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Takie pracownie to znak czasów 
Idea Makerspace zakorzeniona jest w duchu kultury “Zrób to sam”. Pracow-
nie tego typu mają służyć jako miejsca spotkań dla tych, którzy chcą spraw-
dzać się w zupełnie nowych dla siebie obszarach technologii cyfrowych. Nie 
inaczej jest w naszym mieście. Działająca w Gubińskim Domu Kultury Pra-
cownia Makerspace coraz bardziej tętni życiem.                                            str. 5 

Co z tym więzieniem?

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.                                                    

czytaj str. 2
Kasa dla szkół

W obecnych czasach podejście do 

nauki oraz sprzęt wykorzystywany 

do przekazania wiedzy uczniom są 

zupełnie inne niż jeszcze kilkanaście 

lat temu. Przykładem są chociażby 

nowoczesne interaktywne tablice. 

Dwie gubińskie placówki oświatowe 

pozyskały dofinansowanie na zakup 

takiego sprzętu elektronicznego i nie-

zbędnego wyposażenia w ramach 

programu rządowego „Aktywna tabli-

ca”.                                                   czytaj str.2

„Ule” dla najlepszych
Statuetka „Ula”, czyli Gubińskiej Nagro-

dy Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak, 

jest symbolem słodkiego smaku zwy-

cięstwa, słynnej pszczelej pracowito-

ści, a do tego to odnośnik do imienia 

patronki nagrody - słynnej wokalistki. 

Ponadto są lokalnym sposobem na to, 

żeby pokazać uzdolnionej i pracowi-

tej młodzieży, że została zauważona i 

doceniona, a ich sukcesy nie przeszły 

bez echa. Kogo w tym roku doceniła 

kapituła?                                        

 czytaj str.3

Wskoczyli do rzeki
Cudzoziemcy próbowali w Gubinie 

nielegalnie przekroczyć granicę pol-

sko-niemiecką. Zostali zatrzymani 

przez funkcjonariuszy Straży Granicz-

nej. Wszyscy to obywatele Iraku. 

czytaj str.5

Promują szlachetną ideę 
Zakończyła się 42. edycja Wojewódz-

kiego Konkursu Plastycznego o tema-

tyce Honorowego Krwiodawstwa w 

formie wypowiedzi rysunkowo- ma-

larskiej. Wśród wyróżnionych znalazły 

się również osoby z naszego miasta 

oraz gminy Gubin.                   czytaj str.11

Pogranicze oczekiwań
Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” w 

Guben wraz z Punktem Informacyj-

nym EUROPE – DIRECT był organiza-

torem niemiecko – polskiego dialogu 

obywatelskiego poświęconego szero-

ko rozwiniętej współpracy w zachod-

nim pasie pogranicza, a tym samym 

związanym z przyszłością Europy. 

czytaj str.10
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Sytuacja Oddziału Zewnętrznego w 

Wałowicach, czyli tzw. więzienia w 

Gubinie, zmienia się jak w kalejdo-

skopie, gdyż co jakiś czas pojawiają 

się informacje o jego zamknięciu, 

które następnie są dementowane. 

Ostatnio po raz kolejny pojawiła się 

wiadomość o zawieszeniu jednostki 

penitencjarnej, o co postanowiliśmy 

zapytać pułkownika Daniela Janow-

skiego, Dyrektora Zakładu Karnego w 

Krzywańcu. 

- Jak obecnie wygląda funkcjo-

nowanie Oddziału Zewnętrzne-

go w Wałowicach? Ilu przebywa 

tam osadzonych i ilu funkcjona-

riuszy tam pracuje?

- W Zakładzie Karnym w Krzywańcu 

oraz w Oddziałach Zewnętrznych w 

Lubsku i w Wałowicach aktualnie 

przebywa około 850 osadzonych, a 

pojemność całkowita tych jednostek 

wynosi 1060 osób. Dodam również, że 

obecnie zatrudniamy 357 funkcjona-

riuszy i 15 pracowników cywilnych.

- Z jakimi problemami boryka się 

lokalna Służba Więzienna?

- Do aktualnych problemów zaliczyć 

należy przede wszystkim braki ka-

drowe. Duży odpływ, na zaopatrzenie 

emerytalne, doświadczonych funk-

cjonariuszy spowodował znaczne ob-

ciążenie pozostałych pracowników, 

którzy wygenerowali w ostatnim 

okresie tysiące nadgodzin. Sytuacji 

nie poprawia również fakt zawie-

szenia Rejonowej Komisji Lekarskiej 

w Zielonej Górze, która do tej pory 

orzekała m.in. o zdolności do służby 

nowych kandydatów. Tym samym, 

proces rekrutacji nowych funkcjona-

riuszy wydłużył się z około 1 miesiąca 

do nawet pół roku. Dzisiaj zaintereso-

wani muszą jechać aż do Bydgoszczy, 

Wrocławia lub Szczecina. 

- Co w takim razie w najbliższej 

przyszłości czeka OZ Wałowice?

- Jednostka ta, podlegającą pod 

Zakład Karny w Krzywańcu, zosta-

ła chwilowo zawieszona w swoim 

działaniu, ponieważ w ostatnich  6 

miesiącach stan jej zaludnienia osa-

dzonymi przekraczał nieznacznie 

50% pojemności. Wynika to z faktu, 

Co z tym więzieniem?

Kasa dla szkół

W obecnych czasach podejście do 

nauki oraz sprzęt wykorzystywany 

do przekazania wiedzy uczniom są 

zupełnie inne niż jeszcze kilkana-

ście lat temu. Przykładem są cho-

ciażby nowoczesne interaktywne 

tablice. Dwie gubińskie placówki 

oświatowe pozyskały dofinanso-

wanie na zakup takiego sprzętu 

elektronicznego i niezbędnego 

wyposażenia w ramach progra-

mu rządowego „Aktywna tablica”. 

Mowa o Szkole Podstawowej nr 3 

(35.000 zł) oraz Liceum Ogólno-

kształcącym (14.000 zł). 

Jednak to nie wszystkie zmiany w 

gubińskich szkołach. Dzięki dota-

cjom w ramach programu „Labora-

toria Przyszłości” nasze podstawówki 

starają się o sfinansowanie zakupu 

sprzętu (bez konieczności wniesienia 

że OZ Wałowice przeznaczony był do 

odbywania kary dla osadzonych męż-

czyzn recydywistów penitencjarnych 

w warunkach zakładu karnego typu 

zamkniętego. Co ważne populacja tej 

grupy osadzonych w naszym kraju 

systematycznie spada. 

- Czy nie ma możliwości przekształ-

cenia tutejszej jednostki w więzie-

nie dla innej grupy osadzonych?

- Zabezpieczenia architektoniczno

-ochronne OZ Wałowice uniemoż-

liwiają zmiany przeznaczenia tej 

jednostki np. na zakład karny typu 

zamkniętego, których aktualnie 

najbardziej potrzeba, bez poczynie-

nia znaczących nakładów finanso-

wych. Dla przykładu koszt budowy 

samego muru ochronnego wokół 

OZ Wałowice może przy aktual-

nych cenach wynieść kilkanaście 

milionów złotych. Do tej kwoty do-

liczyć należy dalsze wielomiliono-

we inwestycje. Powyższe koszty w 

zestawieniu z aktualnymi brakami 

kadrowymi oraz wydłużonym pro-

cesem rekrutacji, a także znacząco 

niższym zainteresowaniem no-

wych kandydatów podjęciem służ-

by w Służbie Więziennej spowodo-

wały, że dalsze funkcjonowanie OZ 

Wałowice  w dotychczasowej for-

mie nie znajdowało uzasadnienia 

ekonomicznego oraz logistyczne-

go. Zaznaczyć trzeba, że sytuacja ta 

może jednak w każdej chwili ulec 

zmianie, gdyż dynamika procesów 

związanych z więziennictwem jest 

zmienna i trudna do przewidzenia.

- Czy gubińscy pracownicy Służ-

by Więziennej pracujący w OZ 

Wałowice muszą obawiać się o 

swoją pracę?

- Funkcjonariusze SW pełniący 

służbę w jednostce w byłych ko-

szarach w Gubinie nie muszą się 

obawiać o utratę pracy. Wszyscy 

z nich zostaną przeniesieni do 

pełnienia służby w Oddziale Ze-

wnętrznym w Lubsku oraz w Za-

kładzie Karnym w Krzywańcu.

wkładu własnego) z bardzo szerokie-

go zakresu: od narzędzi po roboty 

edukacyjne. Być może niebawem 

w naszych szkołach pojawią się: dru-

karki 3D z akcesoriami; mikrokontro-

lery z sensorami, wzmacniaczami i 

płytkami prototypowymi; sprzęt do 

nagrań dla nauki prezentacji swoich 

osiągnięć (kamery, mikrofony, oświe-

tlenie) oraz stacje lutownicze. O ja-

kich kwotach mowa? SP nr 1 stara się 

75.600 zł, SP nr 2 o 129.000, SP nr 3 o 

115.200 zł, a SP nr 5 o 60.000 zł, czyli 

łącznie prawie 380.000 zł. 

W efekcie, to wszystko pozwo-

li na stworzenie nowoczesnych 

jednostek, gdzie zajęcia będą 

prowadzone w sposób ciekawy, 

angażujący uczniów oraz sprzy-

jający odkrywaniu ich talentów i 

rozwijaniu zainteresowań.

103 lata temu, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała Niepodległość! W Gubinie upamiętniono ten dzień 

składając kwiaty pod pomnikiem w Parku im 5. Dywizji przy ul. Generała Andersa.

Radni interweniują
Od ostatniego artykułu opisują-

cego interpelacje składane przez 

naszych radnych pojawiły się ko-

lejne dwa pisma i odpowiedzi na 

nie. Czego dotyczą?

Halina Wojnicz w swojej interpelacji 

porusza problem Wyspy Teatralnej, 

a dokładnie braku wystarczającej 

infrastruktury do przeprowadzania 

imprez kulturalnych takich jak „Wy-

spa Literacka” lub „Narodowe czyta-

nie”. Mowa o braku zamontowanych 

na stałe miejsc dla publiczności i 

twórców. Radna zaznacza także ko-

nieczność zgromadzenia w jednym 

miejscu szczątków dawnego teatru 

oraz właściwa aranżacja zieleni. W 

tym celu powinien zostać powołany 

zespół, który zająłby się opracowa-

niem całościowej koncepcji zago-

spodarowania Wyspy. 

Z opinią radnej zgodził się burmistrz 

Bartczak, stwierdzając, że miejsce 

to powinno zostać otoczone wyjąt-

kową troską, a powołanie zespołu, 

który zajmie się tym celem jest jak 

najbardziej zasadne.  Tym samym w 

niedalekiej przyszłości możemy spo-

dziewać się pierwszych spotkań w 

tym temacie. 

Druga interpelacja, autorstwa 

Zbigniewa Bołoczko, zajmuje się 

nadawaniem nazw ulicom, par-

kom, skwerom i innym obiektom 

miejskim. Odpowiednia uchwała 

powinna uporządkować zasady w 

tej kwestii, czyli: kto może składać 

wniosek, w jakiej formie i jakie powi-

nien zebrać poparcie, a także kto roz-

strzyga o samym nadaniu nazwy. W 

odpowiedzi Burmistrza czytamy, że 

wspomniana uchwała jest opraco-

wywana, co w najbliższym czasie w 

klarowny i jasny sposób rozstrzygnie 

wszystkie niejasności. 
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„Ule” dla najlepszych
Statuetka „Ula”, czyli Gubińskiej 

Nagrody Edukacyjnej im. Urszuli 

Dudziak, jest symbolem słodkie-

go smaku zwycięstwa, słynnej 

pszczelej pracowitości, a do tego 

to odnośnik do imienia patron-

ki nagrody - słynnej wokalistki. 

Ponadto są lokalnym sposobem 

na to, żeby pokazać uzdolnionej 

i pracowitej młodzieży, że została 

zauważona i doceniona, a ich suk-

cesy nie przeszły bez echa. Kogo 

w tym roku doceniła kapituła?

Jak co roku możemy stwierdzić, że 

w naszym mieście wszechstronnie 

uzdolnionej młodzieży nie braku-

je, dlatego przyznawanie nagród 

edukacyjnych jest jak najbardziej 

uzasadnione. Procedura typowania 

laureatów przebiega w następu-

jący sposób: placówki oświatowe, 

nauczyciele lub rodzice zgłaszają 

kandydatów do nagrody w trzech 

kategoriach: szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych. Kapituła, w składzie bur-

mistrz Bartłomiej Bartczak oraz 

radni: Robert Woszak, Krystyna 

Paczka, Halina Wojnicz i Ziemowit 

Patek, spośród wszystkich nomino-

wanych wybiera zwycięzców. 

Tym razem kapituła zdecydowa-

ła, że nagrody trafią do: Agaty Li-

pińskiej (SP nr 1), Niny Hajkowicz, 

Zuzanny Romanowskiej, Mai Za-

kościelnej, Aleksandry Romanow-

skiej, Zuzanny, Majchrzak, Natalii 

Kwiecińskiej (SP nr 2), Michała 

Aleksandrowicza (SP nr 3) oraz 

Aleksandry Rodak (ZSO).             

Tradycyjnie wręczono także na-

grody zespołowe, a otrzymały je: 

drużyna chłopców w piłce nożnej 

z SP nr 2 w składzie: Kacper Stęp-

czyński, Grzegorz Moczulski, Kamil 

Ratajczak, Kamil Szymaniak, Mi-

łosz Kowalczyk i Adam Moczulski; 

drużyna chłopców w czwórboju z 

SP nr 2 w składzie: Grzegorz Sobo-

lewski, Aleksander Sobolewski, Fi-

lip Czerniawski, Igor Śpiewak i Jo-

nasz Ochotny; drużyna dziewcząt 

w piłce siatkowej w składzie: Julia 

Leczycka, Natalia Andrys, Klaudia 

Kwiecińska i Natalia Gawlik; dru-

żyna dziewcząt w biegach przeła-

jowych z ZSO w składzie: Jagoda 

Cieślak, Klaudia Gancarz, Wiktoria 

Olejniczak, Joanna Paszkiewicz, 

Aleksandra Strusińska, Oliwia 

Szczepańska, Julia Szczotka i Ju-

lia Wawrzyszczuk, a także drużyna 

startująca w Olimpiadzie „Warto 

wiedzieć o ubezpieczeniach spo-

łecznych” z ZSO w składzie: Karo-

lina Adamska, Karol Mądraszek i 

Jakub Opanowski. 

Należy pamiętać o tym, że „Ule” 

stworzono dla młodych osób osią-

gających świetne wyniki w nauce, 

sporcie lub utalentowanej arty-

stycznie, a tych na szczęście w Gu-

binie jest pod dostatkiem. 
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starosiedlu została powołana do życia 19 maja 1946 r. Ta informacja po-

chodzi z Protokołu założycielskiego datowanego na 13 lipca 1949 r. Protokół do dzisiejszego dnia zdobi ścianę ich 

remizy. Ówczesnymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Ludwik Serbinowski i Feliks Spichała.

Lubi pisać horrory 
Miejska Biblioteka Publiczna, w ramach cyklu 
spotkań z pisarzem, zaprosiła Łukasza Orbitow-
skiego. Spotkanie odbyło się 8 listopada, trady-
cyjnie w czytelni biblioteki. 

GTK ogłosiło 
konkurs literacki 

Działają już od 75 lat!

Gubińskie Towarzystwo Kultury ogłosiło XXIII Konkurs Li-

teracki im. Tadeusza Firleja o „Złote Pióro”. Prace można 

zgłaszać do końca roku.

Zgodnie z odpisem, zarząd za-

łożycielski przedstawiał się na-

stępująco: Prezes – Jan Głodek, 

Zastępca prezesa – Bolesław Ko-

siada, Naczelnik – Feliks Spichała, 

Zastępca naczelnika – Stanisław 

Durka, Skarbik – Wojciech Szy-

mura, Sekretarz – Leon Napiera-

ła, Gospodarz – Stefan Brzeziński. 

Na protokóle widnieją także pod-

pisy pierwszych członków OSP, w 

ilości 21strażaków. W 1948 roku 

mieszkańcy wsi ufundowali jed-

nostce sztandar, który – dziś wia-

domo – że był jednym z pierw-

szych sztandarów jednostek OSP 

na Ziemiach Odzyskanych po II 

wojnie światowej. W 1956 roku 

strażacy doczekali się remizy. 

Obecna remiza powstała w la-

tach 60. ubiegłego wieku. Obec-

nie zasiadający na fotelu prezesa 

Lesław Bekała jest piątym z kolei 

prezesem w historii OSP Starosie-

dle. Jego poprzednicy to w chro-

nologicznej kolejności: Jan Gło-

dek, Leon Napierała, Władysław 

Janicki i Tomasz Strusiński. Jak 

informuje prezes Bekała, jednost-

ka jako jedyna spośród jednostek 

Gminy Gubin jest istotnym ogni-

wem Krajowego Systemu Ra-

towniczo Gaśniczego w powiecie 

krośnieńskim. Dysponuje od 1996 

roku samochodem gaśniczym 

Star 266 GBM, który pozyskano 

z Nadleśnictwa Gubin. Warto 

nadmienić, że to pojazd z histo-

rią – brał udział podczas pamięt-

nego pożaru w 1992 roku Kuźni 

Raciborskiej. Ponadto jednostka 

posiada od 2014 roku samochód 

ratownictwa technicznego Vol-

kswagen SLRt pozyskany z Jed-

nostki Ratowniczo Gaśniczej i 

najcenniejszy to od 2020 roku 

średni samochód ratowniczo-ga-

śniczy MAN TGM 13.290 z napę-

dem 4x4, który dumnie nosi imię 

ANTEK. To w „spadku” po jednym 

z zasłużonych kierowców OSP 

Starosiedle. Ku pamięci można 

wspomnieć, że na przestrzeni 

dziejów jednostka dysponowa-

ła amerykańskim spadkiem w 

postaci Dodga i trzech polskich 

Starów, które dawno przeszły do 

historii.

O jakich działaniach warto wspo-

mnieć mając na myśli nie tak od-

ległą przeszłość? Prezes Bekała 

podkreśla: - Nasza jednostka bra-

ła udział we wszystkich większych 

pożarach oraz zdarzeniach, które 

nawiedziły okoliczne miejscowo-

ści, w tym pożar lasów w rejonie 

Zasiek na terenie obecnego po-

wiatu żarskiego w 1982 r. To pożar 

ponad 1200 ha, a w 1992 r. pożar w 

tym samym rejonie na obszarze 

ok. 900 ha. Braliśmy udział także 

w gaszeniu pożaru lasu w 1994 r. 

na terenie sąsiadującej z Lubu-

skim Brandenburgii (Niemcy). 

Dobrze układa się współpraca z 

okolicznymi jednostkami z tere-

nu gminy i powiatu, także z jed-

nostką ochotniczej straży pożar-

nej z Drewitz. Umowa partnerska 

została podpisana 22 maja 2005 r. 

przez Naczelników Grzegorza Pir-

ko i Michaela Hollack.

Jednostka OSP Starosiedle po-

łożona jest w  odległości 13 km 

od Gubin. Ważnym zadaniem 

jest funkcjonowanie jednostki w 

Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym. Została włączona do 

systemu krajowego 19 czerwca 

1995 roku na podstawie decyzji 

49/8/KSRG, jako jedyna jednostka 

OSP z terenu gminy Gubin. Nale-

ży podkreślić, że stanowi kluczo-

we wsparcie podczas działań ra-

towniczo gaśniczych dla JRG PSP 

w Gubinie. Jednostka jest jedną 

z bardziej mobilnych w powie-

cie krośnieńskim. W roku 2020 

skuteczność wyjazdów miała na 

poziomie 100%. Jednostka jest 

włączona w struktury Kompanii 

Gaśniczej „Krosno” Wojewódzkie-

go Odwodu Operacyjnego, dzięki 

czemu może brać udział w dzia-

łaniach ratowniczo-gaśniczych 

na terenie całego województwa, 

a także kraju - mówi na zakończe-

nie prezes. 

Aktualnie w szeregach OSP jest 

28 członków czynnych i 2 człon-

ków wspierających. Mówiąc o 

historii jednostki należy wspo-

mnieć o sukcesach osiąganych 

podczas zawodów w których bio-

rą udział strażacy ze Starosiedla:  

VII Wojewódzkie Zawody Sporto-

wo - Pożarnicze w Zielonej Górze 

(8.10.1994r.) I miejsce - dziewczę-

ta 12-15 lat, Wojewódzkie Zawody 

Sportowo - Pożarnicze w Zielonej 

Górze  (14.09.1996 r.) XI miejsce 

- dziewczęta 12-15 lat, udział w 

eliminacjach do Międzynarodo-

wych Zawodach Pożarniczych  

MDP-CTIF w Lesznie kwiecień 

1995 r. XI miejsce - dziewczęta 12-

15 lat, udział w Ogólnopolskich 

Zawodach Młodzieżowych Dru-

żyn Pożarniczych  w Poznaniu 

08.09.1996 r. VII miejsce - dziew-

częta 12-15 lat 

(sp)

Łukasz Orbitowski  (rocznik 1977), 

urodził się w Krakowie i jest synem 

malarza Janusza Orbitowskiego. Z 

wykształcenia filozof. Początkowo 

specjalizował się głównie w  litera-

turze grozy i fantastycznej, później 

autor beletrystyki. Zaliczany jest 

do najciekawszych współczesnych 

polskich pisarzy horrorów. Debiu-

tował powieściami utrzymany-

mi w gatunku fantasy, jednak od 

pewnego czasu skierował swoje 

zainteresowania bardziej w stronę 

literatury grozy z elementami oby-

czajowymi. Jest autorem licznych 

opowiadań i kilkunastu książek, ta-

kich jak „Rzeczy utracone” „Święty 

Wrocław”, czy nominowana do 

Nagrody Literackiej „Nike” „Inna 

dusza”. Spotkanie autorskie zgro-

madziło tylu gubińskich miłośni-

ków książki, ilu mogła pomieścić 

czytelnia z uwzględnieniem obo-

strzeń covidowych. Gospodynią 

spotkania była dyrektor biblioteki 

Ewa Dąbek. Pisarz choć pochodzą-

cy z odległego Krakowa stosunko-

wo szybko zaaklimatyzował się 

wśród gubińskiej publiczności, a ta 

odwdzięczyła się ciekawymi pyta-

niami związanymi np. z dorobkiem 

pisarza m.in. powieścią „Tracę cie-

pło” – kryminałem z elementami 

grozy i magii czy „Święty Wrocław” 

– horrorem rozgrywającym się na 

wrocławskim blokowisku także 

„Widma” – alternatywną opowie-

ścią o powstańcach warszawskich i 

poecie, Krzysztofie Kamilu Baczyń-

skim. Uczestnicy spotkania opusz-

czali czytelnię z przekonaniem do-

brze spędzonego popołudnia. 

(sp)

Konkurs ma charakter regionalny 

i adresowany jest do osób z wo-

jewództwa: lubuskiego, dolnoślą-

skiego i zachodniopomorskiego. 

Organizatorzy czekają na utwory 

z dziedziny poezji i prozy – w tym 

szeroko rozumianej publicystyki 

(opowiadania, pamiętniki, artyku-

ły, reportaże) o tematyce dowolnej. 

Prace będą oceniane przez jury, w 

skład którego wejdą pisarze, poeci i 

pedagodzy związani z GTK. Objętość 

nadsyłanych tekstów winna wyno-

sić: z poezji – zestaw trzech do pięciu 

wierszy, z prozy – tekst do dziesięciu 

stron maszynopisu (18000 znaków 

ze spacjami). Autor może zgłosić 

pracę tylko w jednej kategorii. Utwo-

ry (wcześniej nie publikowane i nie 

nagradzane w innych konkursach) 

w trzech egzemplarzach należy pod-

pisać godłem. Do tekstów należy do-

łączyć zaklejoną kopertę z imieniem, 

nazwiskiem, miejscem zamieszka-

nia i kontaktem telefonicznym lub 

e-mailem. Prace oznaczone: Poezja; 

Proza; należy przysyłać na adres: 

Gubińskie Towarzystwo Kultury, 

Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka 

Publiczna), 66-620 Gubin w terminie 

do 31 grudnia 2021 r. (decyduje data 

stempla pocztowego) oraz prze-

słać wersję elektroniczną na adres 

gtk1957@o2.pl 
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Takie pracownie to znak czasów
Idea Makerspace zakorzeniona jest w duchu kultury DIY - “Do It Yourself”, 
czyli “Zrób to sam”. Pracownie tego typu mają służyć jako miejsca spotkań 
dla tych, którzy chcą sprawdzać się w zupełnie nowych dla siebie obszarach 
technologii cyfrowych.

społeczeństwo
Wskoczyli do rzeki

Tragiczne zdarzenie
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  

Nie inaczej jest w naszym mieście. 

Działająca w Gubińskim Domu 

Kultury Pracownia Makerspace 

coraz bardziej tętni życiem. Nic 

dziwnego, posiada ona bowiem 

bogaty wachlarz zajęć w zakresie 

elektroniczno-laserowym, kiero-

wanym zarówno do dorosłych, jak 

i do dzieci oraz młodzieży. Odby-

wają się tam spotkania dla osób w 

praktycznie każdym wieku. Można 

między innymi zapoznać się z: plo-

terem laserowym, pracownią elek-

troniczną, drukarką 3D, projekto-

waniem graficznym, zestawem 

microbit, czy też nauką programo-

wania pojazdów z Lego. To tam po-

wstały choćby halloweenowe bry-

loczki, statuetki dla rowerzystów, 

magnesy z logiem MKP Cariny 

Gubin oraz statuetki dla aktorów 

biorących udział w filmie „Karot-

ka”. Ale tak naprawdę można tam 

zrobić praktycznie wszystko. Tu 

można zrealizować swoje pomysły, 

zwłaszcza te, na które w domu nie 

ma po porostu miejsca i możliwo-

ści. Niedawno Makerspace w Gu-

binie odwiedziło kilka szkół pod-

stawowych z okolic oraz dzieci z 

przedszkola. Na zorganizowanych 

zajęciach mogli: zobaczyć pracę 

plotera laserowego oraz rzeczy 

wykonane w drukarce 3D, a także 

poznać częściowo świat robotyki 

oraz programowania. Pewnie wie-

lu z nich będzie chciało odwiedzić 

te miejsce jeszcze niejeden raz. Za-

interesowani powinni odwiedzać 

profil na Facebooku: Makerspace 

Gubin.                                              (am)

Cudzoziemcy próbowali w Gubinie 

nielegalnie przekroczyć granicę 

polsko-niemiecką. Zostali zatrzy-

mani przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej.

W niedzielę (7.11), funkcjonariusze z 

PSG w Zielonej Górze-Babimoście 

zostali poinformowani przez funk-

cjonariuszy KAS, że na moście gra-

nicznym w Gubinie zauważyli grupę 

około 6 osób śniadej karnacji, którzy 

udawali się w kierunku Niemiec. - W 

wyniku działań funkcjonariusze KAS 

zatrzymali dwóch obywateli Iraku. 

Kolejnych dwóch cudzoziemców 

uciekło na stronę Niemiec przez 

most graniczny, a następnych dwóch 

uciekło w kierunku Wyspy Teatralnej 

i wskoczyło do rzeki. Po przyjeździe 

na miejsce, funkcjonariusze SG wy-

legitymowali cudzoziemców, którzy 

jak się okazało są obywatelami Iraku 

w wieku 27 i 28 lat. Ustalono także, że 

przebywają oni na terytorium RP bez 

ważnej wizy lub innego dokumentu 

uprawniającego ich do wjazdu na to 

terytorium i pobytu na nim. Ponadto, 

cudzoziemcy usiłowali niezgodnie z 

przepisami przekroczyć polsko-nie-

miecką granicę. Obaj zastali zatrzy-

mani i przewiezieni do PSG w Zielonej 

Górze-Babimoście w celu prowadze-

nia dalszych czynności – informuje 

mjr SG Joanna Konieczniak, Rzecznik 

Prasowy Komendanta Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej.

W poniedziałek (8.11), w obecności 

tłumacza, zostali przesłuchani. Ko-

mendant PSG w Zielonej Górze-Ba-

bimoście wszczął postępowanie ad-

ministracyjne w celu zobowiązania 

cudzoziemców do wyjazdu z Polski. 

Cudzoziemcy usłyszeli także zarzuty 

popełnienia przestępstwa polega-

jącego na usiłowaniu przekroczenia 

granicy państwowej wbrew przepi-

som we współdziałaniu z innymi oso-

bami. - Przyznali się do stawionych 

zarzutów i dobrowolnie poddali się 

karze 1 roku pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem na 

okres 3 lat próby. Komendant PSG 

w Zielonej Górze-Babimoście skie-

rował wniosek o umieszczenie Irakij-

czyków w strzeżonym ośrodku dla 

cudzoziemców. Pozostałych czterech 

mężczyzn, również obywateli Iraku, 

zatrzymały służby niemieckie, po nie-

mieckiej stronie granicy – dodaje na-

sza rozmówczyni.                                              red)

W piątek (5.11) w Gubinie odkryto 

zwłoki starszego mężczyzny oraz jego 

żony. Jak poinformowała “Wiado-

mości Gubińskie” Ewa Antonowicz, 

rzecznik prasowy Prokuratury Okrę-

gowej w Zielonej Górze: Postępowa-

nie w sprawie nadzoruje Prokuratura 

Rejonowa w Krośnie Odrzańskim. 

W piątek, w godzinach popołudnio-

wych, ujawniono zwłoki 70 letnie-

go mężczyzny. W trakcie czynności 

ujawniono także zwłoki jego żony, 

które znajdowały się w drugim miesz-

kaniu. U mężczyzny ujawniono ob-

rażenia postrzałowe, był myśliwym. 

Natomiast u kobiety obrażenia rany 

zadane najprawdopodobniej ostrym 

narzędziem. Wyniki sekcji zwłok po-

twierdziły zgon mężczyzny w wyniku 

postrzału, natomiast zgon kobiety w 

wyniku obrażeń zadanych ostrym 

narzędziem. Ostateczne okoliczności 

śmierci będą znane po przeprowa-

dzeniu dodatkowych badań oraz wy-

konaniu czynności dowodowych. 

(am)

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.
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Robi duże postępy!

Walczyli o Puchar Burmistrza
Przy udziale Burmistrza Gubina 

Bartłomieja Bartczaka oraz Prezesa 

Stowarzyszenia Strzelecko – Obron-

nego Gubiński Klub Sportowy 

PIONIER – gen dyw. rez. Wiesława 

Michnowicza, po podniesieniu na 

maszt flagi państwowej i odegraniu 

hymnu RP, w dniu 13 listopada zo-

stały rozegrane zawody strzeleckie 

o Puchar Burmistrza Gubina. 

Znają na pamięć hymn Polski!

Młody mieszkaniec Gubina choruje na obustron-
ny niedosłuch. Postanowiliśmy sprawdzić, co u 
niego słychać. Okazuje się, że Mikołaj robi duże 
postępy w rozwoju. W jaki sposób możemy się 
przyczynić do tego, aby były one jeszcze bar-
dziej widoczne? 

Jak się dowiedzieliśmy, 4-latek 

zrobił się spokojniejszy. Nawet 

w przedszkolu. jego wychowaw-

czynie zauważyły pozytywną 

zmianę w jego zachowaniu. Po-

trafi słuchać, szybko się uczy, 

umie liczyć do 10, zna literki, 

niektóre potrafi napisać, skła-

da zdania... Co do samej walki z 

chorobą, to dobrą wiadomością 

jest to, że implanty działają bez-

problemowo. Jedynie na dworze, 

z większej odległości, chłopiec 

trochę jeszcze nie dosłyszy. Po-

nownie jeździ na rehabilitację do 

Zielonej Góry, gdzie raz w tygo-

dniu ma dwugodzinne zajęcia 

z surdologopedą. Natomiast co 

dwa tygodnie uczęszcza na in-

tegrację sensoryczną. W Gubinie 

zaś chodzi na zajęcia do Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego. Tam również poczy-

nił spore postępy. Oby tak dalej! 

Jak można pomoc Mikołajowi? 

Najlepiej poprzez wpłacenie da-

rowizny na jego subkonto: Mi-

kołaj Zaroda 64 1140 1850 0000 

2096 6400 1200. 

(am)

Wzięło w nich udział 47 zawodni-

ków reprezentujących Kluby i Sto-

warzyszenia sportowo – strzeleckie 

z regionów Zachodniej Polski. Za-

wody zostały rozegrane w sumie w 

10 konkurencjach strzelania sporto-

wego, w tym pistoletu centralnego 

zapłonu, strzelby gładkolufowej, 

karabinka AK – 47 i klasyfikacji dru-

żynowej. Po skrupulatnym pod-

liczeniu przez komisję punktów 

osiągniętych w poszczególnych 

konkurencjach nastąpił najbardziej 

przyjemny moment uhonorowania 

najlepszych zawodników medala-

mi i pucharami. W lidze strzelec-

kiej na strzelectwie tarczowym na 

pierwszym miejscu uplasowała się 

Magdalena Lach, drugi był Adam 

Bilicz, a trzeci Cezary Gajdemski. 

Najbardziej prestiżowe trofeum - 

Puchar Burmistrza Gubina – trafiło 

do „Teamu  MCM - „Maciej, Cezary, 

Magda”  reprezentowanego przez 

wspomnianą M. Lach, Cezarego 

Gajdemskiego i Macieja Tamula, 

którzy zespołowo „wystrzelali” wynik 

517 pkt. Drugie miejsce w klasyfika-

cji zespołowej uzyskał „Team Bilicz” 

– Stanisław, Adam i Marcin Biliczo-

wie z wynikiem 463 pkt; na trzecim 

miejscu uplasował się zespół „Pio-

niera I” w składzie Ziemowit Patek, 

Grzegorz Chodor i Roman Kaczma-

rek z wynikiem 440 pkt. W imieniu 

burmistrza Puchar wręczył Prezes 

Stowarzyszenia gen. W. Michno-

wicz. 

M. Lach jest okazała się tym samym 

najbardziej uhonorowaną zawod-

niczką w tegorocznych zawodach. 

Szczegółowe wyniki publikowane są 

na stronie Internetowej Stowarzysze-

nia PIONIER. Podsumowując tego-

roczne zawody, prezes gen. W. Mich-

nowicz krótko nakreślił najbliższe 

zamierzenia na przyszły rok, w tym 

na temat kontynuacji Gubińskiej Ligi 

Strzeleckiej. Co najbardziej liczy się w 

strzelaniu? Niesamowite opanowa-

nie, celne oko i pewna broń. 

Z kronikarskiego obowiązku dodaj-

my, że 24 października, Stowarzy-

szenie Strzelecko Obronne Gubiński 

Klub Sportowy „Pionier” było orga-

nizatorem zawodów pod nazwą 

„Gubińska Liga w Strzelaniu Dyna-

micznym”. Rozegrano cztery edycje 

w czterech konkurencjach, w trzech 

różnych rodzajach broni. W klasy-

fikacji ogólnej zwyciężył Radosław 

Szóstek, który wyprzedził Ziemowi-

ta Patka i Grzegorza Chodora. 

Antoni Barabasz

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 

w Gubinie, już po raz czwarty uczest-

niczyły w akcji Ministerstwa Edukacji 

i Nauki „Szkoła do hymnu”. Została 

ona zapoczątkowana w 2018 roku, 

a więc w roku jubileuszu 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę. W tym roku przedszkolaki  

z poszczególnych grup wykonały 

hymn w swoich salach, gdzie były 

przygotowane dekoracje i wspólnie z 

paniami chorągiewki, kotyliony i bia-

ło-czerwone kwiaty. Grupę średnia-

ków do odśpiewania hymnu przy-

gotowały Ewelina Nawrocka i Agata 

Lutyńska. Łatwo nie było, ale dzieci 

ambitnie nauczyły się wszystkich 

zwrotek hymnu. Został on odśpie-

wany wzorowo, a nabyte umiejętno-

ści będą przydatne przy wielu innych 

uroczystościach.                                    (red)
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Prawie uderzył w ogrodzenie Robią to dla swojego miasta

We wtorek (9.11) dyżurny gubińskie-

go komisariatu otrzymał zgłoszenie 

o zatrzymaniu na terenie gminy 

Gubin nietrzeźwego kierującego. 

- Policjanci drogówki pojechali we 

wskazane miejsce, gdzie w rozmo-

wie ze zgłaszającymi ustali przebieg 

zdarzenia. Jak wynikało z ich relacji, 

jadąc za kierującym audi, zauważyli 

jak kierowca ma problem z utrzyma-

niem prostego toru jazdy i jedzie całą 

szerokością jezdni, omal nie uderza-

jąc w ogrodzenie. Chcąc zapobiec 

zagrożeniu jakie stwarzał, zajechano 

kierowcy audi drogę. Gdy ten zatrzy-

mał pojazd, siedzący obok niej pasa-

żer, wyskoczył z samochodu i pod-

biegł do audi. Po otwarciu drzwi, od 

kierującego czuć było woń alkoholu. 

Mężczyzna zabrał mu kluczyki, unie-

możliwiając dalszą jazdę, a następnie 

powiadomił policję. Bo zbadaniu sta-

nu trzeźwości 46-latka, okazało się że 

ma on niemal 2,5 promila alkoholu 

w organizmie. Ponadto posiada są-

dowy zakaz kierowania pojazdami 

mechanicznymi. Teraz będzie odpo-

wiadał m.in. za niestosowanie się do 

orzeczonych środków karnych oraz 

kierowanie w stanie nietrzeźwości 

- relacjonuje podkomisarz Justyna 

Kulka z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim.                   (red)

Nazwa „Gubińska Grupa do Za-

dań Specjalnych” jest moim 

pomysłem - mówi Ziemowit 

Patek, nauczyciel i radny miej-

ski. Zaczęło się od sprzątania 

Starego Cmentarza przy ulicy 

Królewskiej. Pomysł wypłynął 

od mojej sąsiadki. To było kilku-

nastu ludzi, którzy pokazali, że 

można wiele zrobić dla swojego 

miasta. 

Ilość worków ze śmieciami prze-

rosła oczekiwania wszystkich. 

Wspierający pomysłami Marzen-

na Bartosik i radny Zbigniew 

Bołoczko uważali, że trzeba iść 

za ciosem i realizować kolejne 

pomysły. Uczestników kolejnych 

akcji nie trzeba było przekonywać 

do pracy, więcej obiekcji mieli 

obserwujący, nie biorący udziału. 

Kolejna akcja dotyczyła wzgórza 

nad Placem Chrobrego, gdzie 

inicjatorem była grupa Aktywny 

Gubin, następne trzy na sprzą-

taniu brzegu Nysy od kładki na 

wyspę, przez dawny Park Koeni-

ga, po okolice mostu kolejowego. 

Tu pomysłodawcą była Marzen-

na, a ja zająłem się logistyką i 

nagłośnieniem tematu. Efektem 

było około 200 worków śmieci. W 

sprzątanie brzegu Nysy zaanga-

żowało się około 50 osób, ale wy-

dawało mi się, że dokucza nam 

brak komunikacji. Sporej części 

osób nie znałem. Kolejny pomysł 

dotyczył sprzątania wzgórz przy-

ległych do ulicy Piastowskiej, ale 

– tak sobie myślę – problemem 

stał się słaby przepływ informa-

cji. Na apel odpowiedziały dwie 

osoby. I tak we wrześniu br. po-

stanowiłem na Facebooku zało-

żyć grupę – kontynuuje Z. Patek. 

Nazwana została Gubińska Grupa 

do Zadań Specjalnych. Znaleźli 

się w niej ci, którzy uczestniczy-

li w dotychczasowych akcjach, 

a oni dodali kolejne osoby. Dziś 

jednym postem można dotrzeć 

do prawie 50 osób. - Na co teraz 

czekamy? – Na pewno na wiosnę. 

Nadmiar liści jest kłopotliwy. Ła-

two mogę dotrzeć do członków 

grupy. Nie planujemy schematu 

prac na rok, Facebook pomoże 

powiadomić grupę wówczas gdy 

pojawi się jakaś konkretna akcja. 

Wiemy jakie tereny porządku-

je PUM, my chcemy się pojawić 

w rejonach, które z jakichś po-

wodów zostały zapomniane lub 

pominięte. Jaki kierunek obierze-

my? Chcemy odsłonić punkt wi-

dokowy, który pojawił się jeszcze 

przed wojną. Po latach to miejsce 

bardzo odbiegło od roli punktu 

widokowego. Myślę oczywiście 

o parku przy ulicach Królewskiej 

i Słonecznej. Myślimy także o 

sprzątaniu miejsca, gdzie kiedyś 

był teren Cmentarza Wschodnie-

go od ulicy Widok do ulicy Cmen-

tarnej, Łukowej. Mam nadzieję, 

że na apel, przy w miarę dobrej 

pogodzie, pojawi się 20-30 osób. 

Zbyszek marzy o wykarczowaniu 

i podświetleniu ruin Mostu Pół-

nocnego.

– Często potykamy się o własne 

śmieci. Staramy się wytłuma-

czyć, że to nasza mała Ojczyzna 

i powinniśmy o nią dbać. Nasze 

zaangażowanie to przejaw lokal-

nego patriotyzmu. Gdy sprząta-

my teren szkoły i do dyskutantów 

moje argumenty nie przemawia-

ją, biorę grabie i sam sprzątam. 

To okazuje się być bardziej prze-

konujące. Grupa Specjalna nie 

rozwiąże wszystkich problemów 

związanych z zaśmiecaniem róż-

nych miejsc w naszym mieście. 

Stare jak świat porzekadło wszak 

mówi, że nie tam porządek gdzie 

wielu sprzątających, a tam gdzie 

mało brudzących. Czy członko-

wie Gubińskiej Grupy do Zadań 

Specjalnych będą mieli wpływ 

na zmianę postawy przynajmniej 

części gubińskiego społeczeń-

stwa? Miejmy nadzieję, że tak. 

(sp)
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Pamięć jest bardzo ważna...
Uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących w Gubinie wzięli 

udział w akcji Ministerstwa Edu-

kacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Jej 

głównym celem jest zwrócenie 

uwagi młodych ludzi na koniecz-

ność pielęgnacji pamięci o boha-

terach naszej wolności, szczegól-

nie tych związanych z osobami im 

bliskimi, bądź w jakiś sposób po-

wiązanych z lokalnym regionem i 

jego społecznością. 

Skorzystaj z e-wizyty
Aby załatwić większość spraw w ZUS, nie trze-
ba już czekać w kolejce. Mało tego, nie jest na-
wet potrzebne wychodzenie z domu. Wystarczy 
umówić się na e-wizytę.

Zadyszka

W klasie zorganizowali-

śmy ciekawą ekspozycję 

opartą o zgromadzone 

na niej pamiątki pod 

tytułem „Światełko Pa-

mięci”. 

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

(stan na 12.11.br.): piekarz, elektryk 1 

kV, murarz, hydraulik, kierownik eki-

py monterskiej, kasjer-sprzedawca, 

główny księgowy, tapicer, szwaczka, 

kierowca samochodu ciężarowego, 

dekarz, pakowacz ręczny, sprzedaw-

ca, konstruktor mebli wypoczynko-

wych, robotnik gospodarczy. Oferta 

stażu: sprzedawca. 

Szczegółowe informacje może uzy-

skać w  Powiatowym Urzędzie Pracy 

- Filia w Gubinie, ul. Obrońców Poko-

ju 20 (pokój nr 9, tel. 68 455 22 72 lub 

pokój nr 6 tel. 68 455 82 12). Aktualne 

oferty zatrudnienia w naszym regio-

nie można znaleźć na stronie Inter-

netowej: krosnoodrzanskie.praca.

gov.pl Pojawiły się tam m.in. infor-

macje na temat pracy sezonowej z 

EURES.                                                       (am)

Praca czeka

Ponadto istotne jest szerokie pro-

pagowanie różnorodnych działań 

wśród dzieci i młodzieży poprzez 

edukację patriotyczną, mających na 

celu pielęgnowanie historii. Mogą 

one mieć różnoraką postać jak: od-

wiedzanie lokalnych miejsc pamięci 

powiązanych z historią regionu, po-

rządkowanie – często bezimiennych 

grobów i opuszczonych cmentarzy, 

różnorakie formy działalności medial-

nej i ich propagowanie w szkołach na 

przykład poprzez przygotowywanie 

wystaw, gazetek szkolnych, jak też 

prac plastycznych i rysunków, orga-

nizacja wycieczek patriotycznych i 

miejsc pamięci narodowej, spotka-

nia z regionalistami, wsparcie dla 

organizacji i osób fizycznych – szcze-

gólnie dbających o miejsca pamięci 

narodowej poza granicami Polski. 

Biorąc pod uwagę jej pierwszą edy-

cję z 2019 roku uczestniczyło w niej 

ponad milion trzysta tysięcy uczniów 

ze wszystkich rodzajów szkól i przed-

szkoli. Natomiast już w 2020 roku 

rozszerzyła się ona już na około 6300 

szkół, przedszkoli i placówek oświato-

wych różnego szczebla, w tym około 

50 placówek polonijnych. Ze względu 

na pandemie koronawirusa – miała 

ona głównie przebieg multimedialny, 

odbywając się w systemie on – line. - 

W ramach tegorocznej edycji 28 paź-

dziernika uczniowie z klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej Nr 5 z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Gubinie 

przynieśli ciekawostki z rodzinnych 

domów i samodzielnie przygotowali 

ekspozycję opartą na rodzinnych pa-

miątkach – mówi wychowawczyni tej 

klasy Kamila Ziemann – Żuk, dodając: 

W klasie zorganizowaliśmy ciekawą 

ekspozycję opartą o zgromadzone na 

niej pamiątki pod tytułem „Światełko 

Pamięci”. W ramach tego projektu 

uczniowie wykonywali też prace pla-

styczne pod tytułem „Zapalmy Świa-

tełko Pamięci”. 

Dzieci wybrały się również na gubiń-

ską nekropolię przy ulicy Królewskiej. 

Zapalili tam symboliczne znicze na 

opuszczonych grobach. Do akcji włą-

czyli się uczniowie z czwartej klasy 

SP nr 5, w której – oprócz przygoto-

wanej wystawie o „Komendancie na 

Kasztance”, odbyło się też czytanie 

książki poświęconej Józefowi Piłsud-

skiemu. Przedsięwzięcie wsparła 

również młodzież z klas munduro-

wych z Liceum Ogólnokształcącego, 

będących członkami szkolnego koła 

wolontariatu. Ich zadaniem było po-

sprzątanie grobów żołnierzy znajdu-

jących się na tzw. starym cmentarzu.

Zakończyła się runda jesienna se-

zonu 2021/22 III ligi piłki nożnej. 

Ostatnie tygodnie nie były zbyt 

szczęśliwe dla MKP Cariny Gubin. 

W pięciu ostatnich spotkaniach 

nasza drużyna wywalczyła zaled-

wie 1 punkt. Chyba dobrze, że na-

stąpi kilkumiesięczna przerwa w 

rozgrywkach...

W szesnastej serii spotkań Carina 

przegrała na własnym stadionie 

z Gwarkiem Tarnowskie Góry 1:2. 

Honorowe trafienie dla gubinian 

zdobył Michał Kochanowski. Z ko-

lei w ostatniej kolejce, która miała 

miejsce 13 listopada, podopieczni 

Grzegorza Kopernickiego ulegli na 

wyjeździe drużynie Pniówek Paw-

łowice 2:3. Gole dla naszego zespo-

łu strzelili: Cyprian Poniedziałek 

oraz Przemysław Haraszkiewicz z 

rzutu karnego. 

Czołówka tabela po rundzie jesien-

nej: 1. LKS Goczałkowice Zdrój - 40 

pkt., 2. Polonia Bytom - 35 pkt., 3. 

Zagłębie II Lubin - 34 pkt., 4. Rekord 

Bielsko-Biała - 34 pkt., 5. Ślęża Wro-

cław - 33 pkt. 

MKP Carina Gubin z dorobkiem 21 

punktów, zajmuje w tabeli 10 miej-

sce. Nad drużynami znajdujący-

mi się w strefie spadkowej mamy 

przewagę 8 punktów.

Jesienią rozegrana zostanie jeszcze 

jedna kolejka, już z rundy rewanżo-

wej. W sobotę, 20 listopada, Carina 

zagra na wyjeździe z MKS Klucz-

bork. W sierpniu, na inaugurację 

sezonu, padł remis 1:1.                  (am)

To wirtualne spotkanie z pracow-

nikiem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, które pozwala na 

załatwienie większości spraw 

zdalnie. Jak wyjaśnia Agata Mu-

chowska, rzecznik ZUS wojewódz-

twa lubuskiego: Żeby odwiedzić 

ZUS online wystarczy komputer 

lub inne urządzenie z kamerą, 

mikrofonem i dostępem do In-

ternetu. Samemu można wybrać 

dogodny termin i godzinę wizyty. 

Aby to zrobić wystarczy wejść na 

stronę zus.pl w zakładkę „e-wi-

zyta”, a następnie kliknąć okien-

ko „umów się na wizytę”. Dzień 

przed spotkaniem na nasz telefon 

przyjdzie SMS z przypomnieniem 

o e-wizycie, natomiast godzinę 

przed wizytą, dostaniemy mail z 

linkiem, po kliknięciu w który na-

stąpi połączenie z pracownikiem 

ZUS. Jeśli klient będzie chciał 

uzyskać informacje w konkretnej, 

indywidualnej sprawie, powinien 

przygotować dokument tożsa-

mości, który należy pokazać do 

kamery. Podczas e-wizyty w ZUS 

można załatwić sprawy związane 

z emeryturami i rentami (także 

międzynarodowymi), wypłatą za-

siłków, prowadzeniem firmy, czy 

potwierdzeniem profilu PUE oraz 

porozmawiać z doradcą do spraw 

ulg i umorzeń. 

(red)
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Warto wiedzieć

W Polsce od 2019 roku obowią-

zuje segregacja odpadów bio-

degradalnych. Przyszła jesień i 

często się zdarza, że na posesjach 

prywatnych czy też na terenie ro-

dzinnych ogródków działkowych, 

wypala się liście oraz gałęzie z 

krzewów i drzew. Palenie listowia 

jest szkodliwe dla środowiska i 

ludzkiego zdrowia. Spalanie od-

padów zielonych poza przezna-

czonymi do tego instalacjami lub 

urządzeniami jest zabronione! 

Warto pamiętać, że za te działania 

grożą kary – mandaty w wysoko-

ści do 500 zł lub kary grzywny do 

5 tys. złotych. Regulują to przepisy 

- Ustawa o odpadach przetwarza-

nie odpadów: art.10 ust.2a, art.30 

pkt.1, art.31 pkt.7. Również w ro-

dzinnym ogródku działkowym pa-

lenie jest nie dozwolone. Wynika 

to z krajowych przepisów i regu-

laminu ROD uchwalonego przez 

Krajową Radę Polskiego Związku 

Działkowców. Za złamanie para-

grafu 68 pkt. 5 tego Regulaminu 

grozi karą grzywny w wysokości 

5 tys. zł. Jak się więc pozbyć nie-

chcianych odpadów? Można za-

kładać własne kompostowniki lub 

przekazać je do punktów odbioru 

odpadów biodegradalnych. A czy 

można palić na posesji ognisko? 

Owszem można, ale trzeba zacho-

wać szczególną ostrożność oraz 

pod warunkiem, że użyje się do 

tego suche drewno, zachowa bez-

pieczne odległości od posesji są-

siada i budynków mieszkalnych, 

palenisko musi być odpowiednio 

zabezpieczone itp. Dokładne re-

gulacje w tym temacie wydało Mi-

nisterstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 

Działania międzypokoleniowe

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Gubinie cenią sobie wy-

soko działania międzypokolenio-

we. Współpracują od dłuższego 

czasu ze Szkołą Podstawową Nr 2 

w Gubinie, a obecnie z młodzieżą 

GM „Otwarte” w Gubińskim Domu 

Kultury. Młodzi ludzie zaprosili 

studentów na zajęcia w Pracow-

ni Orange, a szefuje jej obecnie 

Karo Mikołajewska (uczennica LO) 

i Makerspace z szefową Zuzanną 

Czerniawską. Będą to pierwsze 

zajęcia z Zuzią - programowania 

i wykonania laserem drobnych 

przedmiotów ze sklejki. Natomiast 

Karo pokaże nam jak wyczarować 

„cudeńka” z nietypowej gliny. Obie 

panie poszerzają swoją wiedzę w 

programie „Szkoła Liderów” (pół-

roczne szkolenia online), a pod 

koniec listopada  w Gdańsku będą 

uczestniczyć w szkoleniu wspo-

magającym liderów Makerspace. 

Pozwala im to na bycie skutecz-

nym w działaniach wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, spośród 

których prym wiodą seniorzy. Karo 

i Zuzia działają jako wolontariuszki. 

Jak same mówią – jest to szkoła ży-

cia, a uzyskane w tych działaniach 

doświadczenie będzie procento-

wać w przyszłości. Twierdzą, że jest 

to ważny krok w dorosłość i sposób 

na efektywne spędzanie wolne-

go czasu. Liderki uważają, że jest 

to strzał w dziesiątkę wśród róż-

nych propozycji skierowanych do 

mieszkańców Miasta i Gminy Gu-

bin przez dom kultury (dzięki Fun-

dacji Orange),  bowiem skutecz-

nie wprowadzają nas w XXI wiek. 

Jest to idealne miejsce na rozwój 

i samorealizację poprzez zabawę. 

Wstęp jest wolny, a umówić się na 

zajęcia można osobiście lub telefo-

nicznie: 606 317 695 - Marcin Gwiz-

dalski (instruktor ds. młodzieży w 

GDK), który jest głównym szefem 

odpowiedzialnym za działalność 

młodzieży w domu kultury. Za-

trudnienie Marcina w GDK to też 

był strzał w dziesiątkę, ponieważ 

pracujący w upowszechnianiu kul-

tury to ludzie godzący się na pracę 

w tzw. „świątki, piątki i niedziele” i 

za niewielkie wynagrodzenie. Więc 

trzeba być naprawdę porządnie 

„zakręconym”, aby chcieć działać 

na pełnych obrotach, mieć fan-

tastyczne pomysły i zainspirować 

nimi wszystkie pokolenia. Ten fa-

cet ma te wszystkie zalety. Dzięki 

także niemu, Fundacja Orange 

zaistniała w GDK i prężnie działa, 

skupiając przy niej młodzież, która 

stawia także tutaj pierwsze kroki 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 

wolnym czasem i zdobywa wiedzę 

nie objętą programem nauczania 

w szkole. W 2005 r. przeprowa-

dziłam wywiad z Marcinem i na 

pytanie – Zostałeś instruktorem 

w domu kultury, jakie propozycje 

masz dla młodzieży? - odpowie-

dział: „Marzy mi się, aby młodzież 

gubińska była tak zaangażowana 

w życie kulturalne tego środowiska 

jak studencka na uczelni. Bowiem 

marzenia mamy wszyscy, więc po 

co czekać z ich spełnieniem? Za-

chęcam wszystkich – nie stójcie 

obok, przyjdźcie do nas, drzwi są 

OTWARTE i ja też.” To zaproszenie 

po szesnastu latach jest nadal ak-

tualne! Marcin Gwizdalski zrealizo-

wał (i nadal realizuje) z gubińską 

młodzieżą wiele projektów, m.in. z 

PNWM, Programy „Równać szan-

se” Polsko-Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności, Fundacji Orange i 

WOŚP. Za swoją działalność otrzy-

mał z Klubu Kobiet Niezależnych 

statuetkę „Mężczyzna z sercem”, a 

wiele młodych ludzi z OTWARTE i 

ORANGE otrzymało z tego Stowa-

rzyszenia jednorazowe stypendia 

za pracę na rzecz gubińskiej mło-

dzieży. Te wszystkie działania tych 

młodych ludzi nie pozwalają na 

wykluczenie z życia społecznego 

i kulturalnego dzieci, młodzieży i 

seniorów. Brawo Wy!

Zdrowie na talerzu

Czosnek – nazywa się go natu-

ralnym antybiotykiem ponieważ 

walczy z mikrobami, pasożytami i 

innymi patogenami. To warzywo 

znane jest człowiekowi od co naj-

mniej 5 tysięcy lat. Uprawiali go 

starożytni Grecy, Rzymianie, Chiń-

czycy i Egipcjanie. Czosnek chroni 

przed wieloma dolegliwościami, 

m.in. nieżyt oskrzeli, żołądka lub 

jelit, wzdęcia, zakażenie dróg mo-

czowych lub stawów, nadciśnienie 

i cukrzycą. Zawiera cenne won-

ne olejki, enzymy, mikroelemen-

ty (magnez, żelazo, cynk, selen, 

wapń, mangan, jod) i witaminy 

A,B,B1,b2,C,PP. Nie powinny jed-

nak go jeść kobiety w ciąży i osoby 

mające niskie ciśnienie. Podaje się 

go zwierzętom hodowlanym, ale 

nie mogą go jeść psy. W medycy-

nie czosnek stosowany jest w po-

staci nalewek, wyciągów, syropów, 

a także kapsułek, drażetek, mace-

ratów i suszu. Ceniony jest w wie-

lu kuchniach świata jako dodatek 

do mięs, zup, potraw warzywnych 

oraz sosów. Ma działanie konser-

wujące – składnik przetworów i 

marynat. Ogrodnicy robią z niego 

ekologiczne preparaty przeciw 

szkodnikom i chorobom grzybo-

wym. Posadzony wśród truskawek, 

marchewki i pietruszki chroni je. 

Na grządce gdzie wcześniej rosły 

pomidory, ogórki, fasola, kapusta, 

kalafiory i selery działa odkażająco 

na glebę. Ale uwaga – czosnek źle 

rośnie w ziemi po ziemniakach i 

roślinach cebulowych. A więc jedz-

my czosnek, szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym. To nas pomo-

że chronić się przed infekcjami.

EKO sprawy

Od wielu już lat trwa walka z pla-

stikiem w obronie środowiska na-

turalnego.  Próbuje się różnych 

sposobów, aby się go pozbyć z lą-

dów, mórz i oceanów. Ostatnio na-

ukowcy austriaccy, analizując za-

wartość krowich żołądków, odkryli 

w nich mikroby, które wytwarzają 

enzymy rozkładające tworzywa 

sztuczne. Dobroczynne „żyjątka” 

mieszczą się w żwaczu, skąd wraz 

z pożywieniem trafiają do żołądka 

właściwego i tu się utylizuje plastik 

m.in. popularne butelki PET, ubra-

nia  i opakowania. Obecnie trwa 

opracowanie technologii umożli-

wiającej wykorzystanie odkrycia 

do rozkładu tworzyw sztucznych 

na skalę przemysłową.

Dziadkowie biznesu

W ramach projektu „Dziadkowie 

biznesu” – studenci Wydziału Za-

rządzania Uniwersytetu Warszaw-

skiego pomagają seniorom, któ-

rym jest trudno utrzymać mały 

biznes w warunkach pandemii. 

Młodzi zamieszczają informacje o 

historii tych firm, zakres ich usług, 

adresy, a także publikują reklamy 

w mediach społecznościowych. 

Obserwatorów zachęcają do od-

wiedzania i wspierania działalności 

seniorów oraz podawania miejsc, 

w których prowadzą oni swoje in-

teresy. Starsi ludzie początkowo 

nie wierzyli w siłę Internetu, ale w 

końcu zaufali studentom, bo prze-

konali się, że akcja przynosi efekty. 

Dzięki niej do sklepów, które mia-

ły być zamknięte przybywa coraz 

więcej klientów. Brawo Wy!

Ważne kontakty

Gubińska Rada Seniorów – Urząd 

Miasta: 68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel. 

112

Strony online – www.facebook.

com/Leki-z-Apteki – bezpieczna 

farmakoterapia

- www.segregacja.marszow.pl – 

wyszukiwarka odpadów

Przydatne aplikacje – MY THE-

RAPHY oraz MAP MY WALK (An-

droid i na iOS).

Opr. strony - S. Łapkowska

Znalezione w sieci…

„JESZCZE  WCZORAJ…” ( Ida Kaczanowska)

Jeszcze wczoraj było lato

Czuć jego oddech

Biegałam boso po rosie

Trawa przed drugim pokosem pachniała

Obłędnie

A mięta z tymiankiem wiodła prym

Było parno, gorąco

plus 36

I jak tu spłodzić rym o przemijaniu

Żeby nie bolało Jesieni?

Jak ubrać ją w kolory 

Kiedy ogród się zieleni?

Jak zawrzeć przymierze z deszczem

Kiedy serce mówi stop,

A dusza za wiosną tęskni jeszcze...
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Pogranicze oczekiwań

Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” w Guben wraz z Punktem Informa-

cyjnym EUROPE – DIRECT był organizatorem 4 listopada niemiecko – 

polskiego dialogu obywatelskiego poświęconego szeroko rozwiniętej 

współpracy w zachodnim pasie pogranicza, a tym samym pośrednio 

związanym z przyszłością Europy. 

Cenna forma pracy z uczniami

Problemów, mimo niemal wzorco-

wego rozwoju współpracy, do roz-

wiązania w skali makro jest nadal 

dużo, jak choćby brak połączenia 

kolejowego Guben/Gubin, czy też 

braku uzgodnień na temat organi-

zacji medycznego transportu tran-

sgranicznego. Współgospodarzami 

konferencji – dialogu dotyczącego 

przyszłości i współpracy we wza-

jemnych relacjach byli Fred Mahro 

– burmistrz Guben oraz Carstern 

Jacob – dyrektor niemieckiego 

biura Euroregionu, jednocześnie 

kierownik Europe Direct Guben. 

Ze strony niemieckiej w spotkaniu, 

oprócz dużej grupy przedstawi-

cieli społeczeństwa Euromiasta i 

okolic, uczestniczyli Jobs –Hinrich 

Ubbelohde – Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Finansów i Spraw 

Europejskich Kraju Związkowego 

Branderburgia. Z zaproszenia do 

udziału w konferencji skorzystali 

również burmistrz Gubina Bartło-

miej Bartczak, Krosna Odrz. – Ma-

rek Cebula, wicestarosta krośnien-

ski Ryszard Zakrzewski i Prezes 

Konwentu Euroregionu „S-N-B” 

Czesław Fiedorowicz, pełniący rów-

nież funkcję Przewodniczącego 

Zarządu Federacji Euroregionów 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

pracownicy tych biur.  

Bardzo sugestywne i wręcz emo-

cjonalne tezy w swoim wystąpie-

niu zawarł Cz. Fiedorowicz, mówiąc 

między innymi o tworzeniu nowych 

podziałów „na tych lepszych i gor-

szych”, nawiązując tym samym do 

pojawiających się koncepcji stawia-

nia nowych murów na granicach 

państwowych... W dalszej części 

konferencja została podzielona na 

dwa panele dyskusyjne. Pierwsza 

odbyła się pod hasłem „Integracja 

i jakość życia na pograniczu”, którą 

prowadził Helmut Scholz – Czło-

nek Parlamentu Europejskiego. 

Drugą grupę roboczą (panel) pod 

nazwą „Zrównoważony rozwój” – 

prowadził dr Jan Hoffmann z BTU 

(Branderburski Uniwersytet Tech-

niczny) z Cottbus. W przestrzeni 

Unii Europejskiej jest 10 głównych 

tematów nadrzędnych, które wy-

magają wspólnego omówienia 

i ich rozwiązania. Wypracowane 

na obu grupach dyskusyjnych 

bardzo konkretne wnioski przed-

stawił zgromadzonym burmistrz 

F. Mahro. Zwrócił między innymi 

szczególną uwagę – co podkreślali 

niejednokrotnie uczestnicy paneli 

– na wzajemną konieczność nauki 

języka sąsiadów. O ile w Polsce ten 

program jest szeroko realizowa-

ny niemal we wszystkich szkołach 

podstawowych i ponad podstawo-

wych wraz z językiem angielskim, 

to po stronie niemieckiej jedynie 

nieliczne szkoły chcą realizować 

naukę polskiego. Jeszcze mniej 

jest zainteresowanych nauką języ-

ka polskiego mieszkańców Bran-

derburgii i ich dzieci; skupiając się 

głównie na nauce angielskiego i 

hiszpańskiego.

W części wspólnej i dyskusji, jaka 

się wywiązała na podsumowaniu 

paneli – bardzo ważne pytanie 

postawił burmistrz M. Cebula na 

przykładach współpracy. Jak to się 

dzieje, że nasi strażacy – ochotnicy 

jadąc na spotkanie do zaprzyjaź-

nionej z nami miejscowości już po 

upływie niecałej godziny „potra-

fią rozmawiać po niemiecku, a ich 

niemieccy koledzy ani w ząb nie 

chwytają języka polskiego”? Gdzie 

zatem leży problem? 

Możliwość wykorzystania postu-

latów (w formie protokołu z jego 

przebiegu) wypracowanych na tym 

i podobnych spotkaniach zostaną 

przekazane do wykorzystania na 

forum Parlamentu Europejskiego. 

Problemów jest wiele, Wielka Bry-

tania opuściła struktury Zjednoczo-

nej Europy, podobne zamierzenia 

stają się coraz bardziej realne w 

odniesieniu do innych krajów leżą-

cych na kontynencie. Europa – bez 

Unii Europejskiej ponownie stała-

by się „zlepkiem” państw narodo-

wych, tak dobrze znanych ze swo-

ich wewnętrznych i zewnętrznych 

konfliktów i podziałów z końca XIX 

i pierwszych lat dekady XX wieku. 

Ich skutki zaowocowały wybuchem 

konfliktów zbrojnych. Przebieg nie-

mal dwugodzinnej konferencji pro-

wadził Sebastian Schiler – dzienni-

karz telewizji RBB. 

Antoni Barabasz

Jednym ze statutowych obowiązków 

Polskiego Czerwonego Krzyża jest 

działalność wśród dzieci i młodzieży. 

W tym celu, sto lat temu, powstały 

szkolne koła PCK. Dzięki temu został 

zapoczątkowany ruch młodzieżowy, 

który rozwija się do dziś.

Jak podkreśla Graży-

na Hrabska, Prezes Oddzia-

łu Rejonowego PCK w Gubinie: 

Szkolne Koła PCK są cenną formą 

pracy z uczniami, którzy chcą nieść 

pomoc drugiemu człowiekowi. Mło-

dzież w wieku dorastania potrzebuje 

pozytywnych wzorców, samorealiza-

cji, dysponuje ogromnym potencja-

łem pomysłów i energii. Wystarczy 

wskazać jej właściwą drogę działań, 

a praca w Szkolnym Kole PCK daje 

im taką możliwość. Ważne jest, by 

zadania przyjęte do realizacji przez 

koło PCK odpowiadały potrzebom 

uczniów i środowiska szkolnego. Dla-

tego opiekun szkolnego koła PCK po 

konsultacji z przedstawicielem PCK 

ustala z młodzieżą jakie działania 

będą realizowane. 

Podstawowym celem pracy szkol-

nego kółka PCK jest propagowanie 

w środowisku szkolnym idei huma-

nitaryzmu i zasad działania Polskie-

go Czerwonego Krzyża , promocja 

zdrowego stylu życia, unikanie zagro-

żeń wynikających z uzależnień oraz 

poznawanie podstawowych zasad 

udzielania pierwszej pomocy. Oddział 

Rejonowy PCK w Gubinie obejmu-

je swym zasięgiem miasto i gminę 

Gubin. W naszym regionie najbar-

dziej aktywne Szkolne Koła PCK 

działają w: Szkole Podstawowej Nr 1 

w Gubinie, Szkole Podstawowej Nr 

2 w Gubinie, Zespole Szkół Ogólno-

kształcących w Gubinie, Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Gubinie, Europejskim Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w Gubinie, Szkole Podstawowej 

w Grabicach oraz Szkole Podstawo-

wej w Czarnowicach. Zadania, które 

podejmują opiekunowie Szkolnych 

Kół PCK wraz z dziećmi i młodzie-

żą szkolną, dotyczą między innymi: 

kwesty wewnątrzszkolne i uliczne, 

zbiórki trwałej żywności w sklepach, 

przedszkolach i szkołach (przygoto-

wywanie paczek świątecznych dla 

potrzebujących) oraz popularyzacja 

wiedzy z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Uczniowie 

należący do szkolnych kół PCK biorą 

udział w szkolnych, rejonowych i wo-

jewódzkich Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy PCK, promują zdrowy styl 

życia, udzielają się w szkolnej, rejo-

nowej i wojewódzkiej Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK. Są także aktywni 

w propagowaniu idei honorowego 

krwiodawstwa oraz odnoszą sukce-

sy w Wojewódzkim Konkursie Pla-

stycznym o tematyce Honorowego 

Krwiodawstwa w formie wypowiedzi 

rysunkowo – malarskiej. Udzielają się 

także w programach edukacyjnych, 

takich jak: „Dziel się uśmiechem”, 

„Bezpieczny Patrol”, „Drogowe ABC”. 

Na koniec warto wspomnieć, że w 

przedszkolach i klasach I – III szkół 

podstawowych prężnie działają Klu-

by Wiewiórka, których celem jest 

kształcenie u dzieci w wieku przed-

szkolnym i wczesnoszkolnym postaw 

tolerancyjnych i pomocy potrzebu-

jącym oraz wykształcenie nawyków 

dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. 
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Promują szlachetną ideę 

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 VIII .

  Tel. 783 072 585

Nikodem Melerowicz

Urodził się 14 września 1919 r. w 

Piotrkowie w woj. poznańskim. Do 

wybuchu II wojny światowej pra-

cował na gospodarstwie rolnym 

rodziców. W czasie okupacji nie-

mieckiej zatrudniony był na go-

spodarce koło Wolsztyna u Niem-

ca Heindricha Redlicha, dzięki 

czemu uniknął wywózki na przy-

musowe roboty w głąb Niemiec. 

Miał szczęście, gdyż stosunki jego 

z rodziną Redlichów układały się 

bardzo dobrze, do tego stopnia, że 

po wojnie wzajemnie się odwie-

dzali, oczywiście w czasie, gdy było 

to już możliwe. Gdy H. Redlicha w 

końcowej fazie wojny zabrano na 

front, został polskim gospoda-

rzem na niemieckiej gospodarce. 

Całe jego życie powojenne było 

już związane z koleją. W maju 1945 

r., po odpowiednim przeszkole-

niu, w grupie czternastu kolejarzy 

przyjechał do Gubina, a właści-

wie na stację kolejową w Guben, 

gdzie kwaterował w budynku 

dworcowym, a zatrudniony był 

przy obsłudze ruchu pociągów. Z 

małymi przerwami pracował tam 

do roku 1949, następnie po zdaniu 

stosownych egzaminów został dy-

żurnym ruchu na stacji kolejowej 

w Gubinie. Przepracował na tym 

stanowisku do czasy przejścia na 

emeryturę w 1979 roku. Odnośnie 

jego przyjazdu do Gubina, to rze-

czywiście przyjechał salonką, z 

orkiestrą, jak piszą „Wiadomości 

Gubińskie” nr 22/2005, ale zrządził 

to przypadek. Otóż, 10 maja 1945 

roku z grupą kolejarzy dotarł On 

do Krosna Odrzańskiego (wów-

czas Krosna Wlkp.). Po trzech 

dniach grupa została załadowana 

do wspomnianej już salonki, którą 

jechała orkiestra kolejowa na uro-

czystość otwarcia wyremontowa-

nego, granicznego mostu kolejo-

wego Gubin-Guben. W 1946 roku 

zawarł związek małżeński z Bole-

sławą Kosterą (ur. 192l r.), z którą 

znał się jeszcze w okresie wojny. 

W Gubinie zamieszkali w domu 

przy ul. Wojska Polskiego i było to 

ich pierwsze i ostatnie mieszkanie 

przez ponad 60 lat. W 1948 roku 

urodził im się syn Jerzy, a w 1951 

córka Halina. Dochowali się wnu-

ków - Kasi, Marty, Łukasza, Beaty i 

Marcina oraz pięcioro prawnuków. 

Po przejściu na emeryturę pan Ni-

kodem zajmował się ogródkiem, 

hodował kury i króliki, co było jego 

zamiłowaniem od „ zawsze. Nad-

wyżkami plonów dzielił się z po-

trzebującymi. Był jednym z zało-

życieli Stowarzyszenia Pionierów 

Miasta Gubina (obecnie Stowa-

rzyszenie Gubińskich Pionierów), 

przez dwie kadencje pełnił funk-

cję skarbnika. W grudniu 2005 

roku na wniosek Stowarzyszenia 

Pionierów Miasta Gubina, uchwa-

łą Rady Miejskiej nadano mu tytuł 

„Honorowego Obywatela Miasta 

Gubina”. Z posiadanych wyróż-

nień i odznaczeń (m.in. Złoty Krzyż 

Zasługi) najbardziej sobie cenił 

odznakę „Przodujący kolejarz”. 

Zmarł 16 grudnia 2011 roku, żona 

Bolesława zmarła 6 sierpnia 2013 

roku. Oboje spoczywają w jednym 

grobie na Cmentarzu Komunal-

nym w Gubinie. W pogrzebach 

wzięli udział członkowie Stowa-

rzyszenia Gubińskich Pionierów 

oraz liczni mieszkańcy Gubina. 

Opr. A. Leda

Urszula Dudziak

Urodziła się w Straconce (obecnie 

dzielnica Bielska-Białej) w 1943 

roku i mieszkała tam do czwarte-

go roku życia. Potem przeniosła 

się z rodzicami do Gubina. 31 maja 

2007 roku Rada Miejska Gubi-

na nadała jej tytuł „Honorowego 

Obywatela Gubina”. Poniżej publi-

kujemy fragment książki „Wyśpie-

wam Wam wszystko” napisanej 

przez Urszulę Dudziak, światowej 

sławy wokalistkę jazzową. Ar-

tystka w dzieciństwie spędziła w 

Gubinie ponad dwa lata. Książkę 

można wypożyczyć w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej.

„Gubin. Mam cztery lata, jest wie-

czór wigilijny, leżę w łóżku chora 

na szkarlatynę. Do pokoju wcho-

dzą rodzice. Tatuś niesie pięknie 

zapakowane pudło. Mama poma-

ga mu je otworzyć. Nagle moim 

oczom ukazuje się klejnot wyjąt-

kowej urody. Czerwony ośmio-

basowy akordeon z białymi jak 

śnieg klawiszami. Podają mi to 

cudo. Dotykam lśniących klawi-

szy, szukam basów i gram ze słu-

chu „Wśród nocnej ciszy”. Rodzice 

stoją zdumieni. Tatuś mówi do 

mamy: „Gołąbeczku (tak mówili 

do siebie przez całe wspólne, pra-

wie sześćdziesięcioletnie małżeń-

stwo), mamy zdolną córkę”. Od 

tego czasu robiłam za gwiazdę. 

Ponieważ w tym okresie w Gubi-

nie stacjonowało dużo wojska, a 

był to rok 1947, co jakiś czas od-

bywały się akademie, uroczysto-

ści, różnego rodzaju celebracje. 

Żadna z nich nie obeszła się beze 

mnie. Miałam piękne blond loki, 

a na czubku głowy dużą lśniącą 

białą kokardę. Nazywano mnie 

gubińską Shirley Tempie. Wywi-

jałam na akordeonie polki, pie-

śni patriotyczne, partyzanckie, 

ówczesne szlagiery. Mój brat Le-

szek, cztery lata ode mnie starszy, 

recytował dowcipne monologi. 

Byliśmy słynnym na całe miasto, 

pięknie wyglądającym, utalento-

wanym duetem. Rosłam jak na 

drożdżach, ale traciłam na uro-

dzie. Jako czternastolatka byłam 

chudą tyczką (mówiono na mnie 

Duda lub Tyczka), miałam krzy-

we zęby (wada zgryzu), długi nos 

(a nie piękny i malutki jak u Bar-

dotki), a na twarzy kilka czarnych 

pieprzyków”.

Zakończyła się 42. edycja Woje-

wódzkiego Konkursu Plastycznego 

o tematyce Honorowego Krwio-

dawstwa w formie wypowiedzi 

rysunkowo- malarskiej. Organiza-

torem był Lubuski Oddział Okręgo-

wy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Wśród wyróżnionych znalazły się 

również osoby z naszego miasta 

oraz gminy Gubin.

Uczestnikami konkursu były dzieci 

i uczniowie placówek oświatowych 

województwa lubuskiego. W środę 

(10.11) w Galerii Biura Wystaw Arty-

stycznych w Zielonej Górze odbyło 

się uroczyste otwarcie wystawy i 

wręczenie nagród wyróżnionym 

uczestnikom konkursu. Tego dnia 

obchodzone są Dni Honorowego 

Krwiodawstwa. Z naszego regionu 

za swoje talenty plastyczne wyróż-

nieni zostali: Marcel Harasimczyk 

(Przedszkole Miejskie Nr 1), Sandra 

Świtalska (Przedszkole Miejskie Nr 

2), Michalina Kalinowska (Przed-

szkole Miejskie Nr 3), Natalia Moś i 

Sara Derbot (Szkoła Podstawowa 

Nr 2), Zuzanna Januszewska (Spe-

cjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-

wawczy), Pola Drobek i  Kaja Gralak 

(Szkoła Podstawowa w Czarno-

wicach), Gabriela Szybajło i Karol 

Małecki (Szkoła Podstawowa w 

Grabicach). Łącznie na konkurs 

wpłynęło ponad 700 prac z 80 pla-

cówek. Organizatorzy podkreślali, 

że są zadowoleni zarówno z ilości 

prac, jak i ich poziomu. Konkurs 

jest ważnym elementem promo-

cji honorowego krwiodawstwa. 

Od najmłodszy lat uświadamia 

bowiem dzieciom, jak ważna jest 

krew dla ratowania życia. Trze-

ba mieć nadzieję, że spora część 

uczestników konkursu za kilka 

lat też będzie chciało oddać krew 

albo będzie promowało tę szla-

chetną ideę.                                   (am)

Bez wypadków 
Policjanci z Wydziału Ruchu 

Drogowego krośnieńskiej ko-

mendy wspomagani przez funk-

cjonariuszy innych służb czuwali 

w okresie Wszystkich Świętych 

nad bezpieczeństwem tych, któ-

rzy wyruszyli w daleką drogę, 

aby w spokoju i zadumie, pomo-

dlić się na grobach swoich bli-

skich. - Na szczęście nie doszło 

do żadnego wypadku drogowe-

go, ale za to odnotowano pięć 

kolizji drogowych oraz zatrzy-

mano pięć dowodów rejestracyj-

nych. Usytuowani na głównych 

ciągach komunikacyjnych oraz 

w rejonie cmentarzy policjanci 

ujawnili 53 wykroczenia drogo-

we.  Ponadto w jednym przy-

padku policjanci prewencji za 

kierowanie w stanie nietrzeź-

wości zatrzymali kierującemu 

prawo jazdy - mówi podkomi-

sarz Justyna Kulka, z Komendy 

Powiatowej Policji w Krośnie 

Odrzańskim. 

(red)
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Aplikacja „Kiedy śmieci”

Szczęśliwa „trzynastka”!

To już trzynaście lat muzycznych 

spotkań w ramach „Lubuskich Za-

duszek Jazzowych”. Swoją drogą 

- wielu artystów, którzy na prze-

strzeni lat gościli w Gubińskim 

Domu Kultury nie ma już wśród 

nas... Bohaterem tegorocznego cy-

klu był Zbigniew Wodecki. Wyko-

nawca niezapomnianej „Pszczółki 

Mai” z telewizyjnej wieczorynki, 

którą to melodię nuciła bez mała 

cała Polska jak również wielu in-

nych piosenek bliskich szczególnie 

tym, którzy w latach 70 i 80-tych 

wchodzili w dorosłe życie. Piosen-

karz i instrumentalista odszedł 

od nas kilka lat temu. Teraz jego 

dorobek został przedstawiony w 

jazzowej formule. Koncert miał 

miejsce w salki widowiskowej GDK 

7 listopada. Mówi Andrzej Wini-

szewski, pomysłodawca i zarazem 

współorganizator cyklu Lubuskich 

Zaduszek Jazzowych, od lat zwią-

zany ze środowiskiem jazzowym i 

Radiem Zachód: Bardzo się cieszę, 

że gubińska publiczność okazała 

się tak wyśmienita  i artystycznie 

wyrobiona od wielu lat. Dziś, mimo 

pandemii i „trzynastki” w numera-

cji, która w wielu przesądach jest 

liczbą tak feralną – na sali widowi-

skowej nie było żadnego wolnego 

miejsca! Bohaterami i to wielkiego 

formatu są dwie wielkie postaci 

znane ze scen muzycznych, nie tyl-

ko w kraju, ale i na arenie świato-

wej. Pierwsza to Zbigniew Wodec-

ki, którego piosenki w wersjach 

instrumentalnych właśnie dziś 

usłyszymy – będący absolutnie 

szczególną postacią nie tylko dla 

polskiej muzyki rozrywkowej. Dru-

ga osobistość to jeden z najlep-

szych w kraju saksofonistów Piotr 

Baron, wraz ze swoim zespołem, 

w składzie: Robert Majewski (trąb-

ka), Michał Tokaj (fortepian) Maciej 

Adamczak (kontrabas) i perkusista 

Łukasz Żyta.

Warto dodać, że P. Baron jest 

równocześnie pomysłodawcą i 

autorem płyty „Wodecki Jazz”. 

Znakomicie przyjętej na rynku 

muzycznym, będącej swoistym 

hołdem dla zmarłego w 2018 roku 

piosenkarza. Łączy dwa światy 

muzyki: rozrywkowej i jazzu. 

Antoni Barabasz

Zachęcamy do zainstalowania 

bezpłatnej aplikacji z harmono-

gramem odbioru odpadów w 

naszym mieście. Dla właściwego 

działania oprogramowania wybie-

ramy województwo, powiat, mia-

sto i ulicę przy której mieszkamy. 

Aplikacja „Kiedy śmieci” umożli-

wia przeglądanie harmonogramu 

wywozu odpadów w wybranych 

lokalizacjach, zawiera informacje 

o zasadach segregacji odpadów, 

stawce płatności za odbiór odpa-

dów oraz informacje o Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). Aplikacja 

może przypomnieć także o termi-

nie odbioru odpadów. Sami także 

możemy zdecydować, na ile wcze-

śniej chcemy otrzymać powiado-

mienie. Aplikacja dostępna jest na 

platformie Google Play i AppStore. 

Jest anonimowa i nie pobiera żad-

nych danych. Więcej informacji na 

stronie Internetowej: kiedysmieci.

info.
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Będą współpracować 

W piątek (5.11) w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Gubinie go-

ścili przedstawiciele Stowarzyszenia 

„Ułana Karpackiego” w osobach: 

Andrzej Furman, Przemysław Kopij 

i Maria Rosłoniec. Podczas spotka-

nia z uczniami klas mundurowych 

zostało podpisane porozumienie 

o współpracy między stowarzysze-

niem, reprezentowanym przez A. 

Furmana, a Dyrektor ZSO w Gubinie 

Małgorzatą Kijewską. Po formal-

nym złożeniu podpisów A. Furman 

przedstawił cele i kierunki przyszłej 

współpracy oraz metody i formy 

ich realizacji. Zaproponował też po-

wołanie zespołu redakcyjnego klas 

mundurowych, który będzie doku-

mentował wydarzenia ze szkoleń i 

przedsięwzięć związanych z działal-

nością tych klas. Nauczyciel w ZSO 

Leszek Grzegorzak, jako koordyna-

tor klas mundurowych, zobowiązał 

się dopilnować, aby taki zespół po-

wstał i terminowo wywiązywał się ze 

swoich obowiązków. Celem Stowa-

rzyszenia „Ułana Karpackiego” jest 

utrwalanie w pamięci narodowej hi-

storii, tradycji i braw Pułku Ułanów 

Karpackich oraz propagowanie wie-

dzy historycznej o Polskich Siłach 

Zbrojnych na Zachodzie.              (red)

Masz sprawne światła? 
Do 15 grudnia Policja prowadzić bę-

dzie ogólnopolską kampanię „Twoje 

światła - Nasze bezpieczeństwo”. W 

te działania zaangażowali się także 

lubuscy policjanci, którzy zwracają 

szczególną uwagę na oświetlenie 

kontrolowanych pojazdów oraz in-

formują kierowców o możliwości 

bezpłatnego sprawdzenia oświetle-

nia na stacji kontroli pojazdów.

Jak podkreśla podkomisarz Łukasz 

Zalewski, z Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gorzowie Wielkopolskim, 

jesienią dają o sobie znać zagroże-

nia w ruchu drogowym związane z 

ograniczoną widocznością. Spraw-

ne, prawidłowo wyregulowane 

światła pojazdu pozwalają kierują-

cemu wcześniej dostrzec pieszego 

poruszającego się jezdnią lub pobo-

czem, a także inną przeszkodę znaj-

dującą się na drodze. Jeśli oświe-

tlenie pojazdu jest wadliwe, to w 

złych warunkach atmosferycznych 

i przy niedostatecznej widoczności, 

znacznie wzrasta prawdopodobień-

stwo wypadku drogowego. Spraw-

nie funkcjonujące światła mają 

znaczący wpływ na bezpieczeństwo 

zarówno kierującego pojazdem, jak 

i pozostałych uczestników ruchu, 

w szczególności pieszych. Wszelkie 

nieprawidłowości związane ze świa-

tłami pojazdu mogą skutkować nie-

dostatecznym oświetleniem drogi 

i jej poszczególnych części, albo 

prowadzić do oślepienia innych 

uczestników ruchu drogowego. 

Prawidłowe działanie świateł jest 

determinowane, poza ich ogólnym 

stanem technicznym, takimi czyn-

nikami jak: właściwe ustawienie wy-

sokości świateł, prawidłowy rozkład 

granicy światła i cienia oraz natęże-

nie emitowanego światła.

Z uwagi na to, że wymienione czyn-

niki wymagają profesjonalnej oceny, 

w ramach kampanii „Twoje światła 

– Nasze bezpieczeństwo”, Wydział 

Ruchu Drogowego Komendy Wo-

jewódzkiej Policji w Gorzowie Wiel-

kopolskim opracował wykaz Stacji 

Kontroli Pojazdów w województwie 

lubuskim, które w dniach 20 listo-

pada oraz 4 grudnia przeprowadzą 

„dni otwarte”, podczas których zain-

teresowani będą mogli nieodpłat-

nie sprawdzić oświetlenie pojazdu. 

Mieszkańcy Gubina i okolic mogą to 

zrobić najbliżej w Krośnie Odrzań-

skim, na okręgowej stacji kontroli 

pojazdów przy ulicy Gubińskiej 44. 

(red)

Raport 998
30.10. Na wniosek policji jeden za-

stęp strażaków otwierał zatrzaśnię-

te od wewnątrz drzwi do jednego z 

mieszkań przy ul. E. Platter. 

02.11. W jednej z podgubińskich 

wsi zapalił się piec w tzw. malarni 

proszkowej, pożar został ugaszony 

własnymi siłami pracowników fir-

my. Na miejsce zdarzenia zadyspo-

nowano 2 zastępy strażaków.

04.11. Jeden zastęp strażaków usu-

wał drzewa stanowiące zagrożenie 

nad jezdnią w Jaromirowicach. 

04.11. W budynku przychodni przy 

ul. Gdańskiej 17 wybuchł pożar 

rozdzielni elektrycznej; na miejsce 

zdarzenia zadysponowano 2 zastę-

py strażaków i pogotowie energe-

tyczne.

05.11. Na ul. Krakowskiej nastąpiła 

kolizja dwóch samochodów osobo-

wych VW Passata z Mercedesem.

06.11. Do nietypowego zdarzenia 

doszło przy ul. Żwirki i Wigury. Oso-

ba remontująca mieszkanie przy 

pomocy... młota pneumatycznego 

uszkodziła ścianę prowadzącą na 

korytarz. Zadysponowano jeden 

zastęp strażaków.

07.11. Do równie nietypowego zda-

rzenia mającego na celu „wyłowie-

nie” migrantów przeprawiających 

się wpław przez Nysę Łużycką za-

dysponowano dwa zastępy. Obco-

krajowcami zajęły się niemieckie 

służby mundurowe.

07.11. Na wniosek policji strażacy 

otworzyli drzwi do jednego z miesz-

kań przy ul. Łukowej.

09.11. Gniazdo szerszeni przy ul. Pa-

derewskiego „neutralizował” jeden 

zastęp strażaków.

13.11. Do groźnie wyglądającego 

wypadku doszło na jednej z dróg 

w pobliżu Gubina. Kierująca sa-

mochodem osobowym w wyniku 

nieznanej przyczyny doprowadziła 

do jego zjechania na pobocze. Na 

miejsce zdarzenia zadysponowa-

no dwa zastępy strażaków, pogo-

towie ratunkowe, policje i służbę 

drogową, kierująca opuściła pojazd 

samodzielnie przed przyjazdem 

„służb”.

13.11. Do pożaru sadzy w przewo-

dzie kominowym w Czarnowicach 

obligatoryjnie zadysponowano trzy 

zastępy strażaków i Jednostkę OSP 

z Radnicy.

15.11. Do zderzenia samochodu oso-

bowego z motorowerem doszło na 

ul. Śląskiej, straty oszacowano na 

tysiąc złotych. Na miejsce zdarzenia 

zadysponowano 2 zastępy straża-

ków, dwa radiowozy policji i dwie 

karetki pogotowia.

Informacje przekazał Zastępca 

Dowódcy JRG PSP w Gubinie st. 

asp. Marcin Murawa.

Oprac. AB.
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Pamięci o Niepodległej

Wróciła nauka zdalna...

Morsowali w górach!

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem lokali garażowych na okres 3 lat, dz. nr 187/10, położonych przy ulicy Sportowej, obręb 
2 miasta Gubina. Przedmiotem przetargu są dwa lokale garażowe, jeden o powierzchni użytkowej 
27,05 m² - jedno stanowisko w lokalu garażowym dwustanowiskowym nr 5, drugi o powierzchni 
użytkowej 26,90 m2 – jedno stanowisko w lokalu garażowym dwustanowiskowym nr 4, wchodzące 
w skład nieruchomości położonej w Gubinie przy ulicy Sportowej – działka ewidencyjna nr 187/10 
o powierzchni 0,0791 ha. Ustala się wywoławczą stawkę czynszu za najem lokalu garażowego w 
wysokości 150,00 zł miesięcznie plus należny podatek od towarów i usług (VAT), płatną do 10-go 
dnia każdego miesiąca. Przetarg odbędzie się dnia 23 grudnia 2021 roku  o godzinie 10ºº  w sali narad 
nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy 
Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą 
wadium w wysokości 150,00 zł, co stanowi 100% ceny wywoławczej, w formie pieniądza, przelewem 
lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto PKO BP 0/Zielona 
Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 grudnia 2021 r. 
wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. Wadia należy 
wpłacać za każdy lokal garażowy oddzielnie. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie 
wyznaczonym w § 1 zarządzenia nr 139.2018 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 24 kwietnia 2018 r. 
i zarządzeniem zmieniającym nr 305.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Postąpienie wynosi nie mniej 
niż 20,00 zł netto. Umowa z najemcą zostanie zawarta od dnia 01.01.2022 r. na okres 3 lat. Osoby 
przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości 
lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z 
dokumentacją formalno-prawną. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi 
okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 
3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, 
w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego 
przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 18 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje odnośnie 
zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej 
Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 oraz pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach 
pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-
komunikaty.pl

W dniach 6-7 listopada Gubińska 

Grupa Morsów wraz z Morsy Team 

Starosiedle wybrała się w Karkono-

sze, aby rozpocząć sezon morsowy 

w górskim stylu. 

Już w sobotę odbyła się próba 

„zdobycia” Śnieżki, która mimo 

niesprzyjającej i wietrznej pogo-

dy zakończyła się sukcesem. Po 

kolacji odbył się wieczór integra-

cyjny na którym królowały tańce i 

dobra zabawa w rytm muzyki. W 

niedziele rano na morsów czekała 

miła niespodzianka. Było to choć 

niedługie, ale ciekawe spotkanie z 

samym Valerjanem Romanovskim. 

Mieszka on w Busku-Zdroju ponad 

20 lat. W lutym 2017 roku, podczas 

próby na Syberii, ustanowił swój 

pierwszy rekord w warunkach zi-

mowych. Jako pierwszy człowiek 

przejechał na rowerze, przez dwie 

doby non stop, blisko pół tysiąca 

kilometrów w temperaturze minus 

czterdziestu stopni. Z kolei 26 stycz-

nia ubiegłego roku w syberyjskiej 

Jakucji przez cztery doby pokonał 

na rowerze prawie 400 km. - Korzy-

stając z niebywałej okazji spotkania 

z tym niesamowitym człowiekiem, 

wielokrotnym rekordzistą Guin-

nessa i guru morsowania w Polsce, 

zebraliśmy autorskie książki z auto-

grafem, także V. Romanovski od-

powiadał na nasze pytania - mówi 

Rafał Koszczyc, prezes Gubińskiej 

Grupy Morsów, dodając: Po spotka-

niu wszyscy ruszyliśmy w drogę do 

głównego celu wyjazdu jakim był 

Wodospad Podgórnej w Przesiece, 

który uznawany jest za Mekkę pol-

skich morsów. Tutaj wody potoku 

Podgórna spadają z 10-metrowego 

progu skalnego dwiema kaskada-

mi do kotła eworsyjnego. Po obu 

stronach wodospadu znajdują się 

granitowe urwiska o wysokości do 

15 metrów. I tu właśnie zamorsowa-

liśmy całą grupą.                              (sp)

W Galerii „Ratusz” Gubińskiego 

Domu Kultury, 10 listopada, odbył 

się koncert „Dla Niepodległej”  któ-

rego inicjatorem był radny Jan Skóra 

przy współudziale Gubińskiego To-

warzystwa Kultury oraz Gubińskiego 

Domu Kultury. J. Skóra w szykownym 

kontuszu zadeklamował wiersze o 

treści patriotycznej. A Hymn Polski 

zaśpiewała cała widownia, której to 

akompaniował na pianinie Andrzej 

Tomiakowski. W dalszej części wyko-

nawcami byli między innymi muzycy, 

którzy przed laty tworzyli w naszym 

mieście zespół muzyczny: Witold 

Szymianiec (organy) i Bogdan Wie-

czorek (gitara i śpiew). Swój repertuar 

zaprezentował też chór „Barwy Jesie-

ni” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

kierowany przez Jadwigę Macho – 

Michalak. Ponadto wystąpili Gabriela 

Nazaruk – śpiewając a’capella, Tade-

usz Kolasiński, oraz znana w lokalnym 

świecie artystycznym Ida Kaczanow-

ska.                                   Antoni Barabasz

Dla niepodległej przypowieść

Posłuchajcie przypowieści moi mili rodacy.

W niej Ojczyzna-ojcem, a dzieci- Polacy.

Przez mostek drewniany, nad wzburzonym potokiem.

Ojciec dziecię prowadził, a w nim tonie głębokie.

Obawiał się syn, bo wiele desek spróchniało.

Jakże  przejść! Niepodobna! W topiel spadnie ciało.

Nie lękaj się –rzekł ojciec. Chodź w moje ramiona.

Ja ominę przeszkody. W mym sercu osłona.

Syn dorósł. Przez most często ojca wodził.

Wcześniej deski, liny wymienił i bezpiecznie chodził.

Gdyby napraw zaniechał-próżna Ojców wiara.

W przepaść obaj by wpadli- za próżność to kara.

Pieniądz ludzi nie łączy, każdy to mi przyzna.

Słodkimi okowami: Bóg, Honor, Ojczyzna

Wydaje się, że apele i ostrzeżenia 

o zachowaniu reżimu sanitarnego 

za bardzo nie pomogły, bowiem IV 

fala pandemii już uderzyła. Objęła i 

obejmuje coraz większą populację 

ludzi w różnym wieku, nie wyklu-

czając dzieci ze szkół i przedszkoli. 

Z informacji, jakie otrzymaliśmy od 

Naczelnik Wydziału Organizacji i 

Spraw Obywatelskich w Gubinie – 

Reginy Midzio – Kaczmarek, najbar-

dziej „ucierpieli” w związku z obecną 

– IV falą uczniowie SP Nr 1. Na naukę 

w trybie zdalnym w pierwszej deka-

dzie listopada skierowano aż 17 od-

działów szkolnych od klas III do VIII, 

obejmujących różne okresy kwaran-

tanny. Z kolei w Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowane-

go Ułanów Karpackich w Gubinie 

na tryb zdalnego nauczania skiero-

wano w pierwszej dekadzie listopad 

uczniów z pięciu klas. Stosunkowa 

najkorzystniej przedstawia się w 

momencie opracowywania tego 

materiału sytuacja w Szkole Podsta-

wowej Nr 3 z Oddziałami Integracyj-

nymi, w której to kwarantanna obję-

to jeden oddział (klasa II) w okresie 

8-11 listopada br.

Wirus podlegając dalszym muta-

cjom – atakuje coraz młodszą po-

pulację, także w przedszkolach. Na 

szczęście nie we wszystkich. Jak 

się dowiedzieliśmy od dyr. Grażyny 

Hrabskiej z Przedszkola Miejskiego 

NR – 1, ani dzieci, ani opiekunowie 

grup dotychczas nie zostali objęci 

kwarantanną. Jest to stan na 16 li-

stopada b. roku.                                 AB.
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Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

28-31 każdego miesiąca APTEKA „NASZA”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w 

Wiadomościach

Gubińskich

także na stronie

internetowej

tel. 721032705

lub 68 4558203

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 kury roczne z wolnego wybiegu na 
rosół lub chów raz króliki, siano, słomę i zboże. 
Ul. Legnicka 53A. Tel. 781 899 011. 
ZATRUDNIĘ na stanowisku szlifierz/ślusarz. Tel. 
660 721 300.
SPRZEDAM ziemię rolną, 10 ha, w gminie 
Gubin (Chlebowo). Tel. 691 408 922.
Prywatne lekcjie gry na perkusji, profesjonal-
na sala, elastyczne terminy tel. 531 950 997

Reagujmy!
Bezdomność może dotyczyć nas 

wszystkich. Nikt z nas nie wie, jak uło-

ży się życie i czy za jakiś czas nie bę-

dzie zmagał się z takim problemem. 

Dlatego nigdy nie bądź obojętny na 

los drugiego człowieka i wyciągnij 

do niego pomocną dłoń. Powiado-

mienie odpowiednich służb o osobie 

w potrzebie, to także forma pomocy. 

Gdy jesteśmy bezpośrednimi świad-

kami należy zadzwonić pod numer 

112, a gdy sytuacja nie wymaga na-

tychmiastowej reakcji, a wiemy o 

miejscach grupowania się takich 

osób, możemy podzielić się tą infor-

macją z dzielnicowym. W Gubinie 

funkcjonuje Noclegownia dla Osób 

Bezdomnych, prowadzona przez Żar-

ską Spółdzielnię Socjalną i mieści się 

ona przy ulicy Gdańskiej 17.
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Kilka pytań do...
Z małżeństwem, Ewą i Pawłem Kubiakami, rozmawia Antoni Barabasz

Piekarnia GS Gubin

 przy ul. Koszarowej 1

 zaprasza codziennie

rano w godz. 7:00 - 8:30 

na gorący chlebek i 
świeże bułeczki 

Zarząd Koła PZW Nr 1 w Gubinie serdecznie zaprasza 
swoich członków na walne zgromadzenie sprawozdawczo-
wyborcze, które odbędzie się 20 listopada o godzinie 16:00 

w sali PUM przy ulicy Piastowskiej 2. 

Zarząd Koła PZW Nr 2 w Gubinie zaprasza swoich 
członków na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 
21 listopada (niedziela) o godzinie 10:00, w siedzibie 
ECKZiU (dawny „Rolniczak), przy ul. Pułaskiego 1. 

Jak zapamiętaliście swoją pracę na 

planie filmowym „Karotki”? 

Ewa: Do udziału w tym projekcie na-

mówił nas Marcin Gwizdalski. Nato-

miast na planie filmowym czuliśmy 

się świetnie. Było to niesamowite 

przeżycie oraz świetna zabawa! Dla 

mnie osobiście było to również nowe 

doświadczenie, a gdyby zaistniała 

możliwość, to z pewnością wraz z 

małżonkiem powtórnie wzięlibyśmy 

w nim udział.

Paweł: Jego realizacja wyglądała 

jak niemal na zawodowym planie 

filmowym; wiele tzw. dubli, powtó-

rzeń akcji, aby móc doprowadzić do 

perfekcji jakąś scenę. Przy okazji „za-

haczyliśmy” trochę od strony tech-

nicznej w część produkcyjnej kuchni 

– samą realizację. Nie ukrywam, że 

w okresie jego „produkcji” zżyliśmy 

się z młodzieżą uczestniczącą w tym 

projekcie. Realizując ostatnią scenę 

– żałowaliśmy, że to już koniec. Nasz 

okres zdjęciowy w sumie obejmo-

wał dwa dni. Dodam jeszcze, że w 

międzyczasie uczestniczyliśmy też 

w międzynarodowym projekcie te-

atralnym realizowanym na Wyspie 

Teatralnej w okresie wakacji. Był on 

również bardzo ciekawy, gdyż był 

realizowany przez studentów szkół 

artystycznych z Polski i Niemiec. 

Jego zwieńczeniem były jednoakto-

we spektakle przygotowywane przy 

pomocy przyszłych aktorów w ple-

nerowej scenie zagrane właśnie na 

wyspie.

Bierzecie Państwo udział w licz-

nych akcjach charytatywnych. 

Sami także je organizujecie. W ja-

kich okolicznościach pojawił się 

u Was odruch pomagania innym 

osobom?

Ewa: Nie potrafię dokładnie odpo-

wiedzieć na to pytanie. Wydaje mi 

się, że był to moment związany z 

rozpoczęciem mojej pracy zawodo-

wej w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym na stanowisku 

szkolnego pedagoga przed wielu 

laty. To przekonanie wynika po pro-

stu z naszego pojęcia i wyznawania 

wiary, z naszych chrześcijańskich 

wartości. Wywodzimy się z rodzin o 

głębokich tradycjach religijnych. Po 

prostu trzeba mieć głęboką wiarę w 

to, co się robi. Kochać Boga i drugie-

go człowieka!

Paweł: Tak naprawdę spodziewa-

łem się podobnego pytania i jeszcze 

dzisiaj (11 listopada) starałem się się-

gnąć do swojej pamięci – kiedy po 

raz pierwszy postanowiliśmy komuś 

w jakiś sposób nieść pomoc. Pomóc 

bezinteresownie, nic w zamian nie 

oczekując... Małżonka ma nie tylko 

100% racji w tym, co mówi. Nasze 

przekonania i gotowość niesienia 

pomocy innym – będącym w potrze-

bie wynika z wyznawania naszych 

chrześcijańskich wartości i wiary w 

Jezusa Chrystusa.  

Proszę opowiedzieć o inicjatywie 

i realizacji projektu „Kawiarenka 

50/50”?

Ewa: Zawsze miałam i nadal mam 

marzenie, aby podobna „kawiaren-

ka” powstała również w Gubinie. Nie 

jest to mój autorski pomysł, został 

podpatrzony. Pracuję w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

z dziećmi i młodzieżą specjalnej tro-

ski. W czasie mojej pracy zawodowej 

– mąż zajmował się sprzedażą napo-

jów i soków; popyt był na nie ogrom-

ny, z czego mamy dużą satysfakcję. 

Osobiście lubimy i chcemy poma-

gać innym. Nasze stoisko ustawiamy 

obok urzędu miejskiego przy pomo-

cy naszych uczniów, którzy bardzo 

chętnie się angażują do tego typu 

działań. Widzimy bardzo duże zain-

teresowanie nasza inicjatywą nie tyl-

ko urzędników, ale też mieszkańców 

miasta. Pomaga w naszej działalno-

ści jeden z banków. Uzyskane środki 

są wykorzystywane na wszelkie ak-

cje charytatywne.

Panie Pawle, proszę opowiedzieć 

w jakich okolicznościach pojawił 

się pomysł „Zatrąb dla Marcina” 

– niepełnosprawnego młodego 

człowieka, mieszkańca Pławia?

Pojawił się on już ładnych kilka lat 

wstecz, a przyszedł spontanicznie. 

Przejeżdżając przez tę miejscowość 

widzieliśmy siedzącego obok tam-

tejszego przystanku autobusowego 

młodego, niepełnosprawnego czło-

wieka. Zatrąbiliśmy po prostu, a on 

ten gest odwzajemnił – machając 

do nas ręką. Później dowiedzieliśmy 

i nie raz byliśmy świadkami, że inni 

kierowcy poszli naszym śladem! 

Akcja „poszła w świat”! Tym samym 

osoba niepełnosprawna okazała 

się wartościowym człowiekiem; tak 

samo sprawnym jak my wszyscy, 

czując, myśląc i odwzajemniając 

gest przyjaźni. Także z nim rozma-

wialiśmy, chcąc w ten sposób ukazać 

aspekt ludzkiego życia – życia może 

inaczej, że ktoś od nas tak bardzo nie 

odbiega. Ta akcja przyniosła dla nas 

wiele satysfakcji, został on zauważo-

ny przez ogół ludzi, a odzew społecz-

ny był i jest ogromny!

Jesteście również zaangażowani 

w program misyjnych wyjazdów z 

młodzieżą poza granice kraju?

Ewa: Kilka lat temu wraz ze swoją 

córką, obecnie 13-letnią Mają dołą-

czyłam do międzynarodowej grupy 

misyjnej King’s Kid – Królestwo Dzie-

ci. W ciągu roku uczestniczymy w 

czterech spotkaniach w Polsce, a w 

czasie wakacji wyjeżdżamy poza Pol-

skę. Są to państwa leżące w Europie. 

Głosimy tam Ewangelię i nauki Chry-

stusa. Po raz pierwszy wyjechaliśmy 

do Budapesztu, a ostatnio byliśmy w 

Albanii. Grupy są dość liczne – liczą-

ce nawet 50 uczestników. Nie mamy 

wpływu do jakiego kraju pojedzie-

my, o jego wyborze decydują organi-

zatorzy wyjazdów misyjnych. W cza-

sie wyjazdu i na miejscu nie jesteśmy 

jedynie opiekunami; uczestniczymy 

w charakterze misjonarzy – poma-

gając wszystkim w potrzebie. Często 

udział i praca na misji polega np. na 

przyrządzaniu kanapek i napojów 

osobom bezdomnym – zamiesz-

kującym na tamtejszych ulicach, 

placach bądź podwórkach. Innym 

razem, przygotowujemy spektakl 

teatralny mający chrześcijański cha-

rakter związany z ukrzyżowaniem 

Pana Jezusa, który jest publicznie 

wykonywany. Jeszcze innym razem 

usługujemy wiernym w tamtejszych 

kościołach. Pracy w czasie wyjazdu 

misyjnego jest po prostu ogrom! 

Przyjmowani jesteśmy raczej pozy-

tywnie, naprawdę i do rzadkości na-

leżą przypadki niechęci lub wrogości 

skierowane do członków wyjazdu 

misyjnego.

Dziękuję  bardzo  za rozmowę.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego

Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Gubinie, ul. 
Obrońców Pokoju 20, pokój nr 2

Na porady obowiązują zapisy pod nr tel. 507 025 963.


