 Mi-

nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzew-

nego z dnia 6 lipca 1973 wiosną 1974 

roku utworzono w Nadleśnictwie 

Gubin posterunek Straży Leśnej w 

składzie: komendant Edward Ko-

złowski w stopniu przodownika, z 

obsadą: Jan Baszura i Adolf Leda 

w stopniach starszych strażników, 

wszyscy po kursach wstępnych. 

Warto wspomnieć, że zanim po-

wstała formacja Straży Leśnej, przez 

parę miesięcy do kwietnia 1974 roku 

działał w nadleśnictwie nieformalny 

zespół do zwalczania szkodnictwa, 

utworzony przez nadleśniczego O. 

Sanockiego  składający się z jednego 

przeszkolonego już funkcjonariusza 

J. Baszury i A. Ledy – kandydata do 

Straży Leśnej z uprawnieniami do 

nakładania mandatów na terenie 

całego nadleśnictwa. Ustawa z 28 

września 1991 roku o lasach zlikwi-

dowała Straż Leśną, powołując w 

to miejsce strażników leśnych zali-

czanych do Służby Leśnej, do której 

nie wszyscy byli funkcjonariusze do-

tychczasowej  Straży Leśnej się za-

kwalifikowali. Była to ponadto okazja 

do pozbycia się niektórych z nich. 

Posterunek w tym okresie przej-

ściowym (1991-1992) pozornie działał 

bez zakłóceń, w składzie jak w chwili 

jego utworzenia. Pomimo wzlotów 

i upadków w działaniu  przetrwał w 

niezmienionym składzie prawie 19 

lat”. 

Jak funkcjonuje dziś Straż Leśna? 

Komórka jest dwuosobowa, podlega 

bezpośrednio pod nadleśniczego, a 

jej istnienie jest cały czas w pełni uza-

sadnione, zwłaszcza że szkodnictwo 

leśne jest pojęciem dużo szerszym, 

niż się powszechnie wydaje. 

(sp)

Czy pani Dulska funkcjonowała tylko 

w epoce Gabrieli Zapolskiej? Myślę, 

że jak świat stary zawsze była pani 

Dulska, Nikodem Dyzma i im po-

dobni. Towarzyszą nam od wieków. 

By o pani Dulskiej nie zapomniano, 

a może przypomnieć, w tym roku, 

w ramach już dziesiątej odsłony 

Narodowego Czytania, w minioną 

sobotę na Wyspie Teatralnej przy-

pomniano inscenizację słynnej 

powieści G. Zapolskiej. Wyjątkowy 

utwór piętnuje obłudę i zakłama-

nie. Warto było tym samym przy-

pomnieć, że pojęcie „dulszczyzna” 

weszło na trwałe do języka potocz-

nego i na przestrzeni epok było i 

jest przedmiotem żywych dysku-

sji. Organizatorem tegorocznego 

„narodowego czytania” była po raz 

pierwszy Ewa Dąbek, od niedaw-

na dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Trzeba przyznać, że był 

to udany ze wszech miar debiut 

organizacyjny. Tym razem posta-

nowiono „wystawić” Moralność w 

niecodziennych warunkach Wyspy 

Teatralnej. Pogoda dopisała, wi-

downia nie zawiodła, a obsada ak-

torska nader doskonała. W roli pani 

Dulskiej – Janina Izdebska – nikt 

tego lepiej by nie zrobił. W roli Feli-

cjana Dulskiego – Bartczak ale An-

toni. Ponadto Bogumiła Wiśniew-

ska, doskonała Grażyna Dymarczyk 

(o ten talent jej nie podejrzewałem), 

Ewa Gryzwald, Ania Konstanty, Ma-

rzena Zajdek i najmłodszy, bo w 

roli Zbyszka Zbyszek Ławrynowicz. 

Narodowe czytanie Dulskiej na Wy-

spie trwało nieco ponad godzinę 

i po reakcjach (częste brawa) pu-

bliczności można sądzić, że nie był 

to czas nudny – stracony. Wszyscy 

bawili się doskonale, tak obsadzeni 

w rolach spektaklu jak i publicz-

ność. I chyba o to chodziło organi-

zatorom i organizatorce. 

(sp)
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Zgłoś się do konkursu!

Burmistrz Miasta Gubina, 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie 
przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia 
informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Gubin o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.

2 października w Guben odbędzie 

się polsko-niemiecki festyn jesienny. 

Wszystko rozpocznie się o godz. 9:00 

w Starej Farbiarni oraz na terenach 

przyległych na pl. im. Friedricha-Wil-

ke i potrwa do godz. 18:00. Tematyką 

tegorocznego festynu są jabłka, plo-

ny, drzewa, ogrody oraz rzemiosło. 

Organizatorzy zapraszają do udziału 

w konkursach. W biurze informacji 

turystycznej MuT (Frankfurter Straße 

21) lub w Service Center UM Guben 

(Gasstraße 4) można odebrać ko-

szyczki. Udekorowane muszą zostać 

oddane do 29 września do MuT lub 

Service Center. Prosimy o nieuży-

wanie prawdziwych owoców i wa-

rzyw. Najpiękniejsze koszyki będą 

wybierane podczas festynu i zosta-

ną nagrodzone. Zachęcamy także 

do udziału w konkursie fotograficz-

nym na najbardziej oryginalnego 

ludzkiego „stracha na wróble”. W 

okresie 9-23 września należy zrobić 

sobie zdjęcie w kostiumie stracha na 

wróble. Zdjęcia wykonywane będą 

„gratis” w zakładzie fotograficznym 

Foto Hentschel w Guben (Gasstraße 

19). W kostium i akcesoria należy za-

opatrzyć się samemu (na miejscu 

jest możliwość przebrania się). Naj-

ciekawsze przebrania zostaną na-

grodzone.

Wzmocnienie współpracy w zakre-

sie transgranicznej opieki zdrowot-

nej jest od wielu lat przedmiotem 

zainteresowania Fundacji im. Naemi 

Wilke z Guben. Stowarzyszenie Nie-

miecko-Polskiej Współpracy w Służ-

bie Zdrowia z siedzibą we Frankfur-

cie nad Odrą oraz Naemi-Wilke-Stift 

podjęły niedawno decyzję o współ-

pracy w tym zakresie. W dniu 20 

sierpnia 2021 r. dyrektor zarządzający 

Andreas Mogwitz i przewodniczą-

ca stowarzyszenia Joanna Józefiak 

podpisali list intencyjny o współpra-

cy. Wspólnym celem jest poprawa 

dostępu do transgranicznej opieki 

zdrowotnej oraz zapewnienie opty-

malnej opieki medycznej dla lud-

ności w regionie przygranicznym. 

Współpraca łączyć będzie istniejące 

struktury po obu stronach granicy 

poprzez realizację wspólnych pro-

jektów. Dyrektor administracyjny 

Andreas Mogwitz podkreśla: - Dzię-

ki wsparciu Stowarzyszenia Współ-

pracy Polsko-Niemieckiej chcemy 

wzmocnić lokalizację w samym Gu-

ben, a także przejść na stronę polską 

w Gubinie. Opieka blisko domu, dla 

pacjentów w naszym regionie po 

obu stronach Nysy. 

(red)

Będą współpracować

Łącząc się w żałobie i smutku
Składamy Panu Mieczysławowi Kijewskiemu

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci
MAMY

Prezes wraz z pracownikami  biura 
Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”
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Czy boimy się czwartej fali?
Pomimo wszelkich obaw z falami, 

powoli się z nimi zaprzyjaźnia-

my. Przeżyliśmy trzy, czy boimy 

się czwartej? Tradycyjnie zdania 

są podzielone. Jedni należą do 

tych, co się boją - „Bo to Panie ni-

gdy nie wiadomo, jak to może się 

skończyć…”.

Co w kolejnym biuletynie
Wkrótce ukaże się 54 numer biuletynu SPZG 
„Gubin i Okolice”. Piszący starają się znaleźć jak 
najwięcej ciekawych materiałów z historii nasze-
go miasta. 

2-2-2

Nie mogę zrozumieć but-

nych postaw młodych 

ludzi, którzy jakby na 

przekór nie noszą masek. 

Ich koronawirus nie do-

tycz, tak uważają. Wirus 

jest dla starego... 

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

- filia w Gubinie (stan na 3 września 

br.): kierowca samochodu ciężaro-

wego, pomoc kuchenna, szlifierz, 

pomocnik mechanika, księgowy, 

pracownik biurowy, mechanik, 

pomoc kuchenna, operator bio-

gazowni, zmianowej, sprzedawca, 

pomocnik kierowcy, administrator 

obiektu handlowego, pomoc ku-

chenna, kucharz, piekarz, krojczy, 

opiekun osoby starszej, elektryk 1 

kV, robotnik gospodarczy. Więcej 

szczegółowych informacji o ofer-

tach pracy można uzyskać pod nu-

merem telefonu: 68 455 22 72 lub 

68 455 82 12). Zachęcamy do zapo-

znania się z materiałem informa-

cyjny na temat pracy sezonowej w 

Europie na stronie krosnoodrzan-

skie.praca.gov.pl                              (am)

Praca czeka

To grupa mająca duży szacunek do 

medycznych ostrzeżeń, szczepień, 

maseczek, płynów itp. - czyli lepiej 

mieć się na baczności. Druga gru-

pa, to obywatele niezdeklarowani do 

końca. Ani za, ani przeciw. Uważają, 

że coś na rzeczy jest, no bo ludzie w 

szpitalach umierają, ale tak do końca 

nie wiadomo jak to jest. Poczekam, 

zobaczę jak to będzie dalej. Inna 

grupa to zdecydowani przeciwnicy. 

Niektórzy nazywają ich „płaskoziem-

cami”. Według nich, podobno, ziemia 

jest płaska, a koronowirus jest bzdurą. 

– „To Panie zwykła grypa, z którą spo-

tykamy się każdego roku”.  - Jak jest 

naprawdę? Przyjdzie poczekać spo-

ro czasu, by mieć najbardziej bliską 

prawdy opinię.   

Co sądzą starsi panowie? Antoni, lat 

75 uważa, że najlepiej nie udawać fi-

lozofa. Karzą, to należy wykonywać. 

Zakłada, że ci, co mówią w mediach 

są od niego mądrzejsi. Jak na razie 

dobrze na tym wychodzi. Zaszczepił 

się, czuje się w miarę bezpiecznie. 

Florian, lat 70, podwójnie zaszcze-

piony, wierzy medykom, przestrzega 

obowiązujących obostrzeń. – „Nie 

mogę zrozumieć butnych postaw 

młodych ludzi, którzy jakby na prze-

kór nie noszą masek. Ich koronawirus 

nie dotycz, tak uważają. Wirus jest dla 

starego. Jednak rzeczywistość zaczy-

na pokazywać coś innego. Zarażają 

się i umierają młodsi.” - Wacław, lat 

62, stolarz. – „Nie mogę się zgodzić na 

to, że muszę pracować z niezaszcze-

pionym, który ma wszystko w nosie. 

Powinien być wymóg szczepienia. A 

jak nie, to gdy zachorujesz płać za le-

czenie. Czy boję się 4 fali? Pewnie, że 

się boję, a mój strach potęgują prymi-

tywnie myślący rodacy. Mam pomi-

mo wszystko nadzieję, że będzie do-

brze.” - Janina lat 67, nie interesowała 

jej do tej pory żadną z fal, które nawie-

dziły nasz kraj. Mówi, że od dziecka się 

nie szczepiła i przeżyła. A teraz pocze-

ka. Na co? Na 5 i 6 falę. Oby jej się uda-

ło.  Pomysły i teorie rodaków nie mają 

granic. Tradycyjnie, jak to w naszym 

kraju bywa, na wszystkim znamy się 

lepiej. A, że profesor w telewizji tak 

mówi? No bo mu kazano. Kuriozalną 

opinię wygłaszała, bez skrępowania, 

jedna pani, która informowała słu-

chających, że jeden z lekarzy poradził 

jej, by się nie szczepiła, bo to wielka 

ściema. Może pani pomyliła medyka 

ze znachorem? 

Czy będzie czwarta fala, czy też nie? 

Wielu dałoby krocie, by znać praw-

dę. Póki co najlepszym wyjściem jest 

przestrzeganie nakazów, szczepienia 

i słuchanie wszelkich porad,. Bądźmy 

dobrej myśli.                                            (sp) 

Tytuł artykułu nie jest „magicznym” 

ustawieniem MKP Cariny Gubin, ale 

bilansem w sezonie 2021/22 trzeciej 

ligi. Jak na beniaminka, zajmowanie 

po 6 kolejkach 10 miejsca w tabeli z 

dorobkiem 8 punktów, jest bardzo 

przyzwoitym wynikiem. 

W sobotę, 28 sierpnia, do Gubi-

na przyjechała kolejna drużyna 

z ekstraklasową przeszłością. Po 

bardzo wyrównanym spotkaniu 

Odra Wodzisław Śląski wygrała z 

podopiecznym Grzegorza Koper-

nickiego 1:0 po bramce Mateusza 

Mielczarka. Tydzień później Carinę 

czekał ciężki wyjazd do Legnicy. 

Piłkarze rezerw Miedzi byli fawory-

tami spotkania, ale bardzo dobra 

gra naszego zespołu chyba zasko-

czyła gospodarzy i Carina wygrała 

ostatecznie 3:1. Gole dla nas strze-

lili: Poniedziałek (7, 21), Matuszew-

ski (76). Skład: Jeżak - Komarnicki, 

Pietrzczyk, Woźniak, Walczak - Po-

niedziałek (‚78 min. Kochanowski), 

Antochów (‚78 min. Staszkowian), 

Diduszko, Grzymisławski (od 85 

min Hałambiec), Boksiński (od 68 

min Haraszkiewicz) - Rutkiewicz 

(‚68 min. Matuszewski). W najbliż-

szym czasie Carinę czekają nastę-

pujące mecze: u siebie z Wartą 

Gorzów Wielkopolski (07.09), wy-

jazd do lidera LKS Goczałkowice 

Zdrój (11.09), natomiast 19 września 

Carina podejmie Piastą Żmigród. 

Początek sobotniego meczu o go-

dzinie 16:00.                                   (am) 

Staramy się również przybliżyć 

sylwetki szczególnie zasłużonych 

mieszkańców. W numerze 53 Ur-

szula Kondracik przybliżyła postać 

Władysława Łęgiewicza gubinia-

nina - żołnierza biorącego udział 

w walkach podczas bitwy o Monte 

Cassino. Artykuł okazał być na tyle 

interesujący, iż podpowiedziano 

kolejne nazwiska gubinian biorą-

cych udział w tej słynnej bitwie II 

wojny światowej. O nich pisze U. 

Kondracik w nowym biuletynie w 

artykule „Żołnierze Monte Cassino 

- ciąg dalszy”. Dość obszernie (w 

trzech tekstach) poruszony został 

problem repatriacji, który jest (był) 

znany prawie wszystkim powo-

jennym mieszkańcom Gubina. O 

Żydach w przedwojennym Guben 

pisze Z. Pilarczyk. Stosunkowo 

niewielka liczba mieszkańców tej 

narodowości walnie przyczyniła 

się do stworzenia świetności mia-

sta. Pomimo tego Hitler obszedł 

się z narodem żydowskim w nie-

ludzki sposób. Autor artykułu po-

rusza kilka kwestii w tym temacie. 

Ponadto szereg ciekawych – jak 

zwykle – tekstów dla zaintereso-

wanych historią naszego miasta. 

Biuletyn powinien dotrzeć z dru-

karni w drugiej dekadzie wrze-

śnia. 

(sp)  
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Warto wiedzieć

Bardzo często słyszymy w me-

diach, że jakiś region lub kraj na 

kuli ziemskiej nawiedził huragan, 

cyklon lub tajfun. Zjawiska te spo-

wodowały klęski żywiołowe pozba-

wiające ludzi dachu nad głową, 

a często i życia. A zatem czym się 

różnią: tornado, huragan, cyklon, 

tajfun i cyklon tropikalny? W me-

teorologii często zjawiska określa 

się wieloma sformułowaniami. 

Np. trąba powietrzna czy tornado 

oznaczają jedno zjawisko. Jest to 

wirująca kolumna powietrza wraz 

z charakterystycznym lejkiem, 

który ma kontakt z ziemią i nisz-

czy wszystko, co napotka na swo-

im szlaku. W Ameryce Północnej 

funkcjonuje jeszcze jedna nazwa 

tornada, a mianowicie jest to twi-

ster. Natomiast cyklon, choć brzmi 

groźnie, w rzeczywistości oznacza 

każdy układ niskiego ciśnienia 

(obszar, w którym ciśnienie jest 

najniższe). Więc można używać 

słowa cyklon zamiast „niż” – bo jest 

to dokładnie to samo, w naszych 

obszarach geograficznych rzadko 

używane. A czym zatem jest taj-

fun, huragan i cyklon tropikalny? 

W rzeczywistości (według słow-

nika meteorologicznego) jest to 

jedno zjawisko. To olbrzymi układ 

niskiego ciśnienia, który powstaje 

nad otwartymi wodami oceanicz-

nymi w odpowiednich warunkach 

– woda w oceanie przekracza 30 

stopni C, odległość na Płn lub Pdn 

od równika min 500 km. Cyklon 

tropikalny to najpotężniejszy ro-

dzaj wiatru znany na Ziemi, któ-

rego siła potrafi zrównać z ziemią 

całe miasta. Towarzyszą mu opa-

dy deszczu, porywy wiatru do 300 

km/h, a także trąby powietrzne. 

W przeciwieństwie do tornad, cy-

klony tropikalne są zdecydowanie 

rozleglejsze, a ich przejście trwa 

dłużej. Nasuwa się pytanie – dla-

czego na jedno zjawisko używa się 

kilka pojęć? Związane jest to z tym, 

gdzie taki układ powstaje. Huraga-

ny to układy przemieszczające się 

przez ocean Atlantycki i narażone 

są na nie głównie Karaiby, Meksyk 

i Stany Zjednoczone. Natomiast 

tajfun to cyklon powstający w Azji 

Wsch. i Południowo-Wschodniej. 

Cyklon tropikalny /huragan  - w 

Australii i Indiach. Także Europa 

ma swój odpowiednik huraganu, 

nazywany orkanem. Jednym z sil-

niejszych huraganów, jakie kiedy-

kolwiek wystąpiły na Ziemi był Do-

rian w 2019 r. Były też m.in.: Katrina, 

Ivan, Emily, Andrew, Rita, Wilma. 

Wraz z ociepleniem powierzchni 

oceanu, huragany stają się co-

raz potężniejsze. Wiele zjawisk, a 

zwłaszcza tych dotyczących wia-

tru, ma dużą liczbę regionalnych 

nazw. Zjawisko wiatru fenowego, 

czyli wiatru ciepłego, suchego oraz 

porywistego w różnych górach 

nazywa się inaczej. Np. w Tatrach 

jest to halny, a w Górach Skalistych 

(Ameryka Płn) – chinook. W Polsce 

od kilku lat obserwujemy w pogo-

dzie także zjawiska ekstremalne 

jak orkany czy też trąby powietrz-

ne, które są coraz częstsze i bar-

dziej niszczycielskie. Meteorolodzy 

zapowiadają, że te zjawiska będą z 

nami i musimy być przygotowani 

na ich niszczycielskie skutki. Ale 

jak się skutecznie  mierzyć z siłami 

natury?

Znacie?  Nie znacie? Poznajcie

Na VIII Wyspie Literackiej – oprócz 

Zbigniewa Zamachowskiego - 

w tym roku zaprezentowało się 

trzech lokalnych twórców. Janina 

Pantkowska – emerytowana na-

uczycielka – podzieliła się swoją 

pasją, którą odkryła będąc już na 

emeryturze. A są to artystyczne in-

spiracje wykonane szydełkiem. Jak 

sama powiedziała, jej mistrzynią w 

tej materii była Wisia Malinowska. 

Pani Janina nigdy wcześniej nie 

interesowała się „dzierganiem”, a 

podczas imprezy pokazała praw-

dziwe, wykonane  szydełkiem pe-

rełki. Druga emerytowana nauczy-

cielka, to poetka Gabriela Nazaruk 

– z Wielotowa. Siostra mojego 

kolegi z LO Marka Pychowskiego, 

człowieka statecznego (pozdra-

wiam Cię Marku!). O pani Gabrysi 

to raczej nie można powiedzieć 

tego samego. Chociaż twardo stą-

pa po ziemi  - to  kobieta  z wiel-

ką, otwartą i marzycielską duszą, 

o czym świadczy jej twórczość po-

etycka, która zachwyca. Jej wiersze 

można znaleźć  na FB, a  w niedłu-

gim czasie ukaże się tomik poezji, 

o który można zapytać w MBP. 

Gabriela Nazaruk działa także 

czynnie w ZNP. Następny lokalny 

twórca to Zbigniew Pawłowski ps. 

”IGŁA” – biznesmen i darczyńca. Pi-

sze wiersze, limeryki i fraszki. Wy-

dał już 11 zbiorków swojej poezji. 

Jak widać Ziemia Gubińska obficie 

obrodziła twórcami, bo jest ich tu 

bardzo wielu. Ludzie - kochajmy 

i czytajmy poetów, a wtedy życie 

stanie się ciekawsze i pełniejsze!

(Zbigniew Pawłowski – „Igła”)

Gdy chmury pocałują się

To leci woda z nieba

Nie ważne czy to noc czy dzień

Tej wody nam potrzeba.

Lecz nieraz wkurza, bardzo fakt

Że deszcz za długo pada

Ogłady chyba chmurkom brak

 Nie mogą się dogadać.

Więc nieraz zastanawiam się

Wywlekam myśl bezsporną

Te chmury wciąż całują się

A może kręcą porno?

Bo trzy tygodnie pada deszcz

I ziemię wciąż zalewa

U góry jakieś (grzmoty)wiesz

To chmura szanty śpiewa.

A grzmoty o czymś mówią nam

Że o (grzmoceniu) myślę

Więc w czasie deszczu nie bądź 

sam

Inaczej smutny przyśniesz.

Więc woda z nieba to jest znak

Byś ze wszechświatem współgrał

I jeśli czegoś tu jest brak

To pusta myśl Twa-durna.

Z Wyspy Literackiej - AD. 2021

Pod paragrafem – altanka w 

ogrodzie

Budowę altany o powierzchni 

do 35 m2 nie trzeba zgłaszać ani 

uzyskiwać pozwolenia na budo-

wę. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 

2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r „Prawo budowlane” (tekst 

jedn. Dz.U. z 2000r., poz.1126 z 

późn.zm.) „nie wymaga decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30, budowa: 1/ wolno stojących 

altan o powierzchni zabudowy 

do 35m2, przy czym łączna licz-

ba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każ-

de 500m2 powierzchni działki; 2/ 

altan działkowych (…), o których 

mowa w ustawie z dnia 13 grud-

nia 2013r. „ O rodzinnych ogro-

dach działkowych” (…).

EKO sprawy

Firma Lego przygotowuje się do 

produkcji klocków z recyklingu. 

Aby stworzyć prototypowe ele-

menty, inżynierowie przetesto-

wali 250 mieszanek bazujących 

na PET-ach. Firma zapewnia, że 

jest w stanie przetworzyć surowe 

materiały z pojedynczej litrowej 

butelki w 10 klocków Lego 2x4. 

Obecnie trwają testy, aby w ręce 

dzieci trafiły już bezpieczne kloc-

ki - być może już za rok.

Ważne kontakty

Telefon zaufania – tel. 92 88 (15,00-

17,00)

Pomoc prawna – obowiązują za-

pisy – tel. 507 025 963 (pon.-pią-

tek, 8,00 – 15,00)

Gubińska Rada Seniorów – Urząd 

Miasta  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

UWAGA SŁUCHACZE 

UTW!

Zapraszamy na 

inaugurację Roku Aka-

demickiego 2021/2022 .

Dnia 01.10.2021 

godz.10:00 

sala widowiskowa GDK 

Seniorzy bardziej cyfrowi
Ubankowienie Polaków systematycz-

nie rośnie. Obecnie w Lubuskiem 75 

proc. klientów ZUS-u otrzymuje swo-

je emerytury i renty bezpośrednio na 

rachunek bankowy. ZUS we współ-

pracy z instytucjami finansowymi 

zachęca świadczeniobiorców do ko-

rzystania z bezgotówkowych form 

wypłaty świadczeń. Liczba świadczeń 

przekazywanych na rachunki banko-

we stopniowo rośnie. Jeszcze w 2005 

roku było ich nieco ponad 40 proc., a 

w 2008 roku – połowa. Bezgotówko-

wa forma wypłaty świadczeń jest for-

mą bezpieczniejszą również w kon-

tekście pandemii - podkreśla Agata 

Muchowska, regionalny rzecznik 

prasowy ZUS województwa lubuskie-

go. Wypłata świadczeń na rachunek 

bankowy jest rozwiązaniem bez-

piecznym. Ogranicza ryzyko kradzie-

ży środków w wyniku oszustw zna-

nych jako metoda „na wnuczka” czy 

„na policjanta”. Gotówka dostarczana 

bezpośrednio do domu, w pełnej wy-

sokości, naraża seniorów na niebez-

pieczeństwo kradzieży lub oszustwa. 

Z policyjnych danych wynika, że każ-

dego roku tysiące starszych osób traci 

w wyniku różnych przestępstw milio-

ny złotych. Są to jednak tzw. przestęp-

stwa stwierdzone, wprowadzone do 

systemu i odpowiednio opisane. Rze-

czywista skala problemu, a także war-

tość strat mogą być znacznie wyższe. 

Oszuści wykorzystują u seniorów ła-

twowierność, brak czujności, a także 

dobre serce i chęć pomocy. Osoby 

starsze i samotne dają się oszukać, 

bo łakną kontaktu z drugim człowie-

kiem, chcą czuć się potrzebne... 

(red)
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Ostatnie dni projektu w namiocie

W dniach 19-21 sierpnia uczestnicy projektu „Młodzież Movie” wybrali 

się na podsumowujący camping, na teren byłego poligonu czołgowe-

go w Bieżycach. Noc przy ognisku, pod namiotem i niebem pełnym 

gwiazd! Poza typowymi campingowymi atrakcjami, program wyprawy 

zawierał ciekawe zajęcia edukacyjne oraz kilka planów zdjęciowych 

kręconych przez młodzież.

Monitoring - tak, czy nie?

Event rozpoczął się w czwartek 19 

sierpnia. Od rana trwały przygoto-

wania w postaci robienia zakupów, 

transportu i logistyki oraz budowa-

nia obozowiska. Po skończonym 

etapie przygotowywań nastała pora 

na kolejny, jakim były gry i zabawy 

powiązane z tematyką projektu. 

Młodzież brała udział w „Zgaduli”, 

rysowanych kalamburach oraz w 

warsztatach z komunikacji inter-

personalnej! Po wspólnym obiedzie 

miała miejsce kontynuacja nauki 

poprzez zabawę. Wszyscy zgroma-

dzeni wokół ogniska odpowiadali 

na pytania merytoryczne dotyczące 

programu „Równać Szanse” oraz na 

pytania „lubię/ nie lubię”, które pod-

sumowywały projekt „Młodzież Mo-

vie”. Nie zabrakło również elemen-

tów team buildingu i drużynowych 

rywalizacji. Pod koniec pierwszego 

dnia odbyły się jeszcze nagrania 

scen do filmu młodzieżowego oraz 

kolejne rebusy, których hasłami 

były tytuły filmów. Każda zabawa 

była punktowana, więc po skoń-

czeniu gier punkty zostały podli-

czone i wszyscy dostali pamiątkowe 

nagrody. - Mi się mega podobało! 

Zaczynając od kalamburów z hasła-

mi, których nie dało się odgadnąć, 

zabawie z materacem i piłką czy 

indywidualnych rozmowach moty-

wacyjnych z „Gwizdo”, czyli naszym 

koordynatorem. Myślę, że wszystko 

było udane i nie da się zapomnieć 

tych wszystkich poranków, kiedy 

każdy się budził i nie wiedział kiedy 

się kładł spać, a zarazem wieczorów, 

kiedy przyjeżdżało na plan filmowy 

najwięcej ludzi i najwięcej się działo! 

Najbardziej tęsknię za tym wspania-

łym chlebem z serem z ogniska… - 

mówi Kasia Gancarz, uczestniczka 

projektu. 

Następny dzień rozpoczął się wspól-

nym posiłkiem. Między śniadaniem 

a obiadem została zainicjowana 

przestrzeń zwierzeń, podczas któ-

rej odbyły się indywidualne zajęcia 

z psychologii. Młodzież miała też za 

zadanie przygotować oraz przed-

stawić swoją własną etiudę teatral-

ną. W ten drugi dzień obozowisko 

rozrosło się niemal trzykrotnie, gdyż 

dołączyli wolontariusze z grupy 

młodzieżowej „OTWARTE”, którzy w 

nagrodę za swoją społeczną działal-

ność mogli wziąć udział w nagrywa-

niu głównej sceny filmu oraz niesa-

mowitej dyskotekowej zabawie do 

rana! - Pierwszy raz byłam na takim 

młodzieżowym evencie. Bardzo 

dobrze się bawiłam, głównie dzię-

ki świetnej atmosferze i ludziom, 

którzy ją tworzą. Wytańczyłam się 

i wyśpiewałam za wszystkie czasy. 

Klimat, który tam panował jest nie-

powtarzalny i już nie mogę się do-

czekać, kiedy znowu się spotkam z 

tymi wspaniałymi ludźmi - opowie-

działa nam o swoich odczuciach 

Zuzia Czerniawska, uczestniczka 

projektu. 

Ostatni dzień młodzieżowego 

campingu ponownie zaczął się 

wspólnym śniadaniem w rodzin-

nej atmosferze. Po niekończącym 

się posiłku każdy uczestnik projek-

tu zaczął sprzątać oraz likwidować 

obóz. Z bólem serca wszyscy się roz-

stali po tym pełnym atrakcji week-

endzie. - Bawiłam się rewelacyjnie, 

poznałam wiele osób i mam świet-

ne wspomnienia! - skomentowała 

leśny wypad Julia Wawrzyszczuk, 

uczestniczka projektu.

Ten sierpniowy weekend z całą 

pewnością doskonale podsumował 

cały projekt „Młodzież Movie”. Dzięki 

wielu atrakcjom w postaci różnorod-

nych gier i zabaw każdy uczestnik 

mógł sobie przypomnieć wszystko 

to, co było omawiane na przestrzeni 

ostatnich 7 miesięcy. Poza aktywną 

nauką młodzież świetnie spędziła 

czas integrując się z rówieśnikami w 

leśnym otoczeniu. - „Młodzież Mo-

vie” to jeden z najprzyjemniejszych 

projektów jakie zrealizowałem w 

Gubińskim Domu Kultury. Bardzo 

wysoki poziom merytoryczny i ten 

entuzjazm młodych ludzi, którzy na-

prawdę cieszyli się, mogąc przycho-

dzić do naszej placówki i realizować 

samych siebie. Fantastyczna sprawa 

– ocenia na koniec Marcin Gwizdal-

ski, koordynator projektu.

Nina Mulica 

– 18-letnia uczestniczka projektu

O monitoringu w naszym mieście 

rozpoczęto mówić kilkadziesiąt 

lat temu. Był to bardzo modny te-

mat na początku lat 90. ubiegłego 

wieku. Monitoring miał rozwiązać 

szereg trudnych problemów pilno-

wania ładu i porządku. Firmy mon-

tujące urządzenia prześcigały się 

w ofertach. Dopiero kiedy przyszła 

potrzeba skorzystania z zapisu zano-

towanego przez kamerę, często rze-

czywistość zaczynała skrzeczeć.

Kamera albo w tym momencie aku-

rat „miała wolne”, albo miejsce zda-

rzenia było słabo doświetlone, albo 

kamera była lichej jakości, itp. Bywało 

wiele problemów, z powodu których 

nikt nic się nie dowiedział, pomimo, 

że był monitoring. Później pojawiły 

się kamery-atrapy przynoszące z re-

guły liche efekty. Sprawcy nie mieli 

problemów z ich rozszyfrowaniem. 

Po wielu kłopotliwych latach nade-

szły czasy dla lepszej techniki, która 

trafiła do naszego miasta. Na potrze-

by gazety złożyłem wizytę w siedzi-

bie gubińskiej Straży Miejskiej, by z 

bliska popatrzeć, jak działają kame-

ry. O potrzebie rozbudowy systemu 

monitoringu w naszym mieście po-

wiedział gazecie Naczelnik w Urzę-

dzie Miejskim Krzysztof  Olifirowicz 

– Kalinowicz. - System dziś funkcjo-

nujący sprawdza się dobrze i przy-

nosi wymierne efekty. Jakie? Warto 

spytać w Straży Miejskiej. Ja jestem 

odpowiedzialny za rozbudowę sys-

temu, by kamer przybywało. Nie-

dawno gubińska policja skierowała 

do urzędu pismo w którym dziękuje 

za funkcjonowanie monitoringu, ze 

wskazaniem miejsc, w których na-

leżałoby zainstalować kolejne urzą-

dzenia. Wśród miejsc między innymi 

wskazano Rondo Niepodległości w 

centrum miasta. Również radna Ha-

lina Wojnicz zwróciła się z pismem 

do Burmistrza B. Bartczaka w spra-

wie instalacji kamery na wspomnia-

nym wcześniej rondzie. Burmistrz 

w odpowiedzi poinformował, że w 

najbliższym czasie będzie tam ka-

mera. Pismo policji trafiło do Komi-

sji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej i 

ona będzie decydowała o kolejnych 

instalacjach. Jak informował członek 

tej Komisji Ziemowit Patek, niektóre 

sugestie Policji zostały już rozpatrzo-

ne. Jeszcze w tym roku – zdaniem K. 

Olifirowicza – przybędzie kamera na 

rondzie Niepodległości.  

Co w tej sprawie mówi Komendant 

Straży Miejskiej Krzysztof Dubert? 

– Trudno sobie wyobrazić brak sys-

temu kamer. Obserwujemy Gubin 

z ponad 60 urządzeń. Ich jakość 

jest zdecydowanie doskonalsza niż 

przed laty. Proszę zobaczyć, z dość 

dużej odległości możemy rozpoznać 

twarze osób wchodzących do skle-

pu, także można odczytać bez pro-

blemów tablice rejestracyjne pojaz-

dów.  Dzięki kamerom można ustalić 

sprawców wykroczeń i nałożyć man-

daty karne.  Technika pozwala „cof-

nąć” nagranie i wrócić do zdarzenia, 

które miało miejsce wcześniej. Co do 

Ronda Niepodległości i potrzeby za-

instalowania w tym miejscu kame-

ry - nie ma żadnych wątpliwości. To 

bardzo ruchliwe miejsce w centrum 

miasta, a szczególnie nocą bywają tu 

wydarzenia, które nie powinny mieć 

miejsca. Cieszy nas, że kamera poja-

wi się tu jeszcze w tym roku. 

(sp)
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Bezinteresowna pomoc

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 III .

Przyda się tam plac 

Herbert Gehmert

Absolwent szkoły medycznej, peda-

gog, dyrektor usług pielęgniarskich, 

kierownik szkoły dla personelu pie-

lęgniarskiego, polityk, chrześcija-

nin i przyjaciel Polski. Był jednym z 

głównych inicjatorów współdzia-

łania w zakresie zdrowia i opieki 

społecznej, był przewodniczącym 

komisji zdrowia i spraw socjalnych 

Rady Miejskiej w Guben, przewod-

niczącym Rady Miejskiej, naczel-

nym pielęgniarzem szpitala Wilke-

Stift, zastępcą dyrektora średniego 

personelu medycznego szpitala po-

wiatowego w Guben, mocno zaan-

gażowany w działalność społeczną, 

aktywny członek Kościoła Ewange-

licko - Luterańskiego.

Wykształcenie medyczne zdobył 

m.in. w nadgranicznym Göerlitz, 

skąd w 1975 r. przybył do Guben. 

Aktywnie wspierał współpracę pol-

sko-niemiecką, nie tylko inicjując z 

ogromnym sukcesem rozmaite ak-

cje pomocy dla szpitala w Gubinie, 

lecz także przez swój osobisty przy-

kład, utrzymując bliskie kontakty z 

kilkoma rodzinami w Gubinie. Pod-

czas jego kadencji w gubeńskiej ra-

dzie miejskiej udało się sprowadzić 

do gubińskiego szpitala zestaw do 

operacji kostnych za 25 tys. marek, 

zakupiono drogocenne wyposaże-

nie do karetki reanimacyjnej. Szpital 

w Gubinie otrzymał pompy infuzyj-

ne, przenośny aparat rentgenow-

ski, nowoczesne łóżko porodowe, 

aparaty do narkozy, kardiotokograf, 

odzież ochronną, funkcjonalne łóż-

ka szpitalne, sprzęt jednorazowego 

użytku. Dzięki wydatnej pomocy 

Herberta Gehmerta do szpitala 

klinicznego w Offenburgu, miasta 

położonego przy granicy z Francją, 

pojechała delegacja z Gubina. Klini-

ka w Offenburgu przekazała gubiń-

skiemu szpitalowi sprzęt medyczny 

wartości około 150 tys. marek; ZOZ 

w Gubinie otrzymał m.in. autokla-

wy, sterylizatory i wentylację do blo-

ku operacyjnego. Warto po latach 

wspomnieć, że wyjazd był możliwy 

dzię ki przychylności prezesa Spół-

dzielni Inwalidów „Po kój” Andrzeja 

Małeckiego, który darmowo wypo-

życzył „jelcza” z przyczepą i zapewnił 

dwóch kierowców oraz właścicieli 

spółki „Horex”, którzy zakupili pali-

wo. Tytuł Honorowego Obywatela 

Miasta otrzymał na wniosek władz 

samorządowych Gubina decyzją 

Rady Miejskiej 28 października 1993 

roku. 

Henryk Jakubowski

Urodził się 19 sierpnia 1926 roku w 

miejscowości Krupiec pow. Łuck 

woj. wołyńskie w rodzinie chłop-

skiej. Do Gubina dotarli trans-

portem kolejowym 15 września 

1945 roku, skąd zawieziono ich do 

Grabic. Po spędzeniu tam jednej 

nocy wrócili do Gubina. Zamiesz-

kali przy ul. Kołłątaja - jednej z naj-

mniej zniszczonych ulic w mieście. 

Młody Henryk Jakubowski zatrud-

niał się przy różnych pracach, m.in. 

przy pozyskiwaniu cegły (rozbiórka 

budynków) na odbudowę stolicy. 

W 1948 roku został zatrudniony 

w Starostwie Powiatowym w Gu-

binie. Po likwidacji starostwa (1961 

r. likwidacja pow. Gubińskiego) 

przeszedł do pracy w Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej, na 

stanowisko kierownika Wydziału 

Rolnictwa. Był również zastępcą 

przewodniczącego Powiatowej 

Komisji Planowania, a później jej 

przewodniczącym. W czasie tym 

uzupełniał wykształcenie średnie 

i poszerzał wiedzę zawodową. W 

grudniu 1950 roku zawarł zwią-

zek małżeński z sąsiadką z ulicy 

Kołłątaja - Haliną Falińską, która 

przyjechała do Gubina ze znisz-

czonej Warszawy z matką w lipcu 

1945 roku i była jedną z organizato-

rek przedszkoli w Gubinie. Z tego 

związku urodziły się dzieci: Andrzej 

(1951 r.) - oficer Wojska Polskiego, 

Iwona (1955 r.) - pielęgniarka (po 

mężu Kołodziejczyk), Zygmunt 

(1958 r.), Iwona i Zygmunt. Od 

grudnia 1962 roku objął stanowi-

sko przewodniczącego Miejskiej 

Rady Narodowej w Gubinie (peł-

nił je do 1971 r.). Był zwolennikiem 

utworzenia w Gubinie liceum me-

dycznego, a w trakcie jego orga-

nizacji udostępnił salę budynku 

Miejskiej Rady Narodowej na pro-

wadzenie lekcji, co było niemile wi-

dziane przez jego zwierzchników 

z województwa, którzy wcześniej 

byli przeciwni powstaniu tej szkoły 

w Gubinie. W latach 1971-72 praco-

wał w Zielonogórskich Zakładach 

Produkcji Betonu w Gubinie, w 

charakterze kierownika. Następnie 

powrócił do pracy w administracji 

państwowej, obejmując od 1 stycz-

nia 1973 r. stanowisko naczelnika 

gminy Wałowice. W roku 1976 po 

połączeniu małych gmin został na-

czelnikiem dużej gminy wiejskiej 

Gubin, którą gospodarzył do czasu 

przejścia na emeryturę w 1990 r. 

Za swoja pracę i działalność spo-

łeczną wielokrotnie wyróżniany 

był odznaczeniami państwowymi i 

resortowymi. W 1995 roku Henryk 

Jakubowski wraz z innymi pierw-

szymi mieszkańcami Ziemi Gubiń-

skiej tworzył Stowarzyszenie Pio-

nierów Miasta Gubina. Na wniosek 

tegoż stowarzyszenia uchwałą 

Rady Miejskiej nr XII/66/95 z dnia 

25 kwietnia 1995 r. nadano mu ty-

tuł Honorowego Obywatela Gubi-

na. Zmarł 23 kwietnia 2007 roku, 

pochowany z honorami na Cmen-

tarzu Komunalnym w Gubinie. 

(alsp)

W Specjalnym Ośrodku Szkolno

-Wychowawczym im. Marii Ko-

nopnickiej w 

Gubinie, dzięki wsparciu firmy 

Patek, rozpoczęły się prace zmie-

rzające do utworzenia boiska 

szkolnego. - W tej chwili teren jest 

przygotowywany, przez firmę p. 

Edwarda Patka, do siania trawy. 

Mamy nadzieję, że w niedalekiej 

przyszłości uczniowie SOSW Gu-

bin, będą mieli profesjonalne  miej-

sce do uprawiania wielu dyscyplin 

sportowych. A wszystko to dzięki 

bezinteresownej pomocy Firmy 

Patek, za którą serdecznie dzięku-

jemy. Otacza nas wielu ludzi, którzy 

otwierają swoje serca dla naszych 

wychowanków. Między innymi pan 

Ziemowit Patek, który zawsze służy 

nam pomocną radą i wsparciem 

merytorycznym w wielu przed-

sięwzięciach. Ponieważ otworzy-

liśmy kolejną grupę przedszkolną 

dla dzieci autystycznych, zaistniała 

potrzeba wyremontowania sali. 

W okresie wakacji, dzięki sponso-

rom oraz przy ogromnym zaan-

gażowaniu pracowników naszego 

Ośrodka, została wyremontowana 

sala dla przedszkolaków. Udało się 

również odnowić salę dla dzieci 

uczęszczających na Zespół Rewali-

dacyjno-Wychowawczy w naszym 

Ośrodku - mówi Sylwia Sękow-

ska-Moryń, Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

go.                                                        (red)

Jest spora szansa, że w przyszłym 

roku przy ulicy Gdańskiej (naprzeciw 

przychodni lekarskiej) powstanie plac 

zabaw. Tuż przed wakacjami radny 

miejski Wojciech Sendera w swojej 

interpelacji zaznaczył, że niedawno 

zakończona inwestycja budowy dro-

gi łączącej ulice Różaną z Gdańską 

spowodowała rozbiórkę wysłużone-

go placu zabaw. Teren, który pozostał 

przy parkingu nie jest obecnie zago-

spodarowany. A to idealne miejsce do 

przywrócenia placu zabaw. Służyłby 

on nie tylko pobliskim mieszkańcom, 

ale także osobom, które przychodzą 

do przychodni lekarskiej i chcą swoim 

dzieciom zająć czas. Czy zatem po-

wstanie w tym miejscu plac zabaw? 

W odpowiedzi na interpelację rad-

nego, burmistrz Bartłomiej Bartczak 

stwierdził, że zostały podjęte działania 

zmierzające do realizacji budowy pla-

cu zabaw przy ul. Gdańskiej. Miasto 

wystąpiło do Lokalnej Grupy Działa-

nia - Grupy Łużyckiej o dofinansowa-

nie ze środków Marszałka Wojewódz-

twa Lubuskiego. Po ich otrzymaniu 

całe przedsięwzięcie zostanie zreali-

zowane. Nastąpi to w przyszłym roku. 

(am)   
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Udane święto

Od lat Chlebowo kojarzy się wielu osobom ze 
Świętem Chleba. 28 sierpnia mieszkańcy tej 
miejscowości po raz kolejny zorganizowali świę-
to swojej wsi i zaprosili na nie gości z całego wo-
jewództwa. 

Inicjatorem organizacji tegorocz-

nego święta była Rada Sołecka 

wsi z Sołtys Jadwigą Urbaniak, ale 

czynnie włączyły się organizacje 

pozarządowe działające we wsi: 

Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, 

Koło Wędkarskie Chlebowo, Koło 

Łowieckie „Zając Chlebowo”, Para-

fialne Koło Caritas, Stowarzyszenie 

Ludzi Aktywnych, KS „Płomień” 

Chlebowo oraz wielu mieszkań-

ców Chlebowa. Impreza rozpo-

częła się gawędą o chlebie z go-

spodynią domową Marią Zielińską 

oraz występem wokalnym Koła 

Gospodyń Wiejskich, założonego 

przez Reginę Giergasz. Następnie 

gości zabawiali Witold Szymaniec 

i Krzysztof Wieczorek występujący 

na Święcie Chleba jako zespół „Być 

może dinozaury”. Na scenie poja-

wili się również wicestarosta Ry-

szard Zakrzewski, Wójt Zbigniew 

Barski oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Waldemar Gromek, życząc 

gościom miłej zabawy, a organiza-

torom osiągnięcia zamierzonego 

celu, którym było zebranie jak naj-

większej kwoty na zakup wyposa-

żenia nowo budowanej świetlicy 

wiejskiej. Licytacje, które prowa-

dził strażak ochotnik Arkadiusz 

Pławiak były ważnym punktem 

programu. Emocje wzbudzała tak-

że rywalizacja w przeciąganiu liny. 

Ponadto rozstrzygnięto konkurs 

na najlepszy chleb upieczony w 

domu. Główną nagrodę otrzymał 

pan Andrzej z Wężysk. Gdzie chleb 

tam oczywiście masło, zatem nie 

zabrakło okazji do ubijania masła 

w tradycyjnych, drewnianych ma-

selnicach. Można było spróbować 

swoich sił w konkursie na oczach 

publiczności lub na uboczu pod 

okiem Marii Gościniak z KGW 

Chlebowo. Na stoiskach nie za-

brakło również dżemów, miodów 

i serów z Zakopanego. A Koło Ło-

wickie „Zając” Chlebowo przygo-

towało pieczonego dzika. Panowie 

myśliwi osobiście obsługiwali dłu-

gą kolejkę oczekujących na por-

cję pysznego mięsiwa z kaszą. Tuż 

obok wędkarze z Koła Wędkarskie-

go serwowali grillowane kiełbaski 

i karkówkę z dodatkami. Dzieci 

mogły skorzystać z dmuchanych 

zamków, zaplatania warkoczyków, 

malowania buzi i wyzwań przygo-

towanych przez strażaków. Dorośli 

oglądali rękodzieła prezentowane 

przez mieszkankę Chlebowa Wio-

lettę Majkusiak oraz samochody 

amerykańskiej marki FORD MU-

STANG. Imprezy sprawnie popro-

wadzili mieszkańcy Chlebowa: 

Anna Konstanty, Robert Stobiec-

ki, Paweł Stobiecki i Arkadiusz 

Pławiak. Cała organizacja Święta 

Chleba odbyła się w formie pracy 

społecznej.                                     (AK)

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 Pierwsze spotkanie 13.09.2021, godz. 17:00 

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

Mail:  gdkgubin@gmail.com Facebook: GubinskiDomKultury www.gdk24.pl
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Kilka pytań do... Noc Muzeów 

Jest Pani Przewodniczącą w su-

mie bardzo smutnej organiza-

cji – Stowarzyszenia Wdów po 

Swoich Śp. Małżonkach, którzy 

byli żołnierzami - w większości 

zawodowymi - Ludowego Woj-

ska Polskiego i następnie Woj-

ska RP.

Rzeczywiście, przychodzi w życiu 

człowieka taki moment, że po pro-

stu musimy się rozstawać z naszy-

mi bliskimi osobami, rodzinami, 

kręgiem przyjaciół, znajomych, 

dotychczasowymi osiągnięciami 

zawodowymi, naszym hobby – po 

prostu – ze światem... 

Ten moment przychodzi w więk-

szości przypadków niespodziewa-

nie, nagle, a medycyna i ratownicy 

medyczni są w przeważającej licz-

bie przypadków po prostu bez-

silni... Pozostaje wielki ból, że już 

nie ma osoby nam najbliższej, 

po prostu wielka pustka i samot-

ność. Jest dobrze, jeżeli możemy 

się oprzeć na swoich dzieciach, 

często w kolejnym pokoleniu, ale 

taka sytuacja trwa do pewnego 

momentu. 

Potem pozostaje rzeczywiście 

samotność i wszechogarniająca 

pustka. A my – wdowy – chciały-

śmy po prostu się w jakiś sposób 

zintegrować i tym samym „wycią-

gnąć” większość naszych koleża-

nek z domu. Bardzo też pragnę, 

aby panie – wdowy po kadrze 

zawodowej, których mężowie już 

odeszli - w miarę możliwości sta-

rały się przystąpić do naszej dzia-

łalności, naszego Stowarzyszenia. 

W jakich okolicznościach zawią-

zało się Stowarzyszenie, które-

mu Pani „prezesuje”, i kim były 

lub są inicjatorki jego powsta-

nia? 

Nasze Stowarzyszenie zawiązało 

Z Grażyną Sandecką – Przewodniczącą Stowarzyszenia Wdów po byłych Żoł-
nierzach Zawodowych rozmawia Antoni Barabasz.

się w 2005 roku, a miejscem jego 

pierwszego zebrania jest lokal, w 

którym się obecnie znajdujemy. 

W tym to lokalu staramy się spo-

tykać na naszych zebraniach or-

ganizacyjnych – niemal zawsze w 

drugą niedzielę każdego miesiąca 

lub w miarę możliwości na terenie 

prywatnych posesji naszych ko-

leżanek. Tę, niejako grupę inicja-

tywną stworzyły: Grażyna Garbacz 

– została pierwszą jego Przewod-

niczącą, nieżyjąca Stanisława Dy-

mowska, Lucyna Błońska i Jolanta 

Roszak oraz ja. Od kilku kadencji 

jestem jego Przewodniczącą. W 

jego zawiązaniu się od strony or-

ganizacyjnej bardzo nam pomógł 

Tadeusz Raut. 

Mimo wszystko – w miarę posia-

danych sił i środków z naszych 

składek członkowskich (która wy-

nosi 10 zł miesięcznie) – staramy 

się organizować bądź to wyjazdy 

w bliższe lub dalsze okolice Gubi-

na, lub, jak wspomniałam, spoty-

kać się u naszych koleżanek. Po-

czątkowo do Stowarzyszenia swój 

akces zgłosiło 23 naszych współ-

towarzyszek niedoli. Z biegiem 

czasu wiele z pań zrezygnowało 

z udziału w naszej działalności - 

pracach. 

Obecnie jest nas 10 osób. Ale 

mimo wszystko nasza historycz-

na kronika pęcznieje! My jednak, 

będąc zwykłym Stowarzyszeniem, 

nie jesteśmy zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowych 

i tym samym nie mając osobo-

wości prawnej – nie możemy np. 

ubiegać się o odpisy podatkowe. 

Jako organizacja jesteśmy zare-

jestrowani w starostwie krośnień-

skim. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż Gubin 

przez wiele dekad „wojskiem 

stał”, należałoby oczekiwać, że 

odpowiednie Departamenty, or-

gany wojska otoczą waszą dzia-

łalność szczególną opieką, tym 

bardziej, że chyba jesteście na 

terenie Polski jedynym takim 

Stowarzyszeniem?

Doszłyśmy do wniosku, że nami - 

wdowami nikt się nie interesuje 

- co jest bardzo przykre. Mam na 

myśli między innymi środowisko 

istniejącego w zmienionej formie 

i nowo przemianowanej nazwie 

Związku Byłych Żołnierzy Zawo-

dowych. 

Były pewne sugestie, abyśmy sta-

nowiły jedno z ogniw tego Związ-

ku, ale z powodów organizacyj-

nych musiałyśmy tej propozycji 

nie przyjąć. Również nie mamy 

żadnego wsparcia ze strony na-

szych sił zbrojnych - odpowied-

nich Departamentów Wojska Pol-

skiego. Po prostu, nami, wdowami  

w wojsku nikt się nie interesuje... 

Człowiek w takim momencie, nie 

licząc dzieci i rodziny, zostaje sam! 

Moje koleżanki ze Stowarzyszenia 

w większości mają powyżej 70, a 

nawet 80 lat. Mają wiele proble-

mów, nie tylko zdrowotnych... 

Jest to w sumie dla nas tym bar-

dziej przykre, że przecież nasi mę-

żowie również nosili mundury i 

służyli temu krajowi. 

Pamiętają natomiast o nas lokal-

ne władze samorządowe; zawsze 

jesteśmy zapraszane na lokalne 

uroczystości, jak np. Dni Seniora, 

„okrągłe” rocznice urodzin na-

szych członkiń - koleżanek, otrzy-

mują między innymi ze strony 

samorządu dyplomy, listy gratula-

cyjne; jest to bardzo miłe.

Jakie zamierzenia planujecie 

jeszcze zrealizować w tym roku 

i w roku przyszłym?

O ile nie nastąpi kolejna fala pan-

demii – z pewnością zorganizuje-

my wspólną wigilię (w ubiegłym 

roku z powodu pandemii mu-

siałyśmy zrezygnować z naszego 

corocznego - uroczystego spo-

tkania), jak też może bal z okazji 

nadchodzącego Nowego Roku. 

W miarę możliwości postaramy 

się ponownie wyjechać w celach 

integracyjnych na jakąś niedaleką 

wycieczkę. 

Byłyśmy bardzo zawiedzione, gdy 

przed kilku laty nie odbyła się 

wycieczka do Krosna Odrz., skąd 

miałyśmy wybrać się w rejs stat-

kiem po Odrze. 

Na przekór wielu tzw. czynnikom 

oficjalnym pamiętamy też o dniu 

12 października, „zapomnianym” 

święcie Wojska Polskiego, ponie-

waż nasi małżonkowie w przewa-

żającej większości byli właśnie żoł-

nierzami zawodowymi Ludowego 

Wojska Polskiego. 

W tym dniu składamy wiązankę 

na cmentarzu pod pomnikiem 

poświęconym wszystkim żołnie-

rzom 5. Dywizji, a następnie każda 

z nas idzie na mogiłę kogoś bli-

skiego. 

Dziękując za bardzo intere-

sująca rozmowę – życzę Pani 

i wszystkim stowarzyszonym 

paniom realizacji wielu planów 

oraz dużo zdrowia.         

W ubiegłym roku nie daliśmy 

rady. Obostrzenia związane z wi-

rusem były silniejsze i „Noc Mu-

zeów” nie odbyła się. Jak będzie 

tym razem? Żyjemy w przekona-

niu, że plan powiedzie się i spo-

tkamy się 19 września w Muzeum 

Miasta i Przemysłu w Guben, by 

uczestniczyć w tegorocznej „Nocy 

Muzeów”. Tradycyjnie współor-

ganizatorem jest Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Te-

matem spotkania będzie piwo. 

Tak, a właściwie historia browa-

rów od początku ich powstania. 

Wiedza przeciętnego mieszkańca 

Gubina o przedwojennych browa-

rach sprowadza się najczęściej do 

trzech browarów, po których do 

dziś pozostały ślady: browaru G. 

Krolla (przy dzisiejszej ulicy piw-

nej), browaru Hasellbacha przy 

dzisiejszej ulicy Lubelskiej i browa-

ru Gubeńskiego Stowarzyszenia 

Browarnictwa obok dzisiejszego 

Europejskiego Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego 

przy ulicy Pułaskiego. 

Przedsięwzięcia związane z te-

goroczną „Nocą” rozpoczną się o 

godzinie 14.00 i będą trwały do 

godziny 19.00.  Ponieważ rzeczą 

najbardziej rzucającą się w oczy 

w programie tegorocznej „Nocy” 

jest wystawa zatytułowana „Tra-

dycje browarnicze w Guben i oko-

licy” już dziś serdecznie zaprasza-

my do jej obejrzenia. Przewodnik 

oprowadzi Państwa o godzinie 15 

i 17.00. Także 15.30 i 17.30 można 

wysłuchać opowiadań o gubeń-

skich tradycjach browarniczych 

piwach i gubińskiej kontynuacji 

po wojnie. 

Zbliża się sezon grzewczy 
Jesień za pasem. Oznacza to roz-

poczęcie sezonu grzewczego. Co 

roku Państwowa Straż Pożarna 

odnotowuje kilkanaście tysięcy 

pożarów spowodowanych wada-

mi czy nieprawidłową eksploata-

cją urządzeń ogrzewczych. Zła 

eksploatacja przewodów komi-

nowych grozi zatruciem tlenkiem 

węgla, czyli czadem. Pamiętajmy, 

aby instalację dymową, spalino-

wą oraz wentylacyjną poddawać 

okresowej kontroli oraz czyszcze-

niu przez uprawnionego kominia-

rza. Przypominamy właścicielom 

i zarządcom budynków o obo-

wiązkach związanych z bezpiecz-

nym użytkowaniem przewodów 

kominowych. Komin może być 

niezwykle groźny, szczególnie w 

przypadku pożaru sadzy w nie-

czyszczonym, źle eksploatowa-

nym kominie. Temperatura palą-

cej się sadzy przekracza wówczas 

nawet 1000 stopni Celsjusza! Ape-

lujemy także o zwracanie uwagi 

na to, czym palimy w piecu. Spala-

nie śmieci ma negatywny wpływ 

na jakość powietrza. Za palenie 

„byle czym” grozi mandat.      (red)
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TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OgłOSzenIa drObne
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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. 
 Lekcje Gry na Perkusji  indywidualne zajęcia 
w profesjonalnej sali, nie ważne ile masz lat, 
jeśli masz pasję, Tel. 531 950 997
Technik masażysta oferuje masaż, również u 
klienta w domu Tel. 691 890 191

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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Niemal spod igły

Jeszcze tylko kilka ostatnich po-

ciągnięć farbą zabezpieczającą 

na nowo położonych deskach i 

pomost na kładce prowadzącej 

z ulicy Dąbrowskiego na Plac im. 

Boleslawa Chrobrego nad Lubszą 

wygląda jak spod przysłowiowej 

igły! Poprzedni pomost – po upły-

wie wielu dekad – narażony na 

warunki atmosferyczne po pro-

stu „zaczął się sypać”. Konieczna 

była jego wymiana, a przy okazji 

odnowiono też balustrady zabez-

pieczające pomost. Prace zostały 

wykonane przez referat drogowy, 

dzięki pracownikom urzędu miej-

skiego. A ich koszt, to zakup nie-

zbędnych materiałów. Natomiast 

na naprawę nawierzchni mostu 

na Lubszy w ciągu Elizy Orzeszko-

wej konieczne jest sporządzenie 

niezbędnej dokumentacji i doko-

nanie procedur przetargowych – 

wyjaśnia Alicja Ratowicz zastępca 

naczelnika Wydziału Komunalne-

go i Inwestycji gubińskiego magi-

stratu. 

AB. 

Realne coraz bardziej
Wiele wskazuje na to, że po-

wstanie transgranicznej opieki 

medycznej – przynajmniej w 

zakresie ratownictwa – w pasie 

zachodniego pogranicza stanie 

się niebawem faktem.

Na granicy polsko – niemieckiej 

jest wiele miejscowości i miast – 

niemal bliźniaczych jak Zgorze-

lec/Gerlitz, Gubin/Guben czy też 

Słubice/Frankfurt n. Odrą. W wie-

lu dziedzinach ich współpraca 

jest niemal modelowa takich jak 

kultura, wspólne przedsięwzięcia 

gospodarcze i ekologiczne, jak 

też w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego – czego 

dowodem jest powstanie w 2019 

roku, w ramach wspólnego pro-

jektu - patroli policyjnych. 

Najgorzej przedstawia się za-

pewnienie wspólnej opieki me-

dycznej dla społeczeństwo obu 

państw, które coraz bardziej się 

też starzeją. Dla wielu mieszkań-

ców niezrozumiałym, czy wręcz 

kuriozalnym zjawiskiem jest fakt, 

że o ile np. służby jak straż pożar-

na i policja mogą bez żadnych 

problemów przekraczać (umow-

ną) granicę, to służby medyczne 

– szczególnie pogotowie ratun-

kowe i ratownicy medyczni nie 

mogli się w ten sposób współ-

działać... Wręcz humorystycz-

nego wydźwięku nabiera wie-

lokrotnie zaobserwowany fakt 

przekazywania sobie przez ra-

towników osób poszkodowanych 

na środku granicznego mostu! 

Z pewnością ideałem byłaby 

możliwość, aby ratownicy me-

dyczni (i nie tylko oni) z obu stron 

przygranicznego pasa byli osoba-

mi dwujęzycznymi – z pełną zna-

jomością wzajemnych procedur 

medycznych. Zmiana już nieba-

wem!

Potężnym „reflektorem w barie-

rze niemożliwości” było zawarcie 

stosownej umowy transgranicz-

nej w dniu 30 sierpnia b. roku 

w siedzibie Lubuskiego Urzę-

du Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. Niebawem wejdzie w życie 

transgraniczne porozumienie, 

które uruchomi możliwość wjaz-

du polskich karetek na teren Lan-

du Branderburgii, a niemieckich 

– na teren Województwa Lubu-

skiego. Odpowiednie porozumie-

nie zostało podpisane przez Wo-

jewodę Lubuskiego Władysława 

Dajczaka, oraz nadburmistrzów 

miast Cottbus i Frankfurt n/Oder 

i starostów branderburskich po-

wiatów – Spree – Neibe, Oder – 

Spree i Markisch – Oderland. Jak 

podkreślił uczestniczący w jego 

podpisaniu Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Spraw Społecznych 

Landu Branderburgii  Michael 

Ranft – dzięki tej  transgranicz-

nej umowie w ratowaniu życia 

ludzkiego liczy się każda minuta! 

„Są to solidne podstawy do tego, 

aby przeprowadzać akcje ratun-

kowe również poza granicami 

RFN” –  powiedział z kolei staro-

sta powiatu Markisch – Oderland 

Gernot Schmidt. To, że ze strony 

niemieckiej umowę podpisa-

li starostowie powiatów wynika 

z rozwiązań prawnych, gdyż w 

tamtejszym porządku prawnym 

to oni odpowiadają za służby ra-

townicze, w tym ratownictwo 

medyczne, w Polsce zaś – woje-

wodowie. Tym samym powstały 

solidne podstawy prawne, aby 

np. polska karetka została zadys-

ponowana przez dyspozytora np. 

do pobliskiego Janschwalde po 

stronie niemieckiej, a z kolei nie-

miecka do osoby potrzebującej 

pomocy po polskiej stronie np. 

do Wężysk. 

Jest to ważne transgraniczne po-

rozumienie – podkreślił Walde-

mar Gradka – dyrektor Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego w Lu-

buskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Ta umowa zostanie wprowa-

dzona do realizacji na początku 

grudnia b. roku. Do tego czasu 

mają być rozwiązane wszyst-

kie aspekty prawne, finansowe i 

techniczne (np. na poziomie cen-

tralnym - wydzielenie wspólnych 

pasm częstotliwości do komu-

nikacji radiowej) współpracy od-

powiednich służb medycznych, 

z których najważniejszym są od-

mienne systemy finansowania 

służb zdrowia w obu państwach. 

Koniecznym będzie też utworze-

nie transgranicznego ośrodka 

dyspozycyjnego dla służb me-

dycznych, w  którym osoby tam 

zatrudnione będą musiały wyka-

zać się oprócz doskonałej znajo-

mości języka sąsiadów - również 

biegłą znajomością słownictwa 

medycznego. 

Czy takie „centrum” zostanie zlo-

kalizowane np. w Świecku – obok 

istniejącego tam ośrodka dla 

służb mundurowych – na razie 

nie podjęto żadnej decyzji.

 Być może - w dającej się prze-

widzieć przyszłości – zostaną też 

dopracowane zasady wspólnej 

opieki zdrowotnej i lecznictwa 

szpitalnego - jednolitego dla oby-

wateli Polski i Niemiec. 

Do tego tematu będziemy po-

wracać.

Antoni Barabasz   


