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Szczęśliwa „siódemka” w Tekrze
Jeden z największych pracodawców w Gubinie wciąż się rozwija! Mowa o Te-
krze, czyli zakładzie przy ul. Przemysłowej, który zajmuje się produkcją wysię-
gników i komponentów do dźwigów samojezdnych, gąsienicowych, podestów 
ruchomych oraz innych konstrukcji stalowych.                                         czytaj str. 3

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.                                                    

Za rosnącą odporność
Nasze miasto zajęło III miejsce po-

wiecie krośnieńskim w rządowym 

konkursie „Rosnąca Odporność”, zdo-

bywając tym samym nagrodę w wy-

sokości ćwierć miliona złotych. Przed-

sięwzięcie premiowało gminy, które 

osiągnęły najwyższy wzrost poziomu 

zaszczepienia swoich mieszkańców 

pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 

2021 r. Ogółem w pełni zaszczepio-

nych na terenie Gubina (na koniec 

października) mamy 8660 mieszkań-

ców, co daje 52,3%.                    czytaj str.2

Bezpłatne szczepienia
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 

lat, od 23 listopada mogą skorzystać z 

darmowych szczepień przeciw grypie. 

Wystarczy, że zgłoszą się do wybrane-

go punktu szczepień. To ważna wia-

domość w czasie trwającej czwartej 

fali pandemii COVID-19. Do tej pory 

uprawnieni do bezpłatnych szczepio-

nek byli m.in. medycy, farmaceuci, na-

uczyciele, żołnierze czy seniorzy.

 czytaj str.2

Wzór dla innych miast
Mieszkańcy Gubina i okolic mają 

ogromne serca i wiedzą jak bardzo 

potrzebna jest krew, a udowadniają to 

regularnie od wielu roku - podkreśla 

Krzysztof Piwowarczyk, z Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Zielonej Górze.

 czytaj str.4

Wciąż poszukiwany
Od zaginięcia pana Stanisława minęły 

już blisko 3 miesiące. Póki co, nadal nie 

ma po nim śladu. Policja w dalszym 

ciągu prowadzi intensywne poszuki-

wania.

czytaj str.13

Więcej patroli
O obecnej sytuacji na pograniczu pol-

sko-niemieckim rozmawiamy z mjr 

SG Joanną Konieczniak, rzecznikiem 

prasowym Komendanta Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej. 

czytaj str.10

Powstało ważne biuro 
czytaj str. 10

Cyfryzacja GDK
czytaj str. 5
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Nasze miasto zajęło III miejsce po-

wiecie krośnieńskim w rządowym 

konkursie „Rosnąca Odporność”, zdo-

bywając tym samym nagrodę w wy-

sokości ćwierć miliona złotych. Przed-

sięwzięcie premiowało gminy, które 

osiągnęły najwyższy wzrost poziomu 

zaszczepienia swoich mieszkańców 

pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 

2021 r. Ogółem w pełni zaszczepio-

nych na terenie Gubina (na koniec 

października) mamy 8660 miesz-

kańców, co daje 52,3%. Dodajmy, że 

wygrana może być przeznaczone 

wyłącznie na działania związane 

przeciwdziałaniem COVID-19.

Jednocześnie przypominamy, że 

można już przyjąć trzecią dawkę 

szczepienia przeciw COVID-19. Żeby 

umówić się na szczepienie można: 

zapisać się poprzez e-rejestrację do-

stępną na stronie głównej pacjent.

gov.pl; poprzez aplikację mojeIKP; 

zadzwonić na bezpłatną infolinię Na-

rodowego Programu Szczepień: 989; 

skontaktować się z wybranym punk-

tem szczepień; zapisać się, wysyłając 

SMS na numer 664 908 556 lub 880 

333 333 o treści: SzczepimySie.

W związku z tym informujemy, że 

osoby, które posiadają aktualne orze-

czenie o niepełnosprawności w stop-

niu znacznym R bądź N lub odpo-

wiednio I grupę z ww. schorzeniami 

lub mają trudności z dostępem do 

punktu szczepień mogą kontakto-

wać się telefonicznie z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Gubinie w celu 

organizacji dojazdu do któregoś z lo-

kalnych punktów szczepień:

502 633 701  - czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00-15:00,

68 455 81 30 – czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:00-15:00,

601 776 774 – czynny od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach 9:00-18:00.

250.000 zł za rosnącą odporność!

Darmowe szczepienia przeciw grypie!
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 

lat, od 23 listopada mogą skorzystać 

z darmowych szczepień przeciw gry-

pie. Wystarczy, że zgłoszą się do wy-

branego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłat-

nych szczepionek byli m.in. medycy, 

farmaceuci, nauczyciele, żołnierze 

czy seniorzy. Prawo to od 23 listopa-

da będą miały wszystkie osoby doro-

słe, co jest szczególnie ważne w cza-

sie trwającej czwartej fali pandemii 

COVID-19.

Osoby, które chcą skorzystać z bez-

płatnego szczepienia, nie muszą 

mieć recepty na szczepionkę. Wy-

starczy, że zgłoszą się do wybranego 

punktu szczepień i umówią termin. 

Mapa ponad 3000 punktów, w któ-

rych można wykonać szczepienie 

przeciw grypie, znajduje się na stro-

nie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/

szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgła-

szać osoby bez objawów ostrej 

infekcji i wysokiej gorączki. Nie 

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich pracowników służb społecz-

nych, a w szczególności pracowników socjalnych. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od-

wiedziła Justyna Karpisiak. Zastępca burmistrza Gubina przekazała świętującym życzenia oraz tort, a także 

złożyła wizytę seniorom uczęszczającym do Domu Dziennego Pobytu funkcjonującego przy ul. Gdańskiej. 

trzeba robić przerwy pomiędzy 

szczepieniami np. przeciw CO-

VID-19 i przeciw grypie. Szcze-

pienia będą wykonywane do 

wyczerpania rezerwy lub do 31 

marca 2022 r.

Podstawowym zadaniem szcze-

pionki przeciwko grypie jest wzmoc-

nienie odporności na zakażenie 

wirusem grypy. Szczepienia są sku-

teczną metodą zapobiegania zacho-

rowaniom na tę chorobę oraz powi-

kłaniom i zgonom.

Kolejny remont drogi
Ulica Wodna znajduje się w kwartale 

między ul. Miedzianą i ul. Cmentarną. 

Kilka lat całkowicie wyremontowa-

na została sąsiadująca z nią ul. Mała, 

a pod koniec listopada rozpoczęła 

się długo wyczekiwana naprawa ul. 

Wodnej. Co zostanie tam wykonane?

Przede wszystkim powstanie tam 

nowa nawierzchnia, o długości pra-

wie 210 metrów, z kostki brukowej 

betonowej. Ponadto wybudowane 

zostaną zjazdy, miejsca postojowe 

oraz chodnik, co z pewnością ucieszy 

mieszkańców tej okolicy. 

Koszt zadania to ponad 280.000 

złotych, a jego wykonaniem przez 

kilka najbliższych tygodni zajmuje 

się lokalne przedsiębiorstwo Trans 

Oder-Plus. 

Przypomnijmy, że to tylko jedna z 

wielu obecnie trwających gubińskich 

inwestycji drogowych. Obecnie re-

alizowane są przebudowy na: ul. Ślą-

skiej, ul. Kresowej, ul. Pułaskiego i ul. 

Ogrodowej, a niebawem rozpocznie 

się remont ul. Różanej. To wszystko 

zdecydowanie poprawi komfort prze-

mieszczania się po naszym mieście.

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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Szczęśliwa „siódemka” w Tekrze
Jeden z największych pracodaw-

ców w Gubinie wciąż się rozwija! 

Mowa oczywiście o TEKRZE, czyli 

zakładzie przy ul. Przemysłowej, któ-

ry zajmuje się produkcją produkcją 

wysięgników i komponentów do 

dźwigów samojezdnych, gąsienico-

wych, podestów ruchomych oraz 

innych konstrukcji stalowych. 

18 listopada nastąpiło symbolicz-

ne rozpoczęcie budowy nowej 

hali na cele socjalno-magazyno-

we o powierzchni 2.200 m2. W 

efekcie, pracę znajdzie tam ko-

lejnych kilkadziesiąt osób, dzięki 

czemu liczba pracowników prze-

kroczy 300! – Co ciekawe, to tylko 

jedna z trzech hal, które powstaną 

w tej okolicy w niedalekiej przy-

szłości. Łącznie ponad hektar po-

wierzchni pod dachem – oznajmia 

burmistrz Bartłomiej Bartczak. 

– Tekra to pierwsza firma, która 

nam zaufała i postanowiła zain-

westować na terenie gubińskiej 

strefy ekonomicznej. Cieszymy 

się, że taki pracodawca czuje się 

dobrze w naszym mieście i wciąż 

się rozwija.

Na miejscu wydarzenia podpisano 

dokument rozpoczynający budo-

wę z wykonawcą - firmą MJ. Póź-

niej zgromadzeni goście chwycili 

za łopaty i specjalny pojemnik, w 

którym umieszczono wspomnia-

ny akt, wydanie lokalnej gazety 

(z 18 listopada) oraz monety. To 

symboliczna kapsuła czasu dla 

przyszłych pokoleń. -  Nowa hala, 

nowe technologie, nowe miejsca 

pracy, czyli wciąż realizujemy plan 

rozwoju naszego przedsiębior-

stwa – zaznacza Harald Wiedei, 

prezes Tekry. – Chcemy zwiększać 

produkcję, wprowadzać inne roz-

wiązania technologiczne oraz za-

trudniać i szkolić młodych ludzi. 

Koszt budowy nowej hali to 2,5 

miliona Euro, a prace przy jej bu-

dowie mają zakończyć się za około 

pół roku. – Już rozpoczęliśmy fun-

damentowanie i zrobimy wszyst-

ko by nowy obiekt został oddany 

do użytku w czerwcu przyszłego 

roku – tłumaczy Marcin Jakowic-

ki, przedstawiciel wykonawcy. – W 

styczniu mamy zamiar rozpocząć 

montaż konstrukcji stalowej, więc 

inwestycja powinna przebiegać 

ekspresowo. 

Na początek Tekra planuje za-

trudnić dodatkowych 45 pracow-

ników, docelowo jednak może być 

ich nawet 60. Obecnie pracuje 

tam około 270 osób, ponadto w jej 

spółce-córce, czyli Ferro Service 

pracuje 65 osób, a ta firma także 

planuje bardzo duży rozwój. 
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Niedawno obchodzone były Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. To dobra okazja, aby porozmawiać z Krzyszto-

fem Piwowarczykiem, odpowiedzialnym między innymi za organizację ekip wyjazdowych krwiobusów z Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Mają dużo osiągnięć
Wędkarze skupieni w Polskim Związku Węd-
karskim dokonują podsumowań rocznych wy-
ników. Uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo – Wyborczym w Kole PZW Nr 4. 

Rusza połączenie 
do Lwowa 

Gubin wzorem dla innych miast

W Gubinie i okolicach pracuje wielu Ukraińców. Teraz 

będą oni mieli ułatwioną podróż do rodzimego kraju. Ru-

sza połączenie z Babimostu do Lwowa.

Przyjazdów krwiobusów do miast, 

gdzie na co dzień nie ma możliwo-

ści honorowego oddania krwi to 

ważne inicjatywy dla RCKiK?

Patent na krew ma natura i miną 

jeszcze długie lata nim to się zmie-

ni, a źródłem krwi potrzebnej do 

ratowania ludzkiego życia są Krwio-

dawcy. Część osób ma możliwość 

oddawania krwi w naszych stacjo-

narnych placówkach, jednak dla 

wielu osób odległość do punktu jej 

poboru stanowi problem, który nale-

żało rozwiązać. Dlatego już od wielu 

lat w całej Polsce prowadzone są wy-

jazdowe akcje poboru krwi. Organi-

zacją takich akcji zajmuję się blisko 

18 lat. Dzięki krwiobusom jesteśmy 

w stanie docierać do różnych miejsc 

w celu pozyskania krwi. Ogrom-

nym wsparciem w tym działaniu są 

dla nas wolontariusze i społecznicy, 

którzy poświęcają swój czas, by zor-

ganizować i wypromować w swoim 

środowisku taką akcję oraz zebrać 

grupę ludzi, którym zależy na niesie-

niu pomocy drugiemu człowiekowi. 

Również instytucje samorządowe, 

szkoły, zakłady pracy, czy też służby 

mundurowe nas wspierają.

Stworzenie mobilnych punktów 

poboru krwi było przysłowiowym 

strzałem w „10”?

Mobilne Punkty Poboru Krwi funk-

cjonowały w większych wojewódz-

twach naszego kraju już wcześniej, 

jednak dla takiego mniejszego 

centrum krwiodawstwa jak nasze, 

ze względu na ich koszt, były ma-

rzeniem prawie nieosiągalnym. 

Jednakże dzięki programowi Mi-

nisterstwa Zdrowia udało się pozy-

skać Krwiobusy dla wszystkich RC-

KiK. Dziś nasze centrum dysponuje 

dwoma ambulansami. To mobilne, 

w pełni samowystarczalne laborato-

rium na bazie autokaru, które przy-

stosowane jest do przeprowadzenia 

pełnej procedury poboru krwi, po-

cząwszy od rejestracji, badań anali-

tycznych, badania lekarskiego oraz 

samego oddania krwi. Dzięki nim 

możemy docierać do różnych miejsc 

naszego województwa i nie mar-

twiąc się o dostęp do energii elek-

trycznej czy wody przeprowadzić 

zbiórkę krwi w warunkach wręcz la-

boratoryjnych. 

W covidowych czasach akcje 

krwiodawstwa są nieco utrudnio-

ne?

Dokładnie tak, krew to bezcenny dar 

i lek, który potrzebny jest nieustanie. 

Potrzebny jest ofiarom wypadów, 

przewlekle chorym, a także jako za-

bezpieczenie podczas planowych 

zabiegów operacyjnych, bez wzglę-

du na sytuację epidemiologiczną. 

Blisko dwa lata mamy do czynienia z 

pandemią Covid-19. Jej początki były 

dla nas wszystkich trudne, ale wypra-

cowaliśmy odpowiednie standardy 

pracy zapewniające bezpieczeństwo 

Krwiodawcom, pracownikom, a tak-

że pozwalające pozyskać bezpieczną 

dla biorców krew i jej składniki.

Od kilku lat krwiobus przyjeżdża 

do Gubina. Frekwencja jest zada-

walająca?

Mieszkańcy Gubina i okolic mają 

ogromne serca i wiedzą jak bardzo 

potrzebna jest krew, a udowadniają 

to regularnie od 2013 roku. Wtedy 

zgłosiliśmy się do gubińskiego urzę-

du miasta z prośbą o współpracę w 

kwestii organizacji akcji poboru krwi 

wśród mieszkańców Gubina. Wła-

dze miasta z wielkim zaangażowa-

niem podeszły do tego zagadnienia, 

czego owocem są regularne odwie-

dziny naszego Krwiobusa, który na 

stałe wkomponował się w krajobraz 

okolicy Gubińskiej Fary. Stałe miej-

sce postoju oraz regularne odstępy 

czasowe naszych wizyt pozwalają 

wszystkim chętnym zaplanować z 

dużym wyprzedzeniem danie krwi 

i odpowiednie przygotowanie się 

do niego. Drugą ważną kwestią na-

szych regularnych, wieloletnich wi-

zyt w Gubinie to także frekwencja 

Krwiodawców, bo gdyby nie cieszy-

ły się one zainteresowaniem, to nie 

pojawialibyśmy się w mieście z taka 

częstotliwością. Śmiało i z pełną od-

powiedzialnością mogę stwierdzam, 

że Gubin może być wzorem i przy-

kładem do naśladowania przez inne 

miasta.

Jak możemy zachęcić do oddawa-

nia krwi osoby, które jeszcze tego 

nie robiły?

Tym, którzy się nad tym zastanawia-

ją gorąco polecam spróbować choć 

raz oddać krew. To nie boli, a daje 

ogromną satysfakcję z pomocy dru-

giemu człowiekowi. 

Czy w 2022 roku do Gubina także 

będzie przyjeżdżał krwiobus?

Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. 

Aktualnie przygotowywany jest har-

monogram pracy ambulansów na 

przyszły rok. Jeśli tylko uzyskamy ak-

ceptację terminów z Urzędu Miasta, 

a gorąco wierzę, że to tylko formal-

ność, niezwłocznie poinformujemy 

o tym mieszkańców Gubina. Mam 

nadzieję, że podczas grudniowej 

akcji uda nam się już rozdać ulotki z 

nowymi terminami.

Rozmawiał Andrzej Matłacki

Po długich zabiegach rusza połą-

czenie z zielonogórskiego portu 

lotniczego do Lwowa. Oprócz pra-

codawców zabiegających o pra-

cowników z Ukrainy i obywateli 

tego kraju chęć korzystania z tej 

destynacji zgłaszali m.in. mieszkań-

cy naszego regionu mający kreso-

we korzenie. Poza tym, w regionie 

doskwiera nam brak rąk do pracy, 

a dobre skomunikowanie to dobry 

sposób na przyciągnięcie pracow-

ników zza wschodniej granicy. Wie-

lu Ukraińców pracuje w sektorze 

handlowym i budownictwie. Rejsy 

z lotniska w Babimoście do Lwo-

wa wystartują już 9 grudnia i będą 

realizowane raz w tygodniu. Lot 

oznaczony numerem LO 733 będzie 

startował w czwartki o 21:40, aby do-

trzeć do celu 20 minut po północy 

następnego dnia. Powrotny rejs LO 

734 zaplanowano w piątki na 7:40 

z lądowaniem w Zielonej Górze o 

8:10. Nowa linia będzie obsługiwa-

na samolotami bombardier dash 

Q400. Przelot do Lwowa potrwa ok. 

1,5 h, a ceny biletów dostępnych już 

w systemie linii zaczynają się od 199 

zł w dwie strony. W ramach nowego 

połączenia, przynajmniej na razie, 

będą oferowane miejsca wyłącznie 

w klasie ekonomicznej.

Brał w nim udział członek Zarządu 

Okręgu PZW w Zielonej Górze Leszek 

Banaszczyk. Okazuje się, że wyniki 

osiągnięte we sportowym współ-

zawodnictwie są bardzo wysokie, 

czego dowodem jest nagrodzenie 

okazałymi pucharami 10 najlepszych 

wędkarzy we współzawodnictwie w 

tym: Jacka Kudełki, Przemysława Ka-

linowskiego, Mariusza Maćkowa, Ka-

mila Wierzby i Zdzisław Sobisza oraz 

przyznane wyróżnienia w punktacji 

rocznej dla kolejnych 6 członków. Po 

przeprowadzeniu spraw procedu-

ralnych, zgodnych z regulaminem 

Związku, ustępujący Prezes Jan Ta-

berski zaproponował porządek obrad 

i przedstawił roczne sprawozdanie. 

Jak przedstawił w swoim sprawoz-

daniu – zarząd koła pracował w upły-

wającej kadencji w składzie 8 oso-

bowym. Mimo panującej pandemii, 

została zrealizowana większość zało-

żeń i zawodów. Udało się np. w 2020 r. 

dwukrotnie zorganizować sprzątanie 

brzegów Nysy Łużyckiej, a w tym roku 

podobną akcję przeprowadzono już 

trzykrotnie. W 2021 r. zorganizowano 

również zawody wędkarskie z okazji 

45 – lecia istnienia koła i dokonywano 

zarybień rzek i zbiorników wodnych z 

własnych funduszy koła. Powiększo-

no skład Zarządu Koła Nr 4 o jednego 

członka. W skład nowego Zarządu 

weszli: Jan Taberski – Prezes Koła Nr 

– 4, Sekretarz Magda Polak, Skarbnik 

Marian Łobocki i 6 członków. Aktu-

alnie Koło PZW Nr - 4 liczy bagatela 

ponad 630 członków.                             AB.    
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Życie to nie gra komputerowa
Codzienna obserwacja zachowań kierowców na drogach pokazuje, że nadal 
często przeceniamy swoje możliwości i nie respektujemy przepisów jakie 
obowiązują na drodze.

społeczeństwo
Skok domu kultury 

w technologiczną przyszłość

O bezpieczeństwie w sieci

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  

Skrzyżowanie drogi krajowej nu-

mer 32 z drogą wojewódzką 286, to 

miejsce w którym dochodzi do ko-

lizji i wypadków drogowych. Kieru-

jący lekceważąc znak „STOP”, wy-

muszają pierwszeństwo przejazdu 

doprowadzając tym samym do 

niebezpiecznych sytuacji. - Prze-

ciwdziałając takim zdarzeniom, 

policjanci krośnieńskiej drogów-

ki w ramach działań „Bezpieczny 

Powiat”, skierowali swoje siły na to 

skrzyżowanie, aby zdyscyplinować 

co niektórych kierowców, a także 

przypominać o konieczności za-

trzymania się przed tym znakiem. 

Wspomagali ich policjanci z Ko-

mendy Miejskiej Policji w Gorzowie 

Wlkp., którzy z lotu ptaka wychwy-

cili każde wykroczenie popełnione 

przez kierowcę. Wykorzystywany 

przez nich dron posiada kamerę z 

trzydziestokrotnym zoomem. Mi-

łym zaskoczeniem dla policjantów 

był fakt, że w tym miejscu mundu-

rowi musieli reagować tylko trzy-

krotnie. Policjantów drogówki mo-

gliśmy spotkać także na głównych 

ciągach komunikacyjny, gdzie 

wspomagani przez funkcjonariu-

szy grupy „Speed” z Zielonej Góry, 

studzili zapędy nie stosujących się 

do obowiązujących ograniczeń 

prędkości kierowców. Już na po-

czątku działań zatrzymali kierują-

cemu prawo jazdy. Pomiar prędko-

ści wskazał, że jedzie on w terenie 

zabudowanym o 56 kilometrów na 

godzinę szybciej niż powinien – in-

formuje podkomisarz Justyna Kul-

ka, z Komendy Powiatowej Policji 

w Krośnie Odrzańskim. 

(red)

W Gubińskim Domu Kultury roz-

poczęty został projekt „Dostosowa-

nie zasobów Gubińskiego Domu 

Kultury do działalności instytucji w 

mediach cyfrowych”. Projekt wyso-

ko oceniony (w Polsce znalazł się na 

9 miejscu na 200) dofinansowany 

został z programu „Konwersja cy-

frowa domów kultury” Narodowe-

go Centrum Kultury w kwocie 124 

800 zł.

Jak podkreśla Janusz Gajda, dy-

rektor GDK: W ramach projektu 

przewidujemy prawdziwy skok w 

technologiczną przyszłość. Zaku-

piony sprzęt pozwoli nam na pro-

wadzenie zajęć on-line, streaming 

„na żywo” imprez stacjonarnych do 

sieci, produkcję webinariów cho-

ciażby dla UTW czy podcastów i au-

diobooków, które posłużą w prowa-

dzeniu działalności edukacyjnej. W 

ten sposób zapobiegniemy wyklu-

czeniu cyfrowemu mieszkańców 

Gubina. Nie każdy odbiorca kultury 

czuje się na siłach wyjść z domu, by 

w pełni skorzystać z naszej oferty. 

To także do takich osób będziemy 

kierować nasze działania za po-

średnictwem mediów cyfrowych. 

Dodatkowo przy wejściu do insty-

tucji zostanie umieszczony cyfro-

wy info-kiosk z udogodnieniami 

dla osób niepełnosprawnych. Do 

potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami zostanie także dostosowana 

strona internetowa instytucji. Teraz 

będzie zgodna z najnowszym stan-

dardem WCAG 2.1 AA. Zakupimy 

pętle indukcyjne służące osobom 

niedosłyszącym do lepszego od-

bioru treści przez nas tworzonych. 

W ramach projektu odbędzie się 

także cykl szkoleń z obsługi me-

diów cyfrowych, aplikacji do obrób-

ki dźwieku i obrazu itp. Wezmą w 

nim udział nie tylko pracownicy in-

stytucji, ale także osoby z zewnątrz, 

na co dzień współpracujące z Gu-

bińskim Domem Kultury.

We wtorek (23.11) w Gubińskim 

Domu Kultury przeprowadzono 

konkurs z okazji Dnia Bezpiecz-

nego Internetu. Organizatorem 

była Pracownia Orange, a zajęcia 

poprowadziła młodzież z grupy 

„Otwarte”. W zmaganiach najlep-

sza okazała się drużyna z SP nr 5, 

w składzie: Oskar Terenda, Amelia 

Nieściór, Julia Smyk, Sophie Sikora, 

Zofia Abram-Zielińska oraz Kinga 

Hyla. Drugie miejsce dla SP nr 3, a 

trzecie SP nr 1. Nagrody ufundowa-

ła Pracownia Makerspace Gubin.
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Ładunek wyobraźni 

Prawie im się udało 
We wtorek (16.11) policjanci prewen-

cji gubińskiego komisariatu zatrzy-

mali obywateli Egiptu, którzy poda-

wali się za Syryjczyków. Natomiast 

ich kierowca został aresztowany i 

grozi mu kara więzienia.

Najważniejszy tego dnia był miś!

Ambitna gubińska Galeria „Ratusz” GDK znowu 
zaprosiła gości na kolejny wernisaż. Tym razem 
można było obejrzeć prace Małgorzaty Boguc-
kiej z cyklu „A to moja bajka właśnie”. Wernisaż 
tradycyjnie poprowadził kierownik galerii Wal-
demar Pawlikowski.

Kim jest M. Bogucka? Urodziła się, 

mieszka i pracuje w Środzie Śląskiej. 

Od ponad trzydziestu lat zajmuje 

się działalnością artystyczną, kultu-

ralną i oświatową. Jest inicjatorem i 

organizatorem imprez kulturalnych 

i artystycznych (plenery malarskie, 

wystawy, koncerty, wieczory autor-

skie, kameralne spotkania muzycz-

ne, spektakle teatralne i kabaretowe, 

Święto Wina w Mieście Skarbów), 

autorką scenariuszy, scenografii te-

atralnych i kabaretowych. Ponadto 

projektuje i wykonuje kostiumy hi-

storyczne oraz teatralne, projektuje 

foldery, katalogi i plakaty do wystaw, 

których jest kuratorem, prowadzi 

warsztaty plastyczne dla dzieci i 

dorosłych. Na co dzień pracuje w 

niedawno otwartym Powiatowym 

Centrum Kultury Alternatywnej w 

Środzie Śląskiej. - Bardzo ją cenie 

za to, że na swoich obrazach potra-

fi wykreować swoją rzeczywistość. 

Obrazy to spory ładunek wyobraźni, 

która połączona z talentem i praco-

witością, sumiennością malarską  i 

rzetelnością warsztatową i oczywi-

ście z wrażliwością daje takie efekty 

jakie mogą Państwo zobaczyć na 

wystawionych obrazach. Na wy-

stawie można zobaczyć malarstwo 

akrylowe, graficzne i rysunkowe. Jest 

także autorką ambitnych wielkich 

projektów związanych z muralami – 

powiedział miedzy innym W. Pawli-

kowski. Uczestnicy wernisażu, a była 

ich spora grupa łącznie z gośćmi z 

miasta z którego przyjechała autorka 

obrazów, ciepło i serdecznie przy-

jęli artystkę, która poinformowała o 

tym, że każdy uczestnik może wziąć 

udział w loterii fantowej, w której na-

grodą są dwie grafiki autorstwa M. 

Boguckiej. Losy cieszyły się dużym 

powodzeniem.                                     (sp) 

W rejonie mostu prowadzącego na 

Wyspę Teatralną zauważono męż-

czyznę, który swoim zachowaniem 

wzbudził u mundurowych zainte-

resowanie. – Obecność funkcjona-

riuszy w tym rejonie zauważył także 

mieszkaniec miasta, który podzielił 

się z nimi swoimi spostrzeżenia-

mi. W zaparkowanym nieopodal 

samochodzie marki Volkswagen 

Passat siedzieli obcokrajowcy, do 

którego wsiadł obserwowany przez 

policjantów mężczyzna. Funk-

cjonariusze po powiadomieniu 

dyżurnego jednostki o zaistniałej 

sytuacji przystąpili do sprawdze-

nia uzyskanych informacji. Gdy 

zatrzymali się przy wspomnianym 

pojeździe, informacja potwierdziła 

się. Za kierownicą siedział 26-letni 

obywatel Ukrainy, natomiast miej-

sca pasażerów zajmowało czterech 

mężczyzn podających się za obywa-

teli Syrii. Na miejsce wezwano patrol 

interwencyjny, z pomocą którego 

przetransportowano zatrzymanych 

do Komisariatu Policji w Gubinie – 

mówi podkomisarz Justyna Kulka, 

z Komendy Powiatowej Policji w 

Krośnie Odrzańskim. Okazało się, 

że mężczyźni są obywatelami Egip-

tu, nielegalnie przebywającymi na 

terytorium Polski. Zostali oni prze-

kazani funkcjonariuszom Straży 

Granicznej z wnioskami o wydanie 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziem-

ca do powrotu. Natomiast Ukrainiec 

został aresztowany za udział w or-

ganizowaniu nielegalnego przekro-

czenia granicy. 26-latkowi grozi do 

8 lat pozbawienia wolności. - Nad 

sprawą pracowali policjanci gubiń-

skiego komisariatu, którzy zbierali 

materiał dowodowy pozwalający na 

przedstawienie zarzutu obywatelo-

wi Ukrainy, związanego z organizo-

waniem nielegalnego przekrocze-

nia granicy. Podczas przesłuchania 

mężczyzna przyznał się do przywie-

zienia obywateli Egiptu na przejście 

graniczne Gubin/Guben. Nie był to 

jego pierwszy przewóz osób, które 

nielegalnie chciały przekroczyć gra-

nicę do Niemiec. Policjanci wraz z 

aktami sprawy złożyli do prokuratu-

ry wniosek o tymczasowe zabezpie-

czenie volkswagena, który mógł być 

wykorzystywany jako narzędzie słu-

żące do popełnienia przestępstwa. 

Sąd na wniosek Prokuratury Rejo-

nowej w Krośnie Odrzańskim zasto-

sował wobec 26-latka trzymiesięcz-

ny areszt – dodaje J. Kulka. Policjanci 

i strażnicy graniczni zwracają się z 

prośbą do wszystkich mieszkańców 

o przekazywanie informacji związa-

nych z próbami przewozu nielegal-

nych imigrantów lub podejrzanymi 

osobami.                                             (red)

25 listopada jest Dniem Pluszowego 

Misia. Tego dnia dzieci przyszły do 

przedszkola ze swoimi ulubionymi 

misiami. Niespodzianką dla przed-

szkolaków z PM nr 1 w Gubinie była 

wizyta „Misia”. Były edukacyjne pre-

zentacje multimedialne, bajki dla 

dzieci do czytania i do oglądania, pra-

ce plastyczne, gry i zabawy ruchowe 

oraz konkursy. Miś uczył dzieci zaba-

wy ruchowej ze śpiewem i zachęcał  

do słuchania bajek czytanych przez 

dorosłych w domu. Na zakończenie 

przedszkolaki mogły spróbować mi-

siowego przysmaku, czyli miodu. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie zaprasza na spotkanie z An-
drzejem Flugelem. Jest on autorem książki "Schowani do wora. Wspo-
mnienia byłego wychowawcy więziennego". Spotkanie, które odbędzie 
się w środę (8.12) o godz. 17:00 w MBP (II piętro), poprowadzi Patrycja 

Flugel - Alaili. Wstęp przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. 
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Nie daj się oszustom! 50-lat WOPR-u w Gubinie 
Wiele mówi się na temat płatności 

mobilnej i oszustw dokonywanych 

za jej pośrednictwem. Błąd który 

najczęściej popełniamy, to brak we-

ryfikacji otrzymanej wiadomości, 

który może nas dużo kosztować. 

Ma to jednak swój początek, gdyż 

zanim oszust zwróci się do nas o 

BLIKa, musiał wcześniej ukraść toż-

samość naszych znajomych. Pa-

miętajmy, że nie dbając o ochronę 

danych i prywatność w sieci, uła-

twiamy działanie oszustom. Uwa-

żać musimy szczególnie teraz, gdy 

zbliża się gorączka przedświątecz-

nych zakupów. Jedna z mieszka-

nek powiatu krośnieńskiego była 

pewna, że pomaga koleżance w 

opłacie przesyłki, ponieważ ta mia-

ła problem z zalogowaniem się do 

banku. W rzeczywistości udostęp-

niła BLIKa oszustowi. Już po chwili 

z jej konta bankowego znikło 800 

złotych. Takie sytuacje jak ta, zdarza-

ją się w Polsce dość często. Dlatego 

otrzymując wiadomość z prośbą o 

przesłanie numeru BLIK, pierwszą 

czynnością jaką musimy zrobić, to 

zweryfikować treść smsa. Wyko-

najmy ją za każdym razem, gdy 

otrzymamy taką prośbę. W ten spo-

sób upewnimy się, czy dana osoba 

faktycznie potrzebuje pomocy, czy 

też staliśmy się potencjalną ofiarą 

oszusta. 

(red)

W maju pisaliśmy o gubińskim Od-

dziale Wodnego Ochotniczego Po-

gotowia Ratunkowego. Wówczas 

najważniejszą osobą tej instytucji był 

Ryszard Czerepko. W 1986 roku Ry-

szard „wyprowadził” się nad jezioro w 

Kosarzynie i tam całkowicie poświę-

cił się szkoleniu pokoleń młodych 

goprowców. Na basenie rządzili inni, 

wśród nich znalazł się syn Ryszarda 

-Jacek. 

Instytucja którą kieruje do dziś, no-

sząca nazwę Oddział WOPR Gubin, 

doczekała się jubileuszu 50-lecia. - 

Czym jest dzisiejszy gubiński WOPR 

w porównaniu do tego sprzed lat? 

– Muszę się pochwalić, że dzisiejszy 

oddział zaliczany jest do przodują-

cych w województwie. I to pod każ-

dym względem; co do ilości szkolo-

nych ratowników, jakości bazy i klasy 

sprzętu jakim dysponuje. Od 20 lat 

prezesuję naszemu WOPR-owi i 

mam jego obraz w 2001 i dziś. To nie 

ta sama instytucja. Już w 2002 roku 

zostajemy mistrzami województwa 

lubuskiego w ratownictwie wodnym. 

Do 2014 r. tytułu nie oddajemy, a dziś 

jesteśmy ścisłej czołówce w kategorii 

junior i senior. Jednego roku byliśmy 

nawet organizatorami Mistrzostw 

Polski w Ratownictwie Wodnym. 

Jesteśmy dziś znani nie tylko w wo-

jewództwie, także w całej Polsce. - Co 

robią członkowie WOPR w ciągu 

roku? Przecież to nie tylko woda, pla-

ża, łódź, skuter? – Jesteśmy cały rok 

na dyżurze. Numer 601 100 100 zloka-

lizowany w Sopocie, numer alarmo-

wy dla pogotowia wodnego. Zarzą-

dzający ratownictwem ma numery 

naszych telefonów. W potrzebie wzy-

wa nas do akcji na wodzie i realizu-

jemy zadanie. Na przykład - najbar-

dziej niebezpieczna i spektakularna 

akcja gubińskiego WOPR ostatnich 

lat, to ewakuacja w nocy ludzi w tym 

dzieci (około 20 osób) z dryfującego  

holownika na Odrze, podczas za-

bezpieczania święta „Rybobrania” w 

Krośnie Odrzańskim. By lepiej było 

widać występy podczas święta pod-

stawiono holownik, który „urwał” się 

spod kontroli i dryfował do Szczeci-

na. Proszę sobie wyobrazić środek 

nocy, holownik sporych rozmiarów z 

20 rozbitkami na pokładzie. Akcja po 

kilku godzinach zakończyła się suk-

cesem. Inny przykład z 15 czerwca 

2020 akcja ratownicza, biały szkwał 

na jeziorze Borek, ewakuacja ludzi ze 

sprzętu pływającego. Jesteśmy go-

towi cały rok. Nie tylko latem. Ponad-

to trzeba wymienić nasze działania 

polegające na szkoleniu ratowników. 

Dzisiaj nasi uczniowie – ratownicy 

pracują nie tylko w całej Polsce ale i 

poza granicami kraju. Nasza szkoła 

ratowników cieszy się bardzo dobrą 

opinią. 

- No i przyszło 50-ecie. – Wirus próbo-

wał pokrzyżować nasze plany, ale do 

uroczystości doszło i 50-lecie uczczo-

no jak należy. Zorganizowaliśmy te-

matyczną konferencję z udziałem 

władz wojewódzkich, był Wicemar-

szałek Województwa Lubuskiego 

Łukasz Porycki, Dyrektorzy Departa-

mentów Jolanta Ejsmont i Mirosław 

Glaz, kierownik Wydziału Bogusław 

Zaraza, burmistrz Bartłomiej Bart-

czak i cały szereg osób zasłużonych 

dla gubińskiego WOPR-u kiedyś i 

dziś. Była kolacja, listy gratulacyjne, 

kwiaty, nagrody, wspomnienia. Gu-

biński Oddział WOPR rozpoczął dru-

gie 50-lecie. 

Gubiński WOPR to organizacja zrze-

szająca pasjonatów ratownictwa, 

pływania i wszelkich sportów wod-

nych. Grupa ludzi, którzy swoimi 

czynami przyczyniają się do czuwa-

nia nad bezpieczeństwem i rato-

waniem ludzkiego życia na wodzie. 

Według posiadanej dokumentacji 

do dnia dzisiejszego zostało wyszko-

lonych prawie 4 tys. osób. WOPR w 

swej działalności zajmuje się głów-

nie organizacją kursów na sternika 

motorowego, wychowawców i kie-

rowników kolonii, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, prowadzi szkole-

nia i treningi na ratownika wodnego 

i szkolenia stacjonarne dla ratowni-

ków i płetwonurków, kursy pływania, 

warsztaty z bezpiecznego wypo-

czynku i turystyki, organizuje spływy 

Nysą Łużycką, udziela pomocy oso-

bom potrzebującym. 

(sp)
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Twórcze korzystanie z technologii
W dniach 20-21 listopada w Gdań-

sku odbyło się szkolenie FabLab. 

Wzięli w nim udział przedstawi-

ciele Makerspace Gubin: Aleksan-

dra Rodak, Zuzanna Czerniawska 

oraz Marcin Gwizdalski. Jaki był 

cel ich wyprawy do Trójmiasta i 

dlaczego było dla nich tak ważna?

Bezcenny dar 
W środę (15.12) do Gubina przyjdzie krwiobus z 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Zielonej Górze. Będzie on stacjono-
wał obok fary od godziny 9:00 do 12:30.

Szkolenie w Gdańsku 

było dla nas wszystkich 

ciekawym wydarzeniem. 

Wymiana doświadczeń 

jest w tym przypadku 

bezcenna. 

„

Społeczeństwo

Najnowsze oferty pracy znajdujące 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

– Filia w Gubinie (stan na 26 listo-

pada br.): piekarz, elektryk 1 kV, hy-

draulik, kasjer-sprzedawca, główny 

księgowy, tapicer, szwaczka, dekarz, 

pracownik obsługi podjazdu na 

stacji paliw, konstruktor mebli wy-

poczynkowych, robotnik gospodar-

czy, krojczy, kierowca C+E, szlifierz, 

intendent. Oferty stażu: sprzedawca, 

intendent. 

Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Powiatowym Urzędzie 

Pracy - Filia w Gubinie, ul. Obrońców 

Pokoju 20 (pokój nr 9, tel. 68 455 22 

72 lub pokój nr 6 tel. 68 455 82 12). 

Aktualne oferty zatrudnienia w na-

szym regionie oraz inne ciekawe 

informacje można znaleźć na stro-

nie Internetowej: krosnoodrzanskie.

praca.gov.pl 

Praca czeka

FabLab (ang. fabrication laboratory) 

to pracownia stworzona w Gdańsku 

przez Stowarzyszenie Fablab Gdańsk 

i Fundację Orange, wyposażona w 

zaawansowane technologie takie jak 

drukarki 3d, plotery laserowe, frezar-

ki CNC, elektronikę. Dzięki wsparciu 

trenerów można się w niej nauczyć 

jak twórczo z tych technologii korzy-

stać, aby stworzyć rozmaite przed-

mioty. - Naszym głównym zadaniem 

na tym szkoleniu było pogłębienie 

wiedzy na temat elektroniki progra-

mowania robotyki. Zajmowaliśmy 

się między innymi układami sca-

lonymi, czyli lutowaniem. Podczas 

ciekawych zajęć sami stworzyliśmy 

na przykład termometr, elektronicz-

ną kostkę do gry, czy też instrument 

muzyczny. Wzięliśmy także udział w 

tzw. walce robotów, mając przy tym 

sporo radości. Zbudowaliśmy rów-

nież własnoręcznie elektroniczne 

pojazdy o nazwie Borsuki. Są on już 

dostępne w naszej pracowni, dzięki 

czemu Makerspace poszerzył swoją 

ofertę. Będzie można tymi pojazda-

mi zarządzać oraz wydawać im pole-

cenia. Mówiąc wprost – mieszkańcy 

Gubina i okolic mają teraz możliwość 

doświadczyć robotyki na wysokim 

poziomie technicznym. Szkolenie 

w Gdańsku było dla nas wszystkich 

ciekawym wydarzeniem. Wymiana 

doświadczeń jest w tym przypadku 

bezcenna. A dla Zuzanny i Oli wyjazd 

do Trójmiasta nagrodą za ich zaan-

gażowanie w działalność Makerspa-

ce Gubin. Koszty wyjazdu w całości 

pokryła Fundacja Orange – mówi M. 

Gwizdalski.

Obecnie w Polsce funkcjonuje dzie-

sięć pracowni Makerspace, działają-

cych w niewielkich miejscowościach. 

Dwa lata temu było ich zaledwie 

pięć. Co ciekawe, w Gubinie powsta-

ła jak jedna z pierwszych w kraju. 

Przypomnijmy, że Makerspace to 

otwarte warsztaty nowoczesnych 

technologii. Niezależnie od wieku, 

można na nich sprawdzić się w sze-

roko pojętych obszarach cyfrowych. 

Tutaj można realizować swoje po-

mysły począwszy od fazy planowa-

nia, poprzez realizację i wdrożenie. 

To idealne miejsce dla osób kreatyw-

nych, którzy chcą w praktyce czerpać 

z najnowszych osiągnięć cyfrowych. 

Pracownia mieści się w Gubińskim 

Domu Kultury. Wstęp jest wolny, a 

na zajęcia można umówić się tele-

fonicznie: 606 317 695. Nie bez przy-

czyny mówi się, że  najciekawsze 

inicjatywy dzieją się oddolnie. Nasze 

miasto udowadnia, że można reali-

zować oficjalne miejskie projekty w 

świeży, nowoczesny i prospołeczny 

sposób.                                                 (am)

Gubińska kryta pływalnia zosta-

ła oddana do użytku w 1979 roku. 

Zdaniem dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu w Gubinie Jacka 

Czerepki „dociągnęliśmy” do czasu, 

kiedy trzeba podjąć decyzję. Albo 

zrobimy remont kapitalny, albo 

pływalnia przestanie być atrakcją 

naszego miasta. - Gdybym nagle 

pozyskał miliony, to chyba obok 

wybudował bym nowy basen. Lata 

minęły, zmieniły się techniki wyko-

nania i wyposażenia basenu, dziś 

baseny są z „innego świata”. Na-

pisaliśmy wniosek do „Polskiego 

ładu” i żyjemy nadzieją, że się uda. 

Myślę, że 5 milionów złotych było-

by kwotą zadowalającą. Basen był 

modernizowany dwadzieścia lat 

temu. Wiele urządzeń trzeba zmie-

nić. Dziś nowe baseny są energo-

oszczędne, potrzebne są pompy 

ciepła, fotowoltaika, w całej niecce 

powinna być wymieniona folia przy 

suficie, która jest przeznaczona do 

regulacji ciepłoty. Wszystko co by-

łoby robione musi być wykonane 

przez jedną firmę specjalizującą się 

w budowie basenów. Różni podwy-

konawcy w minionym czasie nie 

sprawdzili się. Mam nadzieję, że 

udałoby się zrobić sauny. Jest na to 

miejsce, może jakieś gabinety ma-

sażu. No i rurociągi przerdzewiałe 

trzeba koniecznie wymienić. Myślę, 

że z rozważnym wykorzystaniem 

pieniędzy udałoby się zrobić tyle 

by zapewnić dalsze, dobre funkcjo-

nowanie basenu. A jak „Polski ład” 

mało przychylnie spojrzy na prośby 

płynące z Gubina, to będę szukał 

innych dróg rozwiązania problemu. 

(sp)

Remont basenu

Oddanie krwi w takim miejscu 

jest całkowicie bezpieczne. Pobra-

nie nic nie boli, nie niesie za sobą 

żadnych skutków ubocznych, 

lecz tylko i wyłącznie ogromną 

satysfakcję z pomocy drugiemu 

człowiekowi. Pamiętajmy o od-

powiednim przygotowaniu się do 

oddania krwi. Zgłośmy się wypo-

częci, w przeddzień wypijmy oko-

ło 2 litrów płynu, a w dniu odda-

nia zjedzmy lekki beztłuszczowy 

posiłek. Pamiętajmy zabrać ze 

sobą dokument potwierdzający 

naszą tożsamość oraz maseczkę. 

To ostatnia taka akcja w tym roku 

w Gubinie. - W imieniu swoim, 

Dyrekcji oraz wszystkich Pracow-

ników RCKiK w Zielonej Górze 

chciałbym z okazji tegorocznych 

Dni Honorowego Krwiodawstwa 

podziękować wszystkim za bez-

cenny dar - honorowo oddaną 

na gubińskich akcjach krew, któ-

ra uratowała życie wielu pacjen-

tom lubuskich szpitali. Życzymy 

ogromnej satysfakcji z tego co 

robicie, wytrwałości w dążeniu 

do celu, wszelkiej pomyślności w 

życiu prywatnym i zawodowym, 

a przede wszystkim zdrowia, któ-

re tak bardzo jest nam teraz po-

trzebne - mówi Krzysztof Piwo-

warczyk z RCKiK w Zielonej Górze. 

(am)
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60 - 70 - 80 - 90+ (strona aktywnego seniora)

Aktywności fizyczne nie tylko dla 

seniora

Każda pora roku jest dobra na ak-

tywność fizyczną w plenerze. W 

zależności od możliwości  fizycz-

nych i zdrowotnych starajmy się jak 

najwięcej czasu spędzać poza do-

mem. Dotyczy to nie tylko seniorów, 

ale wszystkich grup wiekowych. 

Najbardziej popularne aktywności 

to nordic walking, jazda na rowe-

rze i bieganie, tempo wybieramy 

sami. Regularne treningi biegowe 

poprawiają sprawność intelektu-

alną - pozwalają spowolnić natu-

ralny proces starzenia się mózgu 

i zmniejszają ryzyko wystąpienia 

choroby Alzheimera. Sprawdzono, 

że biegacze żyją dłużej. Podczas 

minuty biegania można spalić co 

najmniej 10 kalorii. Oznacza to, że 

pół tabliczki czekolady spalamy w 

mniej niż 23 minuty. Dorosły czło-

wiek ma wystarczająco dużo energii 

zmagazynowanej w tkance tłusz-

czowej, aby biec bez przerwy przez 

3 dni z prędkością 24 km/godz. Naj-

lepsi maratończycy świata przebie-

gają 42 km ze średnią prędkością 

20 km/godz. Najdłuższym biegiem 

jest Spartathion, który liczy 246 km, 

a rekordzista przebiegł ten dystans 

w czasie 20 godzin i 20 min. Jak so-

bie radzą najstarsi biegacze? Ano 

świetnie. Najstarszy (mający 100 lat) 

maratończyk to Sikh Fauja Singh, 

który w 2011r pokonał w Toronto 

Waterfront Marathon. Natomiast 

Cliff Young ( 61 lat) ukończył bieg 

Sydney – Melbourne (875 km) w 

niecałe 6 dni, biegnąc w kaloszach 

i bez przerw na sen! Więc biegajmy, 

nie koniecznie dla bicia rekordów, 

ale dla własnego zdrowia. A jakie ak-

tywności „pod dachem” proponuje  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gu-

binie? Otóż UTW ma ciekawą ofertę 

aktywności ruchowych dla swoich 

słuchaczy. I tak pani Ania Rykała 

prowadzi Gimnastykę 50+ i AQUA 

Aerobic. Zajęcia na basenie są dla 

tych którzy pływają, jak i dla miłośni-

ków gimnastyki w wodzie. Zajęcia 

w wodzie pozwalają bezpiecznie 

rozciągać mięśnie i je wzmacniać 

przy odciążonym kręgosłupie. Dzię-

ki temu wzmacniamy, rozluźniamy, 

rozciągamy i masujemy ciało. W 

basenie można także tańczyć zum-

bę, uprawiać step aerobic i zrzucać 

kalorie na stacjonarnym rowerze. 

Ponoć muzyka jest w każdym z nas, 

więc proponujemy także seniorom 

zajęcia taneczne. Pani Gosia Skow-

ron wciąż powtarza swoim studen-

tom, że taniec to samo zdrowie. Po-

zwala oderwać się od codziennych 

spraw - konieczność poruszania się 

w rytm muzyki wymusza na nas 

koncentrację, a płynny taneczny 

ruch aktywuje nasze mięśnie i sta-

wy. Zajęcia z Aerobicu tanecznego 

odbywają się dwa razy w tygodniu. 

Te wszystkie propozycje relaksa-

cyjne  pozwalają nie tylko na utrzy-

manie dobrej kondycji fizycznej, ale 

także na budowanie relacji między-

ludzkiej oraz zapobiegają samotno-

ści. Zapraszamy więc na zajęcia ru-

chowe UTW, bowiem warto ćwiczyć 

pod okiem doświadczonej trenerki, 

aby zmniejszyć ryzyko odniesienia 

urazu. 

Znacie” Nie znacie? Poznajcie.

Przedstawiam znów kobietę, którą 

los nie oszczędzał  i musiała wziąć 

życie bliskich w swoje silne ręce. 

Zaraz po wojnie na zachód Polski 

ruszyły tłumy Polaków z  Kresów 

Wschodnich. Tak było z rodziną 

Władysławy Żukowskiej, która wy-

jechała z Wileńszczyzny, a dokład-

nie z miejscowości Liszkuniszki 

w 1945r.  Pierwszy przystanek to 

była Piława Górna (koło Wałbrzy-

cha). Po ukończeniu szkoły w Bo-

guszowie, pani Władzia Krawczyk 

- już jako mężatka - przez kilka lat 

mieszkała i pracowała w Piławie, a 

w połowie lat 60. XX wieku prze-

niosła się z dziećmi na stałe do Gu-

bina, gdzie mieszka do dziś. Sama 

wychowywała trójkę dzieci – synów 

Andrzeja i Piotra oraz córkę Małgo-

rzatę. Pani W. Krawczyk wspomi-

na, że były to dla niej bardzo trud-

ne lata – ciężko się pracowało na 

utrzymanie rodziny, ale ludzie byli 

dla siebie pomocni i życzliwi, nie 

było „biednych i bogatych”, wszy-

scy jednakowo (kobiety i mężczyź-

ni) pracowali na lepszą przyszłość 

swoich dzieci i następnych poko-

leń. Córka Małgorzata (mieszka 

wraz z mamą Władysławą) uro-

dziła się jeszcze w Piławie Górnej, 

a szkołę średnią kończyła już w 

Gubinie. Tu wyszła za mąż za Ire-

neusza  Skowrona i urodziła córką 

Natalię, która po ukończeniu stu-

diów na Uniwersytecie Wrocław-

skim – rozpoczęła w tym mieście 

pracę i samodzielne życie. Pani Go-

sia całe swoje zawodowe życie po-

święciła pracy w upowszechnianiu 

kultury. Pierwsze kroki stawiała w 

Klubie Garnizonowym. Tu założyła 

dziecięcy zespół wokalno-tanecz-

ny „Uśmiech”, który koncertował ( 

i zdobył wiele wyróżnień) w wielu 

miastach Polski – w ogólnopol-

skich przeglądach i festiwalach 

zespołów dziecięcych. M. Skowron 

przygotowywała teksty i choreo-

grafię, a Marek Kotowicz zajmował 

się oprawą muzyczną. Gdy zapro-

ponowano jej  pracę w Gubińskim 

Domu Kultury, nie odmówiła. 

Przepracowała tu kilkanaście lat, 

aż do emerytury, na stanowisku 

instruktora ds. teatru i tańca. Pro-

wadziła m.in. młodzieżowe studio  

teatralne „Atrapa”, zespół taneczny 

„Zadyma”, była współorganizator-

ką (wraz z S. Łapkowską) Rejono-

wych i Powiatowych Przeglądów 

Twórczości Artystycznej Dzieci i 

Młodzieży „PRO ARTE” woj. lubu-

skiego, a oczkiem w jej głowie było 

Przedszkole Artystyczne. Uczestni-

czyła  także w organizacji wielu in-

nych działań artystycznych domu 

kultury. Po przejściu na emeryturę 

nie zamyka się w domu, bowiem 

nie wyobraża sobie „jałowego ży-

cia” bez pracy z ludźmi. Więc co 

robi? Prowadzi zajęcia ze słucha-

czami Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku przy GDK. Jest to aerobic 

taneczny i rękodzieło artystyczne. 

Przesłanie  Małgorzaty Skowron 

to: ”Jeśli masz pasję do czegoś po 

prostu to rób. Nie patrz na innych, 

na to co mówią i myślą, podążaj za 

tym, co uważasz za dobre dla sie-

bie i innych”. I ta maksyma niech 

nam towarzyszy do końca naszych 

dni.

Zdrowie na talerzu

Kalafior – roślina znana była w staro-

żytnym Rzymie i Grecji. Właściwości 

odżywcze doceniono już w 600 r. 

p.n.e. Uprawiano go w Azji Mniej-

szej, potem trafił do Włoch, Francji 

i Anglii. Anglicy na początku XVIIw 

zawieźli kalafior do Ameryki Północ-

nej, a królowa Bona Sforza sprowa-

dziła go do Polski (jak wiele innych 

warzyw). Kalafior ma silne działanie 

przeciwnowotworowe, chroni przed 

wrzodami i pomaga na reumatyzm. 

Korzystnie wpływa na przewód po-

karmowy. Warzywo w czasie go-

towania ma specyficzny zapach 

i smak, to przez glukozynolaty – 

związki zawierające siarkę. Częścią 

jadalną są róże. Kalafior zawiera 

m.in. sód, potas, magnez, wapń, 

mangan, żelazo, miedź, cynk. Wita-

miny z grupy K,B i C, a także kwasy: 

nikotynowy i pantotenowy. Świetnie 

smakuje w zupie, można go także 

upiec i posiekać z prażonymi mi-

gdałami, rodzynkami, miętą, kolen-

drą, natką pietruszki i przyprawami. 

Oprócz soli i pieprzu warto dodać 

kumin, cynamon, chili, sok z cytryny 

i oliwy z oliwek – wedle uznania. Ka-

lafior możemy także upiec jak kotlet 

schabowy. Smacznego.

Czy skazani na samotność?

Z ciekawą inicjatywą wyszła do 

mieszkańców sieć JUMBO w Holan-

dii. W jej supermarketach zostanie 

uruchomionych 200 kas sklepo-

wych dla osób samotnych. Osoby te 

na ogół mają czas i nie spieszą się, 

a płacąc za zakupy będą mogły po-

gawędzić z kasjerką lub kasjerem. 

Inicjatywa ma na celu walkę z sa-

motnością, którą  odczuwają przede 

wszystkim starsi mieszkańcy kraju. 

Aż 33% tych, którzy skończyli 75 lat, 

czuje się opuszczonych.  Okazuje się 

też, że ten problem dotyczy aż 26% 

młodych Holendrów, którym braku-

je kontaktu z drugim człowiekiem. 

W dalszej perspektywie w tej sieci 

sklepów powstaną specjalne kąciki 

rozmów, gdzie klienci będą mogli 

napić się kawy i podyskutować.

Pokonać uzależnienie

W którym kraju europejskim na-

stolatki żyją zdrowo? Prawidłowa 

odpowiedź brzmi: w Islandii.    W 

latach 90-tych XX wieku młodzież 

sięgała nałogowo po papierosy i al-

kohol. Uznano, że przyczyną tego 

stanu jest towarzyszący im stres. 

Szybko opracowano ogólnokrajowy 

program mający pomóc młodzieży 

w uporaniu się z problemami psy-

chologicznymi. Młodzi ludzie mogli 

za darmo uczęszczać na treningi 

ulubionej dyscypliny sportu lub na 

zajęcia artystyczne. Równocześnie 

utworzono miejsca wsparcia dla ro-

dziców. Po wielu latach efekt tych 

działań jest imponujący. Liczba piją-

cych i palących nastolatków spadła 

z 48% do 5%.

Ważne kontakty

Gubińska Rada Seniorów – U. Miasta: 

68 455 81 00

Wszystkie służby ratunkowe – tel. 112

Strony online – www.facebook.com/

Leki-z-Apteki – bezpieczna farmako-

terapia

- www.segregacja.marszow.pl – wy-

szukiwarka odpadów

 Przydatne aplikacje – MY THERAPHY 

oraz MAP MY  WALK (Android i na 

iOS).               Opr. strony- S. Łapkowska

Puk, puk…idą ŚWIĘTA
„ Z opłatkiem” (Kajetan Kraszewski  )        

Ojców to naszych obyczaj stary,

Polskiego kraju maluje dostatek,

Symbol braterstwa, miłości i wiary,

Święty opłatek.

Dawniej po dworach chadzali kwestarze

Przy nich katechizm powtarzały dziadki, 

I z Bożym słowem przynosili w darze

Białe opłatki.

Lecz świat dzisiejszy, który w nic nie wierzy,

Co nie jest złotem, bogactwem, dostatkiem,

Co – Boże odpuść – nie mówi pacierzy,

Gardzi opłatkiem.

Ale my – co obyczaj święci,

Czy ty za światem, czy ja w naszej chacie,

 Więc ten opłatek w dowód mej pamięci

Przyjm, miły bracie.

(Kajetan Kraszewski – do swojego brata Józefa Ignacego Kraszewskiego 

na wygnaniu)
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Powstało ważne biuro pacjenta

Biuro Pacjenta, będące pierwszym punktem kontaktowym dla zagra-

nicznych pacjentów, zostało 25 listopada uroczyście otwarte w gu-

beńskim szpitalu Naemi – Wilke – Stift. Jego głównym zadaniem jest 

zapewnienie lepszego dostępu do transgranicznej opieki medycznej. 

Prowadzą intensywne kontrole

Tym samym zagraniczni pacjenci 

(również polscy) zostają objęci w nim 

kompleksową opieką administracyj-

ną niemal od pierwszych minut po-

bytu, poprzez umawianie na wizyty 

i badania do lekarzy – specjalistów, 

załatwianie niezbędnych formalno-

ści związanych z obsługą medyczną 

i tłumaczenia, aż do przysłowiowego 

opuszczenia murów szpitala i zakoń-

czenia procesu leczenia. W otwarciu 

biura wzięli udział: Przewodniczą-

cy Rady Nadzorczej szpitala biskup 

Hans – Jorg Voigt z kościoła ewan-

gelicko – luterańskiego, dyr. Lecznicy 

Naemi – Wilke – Stift Andreas Mo-

gwitz, zastępca burmistrza Gubina 

Justyna Karpisiak, Prezes Konwentu 

Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” 

Czesław Fiedorowicz, Carsten Jacob 

– Kierownik Biura Niemieckiej Strony 

Euroregionu „S-N-B”. 

Jest to pierwsza placówka w pasie 

zachodniego pogranicza, która w 

szeroki i kompetentny sposób będzie 

się zajmowała sprawami związanymi 

z szeroko rozumianą działalnością w 

systemie ochrony zdrowia. Do zadań 

biura należy: koordynacja całego pro-

cesu leczenia szpitalnego dla pacjen-

tów zagranicznych, doradztwo dla 

pacjentów po leczeniu poza granica-

mi kraju (w tym także dla pacjentów 

niemieckich, którzy ulegli wypadkom 

lub byli leczeni w kraju sąsiednim), po-

średnictwo w kontaktach z urzędami 

zajmującymi się opieką medyczną i 

zdrowotną. Ważna jest także koordy-

nacja współpracy z kasami chorych, 

sklepami zaopatrzenia medycznego, 

placówkami zajmującymi się rehabi-

litacją, pomoc związana z przygoto-

wywaniem odpowiednich wniosków 

i dokumentów do NFZ związanym z 

refundacją leczenia ambulatoryjne-

go, przygotowywanie kosztorysów 

usług medycznych i leczenia dla pa-

cjentów nie objętych stosowną opie-

ką (pacjentów korzystających z usług 

medycznych prywatnie), tłumacze-

nia dokumentacji medycznych, w 

tym ustnych bezpośrednio na terenie 

szpitala. Pracownicy Biura posługują 

się biegle językiem niemieckim, pol-

skim i angielskim. Już w dniu uru-

chomienia Biura – pierwsza polska 

karetka pogotowia przywiozła bez-

pośrednio na szpitalną Izbę Przyjęć 

pierwszego pacjenta z Polski. 

Mówi J. Karpisiak: Otwarcie tego 

biura stanowi ważny krok na drodze 

korzystania z transgranicznej opieki 

medycznej dla polskich pacjentów 

w dostępie do leczenia poza krajem. 

Wielu obywateli naszego kraju chce 

korzystać z niemieckiego lecznic-

twa, ale do chwili obecnej nie było 

sprecyzowanych procedur. Obecnie 

będzie wiadomo jakie są potrzebne 

dokumenty i z jakich usług medycz-

nych możemy korzystać. Istotna 

jest też możliwość uzyskania porad 

prawnych związanych z refundacją 

leczenia przez NFZ. Z kolei Cz. Fie-

dorowicz dodaje: Euroregion wspie-

ra ważny projekt „Zdrowie bez gra-

nic”, a jego efektem jest też otwarcie 

takiej placówki, dającej możliwości 

korzystania z usług medycznych po 

niemieckiej stronie. Partycypujemy 

w jego działaniu w ramach Progra-

mu Interreg V. A. Mocno zabiegali-

śmy w jego uruchomienie, a sam 

projekt jest obliczony na trzy lata. 

Gubeński szpital ma być swoistym 

pasem transmisyjnym funkcjonują-

cym pomiędzy szpitalami uniwersy-

teckimi w Zielonej Górze i Cottbus. 

W szpital na Łużycach, a zwłaszcza 

w kształcenie lekarzy zostanie w 

najbliższej dekadzie zainwestowa-

ny blisko 1,5 miliarda euro! Jest na 

to wstępna zgoda wszystkich Mini-

strów Zdrowia niemieckich Landów. 

Tym samym w odległości niespełna 

130 kilometrów będą zlokalizowane 

dwa potężne ośrodki uniwersytec-

kie kształcące lekarzy wraz z nie-

zbędnym zapleczem naukowo – ba-

dawczym.  

Międzynarodowe Biuro Pacjenta 

w Guben jest czynne w poniedział-

ki i środy, w godzinach 10.00 – 17.00 

oraz w inne dni – po wcześniejszym 

umówieniu się. Adres: Naemi Wilke 

Stift, Dr Ayrer Strasse 1 – 4 (pokój nr 

5). Osobami do kontaktu z polskimi 

pacjentami są: Anna Wróbel, polsko 

– niemiecki koordynator ds. zdrowia, 

Jacek Cebulski – dyplomowany pie-

lęgniarz oraz lek. med. Michał Gracz. 

Telefon: 0049 3561 403282. 

Antoni Barabasz 

Jak obecnie wygląda sytuacja na 

pograniczu polsko-niemieckim? Od-

powiedzi w tej sprawie udzieliła nam 

mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik 

prasowy Komendanta Nadodrzań-

skiego Oddziału Straży Granicznej.

Choć sytuacja na polsko-białoru-

skiej granicy nieco się uspokoiła, 

to jak podkreśla nasza rozmówczy-

ni, funkcjonariusze NOSG śledzą 

informacje przekazywane z tam-

tego rejonu: Mamy bezpośredni, 

telefoniczny kontakt z funkcjona-

riuszami, którzy pełnią tam służ-

bę. Funkcjonariusze SG, wraz z 

kolegami Wojska Polskiego, Policji 

i WOT, którzy z ogromnym poświę-

ceniem chronią nienaruszalności 

granicy państwowej RP, a nawet z 

narażeniem zdrowia i życia wiedzą, 

że pomimo, że nie pełnimy z nimi 

bezpośrednio służby to wspieramy 

ich z całych sił, chociażby demen-

tując nieprawdziwe informacje, 

które pojawiają się w mediach, czy 

też podczas prywatnych rozmów 

tłumacząc, na czym polega nasza 

służba na granicy zewnętrznej Unii 

Europejskiej. Bardzo duże znacze-

nie mają dla nas wszelkie inicjaty-

wy popierające wykonywane przez 

nas zadania, jak chociażby listy ze 

słowami wsparcia, pocztówki z po-

zdrowieniami, rysunki wykonane 

przez dzieci. Pokazuje nam to, że 

większość społeczeństwa wie do 

czego powołana została ponad 30 

lat temu Straż Graniczna. 

A jak wygląda sytuacja w obszarze 

przejścia granicznego w Gubinie? 

Mówi J. Konieczniak: Funkcjonariu-

sze Straży Granicznej prowadzą in-

tensywne kontrole mające na celu 

zapobieganie i przeciwdziałanie nie-

legalnej migracji. Te działania reali-

zujemy obecnie poprzez zwiększoną 

liczbę patroli, które są kierowane w 

miejsca najbardziej narażone nie-

legalną migracją. Odbywa się to na 

podstawie prowadzonego przez nas 

monitoringu oraz bieżącej analizy 

ryzyka. Patrole kierujemy także do 

Gubina, ponieważ most w tym mie-

ście częstokroć wykorzystywany jest 

jako miejsce dogodne do przekro-

czenia granicy, które wykorzystują 

cudzoziemcy, którzy nie posiadają 

dokumentów uprawniających ich 

do przekraczania granicy państwo-

wej. Jeśli ktoś z Państwa zauważy 

coś niepokojącego, to wszelkie infor-

macje prosimy przekazywać jedno-

stce Straży Granicznej, na przykład 

w Zielonej Górze, jak również Poli-

cji oraz służbom niemieckim. Nasi 

funkcjonariusze z uwagi na ochronę 

odcinka granicy najbardziej nara-

żonego na nielegalną migrację ze 

strony cudzoziemców, którym uda-

ło się pokonać granicę z Białorusią 

czy to z Polską czy z Litwą czy też ze 

Słowacją (wykorzystywany jest także 

szlak prowadzący przez Rumunię, 

Słowację do Polski) nie są zaanga-

żowani w bezpośrednie działania na 

wschodzie naszego kraju. Wszystkie 

posiadane siły i środku koncentruje-

my podczas prowadzonych kontroli 

legalności pobytu cudzoziemców, 

które wysyłamy w obrębie obszaru 

działania naszego oddziału. Pełni-

my również służbę w Strzeżonym 

Ośrodku dla Cudzoziemców, gdzie 

na podstawie postanowienia sądów 

umieszczonych zostało już ponad 

600 cudzoziemców. (am)
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historia I społeczeństwo
Honorowi Obywatele Gubina Mamny gorący apel!

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 IX .

  Tel. 783 072 585

Ks. Jan Guss

Urodził się 18 kwietnia 1936 roku 

w Głomsku. W 1955 roku wstąpił 

do gorzowskiego Wyższego Semi-

narium Duchownego w Gosciko-

wie-Paradyżu, gdzie odbył studia 

filozoficzne, a następnie teolo-

giczne w Gorzowie Wielkopolskim. 

Na kapłana został wyświęcony 

w Kościele Mariackim w Słupsku 

14 maja 1961 roku. Jako wikariusz 

pracował w Bogdańcu, Gardnie 

Wielkiej, Szczecinie-Niebuszewie 

oraz Czerwińsku. Proboszczem był 

początkowo w Sieniawie Żarskiej, 

od 1984 nominowany na stanowi-

sko proboszcza parafii pw. Trójcy 

Świętej w Gubinie. Jego wielkim 

patronem był Św. Jan Chrzciciel. 

W jego życiu kapłańskim, niemal 

od początku duszpasterzowania, 

pojawiał się jeszcze inny nurt za-

angażowania w Kościele Chrystu-

sowym. Wyrazem tego są budowle 

sakralne, któ rych stawiania podjął 

się w parafii Trójcy Świętej w Gu-

binie. Powstawały od 1985 do 2000 

roku. Był to okres wielkiego odda-

nia i zaangażowania. Były chwile, 

w których narzucone sobie zada-

nia i obowiązki przerastały jego 

siły i możli wości. W efekcie żmud-

nej, pełnej wyrzeczeń i poświęce-

nia pracy, powstają takie obiekty 

sakralne jak: Kościół Matki Bożej 

Fatimskiej w Gubinie, Kościół Pod-

wyższenia Krzyża Świętego w Ko-

morowie, Kościół Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny w Kaniowie, 

Kościół Świętego Maksymiliana 

Marii Kolbe w Bieżycach, Kaplica 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Gubinie, dokończenie budowy 

Domu Katechetycznego w parafii 

Świętej Trójcy, dom sióstr zakon-

nych w Gubinie, Kaplica Miłosier-

dzia Bożego w gubińskim szpitalu, 

Kaplica Matki Bożej Rokitniańskiej 

w Wałowicach. Zakończył posługę 

duszpasterską w Gubinie w sierp-

niu 2001 roku. Rada Miejska nada-

ła mu 24 czerwca 2010 roku tytuł 

„Honorowy Obywatel Gubina”.

oprac. sp

Stanisław Turowski

Urodził się 15 lutego 1945 w Mni-

chowie koło Sieradza. Z zawodu 

nauczyciel. Pracował jako nauczy-

ciel szkoły podstawowej w Drob-

ninie niedaleko Leszna Wielkopol-

skiego, później w szkole w Suchej 

koło Sieradza, a następnie w szkole 

w Strzegowie i kolejno w komba-

tanckiej wsi Górzyn pod Lubskiem. 

Dyrektorem szkoły został w Drze-

niowie gmina Tuplice. Trafił do 

Brodów w roku 1974, gdzie kiero-

wał Zbiorczą Szkołą Gminną. W 

latach 1980-83 był naczelnikiem 

gminy Brody. Następnie w latach 

1983-1989 r. pełnił funkcje kierow-

nicze w organach władzy gmin-

nej. Jest mieszkańcem Gubina od 

września 1989 roku. Tu zatrudnio-

ny został w charakterze nauczycie-

la w SP nr 1. W roku 1991 wybrany 

został na dyrektora tej szkoły, peł-

niąc tę funkcję do września 1997 

r., kiedy to odszedł na emeryturę. 

Aktywny kulturowo na terenie 

powiatu krośnieńskiego, miasta 

Gubina, Ziemi Lubuskiej i innych 

regionów Polski. Laureat między 

innymi Lubuskiej Nagrody Kultu-

ralnej (1988) i Gubińskiej Nagrody 

Kulturalnej (2002), Nagrody Sta-

rosty Krośnieńskiego za twórczą 

działalność w dziedzinie kultury. 

Współorganizował wiele imprez, 

konferencji, seminariów dotyczą-

cych edukacji i kultury. Publicysta 

prasy regionalnej oraz ogólnopol-

skiej (w dorobku ma ponad trzy 

tysiące artykułów, felietonów, li-

stów, reportaży). Literacki debiut 

– opowiadanie „Przepych” wydru-

kowano w Nadodrzu, w roku 1974. 

Autor wielu książek. Swego czasu 

na antenie Polskiego Radia publi-

kował felietony. Autor monodramu 

z własną reżyserią „Z pamiętnika 

szalonego nauczyciela”. W latach 

1994-2012 kierował Gubińskim To-

warzystwem Kultury, działał tam 

już od 1990 roku. W tym okresie 

przez zorganizowany przez niego 

konkurs „O Złote Pióro” rzesze mi-

łośników prozy i poezji doskonali-

ło swoje umiejętności literackie, 

a miasto stało się bardziej sławne 

w Polsce. W GTK, za jego kaden-

cji powołano – wspólnie z Klu-

bem Garnizonowym i Biblioteką 

Publiczną – Gubiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. Idee UTW kon-

tynuuje z dużym powodzeniem 

Gubiński Dom Kultury. Za twórczy 

dorobek i aktywność populary-

zatorską został wyróżniony przez 

Ministra Kultury Złotą Odzna-

ką „Zasłużony Działacz Kultury”. 

Uhonorowany został m.in. Złotym 

Krzyżem Zasługi i Medalem Ko-

misji Edukacji Narodowej. Jako 

społecznik odnalazł możliwość 

realizowania się w tym zakresie w 

Towarzystwie Walki z Kalectwem. 

Był prezesem zarządu TWzK przez 

cztery kadencje. Był redaktorem 

czasopisma „Serce i Troska”. Był 

także członkiem Zarządu Rejono-

wego PCK, wiceprezesem Stowa-

rzyszenia Promocji Wschodnich 

Łużyc. Przez kilka lat związał się z 

Klubem Garnizonowym w Gubinie 

oraz redakcją miejscowej Telewizji 

Przewodowej. Był redaktorem na-

czelnym Wiadomości Gubińskie. 

Prowadził stały felieton w Tygodni-

ku Powiatowym. Regularnie pisał 

w tygodniku Głos Nauczycielski. 

Publikował i pisał także w różnych 

periodykach. Tytuł Honorowego 

Obywatela Gubina otrzymał 24 

kwietnia 2008 roku.                 

 (włsp)

Nasza redakcja pragnie zwró-

cić się do Czytelników z prośbą 

o pomoc w zbiórce karmy oraz 

akcesoriów dla bezdomnych 

zwierząt, aby mogły godnie prze-

trwać okres zimowy. Będziemy 

wdzięczni za każdą ilość karmy 

suchej i mokrej, ale bardzo pro-

simy o odpowiedzialną pomoc. 

Nie każda karma jest dobrze 

trawiona przez psy i koty, wiele 

z nich, zwłaszcza dostępnych w 

marketach spożywczych powo-

duje problemy trawienne. Zwie-

rzęta przebywające w boksach 

w większym stopniu narażone 

są na różnego rodzaju infekcje i 

wyziębienie, niż psy i koty prze-

bywające w domach. Dlatego 

tak bardzo potrzebna jest karma 

lepszej  jakości, która dostarczy 

zwierzakom wszystkie niezbęd-

ne dla zdrowa składniki.

Karmę można kupić i zostawić w 

specjalnie do tego celu przezna-

czonym kartonie w sklepie zoo-

logicznym Cztery Łapy miesz-

czącym się przy ulicy Basztowej, 

dostarczyć do naszej redakcji lub 

bezpośrednio do pani Agnieszki 

Maternik. Pod jej opieką w chwi-

li obecnej znajduje się 5 dużych 

bezdomnych psów, wszystkie po 

przejściach oraz 9 kotów. Zachę-

camy również do adopcji zwierza-

ków. Niech już Święta spędzą we 

własnych domach.                       AB

Bunt imigrantów
Prawie 600 policjantów brało 

udział w operacji policyjnej ma-

jącej na celu deeskalacje emocji, 

które towarzyszyły podczas bun-

tu w tymczasowym ośrodku dla 

imigrantów w Wędrzynie. 

W czwartek (25.11) na terenie 

tymczasowego ośrodka dla imi-

grantów wybuchł bunt wynika-

jący z niezadowolenia przebywa-

jących tam osób. Doszło do prób 

sforsowania ogrodzenia oraz 

zabezpieczeń obiektów. Okazały 

się one nieskuteczne - Żaden z 

osadzonych nie zdołał się odda-

lić z tego miejsca. Dochodziło do 

różnych form agresji przejawiają-

cych się niszczeniem przedmio-

tów będących na wyposażeniu 

ośrodka. Imigranci  podpalali róż-

ne przedmioty, rzucali krzesłami, 

niszczyli kamery monitoringu 

- mówi podinsp. Marcin Maludy, 

rzecznik prasowy KWP w Gorzo-

wie Wlkp. Dzięki wykorzystaniu 

doświadczenia i zdecydowanej 

postawie policjantów i funkcjona-

riuszy Nadodrzańskiego Oddziału 

Straży Granicznej, sytuacja została 

opanowana i ustabilizowana. Noc 

z czwartku na piątek minęła już 

spokojnie.                                     (red)
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Jak nazwać park?

Co nowo tworzony skwer-park na-

przeciwko księgarni ma wspólnego 

z panią Jabłońską i jej koniem Mory-

cem? Ta pani przed kilkudziesięciu 

laty woziła podróżnych z gubińskie-

go dworca kolejowego do miasta. W 

sieci pojawiła się dyskusja związana z 

wyżej wspomnianym parkiem. Jako 

jedna z kandydatek na patrona par-

ku pojawiła się pani Jabłońska. 

Parę miesięcy temu grupa miesz-

kanek naszego miasta wystąpiła 

z wnioskiem do Rady Miejskiej w 

którym wnosi aby odnowiony park 

nosił nazwę „Praw Kobiet”. Wniosek 

nie spowodował burzy mózgów po-

śród radnych, jedynie sugestię by 

do sprawy podejść spokojnie, a naj-

lepiej poczekać na czas kiedy roboty 

związane z parkiem zostaną zakoń-

czone. Według pierwotnego planu 

to jeszcze co najmniej pół roku. W 

każdym bądź razie sprawa przyszłej 

nazwy otrzymała „swoje życie” i w 

różnych środowiskach pojawiły się 

dyskusje. Ze źródeł dobrze poinfor-

mowanych wiadomo, że pojawił się 

wniosek o nadanie nazwy Park „Soli-

darności”, ale wkrótce pomysłodaw-

ca wycofał się. Jak poinformowała 

gazetę Alicja Dobras z Biura Rady 

w Urzędzie Miejskim na czwartek 

25 listopada na adres Rady Miejskiej 

wpłynął jeden wniosek – „Park Praw 

Kobiet”. Lokalna prasa poinformo-

wała ponadto, że radni chcą przyjąć 

uchwałę która regulowałaby zasady 

nadawania nazw ulicom, skwerom, 

parkom, itp. Propozycja dyskusji 

nad nową nazwą na wspomnianym 

wcześniej forum internetowym wy-

wołała burzliwą dyskusję w której 

wypowiedziało się ponad 100 osób. 

Dominowała w niej postać pani 

Stanisławy Jabłońskiej wspomina-

na przez pokolenie tych, którzy na 

swojej życiowej ścieżce, jako dzie-

ciaki, spotkali się z nią. Była atrakcją 

nie tylko dla mieszkańców i przy-

jezdnych. Równolegle z doktorem 

Kunickim i jeszcze paroma innymi 

postaciami, choć z innych powodów, 

stała się gubińską legendą. Konny 

dyliżans mamy Jabłońskiej stanowił 

jedyny, lecz niezawodny środek loko-

mocji między stacją a miastem. Był 

to zwykły wóz chłopski z pałąkami, 

przykryty plandeką, a w środku miał 

dwie długie wyściełane ławki. Mógł 

pomieścić nawet 15 osób, wszakże 

mama  Jabłońska nigdy nie dopusz-

czała do pełnego wykorzystania jego 

ładowności, a to ze względu na jego 

siłę pociągową, którą stanowił jeden 

koń – siwek o przedziwnym imieniu 

Moryc. Całą trasę z dworca do miasta 

odbywała pieszo. Za bardzo ceniła 

Moryca, żeby go jeszcze obciążać 

własną wagą. W późniejszych latach 

pojawiła się komunikacja wojskowa, 

później autobus miejski PKS-u, fir-

my z którymi S. Jabłońska nie mogła 

konkurować. Zajęła się makulaturą, 

obwoźną sprzedażą garnków itp. Po 

pewnym czasie znikła z gubińskiego 

krajobrazu. Przeniosła się gdzieś na 

wieś. Pozostała jednak w pamięci 

mieszkańców naszego miasta. 

Wracając do dyskusji nad patronem 

parku. Starsze pokolenie jest raczej 

odmiennego zdania, uważając np. 

że pan Gąsiorowski ma takie same 

prawa jak pani Jabłońska. Dominu-

je także pogląd – często pojawiają-

cy się w facebookowej dyskusji – że 

najlepiej gdyby park miał nazwę 

nie łączącą się z jakimkolwiek na-

zwiskiem (zawsze będą ci co go ko-

chali i ci którym nigdy nie pasował). 

Jak napisał Ryszard: „Park, który ma 

służyć wszystkim mieszkańcom nie 

powinien mieć nazwy kontrowersyj-

nej. Zamiast Praw Kobiet czy Praw 

Mężczyzn, po prostu Park Centralny - 

będzie jak w NY (Nowym Jorku), albo 

Park Centrum, nazwa neutralna, nie 

stawia nikogo przed nikim. Także 

Marek uważa, że: ”Nazwa nie będzie 

się politycznie i wyznaniowo nikomu 

kojarzyła, bo aż strach pomyśleć jaka 

dyskusja się zacznie. Jest sporo osób 

zasłużonych w historii Gubina”.      (sp)
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Zawodowy zawrót głowy!

Pan Stanisław wciąż poszukiwany
Od zaginięcia pana Stanisława mi-

nęły już blisko 3 miesiące. I wciąż 

nic nie wiadomo... Póki co, nie ma 

po nim śladu, ale Policja w dalszym 

ciągu prowadzi intensywne poszu-

kiwania.

Stanisław Bielka z Gubina zaginął 10 

września. Tego dnia 77-latek wyszedł 

z domu i od tego czasu nie ma z nim 

jakiegokolwiek kontaktu. Nie poinfor-

mował też nikogo o swoim wyjściu 

ani o tym, gdzie się wybiera. Jak pod-

kreśla podom. Justyna Kulka z Komi-

sariatu Policji w Krośnie Odrzańskim: 

Cały czas trwają intensywne poszuki-

wania. Sprawdzamy różnego rodzaju 

miejsca, gdzie mógłby on przebywać. 

Do tego celu wykorzystywany jest 

między innymi dron oraz kamery ter-

mowizyjne. Na początku pojawiały się 

od mieszkańców sygnały o zaginio-

nym, ale po ich weryfikacji okazywały 

się one błędne.

Pan Stanisław wiosną br. też zagi-

nął, ale po kilku dniach udało się go 

odnaleźć w dość odległy miejscu od 

swojego miejsca zamieszkania. Oby i 

tym akcja poszukiwawcza zakończy-

ła się powodzeniem. Tym bardziej, 

że coraz krótsze i mroźne dni nie 

sprzyjają komfortowym warunkom 

do tego typu działań. Apel policji do 

mieszkańców Gubina i okolic: jeżeli 

ktoś posiada jakąkolwiek informacje 

o zaginionym i jego obecnym miej-

scu pobytu, proszony jest o kontakt z 

dyżurnym Komisariatu Policji w Gu-

binie pod numerem telefonu 47 79 

45 411 lub 112. Rysopis zaginionego: 

wzrost: 1,60 cm, sylwetka szczupła, 

waga około 70 kg, długa siwa bro-

da, włosy siwe - za uszy, nosi okulary. 

Ubiór: niebieska bluza dresowa z bia-

łymi paskami na rękawach lub czar-

na kurtka, brązowe długie spodnie, 

może mieć na nogach gumofilce. 

(red)

24 listopada w Przedszkole Miejskim 

Nr 1 w Gubinie odbył się prowadzo-

ny cyklicznie „Jesienny konkurs re-

cytatorski”. W tym roku tematem 

przewodnim był „Zawodowy zawrót 

głowy, czyli poznaję zawody”. Celem 

konkursu było poszerzanie wiedzy na 

temat wybranych zawodów, zainspi-

rowanie dzieci do poszukiwań infor-

macji o zawodach i świeci pracy oraz 

rozwijanie kreatywności i aktywności 

twórczej. Do występów recytator-

skich przystąpiło 18 przedszkolaków. 

Z powodu choroby dwoje dzieci nie 

mogło wziąć osobiście udziału w kon-

kursie, ale ich wstępy mogliśmy zoba-

czyć na przesłanych przez rodziców 

filmach. Dzieci wspaniale zaprezen-

towały swoje wiersze oraz stroje przy-

gotowane specjalnie na tę okazje. 

Przedszkolaki przedstawiły wiersze o 

policjancie, strażaku, fryzjerce, astro-

naucie, kucharzu, krawcowej, ze-

garmistrzu, piłkarzu, budowniczym. 

Zmagania uczestników oceniało jury 

złożone z nauczycielek przedszkola 

oraz Pani Dyrektor Grażyny Hrabskiej. 

Wszystkie przedszkolaki zajęły pierw-

sze miejsce oraz otrzymały pamiąt-

kowe dyplomy oraz upominki. Cały 

konkurs poprowadziły Anetta Szcze-

paniak i Dominika Krygier.                (red)

Raport 998
16.11. Jeden zastęp mocował oblu-

zowaną lampę przemysłową we-

wnątrz hali sportowej przy ul. Kra-

kowskiej stwarzającej zagrożenie 

dla osób w niej przebywających.

19.11. Do „podciągnięcia” zwisające-

go nad drogą publiczną w Marko-

sicach kabla telekomunikacyjnego 

zadysponowano jeden zastęp stra-

żaków.

19.11. Do płonącej sadzy w przewo-

dzie kominowym przy ul. Ceglanej 

w Komorowie zadysponowano 

dwa zastępy strażaków.

20.11. Podobne zdarzenie miało 

miejsce w tym dniu przy ul. Bu-

dziszyńskiej w Gubinie. Wyjechały 

również dwa zastępy.

21 .̀11. Również dwa zastępy zadys-

ponowano do kolejnego podobne-

go zdarzenia – tym razem w Marko-

sicach.

22.11. Dwa zastępy zadysponowano 

do jednego z obiektów w Kolonii 

Wałowice. Alarm okazał się fałszy-

wy.

25.11. Dwa zastępy strażaków za-

bezpieczały lądowanie śmigłowca 

Lotniczego Pogotowia Ratunko-

wego na Os. Emilii Platter. W akcji 

uczestniczył radiowóz policji i dwie 

karetki pogotowia ratunkowego. 

Niestety, osoba poszkodowana nie 

przeżyła.

27.11. Na ul. Lubelskiej jeden za-

stęp pomagał starszej osobie, która 

miała problem z dostaniem się do 

mieszkania na piętrze.

27.11. Na ul. Piastowskiej również 

jeden zastęp pomagał załodze ka-

retki pogotowia w ewakuacji osoby 

poszkodowanej.

28.11. Niewłaściwe obchodzenie 

się z butlą napełnioną gazem było 

przyczyną interwencji zastępu stra-

żaków na ul. Wiązowej w Komoro-

wie.

Informacje przekazał Dowódca 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

PRP w Gubinie mł. Bryg. Dariusz 

Wojtuń. Oprac. AB. 

Porady
W Powiatowym Urzędzie Pracy,  

Filia w Gubinie (pokój nr 2), dzia-

ła Punkt Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej i Nieodpłatnego Porad-

nictwa Obywatelskiego. Na porady 

obowiązują zapisy pod numerem 

telefonu: 507 025 963. Z uwagi na 

sytuację epidemiczną COVID-19 

możliwe jest otrzymanie porady te-

lefonicznie. 

Aby skorzystać z takiej formy pora-

dy podczas rejestracji należy podać 

swój numer telefonu. Przy samo-

dzielnej rejestracji online - np.ms.

gov.pl/lubuskie/krosnienski należy 

wskazać termin porady oraz wpisać 

swój numer telefonu.
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II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Położenie

Cena wywoławcza
(netto złotych)

Wysokość wadium
Termin  przetargów  

odbytych Uwagi

1 160/4 4399 m²
ul. Dolna

obręb 4
100.000,00 zł 10.000.00 zł 29.07.2021 r.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta, przy ul. Dolnej. Dostęp do 
nieruchomości jest z ul. Dolnej, poprzez dz. ewid. nr 160/5 (wł. Gmina Gubin o statusie miejskim).
Na działce występuje duża niweleta gruntu. Na terenie działki wykonano wykop pod budowę 
budynku mieszkalnego (pozyskaną ziemię złożono w części wschodniej działki). Poprzecznie przez 
teren nieruchomości, właściciel nieruchomości sąsiedniej, wykonał nieformalny dojazd do swoich 
zabudowań. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do instalacji wodnej, energii energetycznej, 
gazu ziemnego i telefonicznej. Na dzień wizji stwierdzono wykonanie przyłącza energetycznego 
(skrzynka ZK).  Analizy dokumentacji (badań geotechnicznych) stwierdzono w granicach działki 
niską nośność gruntów.
Sposób zagospodarowania i zabudowy ustalono w decyzji o warunkach zabudowy nr 
GB.6730.5.2.2011.W z dnia 8.07.2011 r. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie 
szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach 
zabudowy.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG2K/00008083/0.Przetarg odbędzie się dnia  13 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24. Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić 
najpóźniej do dnia 10 stycznia 2022 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747  (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym 
w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule 
wpłaty wadium. Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością 
zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą 
przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia 
tych osób do przetargu. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu. Istnieje ewentualność istnienia w granicach działki innych podziemnych, niezewidencjonowanych uzbrojeń technicznych terenu. Nabywca winien 
dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku ewentualnych 
kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę na własny koszt na warunkach właścicieli sieci i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do 
sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym 
staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Gmina nie zlecała wykonania badań 
geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych 
obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów 
niewidocznych wizualnie. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg 
przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr 7.2020 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 13 stycznia 2020 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie 
wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności 
przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu 
wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody 
pozostałych wspólników,
-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż 
sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu 
do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, 
pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. 
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby 
elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt. Nabywca 
przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490). Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w 
formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 2 grudnia 2021r. Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558133, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie www.gubin.pl, www.bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.
pl oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Gubińskie”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GUBINA
o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), 
w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Gubinie uchwały Nr XXXIII.234.2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gubin przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu miasta Gubin. Zakres zmiany będzie obejmował wyłącznie wybrane ustalenia części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dotyczące korytarza infrastruktury elektroenergetycznej, mające na celu umożliwienie 
lokalizacji w nim zabudowy w przypadku jego likwidacji lub skablowania
Do dokumentacji sprawy należą:
- uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu 
na podstawie art. 48 ust. 3, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
- uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (pismo znak: WZŚ.411.149.2021.JF z dnia 5 
listopada 2021 r.),
- uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim (pismo znak: NZ.9011.POŚ.4.21 z dnia 17 listopada  
2021 r.).

Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Gubin
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gubinie uchwały Nr 
XXXIII.234.2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu miasta Gubin przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie Nr 
XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. Zakres zmiany będzie obejmował 
wyłącznie wybrane ustalenia części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczące korytarza infrastruktury 
elektroenergetycznej. Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego 
planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim 
w Gubinie, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin w terminie 21 dni od ukazania 
się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
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Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999 

- Policja - 997 

- Straż Pożarna – 998 

- Pogotowie Gazowe - 992 

- Pogotowie Energetyczne - 991 

- Awarie Wodne - 68 455 82 68 

- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

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

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

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

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

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

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

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

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

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

ogłoszenia I społeczństwo

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

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

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

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

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

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

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

OgłOSzenIa drObne
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

Zareklamuj się w 

Wiadomościach

Gubińskich

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

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Dyrekcji, Pedagogom i Rodzicom 
z SOSW w Gubinie, Dyrektorowi 
MOS Jackowi Czerepko, Wiesławowi 
Michniewiczowi i SSO GKS 
PIONIER, Ziemowitowi Patkowi 
mojemu wieloletniemu trenerowi. 
Firmom: FRUKTO-FRESH Grażyna 
i Cezary Zwoińscy, ARTIMETZAUN 
Artur Sojka, NOVUM Beata Siewruk, 
BOA DRUK Olga Baraniecka. 
Moim Przyjaciołom: Gosi i Markowi 
Putowskim, Panu Zbyszkowi 
Miśkiewiczowi, Pływakom z 
PŁYWANIE MASTERS POLSKA, 
Gubińskiej Grupie Morsów i 
wszystkim moim wiernym kibicom 
za wsparcie mojego uczestnictwa w 
I Europejskich Igrzyskach Trigames 
które odbyły się w dn. 4-11.10.2021 
w Ferrarze

Paweł Krupiński
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Kilka pytań do...
Z Jerzym Czabatorem – zasłużonym dla miasta Gubina rozmawia Antoni Ba-
rabasz.

Kilka miesięcy temu zostałeś ofi-

cjalnie  uhonorowany przez Radę 

Miejską tytułem „Zasłużony dla 

miasta Gubina” Przyjmij serdeczne 

gratulacje z tego powodu.

Dziękuję bardzo. Z naprawdę wielką 

satysfakcją przyjmowałem to wyróż-

nienie, które zostało mi nadane na 

wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół 

Ziemi Gubińskiej, w której to pracach 

uczestniczę systematycznie od po-

nad 20 lat. Początki były naprawdę 

trudne, a Stowarzyszenie zawiązało 

się między innymi dzięki kilku oso-

bom jak Zenona Dyrbusz z Bieżyc, 

Tadeusz Buczek, „Adek” Leda, Walek 

Robowski i wielu innych.

Przed wielu laty, byłeś inicjatorem, 

zawodnikiem i aktywnym działa-

czem wielu klubów sportowych. 

Jak było np. z powstaniem klubu 

„Nysa”? 

Po zakończeniu działań wojennych 

znaleźliśmy się w Bieżycach. Tata 

zaginął na wojnie. Jako młody chło-

paczek lubiłem „kopać piłkę”. Moim 

obowiązkiem było wypasanie krów. 

Mama zawsze wyganiała mnie do 

tej nieszczęśliwej roboty – jak to wte-

dy określałem. Co prawda szyby nie 

leciały od tego kopania, ale boisko 

znajdowało się w nieszczególnym 

miejscu – na piasku obok nieistnie-

jącego młyna. Udało nam się jako 

dzieciom przekonać kilku starszych 

zapaleńców, aby boisko przenieść w 

inne miejsce. W latach bezpośrednio 

po wojnie prawie każda wieś miała 

swój LZS – Ludowy Zespół Sportowy. 

Byłem piłkarzem aż do ukończenia 

szkoły podstawowej. Później zaczą-

łem trochę grać – będąc już uczniem 

Szkoły Górniczej w Złotym Stoku, a 

były to lata 1953 - 1955. Była to tzw. 

szkoła branżowa podległa Minister-

stwu Hutnictwa. Po jej ukończeniu 

byłem zobowiązany przepracować 

jako górnik przez kolejne trzy lata w 

kopalni arsenu. Praca w tej kopalni 

była bardzo niebezpieczna, udało mi 

się z niej „wyrwać” do wojska. Trafi-

łem do szkoły oficerskiej we Wrocła-

wiu; był to już rok 1956, następowała 

tzw. odwilż. Miałem przyjemność 

wzięcia udziału w marszu na Placu 

Defilad w Warszawie. Było ciepło, a 

buty mieliśmy specjalnie podkute 

gwoździami, aby był słyszalny przez 

widzów efekt tego marszu z lotniska 

do centrum miasta i z powrotem. 

Następnie służyłem w Poznaniu i 

Bazie Lotniczej w Powidzu, gdzie po-

znałem swoją przyszłą żonę – Kazi-

mierę. W rezultacie szkoły oficerskiej 

nie ukończyłem, gdyż zmieniła się 

sytuacja polityczna w kraju. Wróci-

łem do Gubina, a raczej w domowe 

pielesze w Bieżycach. Z mieszka-

niem było ciężko, więc zatrudniłem 

się w Zakładach Obuwia. W ramach 

LZS włączyłem się ponownie jako 

zawodnik i działacz do grania w dru-

żynie piłki nożnej (nazwanej z mojej 

inicjatywy) „Bieżyczanka”. Zostaliśmy 

najlepszą drużyną piłkarską w nie 

istniejącym powiecie gubińskim. 

Poznałem w tamtym czasie wielu 

wspaniałych ludzi jak Marian Fatal-

ski, Kazimierz Kowalski (późniejszy 

kierownik USC). Nie wdając się w 

szczegóły, jestem obecnie zdziwiony, 

iż spośród niemal 100-osobowego 

„narybku” piłkarskiego szkolonego 

przez trenerów w obecnej „Carinie” 

Gubin prawie nie występują miesz-

kańcy Gubina...

Miałeś także za sobą grę i prace 

organizacyjne w kilku innych klu-

bach sportowych w mieście?

W mim życiu „przewinęło” się ich kil-

ka. Wspomnę tylko, że były to ”Grani-

ca”,  oraz KS „Carina”. Istniał też klub 

„Wiarus” skupiający zawodników w 

mundurach. Myślę, że kiedyś poroz-

mawiamy o tym...

Byłeś zawodnikiem, działaczem 

sportowym i jednocześnie pra-

cownikiem „obuwia”. Ponadto 

mężem i ojcem. Jak sobie radziłeś 

z tym wszystkim?

Nigdy o tym nie mówiłem, bo uwa-

żałem, że po prostu nie wypada, ale 

jeżeli pytasz – to odpowiem. Miesz-

kała z nami moja teściowa. To ona i 

moja małżonka – dzięki swojej wyro-

zumiałości – zajmowały się domem, 

dziećmi. Ja pracowałem w „obuwiu” 

w systemie zmianowym. A piłka noż-

na była moja pasją! Im i ich wyrozu-

miałości zawdzięczam wiele.

Pozostawiając sport – byłeś rów-

nież Prezesem Pracowniczych 

Ogrodów Działkowych (znanych 

obecnie jako „Wzgórze”)?

Prezesura „zazębiała się” z moją pra-

cą zawodową. Ogrody działkowe 

stanowiły własność Zakładów Obu-

wia. Początkowo znajdowały się one 

przy końcu ulicy Śląskiej, w okolicy 

przystanku kolejowego Gubinek. Nie 

znam wszystkich szczegółów, ale 

ówczesne Technikum Rolnicze na 

miejscu obecnych ogrodów prowa-

dziło swoje szkolne uprawy. Dokona-

no zamiany miejsc tych terenów. 

Zakład otrzymał – o ile dobrze pa-

miętam – około 7 hektarów po-

wierzchni do zagospodarowania 

przez pracowników. Następnie zo-

stały one powiększone o kolejne 2,5 

hektara. Chciano utworzyć jak naj-

więcej działek o powierzchni między 

3 a 5 arów. Ale nie było chętnych, 

zaczęto w ten sposób przydzielać 

po dwie działki do upraw. Na części 

powierzchni zasiano zboże, z które-

go sprzedaży ogrody miały środki 

na dokonanie wielu inwestycji tech-

nicznych, jak instalacja elektryczna, 

wodna, ogrodzenie. Tu z pomocą w 

okresie późniejszym przyszły wpły-

wy z instalacji pierwszego masztu 

telefonii komórkowej, były to już lata 

dziewięćdziesiąte. 

Współtworzyłeś nowe struktury 

Związków Zawodowych Przemy-

słu Lekkiego, byłeś również rad-

nym miejskim... 

Okres stanu wojennego i dekada lat 

80-tych rzeczywiście z jednej strony 

były ciężkie, a drugiej – bardzo cieka-

we. W momencie wprowadzenie sta-

nu wojennego byłem sekretarzem 

ówczesnej Rady Zakładowej, mu-

siałem oddać fundusze zakładowe i 

całą jej dokumentacje komisarzowi 

wojennemu. Później włączyłem się 

do organizowania nowych związków, 

zostałem wybrany też na członka Kra-

jowej Rady Fundacji Związków Zawo-

dowych, którą to funkcję pełniłem do 

momentu przejścia na emeryturę w 

1996 roku. Skupiała ona niemal 100 

tysięcy członków. Jeszcze pracując w 

„Carinie” pełniłem funkcję miejskiego 

radnego bodajże przez dwie kaden-

cje... 

Dalsza część wywiadu w następ-

nym numerze „WG”.

Można sobie pomóc

Ostatnio w naszym powiecie do-

chodziło do tragicznych wydarzeń. 

W Gubinie morderstwo i samobój-

stwo, a w Krośnie 40-latek wysko-

czył z piątego piętra.

Te zdarzenia pokazują, że ktoś 

mieszkający obok nas może mieć 

poważne problemy z samym sobą... 

Dlatego mamy gorący apel: jeśli 

masz myśli samobójcze, jesteś ofia-

rą przemocy lub podejrzewasz, że 

ten problem może dotyczyć kogoś z 

Twoich bliskich, zwróć się po pomoc. 

Uzyskasz ją bezpłatnie w Ośrodkach 

Interwencji Kryzysowej. Ich adresy 

znajdują się na stronie Internetowej 

oik.org.pl oraz interwencjakryzyso-

wa.pl 

Można także skorzystać z bezpłat-

nych telefonów zaufania. Numer 116 

123 to ogólnopolski telefon zaufa-

nia dla dorosłych, czynny w dni po-

wszednie w godzinach 12.00-22.00, 

natomiast dzieci i młodzież mogą 

uzyskać wsparcie pod numerem 116 

111. Ta infolinia czynna jest codziennie 

od godz. 12.00 do 22.00. Pomoc uzy-

skamy także na stronie Internetowej 

116111.pl. W Gubinie na NFZ można 

umówić się do poradni psycholo-

gicznej i zdrowia psychicznego w 

Ośrodku Terapii Grunwald - tel. 68 

451 00 00. Pamiętajmy - niezależnie 

od tego, co nam się dotąd w życiu 

przytrafiało, w jakie wpadliśmy ta-

rapaty i co myślimy na swój temat – 

można pomóc sobie i innym w tym 

kryzysowym czasie.                             (red)


