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Wypełnione serca dodają sił!
Franek we wrześniu skończył 4 latka. Choruje na bardzo rzadką chorobę 
genetyczną, jaką jest hipoplazja mostowo-móżdżkowa typ 2a. Na szczęście 
chłopiec robi duże postępy. A mieszkańcy Gubina i okolic mocno zaangażo-
wali się w pomaganie, m.in. poprzez zbieranie nakrętek. 
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Przełamywanie barier   

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.                                                    

4,5 miliona dla Gubina!
Rozstrzygnięto pierwszy nabór wnio-

sków złożonych do Rządowego Fun-

duszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Nasz samorząd w 

ramach tego programu otrzymał 

4.500.000 złotych na projekt „Budowa 

obiektów służących odbudowie zdro-

wia fizyczno-psychicznego w Gubi-

nie”. Co kryje się pod tą nazwą?

czytaj str. 3

Zasłużony dla Gubina
Na ostatniej sesji Radni podjęli decyzję 

o przyznaniu kolejnego tytułu „Zasłu-

żony dla Miasta Gubina”. Otrzyma go 

znany w naszym mieście lekarz i spo-

łecznik – Zygfryd Gwizdalski.

czytaj str.2

WOŚP znów zagra
Nie mogło być inaczej - Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy znów zawita 

do Gubina. 30 stycznia 2022 roku od-

będzie się 30. Finał. Tym razem zebra-

ne pieniądze zostaną przeznaczone 

na zapewnienie najwyższych standar-

dów diagnostyki i leczenia wzroku u 

dzieci.

czytaj str.5

Pierwsza w Europie 
Notowana na giełdzie niemiecko-ka-

nadyjska firma Rock Tech Lithium 

Inc. planuje wybudować w Guben 

pierwszy w Europie konwerter litu - 

instalację do produkcji wodorotlenku 

litu przeznaczonego do baterii samo-

chodowych. Planowana wielkość in-

westycji w zakładzie w Guben wynosi 

470 mln euro.

czytaj str 10

Zima za pasem
Postanowiliśmy sprawdzić, jak do zi-

mowego sezonu przygotowuje się 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w 

Gubinie. Utrzymanie dróg, chodników 

i ciągów pieszych odbywać się będzie 

według potrzeb.

czytaj str.6

Dla dzieci z Kamerunu
Nie jest to nasza pierwsza zbiórka na 

rzecz naszych dzieci z tego Państwa - 

zaznacza koordynująca akcję Elżbieta 

Michalska. W tym roku staramy się 

skupić głównie na przedmiotach pla-

stycznych, w tym farbach, zeszytach i 

przyborach piśmiennych wspomaga-

jących naukę i zabawę.        czytaj str..4

czytaj str. 7

źródło: AS Gubin
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Na zaproszenie Burmistrza Bartło-

mieja Bartczaka do Gubina przyjechał 

wyjątkowy gość Książe Prus, Franz 

Friedrich von Hohenzollern. Jednym 

z punktów wizyty potomka ostatnie-

go cesarza Niemiec Wilhelma II było 

wzięcie udziału w lekcji niemieckiego 

w lokalnym Liceum Ogólnokształcą-

cym przy ul. Piastowskiej.

Książe jest mocno związany z woje-

wództwem lubuskim, ponieważ uro-

dził się w Grünbergu (dzisiejsza Zielo-

na Góra) i przez wiele lat mieszkał w 

Zaborze. – Wierzę w to, że takie spo-

tkania przerodzą się w głębszą współ-

pracę – zauważa burmistrz. – Nasz 

gość ma ogromne kontakty wśród 

architektów, biznesmenów, mece-

nasów sztuki, co może zaowocować 

dużą promocją Gubina w tych środo-

wiskach, na czym możemy z pewno-

ścią skorzystać. Franz Friedrich von 

Hohenzollern bardzo często odwie-

dza Polskę i jest wielkim zwolenni-

kiem renowacji zabytków. Prywatnie 

zajmuje się restaurowaniem starych 

kamienic i przywracaniem blasku 

historycznie pięknym miejscom. – 

Zależy mi na tym, żeby moi rodacy 

odwiedzali Polskę, bo to piękny kraj 

– zaznacza wyjątkowy gość. – Wielkie 

wrażenie zrobił na mnie Gubin, jego 

europejski klimat i serdeczność jego 

mieszkańców. Wierzę w to, że nasza 

współpraca przyniesie coś dobrego 

dla tego pięknego miasta.

Bardzo ciekawym pomysłem była 

rozmowa z księciem Prus, w której 

uczestniczyli uczniowie lokalnego 

ZSO podczas zajęć z języka niemiec-

kiego. – Jestem bardzo dumna z 

tego, że progach naszej szkoły może-

my gościć potomka cesarza Niemiec 

– oznajmiła dyrektorka szkoły Mał-

gorzata Kijewska. – Takie spotkanie 

to wielka wartość dla naszych pod-

opiecznych i wielki test ich umiejęt-

ności „żywego” posługiwania się języ-

kiem naszych zachodnich sąsiadów.

Warto dodać, że F. F. von Hohenzol-

lern mocno angażuje się w pozyski-

wanie łóżek szpitalnych ze Szwajcarii, 

które następnie za darmo przekazuje 

polskim placówkom medycznym.

Specjalna lekcja niemieckiego

Na ostatniej sesji Radni podjęli decy-

zję o przyznaniu kolejnego tytułu „Za-

służony dla Miasta Gubina”. Otrzyma 

go znany w naszym mieście lekarz i 

społecznik – Zygfryd Gwizdalski. Po-

niżej przedstawiamy uzasadnienie, 

które znalazło się we wniosku złożo-

nym przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Gubińskiej w tej sprawie.

Urodził się 27 stycznia 1930 r., w miej-

scowości Pelplin, powiat Tczew. Po 

zdaniu matury w 1950 r. ubiegał się 

o przyjęcie na studia Akademii Me-

dycznej w Gdańsku. Mimo zdanych 

egzaminów wstępnych nie został 

przyjęty z „powodu braku miejsc”. 

Przez prawie cały 1951 rok pracował 

na etacie laboranta w Zakładzie Fizyki 

Akademii Medycznej w Gdańsku. W 

tym samym roku ponownie ubiegał 

się o przyjęcie na studia. Tym razem 

powiodło się, a studia na wymarzo-

nym kierunku ukończył w 1957 r. Po 

ukończeniu stażu w 1959 r. otrzymał 

dyplom lekarza. 

W tamtym czasie Zielona Góra ofe-

rowała lekarzom mieszkania, możli-

wość specjalizacji w dowolnym kie-

runku, wraz z małżonką zgłosił akces 

do pracy w Zielonej Górze. Praca była, 

niestety nie było obiecanego miesz-

kania. Gwarantowano je w Gubinie, 

co także okazało się nieprawdą. Przez 

pół roku małżeństwo Gwizdalskich 

z córką, mieszkało w pokoiku o po-

wierzchni 9 m2, w budynku „B” (jedy-

ny czynny) gubińskiego szpitala. Żona 

Zasłużony dla Gubina - Zygfryd Gwizdalski

otrzymała polecenie organizowania 

opieki nad dzieckiem w powiecie i or-

ganizację oddziału dziecięcego. 

Po odbyciu stażu w Zielonej Górze do 

stycznia 1959 r. zatrudniony został w 

Szpitalu Powiatowym w Gubinie, w 

charakterze młodszego asystenta, z 

zaleceniem organizacji oddziału po-

łożniczo-ginekologicznego i opieki 

nad kobietą w całym powiecie gubiń-

skim. W 1964 roku powierzono mu 

funkcję kierownika Powiatowej Sta-

cji Pogotowia Ratunkowego. W tym 

czasie udało mu się przeprowadzić 

remont budynku przy ulicy Śląskiej, 

wówczas siedziby stacji pogotowia, a 

w 1962 r. przejąć i adoptować na po-

trzebę stacji budynek przy ul. Kunic-

kiego. W 1960 r. po oddaniu do użytku 

budynku „A” szpitala przy ul. Śląskiej, 

Z. Gwizdalski zorganizował oddział 

położniczo-ginekologiczny, którym 

kierował do 1976 r. i później w latach 

od 1982 do 1996 roku. Po likwidacji po-

wiatu gubińskiego w grudniu 1961 r., 

po odejściu większości lekarzy, został 

powołany na stanowisko dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Gubinie. Po 

miesiącu starań i zabiegów podnie-

siono szpital do rangi powiatowego. 

Funkcję dyrektora pełnił do stycznia 

1975 r. W październiku 1962 r. wobec 

dużych braków personelu pielęgniar-

skiego, ogłosił nabór do zorganizo-

wanej przez siebie Dwuletniej Szkoły 

Asystentek Pielęgniarstwa w Gubi-

nie, którą w 1963 r. przemianował na 

Państwowe Liceum Pielęgniarstwa 

w Gubinie. Władze powiatowe i wo-

jewódzkie zaakceptowały tę decyzję 

po uzyskaniu pozytywnej opinii kie-

rownictwa Departamentu Średniego 

Szkolnictwa Medycznego w Warsza-

wie. W październiku 1962 r. po zdaniu 

egzaminu, uzyskał I stopień specja-

lizacji z położnictwa i ginekologii. W 

sumie wyspecjalizował 17 lekarzy, z 

których 7 pełniło funkcję ordynato-

rów. W 1974. Powołał społeczny Ko-

mitet Budowy Szpitala. Miał być bu-

dowany w czynie społecznym. Mimo 

spełnienia wszystkich warunków, do 

budowy nie doszło, bo powiat cofnął 

zgodę na lokalizację. 

W 1976 r., za radą przychylnych mu 

ludzi, opuścił Gubin. Wgrał konkurs i 

został ordynatorem oddziału położni-

czo-ginekologicznego w Tucholi. W 

1979 r. przeniósł się do Góry Śląskiej na 

stanowisko ordynatora oddziału. W 

sierpniu 1980 r. „Solidarność” powoła-

ła go na stanowisko dyrektora ZOZ i 

funkcję tę pełnił do października 1982 

r. Wtedy to na prośbę i za namową 

ówczesnego wojewody zielonogór-

skiego i naczelnika Gubina zgodził się 

na powrót, na stanowisko ordynatora 

oddziału położniczo-ginekologiczne-

go. W 1984 r. z jego inicjatywy powo-

łano Społeczny Komitet Rozbudowy 

Szpitala. Efektem finalnym było zbu-

dowanie pawilonu „C”. 

Całe zawodowe życie wykonywał 

także prace związana z działalnością 

społeczną. Zorganizował dojazdową 

poradnię ginekologiczną docierającą 

do wszystkich wiejskich ośrodków 

zdrowia. Zapewnił – bez dodatko-

wego wynagrodzenia – asystentów, 

w ramach specjalizacji. Głównym 

zadaniem było objęcie corocznymi 

badaniami cytologicznymi kobiet. 

Od 1991 r. propagował badania mam-

mograficzne i USG kobiet. Organi-

zował dojazdy do Zielonej Góry i Żar. 

Średnio badaniami obejmowano 200 

kobiet rocznie. Takie działania pro-

wadził intensywnie do 2011 r. W 1995 

r. wspólnie z żoną i „amazonką” Gra-

żyną Wawrzyniak, zorganizował Klub 

Amazonek, który m. in. zajmował się 

organizowaniem spotkań z młodzie-

żą i kobietami propagując badania 

profilaktyczne.

W 1990 r. był inicjatorem organizacji 

Domu Dziennego Pobytu, a w 1993 

roku upominał się u władz miejskich 

o utworzenie Warsztatów Terapii Za-

jęciowej. W 2005 r. był współinicja-

torem powołania Gubińskiej Rady 

Seniorów i nawiązaniem współpracy 

z Radą Seniorów w Guben i Laatzen. 

Pomimo sędziwego wieku do dziś 

służy pomocą wszędzie tam, gdzie o 

to poproszą. Należy do grona aktyw-

nych członków SPZG pojawiając się 

raz w tygodniu w siedzibie stowarzy-

szenia i pomagając w tłumaczeniu 

tekstów niemieckich oraz służąc do-

radztwem wynikającym z bogatych 

doświadczeń życiowych.

Od 1994 r. do 2014 r. zasiadał w 

Radzie Miejskiej. Decyzją tego or-

ganu z 27 stycznia 2005 r. został 

wyróżniony tytułem „Honorowym 

Obywatelem Gubina”. 
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4,5 miliona dla 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.

Rozstrzygnięto pierwszy nabór 

wniosków złożonych do Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwe-

stycji Strategicznych. Nasz samorząd 

w ramach tego programu otrzymał 

4.500.000 złotych na projekt „Budo-

wa obiektów służących odbudowie 

zdrowia fizyczno-psychicznego w 

Gubinie”. Co kryje się pod tą nazwą?

Okazuje się, że pozyskane pienią-

dze zostaną przeznaczone na 3 

różne cele. Jednym z nich będzie 

kompleksowe wyposażenie skate 

parku przy ul. Miodowej i posta-

wienie tam nowych, bardzo atrak-

cyjnych elementów, co zadowoli 

wszystkich miłośników akrobacji 

na rolkach i deskorolkach. 

Bardzo ciekawa inwestycja pojawi się 

także przy ul. Sportowej, na tamtej-

szym boisku. – Planujemy stworzyć 

profesjonalny „pump truck”, czyli wy-

magający tor rowerowy ze wzniesie-

niami i ostrymi zakrętami, co będzie 

dedykowane dla wszystkich miłośni-

ków ekstremalnej jazdy na rowerze – 

zaznacza Burmistrz Bartłomiej Bart-

czak. – Pierwsze koncepcje zakładają 

budowę około 450-metrowego toru, 

który mógłby mieć połączenie ze 

ścieżką rowerową. 

Pozostałe pieniądze zostaną prze-

znaczone na rewitalizację poszcze-

gólnych terenów zielonych, dzięki 

czemu w Gubinie pojawią się kolejne 

miejsca, w których chętnie będziemy 

spacerować i spędzać wolny czas. 

- Pamiętajmy, że to tylko pierwsze 

rozdanie środków z tzw. Polskiego 

Ładu. Na kolejne nabory mamy go-

towe dwa duże projekty infrastruk-

Tak wygląda nowoczesny „pump truck” w Szprotawie.  Niebawem podobny powstanie w Gubinie

turalne – dodaje Burmistrz. – Mowa o 

przebudowie wielu lokalnych dróg, a 

także o modernizacji stadionu. Wie-

rzę, że uda nam się pozyskać środki 

na realizację tych przedsięwzięć, bo 

wiele ważnych osób zaangażowało 

się osobiście by nam pomóc. 

Obecnie cieszymy się z 4.5 milio-

na złotych na lokalne inwestycje. 

Pozyskana na te zadania kwota to 

dofinansowanie, a realizacja będzie 

możliwa przy 15% wkładzie własnym 

samorządu. Co ciekawe, w ciągu 

6 miesięcy na wymienione wyżej 

zadania muszą zostać ogłoszone 

przetargi, więc początku przedsię-

wzięć możemy spodziewać się już 

w przyszłym roku. 

Komentarz radnego Mirosława 

Rogińskiego: Cieszy mnie to, że 

mało wykorzystywane boisko przy 

ulicy Sportowej będzie zagospoda-

rowane. Na informację o budowie 

profesjonalnego pump trucka z nie-

cierpliwością czekało wielu miłośni-

ków jazdy na rowerze. Co ważne, w 

naszym mieście powstanie kolejne 

atrakcyjne miejsce do zabawy, wy-

poczynku, treningu oraz rozgrywa-

nia zawodów sportowych. Pamiętaj-

my, że z takiego obiektu korzystać 

mogą dzieci i dorośli, a sportowa 

rywalizacja, ruch na świeżym po-

wietrzu, spotkanie z przyjaciółmi, 

to wyciszenie emocji i odpoczynek 

psychiczny, to zdrowe zmęczenie 

sportem.

Czas remontów!
Ostatnio informowaliśmy, że 

niebawem rozpocznie się wiele 

inwestycji drogowych, a dzisiaj 

przedstawiamy pierwsze zdjęcia 

z trzech przedsięwzięć równole-

gle wykonywanych w Gubinie.

Trwa remont ul. Kresowej na od-

cinku od skrzyżowania z ul. Żołnier-

ską do skrzyżowania z ul. Gdyńską. 

Inwestycja 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 uczęsz-

czaną drogą, która jest remon-

towana jest ul. Śląska należąca 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

To tam, za ponad 1.200.000 zło-

tych, na odcinku od ul. Nowej do 

skrzyżowania w kierunku zjazdu 

na Lubsko (za tzw. ruskim sta-

wem), zostanie: położona nowa 

nawierzchnia, obsianie trawą 

poboczy, przełożenie chodnika z 

kostki brukowej betonowej oraz 

montaż słupków ozdobnych że-

liwnych. Świeżym asfaltem poje-

wanie z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Wykonana zostanie tam 

gruntowna przebudowa drogi o 

nawierzchni z kostki brukowej o 

długości 519 m wraz ze skrzyżowa-

niem z ul. Leśną. 

dziemy jeszcze w tym roku, być 

może pod koniec listopada.

Następną inwestycją realizowaną 

w naszym mieście będzie remont 

gminnej ul. Ogrodowej. Przedsię-

wzięcie to otrzymało dofinanso-

Szczepimy się
Wszystkie osoby, które ukończyły 50 

lat (liczone rocznikowo, a więc uro-

dzone w 1971 roku lub wcześniej) od 

24 września 2021 r. mogą otrzymać 

przypominającą szczepionkę po 6 

miesiącach od pełnego zaszczepie-

nia. Jeśli więc ktoś otrzymał drugą 

dawkę szczepienia 24 marca lub 

wcześniej, to swoje e-skierowanie 

na trzecią dawkę znajdzie 24 wrze-

śnia na swoim Internetowym Koncie 

Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. 

Pozostałe osoby muszą poczekać na 

swój termin. Jako trzecia dawka dla 

osób 50+ będzie podana szczepionka 

marki Pfizer, bez względu na to, jaką 

szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Żeby umówić się na szczepienie moż-

na: zapisać się poprzez e-rejestrację 

dostępną na stronie głównej pacjent.

gov.pl; poprzez aplikację mojeIKP: 

Dowiedz się jak ściągnąć aplikację 

mojeIKP na telefon; zadzwonić na 

bezpłatną infolinię Narodowego Pro-

gramu Szczepień: 989; skontaktować 

się z wybranym punktem szczepień; 

zapisać się, wysyłając SMS na numer 

664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 

SzczepimySie.

W związku z tym przypominamy, 

że osoby, które posiadają aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym R bądź N lub od-

powiednio I grupę z ww. schorzenia-

mi lub mają trudności z dostępem do 

punktu szczepień mogą kontakto-

wać się telefonicznie z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Gubinie w celu 

organizacji dojazdu do któregoś z lo-

kalnych punktów szczepień:

502 633 701  - czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00-15:00,

68 455 81 30 – czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00-15:00,

601 776 774 – czynny od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach 9:00-18:00. 
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Pierwsi działacze OSP Chlebowo działalność rozpoczęli w 1945 roku, ale jak wnika z oficjalnego dokumentu, za 

datę powstania Jednostki przyjmuje się rok 1948. Ich historia jest bardzo ciekawa. Warto ją przybliżyć.

Dla dzieci z Kamerunu
Nie jest to nasza pierwsza zbiórka na rzecz na-
szych dzieci z tego Państwa - zaznacza koordy-
nująca akcję Elżbieta Michalska. Jakie powę-
drują dary do Afryki?

Co się wydarzy w 
następnym roku?

Marzą o nowej remizie 

Niedawne zawody rowerowe dla dzieci na Wyspie Te-

atralnej były ostatnią tegoroczną imprezą zorganizowaną 

przez Klub Rowerowy „Bidon”. Co przyniesie rok 2022?

Założycielami i pierwszymi człon-

kami zarządu byli druhowie: Feliks 

Bijoch - naczelnik OSP, Aleksander 

Chudy - Prezes OSP, Alojzy Grzego-

rek - dowódca sekcji OSP, Stefan Bi-

joch - członek OSP (po ojcu Feliksie 

przejął stanowisko Naczelnika OSP, 

był także komendantem Gminnym 

OSP, stanowiska pełnił aż do śmierci), 

Franciszek Górniak - członek zarządu, 

działacz strażacki. Członkowie: Grze-

gorek Franciszek, Edward Leszczyń-

ski (komendant w latach 1989-2004), 

Kazimierz Kamyk, Mieczysława Płon-

ka, Ireneusz Szygenda i Mieczysław 

Kapela - trębacz, sygnalista. Ponadto 

jak wynika ze zbiorów kombatanc-

kich, członkami OSP byli: Bolesław 

Lemierz, Czesław Brewerski, Adolf 

Rymsza, Karol Lewicki, Czesław Wy-

zujak, Władysław Markiewicz, Józef 

Majewski, Stanisław Giergasz, Cze-

sław Markiewicz, Zygmunt Gościniak, 

Józef Ciałkowski, Władysław Cieleń, 

Stefan Nawara, Franciszek Trzmiel, 

Tadeusz Wądołowski.

Na wyposażeniu posiadali czterokon-

ny pojazd gaśniczy, z motopompą 

zwaną „dekawaka”. W następnych 

latach jednostka wzbogacała się o 

pojazdy mechaniczne, począwszy 

od Star 24, Jelcza, a następnie Sta-

ra 266, który służył jednostce aż do 

2021 r. Ważną rolę w funkcjonowaniu 

chlebowickiej OSP sprawował Stefan 

Bijoch. Wiele lat był Naczelnikiem, 

Komendantem Gminnym, dbał o 

jednostkę do końca sprawowania 

funkcji. Lista zasłużonych jest obszer-

na. Oni przysporzyli chwały i sławy 

strażakom oraz ich osiągnięciom. 

Obecny zarząd działa od 2013 roku. 

W jego skład wchodzą: Janusz Bem 

- Prezes OSP, Arkadiusz Pławiak - 

zastępca, Magdalena Wądołowska 

- naczelnik OSP, Marcin Mierzwiak 

- zastępca naczelnika, Marcin Fyk - 

gospodarz, Iwona Fyk - skarbnik, Ka-

tarzyna Pławiak - sekretarz, Ryszard 

Łapczyński - Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej.

OSP Chlebowo liczy 24 członków 

czynnych, 9 honorowych, kobiecą 

drużynę pożarniczą oraz 11 członków 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

Obecnie w skład jednostki wchodzi 16 

wyszkolonych członków, którzy posia-

dają wszechstronne wyszkolenie po-

zwalające na przystąpienie do wszel-

kich działań ratowniczo- gaśniczych. 

Jednostka bierze udział w zawodach 

sportowo-pożarniczych. Jednostka 

współpracuje z sąsiadami z Niemiec, 

strażakami z Rasdorf. Przez minione 

lata brali udział w wielu akcjach na 

terenie naszej gminy i powiatu. Dzię-

ki temu, że udaje się pozyskać wiele 

środków zewnętrznych z projektów, 

jednostka zakupiła wiele potrzebne-

go sprzętu oraz innych niezbędnych 

do pracy przedmiotów. Wiele pożyt-

ku przynoszą prace wykonywane 

przez członków. To miedzy innymi 

prace przy remizie, naprawie wozu 

bojowego. To prace wykonywane 

społecznie poza swoimi codziennymi 

obowiązkami. W roku 2019 jednost-

ka pozyskała nowy samochód MAN 

TGM 13.290 4x4 BL - prosto z fabryki z 

Kielc. Nowy samochód przyprowadził 

z Kielc prezes Janusz Bem z kierow-

cą Marcinem Fykiem, a mieszkańcy 

Chlebowa powitali samochód na 

placu wiejskim. Nie obyło się oczywi-

ście bez szampana i fajerwerków. - W 

ten sposób staliśmy się właścicielami 

dwóch wozów bojowych – mówi pre-

zes Bem. Ale z powodu braku warun-

ków garażowych Star 266 został prze-

kazany dla OSP Bieżyce. Dziś naszym 

marzeniem jest nowa remiza – doda-

je prezes. Korzystając z okazji pragnę 

serdecznie podziękować wszystkim, 

którzy w minionych latach pracowali, 

działali, wspomagali i służyli dla do-

bra i osiągnięć OSP Chlebowo. Tym 

wszystkim, którzy bezinteresownie 

poświęcali i poświęcają swój czas, 

narażają życie i zdrowie w służbie 

dla potrzebujących. Życzę obecnym 

członkom jak i przyszłym również 

wspaniałych osiągnięć i sukcesów. 

Niech św. Florian zawsze czuwa nad 

swoimi rycerzami.                                  (sp)

W Szkole Podstawowej nr 3 z Od-

działami Integracyjnymi w Gubinie 

jest ona prowadzona z powodze-

niem już od sześciu lat. Natomiast 

w Zespole Szkół Licealnych i Tech-

nicznych w Gubinie, gdzie również 

uczę – prowadzamy ją trzeci rok. 

Jej ideą „zaraziłam się” ponad 20 

lat temu, pracując jeszcze w szkole 

podstawowej w Jasieniu, gdzie na-

wiązałam kontakt z siostrą Danutą 

Szczerbak ze Zgromadzenia „Sióstr 

od Aniołów”, którego główna sie-

dziba znajduje się w Konstancinie – 

Jeziornej pod Warszawą. Od tamtej 

pory wspomagamy dzieci z  przed-

szkola misyjnego prowadzonego 

przez Zgromadzenie w afrykańskim 

mieście Esseng. Zbieramy dla nich 

wszystko, co może być przydat-

ne w tamtejszej placówce. W tym 

roku staramy się skupić głównie na 

przedmiotach „plastycznych” w tym 

farbach, zeszytach i przyborach pi-

śmiennych wspomagających naukę 

i zabawę. Wśród uczniów ponownie 

pojawi się „odruch serca”, aby wspo-

móc tamtejszych przedszkolaków. 

Zachęcamy też mieszkańców mia-

sta do wzięcia udziału w akcji. Dary 

można dostarczyć do sekretariatu 

ZSLiT lub SP 3. Podarunki trafią w 

listopadzie do siedziby Zgromadze-

nia, skąd zostaną przetransportowa-

ne do Afryki. Na stronie internetowej 

Zgromadzenia otrzymaliśmy też pi-

semne podziękowanie za nasze do-

tychczasowe akcje, a tamtejsi przed-

szkolacy nagrali dla nas specjalny 

film z podziękowaniem w ich ojczy-

stym języku. 

Antoni Barabasz   

Plany są ambitne. Oby tylko ich nie 

pokrzyżowała pandemia korona-

wirusa. W styczniu, podczas finału 

WOŚP klub zorganizuje zawody 

rowerowe z użyciem trenażera. Bę-

dzie podział na kategorie oraz jazda 

indywidualna na czas. W kwietniu 

akcja „Na niebiesko dla autyzmu” - 

50 km dedykowane dla osób auty-

stycznych. Miesiąc później „Majówka 

rodzinna”, czyli rowerowy rodzinny 

piknik, połączony z zabawami na 

świeżym powietrzu. W Dniu Dziec-

ka planowane są zawody rowerowe. 

W tym miesiącu odbędzie się także 

Ultra Maraton na dystansie 200 km 

dla członków Stowarzyszenia. W 

pierwszych dniach lipca turystycz-

na ekipa wystartuje na wieloetapo-

wy rajd rowerowy. Trwa głosowanie 

dotyczące miejsca wyprawy. Będzie 

to Mrągowo, Braniewo lub Kraków. 

W sierpniu pierwsza „Seta przez 

powiat”. To nowy pomysł na wyjazd 

przez stolicę gmin naszego powia-

tu, obejmująca trasę: Gubin - prom 

w Połęcku - Maszewo - Bytnica - 

Krosno Odrzańskie - Dąbie - Bobro-

wice - Gubin. A we wrześniu IV Rajd 

Dookoła Gminy Gubin, czyli sztan-

darowa impreza odbywająca się na 

terenie naszej gminy, ciesząca się 

dużą popularnością. 

(red)
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Jubileuszowa zbiórka
Nie mogło być inaczej - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zawita 
do Gubina. 30 stycznia 2022 roku odbędzie się 30. Finał. Na co będą zbierane 
pieniądze?

społeczeństwo
Historyczny sukces!

Nie daj sobą manipulować!

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  

Serdeczne podziękowania dla pani Kamili 
Pankiewicz-Perlak, właścicielki Art Decor 

oraz księdza kanonika Ryszarda Rudkiewicza, 
proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej, za 
pomoc w organizacji mobilnych punktów 

szczepień przeciwko COVID-19.
Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak

Tym razem zostaną one przezna-

czone na zapewnienie najwyż-

szych standardów diagnostyki i 

leczenia wzroku u dzieci. Szefem 

Gubińskiego Sztabu powstałego 

przy Gubińskim Domu Kultury zo-

stał ponownie Marcin Gwizdalski, 

a jego zastępcą Kamil Kuśnierek. 

Ponadto w Sztabie WOŚP Gubin 

znaleźli się: Aleksander Urbaniak 

(Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych), 

Sylwia Leszczyńska, Daria Raszyk, 

Tomasz Selerski, Jakub Brzeziński 

oraz młodzież szkolna – Wikto-

ria Żurko i Zuzanna Czerniawska 

(Pracownia Orange w Gubinie i 

Młodzieżowa Grupa „Otwarte”). - 

Grupa aktywistów już pracuje nad 

licznymi atrakcjami i niespodzian-

kami, które trzymane są w ścisłej 

tajemnicy. Plan imprezy został tak 

skonstruowany, aby mimo obo-

strzeń epidemiologicznych każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie - za-

pewnia M. Gwizdalski. 

Gubiński Sztab WOŚP działający w 

Gubińskim Domu Kultury zapra-

sza wszystkich chętnych do współ-

pracy oraz do zapisywania się na li-

stę wolontariuszy, którzy podejmą 

się zbierania środków finansowych 

w dniu Finału, a także zwraca się z 

prośbą do ludzi wielkiego serca o 

każdą formę wsparcia tego, jak-

że innego od wszystkich, Finału. 

Oczywiście wszystkie fundusze 

pozyskane podczas niedzielnej 

imprezy zostaną przekazane na 

konto Fundacji Jurka Owsiaka. 

Przypomnijmy, że w zeszłym roku 

sztabowi udało się zebrać rekordo-

wą sumę 159 tys. złotych. Jak bę-

dzie tym razem? 

(am)

Po sześciu latach od momentu po-

wstania Gubińskiego Klubu Szacho-

wego, przyszedł czas na pierwszy 

wielki sukces. - W tegorocznych Mi-

strzostwach Strefy Lubusko-Dol-

nośląskiej nasza zawodniczka Julia 

Gancarz zajęła trzecie miejsce w gru-

pie dziewcząt do lat 11 i tym samym 

uzyskała awans do Mistrzostw Polski 

Juniorów. Odbędą się one wiosną 

przyszłego roku - mówi z zadowole-

niem prezes klubu, Robert Rogala. 

Zawody odbywały się w dniach 11-17 

października w Kudawie-Zdrój. Suk-

ces ten oznacza, że Julia znalazła się 

w gronie 52 najlepszych szachistek w 

Polsce w swojej kategorii wiekowej. - 

Julia dokonała tego jako pierwsza za-

wodniczka w historii naszego, wciąż 

młodego, klubu. W zawodach wy-

startowali także Grzegorz Bezdziczek 

oraz Wiktor Jasion. Obaj osiągnęli 

zadowalające wyniki i z całą pewno-

ścią zgromadzili bezcenne doświad-

czenie. Zawody w Kudawie-Zdroju 

stały na bardzo wysokim poziomie. 

To jeden z najtrudniejszych turniejów, 

w których uczestniczymy i wymaga 

długich przygotowań do startu - do-

daje nasz rozmówca. Wyjazd na mi-

strzostwa dofinansowano z dotacji 

Urzędu Miasta w Gubinie.            (am)

Nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo 

dajemy sobą manipulować. Mediom, 

politykom, reklamie czy znajomym. 

Często też zupełnie bezwiednie to my 

manipulujemy innymi, nawet tymi, 

których kochamy. O niuansach ma-

nipulacji opowiadał gubińskiej mło-

dzieży profesor Mirosław Karwat.

Spotkanie z naukowcem z Polskiej 

Akademii Nauk i Uniwersytetu War-

szawskiego odbyło się w Gubińskim 

Domu Kultury. Edukację w zakresie 

socjotechnik i technik manipulacji za-

inicjowała Karo Mikołajewska z grupy 

młodzieżowej „Otwarte”, liderka Pra-

cowni Orange w Gubinie. Na wykład 

i warsztaty z profesorem Karwatem 

zaproszeni zostali uczniowie z Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących oraz 

Zespołu Szkół Licealnych i Technicz-

nych. - Szef grupy „Otwarte”, Marcin 

Gwizdalski, często opowiadał nam o 

swoim mistrzu z dziedziny manipu-

lacji i technik wywierania wpływu na 

osoby czy grupy. Stąd pomysł na za-

proszenie profesora Karwata do Gubi-

na, aby i nam przekazał swoją wiedzę. 

Naprawę było warto - mówi K. Miko-

łajewska, uczennica klasy maturalnej 

z ZSO. Wykład i interaktywne warsz-

taty z gościem z Warszawy trwały 

łącznie 6 godzin. Dawka wiedzy z za-

kresu umiejętności rządzenia innymi, 

znajomości zasad dowodzenia czy 

prowadzenia negocjacji, aby skłonić 

partnera do zmiany zdania, była za-

tem niemała. Jednak to nie wszystko! 

- Myślę, że najważniejsze jest to, aby 

młodzi ludzie zyskiwali świadomość. 

Ważne, by podejmowali świadome 

decyzje i nie dawali się oszukać czy 

sobą manipulować. Ani mediom, ani 

reklamom, ani oszustom…Nikomu! 

–  dodaje M. Gwizdalski z GDK. Do ko-

nieczności organizowania tego typu 

szkoleń nie trzeba chyba nikogo spe-

cjalnie przekonywać. Natalia Roman



6    czwartek 04.11.2021społeczeństwo

Wypełnione serca

Przygotowania do zimy
Okres jesienno-zimowy często nie 

sprzyja dobrym warunkom na dro-

dze. O przygotowaniach do akcji zi-

mowej zapytaliśmy w Przedsiębior-

stwie Usług Miejskich w Gubinie.

Dzieci miały dużo pytań!W naszym mieście znajduje się 

osiem punktów z „metalowy-

mi sercami” do których można 

wrzucać nakrętki dla Franusia. 

Znajdują się one w: parku przy ul. 

Barlickiego, na chodniku przy ul. 

Paderewskiego, Szkole Podstawo-

wej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, 

Zespole Szkół Licealnych i Tech-

nicznych, Przedszkolu Miejskim 

nr 3, przy Urzędzie Miejskim oraz 

koło skrzyżowania ul. Platanowej 

z Krzywoustego (obok Horexu). 

Oprócz wspomnianych serc, na 

terenie miasta znajdują się inne 

punkty, gdzie można zostawić 

nakrętki. Są one oznaczone pla-

katem Akcji Nakręteczka dla Fra-

neczka. Do pomocy włączyło się 

także dużo okolicznych miejsco-

wości. - Patrząc na zapełniające 

się serca jesteśmy wzruszeni i bar-

dzo wdzięczni, że tak wiele osób 

myśli o naszym synku. Pełne ser-

ca dodają nam też siły do dalszej 

walki, pomimo przeciwności losu. 

Patrząc, jak szybko się zapełniają, 

wiemy że dzięki nim będziemy 

mogli zapewnić Frankowi nale-

żytą rehabilitacje - mówi Justyna 

Ryba, mama Franka.

A jak się miewa nasz dzielny bo-

hater? Informacje jakie do nas do-

cierają, napawają optymizmem. 

- Franek poczynił niesamowite 

postępy. Przemieszcza się sam po 

podłodze w pozycji prawie czwo-

raczej. Siada, próbuje wstawać... 

Komunikuje się z nami w sposób 

bardzo świadomy. Postawiony z 

naszą pomocą potrafi zrobić parę 

kroczków. To ogromny sukces - 

dodaje pani Justyna.

Nadal na Facebooku są prowa-

dzone licytacje (FB: Licytacje dla 

Franusia). Bardzo mile widziane 

są nowe fanty. Zyski z ich sprze-

daży pomagają w zbieraniu fun-

duszy potrzebnych choćby na 

zorganizowanie prywatnej reha-

bilitacji, pokrycie kosztów wizyt u 

specjalistów wyjazdy na turnusy, 

zakupu sprzętów ortopedycznych 

i pomocy potrzebnych do tera-

pii. Kolejną formą pomocy jest 

wpłacenie darowizny na subkon-

to Frania dla Fundacji Dzieciom 

„Zdążyć z pomocą”. Wpłaty moż-

na kierować na konto, Alior Bank 

S.A., nr rachunku: 42 2490 0005 

0000 4600 7549 3994. Tytułem: 

34109 Ryba Franciszek darowizna 

na pomoc i ochronę zdrowia. (am) 

Franek we wrześniu skończył 4 latka. Choru-
je na bardzo rzadką chorobę genetyczną, jaką 
jest hipoplazja mostowo-móżdżkowa typ 2a. Na 
szczęście chłopiec robi duże postępy. A miesz-
kańcy Gubina i okolic mocno zaangażowali się 
w pomaganie, m.in. poprzez zbieranie nakrętek. 

Zgodnie z zawartymi umowa-

mi w marcu br., wspomniane 

przedsiębiorstwo - w okresie od 

1 listopada br. do 31 marca 2022 

roku - będzie prowadziło zimowe 

utrzymanie dróg, placów, chodni-

ków, parkingów, schodów, alejek 

spacerowych i parkowych, cią-

gów pieszych oraz przystanków 

komunikacji miejskiej i ścieżek 

rowerowych, będących w zarzą-

dzie Miasta Gubina. Bezpośredni 

nadzór i prace będą realizowane 

w systemie dwuzmianowym. Na 

każdej zmianie będzie pracowało 

łącznie 11 osób, w tym 1 pracow-

nik nadzorujący i 1 mechanik zaj-

mujący się bieżącymi naprawami 

sprzętu. - PUM nie będzie wyko-

nywało  zimowego utrzymania 

dróg i chodników powiatowych i 

wojewódzkich, zlokalizowanych 

na terenie Gubina. Prace na miej-

skich drogach, chodnikach i po-

zostałych terenach będą obejmo-

wały usuwanie śniegu i lodu oraz 

zwalczanie śliskości zimowej, czyli 

gołoledzi, lodowicy, śliskości po-

śniegowej, poprzez odśnieżanie 

tych nawierzchni i ich pokrywa-

nie materiałami szorstkimi, takimi 

jak piasek, piasek z solą, solą lub 

solanką - wyjaśnia Zbigniew Biał-

kowski, kierownik działu nieczy-

stości w PUM-ie.

Jak się dowiedzieliśmy, PUM za-

pewni całodobową gotowość 

pracowników i sprzętu specjali-

stycznego do prowadzenia akcji 

zimowej. Przedsiębiorstwo zabez-

pieczyło wymaganą ilość niezbęd-

nego materiału. Utrzymanie dróg, 

chodników i ciągów pieszych 

odbywać się będzie według po-

trzeb. - Organizacja pracy będzie 

dostosowana do zmieniających 

się warunków atmosferycznych 

na drogach. Po zakończeniu ak-

cji zimowej dokonamy usunięcia 

materiałów szorstkich z terenów 

miejskich najpóźniej do połowy 

kwietnia 2022 r. Pojazdy i sprzęt 

przeznaczone do akcji zimowej, 

czyli dwa samochody na podwo-

ziu MAN i VOLVO oraz 2 mikrocią-

gniki z zamontowanymi pługami 

i piaskarkami są przygotowane i 

gotowe do wyjazdu. W razie ko-

nieczności istnieje możliwość do-

datkowego zamontowania pługa 

na jednym z ciągników – New 

Holland w celu odśnieżania dróg 

- dodaje nasz rozmówca.  

Przedsiębiorstwo zgromadziło 

400 ton soli drogowej i 300 ton 

piasku. Jezdnie i chodniki posypy-

wane będą zarówno piaskiem jak 

i solą oraz solanką, czyli mieszani-

ną soli z wodą.                                  AB.

28 października gościem Miejskiej 

Biblioteki Publicznej był Grzegorz 

Kasdepke. To jeden z najchętniej 

czytanych autorów książek dla dzie-

ci i młodzieży. Spotkanie z uczniami 

klas trzecich SP nr 1 i SP nr 2 w Gu-

binie przebiegało w fantastycznej at-

mosferze. Pisarz barwnie i dowcipnie 

opowiadał o swojej twórczości, za-

wodzie pisarza, dziennikarza oraz o 

swojej drodze do pisania książek dla 

dzieci. Dużą część spotkania pisarz 

poświęcił na rozmowy z dziećmi i 

udzielanie odpowiedzi na zadawane 

przez nich pytania. Na koniec przed 

autorem ustawiały się kolejki spra-

gnionych autografów i dedykacji fa-

nów.                                                         (red)
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Zmiany w programie 500+ Przełamywanie barier
Od stycznia szykują się zmiany w 

programie „Rodzina 500 plus”. Za 

obsługę programu i wypłatę pienię-

dzy odpowiedzialny będzie Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Dotych-

czas zajmował się tym Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej. Wnioski 

będzie można składać wyłącznie 

elektronicznie przez PUE ZUS, ban-

kowość elektroniczną i portal Em-

patia. - Pieniądze będą wypłacane 

jedynie bezgotówkowo na wskazany 

przez wnioskodawcę rachunek ban-

kowy. Wnioski będą rozpatrywane 

automatycznie. Program „500 plus” 

obsługiwać będzie funkcjonujące 

w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń 

dla Rodzin.  W tej sytuacji zdecydo-

wana większość pracowników nie 

będzie obciążona nowymi zadania-

mi - wyjaśnia Agata Muchowska, 

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 

woj. lubuskiego. ZUS będzie stopnio-

wo przejmował program „Rodzina 

500 plus”. Świadczenia wypłacane 

obecnie przez gminy będą kontynu-

owane do końca maja 2022 r. W tych 

sprawach nadal należy kontaktować 

się z pracownikami MOPS-u. Do 

ZUS natomiast należy kierować od 1 

stycznia tylko wnioski o nowe świad-

czenia „500 plus”, jeszcze nie wypła-

cane, czyli np. na nowo urodzone 

dzieci.                                                       AB

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy im. Marii Konopnic-

kiej w Gubinie 20 października 

br. był organizatorem i gospoda-

rzem jubileuszowego Mityngu 

Pływackiego Olimpiady Specjal-

ne Polska Lubuskie. Współorga-

nizatorem Olimpiady Specjalne 

– Polska. 

Jak udało się zorganizować i jak 

przebiegało to przedsięwzięcie. 

Wszak to impreza dużego forma-

tu. O szczegóły gazeta zapytała 

Dyrektor Specjalnego Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczego  Sylwię 

Sękowską – Moryń. - Na 25 Mityng 

czekaliśmy dwa lata. Tym bardziej 

zawody dostarczyły wszystkim 

uczestnikom wiele emocji i ra-

dości. Zawody miały zasięg woje-

wódzki i były niezwykle ważnym 

wydarzeniem dla dzieci i młodzie-

ży z niepełnosprawnością intelek-

tualną, a wiadomym jest, że ry-

walizacja sportowa daje ogromną 

szansę na przełamanie barier psy-

chicznych oraz lepszą integrację 

społeczną, pokazując że postawa 

sportowca, nawet w przypadku 

osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną, jest najlepszą alternaty-

wą na życie.  

W zawodach wzięło udział 10 ze-

społów z terenu województwa 

lubuskiego. Byli to wspaniali za-

wodnicy wraz ze swoimi trene-

rami z następujących placówek: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy w Lubsku, Nowej Soli, 

Strzelcach Krajeńskich, Sulecho-

wie, Zespół Szkół Specjalnych w 

Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół 

Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Żarach, Zespół Szkół Specjalnych 

w Żarach i z Domu Pomocy Spo-

łecznej w Miłowicach.

Ponadto wystąpili zawodnicy 

Klubu AS Gubin, reprezentowani 

przez Pawła Krupińskiego, nie-

dawnego reprezentanta Polski 

w I. Europejskich Igrzyskach we 

Włoszech, Dawida Ereta, Alicję 

Kopeć. Startowali także uczniowie 

SOSW Gubin: Karol Pyziak, Mate-

usz Kuczkowski, Igor Małecki, Pa-

weł Zieliński, Kamil Wesołowski, 

Adam Mieścior. Należy dodać, że 

zawodnicy z Gubina od wielu już 

lat rozwijają swoje talenty pod 

czujnym okiem trenera Ziemo-

wita Patka. 25. Mityng Pływacki 

Olimpiady Specjalne Polska Lu-

buskie zaszczycili swoją obecno-

ścią  Wicestarosta Powiatu Kro-

śnieńskiego Ryszard Zakrzewski, 

Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Olimpiad Specjalnych – Polska 

Mariusz Kubicki, Dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Sportu Jacek 

Czerepko, Prezes Stowarzyszenia 

„Esquadra” Gubin Anna Scho-

eneich oraz lekarz Kazimierz Ka-

maszko, który wspiera zawody od 

wielu już lat. Zawody nie mogłyby 

odbyć się bez pomocy i wsparcia 

Jacka Czerepko, który jest również 

współorganizatorem Mityngu, 

Stowarzyszenia „Esquadra”, wła-

ściciela sklepu „SEBA” w Gubinie. 

Podziękowania należą się również: 

właścicielom sklepu „Hortex”, PSS 

„Społem” Gubin, GS, Samopomoc 

Chlopska” Gubin, TEKRA Sp. z o.o. 

Korzystając z okazji składamy w 

tym miejscu serdeczne podzię-

kowania wszystkim osobom pry-

watnym oraz instytucjom, które 

swoim wsparciem  przyczyniły się 

do zorganizowania XXV Lubuskie-

go Mitynu Pływackiego Olimpiad 

Specjalnych – Gubin 2021. Czasem 

wdzięczność trudno jest ubrać w 

słowa... Wtedy proste „dziękuje-

my” zawiera wszystko, co chcemy 

wyrazić – powiedziała na zakoń-

czenie dyrektor S. Sękowska–Mo-

ryń.                                                  (sp)
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Wchodzenie w dorosłe życie...
W Gubińskim Domu Kultury od-

była się premiera offowego filmu 

„Karotka”. Powstał on w koopera-

cji Gubińskiego Domu Kultury, Fil-

mopol oraz uczestników projektu 

„Młodzież Movie”, prowadzonego 

w ramach programu „Równać 

Szanse” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, administro-

wanego przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży.

Intensywne kontrole 
Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w zaledwie kilka dni 
zatrzymali 45 cudzoziemców, którzy w Polsce 
przebywali nielegalnie. 

Środek tabeli

Główną bohaterką jest 

nastolatka o ksywce 

„Marchewka” (w jej rolę 

wcieliła się Wiktoria 

Żurko). Wkracza ona w 

dorosłe życie, które - jak 

się okazuje - wcale nie 

jest takie proste. 

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Krośnie Odrzańskim - Filia w Gubi-

nie (stan na 29.10.2021 r.): pomocnik 

kierowcy, piekarz, elektryk 1 kV, mu-

rarz, hydraulik, stolarz, kierownik eki-

py monterskiej, kasjer-sprzedawca, 

główny księgowy, tapicer, szwaczka, 

kierowca samochodu ciężarowego, 

dekarz, organizator obsługi sprzeda-

ży internetowej, pomoc kuchenna, 

pracownik obsługi podjazdu na sta-

cji paliw, ogrodnik, pakowacz ręczny, 

sprzedawca. Szczegółowe informa-

cje może uzyskać w  Powiatowym 

Urzędzie Pracy - Filia w Gubinie, ul. 

Obrońców Pokoju 20 (pokój nr 9, tel. 

68 455 22 72 lub pokój nr 6 tel. 68 455 

82 12). Aktualne oferty zatrudnienia 

w naszym regionie można znaleźć 

na stronie Internetowej: krosnood-

rzanskie.praca.gov.pl 

Praca czeka

Trzydziestominutowy film opowiada 

o młodej dziewczynie wchodzącej 

w dorosłe życie. Główną bohaterką 

jest nastolatka o ksywce „Marchew-

ka” (w jej rolę wcieliła się Wiktoria 

Żurko). Wkracza ona w dorosłe życie, 

które - jak się okazuje - wcale nie jest 

takie proste. Trzeba znaleźć swoje 

„cztery kąty”, pracę, czas na codzien-

ne obowiązki... Dziewczyna szybko 

przekonuje się, że dorosłość oznacza 

często pasmo mniejszych lub więk-

szych porażek, z którymi trzeba się 

mierzyć każdego dnia. - Film miał 

powstać znacznie wcześniej, ale pan-

demiczne obostrzenia spowodowały 

przesunięcia w czasie i obraz został 

nakręcony dopiero w okresie wakacji. 

A we wrześniu przystąpiono do mon-

tażu. „Karotka” jest bardzo ciekawym 

głosem gubińskiej młodzieży. To w 

pełni ich dzieło, które powstało w 

oparciu o działania i zaangażowanie 

4 grup. Pierwsza zajmowała się sce-

nariuszem, druga grupa to aktorzy, 

gdzie koordynatorem prac była Julia 

Wawrzyszczuk. Kolejną grupę stano-

wiły osoby odpowiedzialne za plan 

filmowy. Tu prym wiodła Zuzanna 

Czerniawska. I w końcu ekipa filmo-

wo-montażowa pod „dowództwem” 

Jakuba Brzezińskiego. W filmie wzięli 

udział aktorzy biorący udział w pro-

jekcie jak i osoby spoza. Na przykład 

rolę rodziców „Marchewki” zagrali 

Ewa i Paweł Kubiak, a właścicielkę 

wynajmowanego przez nią miesz-

kania Zdzisława Żurko. Łącznie na 

planie wystąpiło około 40 osób! War-

to wspomnieć, że w filmie wystąpiła 

Krystyna Bednarek z warszawskiej 

szkoły aktorskiej. Wracając do same-

go filmu - myślę, że każdy odnajdzie 

w nim cząstkę samego siebie. Jego 

przekaz jest uniwersalny. Pokazuje 

konflikt międzypokoleniowy, gdzie 

każda ze stron popełnia błędy. Je-

steśmy ciekawi opinii widzów i ich 

reakcji. Trzeba pamiętać, że to dzieło 

w pełni amatorskie i praktycznie bez 

budżetowe. Ale efekt końcowy jest 

naprawdę ciekawy - mówi Marcin 

Gwizdalski z GDK.  Na premierowej 

gali (16.10) rozdano filmowe statuetki 

dla osób najbardziej zaangażowa-

nych w realizację tego filmu młodych 

ludzi. Na tzw. ściance stanęły również 

wszystkie osoby biorące udział w pla-

nie filmowym, które pojawiły się na 

premierze. Wszystko odbyło się w 

konwencji oskarowej. Film „Karotka” 

już niebawem będzie można obej-

rzeć w Internecie. Tymczasem w sieci 

jest już dostępny trailer, między inny-

mi na fanpagu Gubińskiego Domu 

Kultury oraz Młodzieżowej Grupy 

„Otwarte”.                                                (am)

Za nami już piętnaście kolejek run-

dy jesiennej III ligi sezonu 2021/22. Z 

dorobkiem 21 punktów MKP Carina 

Gubin zajmuje w tabeli 9 miejsce i 

jest obecnie najlepszą drużyną z wo-

jewództwa lubuskiego! Mało kto się 

chyba spodziewał, że na tym etapie 

rozgrywek naszej ekipie będzie tak 

naprawdę bliżej do czołówki ligi, niż 

klubów będących w strefie spadko-

wej.

W ostatnim spotkaniu (30.10) pod-

opieczni Grzegorza Kopernickiego 

zremisowali w Zielonej Górze z tam-

tejszą Lechią 1:1. Gola na wagę remi-

su strzelił Joao Victor Giumaraes. Na 

mecz derbowy wybrało się sporo ki-

biców z Gubina, którzy głośno dopin-

gowali swoją drużynę. Tydzień wcze-

śniej Carina przegrała na własnym 

stadionie z Rekordem Bielsko-Biała 

1:2. Honorową bramkę strzelił Denis 

Matuszewski.

Na jesień nasza drużyna rozegra jesz-

cze trzy spotkania. W najbliższą so-

botę (6.11) Carina podejmie Gwarek 

Tarnowskie Góry. Początek meczu o 

godzinie 13:00. Tydzień później daleki 

wyjazd do Pniówka Pawłowice. Szan-

se na kolejne zdobycze punktowe 

całkiem realne. 

Kibice Cariny postanowili zorgani-

zować zbiórkę pieniędzy na oprawę 

meczową. Tym samym dynamicznie 

rozwija się strefa kibicowska miejskie-

go klubu piłkarskiego. Na trybunach 

można zauważyć wiele osób z szalika-

mi, czy też flagami.                             (am)

Wśród tych osób było 42 cudzo-

ziemców, którzy niezgodnie z 

prawem usiłowali przekroczyć 

granicę by dostać się do Niemiec. 

Zatrzymano także 5 cudzoziem-

ców oraz Polaka, którzy pomagali 

im w popełnieniu tego przestęp-

stwa. W okresie od 20-24 paździer-

nika funkcjonariusze z placówek 

Nadodrzańskiego Oddziału Straży 

Granicznej zatrzymali 11 obywa-

teli Jemenu, 17 obywateli Iraku, 

8 obywateli Somalii, 2 obywate-

li Syrii oraz 3 bezpaństwowców. 

Zatrzymano także obywatela 

Afganistanu, Białorusi oraz 8 oby-

wateli Ukrainy. Cudzoziemcy nie 

posiadali przy sobie dokumentów 

potwierdzających i legalny pobyt 

w Polsce. Dodatkowo 42 z nich 

usiłowało niezgodnie z przepisa-

mi przekroczyć polsko-niemiecką 

granicę. - W Gubinie funkcjonariu-

sze SG z Zielonej Góry zatrzymali 

24 października czterech obywa-

teli Iraku w wieku od 20 do 38 lat, 

którzy przebywali w Polsce niele-

galnie. Cudzoziemcy przez most w 

Gubinie niezgodnie z przepisami 

usiłowali przekroczyć granicę. Nie-

zbędne były wobec nich czynności 

z udziałem tłumacza - mówi mjr 

SG Joanna Konieczniak, rzecznik 

prasowy Komendanta NOSG.

 (am)
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Bezsilni, osamotnieni rodzice

Mija drugi rok izolacji społecznej (z 

przerwami) z powodu pandemii. Od-

bija się ona na stanie psychicznym 

wszystkich ludzi. Z badań wynika, że 

już 20% Polaków ma objawy ostrego 

stresu pandemicznego. Dotyczy to 

głównie rodziców, którzy łączyli zdalną 

pracę zawodową z całodzienną opie-

kę nad dziećmi i edukacją online (rok 

szkolny 2020/21). Oni szczególnie czu-

ją się przemęczeni i zrezygnowani. To 

wypalenie rodzicielskie pogłębia brak 

poczucia bezpieczeństwa finansowe-

go i zdrowotnego, ograniczenie moż-

liwości rozwoju osobistego. Skutkiem 

tego jest wyczerpanie psychofizycz-

ne, gdy rodzic czuje się stale zmęczo-

ny, zniechęcony, a sen i wypoczynek 

nie regeneruje jego sił. Wiele osób nie 

radzi sobie w nowej rzeczywistości i 

tęskni za wieloma aspektami życia 

sprzed pandemii. Obecnie poluzowa-

no restrykcje. Otworzyły się granice 

państw, można się przemieszczać w 

kraju swobodnie. Otwarto hotele, re-

stauracje, a dzieci i młodzież wrócili 

do szkół i na uczelnie. Warto jednak 

wziąć pod uwagę fakt, że COVID-19 

zostanie z nami i należy szukać sposo-

bów akceptacji nowej rzeczywistości. 

Inaczej nasze życie stanie się jeszcze 

trudniejsze lub nie do zniesienia. Ale 

jak sobie radzić z wypaleniem rodzi-

cielskim? Według psycholog Joanny 

Węglarz powinniśmy stosować się 

do poniższych zasad. 1. Określ swoje 

emocje i nie próbuj im zaprzeczać. 2. 

Zastanów się, na kogo ze znajomych 

możesz liczyć 3. Dbaj o zdrowy balans 

pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. 

4. Naucz się odpuszczać - wybierz 

jeden dzień w tygodniu na urlop od 

niektórych obowiązków. 5. Pamiętaj 

o zdrowym egoizmie i poświęć 15-30 

minut każdego dnia wyłącznie dla 

siebie. 6. Śmiej się i szukaj tego, co 

daje ci radość. 7. Praktykuj wdzięcz-

ność. Każdego dnia znajdź choć jedną 

rzecz, za którą możesz być wdzięczna. 

8. Stosuj metody relaksacyjne (np. 

ćwiczenia oddechowe lub mindful-

ness). 9. Pielęgnuj swoje hobby, dbaj o 

nowe rytuały i sposoby na spędzanie 

czasu. 10. Pamiętaj, że nie musisz być 

idealnym rodzicem.

Pamiętacie? Znacie? Przeczytajcie

Przez pokolenia powtarzał się ste-

reotyp, jakoby kobieta to istota słaba, 

bezwolna i nie zaradna. A to tylko kil-

ka określeń. Można by jeszcze dodać 

darmowa siła robocza itp. Ale to nie-

prawda! Kobieta to istota niezwykła, 

ambitna, pracowita i piękna. Jak po-

kazuje historia XX w. i początek XXI w. 

kobiety były gotowe (i są nadal) do po-

dejmowania wyzwań i zadań dostęp-

nych wcześniej dla mężczyzn, których 

populacja po dwóch wojnach świato-

wych drastycznie się skurczyła. Były 

wtedy zatrudniane w zakładach prze-

mysłowych, budownictwie, rolnictwie 

i wielu innych gałęziach gospodarki. A 

także zajmowały się domem, dziećmi 

i mężem. Czyli praca przez 24 godziny 

na dobę. I dały radę. Dzisiejsza kobieta 

jest świadoma swojej wartości. Zakła-

da własny biznes, bierze czynny udział 

w życiu politycznym i społecznym, 

osiąga sukcesy w sporcie, kulturze, 

prowadzi dom i wychowuje potom-

stwo. Panowie, powinniście od nich 

się tego uczyć! Nie wszystkie panie 

to osoby z pierwszych stron gazet. To 

tysiące kobiet, które bez zbędnego 

hałasu, działają społecznie, nie ocze-

kując poklasku. Wychowują i eduku-

ją następne pokolenia. Taką właśnie 

kobietą jest pani Wanda Kamieniarz 

– żona, matka, babcia. Ona Lubuszan-

ka, mąż Mirosław pochodzi ze Śląska 

– oficer Wojska Polskiego – swoje ży-

cie związali z Gubinem. Tu się urodziła 

córka Małgorzata i wnuczka Wikto-

ria. - Mąż „wojskowy” ciągle był poza 

domem, więc sama zajmowałam się 

córką, a gdy poszła już do przedszkola 

to ja wróciłam do pracy - wspomina 

pani Wanda. W latach 70-tych praco-

wało się od poniedziałku do soboty. 

Niedziele, niestety, nie zawsze były 

wolne, ponieważ były to czasy „czy-

nów społecznych” i pracownicy bali 

się z nich wyłamywać. Później Gierek 

wprowadził raz w miesiącu wolną so-

botę. To było już coś. Dekada Gierka to 

także czas otwarcia Polski na Europę, 

paszporty nadal były na Komendzie 

Policji i trudno je było otrzymać ale 

ludzie mogli na „Wkładkę paszporto-

wą” wyjeżdżać do tzw. krajów „Demo-

ludu”. I to już był „wielki świat” na owe 

czasy. Ale W. Kamieniarz mogła tylko 

pozazdrościć wyjeżdżającym. Ona 

jako żona oficera nie mogła. Więc 

wieczorami, gdy Małgosia już spała, 

był czas na marzenia o poznawaniu 

obcych krajów, mieszkających tam lu-

dzi i ich kultur. A tymczasem cieszyła 

się na urlop raz w roku w towarzystwie 

męża i córki – w kraju. Może to banał 

co teraz powiem, ale to od nas zależy 

czy marzenia się spełnią. Pani Wanda, 

urzędniczka UM w Gubinie (od 1970 r.) 

całe swoje zawodowe życie przygoto-

wywała się do podróży i osiągnęła ten 

cel po przejściu na emeryturę. Wraz z 

mężem, raz w roku, przemierzają ko-

lejne kraje Europy oraz cieszą się uro-

kami Morza Śródziemnego. Podczas 

tych rejsów zwiedzają kolejne porty. 

Ale to nie jedyne jej zajęcie. Należy do 

PZEiR oraz jest przewodniczącą Gu-

bińskiej Rady Seniorów. „Chcę żyć na-

dal aktywnie i być użyteczną działając 

na rzecz seniorów w Gubinie tak dłu-

go jak zdrowie mi na to pozwoli. Na 

razie jest ok.” To jest cel, jaki wybrała 

sobie na dalsze życie – kobieta aktyw-

na i świadoma swej mocy sprawczej – 

Wanda Kamieniarz. SŁ

Zdrowie na talerzu

Cytryna - właściwości i wartości od-

żywcze tegoż owocu ceniono już w 

Chinach i Indiach, skąd prawdopo-

dobnie pochodzi. W XI w. przywędro-

wała do Hiszpanii i w krótkim czasie 

znano ją już w całej Europie. Na kon-

tynencie amerykańskim znalazła się 

dzięki Krzysztofowi Kolumbowi. Cy-

tryna zawiera witaminę C wspierającą 

odporność oraz łagodzącą infekcje. 

Posiada dużo rutyny, która zapobie-

ga utracie tej witaminy z organizmu 

i uszczelnia naczynia krwionośne. 

Jest źródłem beta-karotenu, wita-

min z grupy B,E, potasu, magnezu, 

sodu i żelaza. Posiada także terpeny 

pobudzające wytwarzanie śliny. Z jej 

wydzielaniem rośnie produkcja en-

zymów trawiennych, więc owoc ten 

pobudza procesy przyspieszające 

oczyszczanie organizmu. Ale uwaga! 

Nie dodajemy cytryny do herbaty za-

raz po zalaniu jej wrzątkiem. Bowiem 

z fusów do gorącego napoju przecho-

dzi metal – aluminium. W połączeniu 

z kwasem tworzy cytrynian glinu, któ-

ry może nam zaszkodzić. Polecam 

na upalne dni lemoniadę cytrynową. 

Chłodzi i wspomaga organizm.

EKO sprawy

Jak informuje ONZ, co roku ludzie 

marnują aż 1,3 mld ton żywności. 

Wielu naukowców próbuje znaleźć 

wyjście z tej sytuacji, aby chociaż 

częściowo zaradzić temu palącemu 

problemowi. Naukowcy z Tokio pro-

ponują, aby resztki jedzenia zmieszać 

z wodorostami, liśćmi kapusty czy 

obierkami. Po przetworzeniu powsta-

nie materiał, który będzie bardzo wy-

trzymały i mocny jak beton. Podane 

wyżej surowce najpierw trzeba wysu-

szyć, a później zmielić na pył potem 

dodać wodę. Korzystając ze specjal-

nych form w wysokiej temperaturze 

wyciska się odpowiednie kształty. Każ-

de tego typu działanie jest ważne dla 

ekologii i pozwoli na pozbycie się od-

padów, nie zaśmiecając środowiska.

Zielona – Zielona Góra

Które miasto w Polsce jest najbardziej 

zielone? Sopot, Zielona Góra i Gdy-

nia - to są najbardziej zielone polskie 

miasta! Redakcja serwisu rynekpier-

wotny.pl przygotowała to zestawie-

nie, biorąc pod uwagę powierzchnię 

lasów, parków, skwerów i terenów 

zielonych na osiedlach. Analizą objęto 

66 największych naszych aglomeracji. 

Na dalszych miejscach, w pierwszej 

dziesiątce są: Katowice. Koszalin, Ja-

worzno, Bydgoszcz, Wałbrzych, Jele-

nia Góra i Tychy.

Zakazany barwnik

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA) zakazał używania 

barwnika E171 (dwutlenek tytanu). 

Może on bowiem prowadzić do wielu 

groźnych chorób, w tym raka. Używa 

się go do kolorowania wszelkich cu-

kierków, gum do żucia i ciastek oraz 

w innych produktach spożywczych. 

Substancję można znaleźć także w 

papierze, tworzywach sztucznych, 

kosmetykach i w porcelanie. Zakaz 

wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 

2022 r. i dotyczy artykułów spożyw-

czych wytwarzanych w Unii Europej-

skiej.

Ważne kontakty

Telefon zaufania – tel. 92 88 (15.00-

17.00)

Pomoc prawna: obowiązują zapisy 

– tel. 507 025 963 (pon.-piątek, 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 farmako-

terapia

- www.segregacja.marszow.pl – wy-

szukiwarka odpadów

Przydatne aplikacje – MY THERAPHY 

oraz MAP MY WALK (Android i na 

iOS).

Opr. strony - S. Łapkowska

Znalezione w sieci…

- Kiedyś wszyscy mieszkańcy wsi postanowili

pomodlić się o deszcz. W dniu modlitwy wszyscy

się zebrali, ale tylko jeden chłopiec przyszedł z parasolem.

To jest wiara.

- Gdy podrzucasz dzieci do góry, one się śmieją

bo wiedzą, że je złapiesz.

To jest zaufanie.

- Co wieczór kładziemy się spać bez żadnej pewności,

że rano obudzimy się żywi, ale mimo to nastawiamy budziki.

To jest nadzieja.

- Mamy wielkie plany na jutro choć nic nie wiemy o przyszłości.

To jest pewność.

- Widzimy jak świat cierpi, a mimo to zakładamy rodzinę i mamy dzieci.

To jest miłość.

- Na koszulce SENIORKI było napisane „Mam 80 lat, jestem słodką szes-

nastką z 64-letnim doświadczeniem”.

To jest właściwe podejście!

Chcę nadal żyć aktywnie- deklaruje Wanda Kamieniarz
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Pierwsza taka fabryka w Europie 

Notowana na giełdzie niemiecko-kanadyjska firma Rock Tech Lithium 

Inc. planuje wybudować w Guben pierwszy w Europie konwerter litu 

- instalację do produkcji wodorotlenku litu przeznaczonego do baterii 

samochodowych. Planowana wielkość inwestycji w zakładzie w Gu-

ben wynosi 470 mln euro. Około 160 techników, inżynierów i pracowni-

ków produkcyjnych będzie zatrudnionych na miejscu.

Łącznie fabryka będzie produkować 

około 24.000 ton wodorotlenku litu 

rocznie. Odpowiada to ilości potrzeb-

nej do wyposażenia około 500 000 

samochodów elektrycznych w bate-

rie litowo-jonowe. Wraz z nabyciem 

ponad 12 hektarów na strefie prze-

mysłowej w Guben, firma Rock Tech 

Lithium tworzy podstawy dla plano-

wanej budowy konwertera. Teren w 

Guben oferuje rozległą przestrzeń 

dla budowy zakładu. Poza dobrym 

skomunikowaniem z siecią autostrad 

strefa przemysłowa w Guben zasłu-

guje na pochwałę przez posiadanie 

własnej bocznicy kolejowej, która 

może być wykorzystywana do zała-

dunku i transportu surowców. Rock 

Tech Lithium będzie dążyć do ścisłej 

wymiany z władzami, ekspertami i 

lokalnymi instytucjami w procesie 

planowania i wydawania zezwoleń. 

Rozpoczęcie pracy konwertera pla-

nowane jest na 2024 rok. Do produk-

cji ma być również wykorzystywana 

energia odnawialna pochodząca z 

lokalnych źródeł. Dirk Harbecke, Dy-

rektor Generalny Rock Tech Lithium, 

wyjaśnia: „Stajemy się partnerem lito-

wym dla przemysłu motoryzacyjne-

go i budujemy własną infrastrukturę 

dla wodorotlenku litu do akumulato-

rów w Europie, która wcześniej nie ist-

niała. Naszym celem jest bycie pierw-

szą firmą na świecie, która stworzy 

zamknięty obieg litu. Guben jest dla 

nas idealnym miejscem do realizacji 

tego celu.” 

Do 2030 r. firma z branży czystych 

technologii planuje pozyskiwać oko-

ło 50 procent surowców wykorzy-

stywanych w procesie produkcji z 

recyklingu zużytych baterii. Komisja 

Europejska szacuje, że europejskie 

zapotrzebowanie na lit tylko w aku-

mulatorach samochodów elektrycz-

nych wzrośnie do 2030 r. 18-krotnie i 

aż 60 razy do 2050 r. Zrównoważone i 

stabilne zaopatrzenie w surowce sta-

je się tym samym strategicznie decy-

dującym czynnikiem dla przemysłu 

motoryzacyjnego.

- „Dzięki Rock Tech Lithium umac-

niamy naszą pozycję jako przyszłego 

centrum europejskiej e-mobilności. 

W przyszłości Brandenburgia będzie 

siedzibą całego łańcucha produkcyj-

nego. Od przetwarzania surowców, 

poprzez produkcję baterii i ogniw, aż 

po konstrukcję e-samochodów i re-

cykling baterii. W ten sposób kolejny 

wyraźnie pokazujemy, że Branden-

burgia jest landem innowacyjnym. 

Tym bardziej cieszę się, że Rock Tech 

Lithium wybrało Guben jako miejsce 

lokalizacji zakładu przemysłowego w 

regionie energetycznym Łużyc. Jest 

to ważny znak dla mieszkańców tego 

regionu. Zmiany strukturalne na Łu-

życach już się rozpoczęły i przynoszą 

pierwsze pozytywne rezultaty. Łuży-

ce są i pozostaną ważnym regionem 

energetycznym w Niemczech” - wy-

jaśnia Jörg Steinbach, brandenburski 

minister gospodarki, pracy i energii.

Decyzję o wyborze Guben poprzedzi-

ło ogólnoeuropejskie poszukiwanie i 

weryfikacja lokalizacji. Finalnie Miasto 

Guben było w stanie zwyciężyć dzięki 

swoim doskonałym warunkom. Bur-

mistrz Guben, Fred Mahro, również 

cieszy się z tej inwestycji i wyjaśnia: 

„Fakt, że tak szybko znaleźliśmy in-

westora dla niedawno podjętej de-

cyzji o rozbudowie naszego obszaru 

przemysłowego, świadczy o wielkim 

potencjale naszego Euromiasta. 

Zespoły promocji gospodarczej oraz 

rozwoju gospodarczego z naszego 

miasta, z powiatu, a także kraju związ-

kowego współpracowały ze sobą w 

najlepszy możliwy sposób i zyskały w 

Rock Tech Lithium silnego partnera 

dla Guben oraz naszego regionu.” 

A Harald Altekrüger, Starosta Powiatu 

Sprewa-Nysa, dodaje: „Fakt, że Rock 

Tech Lithium wybrało nasz powiat, 

jest dla nas powodem do dumy i do-

wodem naszej dobrej pracy. W ostat-

nich latach stworzyliśmy struktury, 

które oferują innowacyjnym firmom 

dobre możliwości inwestycyjne.” 

(red)

Gmina otrzymała wsparcie

W ramach programu „Polski Ład” 

Województwo Lubuskie otrzymało 

w pierwszym naborze ponad 677 mi-

lionów złotych. Są one w większości 

przeznaczone na budowę i moder-

nizację dróg, placówek oświatowych 

jak też sieci wodociągowo – kanali-

zacyjnej. Wśród około 150 wniosków 

na które jest ono przeznaczone – są 

też trzy wnioski złożone przez gminę 

Gubin o statusie wiejskim. Dwa z nich 

uzyskały akceptację. 

Gmina Gubin otrzymała łącznie do-

finansowanie w wysokości ponad 8 

mln zł na obie inwestycje. Mówi wójt 

gminy Zbigniew Barski: Złożyliśmy 

do rozpatrzenia trzy wnioski. Jeden z 

nich dotyczy bardzo ważnej – z punk-

tu widzenia gminy - inwestycji, jaką 

jest stacja uzdatniania wody we wsi 

Węgliny z zamiarem równoległego 

podłączenia do niej drugiej stacji ze 

wsi Mielno. Jest to istotne, ponieważ 

leży ona najbliżej wyrobiska odkryw-

kowej kopalni węgla brunatnego w 

okolicy miejscowości Jenschwalde 

w Brandenburgii. Generuje nam to 

duże koszty związane z zapewnie-

niem odpowiedniej jakości wody 

pitnej. Spodziewamy się również, że 

w perspektywie kilku lat jakość wody 

będzie jeszcze bardziej się pogar-

szała. W związku z tym planujemy 

podłączenie tej stacji do hydroforni 

w Węglinach. Całość prac opiewa na 

kwotę 8 milionów złotych, z czego 

gmina ma otrzymać 7 milionów 197 

tysięcy zł. w ramach dofinansowania 

tego programu. Te środki zostaną 

wykorzystane m.in. na „spięcie” ze 

sobą tych dwóch wodociągów jak 

też modernizację i rozbudowę stacji 

uzdatniania wody. Następny wnio-

sek, który został przyjęty do realizacji 

dotyczy przebudowy drogi gminnej 

w Starosiedlu. Opiewa on na kwotę 

913 tysięcy zł. 

Wniosek, który nie został zaakcep-

towany dotyczy wymiany sieci wo-

dociągowej w miejscowościach Lu-

boszyce i Kozów. Znajduje się w nich 

stara sieć wodociągowa „pamiętają-

ca” czasy Państwowych Gospodarstw 

Rolnych. Chcieliśmy ją gruntownie 

zmodernizować, dostosowując do 

współczesnych parametrów. Jest to 

też część naszego dużego zamie-

rzenia połączenia wszystkich wodo-

ciągów z magistralą wodociągową 

w Sękowicach. Dzięki temu obie hy-

drofornie – w sytuacjach kryzysowych 

– mogłyby nieprzerwanie dostarczać 

wodę do wsi w południowej części 

naszej gminy. Jej koszt szacujemy na 

kwotę około 2 milionów złotych. 

Aktualnie gmina przygotowuje się 

do drugiej części naboru wniosków 

w ramach programu „Nowy Ład” . 

Będziemy starali się złożyć wnioski 

dotyczące przede wszystkim remon-

tów i przebudowy tych odcinków 

dróg gminnych, które są najbardziej 

zniszczone. W związku z tym, że łącz-

na wartość tego wniosku byłaby zbyt 

duża (około 30 milionów złotych), to 

postaramy się go podzielić na etapy. 

Trudno mi jest oszacować, kiedy za-

akceptowane środki zostaną przela-

ne na konto Urzędu Gminy. W związ-

ku z tym, że wyniki naboru zostały 

ogłoszone 25 października, to gmina 

dopiero będzie zlecać przygotowanie 

dokumentacji technicznej i procedur 

przetargowych. Wszystkie inwestycje 

planujemy wykonać w latach 2022 - 

2023.                                    Antoni Barabasz
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Renowacja głazu

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 .

Zbigniew Józef Samociak

Urodził się 7 marca 1960 roku w Go-

rzowie Wielkopolskim. Parafię pw. 

Trójcy Świętej w Gubinie objął 22 

sierpnia 2001 roku od ks. kan. Jana 

Gussa. Przede wszystkim silny nacisk 

położył na tworzenie systemu opieki 

nad dziećmi w ramach świetlicy pro-

filaktyczno-wychowawczej. Świetli-

ca taka rozpoczęła funkcjonowanie 

w Domu Katechetycznym od paź-

dziernika 2001 r. Reagując na potrze-

by środowiska, w którym pracował, 

ksiądz Samociak podejmował wciąż 

nowe inicjatywy na rzecz najbardziej 

potrzebujących, takie jak: coroczne 

zbiórki odzieży i artykułów spożyw-

czych na rzecz najuboższych, zbiorki 

pieniężne na rzecz Zakładu Opie-

kuńczo-Leczniczego w Gubinie, prze-

kazywanie artykułów spożywczych 

osobom ubogim, organizowanie w 

okresie jesienno-zimowym śniadań 

dla dzieci przed rozpoczęciem zajęć 

szkolnych. Współpracując z władzami 

samorządowymi Gubina w zakresie 

rozwiązywania istotnych problemów 

naszej społeczności, ksiądz Samociak 

wystąpił z inicjatywą prowadzenia w 

Domu Katechetycznym jadłodajni 

dla osób najuboższych, bezdomnych 

i dotkniętych chorobą alkoholową. 

Zadanie to - współfinansowane z bu-

dżetu miasta - realizowane jest przez 

parafię rzymsko-katolicką pw. Trójcy 

Świętej do dnia dzisiejszego. Dał się 

poznać naszym mieszkańcom jako 

inicjator wielu przedsięwzięć służą-

cych integracji polsko-niemieckiej 

takich, jak nabożeństwa ekumenicz-

ne czy międzynarodowe koncerty 

muzyczne. Zapisał się w pamięci 

mieszkańców Gubina jako człowiek 

w pełni oddany środowisku, w któ-

rym przyszło mu żyć i pracować, 

człowiek ogromnej społecznej wraż-

liwości i otwartego serca. W sierpniu 

2008 r. przewodniczący Klubu Rad-

nych SLD Rady Miejskiej w Gubinie 

Zygfryd Gwizdalski złożył w imieniu 

klubu wniosek o nadanie księdzu ty-

tułu Honorowego Obywatela Miasta 

Gubina uzasadniając między innymi: 

„Od początku swojej pracy na tere-

nie naszego miasta ksiądz Samociak, 

rozumiejąc potrzeby społeczności lo-

kalnej w zakresie szeroko rozumianej 

pomocy społecznej, zaangażował się 

w realizację różnorodnych przedsię-

wzięć w tym zakresie. 

Zygfryd Gwizdalski

Urodził się 27 stycznia 1930 r. w miej-

scowości Pelplin pow. Tczew. W 1937 

roku rozpoczął naukę w Szkole Po-

wszechnej w Pelplinie. Gdy wybuchła 

wojna ukończył drugą klasę. Potem 

w latach 1940-1944 uczęszczał do nie-

mieckiej szkoły w Pelplinie (obowiąz-

kiem szkolnym objęte były wszystkie 

dzieci na Pomorzu). W 1945 roku po 

zdaniu egzaminu rozpoczął naukę 

w II klasie Gimnazjum w Tczewie, z 

którego po pół roku przeniósł się w 

1946 roku do Prywatnego Biskupie-

go Gimnazjum im. Collegium Maria-

num w Pelplinie. Po zdaniu matury w 

1950 ubiegał się o przyjęcie na studia 

w Akademii Medycznej  w Gdańsku. 

Mimo zdanych egzaminów wstęp-

nych nie został przyjęty  z „powodu 

braku miejsc”. Jak się wkrótce okaza-

ło powodem była negatywna opinia 

wydana przez organizację młodzie-

żową i partyjną Ponownie ubiegał 

się o przyjęcie na studia w Akademii 

Medycznej w Gdańsku, które ukoń-

czył w 1957 r. Jak wówczas wynika-

ło z ogłoszenia prasowego Zielona 

Góra oferowała lekarzom mieszkania, 

możliwość specjalizacji w dowolnym 

wybranym kierunku, zgłosił wraz z 

małżonką akces do pracy w Zielonej 

Górze. Praca była, niestety nie było 

mieszkania, a gwarantowano je w 

Gubinie co także okazało się niepraw-

dą. Przez pół roku małżeństwo Gwiz-

dalskich z córką, mieszkało w pokoiku 

o powierzchni 9m2, w budynku „B” w 

gubińskiego szpitala. 

Po odbyciu stażu w Zielnej Górze 

do stycznia 1959 r. zatrudniony zo-

stał w Szpitalu Powiatowym w Gu-

binie, następnie objął funkcję kie-

rownika pogotowia ratunkowego. 

W 1962 r. udało się przejąć i adopto-

wać na potrzebę stacji pogotowia 

budynek przy ulicy dr. Tadeusza 

Kunickiego. W 1960 r. – po odda-

niu do użytku budynku „A” szpitala 

przy ulicy Śląskiej, Z.Gwizdalski zor-

ganizował tu oddział położniczo - 

ginekologiczny, którym kierował do 

1976 roku i później od 1982 do 1996 

roku. W październiku 1962 r. zor-

ganizował Dwuletnią Szkołę Asy-

stentek Pielęgniarstwa w Gubinie, 

przemianowaną na Państwowe Li-

ceum Pielęgniarstwa w Gubinie. W 

1974 r. powołał Społeczny Komitet 

Budowy Szpitala. Miał być budo-

wany w czynie społecznym. Mimo 

spełnienia wszystkich warunków, 

do budowy nie doszło. W 1976 roku 

opuścił Gubin, a w sierpniu 1980 r. 

„Solidarność” powołała go na sta-

nowisko dyrektora ZOZ i funkcję 

tę pełnił do października 1982 r. 

W 1996 roku został skierowany na 

emeryturę. W latach 1996 - 2000 

zatrudniony w szpitalu „na godzi-

ny” w oddziale pielęgnacyjnym. Po-

tem nieustająca praca społeczna, 

której należałoby poświęcić osobny 

rozdział. W latach 1988 – 2014 w Ra-

dzie Miejskiej pełnił różne funkcje, 

od radnego, przez przewodniczą-

cego komisji na przewodniczącym 

rady skończywszy. 27 stycznia 2005 

uhonorowany tytułem „Honorowy 

Obywatel Gubina”.                          (sp)

Wraz z końcem października dobie-

ga końca realizacja zadania publicz-

nego zleconego przez Starostwo 

Powiatowe, a dotyczącego reno-

wacji pamiątkowego głazu i jego 

otoczenia, położonego na końcu 

ulicy Legnickiej, tuż przed wylotem 

z miasta. Przypomnijmy. Głaz został 

posadowiony dla upamiętnienia 

wydarzeń z 27 października 1429 

roku, kiedy to Husyci spustoszyli i 

spalili wieś. Na głazie umieszczono 

napis w języku niemieckim „Vor 

Feindes not behut uns Gott”, co 

oznacza „Zachowaj nas Boże przed 

gwałtem nieprzyjaciół”. 

W biuletynie „Gubin i Okolice” nr 50 

z września 2020 Tadeusz Raut  za-

mieścił artykuł zatytułowany “Nie 

będzie „Głazu Hańby” obok ul. Le-

gnickiej”. Tekst i dyskusja dotycząca 

zawartych w nim treści sprawiła, że 

wówczas temat nabrał rumieńców 

i sprawy nabrały innego obrotu. Za 

sprawą autora artykułu, przy wspar-

ciu sekretarz Urszuli Kondracik po-

jawił się pomysł na rekultywację 

wspomnianego miejsca położone-

go w granicach Gubina i mającego 

kilkusetletnią historię. Przy okazji 

uznano, że nazywanie dotychczas 

tego miejsca „Głazem hańby” czy 

też „Gajem hańby” jest zdecydowa-

nie mylne. T. Raut niejako proroczo 

zatytułował swój artykuł, bo okazuje 

się, że wiele wskazuje na to, że hań-

by tu nie było, a co najwyżej czescy 

Husyci doszczętnie zniszczyli wieś 

Schmachtenhayn. Ponad 100 lat 

temu, w miejscu była wieś, społecz-

ność miasta postawiła pamiątkowy 

obelisk informujący o husyckim 

napadzie w 1429 roku. Wystarczy 

sięgnąć do historii by dowiedzieć 

się kim byli mieszkańcy wioski. Byli 

Łużyczanami. To nasi protoplaści i 

naszym obowiązkiem jest szacunek 

i pamięć o nich.

Na początku roku Starostwo Kro-

śnieńskie ogłosiło konkurs ofert. 

U. Kondracik i T. Raut złożyli ofer-

tę. Okazało się, że był to „strzał w 

dziesiątkę”. Starostwo przychylnie 

potraktowało ofertę SPZG i prze-

znaczyło na wsparcie zadania 5 tys. 

złotych. Długo by opisywać wysiłek 

odpowiedzialnych za realizację za-

dania. To całe mnóstwo telefonów, 

maili, ustaleń i poszukiwań. Reali-

zatorom cierpliwości nie zabrakło 

i udało się zadanie doprowadzić 

do szczęśliwego zakończenia. Zna-

lazł się gubinianin, który ze swoją 

firmą podjął się remontu, udało 

się uzyskać wszelkie formalności z 

zamieszczeniem znaku kierunko-

wego do głazu, inicjatywę wsparł 

Urząd Miejski pomocą jakiej uży-

czyła Zastępca Naczelnika Alicja 

Ratowicz. Nie wolno w tym opisie 

pominąć informacji dotyczącej 

wandalizmu jaki się pojawił przy 

głazie w czerwcu. Nieznani spraw-

cy wzniecili ogień, który w poważ-

nym stopniu uszkodził kamień. 

Wszystkie przeciwności losu nie 

zniechęciły realizatorów zadania. 

W sobotę 23 października zebrała 

się grupka członków SPZG, by po-

stawić przysłowiową „kropkę nad 

i”. Rejon wokół głazu został uprząt-

nięty, postawiono dwie ławki, T. 

Raut zamocował pokaźnych roz-

miarów tablicę informacyjną. Ulot-

ki o losach wsi „Schmachtenhaim” 

wraz ze zdjęciami dopełniają hi-

storii tego miejsca. W terminie na-

kazanym umową ze Starostwem 

udało się wykonać wszystkie za-

dania zawarte w harmonogramie. 

Jak założył parę miesięcy temu T. 

Raut, udało się przywrócić rangę 

tego miejsca. 

(sp)
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Stara szkoła malarska

Koleżeńskie odwiedziny

23 października Galeria „Ratusz” GDK 

zaprosiła na otwarcie wystawy malar-

stwa Dariusza Kalety. Jak powiedział 

w mowie wprowadzającej W. Paw-

likowski: Miałem to szczęście, że na 

swojej malarskiej drodze spotkałem 

D. Kaletę.  On przywrócił mi wiarę 

dawne malarstwo, wiem że mogłem 

poznać przedstawiciela starej szkoły 

malarskiej. Na gubińskiej wystawie 

znalazły się obrazy z serii „Lechistan” 

– część druga (pierwsza w trakcie 

tworzenia). Tak trudno dosadnie opi-

sać twórczość malarską W. Kalety. 

Powiem krótko – to warto, to trzeba 

zobaczyć. – Moje malarstwo cieszy się 

powodzeniem – powiedział na wstę-

pie artysta. Nie omieszkał – co waż-

ne – wspomnieć W. Pawlikowskiego 

i jego talent. – Nie wiecie, że macie u 

siebie tak wspaniałego artystę – pod-

kreślił. – Moje obrazy można zobaczyć 

w małych i dużych miastach i to mnie 

przede wszystkim cieszy. Pomysł na 

„Lechistan” powstał w Kołobrzegu 

skąd pochodzę. „Magiczny Lechi-

stan” to nieco magia, trochę sarma-

cji i rycerze. Niemal wszystkie dzieła 

wykonane są w konwencji „military 

fantasy”. Autor nawiązuje w nich, iko-

nograficznie i technicznie do tradycji 

naszego malarstwa historycznego i 

symbolistycznego, twórczo wplatając 

w to współczesne polskie konotacje 

militarne, a to wszystko wzbogacając 

jeszcze odniesieniami mitologiczny-

mi. Ci, którzy sobotni wieczór poświę-

cili wernisażowi nie żałowali. To był 

dobrze zainwestowany czas wolny.                                                      

(sp) 

Nie jest to ich pierwsze koleżeńskie 

spotkanie. Przed dekadami byli dla 

siebie potencjalnymi przeciwnikami, 

a od wielu lat są po prostu kolegami, 

wręcz byłymi towarzyszami służby 

w mundurach. Ostatnie spotkanie 

rezerwistów Bundeshwery z ich pol-

skimi kolegami ze Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego miało miejsce w 

dniach 29 - 31 października w Gubi-

nie. Tradycyjnie jednym a punktów 

programu trzydniowej wizyty nie-

mieckich kolegów były zawody strze-

leckie, które się odbyły na strzelnicy 

„Pioniera” przy ul. Koszarowej.  Pu-

charami za najlepsze wyniki zostali 

uhonorowani ex. equo Adler Michel i 

Henryk Burchardt z taką samą liczbę 

punków (82), co skrupulatnie odno-

towali prowadzący strzelanie. W pro-

gramie tegorocznego były oficjalne 

spotkania z włodarzami obu miast, 

wycieczka na teren byłego obozu 

jeńców alianckich Stalag Luft VIII C 

w niedalekim Żaganiu. Niejako te-

gorocznym zwieńczeniem spotkania 

był wieczór integracyjny w restauracji 

„Iskra”. Więcej na temat wzajemnej 

współpracy napiszemy w kolejnym 

wydaniu „WG”.            Antoni Barabasz
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SP nr 5 Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Wychowawca klasy Kamila Ziemann – Żuk; uczniowie: Alicja Abram – Zielińska, Kacper Bojarojć, Piotr Fikus, Kacper Hyla, Franciszek Hylak, Franciszek Aleksander Lis,  Hanna Macierzyńska, 
Zuzanna Marciniuk, Lena Pach, Lilia Patek, Hanna Polaszyk, Karol Połatyński, Marceli Połatyński, Lena Przybylska, Mikołaj Szymaniak, Filip Śpiewak, Zuzanna Laura Woś Gronek, Kaja Wójciak, Emilia Marianna 
Żemło. Nieobecni w klasie: Franciszek Jakub Dryka, Jan Dubert, Franciszek Gandurski, Stanisław Franciszek Kopeć, Karol Gracjan Maciaszczyk, Magda Maja Nowakowska, Zofia Maja Sulikowska. 

Wychowawcy klas: Izabela Ochota (klasa ZET – 1), Renata Hasiak klasa SP - I/III, Marta Barczyk - Oddział Przedszkolny „Żabki”, Monika 
Augul – Miś – Oddz. Przedszkolny „Motylki”. Uczniowie: Gabriela Baranowska, Zuzanna Woś, Wiktoria Knozowska, Paulina Mazur, Maja Sztogryn, Marcel Muszyński, Kuba Baranowski.  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Raport 998
21.10. Do usunięcia gniazda os 

stwarzających zagrożenie dla 

ludzi i zwierząt w Stargardzie 

Gubińskim zadysponowano Jed-

nostkę OSP ze Starosiedla.

21.10. Jeden zastęp strażaków 

usuwał obluzowane elementy 

poszycia dachowego (spowodo-

wane silnym wiatrem) na budyn-

ku Galerii przy ul. Wyspiańskiego.

21.10. W celu sprawdzenia jedne-

go z mieszkań przy ul. Morskiej 

na obecność tlenku węgla za-

dysponowano zastęp strażaków 

z tutejszej Jednostki Ratowniczo 

- Gaśniczej.

25.10. Do kolizji samochodów 

osobowych marek Honda i To-

yota na drodze krajowej Nr 32 

zadysponowano dwa zastępy 

strażaków i radiowóz policji. Stra-

ty oszacowano na około 20 tys. zł. 

Przyczyną kolizji było niezacho-

wanie zasad bezpiecznej jazdy.

25.10. Robotnicy wykonujący 

prace ziemne na ul. Fabrycznej 

natrafili na niewybuch. Strażacy – 

dwa zastępy wraz z policjantami 

zabezpieczali miejsce zdarzenia, 

a „wojenną pamiątkę” patrol sa-

perski wywiózł na poligon.

26.10. Na wniosek opiekunki oso-

by, która nie była w stanie otwo-

rzyć od wewnątrz drzwi miesz-

kania – zadysponowano jeden 

zastęp strażaków oraz radiowóz 

policji i pogotowie ratunkowe. 

Zagrożenia nie stwierdzono.

27.10. Do „neutralizacji” gniazda 

os w Wałowicach zadysponowa-

no jeden zastęp strażaków.

28.10. Do kolizji na drodze krajo-

wej Nr 32 samochodu ciężarowe-

go z osobowym zadysponowano 

dwa zastępy strażaków i radio-

wóz policji. Straty oszacowano na 

około 20 tys. zł.

30.10. Na skrzyżowaniu ulic Ślą-

skiej/Kołątaja nastąpiła kolizja 

3 samochodów osobowych. Na 

miejsce zdarzenia  zadyspono-

wano dwa zastępy strażaków, 

trzy karetki pogotowia i dwa ra-

diowozy policji. Straty oszacowa-

no na ok. 7 tys. złotych. 

21.10. Niekorzystne warunki at-

mosferyczne, w tym silny wiatr 

były przyczyną aż 16 interwencji 

strażaków, polegających głównie 

na usuwaniu połamanych drzew 

i konarów nad ulicami i drogami 

stwarzającymi utrudnienia dla 

pojazdów mechanicznych i pie-

szych.

Informacje przekazał mł. bryg. 

Dariusz Wojtuń – Dowódca JRG 

PSP w Gubinie.

Oprac. AB. 
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Cztery karetki 
w dwa lata

Nowy ambulans w Gubinie. Nowo-

czesna karetka została zakupiona 

przez Zachodnie Centrum Medycz-

ne na potrzeby Pogotowia Ratun-

kowego. VW Crafter wyposażono 

w jeden z najnowocześniejszych na 

świecie defibrylatorów. Taki sprzęt 

jest niezbędny przy zabiegach me-

dycznych ratujących życie podczas 

stanu nagłego zatrzymania krąże-

nia

Wart pół miliona złotych samochód 

wraz z wyposażeniem jest „dopięciem 

na ostatni guzik” planu wymiany ta-

boru Pogotowia Ratunkowego, które 

działa w Powiecie. Przypomnijmy, że 

1 kwietnia 2019 roku, a więc dwa i pół 

roku temu ZCM przejęło pogotowie. 

Wówczas celem jaki postawił przed 

sobą Zarząd Powiatu była wymiana 

przestarzałych karetek, co do których 

nie było pewności, że dojadą do pa-

cjenta. Dzisiaj wszystkie są już nowe 

– udało się to zrobić w trzydzieści 

miesięcy. Kamil Kuśnierek, Przewod-

niczący Rady Powiatu wraz z radnym 

Andrzejem Iwanickim podkreślają, że 

to dowód na fakt, że lecznictwo w Gu-

binie odradza się. Remonty w budyn-

kach przy Śląskiej, otwarta rehabilita-

cja, nowe karetki, nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna, pozyskane pienią-

dze na termomodernizację obiektów. 

- Zmiany zachodzące w gubińskiej 

opiece zdrowotnej to dowód, że wy-

prowadzamy na prostą jeden z naj-

większych problemów powiatu. W 

Gubinie, przy ul. Śląskiej, koncentruje-

my usługi medyczne, tak żeby dostęp 

do lekarzy i diagnostyki był w jednym 

miejscu. Tylko w ciągu ostatnich 

dwóch miesięcy uruchomiliśmy re-

habilitację ambulatoryjną i kupiliśmy 

drugą nową karetkę – mówi Ryszard 

Zakrzewski, Wicestarosta Krośnieński

Nowa karetka jest doskonale wypo-

sażona, a na „pokładzie” ma m.in. 

defibrylator ZOLL X Series. Podczas 

ratowania życia ludzkiego każda 

sekunda jest na wagę złota. Ten de-

fibrylator „tę sekundę” może dać. 

Zaprojektowano go do współpracy 

z nowoczesnym systemem komu-

nikacyjnym RescueNet® Link EMS. 

System ten umożliwia automatyczne 

przesyłanie, zarządzanie i podgląd 

danych pacjenta w ambulansie, szpi-

talu lub u dyspozytora pogotowia, 

przyspieszając diagnostykę i zwięk-

szając skuteczność pomocy poszko-

dowanemu na miejscu zdarzenia czy 

też w trakcie transportu. To pierwszy 

na świecie monitor / defibrylator z 

wbudowanym modułem WiFi: łącz-

ność Bluetooth® i mobilny modem 

USB są standardem.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY 

Bezpłatne konsultacje 
Pracownicy Głównego Punktu In-

formacyjnego Funduszy Europej-

skich w Zielonej Górze, zapraszają 

na bezpłatne konsultacje. Spotka-

nie odbędzie się we wtorek 16 listo-

pada w Gubinie. Podczas rozmów 

ze specjalistką będzie można się 

dowiedzieć o wsparciu z Funduszy 

Europejskich – m.in. na założenie 

firmy lub jej rozwój oraz o projek-

tach, w których można uczestni-

czyć. Jeśli pracujemy w samorzą-

dzie lub działamy w organizacji 

pozarządowej, to istnieje możli-

wość zapoznania się z aktualnymi 

konkursami na dofinansowanie 

projektów. Konsultacje odbędą się 

we wtorek 16 listopada od 9:00 do 

11:30 w Polsko-Niemieckim Punk-

cie Kontaktowym w Gubinie, ul. 

Bolesława Chrobrego 6. Kontakt: 

telefonicznie: 68 4565-454, -488, 

-480, -499, -535; e-mail: infoue@lu-

buskie.pl

Jak napisała jedna z uczestniczek 

wycieczki Oddziału Miejskiego PTTK 

do Szklarskiej Poręby - Nasz  Prezes 

Zbyszek  dotrzymał słowa i zgodnie 

z obietnicą zorganizował kolejną 

wycieczkę. Jak bardzo oczekiwaną, 

niech świadczy fakt, że lista uczest-

ników zapełniła się natychmiast po 

ogłoszeniu informacji o wyjeździe.

Pięćdziesiąt osób rano 16 paździer-

nika br. wyruszyło w drogę. Pierwszą 

atrakcją było zwiedzenie jednego z 

dolnośląskich zamków. To późnogo-

tycki Grodziec usytuowany na szczy-

cie wygasłego wulkanu. O niezwykło-

ści historycznego obiektu dobitnie 

świadczy fakt, że goszczą w nim czę-

sto ekipy filmowe (tu powstawał m. 

in. Wiedźmin), a gubińscy turyści 

Autokarem do Szklarskiej 

chętnie przemierzali urokliwe wnę-

trza. Wczesnym popołudniem grupa 

dotarła do Szklarskiej Poręby. W przy-

jemnej atmosferze i sprzyjającej po-

godzie odbyła spacer do szklarskiego 

trójkąta piękna: Wodospadu Szklarki, 

Złotego Widoku i Chybotka. Pano-

wie, rzecz jasna, natychmiast wspięli 

się na głazy, by sprawdzić, czy nazwa 

Chybotek jest uzasadniona. Twierdzą, 

że potężny kamień drgnął! Pierwszy 

dzień zakończył się wieczorem z gi-

tarą (nieocenionego  Krzysztofa Sz.) i 

piosenkami. Drugi (ostatni, niestety) 

dzień był okazją do wizyty w godnym 

polecenia Multimedialnym Muzeum 

Karkonoszy, które powstało w  Kar-

paczu. Grupa nie ominęła też mod-

nej ostatnio  SKY WALK, czyli ścieżki 

w chmurach nad Świeradowem. 

Nie wdając się w szczegóły, można 

stwierdzić: bawiliśmy się jak dzieci!

Warto dodać, że o dobry nastrój za-

dbali wszyscy, a najbardziej urodzony 

optymista, czyli Zbyszek W. Istotnymi 

informacjami o regionie i jego atrak-

cjach podzielił się wytrawny turysta – 

podróżnik Ryszard P. Prezes Oddziału 

PTTK Ryszard Worobiej dodał jeszcze: 

- Na zjedzenie spóźnionego obiadu 

zdecydowaliśmy się w Iłowej, gdyż w 

Świeradowie Zdroju nie znaleźliśmy 

lokalu, który mógłby przygotować 

obiad dla tak dużej grupy gości. Do 

Gubina dotarliśmy po godzinie dwu-

dziestej. Wszystko się zgrało. Pogoda 

ekipa i humory - tak trzymać. Do zo-

baczenia na kolejnej eskapadzie. (sp)

Zawsze służą pomocą 
Dzielnicowy nie tylko służy pomocą 

w rozwiązaniu problematycznych 

spraw, ale także inicjuje przedsię-

wzięcia, podczas których uwrażli-

wia na zagrożenia jakie mogą nas 

spotkać w codziennym życiu. 

W październiku dzielnicowi gmi-

ny Gubin wspólnie policjantami 

do spraw profilaktyki spotkali się 

z mieszkańcami Chlebowa, gdzie 

rozmawiali o różnych formach prze-

stępczości, bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym i roli dzielnicowego w 

społeczeństwie. - Z mieszkańcami 

Chlebowa spotkali się dzielnicowi 

gminy Gubin młodszy aspirant Da-

wid Wiewiórowski i młodszy aspirant 

Paweł Błaszczyk oraz policjanci ze-

społu do spraw profilaktyki społecz-

nej z Krosna Odrzańskiego starszy 

aspirant Paulina Weryk i młodszy 

aspirant Szymon Węcewicz. Podczas 

spotkania przybliżyli zabranym, w jaki 

sposób działają oszuści, co wpływa 

na to, że dana osoba staje się jego 

ofiarą, jakie stosują metody, a przede 

wszystkim jak ustrzec się przed nimi. 

Omawiając to zagadnienie policjan-

ci przytoczyli najczęstsze przypadki 

działania sprawców oszustw oraz 

wskazali na co należy zwrócić uwa-

gę, gdy otrzymamy na przykład sms 

o zaległości za prąd, bądź telefon o 

zagrożonych na koncie pieniądzach. 

Podczas rozmów przybliżyli również 

problematykę handlu ludźmi. Wyja-

śniając co kryje się pod tym pojęciem, 

czym się charakteryzuje i jakie może 

przybrać formy, uświadomili miesz-

kańcom, iż ofiarą handlu może stać 

się każdy bez względu na płeć, wiek 

czy też pochodzenie, a osoby zajmu-

jące się tym procederem działają w 

określony i przemyślany sposób. Spo-

tkania te mają uwrażliwić na problem 

i poszerzyć wiedzę, która pozwoli 

rozpoznać zagrożenie i uchroni od 

niebezpiecznych sytuacji. W trakcie 

spotkania przypomnieli także miesz-

kańcom o obowiązujących przepi-

sach w zakresie przechodzenia przez 

jezdnię, o zasadach noszenia ele-

mentów odblaskowych, a także doty-

czących rowerzystów. Następnie głos 

zabrał dzielnicowy tej miejscowości 

młodszy aspirant Dawid Wiewiórow-

ski, który w ramach programu „Dziel-

nicowy bliżej nas” przypominał o roli 

jaką pełni na danym terenie, w jakich 

sprawach można się z nim kontakto-

wać, a także wskazał formy kontaktu 

z nim. Na zakończenie spotkania po-

licjanci wręczyli mieszkańcom ulot-

ki oraz opaski elementowe, których 

noszenie z pewnością zwiększy ich 

bezpieczeństwo na drodze - relacjo-

nuje podkomisarz Justyna Kulka z 

Komendy Powiatowej Policji w Kro-

śnie Odrzańskim.                                 (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

Zareklamuj się w 

Wiadomościach

Gubińskich

tel. 721032705

lub 68 4558203

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.
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.
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.

Gmina wiejska Gubin otrzymała dofi-

nansowanie, tym razem z Funduszu 

Dróg Samorządowych, z przeznacze-

niem na przebudowę drogi gminnej 

we wsi Dobrzyń. Jak wyjaśnia wójt 

gminy Zbigniew Barski: Będąc na 

tzw. liście rezerwowej otrzymaliśmy 

potwierdzenie o 50% wsparciu finan-

sowym tej inwestycji, tj. w kwocie 591 

tysięcy złotych. Obecnie jest na nią 

przygotowywany przetarg. W przy-

szłym roku chcielibyśmy rozpocząć 

jej realizację. Nadal czekamy na roz-

strzygnięcie – w ramach tego Fun-

duszu – naszych wniosków dotyczą-

cych przebudowy dróg gminnych we 

wsiach Późna i Markosice z perspek-

tywą ich realizacji w latach 2022 – 202

3.                                                                       AB.

Przebudują 
drogę
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Pielęgnacja wspomnieńKilka pytań do...

Z Haliną Polańską, nauczycielką wychowania fizycznego w Szkole Podsta-
wowej Nr 1, trenerem personalnym w różnych formach gimnastyki rozma-
wia Antoni Barabasz. 

Piekarnia GS Gubin

 przy ul. Koszarowej 1

 zaprasza codziennie

rano w godz. 7:00 - 8:30 

na gorący chlebek i 
świeże bułeczki 

Przedszkolaki ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

go wybrały się na cmentarz by za-

palić znicze.  1 listopada to dzień, w 

którym wspominamy wszystkich, 

którzy odeszli. Odwiedzamy groby, 

zapalamy na nich znicze, kładziemy 

kwiaty. Jest to dzień zadumy i roz-

myślań. Pielęgnujmy wspomnienia 

i uczmy tego nasze dzieci.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

otrzymała Pani z rąk Lubuskiego 

Kuratora Oświaty Ewy Rawy, Złoty 

Medal za Długoletnią Służbę. Gra-

tuluję!

Dziękuję bardzo. Jadąc na to spotka-

nie do Zielonej Góry absolutnie się 

nie spodziewałam uhonorowania 

mnie tak zaszczytnym odznacze-

niem. Pragnę jednocześnie podkre-

ślić, że jest to wynik mojej 40-letniej 

pracy zawodowej w szkolnictwie. W 

moim przypadku raczej jest trudno 

użyć słowa, że spędziłam je „przy ta-

blicy”. Właściwsze będzie określenie, 

że wypracowałam je na parkietach 

sal gimnastycznych! W styczniu 

przyszłego roku minie dokładnie 40 

rocznica mojej pracy w szkolnictwie. 

Na samym początku swojej pracy 

pracowałam przez kilka lat w gubiń-

skiej „Carinie”. Trenowałam wówczas 

między innymi piłkę ręczną. Bardzo 

miło wspominam tamte lata i swoją 

sportowa aktywność. Nigdy mi też 

na myśl nie przyszło, że z biegiem 

lat będę miała do czynienia coraz 

bardziej ze sportem i zajęciami spor-

towymi. Czasami sama się zastana-

wiam, czy z tego powodu się cieszyć 

czy rozpaczać... Myślę, że ja po prostu 

nie potrafię usiedzieć bezczynnie w 

jednym miejscu. Chyba wynika to z 

mojego charakteru i specyfiki pracy, 

że ciągle muszę być w ruchu. Czasa-

mi zazdroszczę naszym zachodnim 

sąsiadom – rencistom i emerytom, 

którzy będąc na jesieni życia preferu-

ją różne formy aktywności sportowej, 

aktywnego wypoczynku, czy też wy-

cieczek. U nas jeszcze tego zwyczaju 

za bardzo nie ma. Najgorsze są chy-

ba dla mnie dni wolne, ponieważ nie 

potrafię zagospodarować swojego 

czasu, wyciszyć się... Pewnie tym sa-

mym popadłam w pewną skrajność. 

Z roku na rok zadając sobie pytanie: 

kiedy się kobieto zatrzymasz i roz-

poczniesz typowe życie emerytki? 

Kiedyś trzeba będzie sobie powie-

dzieć kategorycznie stop – swojej 

mentalności i organizmowi. Bardziej 

poważnie, na emeryturę planuję 

odejść z momentem osiągnięcia 

wieku 65 lat.

Mocno promuje Pani aktywny tryb 

spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież?  

Tak, bardzo mi na tym zależy, aby 

młodzi ludzie nie byli typowymi tzw. 

sportowymi analfabetami. Dzieci na-

leży przekonać do uprawiania spor-

tu, ruchu, a nie spędzania wolnego 

czasu przed na przykład kompute-

rem. Każde dziecko coś potrafi. Nie 

ma tak zwanych dzieci wycofanych. 

Po prostu od nauczyciela lekcji wy-

chowania fizycznego i dużej mierze 

rodziców zależy to, czy młodzi ludzie 

będą aktywne sportowo, a nie wy-

cofane i zamknięte w sobie. Miałam 

ostatnio podobny przykład na jed-

nej z lekcji. Staram się na lekcjach 

propagować zajęcia taneczne oraz 

aerobiku. Prowadzę zajęcia gimna-

styczno akrobatyczne dla dzieci, któ-

re się cieszą ogromnym zaintereso-

waniem oraz klub tenisa stołowego 

dla dzieci „Smerfy”. Nie wdając się 

natomiast w szczegóły, bardzo złego 

robią dla swoich pociech niektórzy 

rodzice. Usilnie zabiegają o zwolnie-

nie ich z zajęć w-f, albo nie zezwalają 

na uprawianie innych form zajęć ru-

chowych. Możliwości jest naprawdę 

mnóstwo. W wielu wypadkach tylko 

od inwencji nauczyciela zależy ich 

wykorzystanie. Dziecko należy zain-

teresować, a przedział wiekowy 6 - 10 

lat, jest określany mianem złotego 

okresu dla jego rozwoju ruchowego. 

Propaguje Pani, z wielkim powo-

dzeniem, różnorodne formy ak-

tywnego wypoczynku również dla 

osób dorosłych?

Jak wspomniałam, nie potrafię usie-

dzieć bezczynnie, a że sama aktyw-

nie uprawiam różne formy aktywno-

ści sportowej, w tym między innymi 

„Nordic Walking” – to staram się za-

interesować szerokie grono naszych 

mieszkańców jego uprawianiem. 

Muszę jednocześnie zwrócić uwa-

gę, że ta forma chodzenia z kijkami 

po twardym podłożu fatalnie odbija 

się na naszym zdrowiu. Najbardziej 

optymalne jest podłoże miękkie, 

jak na przykład trasa ścieżki przy-

rodniczo – ekologicznej w Dzikowie. 

Od 35 lat posiadam uprawnienia 

trenera personalnego. Ukończyłam 

wiele szkoleń i kursów w tym zakre-

sie zarówno w kraju jak i sąsiedniej 

Brandenburgii. Jeden z wybitnych 

specjalistów z dziedziny wychowania 

fizycznego w czasie jednego ze spo-

tkań użył bardzo trafnego sformu-

łowania: Trener personalny jest jak 

lekarz. Jego zadaniem jest pomóc, a 

nie zaszkodzić”! Natomiast moje cre-

do życiowe brzmi „Ruch jest lekiem 

bez substancji i bez opakowania. 

Podany z sercem i wiedzą czyni ten 

lek niezastąpionym. Ruch może za-

stąpić wiele leków, ale żaden lek nie 

zastąpi ruchu”. Moją ogromną pasją 

jest tenis ziemny, często gram w tur-

niejach i nawet czasami wygrywam. 

Moja natura jest w ruchu. Do tej pory 

uczestniczę w szkoleniach i kon-

wencjach fitness. Uważam, że teoria 

bez praktyki jest martwa, a prakty-

ka bez teorii jest głupia. Myślę że po 

tylu latach pracy każdy ma wiedzę 

teoretyczną i praktyczną. Staram się 

słuchać mądrych ludzi, którzy po-

siadają ogromną wiedzę o Kulturze 

Fizycznej. Pracując jako nauczyciel 

wychowania fizycznego i trener per-

sonalny przekazuje sporo informacji 

na temat zdrowego stylu życia.

Dziękując za bardzo ciekawa roz-

mowę - myślę, że do wielu kwestii 

związanych z uprawianiem zajęć 

sportowych jeszcze wrócimy.


