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Takie imprezy są potrzebne!
Miesiąc po Rajdzie dookoła Gminy Gubin lokalny Klub Rowerowy „Bidon” 
zorganizował kolejne przedsięwzięcie – drugą edycję zawodów rowerowych 
dla dzieci na Wyspie Teatralnej. Na starcie pojawiło się ponad 70 zawodni-
ków, czyli frekwencja dopisała, tak jak pogoda, humory i forma młodych ro-
werzystów, którzy mieli świetne wyniki!               str. 2 

Wyjątkowy dzień zadumy

AUTOKASACJA

WINNICKI

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

samochodowych
tel. 510 259 070

Gubin, ul. Kaliska 151

Ruszyła nowa strona Internetowa gazety
Zachęcamy do odwiedzania naszej nowej strony Internetowej: wiadomoscigubinskie.pl
Znajduje się na niej wiele informacji z naszego regionu, w tym: aktualności miejskie, zapowie-
dzi ważnych wydarzeń, biznes, kultura, sport, gospodarka, galerie zdjęć, video.                                                    

Jakie czekają nas zmiany w organizacji ruchu drogowego w okresie 

Wszystkich Świętych koło cmentarza? Jak na nim zadbać o swoje 

bezpieczeństwo?                                                                          czytaj str. 6 i 8

Ze stolicy do Gubina
Fly-Desk.com to nowe przedsiębior-

stwo na terenie Gubina, w którym 

produkowane są biurka z elektryczną 

regulacją wysokości.               czytaj str.3

 
Drogi do remontu

W naszym mieście niebawem przy-

będzie sporo nowych nawierzchni 

lokalnych dróg i chodników, co z pew-

nością zadowoli wielu kierowców i pie-

szych. O czym dokładnie mowa?

czytaj str.2

Stuknęła „trzynastka”
Podczas tegorocznych Lubuskich 

Zaduszek Jazzowych, wspominać 

będziemy tym razem nie jazzmana, a 

piosenkarz. Usłyszymy niekoniecznie 

jazzowe standardy, a pamiętane do 

dziś piosenki „Izolda”, „Zacznij od Ba-

cha” czy „Z Tobą chce oglądać świat”.

czytaj str.12

Wpadł do rzeki
Do niecodziennego zdarzenia doszło 

w Gubinie. 39-latek kierując samocho-

dem, wpadł do Nysy Łużyckiej przy 

moście granicznym.

czytaj str.5

Dotrzymuje kroku 
najlepszym

W Ferrarze odbywały się I Europejskie 

Igrzyska dedykowane zawodnikom 

z Zespołem Downa. Paweł Krupiński 

wrócił z Włoch z trzema medalami. 

czytaj str.6

Urozmaicona 
twórczość

Galeria „Ratusz” Gubińskiego Domu 

Kultury zaprasza na otwarcie wystawy 

malarstwa Dariusza Kalety, wirtuoza 

pędzla i wspaniałego narratora.

czytaj str.12

Powiększone zbiory
W tym roku zbiory Izby Muzealnej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gu-

bińskiej powiększyły się o blisko 30 no-

wych eksponatów.                  czytaj str.11

Miesiąc świadomości
O profilaktyce powinniśmy pamiętać 

każdego dnia. Jednak październik 

przypomina nam o niej szczególnie, 

ponieważ jest to miesiąc świadomości 

raka piersi.                                      czytaj str.4
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Kilka dróg do remontu
W naszym mieście niebawem 

przybędzie sporo nowych na-

wierzchni lokalnych dróg i chodni-

ków, co z pewnością zadowoli wie-

lu kierowców i pieszych. O czym 

dokładnie mowa?

Kilka dni temu rozpoczął się re-

mont ul. Kresowej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Żołnierską do 

skrzyżowania z ul. Gdyńską. In-

westycja na ponad 4 miliony zło-

tych zostanie zrealizowana dzięki 

dofinansowaniu z INTERREG VA. 

Wkłady własny w projekt zapew-

nił powiat krośnieński (milion zło-

tych) oraz nasze miasto (900.000 

złotych). Przebudowa obejmie 1179 

metrów ulicy Kresowej, a oprócz 

naprawy nawierzchni drogi zosta-

nie wykonana ścieżka rowerowa i 

nowe chodniki. Całość ma zakoń-

czyć się w przyszłym roku. 

Kolejną ważną i często uczęszcza-

ną drogą, która zostanie wyremon-

towana jest ul. Śląska należąca do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. To 

tam, za ponad 1.200.000 złotych, na 

odcinku od ul. Nowej do skrzyżowa-

nia w kierunku zjazdu na Lubsko (za 

tzw. ruskim stawem), zostanie: poło-

żona nowa nawierzchnia, obsianie 

trawą poboczy, przełożenie chod-

nika z kostki brukowej betonowej 

oraz montaż słupków ozdobnych 

żeliwnych. Świeżym asfaltem po-

jedziemy jeszcze w tym roku, być 

może pod koniec listopada.

Następną inwestycją realizowaną 

w naszym mieście będzie remont 

gminnej ul. Ogrodowej. Przedsię-

wzięcie to otrzymało dofinansowa-

nie z Funduszu Dróg Samorządo-

wych w wysokości ponad 900.000 

zł. Po rozstrzygnięciu przetargu 

wiemy, że proponowana kwota re-

alizacji zadania jest zdecydowania 

niższa niż wstępny kosztorys, dla-

tego być może uda się zwiększyć 

rządowe wsparcie z 50 do 80% ca-

łości kosztów. Możemy tam oczeki-

wać gruntownej przebudowy dro-

gi o nawierzchni z kostki brukowej 

o długości 519 m wraz ze skrzyżo-

waniem z ul. Leśną. Prace powinny 

rozpocząć się jeszcze w tym roku, a 

ich koniec to początek 2022 r.

Ostatnią drogową inwestycją, która 

powinna rozpocząć się w ciągu kil-

ku miesięcy jest remont ul. Różanej 

od skrzyżowania z ul. Platanową do 

skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. 

Na ostatniej sesji nasi Radni pod-

jęli decyzję o udzieleniu pomocy 

finansowej powiatowi w wysoko-

ści do 150.000 zł. Dzięki takiemu 

montażowi finansowemu zostanie 

odnowiona nawierzchnia jezdni 

oraz będą położone nowe chodniki. 

Co ważne, przebudowany zostanie 

także prawoskręt z ul. Różanej w ul. 

Żwirki i Wigury, dzięki czemu prze-

jazd dużych samochodów tą trasą 

stanie się zdecydowanie łatwiejszy. 

Dodajmy do tego, że w tym mo-

mencie trwa remont dróg we-

wnętrznych w sąsiedztwie bloków 

przy ul. Pułaskiego. W efekcie dzię-

ki tym przedsięwzięciom w ciągu 

kilku miesięcy w Gubinie przy-

będzie kilka kilometrów nowych 

jezdni i chodników, wiele miejsc 

postojowych, co znacznie poprawi 

komfort przemieszczania się po 

naszym mieście. 

Mowa oczywiście o nauczycielach 

i pracownikach placówek oświato-

wych, którzy co roku w połowie paź-

dziernika obchodzą Dzień Edukacji 

Narodowej. Tym razem, w związku 

ze stałym zagrożeniem epidemio-

logicznym, nie zorganizowano uro-

czystej gali. Burmistrz odwiedził 

wszystkie placówki osobiście. 

Podczas wizyty na ręce dyrektorów 

placówki przekazywane były kwiat, 

życzenia dla wszystkich pracowni-

ków oraz tort mający osłodzić ten 

wyjątkowy dla oświaty dzień. – Tak 

zwany Dzień Nauczyciela to świetna 

okazja, żeby podziękować wszystkim 

pracownikom oświaty za zaangażo-

To był ich dzień

wanie, wspaniałą pracę, cierpliwość, 

doskonałą współpracę z władzami 

samorządowymi oraz liczne suk-

cesy ich podopiecznych, a naszych 

dzieci – uważa burmistrz Bartłomiej 

Bartczak. – Warto życzyć wszystkim 

pracownikom związanym z lokalną 

edukacją tego by twórcza energia 

pozwoliła na realizację wszystkich 

planów i zamierzeń, a praca w oświa-

cie była źródłem satysfakcji. 

Natomiast rodzicom życzymy cierpli-

wości, natomiast uczniom motywa-

cji w zdobywaniu wiedzy oraz tego 

by realizowali swoje pasje, odkrywali 

talenty i by nigdy nie zabrakło im sił i 

odwagi w pogoni za marzeniami.

Miesiąc po Rajdzie dookoła Gminy 

Gubin lokalny Klub Rowerowy „Bi-

don” zorganizował kolejne przed-

sięwzięcie – drugą edycję zawodów 

rowerowych dla dzieci na Wyspie 

Teatralnej. Na starcie pojawiło się 

ponad 70 zawodników, czyli fre-

kwencja dopisała, tak jak pogoda, 

humory i forma młodych rowerzy-

stów, którzy mieli świetne wyniki!

- Naszym celem było zorganizowa-

nie wyjątkowej imprezy, podczas 

której każdy otrzyma medal lub 

puchar, symboliczny pakiet starto-

wy i upominek – zaznacza Krzysztof 

Kaciunka, wiceprezes Bidonu. - To 

zawody, więc wyłonimy zwycięz-

ców, ale dzisiaj tak jak na Igrzyskach 

Olimpijskich najważniejszy jest 

udział i chęć dotarcia na metę. 

Dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby 

być darmowe, gdyby nie sponsorzy, 

partnerzy i przyjaciele Klubu, czyli Mia-

sto Gubin, Przedsiębiorstwo Oczysz-

czania Ścieków Gubin-Guben, CUK 

Ubezpieczenia Bartosza Jaworskiego 

i firma Ażur Ewy i Krzysztofa Sawic-

kich. - Ogromne brawa za wsparcie 

organizacyjne dla Burmistrza Miasta 

Gubina, Miejskiego Ośrodka Sportu, 

Gubińskiego Domu Kultury, Sklepu 

Rowerowego Bike Gubin, Stowarzy-

szenia Esquadra Gubin, Pizzerii u Ze-

usa oraz Tomasza Kwiatkowskiego, 

czyli naszego medyka – dodaje Rafał 

Takie imprezy są potrzebne!
Koszczyc, członek zarządu GRK „Bi-

don”. - Pamiętajmy też o instytucjach 

i firmach, które przekazały gadżety, 

dzięki czemu każdy zawodnik otrzy-

mał nagrodę. Tym samym podzięko-

wania dla Urzędu Miejskiego w Gubi-

nie, Urzędu Gminy Gubin, Starostwa 

Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, 

Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz 

MOTO WIWY. 

Organizatorzy twierdzą, że udało im 

się spełnić główne założenia imprezy, 

bo na Wyspie można było zobaczyć: 

uśmiechnięte dzieci pokonujące 

trasę na swoich pojazdach, kibicu-

jących rodziców, profesjonalne przy-

gotowanie, ceremonie medalowe i 

wręczanie tytułów Mistrza Gubina. 

Komentarze takie jak: „czekamy na 

więcej takich imprez”, „dziękujemy 

za organizację świetnych zawodów 

dla dzieci” i wiele, wiele podobnych, 

świadczą o tym, że jest duże zapo-

trzebowanie na tego typu przed-

sięwzięcia. Możemy zdradzić, że w 

przyszłym roku Bidon planuje prze-

prowadzić rowerowy dzień dziecka, 

ale o tym za parę miesięcy. 



3   czwartek  21.10.2021aktualności
Ze stolicy do Gubina

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.

Fly-Desk.com to nowe przed-

siębiorstwo na terenie naszego 

miasta, w którym produkowane 

są biurka z elektryczną regulacją 

wysokości. Jego właściciele, czyli 

Anna i Miłosz Sinoraccy postano-

wili przenieść swoją działalność 

zawodową i życie prywatne z War-

szawy do miasta na zachodniej 

granicy Polski – naszego Gubina.

Firma obecnie swoją siedzibę ma 

przy ul. Kołłątaja, ale niebawem po-

winna mieć nową lokalizację. – To 

naprawdę bardzo perspektywiczny 

rynek, a naszym celem jest wejście 

ze swoją ofertą do Niemiec, więc 

uznaliśmy, że nie ma na to lepsze-

go miejsca niż Gubin – zaznacza M. 

Sinoracki. – Produkujemy biurka dla 

dzieci, do szkół, dla graczy, ale także 

do gabinetów i typowych biur. 

Co ciekawe, właściciele Fly-Desk.

com okazali się wspaniałomyślni, 

gdyż postanowili ufundować trzy 

biurka dla lokalnych szkół. Prawdo-

podobnie nie może być lepszego 

testu niż oddanie ich do użytku dzie-

ciom. Warto także napisać o tym ja-

kie wrażenie zrobił Gubin na jeszcze 

niedawnych mieszkańcach najwięk-

szego miasta w Polsce. – Szczerze 

jesteśmy pod wielkim wrażeniem 

i urokiem tego miejsca – wyjaśnia 

A. Sinoracka. – Naprawdę niczego 

nam tutaj nie brakuje, wszędzie jest 

relatywnie blisko, a sprawy urzędo-

we załatwia się ekspresowo. Coraz 

bardziej upewniamy się w tym, że 

przeprowadzka do Gubina, zarówno 

zawodowo, jak i prywatnie, była przy-

słowiowym „strzałem w dziesiątkę”.
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W dniach 29 września - 10 października nad malowniczo położonym jeziorem Głębokie koło Międzyrzecza, odbył 

się Międzynarodowy Plener Malarski „Zbliżenia 2021”. Głównym celem projektu była integracja artystów z Polski i 

Niemiec, a przez nią zbliżenie różnych osobowości i spojrzeń. 

Zwracajmy uwagę 
Temperatury za oknem coraz niższe. Dlatego to 
odpowiedni czas, aby zwracać większą uwagę 
na osoby bezdomne. A tychy niestety wciąż nie 
brakuje.

Gdzie można 
wykonać cytologię?

Międzynarodowy plener

O profilaktyce powinniśmy pamiętać każdego dnia. Jed-

nak październik przypomina nam o niej szczególnie, po-

nieważ jest to miesiąc świadomości raka piersi. 

Aż 30 uczestników pleneru ma-

larskiego w ciągu 12 dni pobytu w 

Pensjonacie pod Strzechą miało 

możliwość nie tylko wspólnej pra-

cy twórczej, lecz przede wszystkim 

wymiany doświadczeń, poglądów, 

a co najważniejsze, nawiązać kon-

takty, które jak wiadomo mogą 

zaprocentować w przyszłość. W 

programie pleneru przewidzia-

ne były warsztaty dla dzieci i mło-

dzieży, a także dla artystów ama-

torów, które prowadzone były pod 

okiem ekspertów. Niewątpliwie 

ważnym wydarzeniem dla arty-

stów było ognisko integracyjne, 

czyli chwila relaksu i wytchnienia 

od pracy twórczej. Organizatorzy 

dla uczestników przewidzieli także 

wycieczkę po ziemi międzyrzec-

kiej a także wybrali się do Folwarku 

Pszczew, gdzie zwiedzili między 

innymi tamtejszą winiarnię. Z kolei 

9 października odbył się uroczysty 

wernisaż. Goście mogli osobiście 

poznać artystów plastyków, któ-

rzy uczestniczyli w tegorocznym 

plenerze oraz oczywiście zoba-

czyć owoce ich pracy. Tegoroczny 

plener był wyjątkowo różnorodny. 

Efekt różnorodności zapewne zo-

stał osiągnięty dzięki uczestnictwu 

nieprzeciętnych artystów, którzy 

swojej twórczości nie ograniczali 

żadnymi szablonami i schematami 

artystycznymi. Tę wolność twórczą 

wyraźnie było widać w przygotowa-

nych na wystawę pracach. Organi-

zatorem pleneru było Stowarzysze-

nie Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin, 

a partnerem ze strony niemieckiej 

Stowarzyszenie Wspierające Od-

budowę Kościoła Farnego w Gu-

binie. Projekt został sfinansowany 

ze środków Funduszu Małych Pro-

jektów (FMP) realizowanego przez 

Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr w 

ramach Programu Współpracy IN-

TERREG V A Brandenburgia – Pol-

ska 2014-2020 w ramach celu „Eu-

ropejska Współpraca Terytorialna” 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

(EFRR)

Podsumowali kadencję
Członkowie Stowarzyszenia Gubiń-

skich Pionierów spotkali się by podsu-

mować kolejną kadencję funkcjono-

wania. Przypomnijmy. SGP powstało 

w 1995 roku według pomysłu Bernar-

da Wróblewskiego, z wydatną pomo-

cą i zaangażowaniem ówczesnego 

burmistrza Czesław Fiedorowicza. 

Od tego czasu upłynęło prawie 30 lat i 

tyleż samo lat przybyło członkom Sto-

warzyszenia. Nie jest to już tak liczna 

organizacja, jak wówczas. Pionierów 

w Stowarzyszeniu coraz to mniej. Se-

kretarz SGP Jerzy Czabator przedsta-

wił sprawozdanie z działania w minio-

nej kadencji. – Należy stwierdzić, że za 

nami jeden z najtrudniejszych okre-

sów w historii Stowarzyszenia – po-

wiedział. W minionej kadencji zmarł 

w grudniu 2019 roku prezes Antoni 

Edward Rauch, musieliśmy wypro-

wadzić się z miarę wygodnego loka-

lu przy ulicy Piastowskiej do małego 

pomieszczenia przy ulicy Chrobrego. 

Ubywa członków: na dzień 30 czerw-

ca 2021 Stowarzyszenie liczyło 37 

członków, z tego 11 powyżej 90 lat, 14 

powyżej 80 lat, pozostali powyżej 70 

roku życia. Dzisiaj w zebraniu uczest-

niczy 13 członków. W okresie spra-

wozdawczym udało się w maju 2018 

roku odsłonić tablicę pamiątkową 

poświęconą Pionierom na Cmenta-

rzu Komunalnym, na wniosek SGP 

Ida Kaczanowskiej nadano tytuł „Za-

służonej dla Miasta Gubina”. 

Sprawozdanie finansowe odczytał 

skarbnik A. Leda. Wydatki ostatniego 

roku to 132,18 zł z czego 68 zł to koszt 

dorobienia zamka i kluczy do po-

mieszczenia przy ulicy B. Chrobrego. 

Po nieobecność przedstawicieli Ko-

misji Rewizyjnej odczytano protokół 

w którym KR wnosi o udzielenie ab-

solutorium ustępującemu zarządowi. 

Dyskusja w sprawie wyboru nowego 

składu zarządu była wielowątko-

wa i skończyła się tym, że wniosek 

o pozostawienie zarządu w dotych-

czasowym składzie został przyjęty 

jednomyślnie. Zatem w kolejnej ka-

dencji zarząd SGP obradował będzie 

w składzie: Jerzy Cierpiński – prezes, 

Włodzimierz Kemp – zastępca pre-

zesa, Jerzy Czabator – sekretarz, Adolf 

Leda – skarbnik i członek Jan Bohaty-

rewicz. Z powodu braku chętnych do 

Komisji Rewizyjnej jej wybór przeło-

żono na następne zebranie z nadzieją 

na liczniejszą frekwencję. Na koniec 

zebranie przyjęto plan pracy na naj-

bliższy okres. 

(sp)  

Czasami można ich zauważyć na 

przystanku komunikacji miejskiej, 

w parku lub na ławce. Ważna jest 

wrażliwość i  szybka reakcja. Alar-

mujmy odpowiednie służby, gdy 

ktoś potrzebuje pomocy. Wtedy nie 

dojdzie do tragedii, na przykład za-

marznięcia. Informacje o osobach 

bez dachu nad głową i miejscach 

ich przebywania należy kierować do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Gubinie (tel. 68 455 81 50). 

Można także zadzwonić do Straży 

Miejskiej (68 455 81 11) lub na Poli-

cję - bezpłatny numer alarmowy 112. 

Pamiętajmy, że jeden telefon może 

ocalić ludzkie życie. W okresie je-

siennym pracownicy MOPS wraz  z 

funkcjonariuszami Straży Miejskiej 

kontrolują na terenie miasta wszyst-

kie miejsca, gdzie mogą przebywać 

osoby bezdomne. Przypominamy, 

że w Gubinie przy ulicy Gdańskiej 

17 działa noclegownia dla osób bez-

domnych. Telefon: 68 455 82 09, 

czynna codziennie w godz. 18:00 - 

8:00.  Przygotowany jest nocleg dla 

kilkunastu osób. Każdy ma zagwa-

rantowane łóżko, posiłek, odzież, 

środki czystości i higieniczne. Moż-

na skorzystać z prysznica, zrobić 

pranie oraz wymienić bieliznę. Aby 

skorzystać z noclegowni, trzeba być 

trzeźwym. Niektórzy bezdomni tra-

fiają bezpośrednio do noclegowni, 

inni zaś są kierowani przez pracow-

nika socjalnego. W pojedynczych 

przypadkach w okresie mrozów są 

przywożeni przez policję. Niekiedy 

zdarza się, że bezdomni, z różnych 

przyczyn, nie chcą skorzystać z noc-

legowni.                                             (am)

Jest to najczęściej występujący no-

wotwór u kobiet na świecie. W Pol-

sce,  raka piersi diagnozuje się u 19 

tys. kobiet, co oznacza, że codziennie 

ponad 50 Polek dowiaduje się o cho-

robie, a 15 każdego dnia umiera. Wy-

krycie raka we wczesnym stadium 

choroby to szansa na pełne wylecze-

nie. Samorząd województwa lubu-

skiego realizuje projekt „Cytologia, 

mammografia do lubuskich kobiet 

trafia” – wsparcie profilaktyki nowo-

tworów złośliwych szyjki macicy i 

piersi, którego celem jest wzrost zgła-

szania się na badania profilaktyczne 

oraz uświadomienie mieszkańcom 

regionu konieczności wykonywania 

regularnych badań profilaktycznych 

w zakresie nowotworów piersi i szyjki 

macicy. Uruchomiona została strona 

Internetowa: profilaktyka.lubuskie.

pl, na której znajdują się informacje 

związane z projektem.

Gdzie można wykonać cytologię? W 

naszej okolicy są to: Wojskowa Spe-

cjalistyczna Przychodnia Lekarska 

Samodzielny Publiczny Zakład Opie-

ki Zdrowotnej, ulica. Kresowa 258, te-

lefon: 68 455 80 62 lub 68 455 80 77 

oraz Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Stargard Gubiń-

ski, tel. 68 359 25 28.                           (am)
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Niecodzienny spektakl
W ostatni dzień września w Makerspace Gubin, działającym w Gubińskim 
Domu Kultury, odbyła się premiera spektaklu młodzieżowego Teatru Lalek 
„Marek”. Przygotowania trwały parę miesięcy. Dość długo, ale opłaciło się, po-
nieważ wszystko poszło po myśli twórców.

społeczeństwo
Wpadł do rzeki

Potrzebna była ewakuacja 

TANI TRANSPORT 

PRZEPROWADZKI

Tel. 667 464 401

Wywóz gabarytów 
Przewóz towarów 
Przeprowadzki 
Transport krajowy i międzynarodowy 
Szybki kurier 
Przewóz osób 
Stawka od 2 zł za kilometr

Basztowa 5 (stary Neonet), tel. 530 127 527

Facebook: Cztery Łapy Sklep Zoologiczny  

Do niecodziennego zdarzenia doszło 

w nocy z 7/8 października w Gubinie. 

39-letni mieszkaniec naszego mia-

sta kierując samochodem, wpadł do 

Nysy Łużyckiej przy moście granicz-

nym. Jechał od strony ulicy Bolesła-

wa Chrobrego. - Około godziny 1.00 

doszło do wypadku na granicy pol-

sko-niemieckiej. Samochód osobo-

wy marki Audi uderzył w ogrodzenie 

mostu i wpadł do rzeki. Reanimacji 

mężczyzny, po wyciągnięciu go z 

wody, podjęli się policjanci z Niemiec, 

którzy jako pierwsi dotarli na miejsce 

zdarzenia. Polak w bardzo ciężkim 

stanie trafił do szpitala w Berlinie. 

Prowadzone są czynności wyjaśniają-

ce przyczynę wypadku - mówi Sylwia 

Betka z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim. Na miejscu 

zdarzenia byli także strażacy, którzy 

pomogli wyciągnąć auto z rzeki. (am)

W środę, 6 października, przy ulicy 

Pułaskiego w Gubinie znaleziono 

niewybuch z okresu II wojny świa-

towej. Zauważono go podczas prac 

budowlano-remontowych prowa-

dzonych na tamtejszym osiedlu. 

Ewakuowano ponad 200 osób. W 

oczekiwaniu na saperów, miejsce 

zdarzenia zabezpieczała policja oraz 

straż pożarna. Niektórzy musieli 

oczekiwać na powrót do mieszkań 

ponad dwie godziny. - Około godz. 

15.00 zgłoszono znalezienie nie-

wybuchu na osiedlu Pułaskiego. 

Zarządzono ewakuację ludności. 

Materiał niebezpieczny to granat 

moździerzowy kaliber 82 mm, pro-

dukcji radzieckiej z okresu II wojny 

światowej - potwierdził chorąży Rafał 

Turczyniak z 21 Patrolu Saperskiego 

5 Kresowego Batalionu Saperów w 

Krośnie Odrzańskim.                       (am)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gubinie poszukuje pracownika na stanowisko 

Głównego Księgowego. Dokumenty w 
naborze można składać do 25 października 
2021 r. Więcej informacji pod nr tel. 68 455 

81 54 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na stronie 
internetowej: mopsgubin.pl

Zaczęło się od projektu lalek. Kolej-

nym etapem było wycięcie ich ze 

sklejki za pomocą lasera. Następnie 

trzeba było wymyślić scenariusz oraz 

morał, jaki będzie przekazywała sztu-

ka. Stroje dla „drewnianych aktorów” 

były przygotowywane pod czujnym 

okiem Małgorzaty Skowron. Na ko-

niec zostało zrobienie sceny. Przygo-

towaniem wszystkich elementów 

zajęli się: Igor Kitliński-Czabator, Zu-

zanna Czerniawska, Ola Rodak, Kasia 

Gancarz i Wiktoria Żurko. W końcu 

nadszedł dzień, w którym można 

było pokazać sztukę „Wróźkowe 

opowieści z kosmosu”. Dom Kultury 

odwiedzili pierwsi widzowie Teatru 

Lalek „Marek”, czyli trenerzy i pod-

opieczni z Fundacji GENERADO. Bo-

haterami przedstawienia były takie 

postacie jak: Malwina, Nikoś, Wróżka 

i Olbrzym, a w te role wcielili się Ola 

Rodak, Zuzanna Czerniawska oraz 

Maks Sworczuk. - Bardzo się nam to 

spodobało. Podopieczni Fundacji GE-

NERADO dowiedzieli się co nieco o 

teatrze. Spróbowali też zaanimować 

fragmenty przedstawienia. Sprawi-

ło im to wielką radość. Postanowi-

liśmy pójść o krok dalej i przygoto-

wać spektakl wspólnie z młodzieżą z 

Makerspace Gubin – dodaje Elżbieta 

Konopacka, trenerka samodzielności 

Fundacji GENERADO. Natalia Roman
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Paweł dotrzymuje 
kroku najlepszym! 

Będzie trzydniowa zmiana
Zbliża się Wszystkich Świętych. A to, 

jak co roku, oznacza zmianę organi-

zacji ruchu drogowego w okolicy 

Cmentarza Komunalnego w Gubi-

nie. Czego możemy się spodziewać 

i na co powinniśmy zwracać szcze-

gólną uwagę?

Już są starszakami!

W dniach 5-10 października we wło-

skiej Ferrarze odbywały się I Europej-

skie Igrzyska dedykowane zawod-

nikom z Zespołem Downa, które 

otworzyły kolejną kartę w historii 

sportu osób z trisomia 21. Na różnych 

obiektach rywalizowali sportowcy z 

15 państw w 10 dyscyplinach.

Polska reprezentacja składała się z 

29 zawodników. Na basenie o meda-

le walczyło 9 pływaków, a wśród nich 

gubinianin Paweł Krupiński, który 

wystartował w 7 konkurencjach w 

kategorii Masters 1. Jak mówi mama 

Pawła - To było największe wyzwanie 

w karierze sportowej Pawła. Samo 

uczestnictwo w tak historycznym 

wydarzeniu to wielkie wyzwanie i ra-

dość uczestnictwa.

Każdego dnia zarówno podczas eli-

minacji jak i finałów emocje sięgały 

zenitu, a każdy rezultat był wynikiem 

zaciętej walki zarówno z sobą jak 

i europejską czołówką, która   po-

szła  mocno do przodu. Konkurencja 

obecnie jest bardzo duża. Cieszy, że 

Paweł nadal dotrzymuje kroku swo-

im największym   rywalom i dzielnie 

walczy o każda cząstkę sekundy.

Z Ferrary Paweł wrócił z trzema 

brązowymi medalami wywalczo-

nymi na dystansach: 200 m stylem 

zmiennym, 100 m zmiennym, 200 

m stylem klasycznym. Za medalami 

poszły kolejne rekordy życiowe. To 

bardzo duży sukces. Bardzo cieszy 

fakt, że Paweł nadal przewodzi kra-

jowej czołówce T21. Cieszy bardzo 

również i to, że koledzy z reprezenta-

cji przyspieszają, powiększając grono 

polskich medalistów. - Chcielibyśmy 

z tego miejsca podziękować wszyst-

kim naszym sponsorom, darczyń-

com i wiernym kibicom za pomoc w 

realizacji tego wyjazdu. W każdym z 

tych medali jest Wasza cząstka.

Za rok Mistrzostwa Świata w Por-

tugalii. Żyjemy nadzieją na uczest-

nictwo w tej imprezie – powiedziała 

gazecie Anna Krupińska.  

A. Krupińska, mówiąc o zbliżających 

się mistrzostwach świata, podkreśla, 

że nie obawia się o stronę sportową 

Pawła. On będzie w tym zakresie na 

pewno dobrze przygotowany. Po 

raz kolejny niepokój budzą koszty 

uczestnictwa. We własnym zakresie 

muszą pozyskać niezbędne fundu-

sze, by móc pojechać do Portugalii. 

To w sumie dość duża kwota. Paweł 

ma szansę na uzyskanie stypendium 

które, które gdyby zostało przyznane 

pomoże częściowo pokryć kosz-

ty. Głosowanie skończyło się i – za 

wszystkie głosy i zaangażowanie w 

ich pozyskaniu dziękujemy. Czeka-

my na werdykt kapituły. By marzenia 

Pawła o złotym medalu Mistrzostw 

Świata spełniły się musimy mu po-

móc. Paweł to Gubin, Gubin to my. 

Pokażmy, że Paweł może na nas li-

czyć.                                                     (aksp) 

Choć w tym roku Święto Zmarłych 

wypada w poniedziałek, to należy 

się spodziewać, że zwiększony ruch 

koło cmentarza będzie widoczny 

już w weekend (30-31 października). 

Dowiedzieliśmy się, że w naszym 

mieście, w obrębie Cmentarza Ko-

munalnego będzie obowiązywał 

zakaz zatrzymywania się. Objęte nim 

zostaną: ulica Cmentarna – na od-

cinku do skrzyżowania z ulicą Kujaw-

ską do skrzyżowania z ulicą Łukową; 

ulica Pułaskiego – od skrzyżowania 

z ulicą Kujawską do skrzyżowania z 

ulicą Zimną; ulica Kujawska – na od-

cinku od skrzyżowania z ulicą Cmen-

tarną do zjazdu do bramy głównej 

cmentarza. Droga dojazdowa do 

bramy głównej cmentarza będzie 

zamknięta. Główny parking będzie 

zorganizowany przy Kościele pod 

wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. 

- Zmiana organizacji ruchu będzie 

obowiązywała od 30 października 

(soboty) do 1 listopada włącznie (po-

niedziałku).

Wszystkich kierowców prosimy o 

cierpliwość, ostrożną jazdę, a także 

zachowanie szczególnej ostrożno-

ści przy drogach dojazdowych do 

cmentarzy, dostosowanie się do zna-

ków drogowych i zatrzymywanie się 

tylko w miejscach do tego wyzna-

czonych – mówi st. asp. Justyna Kul-

ka z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim.

Na prośbę Policji przypominamy 

kilka cennych wskazówek. Parkując 

pojazd, warto skorzystać z pierw-

szego wolnego miejsca wyzna-

czonego do postoju. Zawracanie i 

szukanie miejsca powoduje tylko 

niepotrzebny stres, nerwowe sytu-

acje. Pamiętać należy, że po wyjściu 

z samochodu jest się pieszym, który 

zobowiązany jest iść po chodniku, 

a w przypadku jego braku, iść lewą 

stroną drogi. Przypominamy, że pie-

si, poruszający się po zmroku, poza 

terenem zabudowanym i po drodze 

muszą używać elementów odbla-

skowych. Warto także zaznaczyć, że 

w dniach poprzedzających ten dzień 

wiele osób wybiera się na cmentarz, 

by uporządkować groby. Pamiętaj-

my, aby podczas prac zadbać rów-

nież o przyniesione ze sobą rzeczy i 

nie zostawiać ich bez nadzoru. Jeśli 

mamy taką możliwość udajmy się 

na cmentarz w towarzystwie innej 

osoby, która w chwili, gdy musimy 

np. wyrzucić śmieci, przypilnuje 

naszego dobytku. Pamiętajmy, zło-

dziej nigdy nie śpi. W sytuacji, gdy 

zauważymy, że w naszym otoczeniu 

przebywają osoby podejrzanie się 

zachowujące i bez wyraźnego celu, 

zgłośmy to pracownikom cmenta-

rza. Bądźmy czujni i przezorni.    (red)

30 września w Przedszkolu Miejskim 

nr 1 w Gubinie odbyła się ważna uro-

czystość – pasowanie przez dyrektor 

Grażynę Hrabską na starszaka. Z tej 

okazji dzieci przygotowały program 

artystyczny oraz złożyły uroczyste 

ślubowanie. Każdy obiecał, że będzie 

wzorowym przedszkolakiem, który 

nie tylko grzeczne się bawi i pilnie 

uczy, ale także dba o kolegów i przy-

rodę. Z dumą wypowiadane było 

słowo „ślubuję”. Ze względu na pan-

demię koronawirusa, w uroczystości 

pasowania uczestniczył tylko jeden 

rodzic dziecka, zachowując dystans 

społeczny oraz zasłaniając maseczką 

usta i nos. Starszakom gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów w zdo-

bywaniu wiedzy, doświadczeń i no-

wych umiejętności.                            (am)
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Otrzymali wyróżnienia Przez okno, aby pomóc
We wtorek, 12 października, w Fil-

harmonii Zielonogórskiej odbyły się 

uroczystości z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Organizatorem wyda-

rzenia było Lubuskie Kuratorium 

Oświaty. Wyróżnienia oraz nagro-

dy otrzymali nauczyciele także z 

naszego regionu. Brązowy Krzyż 

Zasługi: Joanna Karbowiak (Szkoła 

Podstawowa w Chlebowie), Anna 

Maria Smołka - Płetenicka (Szkoła 

Podstawowa w Chlebowie). Złoty 

medal za długoletnią służbę: Mał-

gorzata Fredrych (Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Gubinie), Marek Bogdan 

Krysiak (Przedszkole Miejskie nr 1 

w Gubinie), Dorota Ewa Michalczyk 

(Szkoła Podstawowa nr 1 w Gubi-

nie), Dorota Grażyna Milto (Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Gubinie), Halina 

Polańska (Szkoła Podstawowa nr 

1 w Gubinie), Agnieszka Szymczak 

(Szkoła Podstawowa w Chlebowie). 

Srebrny medal za długoletnią służ-

bę: Krzysztof Włodzimierz Szymań-

ski (Europejskie Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego 

w Gubinie). Medal Komisji Edukacji 

Narodowej: Żanetta Cichosz (Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Gubi-

nie), Renata Franczak (Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Gubinie), 

Anna Jankowiak (Specjalny Ośro-

dek Szkolno-Wychowawczy w Gu-

binie). Gratulujemy!

W sobotę, 16 października, policjan-

ci z Gubina otrzymali zgłoszenie o 

leżącej na podłodze starszej kobie-

cie, która nie może się podnieść. 

Na miejsce pojechali policjanci pre-

wencji gubińskiego komisariatu.

Sierżant sztabowy Adrian Kobielski 

oraz sierżant Mateusz Dalecki przez 

okno domu jednorodzinnego za-

uważyli leżącą kobietę, która przy-

gnieciona przez szafkę nie mogła 

się podnieść. Nie wiadomo było w 

jakim jest stanie i jak długo tak le-

żała. - Mundurowi mając na wzglę-

dzie zaistniałą sytuację, a także fakt, 

iż drzwi do domu były zamknięte, 

podjęli decyzję o wejściu do wnę-

trza przez okno. Nie czekając na 

dotarcie funkcjonariuszy straży po-

żarnej, wypchnęli skrzydła okienne,  

a następnie po wejściu do pokoju 

przystąpili do udzielenia pomocy 

78-latkce. Po przestawieniu szafki, 

podnieśli przytomną kobietę, którą 

zaopiekowali się do czasu przyjaz-

du załogi pogotowia ratunkowego. 

Ich decyzją kobieta zabrana została 

do szpitala w Krośnie Odrzańskim 

na obserwację. Ponadto policjan-

ci mając na względzie, iż 78-latka 

mieszka samotnie posprzątali rozbi-

te szkło i powstały w wyniku upad-

ku bałagan. Informacja o zdarzeniu 

przekazana została również dzielni-

cowemu z tego rejonu, a także od-

powiednim służbom pomocowym, 

którzy obejmą kobietę nadzorem, 

a także porozmawiają o   możliwo-

ściach i zakresie udzielenia jej po-

mocy - podkomisarz Justyna Kulka, 

z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim. 

Jeśli wiemy, że w naszym sąsiedz-

twie mieszka osoba starsza, samot-

na, czy też schorowana zainteresuj-

my się jej losem. Zadbajmy również 

o seniorów w swojej rodzinie. Dzięki 

naszemu zainteresowaniu, może-

my być wsparciem dla takiej osoby, 

a także wyręczmy ją w codziennych 

sprawach takich jak zrobienie zaku-

pów, leków, napalenie w piecu czy 

chociażby wyprowadzenie psa.  

(red)

Stroiki jednak będą!
Mimo, że w ograniczonej ilości, to 

tradycyjnie – stroiki związane ze 

Świętem Zmarłych, tworzone od 

wielu lat przez uczestników Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej w tym roku 

również będą osiągalne – mówi 

w rozmowie z „Wiadomościami” 

Kierownik WTZ Aleksandra Rym-

kiewicz. Osoby zainteresowane ich 

nabyciem są proszone o kontakt z 

nami (telefon: 68 455 81 60, budynek 

przychodni ul. Gdańska 17). Co praw-

da nie będą one dostępne w takiej 

ilości, jak w latach „przedcovido-

wych”, ale dzięki przychylności wielu 

instytucji, w tym Nadleśnictwa Gu-

bin – nasi podopieczni już zaczęli je 

wykonywać. Środki z ich sprzedaży 

będą wykorzystane na dofinanso-

wanie działalności placówki. Jest też 

szansa, iż w okresie przedświątecz-

nym również WTZ-y przystąpią do 

„produkcji” stroików Bożonarodze-

niowych.                                               AB.  

Brawa dla krwiodawców 
W czwartek, 14 października, na 

Placu im. św. Jana Pawła II, przy 

farze stacjonował krwiobus. Tym 

razem udało się zebrać 12 litrów i 

150 mililitrów tego życiodajnego 

płynu. Tak jak bywało do tej pory, 

mieszkańcy Gubina i okolic okazali 

wielkie serce i zjawili się na placu, 

aby honorowo oddać bezcenny 

lek. Łącznie zgłosiło się 31 osób, a 

krew oddało 27. Warto regularnie 

sprawdzać „barometr krwi” na 

rckik.zgora.pl, który odzwiercie-

dla aktualne zapotrzebowanie na 

krew. W tym roku mobilny punkt 

poboru krwi przyjedzie do nasze-

go miasta jeszcze raz - 15 grudnia. 

(AB)
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Będzie większy ruch, więc... 
Wszystkich Świętych w tym roku 

przypada w poniedziałek, ale za-

pewne już podczas weekendu 

będzie zauważalny większy, niż 

zazwyczaj, ruch koło Cmentarza 

Komunalnego w Gubinie. Jak 

czuć się bezpiecznie i nie stać się 

ofiarą złodziei, którzy w tym okre-

sie są aktywni?

Ważne zadania
Jakie są postawione zadania przed niemiecko
-polskim zespołem policyjnym w Guben/Gubin? 
Jednym z nich jest dbanie o bezpieczeństwo 
mieszkańców przygranicznych miast. 

Trudne mecze

W dniu Wszystkich 

Świętych należy pamię-

tać, aby nie pozostawiać 

cennych przedmiotów w 

samochodach zaparko-

wanych na przyległych 

do cmentarzy 

parkingach.

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy - Filia w Gubinie (stan na 15 paź-

dziernika br.): księgowy, operator 

biogazowni, pomocnik kierowcy, 

piekarz, elektryk 1 kV, murarz, ślu-

sarz, hydraulik, kierowca samocho-

du ciężarowego, stolarz, magazynier, 

kierownik ekipy monterskiej, kasje-

r-sprzedawca, pomoc kuchenna, 

główny księgowy, tapicer, szwaczka, 

dekarz. Szczegółowe informacje na 

temat konkretnej oferty pracy moż-

na uzyskać pod numerem telefonu: 

68 455 22 72 lub 68 455 82 12. Ponad-

to aktualne oferty zatrudnienia w 

naszym regionie można znaleźć na 

stronie Internetowej: krosnoodrzan-

skie.praca.gov.pl

Oferty stażu (stan na 15 października 

br.): sprzedawca, robotnik magazy-

nowy.                                                         (am)

Praca czeka

Policjanci oraz strażnicy miejscy będą 

kontrolować drogi dojazdowe do 

cmentarza w celu zwiększenia płyn-

ności ruchu. Funkcjonariusze zadbają 

także o to, aby nikt nie stał się ofiarą 

złodziei. Nasze chwile zadumy i re-

fleksji są łakomym kąskiem dla zło-

dziei. Cmentarz odwiedzamy na kilka 

dni przed 1 listopada, aby porządko-

wać groby. Nie pozostawiajmy wtedy 

bez nadzoru naszych rzeczy, w szcze-

gólności dotyczy to torebek, saszetek 

i innych cennych lub ważnych przed-

miotów. Udając się na cmentarz nie 

zabierajmy ze sobą niepotrzebnej ilo-

ści gotówki. Kiedy jesteśmy sami trzy-

majmy torebkę w zasięgu wzroku. 

Warto również czujniej spojrzeć na 

przechodzących, a w szczególności 

podejrzanie zachowujące się osoby, 

na przykład chodzące bez wyraźnego 

celu. Choć nie ma się co oszukiwać, 

złodzieje na pewno będą starali się 

nie wyróżniać wśród odwiedzających 

cmentarze. Tego rodzaju złodzieje 

zazwyczaj działają w ten sam sposób, 

wykorzystując nieuwagę ofiary. Krad-

ną całą torbę bądź wyciągają z niej 

tylko portfel. Ofiara najczęściej orien-

tuje się dopiero po zakończeniu prac 

porządkowych, gdy zamierza wrócić 

do domu 

W dniu Wszystkich Świętych należy 

pamiętać, aby nie pozostawiać cen-

nych przedmiotów w samochodach 

zaparkowanych na przyległych do 

cmentarzy parkingach. Najlepiej, je-

żeli na siedzeniach nie będzie nic, co 

przyciągnęłoby wzrok przestępców. 

Bagażnik jest najlepszym miejscem 

na nasze rzeczy, ale pamiętać należy, 

by nie zostawiać w nim nic wartościo-

wego. Jeżeli będzie ładna pogoda, 

a na cmentarz mamy niedaleko, to 

lepiej zostawmy auto w domu i wy-

bierzmy się pieszo na miejsce spo-

czynku bliskich.

Tradycyjnie 1 listopada koło Cmenta-

rza Komunalnego w Gubinie będą 

wprowadzone pewne zmiany w 

organizacji ruchu drogowego oraz 

zostaną zorganizowane dodatkowe 

miejsca parkingowe (szczegóły po-

damy już wkrótce na naszej stronie 

Internetowej). Nie zabraknie także co-

rocznej akcji „Znicz”, w której wezmą 

udział policjanci i miejscy strażnicy. 

Tłum na nekropoliach przed 1 listopa-

da, a także w dniu Wszystkich Świę-

tych sprawia, że częściej zdarzają się 

kradzieże nie tylko portfeli i torebek, 

ale także zniczy, wiązanek i kwiatów... 

I mimo, że policja zaplanowała wię-

cej patroli w okolicach cmentarza, to 

warto jednak, abyśmy sami zadbali o 

swoje bezpieczeństwo.                       AM

Powoli zbliżamy się do końców-

ki rundy jesiennej III ligi sezonu 

2021/22. Po trzynastu kolejkach, 

MKP Carina Gubin wciąż znajduje 

się w górnej części tabeli. W sobo-

tę, 9 października, nasza drużyna 

pokonała na własnym stadionie 

Stal Brzeg 1:0. Bramkę na wagę 

trzech punktów zdobył w 57 minu-

cie spotkania Gracjan Komarnicki. 

Mecz był na żywo transmitowany 

przez TVP Opole. Tydzień później 

(16.10) Carinę czekało wyjazdowe 

spotkanie z czołową drużyną ligi - 

Zagłębiem II Lubin. Niestety, z mie-

dziowego miasta wyjechaliśmy bez 

jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. 

Mimo to, udało się utrzymać siód-

me miejsce w tabeli. Podopieczni 

Grzegorza Kopernickieco mają na 

swoim koncie 20 punktów. Lide-

rem, z dorobkiem 32 oczek, nadal 

LKS Goczałkowice-Zdrój.

W najbliższą sobotę, 23 paździer-

nika, Carina podejmie na własnym 

stadionie Rekord Bielsko-Bieła. Po-

czątek meczu z wiceliderem ligi o 

godzinie 15:00. Z kolei tydzień póź-

niej (30.10) derby Ziemi Lubuskiej: 

Lechia Zielona Góra - MKP Carina 

Gubin. Pierwszy gwizdek o godz. 

14:30. Zakończenie rundy plano-

wane jest 20 listopada. Tymcza-

sem rozlosowano pary 1/8 Fortuny 

Pucharu Polski. Wiosną nasza dru-

żyna zmierzy się z IV-ligowym Gold

-Las Budowlani Murzynowo.     (am)

W tym celu patrolują ulice miast, 

uczestniczą w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach, a także spoty-

kają się z młodzieżą, z którą rozma-

wiają na temat zasad bezpieczeń-

stwa i służbie w Policji. - W piątek, 

8 października, policjantów pol-

sko-niemieckiego zespołu Gubin/

Guben odwiedziła Młodzieżowa 

Straż Pożarna z Guben. 

Funkcjonariusze opowiadali o 

swoim zawodzie, podobieństwach 

i różnicach jakie występują w do-

borze do Policji polskiej i niemiec-

kiej, o codziennej służbie, a także 

odpowiadali na nurtujące dzieci 

pytania. Podczas spotkania mło-

dzi ludzie zwiedzili posterunek, w 

szczególności biuro policjantów 

Zespołu, oglądali radiowóz oraz 

sprzęt będący na wyposażeniu po-

licjantów. 

Tego typu spotkania, to także do-

skonała okazja do rozmów na te-

mat bezpieczeństwa, dlatego też 

poza rozmowami na temat służby 

w Policji, funkcjonariusze przypo-

mnieli przepisy jakie obowiązu-

ją na drodze. Wszystko po to, by 

przestrzec ich przed tragicznych w 

skutkach zdarzeniami - mówi pod-

komisarz Justyna Kulka z Komen-

dy Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim.

 (AB)
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Warto wiedzieć

Jeszcze nigdy w historii nie in-

westowano tak dużych środków 

w produkcję żywności, która jest 

alternatywą dla zwierzęcych pro-

tein. Coraz więcej ludzi, szczegól-

nie młodych, nie je mięsa. Pijemy 

mleko roślinne, jemy burgery przy-

pominające kształtem i kolorem 

wołowe, spożywamy produkty z 

buraków, grzybów i fasoli. Pojawiły 

się już „zamienniki” z jajek, a nawet 

ryb. Weganie uważają, że to jedyny 

sposób, aby w przyszłości wyżywić 

szybko rosnącą populację świa-

ta. W ostatniej dekadzie nakłady 

branży artykułów spożywczych, 

alternatywnych do zwierzęcych, 

wzrosły prawie dziesięciokrotnie. 

W roku 2010 było to 307 mln euro, 

a w 2020 r. – 2,6 mld euro. Szwaj-

carska spółka Blue Horizon (naj-

większy producent art. wege) ma 

udziały w kalifornijskich firmach 

produkujących wegańskie kotlety 

i kiełbaski. Inwestuje także w inne 

przedsiębiorstwa produkujące ro-

ślinne zamienniki. I tak np. sosy, 

masła czy majonezy uzyskują z 

wody po ugotowaniu ciecierzycy i 

białej fasoli. Woda ta zwana Aqu-

afaba zastępuje w daniach kurze 

białko. Nową branżę nazwano 

Food Tech – technologie spożyw-

cze. Musi ona jeszcze popracować 

nad smakiem i zmniejszyć zużycie 

energii potrzebnej do wyprodu-

kowania żywności. Bardzo daleko 

jej do wydajności, którą ulepszali 

latami producenci mięsa. Wizjo-

nerzy chcą w przyszłości zrezygno-

wać nie tylko z rzeźni, ale też z pól 

uprawnych. Food Tech podkreśla 

swe zalety wpływające na klimat. 

Do produkcji wegańskiego kotle-

ta potrzeba zaledwie 1/20 wody 

zużytej do stworzenia mięsnego 

odpowiednika, a do atmosfery zo-

staje uwolniona tylko 1/10 gazów 

cieplarnianych. Jak na razie spo-

życie mięsa w Europie drastycznie 

nie spadło. Znawcy tematu twier-

dzą, że trzeba poczekać na Azję, bo 

gdy Chińczycy dostrzegą w Food 

Tech biznes to reszta świata będzie 

musiała się do niego przekonać.

UTW w drodze

Słuchacze UTW i przedstawiciele 

Gubińskiej Rady Seniorów odbyli 

wspólnie jednodniową, integracyj-

ną wycieczkę do Wrocławia. Brak 

zajęć przez 12 miesięcy spowodo-

wał potrzebę odbudowy relacji 

międzyludzkich. I tak zrodził się 

pomysł wyjazdu na Wielką Wyspę 

we Wrocławiu, bowiem chodziło 

oto, aby ludzie spędzili więcej cza-

su na powietrzu, łącząc rekreację 

z poznawaniem. Wędrówkę roz-

poczęliśmy w Parku Szczytnickim 

z przewodnikiem, który pokazał 

nam rzadkie gatunki drzew. Park 

cieszy nie tylko turystów, ale i też 

mieszkańców Śródmieścia, bo-

wiem można tu uprawiać joging, 

spacery i jazdy rowerem. Dalej 

spacerkiem przeszliśmy na Eks-

perymentalne Osiedle WuWa, 

powstałe w latach dwudziestych 

XX w. Wiele rozwiązań architekto-

nicznych z tego projektu realizo-

wanych jest obecnie. Ruszyliśmy 

w drogę i przywitało nas niezwykłe 

widowisko - Fontanna Multime-

dialna. Jest to największa fontan-

na w Polsce i jedna z największych 

w Europie o wymiarach 115 na 108 

m. Pokazy daje 300 dysz wodnych, 

które w połączeniu z 800 źródła-

mi światła, dźwiękiem i dyszami 

ognia daje niesamowite przed-

stawienie. Widowisko zaczyna się 

o pełnej godzinie w ciągu dnia, a 

specjalny pokaz jest o godz.22.00. 

Muzyka jest różnorodna od klasyki 

po utwory współczesne (np. rock). 

Spektakl trwa 20 minut. Byliśmy 

tam w odpowiednim czasie i mo-

gliśmy przeżyć niezwykły koncert 

(V Symfonia Beethovena) połączo-

ny z niesamowitym pokazem. Na-

stępnie weszliśmy do ”raju”, czyli 

Ogrodu Japońskiego. Znajduje się 

w pobliżu Hali Stulecia, a powstał 

z okazji Wystawy Stulecia we Wro-

cławiu. W czasie wielkiej powodzi 

w 1997 r. przez trzy tygodnie ogród 

był pod wodą. Dopiero w 1999 r. 

udało się ponownie przywrócić 

blask temu miejscu. Ogród po-

wstał zgodnie z japońską tradycją 

i sztuką ogrodową. Zaaranżowali 

go specjaliści z miasta Nagoya. Za-

chwyciła nas roślinność, kaskady 

wodne i mostki. Ostatnim punk-

tem naszego programu było zwie-

dzanie Afrykarium, które znajduje 

się we Wrocławskim ZOO. Nazwa 

powstała z dwóch wyrazów: Afry-

ka i Akwarium, a pomysłodawcą 

przedsięwzięcia i nazwy jest Ra-

dosław Ratajszczak. Obiekt został 

otwarty w październiku 2014 r. Jest 

to pierwsze w Polsce oceanarium 

i jedyne na świecie, które poświę-

cono faunie i florze jednego konty-

nentu. Panuje tu iście afrykańska 

temperatura. Miejsce niezwykłe – 

szyby i tunel zbudowane są z akry-

lu i to grubego, by pod naporem 

wody nie doszło do pęknięć. Wi-

dzieliśmy zwierzęta takie jak: kro-

kodyle nilowe, hipopotamy, kotiki, 

dikdiki, potężne żółwie i in. Ryby 

– m.in. mureny, płaszczki, rekiny 

czarnopłetwe, manaty, meduzy i 

wiele innych gatunków; były tak-

że pingwiny. Było tej fauny i flory 

tak wiele, że trudno wszystko spa-

miętać. Całe wykończenie wnętrz 

przypomina formy skalne i kolory 

charakterystyczne dla Afryki. Je-

steśmy pod wielkim wrażeniem i 

polecamy zwiedzenie tego miej-

sca. Przewodnik powiedział nam, 

że w Łodzi powstanie podobny 

obiekt – Azjarium, poświęcony flo-

rze i faunie Azji. Czekamy więc na 

otwarcie!

Zdrowie na talerzu

Jeżyny - znaną nam jeżynę nazy-

wa się też ożyną lub ostreżyną. Są 

bogatym źródłem błonnika, przy-

spieszają przemianę materii  Za-

wierają najwięcej witaminy E (czyli 

witaminy młodości) ze wszystkich 

owoców leśnych, a także minerały: 

wapń i magnez. Właściwości lecz-

nicze jeżyn wykorzystywane były w 

medycynie ludowej. Wykorzysty-

wano sok na przeziębienia, a także 

w celu wzmocnienia organizmu i 

zwalczania drobnych infekcji. Na-

parem z liści leczono biegunki. 

Jeżyny możemy jeść na surowo z 

cukrem i jogurtem. Dostępne są 

dżemy i konfitury z tej rośliny – 

można je wykorzystać jako doda-

tek do ciast, tortów, naleśników. 

Dużą wartość mają naturalne soki 

z jeżyn, które możemy dodawać 

do herbaty, kawy lub orzeźwiają-

cych koktajli. Z jeżyny koreańskiej 

produkuje się popularny w Korei 

trunek o nazwie Bokbunja. Jest 

to mocne wino o słodkim smaku 

– podawane jest do dań rybnych i 

młodych ośmiorniczek.

Phishing w Internecie 

To jedna z metod wykorzystywana 

przez cyberprzestępców do wyłu-

dzenia wrażliwych danych, takich 

jak: loginy, hasła, nr kart kredyto-

wych czy nr pesel. Plaga wyłudzeń 

w Internecie dzieje się na wielką 

skalę. Ostrzegają przed nimi banki. 

Skarżą się wielkie serwisy zakupo-

we – m.in. Grupa OLX.  Sporządziła 

ona  listę punktów, które pomogą 

uchronić się przed oszustwem.

1/ Każdy kontakt przez Whatsapp 

w sprawie ogłoszenia z OLXa od 

nieznajomego numeru należy 

traktować jako próbę oszustwa i 

zignorować.

2/ Nie klikamy w żadne linki do 

rzekomej płatności ani instrukcje 

przesłane przez nieznane nam 

osoby.

3/ Nie logujemy się na stronach do 

rzekomych płatności czy „otrzyma-

nia pieniędzy”.

4/ Nie należy podawać numeru 

CVV karty kredytowej ani jej da-

nych. Nie ma czegoś takiego jak 

przelew na kartę kredytową!

Cały proces przesyłek OLX odby-

wa się w aplikacji OLXa i nie wol-

no przenosić komunikacji poza tą 

aplikację. W przypadku, gdy ktoś 

padnie ofiarą i zorientuje się, że 

został oszukany, powinien natych-

miast zablokować w banku kartę 

płatniczą, zgłosić się do banku w 

celu ustalenia możliwości cofnię-

cia transakcji, zmienić hasło do 

logowania w bankowości elektro-

nicznej. Dobrze też wprowadzić 

podwójną weryfikację transakcji 

za pomocą karty płatniczej.

Opr. strony - S. Łapkowska

Słowo ponad granicami vol.2

„Tak ludzkie uczucia” 
(Anna Rzun)

Wciąż odczuwam brak powietrza,

Jesteś tlenem, którym zaciągam się co chwilę,

Dławię się, brakuje mi cząstki, dzięki której żyję,

Bez Ciebie umieram w środku światła,

Tliło się uczucie, oświetliwszy mi światła

Brakuje mi tego,

Rozdzierasz mnie, wprawiasz w zadumę,

Bez Ciebie jak bez tlenu potrzebnego,

Odejdę, gdzie zawarta ta cała enigma

Co niczym dym umyka z mego ciała,

Wciąż potrzebuję obecności twej przy mnie,

Wciąż czuję drogę, jaką prowadzisz mnie,

Jesteś oazą mnie,

Nie zamykaj oczu, bądź przy mnie, napraw wszystko,

Zostawmy tylko tę przeszłość, co złem nie napawa Cię,

Obierzmy sobie nową drogę.
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Zapisali się w naszej pamięci...

Wkrótce Święto Zmarłych. Tradycyjnie wspomnijmy tych, którzy w 

okresie od ostatniego święta opuścili padół ziemski. Wspomnijmy 

wszystkich, a niektórych gazeta przypomni tych, którzy z różnych po-

wodów zapisali się w pamięci mieszkańców. W ostatnich 12 miesią-

cach na naszym cmentarzu przybyło ponad 200 nowych grobów. 

Przez wiele lat dochodziło do tragedii 

Grudzień 2020. Pelagia Radecka, 

lat 91, jedna z najstarszych Pio-

nierek w naszym mieście. Była w 

grupie Pionierów, ludzi, którzy jako 

pierwsi przybyli do naszego miasta 

i podjęli ogromny trud jego odbu-

dowy. Urodziła się w 1929 roku w 

Warszawie. Jako 16-letnia Pelagia 

z panią Heleną Szmitową oraz pa-

nem Janem Kędzierskim pojechali 

na zachód, w ślad za wojskiem ra-

dzieckim i w kwietniu dotarli do 

Gubina. 

Grudzień 2020. Janusz Milczarek, 

lat 61, wieloletni dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Krośnie Od-

rzańskim. Pracował w Starostwie 

Krośnieńskim, był mieszkańcem 

Gubina. Wcześniej pracował jako 

technik drogowy, technik budow-

lany oraz Kierownik Działu Budo-

wy. 

Styczeń 2021. Ksiądz Artur God-

narski, lat 52, pracował jako wi-

kariusz w parafiach pw. Świętej 

Trójcy i pw. Matki Bożej Fatimskiej. 

Nauczał religii w gubińskich szko-

łach. W 2013 roku został miano-

wany rektorem kościoła pw. Maryi 

Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w 

Gubinie. Odszedł w 27. roku ka-

płaństwa.

Styczeń 2021. Józef Dworczak 

podpułkownik, lat 94, wieloletni 

dowódca 59 Batalionu Łączności. 

Przybył do Gubina wraz podod-

działami tworzącymi garnizon w 

naszym mieście. Pełnił służbę na 

różnych stanowiskach w jednost-

kach dywizji. Społecznie działał w 

szeregach Związku Byłych Żołnie-

rzy Zawodowych.  

Styczeń 2021. Marianna Sibińska, 

lat 91, jedna z pierw szych biblio-

tekarek w powojennym Gubinie. 

Przepra cowała w niej 36 lat, ostat-

nim miejscem jej pracy była biblio-

teka w ratuszu. 

Styczeń 2021, Anna Kamińska, lat 

68, członkini zespołu śpiewaczego 

„Gubińskie Łużyczanki”, wcześniej 

działaczka m.in. w  Stowarzysze-

niu Kobiet Gubin/Guben NYSA w 

Gubinie. Wieloletnia pracownica 

Urzędu Celnego w Rzepinie – Od-

dział w Gubinie. 

Luty 2021. Mieczysław Szkudliń-

ski, lat 84, wieloletni ordynator 

oddziału wewnętrznego szpitala w 

Gubinie. Funkcję tę peł nił do cza-

su przejścia na emeryturę w 1999 

roku.

Luty 2021. Maria Birycka, lat 83, 

pracownica Powszechnej Spół-

dzielni Spożywców „Społem”, zna-

na i szanowana przez mieszkań-

ców jako wieloletnia kierowniczka 

restauracji „Parkowa”. Jej postać 

przeszła do historii miasta.

Luty 2021. Janina Ruszczyńska, 

lat 78, znana głównie jako kio-

skarka. Szanowana i lubiana - za-

wsze uśmiechnięta i życzliwa dla 

innych. Kupując w kiosku gazetę 

zawsze można było z nią chwilę 

porozmawiać o życiu, codziennych 

sprawach, smutkach i radościach... 

Luty 2021. Tadeusz Juchacz, lat 

91, postać powszechnie znana w 

środowisku gubińskich myśliwych 

i jako rzeźnik przez wiele lat pro-

wadzący sklep mięsny przy ulicy 

Śląskiej.

Luty 2021. Juliusz Wróblewski, lat 

92, Pionier Gubina. Gdy po wojnie 

pojawił się w Gubinie, miał raptem 

18 lat. Pomimo tego miał znaczący 

udział w zagospodarowaniu miasta. 

Po powrocie z wojska w 1951 roku 

podjął pracę w prywatnym warszta-

cie Nowackiego przy ul. Kosynierów. 

Pracował przy uruchomieniu łaźni 

miejskiej (obecny budynek PTTK), 

przepompowni, oczyszczalni ście-

ków, żłobka i przedszkola przy ul. 

Wiejskiej (obecnie T. Kunickiego).

Marzec 2021. Małgorzata Brzeziń-

ska, lat 56, nauczycielka wycho-

wania fizycznego w SP nr 2. W tej 

szkole przepracowała ponad 30 

lat i głęboko wryła się pamięć ca-

łej społeczności szkol nej na prze-

strzeni kilku pokoleń. Była inicja-

torką wyjazdów integracyjnych, 

imprez sportowych, konkursów i 

festynów. 

Maj 2021. Andrzej Konieczka, lat 

82, współtwórca Oddziału Miej-

skiego PTTK w Gubinie. Długoletni 

członek Zarządu OM PTTK. Pełnił 

funkcje prezesa ds. gospodar-

czych, skarbnika Oddziału. Działał 

w Klubie Górskim „Deptaki”. Inicja-

tor wielu wycieczek turystycznych.  

Czerwiec 2021. Wielisława Mali-

nowska, lat 69, od września 1982 

roku powierzono jej obowiązki 

dyrektora nowo otwartego Przed-

szkola Miejskiego Nr 3. Jako pierw-

sza dyrektorka zajęła się zakupem 

sprzętu, wyposażeniem sal, nabo-

rem dzieci i zatrudnieniem kadry 

nauczycielskiej. Całe swoje życie 

zawodowe poświęciła pracy z 

dziećmi i młodzieżą.

Choć od zakończenia działań wojen-

nych w naszym mieście minie wkrót-

ce 77 lat, to wojna wciąż o sobie daje 

znać. Jerzy Czabator w publikacji pt. 

„Gubin. Ostatnie miesiące wojny” na-

pisanej w marcu 2008 roku napisał 

m.in.: „W okresie od wiosny do listo-

pada 1946 roku w Gubinie saperzy 

usunęli i zniszczyli 63310 min przeciw-

piechotnych, 10333 miny przeciwczoł-

gowe, 1043 bomby lotnicze, 143894 

pociski artyleryjskie, 17868 granatów 

ręcznych, 25876 min moździerzo-

wych oraz dużą ilość innych materia-

łów wybuchowych.

Pomimo olbrzymiego wysiłku w roz-

minowaniu Gubina i okolic, przez wie-

le lat jeszcze dochodziło do tragedii. 

W latach 60-tych przy budowie sza-

letów publicznych przy ul. Obrońców 

Pokoju zginął od wybuchu miny pra-

cownik. Jeszcze obecnie pomimo, że 

upłynęło tyle lat po wojnie, to zdarza-

ją się przypadki znalezienia pocisków 

i innej amunicji niebezpiecznych dla 

życia ludzkiego. Jednym z miejsc 

gdzie dokonano niszczenia (neutrali-

zowania) min i pocisków był teren au-

todromu ćwiczeń wojskowych przy 

ul. Cmentarnej - naprzeciwko osiedla.

Wydawało się wówczas, że na śmierć 

ukrytą pod ziemią już nikt się nie 

natknie. Rzeczywistość jest niestety 

inna. Każdego roku mieszkańcom 

Gubina potrzebna jest interwencja 

patrolu saperskiego. Ostatnia miała 

miejsce 6 października br. Mł. chor. 

Rafał Turczyniak zastępca dowódcy 

21 patrolu saperskiego, tak relacjonu-

je zdarzenie: W tym dniu mieliśmy 

dwa zdarzenia w Gubinie, podczas 

prac ziemnych przy ul. Pułaskiego 

znaleziono granat moździerzowy ka-

libru 82 mm, a w rejonie prac arche-

ologicznych w parku Waszkiewicza 

(willa Wolfa) znaleziono także granat 

moździerzowy tego samego kalibru. 

Na ulicy Pułaskiego została zarządzo-

na ewakuacja mieszkańców pobli-

skich bloków, bo tego wymagają obo-

wiązujące w tym zakresie procedury. 

Taki niewypał może w każdej chwili 

(podczas transportu) eksplodować i 

w zasięgu tej eksplozji znalazły by się 

po części budynki mieszkaniowe. Jak 

w statystykach patrolu zapisało się 

w tym roku nasze miasto? Zdaniem 

chor. R. Turczyniaka patrol stosunko-

wo często pracuje w Gubinie. W tym 

roku miało miejsce 19 zgłoszeń o wy-

kryciu niewybuchów i niewypałów. 

Były to: granaty ręczne – 2 szt., grana-

ty moździerzowe kal. 81-120 mm – 13 

szt., pociski artyleryjskie kal. 45-122 

mm - 8 szt., amunicja strzelecka – 

3708 szt. Inspektor Urzędu Miejskie-

go Robert Wawrzyniak korzystając z 

okazji przypomina o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa podkreśla: 

w przypadku odnalezienia podejrza-

nego przedmiotu: nie odkopuj, nie 

dotykaj, a w szczególności nie pod-

noś, nie przesuwaj, nie używaj wobec 

przedmiotu jakichkolwiek narzędzi, 

nie wrzucaj do ogniska, stawów lub 

głębokich rowów, w miarę możliwo-

ści zabezpiecz miejsce znalezienia 

przed dostępem innych osób, powia-

dom Policję - stosuj się do ich wskazó-

wek, do czasu przyjazdu wezwanych 

służb pozostań w pobliżu znaleziska. 

Nie dopuść innych osób do zbliżania 

się lub manipulowania przedmiotem. 

(sp)
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Honorowi Obywatele Gubina Powiększone zbiory

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 VI .

Pierwsza w Europie 

Józef Bartkowiak

Urodził się 19 stycznia 1941 roku w 

miejscowości Osieczna koło Lesz-

na Wlkp. Maturę zdał w leszczyń-

skim Liceum Ogólnokształcącym. 

Wykształcenie wyższe uzyskał na 

Uniwersytecie im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii (kie-

runek chemia) w 1964 roku. Skoń-

czył także studia podyplomowe 

z zakresu zarządzania. W latach 

1964 – 1970 pracował jako na-

uczyciel w Technikum Rolniczym 

w Kamieniu Małym.  Od połowy 

sierpnia 1970 roku zamieszkał w 

Gubinie, gdzie podjął pracę na sta-

nowisku dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych. Co warto podkreślić? 

Był wówczas najmłodszym dyrek-

torem szkoły w Polsce. Pracę na 

tym stanowisku zakończył po 37 

latach pracy przechodząc w 2007 

roku na emeryturę. Był bardzo 

aktywnym przede wszystkim w 

działalności społecznej, kultural-

nej i sportowej. Jako nauczyciel 

i dyrektor kładł duży nacisk na 

wychowanie młodzieży poprzez 

liczne zajęcia muzyczne: kapela, 

taniec ludowy, taniec współczesny, 

orkiestra dęta i grupa „Pompons”, 

zajęcia sportowe - był inicjatorem 

zorganizowania sekcji siatkowej w 

klubie „Carina” i współtwórcą suk-

cesów gubińskich siatkarzy oraz 

inicjatorem budowy boisk do gry 

w plażową piłkę siatkową. Rozbu-

dował i utrzymywał kontakty mię-

dzynarodowe np. Niemcy, Francja 

(od 1991 roku młodzież wyjeżdża 

na praktyki zagraniczne – zawo-

dowe do wyspecjalizowanych go-

spodarstw rolnych i hoteli). Zespól 

Szkól Rolniczych (ZSR) dawał mło-

dzieży szansę zdobycia wykształ-

cenia m.in. mechanika rolnictwa, 

hotelarza, pracownika turystyki, 

sportowców. Młodzież i kadra po-

pularnego „rolniczaka” wspierała 

różne przedsięwzięcia kulturalne 

w mieście i gminie wiejskiej. Dy-

rektor Józef Bartkowiak - człowiek 

niezawodny i skuteczny, dbał o 

komfortowe warunki nauki i pracy 

młodzieży i nauczycieli remontu-

jąc, rozbudowując szkołę i internat. 

Szkoła wzbogaciła się o nowa halę 

sportową i nowoczesne warsztaty 

szkolne. J. Bartkowiak na zasłu-

żonej lecz niedługiej emeryturze 

cieszył się szczęściem rodzinnym, 

cieszyły go sukcesy zawodowe 

Absolwentów i Nauczycieli „swo-

jej” szkoły. Do końca swoich dni 

był entuzjastą sportu, kultury oraz 

działaczem społecznym. Swoja 

niespożytą energię wykorzysty-

wał pracując społecznie na rzecz 

mieszkańców miasta, gminy, po-

wiatu i województwa. Tytuł „Hono-

rowego Obywatela Miasta Gubina” 

Rada Miejska nadała mu 30 sierp-

nia 2001 roku. Za pracę zawodo-

wą i społeczną został nagrodzony 

licznymi medalami, orderami, od-

znaczeniami, wyróżnieniami oraz 

odznakami. Zmarł 3 marca 2015 r. 

Pochowany został na cmentarzu w 

Osiecznej koło Leszna Wlkp.

Gottfried Hain 

Urodził się w 1956 w Nowym By-

tomiu (Rzeczpospolita Polska). 

Kształcił się w latach 1963-1973 na 

Politechnice w Luckau. W związku 

z powstaniem Zakładów Włókien 

Sztucznych w Guben przeszedł 

tam szkolenie na wykwalifikowa-

nego pracownika do obsługi linii 

technologicznej. W międzyczasie 

odbył szkolenie w szpitalu powia-

towym by zostać dyplomowanym 

pielęgniarzem. Następnie kształcił 

się na Wyższej Szkole Zawodowej 

w Cottbus. W latach 1981 – 1982 

rozpoczął studia teologiczne na 

seminarium teologicznym w Buc-

kow/Mark w Szwajcarii. Przez dwa 

lata pełnił służbę wojskową woj-

skach inżynieryjno-budowlanych. 

W międzyczasie pracował na róż-

nych stanowiskach związanych ze 

służbą zdrowia. Był pielęgniarzem 

pomocniczym w szpitalu powia-

towym w Guben, pielęgniarzem 

chirurgicznym w szpitalu Naemi

-Wilke-Stift i starszym pielęgnia-

rzem na sali operacyjnej. W roku 

1990 objął stanowisko  Naczelni-

ka Wydziału Opieki Społecznej i 

Naczelnika Wydziału w Urzędzie 

Powiatowym. Tu rozpoczyna się 

jego kariera urzędnicza i kontakty 

z administracją samorządową w 

Gubinie. W latach 1994-2002 zo-

staje burmistrzem miasta Guben. 

Współpracując owocnie z gubiń-

skim burmistrzem Czesławem 

Fiedorowiczem współtworzy wiele 

inicjatyw mających na celu rozwój 

współpracy pomiędzy obu przy-

granicznym miastami. Jest inicja-

torem wielu działań prowadzących 

do udzielania pomocy Gubinowi 

w okresie po transformacji ustro-

jowej. Doceniła to Rada Miejska 

wyróżniając w lutym 2002 roku 

burmistrza G. Haina tytułem „Ho-

norowy Obywatel miasta Gubina”. 

W kolejnych latach pełni wiele od-

powiedzialnych stanowisk między 

innymi jako asystent dyrektora ad-

ministracyjnego w szpitalu Naemi

-Wilke-Stift, dyrektora Zarządzają-

cego Firmy Mebli Medycznych w 

Guben, Dyrektora Zarządzającego 

w Naemi-Wilke-Stift Verwaltung & 

Service GmbH. Zawsze przyjazny 

naszemu miastu, człowiek na po-

moc którego można liczyć.        (sp)

W tym roku Stowarzyszenie Przy-

jaciół Ziemi Gubińskiej wystąpił z 

apelem do społeczeństwa naszego 

miasta o przekazywanie przedmio-

tów zbędnych w domu, a mogą-

cych wzbogacić zbiory Izby Muze-

alnej SPZG. Od początku bieżącego 

roku zbiory powiększyły się o 28 eks-

ponatów.

Przemysław Nowakowski przekazał 

trzy przedwojenne butelki po gu-

beńskich winach z dobrze zacho-

wanymi etykietami oraz stare drew-

niane wieszaki na ubrania. Róża 

Konopko przekazała biało-czerwo-

ną flagę, którą przywieźli na Ziemie 

Zachodnie jej dziadkowie, a znalazła 

ją przypadkowo na strychu domu w 

którym zamieszkiwali dziadkowie. 

Flaga posiada ślady użytkowania 

przez dziesięciolecia i w takim sta-

nie jest też wyeksponowana. Rado-

sław Krasucki podarował kapelusz 

wyprodukowany w Guben. Jerzy 

Zawadzki przekazał przedwojenną 

wyciskarkę do soków, oraz butelki 

po lekarstwach sygnowane  na-

pisem Guben, które znalazł jego 

sześcioletni wnuczek Franek Hylak. 

Przekazał również metalową ben-

zynową zapalniczkę do papierosów. 

Andrzej Skarżyński podarował lam-

powy radioodbiornik „Diora”. Stara-

niem prezesa SPZG udało się pozy-

skać do Izby sztandar Gubińskich 

Zakładów Przemysłu Terenowego 

w Gubinie. Jan Skóra podarował 

numerator do znakowania drew-

na, a od Grzegorza Petrykowskie-

go otrzymaliśmy starą niemiecką 

metalową tablicę firmy ubezpie-

czeń od pożaru. Karolina Białowus 

przekazała gubeńską pamiątkową 

odznakę z 1930 roku. Ostatnie po-

darowane eksponaty w tym okre-

sie to: użyczony na pokaz projektor 

produkcji radzieckiej „Ruś” wraz z 

dwiema szpulami filmu związane-

go z Zakładami Obuwia „Carina” z 

lat 70. Użyczył  Eugeniusz Olech-

nowicz. Radziecki telefon polowy, 

manierkę, menażkę i dwie książki  

o tematyce wojskowej przekazał 

Zbigniew Gaczyński. Andrzej Ko-

złowski przekazał przedwojenną 

tablicę z nazwą ulicy Moltkestr. (ul. 

Wyzwolenia), a Mieczysława Bro-

dziejewska przekazała maszynę do 

szycia marki „Pfaff”. Ponadto zbio-

ry fotograficzne poszerzyły się o 

fotografie przekazane przez Alicję 

Szymczyszyn. To zdjęcia z czasów, 

kiedy mąż Jan pełnił służbę woj-

skową. Przy tej okazji, jeszcze raz 

wszystkim darczyńcom serdecznie 

dziękujemy.                                   (spsb)

W Guben powstanie pierwsza 

na naszym kontynencie fabry-

ka wodorotlenku litu. Będzie on 

wykorzystywany do wyposażenia 

samochodów elektrycznych (aku-

mulatory). Szacowany koszt inwe-

stycji to ponad 470 milionów euro. 

Fabryka ma powstać w ciągu naj-

bliższych trzech lat w parku prze-

mysłowym Guben Sud,, a zatrud-

nienie w niej znajdzie 160 osób, 

głównie techników, inżynierów 

oraz pracowników produkcji. 

Rocznie ma być produkowane 

około 25 tys. ton wodorotlenku 

litu. Do tematu powrócimy. (am)

Czytanie wzmacnia
W sobotę, 9 października, w Miej-

skiej Bibliotece Publicznej w Gu-

binie, zorganizowano VII Noc Bi-

bliotek, tym razem pod hasłem 

„Czytanie wzmacnia”.

Uczestników przywitała dyrektor 

MBP Ewa Dąbek. Omówiła za-

łożenia tej ogólnopolskiej akcji 

oraz zaprezentowała wiersz Jo-

anny Mueller „Co to za tuba, co 

to za wzmacniacz?”. Tegoroczna 

multimedialna prezentacja „Li-

teratura, jazz i film w kulturze 

polskiej XX wieku” prowadzona 

przez Andrzeja Winiszewskie-

go, dziennikarza radiowego i 

pasjonata jazzu wprowadziła 

publiczność w przenikający się 

świat tych obszarów kultury. A. 

Winiszewski w interesujący spo-

sób przybliżył twórców, zarówno 

tych znanych (m.in. K.I. Gałczyń-

ski, Jan Ptaszyn Wróblewski) 

jak i tych trochę zapomnianych 

(m.in. Wiktor Jung, na świecie 

jako Victor Young), którzy mieli 

niemały wpływ na postrzeganie 

polskiej kultury w kraju jak i za 

granicą. 

Trudno wymienić wszystkie 

omawiane tematy, bowiem pre-

zentacja była bardzo bogata „w 

treść” i zaowocowała ożywioną 

dyskusją uczestników Nocy Bi-

bliotek. 

Temat nie został wyczerpany, 

stąd decyzja o kolejnym spotka-

niu z A. Winiszewskim w biblio-

tece. 

(red)
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Urozmaicona twórczość
Galeria „Ratusz” Gubińskiego 

Domu Kultury zaprasza na otwar-

cie wystawy malarstwa Dariusza 

Kalety, wirtuoza pędzla i wspania-

łego narratora. Wernisaż odbędzie 

się 23 października o godz. 18.00. 

Obrazy Dariusza Kalety osadzone są 

w najlepszych tradycjach sztuki eu-

ropejskiej, są świadectwem talentu 

i głębokiej znajomości technologii 

malarskiej.  Urodził się w 1960 roku 

w Lubaniu Śląskim. Odebrał grun-

towne wykształcenie plastyczne w 

krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-

nych na Wydziale Grafiki w Katowi-

cach. W 1987 roku otrzymał dyplom 

w pracowni profesora Tadeusza 

Grabowskiego, wkrótce otrzymu-

jąc aneks w pracowni litograficznej 

profesora Tadeusza Gawrona. Sze-

rokiemu gronu znany jest nie tylko 

jako malarz, ale także jako działający 

od 2002 roku dyrektor Galerii Sztuki 

Współczesnej w Kołobrzegu, dający 

widzom możliwość kontaktu z dzie-

łami wybitnych mistrzów malarstwa 

dawnego i współczesnego.  Jako 

artysta najpełniej realizuje się w 

olejnym malarstwie sztalugowym. 

Urozmaiconą twórczość,  w której 

wyróżnić można liczne inspiracje, 

cechuje zawsze nadzwyczajna dba-

łość o swój artystyczny warsztat. Ma 

na swym koncie kilkanaście wy-

staw indywidualnych i zbiorowych. 

Artysta znalazł się na 81. miejscu 

w rankingu 300 najważniejszych 

artystów od 1945 roku aż po czasy 

współczesne - Kompas Sztuki 2014 

opublikowany w Rzeczypospolitej 

2015.  W drugim numerze kwartal-

nika „Artysta i Sztuka” (2012) ukazało 

się obszerne omówienie twórczości 

Dariusza Kalety.

Stuknęła „trzynastka”
Trzynasta edycja Lubuskich Zadu-

szek Jazzowych to może jeszcze 

nie pretekst do świętowania, ale 

z całą pewnością ta „trzynastka” 

zapadnie nam głęboko w pamięć. 

Wspominać będziemy tym razem 

nie jazzmana, a piosenkarza, usły-

szymy niekoniecznie jazzowe stan-

dardy a pamiętane do dziś piosenki 

„Izolda”, „Zacznij od Bacha” czy „Z 

Tobą chce oglądać świat”. A wszyst-

ko za sprawą jednego z najwybit-

niejszych polskich saksofonistów 

jazzowych Piotra Barona.

Projekt płytowy „Wodecki Jazz” to 

dowód na to, że muzyka bywa po-

nadczasowa. Na piosenkach Zbi-

gniewa Wodeckiego wychowały się 

wszak pokolenia Polaków, a ich tek-

sty i muzyka do dziś są wymieniane 

jako jedne z najlepszych w historii 

polskiej piosenki. Piotr Baron roz-

począł realizacje swojego pomysłu 

w rok po śmierci piosenkarza, jako 

swoisty hołd dla Wodeckiego. Się-

gnął po Jego nieśmiertelne songi i 

przełożył je na język jazzu. Do pro-

jektu zaprosił znakomitych polskich 

jazzmanów: Roberta Majewskiego 

(trąbka), Michała Tokaja (fortepian), 

Macieja Adamczaka (kontrabas) i 

Łukasza Żytę (perkusja). Całość od 

początku wspierała córka artysty 

Kasia Wodecka Stubbs, która w 

kontekście powstającej płyty pisała: 

Dziś mało kto pamięta skrzypcowe 

sola Zbigniewa Wodeckiego w eks-

trawaganckich aranżacjach, nocne 

jazzowanie w klubie Jaszczury, trasy 

z przyjaciółmi muzykami jak Marek i 

Wacek, Andrzej Zaucha, czy nagra-

nia z Andrzejem Trzaskowskim. A to 

jeden z najciekawszych o bogatych 

muzycznie okresów w twórczości 

Taty. I dalej wspominała wzajem-

ne relacje ojca z Piotrem Baronem: 

Spotykali się przez lata na koncer-

tach, mijali w salach, rozmawiali o 

muzyce przez telefon w trasach na 

autostradach. Kiedyś Piotr zapropo-

nował jazzowe wersje klasycznych 

utworów Zbyszka z lat 70, tych z 

jego udziałem. Tata się ucieszył. Nie 

zdążyli. Ale projekt mimo wszystko 

powstał a Piotr Baron tego roku za-

prezentuje go gubińskiej publicz-

ności. Warto przyjść i posłuchać. Raz 

jeszcze pożegnać wielkiego artystę 

i posłuchać wybitnych polskich ja-

zzmanów… zanucić dobrze przecież 

znane i pamiętane do dziś piosenki. 

(awi)

Galeria „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury zaprasza 

10 listopada, o godzinie 17.00 na koncert.  

Organizator: Gubiński Dom Kultury, Gubińskie 

Towarzystwo Kultury oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

W programie koncertu między innymi: występ chóru UTW 

oraz gubińscy muzycy - amatorzy. 



13   czwartek  21.10.2021społeczeństwo
SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

Klasa I A. Wychowawca: Justyna Zaroda; uczniowie: Maja Bończyk, Stanisław Dębniak, Oliwier Folerski, Amanda Gawlik, Marcel Hrabski, Igor Jachacz, Hanna Jacyszyn, Hubert Jaskól-
ski, Amelia Kębłowska, Fabian Korczyński, Nataniel Kowalski, Nadia Łukowiak, Jakub Makaś, Alicja Osipowicz, Kacper Piotrowski, Antoni Radomski, Natan Reiwer, Lena Szostak, Kornelia Szulka, Kacper 
Trąkowski. 

Klasa I B. Wychowawca: Małgorzata Granda; uczniowie: Maja Dąbkowska, Aurelia Drobek, Michał Gancarz, Bartosz Giergasz, Nikola Górniak, Maja Guc, Zuzanna Homan, Julian Klinke, 
Ksawery Kowalczuk, Natan Król, Nina Kubiak, Bartosz Leczycki, Maksymilian Maścielnica, Marcel Osękowski, Diana Pacia, Fabian Podgórski, Małgorzata Pulikowska, Maja Rybczyńska, Cezary Rzepka, 
Michał Sienkiewicz, Oskar Soroko, Tomasz Szarfaniec, Kacper Witczak, Igor Wojnas, Pola Wronka, Antoni Żuława. 

Raport 998
05.10. Chlebowo - gniazdo os na 

terenie miejscowej szkoły neutra-

lizował jeden zastęp strażaków 

z Gubina i miejscowa jednostka 

OSP.

06.10. Miejsce znalezienia niewy-

buchu z czasów wojny przy ul. 

Puławskiego zabezpieczał jeden 

zastęp strażaków z tutejszej Ko-

mendy PSP i Jednostka OSP ze 

Starosiedla. Na miejscu zdarzenia 

były ponadto cztery radiowozy 

policyjne, karetka pogotowia i pa-

trol saperski.

08.10. Przy ul. B. Chrobrego kieru-

jący samochodem Audi „przebił” 

barierkę ochronną i koziołku-

jąc wpadł do Nysy Łużyckiej. Na 

miejsce wypadku zadysponowa-

no 5 zastępów z PSP, jedną gru-

pę specjalistyczną ratownictwa 

technicznego, 5 karetek pogoto-

wia i dwa radiowozy policji oraz 

służby niemieckie.

08.10. Do kolizji samochodu oso-

bowego z motocyklem doszło na 

skrzyżowaniu ulic Paderewskie-

go i Kossaka. Straty oszacowano 

na około 3 tys. zł., a przyczyną było 

niezachowanie zasad bezpiecz-

nej jazdy. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano dwa zastępy 

strażaków i dwa radiowozy policji.

10.10. Do pożaru śmieci w pusto-

stanie przy ul. Chrobrego zadys-

ponowano  dwa zastępy straża-

ków i radiowóz policji. Przyczyną 

było podpalenie.

10.10. W okolicy Żytowania do 

podpalonej ścioły leśnej o pow. 

ok. 10 arów zadysponowano dwa 

zastępy strażaków i służby leśne.

13.10. Na ul. Sportowej doszło do 

kolizji dwóch samochodów oso-

bowych Mercedesa i WV. Skutki 

zderzenia usuwał jeden zastęp 

strażaków, a straty oszacowano 

na ok. 25 tys. złotych.

15.10. Do pożaru (przyczyną wy-

palanie przewodów elektrycz-

nych) przy ul. Gdańskiej zadys-

ponowano jeden strażaków i 

radiowóz policji.

15.10. Na wniosek komisariatu 

policji – jeden zastęp dokonał 

otwarcia drzwi wejściowych do 

jednego z mieszkań przy ul. Kosy-

nierów, w którym znajdowała się 

osoba poszkodowana.

16.10. Niesprawny piec kaflowy 

był przyczyną interwencji dwóch 

zastępów strażaków w jednym z 

mieszkań przy ul. Lubelskiej.

Informacje przekazał zastępca 

dowódcy JRG PSP w Gubinie - st. 

asp. Marcin Murawa.

Oprac. AB.
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Pacjenci transgraniczni, także z 

chronicznymi dolegliwościami, 

mogą liczyć na lepszą opiekę me-

dyczną. To efekt ustaleń pierwsze-

go PolskoNiemieckiego Forum 

Medycznego w Guben.

Blisko 100 lekarzy, przedstawicieli 

personelu medycznego i opiekuń-

czego z województwa lubuskiego 

i z Brandenburgii spotkało się 22 

września 2021 r. w Guben, by wy-

mienić się doświadczeniami w no-

woczesnej opiece nad pacjentem, 

tzw. telemedycynie, oraz by pogłę-

bić współpracę transgraniczną w 

ochronie zdrowia.

Wdrożenie umowy o współpracy 

w ratownictwie medycznym, po 

wielu latach negocjacji, to szansa 

na poprawę sytuacji pacjentów 

z Polski i Niemiec w nagłych wy-

padkach. „To przełom, ale nie mo-

żemy spocząć na laurach. Dlatego, 

wspólnie z burmistrzem Guben, 

Fredem Mahro, doskonalimy moż-

liwości leczenia transgranicznego. 

Poprawa warunków leczenia po-

nad granicami, dla dobra pacjen-

tów z Polski i z Niemiec, to nasz 

wspólny cel”, mówi włodarz Gubi-

Nowe możliwości leczenia na pograniczu,
bo medycyna nie może znać granic

na Bartłomiej Bartczak, uzasad-

niając wsparcie władz samorzą-

dowych dla bilateralnego Forum 

Medycznego, które odbyło się w 

Ratuszu w Guben 22. września br.

„W czasie pandemii nasza współ-

praca na pograniczu okazała się 

zbawienna. Ówczesne motto „Ra-

zem przeciw Covid19” jest wciąż 

aktualne, pomaga odwrócić bieg 

wydarzeń i szukać nowych roz-

wiązań dla zapewnienia opty-

malnej opieki wszystkich miesz-

kańców pogranicza, nieważne po 

której stronie granicy. Medycyna 

nie może znać granic!”, mówi Jo-

anna Józefiak, prezeska Medicu-

sa, Europejskiego Stowarzyszenia 

Współpracy w Medycynie i głów-

na inicjatorka Forum Medyczne-

go. Stowarzyszenie Medicus or-

ganizowało wsparcie dla polskich 

szpitali w pandemii, a w czasie 

twardego lockdownu – wraz z 

Brandmedem ze Słubic - pomo-

gło uniknąć chaosu na granicy, 

koordynując na zlecenie landu 

Brandenburgii punkty testowe 

dla wjeżdżających z Polski.

Dzięki wymianie najlepszych 

praktyk na pierwszym bilateral-

nym Forum Medycznym zrodził 

się pomysł zastosowania w Niem-

czech rozwiązania w leczeniu ran 

metodą telemedyczną, tzw. iWo-

und, które w Polsce jest z powo-

dzeniem stosowane od kilku lat, 

np. w leczeniu ran przewlekłych 

i pooperacyjnych. O zaletach tej 

metody i potencjale wykorzysta-

nia telemedycyny w komunikacji 

między personelem medycznym 

a pacjentami mówił ekspert pro-

fesor i chirurg Tomasz Banasie-

wicz z Uniwersytetu Medycznego 

w Poznaniu.

Na bazie doświadczeń zespołu pro-

fesora Banasiewicza zrealizowany zo-

stanie pilotażowy projekt w Guben, w 

szpitalu Naemi-Wilke-Stift, w którym 

leczą się także polscy pacjenci. Po 

projekcie nastąpi wspólna ewaluacja.

Polskie technologie i strategie te-

lemedyczne, które sprawdziły się 

nie tylko w kryzysie, przedstawiła 

Joanna Józefiak na przykładzie Te-

lebrandmedu, czyli zwirtualizowa-

nych usług centrum medycznego 

w Słubicach. Niemieccy uczest-

nicy byli pod wrażeniem polskiej 

rewolucji w zakresie świadczenia 

usług telemedycznych oraz wpro-

wadzonych rozwiązań. Dziś prak-

tycznie każdy polski pacjent ma 

swój elektroniczny profil, i może 

np. dostać skierowanie lub recep-

tę SMS-em lub na maila.

Dyrektor szpitala w Guben Andre-

as Mogwitz docenił zaangażowa-

nia się Stowarzyszenia Medicus 

z Frankfurtu nad Odrą w Guben 

jako początek wspólnych obie-

cujących projektów dla dobra 

pacjentów z obu stron Nysy. Fun-

dacja Naemi-Wilke-Stift od lat jest 

pionierem polsko- niemieckiej 

współpracy w zakresie leczenia i 

opieki nad pacjentem.

Telemedycyna to rozwojowy kie-

runek medycyny, nie tylko w 

pandemii, a na dwujęzycznym 

pograniczu, pozwala pacjentom i 

usługom medycznym na łatwiej-

szą migrację oraz komunikację 

też w języku sąsiada, w duchu in-

tegracji europejskiej. 

To wydarzenie inaugurujące cykl 

spotkań dla przedstawicieli służ-

by zdrowia z Polski i Niemiec 

było możliwe dzięki bezcenne-

mu wsparciu obu włodarzy miast 

partnerskich Gubin i Guben, za co 

serdecznie dziękujemy w imieniu 

Stowarzyszenia Medicusa i na-

szych Partnerów!

Projekt współf inansowany przez 

Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr 

ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, 

programu współpracy INTER-

REG V A Brandenburgia – Polska 

2014-2020.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Joanna Józefiak, prezeska Stowarzyszenia Medicus, zainicjowała polsko-

niemieckie Forum Medyczne. Najlepsze doświadczenia – lepsza przyszłość

Prof. med. Tomasz Banasiewicz z poznańskiej akademii medycznej 

zachęca do stosowania iWound.

Andreas Mogwitz, dyrektor szpitala Naemi-Wilke-Stift, w których 

leczą się też polscy pacjenci.

Blisko stu lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych uczest-

niczyło w I. Polsko-Niemieckim Forum Medycznym, Guben 22.09.2021.
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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

Zareklamuj się 
w Wiadomościach

Gubińskich
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

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.
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.
TECHNIK masażysta oferuje masaż, również u 
klienta w domu. Tel. 691 890 191. 
SPRZEDAM ziemię rolną 10 ha. Tel. 609 408 
922.
SPRZEDAM kury roczne z wolnego wybiegu na 

rosół lub chów raz króliki, siano, słomę i zboże. 
Ul. Legnicka 53A. Tel. 781 899 011. 
ZATRUDNIĘ na stanowisko malarza proszko-
wego z możliwością przyuczenia, tel. 660 721 
300.
SPRZEDAM działkę na wsi koło Gubina, o pow. 
3000 m2. Tel. 722 105 317.
ZATRUDNIĘ na stanowisku szlifierz/ślusarz. Tel. 
660 721 300.

Tylko 112
Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, 

dzwoniąc na numer alarmowy 998 

Państwowej Straży Pożarnej, zosta-

ją automatycznie przekierowani na 

ogólnopolski numer alarmowy 112 

Centrów Powiadamiania Ratunko-

wego. Ujednolicenie połączeń do 

służb ma za zadanie skrócić i upo-

rządkować przepływ informacji do-

tyczących nieszczęśliwych zdarzeń, 

jak też eliminację fałszywych zgło-

szeń. Operator CPR jednym naci-

śnięciem odpowiedniego klawisza w 

trakcie rozmowy z osobą potrzebu-

jącą pomocy Państwowej Straży Po-

żarnej, jest w stanie podjąć niezbęd-

ne decyzje, aby przyspieszyć przyjazd 

zastępów PSP lub innych służb na 

miejsce zdarzenia. Numery alarmo-

we rozpoczynające się cyfrą 9.. nadal 

zachowują swoją aktywność.        AB.
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Nauka, która zaprocentujeKilka pytań do...

Z Piotrem Sobolewskim – trenerem piłkarskiego narybku „Młodszy Orlik” – 
rocznik 2012 - rozmawia Antoni Barabasz

Proszę zdradzić naszym Czytelni-

kom – który z Panów urodził się 

pierwszy?

Brat, Patryk, „przyszedł” na świat 

pierwszy. Całe szczęście, że rodzice 

dali mu na imię Patryk. Nasze uro-

dziny mamy w tym samym dniu, a 

gdyby On miał jeszcze na imię Piotr 

– również w jednym dniu bylibyśmy 

solenizantami!

Kilka wydań wstecz – w czasie roz-

mowy z Pana bratem dowiedzia-

łem się, że „od zawsze” było mię-

dzy wami coś w formie rywalizacji. 

Czy na niwie sportowej też?

Pewnie tak, a ściślej mówiąc – rywa-

lizacja zawsze doprowadza do tego, 

że chce się być lepszym od drugiej 

osoby, nawet od brata! Może dzięki 

temu nasz sportowy rozwój stawał 

się coraz większy.

Jaka była wobec tego Pańska 

„droga zawodowa”?  

W roku 2012 ukończyłem gorzowską 

Akademię Wychowania Fizyczne-

go – Zamiejscowy Wydział Kultury 

Fizycznej. Natomiast moja „przy-

goda” z piłką nożną rozpoczęła się 

w Klubie „Cariny” w Gubinie, gdzie 

reprezentowałem go na poziomie 

IV Ligi i Klasy Okręgowej. Podobnie 

jak brat – odnosiłem na boisku licz-

ne kontuzje; w efekcie musiałem się 

wycofać z czynnego udziału w piłkar-

skich rozgrywkach. Zająłem się pra-

cą trenerską z dziećmi, z czego – nie 

ukrywam – mam wielką satysfakcję. 

Co prawda Gubin nie jest dużym 

miastem, ale chętnych do uprawia-

nia sportu – wbrew obiegowym 

opiniom – jest naprawdę dużo. Nato-

miast osób, które by się mogły nimi 

opiekować, pokierować nimi, ich roz-

wojem – dla odmiany – nie ma zbyt 

wiele. W dzieciństwie mieszkaliśmy 

niedaleko gubińskiego „ogólniaka”. 

Od najmłodszych lat z balkonu wi-

dzieliśmy tamtejsze szkolne boisko. 

Po zajęciach lekcyjnych graliśmy na 

nim „w nogę” z podobnymi do nas 

„piłkarzami” z ulicy. Stąd u nas poja-

wiła się ta pasja do futbolu.

Obecnie jest Pan trenerem, prowa-

dząc jedną z młodzieżowych dru-

żyn piłkarskich.

Prowadzę konkretnie drużynę 

składającą się z niemal 10-latków, 

z rocznika 2012. Jest to tzw. „Młod-

szy Orlik”. Trenują w niej najbardziej 

uzdolnieni chłopcy z tego rocznika 

i ponadto dwóch chłopców z rocz-

nika 2013, tzw. „Starszych Żaków”. 

Nabór kandydatów do drużyny jest 

duży, ale na pewno nie możemy po-

równywać się do większych miast. 

Wspólnie z bratem i innymi trene-

rami staramy się prowadzić nabory, 

aby zawodników było jak najwięcej. 

Przede wszystkim skupiamy się na 

uprawianiu aktywności fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży, a nie na 

osiąganych wynikach, chociaż ich 

też mamy sporo! Na chwilę obecną 

jest to zespół składający się z 16 za-

wodników. W poprzednim sezonie 

2020/2021 obecność na treningach 

była bardzo wysoka – wahała się w 

granicach 80%. Treningi odbywają 

się trzy razy w tygodniu, w różnych 

godzinach. Zawodnicy poza grą w 

„nogę” mają też inne obowiązki; 

przede wszystkim muszą być dobry-

mi uczniami. Bardzo ważne jest też 

podejście samych rodziców. Mamy 

wybraną Radę Rodziców, która jest 

bardzo pomocna, szczególnie jeżeli 

chodzi o organizacje meczów wyjaz-

dowych. W sumie jest duże zaintere-

sowanie wstąpieniem do naszej dru-

żyny nowych zawodników, nowego 

„narybku”. Tym samym staramy się 

im stworzyć takie środowisko, aby 

się mogli rozwijać swoje zaintereso-

wania. Przy czym nie wykluczam, że 

w przyszłości każdy z nich wybrać 

może inną dziedzinę sportu, np. siat-

kówkę, pływanie, czy też jazdę na ro-

werze.

W 2020 roku został Pan wybrany 

Najlepszym Trenerem w Ogól-

nopolskim Programie „Piłkarski 

Laur”. Co dla Pana znaczy to wy-

różnienie?

Przede wszystkim jest to nagroda 

dla całego naszego Klubu; zawodni-

ków i ich rodziców, którzy przyczynili 

się do zwycięstwa w tym Programie. 

Nam po prostu udało się zająć w nim 

pierwsze miejsce!

Czy Brat nie zazdrości sukcesu?

Nie, w poprzednich edycjach tego 

konkursu – to on, trzy razy z rzędu 

– zwyciężał w tym Programie. Jak 

wspomniałem, to nie wyniki są w 

nim najważniejsze. Prawdziwym wy-

czynem jest ukształtowany zawod-

nik, który w przyszłości będzie mógł 

zagrać w zespole seniorskim, czy 

też w rozgrywkach na poziomie np. 

centralnym lub ekstraklasy. To jest 

właśnie prawdziwe odzwierciedlenie 

pracy trenera.

Czy według Pana wiedzy i obser-

wacji, w dobie rozwoju środków 

komunikacji medialnej, Internetu – 

łatwo jest zachęcić młodych ludzi 

do zajęcia się sportem?

Jest zdecydowanie trudniej, niż po-

przednio. W ubiegłych latach nie 

było tak gwałtownego rozwoju ta-

kich „pokus” jak telefon komórkowy, 

Internet, tablet, laptop. Teraz rozwój 

środków przekazu medialnego jest 

wręcz kosmiczny! Z drugiej strony 

nie mogę powiedzieć, że na boisku 

nie mamy autentycznych „perełek”, 

dla których ważniejsza jest piłka i tre-

ningi, niż godzinami siedzenie przy 

konsoli z grami. 

W jaki sposób można zmotywo-

wać młodego zawodnika do wzię-

cia udziału w kolejnym meczu, 

szczególnie jeżeli poprzedni został 

przegrany? 

To zależy od właściwego podejścia 

opiekuna, trenera zespołu. U dzieci 

i młodzieży jest na tyle łatwo, że oni 

tworząc grupę, zespół – zawsze wy-

chodzą na boisko w jednym celu. 

Aby wygrać mecz, strzelić bramkę 

i być tym samym pomocnym dla 

swojej teamu! Ta grupa młodych 

ludzi po prostu potrafi się odpowied-

nio „zresetować”! Na kolejny mecz, 

wychodząc na murawę, mają na 

celu jego wygranie, nie „przeżywa-

jąc” tego poprzedniego – przegra-

nego. Zawsze staram się im to przy-

pominać. Zwycięstwo jest dobre, 

ale nie najważniejsze! Boisko i mecz 

– dla nich stanowią przede wszyst-

kim zabawę, bez żadnych ukrytych 

podtekstów. 

Myślę, że na temat sportu mogliby-

śmy jeszcze długo rozmawiać. 

Ja chciałbym natomiast Panu po-

dziękować za interesujący wywiad.

Piekarnia GS Gubin

 przy ul. Koszarowej 1

 zaprasza codziennie

rano w godz. 7:00 - 8:30 

na gorący chlebek i 
świeże bułeczki 

ZUS zaprasza nauczycieli i uczniów 

szkół podstawowych do udziału w 

„Projekcie z ZUS”. Jest to lekcja, któ-

rej zwieńczeniem będzie wykonanie 

pracy dotyczącej ubezpieczeń spo-

łecznych. Może to być komiks, pre-

zentacja albo film. Materiały można 

pobrać ze strony zus.pl/edukacja. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla 

starszych uczniów, ZUS przygotował 

„Lekcje z ZUS”. Ich zwieńczeniem 

jest ogólnopolska olimpiada „Warto 

wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 

społecznych”. Na finalistów czekają 

nagrody rzeczowe, a także dodat-

kowe punkty w rekrutacjach lub in-

deksy kilkunastu uczelni wyższych. 

Do „Lekcji z ZUS” można zgłaszać się 

do 29 października a pierwszy etap 

odbędzie się 23 listopada. Zarówno 

w przypadku „Projektu” jak i „Lekcji”, 

ZUS służy materiałami dydaktycz-

nymi i merytorycznymi poradami 

na każdym etapie współpracy. Na 

zgłoszenia nauczycieli oraz pyta-

nia związane z projektem „Lekcje z 

ZUS” czekają koordynatorzy. W Od-

dziale ZUS w Zielonej Górze jest to 

Agnieszka Kazoń (tel. 68 32 94 540, 

mail: agnieszka.kazon@zus.pl), Infor-

macje o akcjach edukacyjnych ZUS 

można znaleźć na stronie www.zus.

pl/edukacja.


