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W ciągu jednej doby ułożono wały na odcinku 2,5 km. Najbardziej zagrożone tereny zabezpieczały służby mundurowe wraz z mieszkańcami

Wszystko rozpoczęło się 
w sobotę 7 sierpnia. To wtedy 
Bogatynię dotknął kataklizm. 
Obfite opady trwające zaledwie 
dwie godziny spowodowały, że 
rzeka Miedzianka (dopływ Nysy 
Łużyckiej) wystąpiła ze swoje-
go koryta i zalała znaczną część 
miasta. Wieczorem naporu wody 
nie wytrzymał zbiornik reten-
cyjny Niedów na rzece Witka 
przy elektrowni Turów. Zalane 
zostały okoliczne miejscowości 
na trasie Bogatynia-Zgorzelec. 

Natura jest nieprzewidywalna... Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Nic nie zapowiadało tego, że na Nysie Łużyckiej może powstać 
fala, która spustoszy wiele miejscowości na swojej drodze. Największe dramaty rozgrywały się w Bogatyni i Zgorzelcu. Gubinowi, dzięki szyb-
kiej reakcji władz, pomocy służb mundurowych i solidarności mieszkańców, udało się wyjść z walki z żywiołem bez większych strat.

Walka z żywiołem

Niestety, były ofiary śmiertel-
ne... Wezbrana Nysa Łużycka 
skierowała się w stronę nasze-
go regionu. Najpierw zalana zo-
stała wieś Sobolice w powiecie 
żarskim. Następny na drodze 
fali kulminacyjnej był Przewóz, 
gdzie ewakuowano kilkadziesiąt 
osób. W Łęknicy bardzo ucier-
piał słynny Park Mużakow-
ski. Kolejnym większym mia-
stem na trasie fali kulminacyj-
nej był właśnie Gubin. Już w nie-
dzielę ogłoszono u nas alarm 

przeciwpowodziowy. Burmistrz 
Bartłomiej Bartczak powo-
łał sztab kryzysowy, który zaczął 
przygotowywać akcję zabezpie-
czenia miasta. Walka z żywiołem 
stała się faktem.

Jedną z pierwszych, bardzo tra-
fioną decyzją sztabu było zgłosze-
nie zapotrzebowania na żołnie-
rzy, czego niektóre samorządy 
nie uczyniły. 37 mundurowych 
przyjechało do Gubina ze Świę-
toszowa i już w nocy z niedzieli 
na poniedziałek zaczęło układać 
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i umacniać wały na najbardziej 
zagrożonych terenach. W ponie-
działek do obrony miasta dołą-
czyły inne służby mundurowe, 
między innymi Straż Granicz-
na, Państwowa Straż Pożarna, 
Policja i saperzy z Krosna Od-
rzańskiego. Jednak zdecydowa-
nie największy udział w obro-
nie miasta przed wodą mieli 
mieszkańcy. Niektórzy zosta-
li poinformowani o całej sytu-
acji dzięki miejskiemu serwiso-
wi SMS-owemu. Inni zjawili się 

tam z czystej ciekawości i chęci 
niesienia pomocy. Niektórzy pra-
cowali przy wałach przez kilka-
naście godzin. Z każdą godziną 
przybywało ochotników, którzy 
chcieli dołożyć swoją cegiełkę do 
obrony miasta. W pewnym mo-
mencie przy napełnianiu i zawią-
zywaniu worków z piaskiem i przy 
układaniu wałów pracowało kil-
kuset ludzi! Nie było ważne to, że 
ktoś mieszka przy ulicy Barlickie-
go, Kosynierów czy Pułaskiego.

dokończenie na str. 6
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Urodzenia | Sandra Pawęz-
ka, Antoni Wojtczak, Hanna 
Kluge, Marcin Laskowski, 
Julita Wójcik, Hubert Jano-
wiak, Szymon Jaworski, We-
ronika Petynka, Hanna Mace-
wicz, Bartosz Chojnacki, Micha-
lina Sikora, Aleksander Siwik.

Zgony | Józef Jesionowski l. 90, 
Zenon Wojciul l. 50, Franciszek 
Ostapkowicz l. 84, Dariusz Bo-
guski l. 31, Anna Morgas l. 71. n

Powodzie nawiedzały Gubin od 
zawsze. Karl Gander w książce 
„Historia miasta Guben” wspo-
mina o powodziach z 1595 roku, 
1804 roku, ale do największych 
zalicza tę z 1897 roku. 

Pierwszą fotograficznie udo-
kumentowaną była powódź 18 
czerwca 1926 roku. O jej rozmia-
rze świadczą zapiski, w których 
zanotowano, że na niektórych uli-
cach trzeba było pływać łodzia-
mi. Woda wówczas zalała m.in. 
ulicę Piastowską, a Lubsza pode-
szła pod dzisiejsze skrzyżowanie 
ulicy Wyspiańskiego ze Śląską. Tę 
powódź uznano za jedną z więk-
szych w historii miasta.

Kiedy woda wzbierała w Nysie 
rzeka pokazywała swoje inne ob-
licze. Z żeglownej, służącej mary-
narzom i mieszkańcom podczas 
letnich kąpieli, stawała się stale 
rwącą i niebezpieczną, zagra-
żającą wszystkim mostom na 
swej drodze. Wioski w dolinach 
rzek Nysy i Lubszy przeżywały 

Powodzie nawiedzają miasto od lat
dramat. Wyspa Teatralna zna-
lazła się pod wodą, a poziom 
wody w rzece (przed i za mostem) 
niemal zrównał się. Podobnie jak 
przed kilku dniami woda przybie-
rała wówczas tak prędko, że na 

wyspie nie udało się w porę po-
zbierać stołów i krzeseł z Ogród ka 
Strzeleckiego. 

Po 1945 roku w mieście od-
notowano trzy duże powodzie 
i jeden nie mniejszy strach 
przed dużą powodzią. Wszyst-
kie nie były tak groźne, jak ta 
w 1926 roku, ale przeszły do hi-
storii. Bodajże największa po-
wojenna powódź nawiedziła 
miasto 7 lipca 1958 roku. Z opo-
wiadań starszych mieszkańców 
miasta wynika, że woda sięgała 
wysokości ok. 50 cm przy głów-
nym wejściu do urzędu pocz-
towego na ul. Krasińskiego, 
zakładu fotograficznego przy 
ul. Grunwaldzkiej, a ul. Pia-
stowską trzeba było pokonywać 
łodziami prowadzonymi przez 

saperów. Dużą i niezastąpioną 
pomocą służyli wówczas żołnie-
rze stacjonujący w mieście. Łód-
kami zabezpieczyli m.in. komu-
nikację na wspomnianej ul. Pia-
stowskiej.

Kolejna duża powódź to 21-23 
lipca 1981 roku. Woda wdzierała 
się np. do piwnic bloku wojskowe-
go przy ul. Piastowskiej, Lubsza 
natomiast cofnęła się i zmieni-
ła kierunek zalewając te same 
tereny, co w poprzedniej powodzi. 

W lipcu 1997 roku, podczas 
„powodzi tysiąclecia” miasto 
było przygotowane na najgor-
sze. W rezultacie skończyło się 
na wielkim strachu, choć worki 
z piaskiem leżały nie tylko przy 
zakładzie fotograficznym na 
ul. Grunwaldzkiej. Wzrastają-
ce poziomy wód w rzekach spo-
wodowały zagrożenie powodzio-
we dla wsi Chlebowo, Łomy, Ko-
sarzyn, z których ewakuowano 
część mieszkańców. W mieście 
przeprowadzono akcję zbiórki 

darów, które przekazane zosta-
ły do tych rejonów kraju, które 
najbardziej ucierpiały. 

W rezultacie „usuwanie skut-
ków powodzi” polegało na usu-
waniu setek worków z piaskiem, 
przygotowanych w wielu miej-
scach „na wszelki wypadek”. 

Od tamtego czasu Nysa Łużycka 
i Lubsza płynęły spokojnie, nawet 
sennie do 10 lipca 2010 roku. 
I wtedy, w nocy z 9 na 10 przy-
szła wielka woda. Wdarła się tam, 
gdzie wdzierała się w poprzednich 
powodziach. Ale o tym przeczy-
tacie państwo w innym artykule.

Reasumując: powódź nawie-
dza miasto średnio co 28-30 lat. 
Zawsze w miesiącach letnich. 
Mniejsze szkody czyni Nysa. 
Lubsza płynąc na znacznej dłu-
gości przez teren miasta sieje 
spustoszenie. Wychodzi na to, 
że kolejna tak duża powódź na-
wiedzi miasto około 2040 roku. 
Choć kto wie, czasy (i pogoda) 
się zmieniają. (sp)

Informacja dla pokrzywdzonych przez powódź
Pokrzywdzonym przez powódź przysługują świadczenia z budżetu państwa. Poniżej zamieszczamy informację o rodzajach świad-
czeń oraz sposobach ich uzyskania.

Świadczenie w wysokości do 6 000 zł - zasiłek celowy wypłacany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przysługuje osobom i rodzinom poszkodowanym przez powódź, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach 
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Zasiłek stanowi 
zabezpieczenie pierwszej potrzeby, bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia i powinien być przeznaczony w szczególności na po-
krycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, odzieży, niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego. Wniosek o tę 
formę pomocy można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 17.

Świadczenie w wysokości do 20 000 zł - zasiłek  na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego.

Pomoc przysługuje osobom, których mieszkanie  uległo zniszczeniu w związku z powodzią. Pomoc jest przyznawana i wypłacana 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie zasiłku celowego.
Świadczenia pomocy społecznej nie mają charakteru odszkodowania, nie stanowią zatem rekompensaty za straty w mieniu ponie-
sione w wyniku powodzi. Pomoc ta ma umożliwić poszkodowanym zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych, których nie mogą 
realizować w skutek szkód wyrządzonych przez powódź. Naprawa szkód wyrządzonych w piwnicach budynków mieszkalnych 
może być pokryta ze środków zasiłku, jeżeli szkody uniemożliwiają realizację niezbędnych potrzeb bytowych osób poszkodowa-
nych, w szczególności jeżeli znajdują się tam urządzenia niezbędne do doprowadzenia wody pitnej oraz ciepła w okresie zimowym.
Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego jest udzielana na podstawie wniosku osoby 
uprawnionej, protokołu komisji powołanej przez Burmistrza do szacowania szkód powodziowych, pisemnego oświadczenia osoby 
poszkodowanej w powodzi. Wniosek  można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 17. Osoby, które otrzy-
mają tę formę pomocy są zobowiązane przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remon-
tem lub odbudową budynków lub lokali mieszkalnych.

Świadczenie w wysokości od 20 000 do 100 000 zł - zasiłek na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego.

Zasiłek przyznawany w przypadku poważnych uszkodzeń lub zniszczeń budynków. Oszacowanie wielkości szkód  w takich przy-
padkach musi być wykonane przez uprawnionego rzeczoznawcę. Red.

18 czerwca 1926, ul. Piastowska

10 sierpnia 2010, ul. Piastowska

6 sierpnia bardzo wcześnie, bo 
o godz. 9.00 zwołano posiedze-
nie Rady Miejskiej. Radni byli 
wypoczęci, tryskający zdrowiem 
i humorem, co w czasie przywi-
tania zauważył przewodniczący 
Leszek Ochotny.

Serdecznym i rzeczowym wy-
stąpieniem w trosce o miasto roz-
poczęła Danuta Andrzejew-
ska, na temat ulicy Złotej mówiła 
Halina Wojnicz. 

Pełen zachwytów nad odremon-
towanym budynkiem Urzędu Miej-
skiego wiceprzewodniczący Zyg-
fryd Gwizdalski wyraził uzna-
nie dla burmistrza Bartłomieja 
Bartczaka. Odnowienie siedziby 
władz miasta Pan Gwizdalski uznał 
za spełnienie jego niemal dwudzie-
stoletnich marzeń. Zachwycając się 
wyglądem, ale i funkcjonalnością 
Wyspy Teatralnej Z. Gwizdalski 
zaproponował, by każdy radny na 
koniec kadencji posadził na wyspie 
drzewko. Zarówno burmistrz, jak 
i radni przyjęli tę propozycję z apro-
batą. Burmistrz Bartczak poinfor-
mował, że na wyspie nie ukończo-
no planowanych nasadzeń, co daje 
szansę radnym do realizacji zgło-
szonego wniosku.

Wniosek radnego Jana Skóry 
o przeniesienie radaru z ulicy 
Kresowej w inne miejsce rów-
nież wzbudził żywe zaintereso-
wanie. Marcin Sikora propo-
nował umieszczenie radaru przy 
ulicy Kosynierów, by w ten sposób 
zapobiec brawurowej jeździe mo-
tocyklistów. Przewodniczący Ko-
misji Porządku Publicznego An-
drzej Białek objaśnił, że radar 
jest w remoncie, a zmianę jego lo-
kalizacji może zarządzić tylko ko-
mendant powiatowy Policji.

W sprawach różnych radny 
Waldemar Kowal zapytał bur-
mistrza, czy są jakieś roszcze-
nia obywateli innych państw do 
nieruchomości w mieście. Bur-
mistrz objaśnił, że aktualnie nie 
ma żadnego takiego wniosku.

Radni zgodnie podjęli uchwa-
ły w sprawach: przyjęcia na wła-
sność gminy porzuconego samo-
chodu opel kadet, zaciągnięcia 
kredytu na realizację termomo-
dernizacji Przedszkola Miejskie-
go nr 1 oraz emisji i zbywania ob-
ligacji, które mają pokryć część 
wydatków miejskich.

Konsekwencją powyższych 
uchwał była zmiana uchwały 
budżetowej na 2010 rok.

W sesji brał udział, jak zwykle, 
radny powiatowy Włodzimierz 
Rogowski. Ols

Sprawna i owocna
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 Z magistratu

Rozmowa z Burmistrzem Gubina Bartłomiejem 
Bartczakiem.

Zgodnie z przepisami, jako burmistrz jest Pan 
również szefem sztabu antykryzysowego na wy-
padek wszelkich katastrof na terenie miasta.  
Jak się pan czuł w tej roli?

To przede wszystkim wielka odpowiedzialność, bo 
jeden błąd może kosztować życie lub zdrowie wielu 
ludzi. Z kolei dobra organizacja pracy może przynieść 
upragniony efekt w postaci zwycięstwa z żywiołem. 
Mamy swoje procedury na wypadek różnych okolicz-
ności. Teraz należało wdrożyć je w życie odpowiednio 
dopasowując do zaistniałej sytuacji.

Jak się Pan dowiedział o nadchodzącym nie-
bezpieczeństwie?

Zanim przyszły oficjalne komunikaty zadzwonił do mnie 
wójt Brodów Zbyszek Wilkowiecki, który z kolei dowie-
dział się od znajomych z elektrowni, że może być groźnie.

I co Pan zrobił?
Zacząłem organizować sztab antykryzysowy. Skontak-

towałem się z Rafałem Wypychem, inspektorem do 
spraw obrony cywilnej, który był wtedy kilkaset kilome-
trów poza Gubinem, później z prezesem PUM i strażą po-
żarną. Zaraz zadzwoniła również wiceburmistrz Justy-
na Karpisiak, która następnego dnia swój urodzino-
wy obiad zastąpiła spotkaniem sztabu antykryzysowego.

Jakie były pierwsze decyzje sztabu?
Od początku traktowałem całą sytuację bardzo poważ-

nie, słyszałem nawet głosy, że przesadzam z tym zagro-
żeniem. Postanowiliśmy, że złożymy zapotrzebowanie na 
wojsko, dodatkowe worki oraz piasek. W urzędzie rozpo-
czął się całodobowy dyżur i wydawanie worków. Co jakiś 
czas wysyłaliśmy komunikaty do mieszkańców. Często 
dzwoniłem do wójta Wilkowieckiego oraz wiceburmi-
strza Guben Freda Mahro, pytając o sytuację na ich te-
renach. Muszę powiedzieć, że Niemcy mieli trochę inne 
prognozy od naszych, dlatego działaliśmy zawsze zakłada-
jąc gorszy wariant. Podobnie było z budową wałów, obo-
wiązywała zasada - lepiej jeden worek więcej niż mniej.

No właśnie, mieszkańcy chyba nie zawiedli?
Mieszkańcy zasłużyli na medal. Po wysłanym sms-ie 

z prośbą o pomoc tłumnie przyszli pracować przy wałach. 
W takich chwilach buduje się niespotykana więź między 
ludźmi. Mam wrażenie, że jeszcze takiej wspólnoty w Gu-
binie nie było. To było niesamowite, młodzież walcząca 
o boisko przy LO, obok żołnierze budujący wały wzdłuż Nysy, 
a do tego setki innych gubinian i każdy pomagał jak mógł.

Czy zmrużył Pan oko tej nocy?
Nie miałem kiedy, już poprzednie dwie noce były cięż-

kie. Spałem wtedy kilka godzin, noc z poniedziałku 
na wtorek spędziłem na wałach, a rano czekaliśmy na 
panią wojewodę. Trzeba było w dalszym ciągu koordy-
nować akcję pomocy mieszkańcom. Od 5 rano wozili-
śmy wcześniej zarezerwowany chleb i wodę mineralną. 

Do tego trzeba było komunikować się z mediami. Myślę, 
że u wielu osób adrenalina była tak duża, że nikt nie 
myślał o śnie. Chociaż muszę powiedzieć, że nad ranem 
miałem lekki kryzys. Około 4 pojechaliśmy ze strażą 
miejską zobaczyć zalane ulice, wybraliśmy się też do 
sąsiedniego Guben. Byłem zły, że mimo takiej pracy, 
którą wykonaliśmy woda i tak zalała kilka ulic.

Chyba jeszcze nigdy nie było w Gubinie tylu 
ekip telewizyjnych?

Rzeczywiście było ich sporo, takie wydarzenia przycią-
gają media. Gdyby były jakiekolwiek ofiary, pewnie przez 
kilka dni nie schodzilibyśmy z czołówek najważniej-
szych serwisów. Zaraz zaczęłoby się szukanie winnych, 
a Gubin kojarzyłby się z katastrofą. Dla nas ważne było, 
aby do ludzi mieszkających poza Gubinem szedł rzetel-
ny, prawdziwy przekaz o bieżącej sytuacji. Każdy z nas 
ma gdzieś rodzinę, czy znajomych i wszyscy się wtedy 
martwili co z Gubinem i jego mieszkańcami. Występo-
wanie przed kamerami po takiej nocy wcale nie jest łatwe 
ani przyjemne, ale wspólnie z J. Karpisiak postanowili-
śmy, że będziemy udzielać informacji mediom, o ile to 
nie będzie kolidować z naszymi obowiązkami. Zaczęło 
się od wejścia na żywo dla TVP zaraz o 6 rano, potem 
były TVN24, RTL, ZDF, ARD, RBB, Radio Zachód itd.

Co tak naprawdę zadecydowało o tym, że udało 
się, mimo wszystko, uchronić miasto przed po-
wodzią?

Tych czynników było wiele, m.in. bardzo dobra współ-
praca ze strażą pożarną, policją, strażą graniczną, strażą 
miejską, wojskiem, WOPR. Świetnie spisali się nasi ludzie 
z PUM, MZUK, MOS, ZSO czy innych instytucji miejskich. 
Ciężko pracowali niektórzy radni, kilku z nich walczyło 
do samego rana. Naszym zdaniem zaważyła odpowied-
nia koordynacja całej akcji. Nie mogło zabraknąć worków, 
piasku, czy folii. Trzeba było przygotować miejsca ewa-
kuacji, chleb oraz wodę. Chleb nieodpłatnie otrzymali-
śmy od PSS, za co bardzo dziękuję. Z Deszczna ściągną-
łem dużą pompę do wypompowywania wody, z Lubska 
przyjechały do nas kontenery na śmieci. Pomagały rów-
nież firmy prywatne, m.in. firma Pana Czarneckiego, 
Scholz Polska. Pomoc zgłaszali także włodarze Nowej 
Soli i Krosna Odrzańskiego. Pracy było sporo, co chwilę 
trzeba było podejmować jakąś ważną decyzję.

Czy całą akcję można uznać za sukces?
Trudno mówić o sukcesie, gdy ktoś ma wodę w piw-

nicy czy garażu - jestem tu daleki od triumfowania. Na 
pewno wały, które zbudowaliśmy uchroniły nas przed 
katastrofą. Umocniliśmy je jak to było tylko możliwe. 
Przypomnę, że przed 3 laty usilnie starałem się wy-
budować zbiornik retencyjny na Lubszy oraz wały na 
Nysie. Nasza koncepcja nie znalazła uznania, kazano 
nam wyburzyć wiele budynków przy ul. Dąbrowskie-
go. Jak się trochę ogarniemy, odszukam tamte pisma 
i zwrócę się do tych instytucji o wyjaśnienia.  (seb)

Szanowni Państwo, 
drodzy współmieszkańcy

Wydarzenia ostatniego tygodnia były momentem 
prawdziwej próby dla nas wszystkich. 
Po raz pierwszy od wielu lat spokojne rzeki w naszym 
mieście przypomniały nam, że natura bywa nieprze-
widywalna i bardzo niebezpieczna. Poziom wody 
w Nysie Łużyckiej osiągnął wskazania najwyższe od 
kilkudziesięciu lat. Gubin stanął w obliczu bardzo 
realnego zagrożenia powodziowego.
Mając informację o nadciągającej fali powodziowej 
staraliśmy się zrobić wszystko, aby obronić nasze 
miasto przed zgubnym działaniem żywiołu. Nie-
wiele jednak moglibyśmy zrobić bez zaangażowa-
nia mieszkańców - tych, których domy znajdowały 
się w potencjalnej strefie zalewowej, ale i tych miesz-
kających w górnych rejonach Gubina, którzy z po-
święceniem godzinami budowali wały wzdłuż Nysy 
Łużyckiej, kierując się poczuciem ludzkiej solidar-
ności i chęcią pomocy innym. W tych trudnych go-
dzinach, gdy woda przybierała z minuty na minutę 
każda para rąk gotowych do pracy stanowiła war-
tość nieocenioną. 
Z ogromnym podziwem odnosimy się do faktu, że 
wśród ciężko pracujących przy budowie wałów ludzi 
tak dużo było młodzieży. To bardzo budujący fakt - 
nasi młodzi Gubinianie zasłużyli na najwyższe oceny 
z zajęć z wychowania obywatelskiego.
Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaan-
gażowali się w akcję przeciwpowodziową składamy 
dziś w imieniu władz samorządowych najserdecz-
niejsze podziękowania.
Niestety, mimo ogromnego wkładu pracy miesz-
kańców, wojska i służb miejskich, nie udało nam się 
zupełnie ochronić miasta przed wodą. Dziesięć ulic 
w Gubinie zostało zalanych.
Należy uznać za wielki sukces fakt, że woda jedynie 
w dwóch przypadkach zniszczyła mieszkania, w po-
zostałych wdarła się jedynie do piwnic, na podwó-
rza i do ogrodów.
Każdy taki przypadek to czyjaś indywidualna trage-
dia - staramy się teraz z całych sił pomóc ludziom 
w usuwania skutków powodzi. 
Dziękujemy wszystkim za spokój i zrozumienie, które 
wykazują w tej trudnej sytuacji.
Drodzy współmieszkańcy, mamy za sobą trudne po-
wodziowe doświadczenie, dzięki któremu przekona-
liśmy się, że jako wspólnota potrafimy się zjedno-
czyć, współdziałać w trudnym momencie, myśleć 
kategoriami dobra wspólnego. Szanowni Państwo, 
pozytywnie zdaliśmy trudny egzamin z solidarności 
społecznej i za to wszystkim serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Bartłomiej Bartczak
Przewodniczący Rady Miasta Leszek Ochotny

Informacje dla mieszkańców
Straż Miejska doręczała mieszkańcom zala-
nej podczas powodzi części miasta istotny 
zestaw informacji odnośnie zachowań zwią-
zanych z powodzią. Aktualne są nadal dwa 
punkty informacji.

Rzeczy zniszczone przez powódź, przezna-
czone do usunięcia, należy wykładać w miej-
scach wyznaczonych przez służby miejskie.

Szczegółowych informacji o zasadach wy-
płaty zasiłków dla osób poszkodowanych 
przez powódź udziela Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Gubinie, ul. Gdańska 17, 
tel. 68 455 81 50.

Burmistrz Miasta Gubina

Trudne 48 godzin

Burmistrz Bartłomiej Bartczak wraz z asp. sztab. Arturem Bohatkiewiczem uzgadniają plan obrony ulicy Piastowskiej



4 Nr 14 z 20.08.2010iadomości
Gubińskie

W
__ kulturA | PublicystykA

Jak nas widzą

Marcin 
Zajączkowski

  Myśli proste 
i zawiłe

Chyba dawno Gubin nie był po-
kazywany tak często w ogólnopol-
skich mediach. Trudno się jednak 
cieszyć, skoro główny powód to 
wielka fala na Nysie i zmagania 
mieszkańców z powodzią. Oczy-
wiście żywioł, który dotarł do 
nas nie poczynił aż tylu szkód jak 
w Zgorzelcu, Bogatyni i innych 
mniejszych miejscowościach 
południowo-zachodniej Polski, 
ale marna to pociecha dla tych, 
którym wielka woda w Gubinie 
wyrządziła jakiekolwiek szkody.

Ze względu na urlop, zmagania 
Gubina z żywiołem śledziłem wła-
śnie przed ekranem telewizora. 

Tyle jednak o powodzi, bo to 
temat rzeka, a poza tym sporą 
część tego wydania, co nie po-
winno dziwić, zajmują artykuły 
dotyczące tego wydarzenia. 

Z racji czasu urlopowego i po-
dróży to tu, to tam, można było 
często porozmawiać z ludźmi 
z innych stron naszego piękne-
go kraju. Szczególnie ciekawy był 
dla mnie kontekst jak „nas” miesz-
kających w Gubinie widzą, co na 
temat miasta wiedzą, czy w ogóle 
wiedzą. Zaskoczyło mnie, że byli 
tacy, którzy dziwili się, że miasto 
ma część polską i niemiecką. Zu-
pełnie niepostrzeżenie można zna-
leźć się w innym kraju, a przecież 
na pograniczu są jeszcze dwa takie 
duże podzielone miasta. Byli też 
tacy, co pytali „ to u was się rozma-
wia po polsku czy po niemiecku”? 
Jeśli się z czymś kojarzy Gubin, to 
z granicą. Z zabytków głośno jest 
o farze, wszak powiedział kon-
certujący swego czasu w Gubinie 
Muniek Staszczyk: „fajny macie 
zameczek”. Co prawda zameczek 
w rzeczywistości jest kościołem, ale 
nie zmienia to faktu, że jest to naj-
bardziej charakterystyczny punkt 
Gubina. Spotkałem też miłośnika 
pojazdów szynowych, który wy-
pytywał o przedwojenne tramwa-
je wykazując się nie małą wiedzą 
w tym temacie. Niestety młodsze 
pokolenie szuka innych atrakcji. 
Podróżując z młodzieżą podążają-
cą do Gubina z „wielkiego” Gdań-
ska miałem okazję podsłuchać co 
mówią… Niestety traktowali nas 
jako typową wiochę, gdzie kończy 
się już wszelka cywilizacja. Gdy 
uświadomiłem im, że tak nie jest 
i są w Gubinie miejsca, które watro 
obejrzeć byli zdziwieni. Cieszyli się 
z Mc Donalds’a, ale niestety naj-
większy entuzjazm wzbudziła in-
formacja, że są u nas trzy sklepy 
z dopalaczami. „Zaje… wiosecz-
ka” - podsumowali młodzi gdańsz-
czanie… Takie mamy czasy. n

Kolorowe tornistry za darmo... 
Do tego różnorodne zabaw-
ki, płyty kompaktowe z ulubio-
nymi wokalistkami, książki, ka-
lendarze, smycze i inne gadże-
ty. Wszystko do wygrania w pro-
stych quizach i konkursach przy-
gotowanych przez Gubiński Dom 
Kultury i Miejski Ośrodek Sportu.

To był pierwszy tego typu festyn 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie zmarłej

TERESY SŁOWIK
składa Janusz Gajda

Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie zmarłej

TERESY SŁOWIK
składają 

zarząd i słuchacze
Uniwersytetu III Wieku w Gubinie

Od połowy maja 2010 roku ist-
nieje Telewizja Gubin. W tym 
momencie tworzą ją trzy osoby: 
Łukasz Popławski - operator 
kamery i montażysta, Andrzej 
Matłacki - reporter i Krzysz-
tof Freyer - lektor i tłumacz. 
Przez kilka miesięcy swojej dzia-
łalności redakcja telewizji stwo-
rzyła i wyemitowała na swojej 
stronie internetowej kilkadzie-
siąt materiałów, które obrazują 
życie w naszym mieście. 

„Staramy się poruszać głównie 
sprawy społeczne, ale tworzy-
my również materiały z wyda-
rzeń sportowych, kulturalnych 

i politycznych - mówi A. Matłac-
ki. - Chcemy, żeby mieszkań-
cy naszego miasta mieli obraz 
tego, co dzieje się w Gubinie.” Na 
stronie www.telewizjagubin.pl 
można znaleźć archiwalne filmy 
z Wiosny nad Nysą, Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, roz-
maitych konferencji, festynów, 
a także te najbardziej aktualne, 
między innymi z fali kulminacyj-
nej na Nysie Łużyckiej. 

Ważną postacią w przedsię-
wzięciu jest K. Freyer, który jest 
zarówno lektorem, jak i tłuma-
czem, gdyż wiele materiałów 
jest dwujęzycznych. Pojawiła się 

perspektywa współpracy z ka-
blówką z Guben, co stworzy ko-
lejne możliwości rozwoju. 

Telewizja Gubin wyróżnia się 
na tle konkurencji. „Na naszej 
stronie można znaleźć najśwież-
sze newsy, ale także długie re-
portaże - tłumaczy Ł. Popławski. 
- Dużą gratką dla widzów mogą 
być ekskluzywne wywiady, cho-
ciażby z gwiazdami Wiosny nad 
Nysą: Kate Ryan, zespołami 
The Bill i Trubadurzy.”

W rozmowie powtarzają zgod-
nie, że tworzenie telewizji inter-
netowej jest ciężkim, czasochłon-
nym, ale i satysfakcjonującym za-
daniem. Podkreślają, że bardzo 
ważna jest dobra atmosfera pa-
nująca w zespole, dzięki czemu 
łatwiej znaleźć wspólny język 
i wyeliminować wszystkie błędy. 

„Wciąż się uczymy i rozwija-
my, ale wydaję mi się, że idzie-
my w dobrym kierunku - mówi 
A. Matłacki. - Apelujemy do 
mieszkańców, żeby informowa-
li nas o wszelkich wydarzeniach. 
Czekamy na wiadomości, gdyż 
chcemy tworzyć materiały ob-
razujące życie zwykłych gubi-
nian.” Wszelkie informacje o Te-
lewizji Gubin, namiary kontakto-
we i wiele interesujących mate-
riałów można znaleźć na stronie 
www.telewizjagubin.pl. KaKa

Letnie festyny

Telewizja Gubin

osiedlowy w tym roku. Nagród 
rozdano sporo. Bo i sporo mie-
liśmy tego dnia uczestników 
zgłaszających się do rywalizacji. 
A na każdego czekały upominki 
od hojnych sponsorów - Radia 
Gubin, GDK, przewodniczącej 
Rady Osiedla nr 4, radnej An-
drzejewskiej. Dla miłośników 
sportu przygotowano grę w bulle 

i konkurs w strzałach indywidu-
alnych na bramkę, który wygra-
ła... dziewczyna, pozostawiając 
za sobą grupę chłopców. GDK 
przygotował z kolei quiz z wiedzy 
o Gubinie, konkurs krasomów-
czy, kalambury, gry i zabawy dla 
dzieci. Na scenie popis swoich 
umiejętności dali wokaliści ze 
Studia Wokalnego GDK - Julita 
Gmyrek i Kalina Marusiak. 
Ale to nie koniec atrakcji.

Nie zabrakło gokartów 
i quadów, kramików z zabaw-
kami i małą gastronomią oraz 
dmuchanych zamków. Uczest-
nicy osiedlowego festynu mogli 
odpocząć na ławeczkach i oddać 
dzieci pod opiekę ludzi kultury 
(także tej fizycznej) i sztuki.

Festyn na Osiedlu nr 4 roz-
począł cykl zabaw pod letnim 
niebem. Następne już wkrótce!

20 sierpnia (piątek), godz. 14.00-
19.00, ul. Miodowa

27 sierpnia (piątek), godz. 14.00-
19.00, ul. Pułaskiego

4 września (piątek), godz. 14.00-
19.00, ul. Roosevelta

Andrzej Sarnecki
Festyn na osiedlu Barlickiego

Ekipa Telewizji Gubin podczas nagrywania materiałów

Uwaga 
mieszkanki 

miasta 
i gminy 

Gubin! 
Od miesiąca września wzno-
wione zostają, organizowane 
przez Krystynę i Zygfryda 
Gwizdalskich, dojazdowe 
badania mammograficzne 
i USG w 105. Szpitalu Woj-
skowym w Żarach. 

Przypominam, że prawo 
do bezpłatnych badań 
mają panie po ukończeniu 
50. roku życia do 69. włącz-
nie (decyduje rocznik uro-
dzenia) - co dwa lata. 

Dla kobiet młodszych i po 
ukończeniu 70. roku życia 
badania są płatne. Do bez-
płatnych badań w tej grupie 
uprawnia skierowanie od le-
karza specjalisty ginekologa 
lub onkologa.

Wszelkie informacje i zapisy 
pod numerem telefonu: 
68 455 67 79.

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Składam serdeczne podzię-
kowania za wzorową posta-
wę pracownikom Wojskowej 
Przychodni Specjalistycznej, 
a w szczególności 

doktorowi JANOWI 
SOBOLOWI, 

który okazał wielki profe-
sjonalizm, życzliwość i nie-
zwykle ciepłe podejście przy 
udzielaniu pomocy mojej 
ciężko chorej 

ŻONIE EWIE 

Ogromna wrażliwość i em-
patia, jaką wykazuje się 
On w podejściu do pacjen-
ta jest nieoceniona i stano-
wi o wielkim powołaniu le-
karza do niesienia pomocy 
innym. Pragnę podkreślić, że 
jest On nie tylko lekarzem, 
ale również człowiekiem.
Dziękuję w imieniu swoim 
i dzieci za profesjonalizm 
i zaangażowanie.

Józef Sęk
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Kaśka Janina 
Izdebska

11 lat minęło…
Wkurza mnie

Leje się woda na urbani-
styczny i estetyczny polski 
chaos. Rowy, zagłębienia, 
laski i łąki traktowane są 
jako naturalne miejsca wy-
walania brudów i odpadów. 
Płyną butelki, miliony pla-
stikowych butelek, opako-
wania naszego dostatku.

Kiedy w lipcu 1997 r. powódź 
tysiąclecia - jak ją nazwano - 
pustoszyła południową Polskę, 
wylały Nysa Kłodzka i Odra, 
a woda przebijała się przez wały 
we Wrocławiu, Nysa Łużycka 
oszczędziła Gubin. Oszczędziła 
go i w maju tego roku, kiedy roz-
szalała Odra, zagrażała, zalewa-
ła i podtapiała okoliczne miasta 
i gminy. Ale już parę miesięcy 
później, pokazała na co ją stać. 
Przypomniała sobie o Gubinie, 
który stanął jej na drodze jako 
ostatnie większe miasto. Zalała 
parę ulic, ale już dzisiaj można 
powiedzieć, że Gubin niemal 
zwycięsko wyszedł ze starcia 
z falą. I chociaż prowizoryczne 
zapory z worków z piaskiem zo-
stały przerwane, to obyło się bez 
większego zniszczenia.

A inne miejscowości? Jaka 
Polska przegląda się w wielkiej 
wodzie? 

Jak zwykle pełna sprzeczno-
ści i kontrastów. Coraz zamoż-
niejsza, ale bałaganiarska. Dy-
namiczna, lecz chaotyczna. So-
lidarna i dzielna, ale niezbyt 

mądra po kolejnych szkodach. 
Generalnie jednak ustrojowo 
i instytucjonalnie w tym drama-
cie sprawdziła się. Wojsko, poli-
cja, strażacy, ochotnicy - wszyscy 
z poświęceniem pracowali przy 
workach z piaskiem.

Niestety wszędzie, a Gubin 
nie jest w tym odosobniony, są 
tacy, którzy widzą w dramacie 
niezłą rozrywkę. Podczas gdy 
jedni, młodzi i starsi mieszkań-
cy z pełnym poświęceniem nie 
bacząc na zmęczenie wypełnia-
ją piaskiem worki i zabezpiecza-
ją nimi co sie da, inni na szczęście 
mniej liczni, przychodzą z pusz-
kami piwa i komentują: „Eee! to 
ma być powódź? Przyszliśmy zo-
baczyć fale a tu nic.” Komórka-
mi fotografują, wypatrując czegoś 
bliżej nieokreślonego, czym będzie 
można się pochwalić z powodzi.

Ci, których nie dotknęły powo-
dzie z przed 13 lat i maja tego 
roku wylęgli w pobliżu rzeki, by 
coś przeżyć - nareszcie w mieście 
będzie się coś działo!

A jeszcze jak pojawi się telewi-
zja, będzie można pożalić się na 
władze: „Burmistrz nic nam nie 
pomaga!” - i w ten sposób cho-
ciaż na chwilę zaistnieć. Można 
odwagę i elokwencję wzmocnić 
piwem - efekt stu procentowy. 
Bo ekipy najchętniej rejestru-
ją ludzkie emocje, sceny, które 
dobrze sprzedaje się na ekranie. 
Wtedy często okrojoną wypo-
wiedź włodarza miasta sprowa-
dza się do jednego zdania. Wy-
chodzi fajnie - pachnie sensacją.

Można się jeszcze zaznaczyć 
np. idąc chwiejnym krokiem 
wskazującym na spożycie przez 
wezbraną rzekę Lubicę. Może 

pokażą w telewizji? Gdyby taki 
„bohater” porwany został przez 
wodę, wzmocniłby statystyki 
ofiar powodzi.

Głupota ludzka nie ma granic, 
a ciekawość wygrywa z ro-
zumem.

W maju, kiedy Gubin był spo-
kojny, a Kosarzyn i Łomy 
nie, nieliczni (na szczęście) Gu-
biniacy urządzali sobie wyciecz-
ki samochodowe do zagrożonych 
powodzią wiosek i pomimo za-
mkniętej drogi, wjeżdżali na 
wały nad Odrą, na których dzień 
i noc pracowały ekipy, pomaga-
ło wojsko i z pełnym poświęce-
niem mieszkańcy, by zobaczyć 
jak wygląda powódź. 

Zapewne klęska powodzi nie 
jest niestety ostatnią z jaką przy-
szło nam się zmierzyć. Powódź 
ujawnia taką, być może banal-
ną prawdę o Polsce, że leży ona 
w specyficznym geograficznie 
miejscu i kataklizm, który się 
dziś przydarza, nie był ani nie-
przewidywalny, ani wyjątkowy.

Co zatem mielibyśmy zrobić, 
aby obronić się przed skutkami 
powodzi?

Przede wszystkim nie rąbać 
lasów w górach, odtwarzać ro-
ślinność na łąkach i terenach 
podmokłych, ponownie łączyć 
rzeki z ich terenami zalewowy-
mi. Nie powinniśmy więc osu-
szać bagien, nie powinniśmy 
lać wszędzie asfaltu, nie po-
winniśmy kryć każdego kawał-
ka chodnika i parkingu kostką. 
Dać wodzie wsiąkać.. No i - ubez-
pieczyć się. Trudno Polaka prze-
konać, że płacąc składki ubez-
pieczeniowe sam siebie wyba-
wia z ewentualnej tragedii. n

Proszę przypomnieć czytel-
nikom „WG” kiedy i w jakich 
okolicznościach została Pani 
dyrektorem Zespołu Szkół 
im. M. Kopernika?

Swoją „przygodę” ze szkołą roz-
poczęłam w 1979 r. Przyjechałam 
do Gubina „za pracą”.

Przez 14 lat pracowałam w SP 2, 
następnie w 1993 r. przeszłam do 
SP 1 - bo właśnie tam poszukiwano 
nauczyciela geografii. Stwierdzi-
łam, że będę miała bliżej do domu, 
a dzieci bliżej do szkoły. Nie są-
dziłam, że kiedyś ta decyzja będzie 
miała ogromny wpływ na moją 
przyszłość. Dwa lata później zo-
stałam zastępcą dyrektora szkoły, 
a po kolejnych dwu, czyli w 1999 r. 
(reforma oświatowa wprowadza-
jąca gimnazja), zostałam dyrekto-
rem Gimnazjum nr 1, które mieści-
ło się - jak żartobliwie mówiliśmy 
- na stancji w SP 1, czyli na 2. i 3. 
piętrze szkoły. W roku 2004 szkoły 
połączono i od tego czasu pełniłam 
funkcję dyrektora zespołu szkół.

Teraz kończy się u Pani 
pewien etap w życiu... Warto 
było pełnić tę funkcję? Jak 
Pani wspomina ten okres 
w życiu?

Podjęcie decyzji o przystąpie-
niu do konkursu na dyrektora 
gimnazjum, a następnie zespo-
łu szkół było dla mnie bardzo 
trudnym wyzwaniem. Miałam 
wówczas wiele obaw i rozterek 
pomimo, że nie boję się nowych 
wyzwań. Dzisiaj stwierdzam, 
że nie żałuję tamtej decyzji, 
a za wszystkie sukcesy dzięku-
ję całemu gronu i personelowi 
szkoły. Jeśli w życiu robi się to, 
co się lubi, wtedy to nie męczy.

Największe plusy i minusy 
bycia dyrektorem szkoły to...

Szkoła to miejsce, które dostar-
czało mi wiele radości i satysfak-
cji, bo brałam udział w kształto-
waniu serc i umysłów młodych 
ludzi. Starałam się, by w mojej 
szkole wszyscy czuli się dobrze, 
by młodzież, często stawiają-
ca pytania: kim jestem? dokąd 
zmierzam? czym jest świat?, 
otrzymała zawsze właściwe od-
powiedzi, by pracownicy mogli 

To miejsce dostarczyło mi wiele radości i satysfakcji 
- wspomina Genowefa Barabasz, do niedawna dyrektor 
Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Gubinie.

realizować bezpiecznie i spokoj-
nie swoje zadania.

Jakie były największe suk-
cesy szkoły za Pani kadencji?

To mogą ocenić nauczyciele, 
uczniowie, jak również i społe-
czeństwo Gubina - przecież szkoła 
funkcjonuje w niewielkim mie-
ście. Za czasów mojej kadencji 
szkoła po raz pierwszy otrzyma-
ła imię i sztandar. Dzięki wspar-
ciu władz miasta wykonanych zo-
stało wiele remontów, a najważ-
niejsze to: kapitalny remont sali 
gimnastycznej, wymiana okien 
w całej szkole, wymiana pokrycia 
dachowego oraz kapitalny remont 
budynku techniki - przeznaczo-
nego obecnie dla dzieci młod-
szych, remont budynku głów-
nego, w tym dachu i płytek ze-
wnętrznych. Szkoła ma nowe 
boisko. Jest wiele rzeczy, które 
w tym czasie zostało wykonanych, 
ale sukcesami są nie tylko remon-
ty i naprawy - sukcesami dyrek-
tora szkoły są sukcesy uczniów 
na konkursach i olimpiadach czy 
zdobywanie przez nauczycieli ko-
lejnych stopni awansu zawodowe-
go. Ogromnym osiągnięciem jest 
bardzo dobra współpraca z rodzi-
cami - naszymi partnerami w wy-
chowywaniu młodego pokolenia.

Czego lub kogo będzie Pani 
najbardziej brakowało?

Uczniów i atmosfery szkoły, 
nawet wszechobecnego gwaru.

Jak wygląda zwykły dzień 
dyrektora szkoły?

Dzień pracy dyrektora, a przynaj-
mniej mój, był zawsze bardzo długi. 
Lubiłam przychodzić do pracy 
wcześnie. Był to czas, w którym 
jeszcze bez obecności uczniów 
mogłam załatwić wiele ważnych 
spraw. Później było różnie. Nie 
ma dwu takich samych dni, dla-
tego rytm mojej pracy wymusza-
ła codzienność. Nigdy nie miałam 
u siebie w gabinecie tabliczki z go-
dzinami przyjęć. Rozmawiałam 
zawsze, gdy ktoś tego potrzebo-
wał. Byli to uczniowie, nauczycie-
le, pracownicy szkoły, rodzice czy 
wreszcie interesanci. Starałam się 
z znaleźć dla każdego czas. Często 
kończyłam pracę późno.

Zdradzi Pani plany na naj-
bliższą przyszłość?

Jak na razie to marzę o odpo-
czynku. A później?

Łatwiej jest być nauczycie-
lem czy dyrektorem? 

Pełnienie funkcji dyrektora 
w ogóle nie jest łatwym zadaniem, 
a już zarządzanie tak dużą szkołą 
jak nasza jest zadaniem szczegól-
nie trudnym. Przez te wszystkie 
lata aktywnie pracowałam nad 
tworzeniem, a następnie roz-
wojem naszej szkoły. Nigdy nie 
byłam obojętna na to, co się tutaj 
działo. Zawsze utożsamiałam się 
ze szkołą i pewnie dlatego zosta-
łam jej dyrektorem.

Rozmawiał Andrzej Matłacki
Oskarżony podczas zatrzymania

Próba wody!!!

W miniony piątek, 13 sierp-
nia, gubińscy policjanci otrzy-
mali informację o śmierci 39-let-
niej mieszkanki naszego miasta. 
Kobietę w jej mieszkaniu odna-
lazł syn. Wszystko wskazywało 
na to, że została zamordowana. 

Policja wezwała prokurato-
ra oraz specjalistów z dziedzi-
ny kryminalistyki. Po wnikli-
wym dochodzeniu ustalono, 
że konkubent denatki zadał jej 
cios nożem, a później udusił. 
Następnie z jej torebki zabrał 
430 zł oraz kartę bankomato-
wą, którą dokonał wypłaty pie-
niędzy w kwocie 400 zł.

Po kilku godzinach poszukiwań 
policjanci zatrzymali sprawcę za-
bójstwa. Mężczyzna przyznał się 
do zarzucanych mu czynów.

W poniedziałek 16 sierpnia 
Sąd Rejonowy w Krośnie Od-
rzańskim aresztował go na 
okres 3 miesięcy. W myśl obo-
wiązujących przepisów za za-
bójstwo grozi kara pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od 
lat 8, kara 25 lat więzienia albo 

kara dożywotniego pozbawienia 
wolności. (seb)

Morderstwo w Gubinie
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Po otrzymaniu informacji, że 
nadciąga fala na Nysie Łużyc-
kiej rozpoczął działalność (od 
soboty 7 sierpnia) komitet prze-
ciwpowodziowy, któremu prze-
wodniczył wójt Edward Aksa-
mitowski. W jego skład weszli 
także kierownicy referatów: go-
spodarki komunalnej i budow-
lanej Jerzy Kwaśny, rolnic-
twa i gospodarki wodnej Jakub 
Piekarczyk oraz m.in. Paweł 
Kiełek i Stanisław Pawłow-
ski. Ustalone zostały całodo-
bowe dyżury, wytypowano od-
powiedzialnych za bezpieczeń-
stwo poszczególnych odcinków 
wałów, zorganizowano współ-
pracę z mieszkańcami i OSP, 
ustalono ewentualne miejsca 
zbiórek i ewakuacji, wyznaczo-
no cztery autobusy, ewakuowano 
do szpitala dwie starsze osoby.

 Jak przekazał J. Piekarczyk, 
fala wodna na teren gminy przy-
szła w nocy z poniedziałku na 
wtorek (9/10 sierpnia) i w nie-
których miejscach zaczęła się 
przelewać przez wały.

W ich zabezpieczeniu naj-
większe zaangażowanie wyka-
zali mieszkańcy wsi leżących nad 
Nysą Łużycką, ale także OSP, 
funkcjonariusze straży granicz-
nej i policji oraz proboszcz pa-
rafii w Strzegowie.

Nie udało się jednak uniknąć 
podtopień. W rejonie Polanowic 
przez wyrwę woda dostała się do 
rzeczki Ładzica, która podtopiła 
cztery domy w Sadzarzewicach. 

Podtopione zostały też leśni-
czówka w Sękowicach, część 
pól leżących przy Nysie Łużyc-
kiej (nie wszędzie zdołano zebrać 
zboże), a przez cofkę rzeki Wer-
dawy największe straty poniósł 
właściciel stawów w Sękowicach. 
Już po przejściu fali zauważo-
no zniszczenia wałów w rejo-
nie Strzegowa. Powstały wyrwy 
wynoszące ponad 100 m i 30 m, 
a do ich uszczelnienia potrzeba 
ponad 15.000 worków. Wyrwy 
są likwidowane przez mieszkań-
ców oraz OSP, a 13. i 14. sierp-
nia pomagali także żołnierze 
z 5. Pułku Artylerii z Sulechowa. 
Pękła również podstawa wałów 
na około 30 m, ale jak przeka-
zał J. Piekarczyk, to tylko cud, 
że nie została wypłukana i nie 
doszło do zalania. Podtopione 
zostały również piwniczne po-
mieszczenia Urzędu Gminy przy 
ulicy Piastowskiej.

Przy zabezpieczeniu zużyto 
50.000 worków, 2.000 m kw. folii, 
pracowała koparko-ładowarka. 
Łączne koszty (transport, paliwo, 
żywność, użycie różnego sprzętu) 
wyniosły około 169.000 zł.

Trwa odkażanie pomieszczeń 
i naprawa wałów. Konieczna jest 
ich renowacja na całym odcinku 
Nysy Łużyckiej i Odry (od Połęc-
ka do Kosarzyna). Samorządow-
cy obawiają się jednak, że prace 
tak jak dotychczas nie zostaną 
wykonane i znów będą z obawa-
mi czekać na kolejną powódź.

 Zygmunt Traczyk

Ratowano też w gminie
Mówią o nas „pokolenie NIC”. 

Depresyjne, maniakalne, same 
sobie stwarzające kłopoty, nie 
wnoszące nic od siebie. Ponoć 
nie mamy szacunku dla innych, 
dla tradycji, można by tak wy-
mieniać bez końca. Ponoć nie 
mamy także ideałów, a w za-
sadzie to mamy jeden - „nic 
nie robić, nie mieć zmartwień, 
zimne piwko w cieniu pić”. Ale 
to my - pokolenie NIC - broni-
liśmy Gubin przed powodzią...

- Byłam pod wielkim wraże-
niem, gdy budowaliśmy tamę 
z worków przed Urzędem Miej-
skim. Dziewczynki lat 14, 15 
do 5.00 rano walczyły razem 
z nami z ciągle przybierają-
cą Nysą - opowiada dogłęb-
nie zaskoczona pani Magda, 

Młodzi podczas powodzi
mieszkanka ulicy Piastowskiej. 
Tak, byliśmy do końca. Nawet 
jak w pewnym momencie zgasło 
światło. Włożyliśmy w swoją 
ciężką pracę nasze młode serca 
i przykładaliśmy się do niej, jak 
mogliśmy najlepiej. Nikt nas do 
niczego nie zmuszał, po prostu 
chcieliśmy dać z siebie wszystko.

Schodziliśmy się nie tylko z tere-
nów zagrożonych zalaniem. Było 
sporo osób z góry, z osiedla Emilii 
Plater. Pojawiali się młodzi ludzie 
z innych części miasta. - Domino-
wała młodzież gimnazjalna i tzw. 
młodzież trudna. Ale nie tylko... 
- opowiada Grzegorz Śwital-
ski, nauczyciel ZSO - Działali nie-
zwykle sprawnie. W pół godziny 
ustawiliśmy wspólnie 30 metrów 
wału - dodaje fizyk. Tak, daliśmy 

radę. Byliśmy pełni gotowości. 
Tam, gdzie była potrzebna pomoc, 
tam byliśmy. - Młodzi biegali tam 
i z powrotem. Razem z chłopaka-
mi z wojska uwijali się nie chcąc, 
aby woda wdarła się do naszych 
mieszkań. Gdyby nie oni... Ja nie 
wiem co to by było - opowiada za-
płakany pan Ryszard. - Dzięku-
jemy im za wszystko. Uratowa-
li nam cały dobytek... - A do tego 
byli mili, sympatyczni i uprzej-
mi - dodaje pani Wanda.

Wszyscy ciężko pracowali-
śmy. Nigdy nie zapomnę widoku 
dziewczyny, która ze swoją nie-
odzowną damską torebką wsy-
pywała piasek do worków. Przez 
cały czas z tą torebką, do końca. 
I do końca z łopatą... Nie oczeku-
jemy za nasz wysiłek pochwał ani 
nagród. Jesteśmy mieszkańcami 
tego miasta. I było dla nas oczy-
wiste, że musimy pomóc. Jeszcze 
raz powtórzę: jesteśmy miesz-
kańcami tego miasta. I proszę 
o tym pamiętać. Słuchamy dziw-
nej muzyki, „okropnie” się ubie-
ramy, mamy własne koncepcje 
dotyczące fryzur i nieprzyzwoite 
formy zabawy. Ale tego właśnie 
chcemy i mamy do tego prawo, 
bo jesteśmy mieszkańcami tego 
miasta. Jeśli tzw. dorośli częściej 
będą o tym pamiętać, zamiast 
okazywać nam brak szacunku, 
to i my - MŁODZIEŻ - też bę-
dziemy częściej pamiętać o na-
szych powinnościach. Nie tylko 
podczas powodzi...

Agnieszka Cejwyż

dokończenie ze str. 1
Najważniejsze było ułożenie 

zapory, która powstrzymała 
wzbierającą wodę.

Fala kulminacyjna o wysoko-
ści 574 cm dotarła do Gubina 
we wtorek około 5.00. Poziom 
Nysy Łużyckiej wywołał cofkę 
na Lubszy, która wystąpiła ze 
swojego koryta i spowodowała 
podtopienia na ulicach Roose-
velta, Dąbrowskiego, Krasickie-
go, Grunwaldzkiej, Kunickiego, 
Słowackiego, Krakowskiej, Wy-
spiańskiego, Śląskiej i Legnic-
kiej. Z kolei sama Nysa Łużycka 
w niektórych miejscach przela-
ła się przez wały. Woda pojawi-
ła się na ulicach Piastowskiej, 

Majdanek, Lenino, Oświęcim-
skiej, Bohaterów, Zwycięstwa 
i Chrobrego. Na szczęście ewa-
kuacja ludzi nie była konieczna, 
ale budynki ucierpiały. Znisz-
czona została także Wyspa Te-
atralna.

Na szczęście woda bardzo szybko 
zaczęła opadać i na drugi dzień 
wszystkie ulice były już przejezd-
ne. Zaczęło się wypompowywanie 
wody z piwnic, wynoszenie znisz-
czonego dobytku, jednym słowem 
sprzątanie po powodzi. 

Dzisiaj, prawie dwa tygodnie 
po powodzi, miasto wraca do 
normalności. Przez kilkadzie-
siąt godzin walki z żywiołem wy-
korzystano 120 tysięcy worków, 

Walka z żywiołem
2 200 000 kilogramów piasku 
i 3 kilometry folii. Wszystkim za-
angażowanym należą się ogrom-
nie podziękowania za swój wkład 
w ratowanie Gubina przed możli-
wymi zniszczeniami. Można sobie 
tylko wyobrażać co byłoby, gdyby 
wały nie zostały na czas ułożone. 
W ciągu kilkunastu godzin po-
wstał 2,5 kilometrowy odcinek 
wału, inne zostały umocnione. 
To dzięki tym działaniom woda 
nie wyrządziła poważnych szkód. 
Wszyscy specjaliści twierdzą, że 
walka z tzw. powodzią błyskawicz-
ną jest bardzo trudna. Na szczę-
ście Gubin i gubinianie stanęli na 
wysokości zadania! Dziękujemy!

Krzysztof Kaciunka

Chciałem zostać policjantem, 
a zostałem strażakiem - mówi 
mł. kpt. Dariusz Kostyszak 
- dowódca gubińskich straża-
ków. Ale jednak noszę mundur! 
Wszystko zaczęło się prozaicz-
nie. Poszedłem z kolegą, któ-

rego tata był prezesem jednej 
z jednostek OSP niedaleko Go-
rzowa Wlkp. na zawody stra-
żackie i tak mnie one zafa-
scynowały, że postanowiłem 
zostać strażakiem. Po ukoń-
czeniu szkoły w Poznaniu zo-
stałem skierowany do służby 
w Krośnie Odrz., gdzie prze-
pracowałem 9 lat. Następnie 
otrzymałem propozycję objęcia 
dowództwa jednostki w Gubi-
nie. Był to rok 1997 - czas powo-
dzi tysiąclecia w Polsce. Wszy-
scy zadawali sobie pytanie, czy 

Przede wszystkim musimy 
pomagać ludziom - mówi 
asp. sztab. Artur Bohatkie-
wicz z PSP, któremu „wielka 
woda” zalała jeszcze niewykoń-
czony dom i bar - miejsce pracy 
małżonki. Decydując się na taką 
służbę musimy myśleć o innych, 
aczkolwiek także mamy duże 
szkody i straty spowodowane 

Jednak w mundurze!
wielka woda dosięgnie także 
województwo zielonogórskie? 
Pamiętam potworne zmęcze-
nie i wiele nieprzespanych 
nocy. Wielka woda przyszła 
do Gubina dopiero przed kilko-
ma dniami, ale i tak wyszliśmy 
z powodzi stosunkowo obronną 
ręką - mówi.  Mł. kpt. D. Kosty-
szak w swoim życiu zawodowym 
gasił wiele pożarów, brał udział 
niezliczoną ilość razy w ratowa-
niu życia i mienia ludzkiego. 
Najbardziej jednak przeżywa, 
gdy ofiarami zdarzeń i wypad-
ków są dzieci… Sam jest ojcem 
dwóch prawie dorosłych córek. 

W konkursie SMS na „Najlep-
szego strażaka roku 2010” or-
ganizowanym przez Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 
i „Gazetę Lubuską” znalazł się 
wśród najlepszych, otrzymując 
ponad 2300 głosów.

Chciałbym w tym momencie 
za pośrednictwem „Wiadomo-
ści Gubińskich” podziękować 
Wszystkim Tym, którzy na 
mnie głosowali. Składam rów-
nież podziękowania za włożo-
ny trud i wysiłek moim straża-
kom  - podkreśla D. Kostyszak.

PS. Do gratulacji dołącza się re-
dakcja „WG”.

Antoni Barabasz

zalaniem nas przez wezbrane 
wody Nysy. Co do szkód, okre-
ślą je rzeczoznawcy, na razie 
nawet nie myślę o skutkach. 
Na pewno będziemy się stara-
li - jak wszyscy poszkodowani 
- o stosowną zapomogę. Teraz 
marzę o tym, by jak najszybciej 
zakończyć akcję wypompowy-
wania wody i w końcu odespać 

„zarwane” noce. Za pośrednic-
twem „WG” proszę o zgłasza-
nie wszystkich potrzeb na nasz 
numer alarmowy (998). Jeź-
dzimy sukcesywnie do każdego 
wezwania i pompujemy wodę. 
Proszę jednocześnie o wyrozu-
miałość, nasze siły i środki są 
także ograniczone. Dziękuję.

Rozmawiał AB.

Straż na straży

Jesteśmy mieszkańcami tego miasta
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Piotr Puszkarski

Zastępca Dyrektora 
d/s filii PUP w Gubinie 

Uważam, że nasze miasto... 
Ma szansę przy umiejętnym za-
rządzaniu na rozwój społeczny 
i gospodarczy. Najważniejsze, 
abyśmy więcej uwagi poświęca-
li własnej pracy, a nie skupiali 
się na krytyce innych! 
Moje ulubione miejsce 
w Gubinie to...
Wyspa Teatralna.
Nie wyobrażam sobie dnia 
bez… 
Przyznaję: kawy i papierosa - 
niestety.
Mój największy sukces to... 
Satysfakcja z dzieci i pracy. 
Wymarzone miejsce na wa-
kacje… 
Karpacz i jeszcze raz Karpacz. 
Ostatnio najbardziej 
działa mi na nerwy... 
Ludzka bezmyślność i brak sa-
mokrytycyzmu wobec siebie 
samego, szczególnie w polityce.
Często myślę o...
Przyszłości swoich dzieci.
Bałbym się… 
Stracić bliską osobę.
W przyszłości planuję...
startować w jesiennych wybo-
rach samorządowych na wójta 
Gminy Gubin.
Muzyka, film, czy książka? 
Wolny czas spędzam...
W gronie znajomych, na meczu 
Rywala Stargard Gubiński 
i w kuchni. Przyznaję, nie pa-
miętam kiedy ostatnio czyta-
łem. Z powodów zawodowych 
moje ostatnie lektury to Ustawy 
i Rozporządzenia. Muzyka tylko 
do tańca, a mój ulubiony film to 
„Sami swoi”.
Moje ulubione danie to… 
Własnoręcznie przygotowana 
karkówka z pieczarkami.
Mam słabość do...
Wiewióreczki, ale to tajemnica!
Moje dewiza życiowa brzmi... 
Być sobą i akceptować ludzi 
takimi, jacy są. n

O sobie samym
Redaguje andRzej Matłacki

Nasze miasto w ostatnim czasie 
zostało poddane ciężkiej próbie. 
To od nas wszystkich zależało, 
czy w dostateczny sposób obro-
nimy się przed skutkami fali kul-
minacyjnej. W jakim stopniu wy-
wiązaliśmy się z tego zadania? 
O wyrażenie opinii na ten temat 
poprosiliśmy ekspertów, osoby 
uczestniczące w akcji powodzio-
wej oraz mieszkańców z nasze-
go regionu.

Miłosz Jasek (Lubuski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych): 
Uważam, że miasto obroniło się 
na tyle, na ile było to możliwe. 
Mieliśmy za zadanie ochronić 
prawie 2,5 km odcinek, co nie jest 
przecież sprawą łatwą i szybką 
do zrealizowania. W przyszło-
ści warto pomyśleć o tym, aby 
w Gubinie działał system ochro-
ny przeciwpowodziowej. Takie 
projekty to bardzo istotna rzecz.

Władysław Stachowiak 
(Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego): Niezwykle istotny był 
fakt, że służby były odpowied-
nio zmobilizowane i potrafiły 
działać prewencyjnie. Gdyby nie 
ich ogrom pracy, straty mogły 
być dużo większe. A nie było 
łatwo, ponieważ nurt rzeki był 
niezwykle silny. Ogólnie akcję 
powodziową można zaliczyć do 

Zdaliśmy egzamin z solidarności
udanych. Jest to sukces zarówno 
władz miejskich, jak i zwykłych 
mieszkańców.

Justyna Karpisiak (wice-
burmistrz Gubina): Wszyscy 
z poświęceniem walczyli o to, 
żeby skutki powodzi były jak 
najmniejsze. Dzięki wysiłko-
wi mieszkańców Gubin został 
uratowany. Cieszy bardzo, że 
w trudnych momentach stanę-
liśmy na wysokości zadania.

Edward Patek (radny Gubina): 
Osobiście byłem i pracowałem 
przy budowie wałów na ulicy Pia-
stowskiej. Bardzo cieszyło mnie 
zaangażowanie gubinian. Mamy 
teraz dowód na to, iż w kryzyso-
wych sytuacjach możemy nawza-
jem na siebie liczyć.

Rafał Wypych (inspektor do 
spraw obrony cywilnej Urzędu 
Miejskiego): Zarówno mieszkań-
cy, urzędnicy, jak i służby stara-
ły się, aby w jak najmniejszym 
stopniu odczuć skutki powodzi. 
Każdy miał przed sobą określo-
ne zadania, dzięki czemu łatwo 
było koordynować pracę ludzi 
zaangażowanych w akcję.

Alicja Ratowicz (zastępca na-
czelnika Wydziału Komunalnego 
i Inwestycji): Jestem pełna po-
dziwu dla osób, które zaanga-
żowały się w akcję powodziową. 

Zrobiliśmy wszystko, co było 
w naszej mocy. Oczywiście nie 
unikniemy krytycznych opinii, iż 
pewne rzeczy można było zrobić 
lepiej i szybciej reagować na dane 
sytuacje. Tylko osoby, które były 
w centrum wydarzeń wiedzą, jak 
było naprawdę. Należy pochwa-
lić mieszkańców, którzy pomagali 
nie zważając na zmęczenie i porę 
dnia lub nocy. I były to osoby nie 
tylko z terenów zagrożonych za-
laniem. Brawo!

Tomasz Kaczmarek (radny 
Gubina): Moim zdaniem miasto 
było dobrze zabezpieczone. Zda-
liśmy egzamin z ludzkiej solidar-
ności. Gdyby nie dobra współ-
praca mieszkańców, wojska, 
służb i urzędu miejskiego, Gubin 
z pewnością ucierpiałby znacznie 
bardziej. Uważam, że nasze spo-
łeczeństwo spisało się na medal. 
Dzięki naszym wspólnym wy-
siłkom zdołaliśmy opanować 
żywioł. Podziękowania należą się 
gubinianom, którzy nie tylko an-
gażowali się w budowę wałów, 
ale również dostarczali żywność 
i wodę. A w takich sytuacjach 
często szklanka wody lub kawy 
była na wagę złota. 

Julita Gmyrek (mieszkanka 
Gubina): Myślę, że ludzie oraz 
władza dużo wcześniej zaczęli 

się przygotowywać do przyję-
cia fali, co najpewniej zmniej-
szyło szkody. Urząd Miejski 
dobrze zaopatrywał mieszkań-
ców w potrzebne worki z pia-
skiem. Przepływ informacji nie 
był jeszcze do końca dopraco-
wany, bo ludzie nie wiedzieli 
na bieżąco, czego mają się spo-
dziewać. Mieszkańcy miasta od 
razu wzięli się do pracy, pomaga-
li sobie nawzajem, dbali o dobro 
swoje i innych. Byłam pod wiel-
kim wrażeniem życzliwości służb 
miejskich, żołnierzy. Jak najbar-
dziej starali się służyć pomocą. 

Nawojka Kiecoń (mieszkan-
ka Wałowic): Fala jaka przy-
szła na szczęście nie była aż tak 
wielka, aby zalać cale miasto. 
Ludzie, którzy mieszkają na 
ulicy Piastowskiej na pewno po-
nieśli straty i trzeba im pomóc. 
Uważam, że ludzie w takiej tra-
gedii potrafią być jak najbar-
dziej solidarni. Każdy ile miał 
sił, układał worki, zabezpiecza-
jąc domy przed wtargnięciem 
wody do środka. Służby spisały 
się na medal. Już w poniedziałek, 
przed falą kulminacyjną zwoziły 
swoje maszyny i zamykały ulice. 
Jeszcze przed powodzią policja 
jeździła po mieście i ostrzegała.

Opinie zebrał Andrzej Matłacki

Jest poniedziałek 9 sierpnia, do 
Gubina zbliża się fala powodzio-
wa na Nysie.

W nocy minęła Przewóz. Są sy-
gnały, że się spłaszcza.

W Gubinie wypuszczono już 
wodę ze zbiornika zasilające-
go elektrownię. Prześwit pod 
mostem granicznym pełny, zapory 
podniesione. Wartki strumień 
wody płynie ku wyspie, omywa 
ją z obydwu stron. Lubica leniwa 
z czystą wodą, jakby nie mogła się 
przebić do nurtu Nysy Łużyckiej.

Stoimy na moście z Bogda-
nem Kellerem, który przez pa-
ręnaście lat dyrektorował w gu-
bińskim PGKiM (obecnie PUM).

Ty takich powodzi kilka zapew-
ne pamiętasz? - pytam. Niektó-
rych nie da się zapomnieć - słyszę. 

- Najgorsza była w 1979 r. 
Był to lipiec. Coś przebąkiwa-
no o opadach w Sudetach, ale 
ja o tym nie miałem pojęcia. 
Wprawdzie walczyłem kilka 
razy z wezbraniami na Bobrze 
w Szprotawie, które to wezbra-
nia były bardzo gwałtowne… 
Tutaj nowy teren, inna rzeka, 
zapewne mniej groźna, myśla-
łem. Będąc w pracy ostatni dzień 
przed urlopem przekazałem pro-
tokolarnie obowiązki zastępcy. 
Niepokój jednak wzbudził we 
mnie padający dużymi kroplami 
rzęsisty deszcz. Z podwórka na-
szego zakładu na ul. Piastowską 

Przed najgorszym
płynął strumień wody. Zanim 
doszedłem do samochodu w pół-
butach miałem mokro. Takiego 
opadu dawno nie było. 

Pod domem na Konopnickiej 
wody nie odbierają studzien-
ki - niedobrze. Ale jutro jedzie-
my nad morze, to pogoda po-
winna być, odpoczniemy. Przy-
gotowujemy wszystko do wy-
jazdu. Komunikat Wicherka 
po „Wiadomościach” nie jest 
optymistyczny. Na zachodzie 
opady ciągłe mają trwać kilka 
dni. Rano wyjrzało na chwilę 
słoneczko, ale wkrótce deszcz 
znowu zaczął padać. Poszedłem 
nad Lubicę - znacznie wezbra-
ła, może ponad metr. Gdy wró-
ciłem do domu dowiedziałem 
się, że wojewoda ze względu na 
spodziewaną powódź na Nysie 
i Lubicy odwołał mnie z urlopu. 
Wody przybywało z minuty 
na minutę. Podniesienie śluz 
przy elektrowni spowodowało 
cofkę na Lubicy, która i tak już 
miała stan alarmowy. Gdy stan 
wody w Nysie wciąż się podno-
sił, Lubica rozlewała się już po-
wyżej Gubina.

Podjęto rozpaczliwe próby 
ratowania miasta. Wojsko za-
dysponowało kilka oddzia-
łów - przecież byli na miej-
scu. Wyjechały na Piastow-
ską amfibie, pojawiły się pon-
tony. Niektórych mieszkańców 

ewakuowano. Stan wody był 
wysoki. Zalało piwnice na Pia-
stowskiej również po prawej 
stronie. Ledwo wyniesiono ar-
chiwum w Urzędzie Miejskim. 
Woda była pod bankiem i pod 
drzwiami naszej dyrekcji. Wie-
czorem opady ustały, stan wody 
malał. Do porządkowania i osu-
szania zalanych piwnic, garaży, 
ogródków można było przystą-
pić dopiero po dwóch dniach. 

W tym momencie przeszedł 
obok nas burmistrz Bartłomiej 
Bartczak z kimś ze Straży Miej-
skiej. Szedł w kierunku mostu 
granicznego. Widzę, że się mar-
twicie - zagadnął mimochodem 
z pogodnym uśmiechem. Ja też 
się niepokoję, myśląc czy damy 
radę.

No i dyskusja zeszła na temat 
burmistrza. Plotek nie wypada 
powtarzać, ale mój rozmówca 
wyraził kilka słów refleksji.

Pewno martwi go niedawno 
ukończona wyspa i ten deptak 
od granicy do baszty.

Myślę, że wyspy nie zaleje, 
takie mam przeczucie - mówi 
Bogdan. 

Swoją drogą, to co się dziś 
robi w mieście oraz zaangażo-
wanie jakie wykazują miesz-
kańcy, a szczególnie młodzież, 
wojsko, strażacy nie wzięło się 
samo z siebie. 

No dobrze, ale jako hydrolog 

jakie dajesz szanse miastu? - 
pytam. Optymistyczne jest to 
- mówi - że Lubica nie wzbie-
ra, ale cofki nie da się uniknąć. 
Cofka występuje przy każdym 
wezbraniu Nysy. Szybkość 
przepływu wody w Nysie jest 
znacznie większa niż w Lubicy, 
wynika to ze spadku dna. Kto 
nie był w „Worku turoszow-
skim” to nie wyobraża sobie, co 
oznaczają w tym terenie opady 
140 litrów/m kw., gdy w koło są 
strome zbocza. 

Rzeczka Witka porówny-
walna jest do Łomianki, ale 
zbiornik techniczny kopalni 
Turów skupia 1,5 mln m sześć. 
wody. Jeśli podają, że wyrwa 
obok tamy ma długość 100 m, 
a spiętrzenie wynosiło 6 m, to 
mówiąc obrazowo woda popły-
nęła z dużym impetem z tysiąca 
zbiorników takich jak w Gubinie. 

To nie wyobrażalna siła i ude-
rzenie. Ta fala rozciągnie się 
na Nysie na 30-40 km. Wej-
dzie w każdą szparę, wypełni 
wszystkie dopływy, przepusty, 
zrobi cofki kanalizacyjne.

Na to niestety nie ma siły. Dla-
tego najlepszą dla ludzi sprawą 
jest ewakuacja. Oddala to roz-
pacz, łagodzi przeżycia, daje 
możliwość uporządkowania 
działań prewencyjnych. Zawsze 
jednak warto mieć nadzieję. 

Oleg Sanocki
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p Przy ul. Majdanek ciężka praca przyniosła pożądane skutki

p Duży udział w układaniu wałów miała młodzież

p Bartłomiej Bartczak wciąż monitorował sytuację

p Nurt Nysy Łużyckiej bez przerwy przybierał na sile p Skrzyżowanie ulic Piastowskiej, Chrobrego i Grunwaldzkiej pod wodą

p Fala kulminacyjna nadeszła nad ranem

p Służby mundurowe pracowały bez wytchnienia dzień i noc

p Wśród osób pomagających nie brakowało kobiet
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p Zalana ścieżka rowerowa przy ul. Piastowskiej

p Przy ul. Słowackiego cofka na Lubszy spowodowała podtopienia

p Wysoki stan wody na Lubszy

p Podczas powodzi ucierpiała także Wyspa Teatralna p Media żywo interesowały się powodzią w Gubinie

p Skutki fali kulminacyjnej można było odczuć w wielu miejscach

p Ogólniak odczuł skutki żywiołu

p Dotychczasowe środki transportu zastąpił ponton
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 Z Ziemi Gubińskiej OpRacOwanie i pRzekład - kRzysztOf fReyeR pRzy wspaRciu stOwaRzyszenia pRzyjaciół zieMi gubińskiej

- W południowo-wschodniej 
części starówki w bezpośred-
nim sąsiedztwie rzeki Lubszy, 
pomiędzy (dzisiejszymi) ulica-
mi: Racławicka, Wyspiańskie-
go i Krakowska, znajdował się 
centralnie położony plac, który 
zawsze wykorzystywano jako 
miejsce zabawy oraz teren po-
stojowy dla karuzeli (foto 1) 
i cyrku. W kierunku wschodnim 
na małym wzniesieniu stoi zna-
mienny budynek główny kra-
jowego zakładu dla głuchonie-
mych dawnej prowincji Bran-
denburg (dziś wspomniany na 
wstępie Zespół Szkół), którego 
wielkość optycznie podkreśla 
wspomniany plac - opowiada 
E. Wittchen.

Przepływająca tędy Lubsza, 
niegdyś nazywana też Lubis, 
nadawała temu miejscu stosow-
ną nazwę - Lubstplatz, czyli Plac 
Lubszański.
- My, dzieci z okolicznych ulic, 
do których należała też wspo-
mniana Wyspiańskiego (foto 2) 
oraz dzisiejsza Kunickiego, znaj-
dowaliśmy tu wolną przestrzeń 
konieczną do zabawy i wyszale-
nia się. Zimą zjeżdżaliśmy tu na 
sankach z małej górki, na której 
stał zakład dla głuchoniemych. 
Ale również na ulicy Krakow-
skiej, w okolicy łąk nad Lubszą, 
tam, gdzie zakład oczyszcza-
nia miasta gromadził usunięty 

z ulic śnieg zbieraliśmy się, aby 
budować zamki i szaleć w śnież-
nych masach. Często przycho-
dzili tu uczniowie z sąsiedniej 
szkoły (dziś ZSLiT), którzy zu-
pełnie zapominali, że po lek-
cjach trzeba iść do domu.

Wielgachny plac bardzo 
chętnie wykorzystywano do 

Plac Lubszański

zmagań sportowych takich 
jak piłka nożna, jazda rowerem 
czy bieganie. Często dochodzi-

ło do sporów z chłopakami z są-
siedztwa, z dzisiejszych ulic Ka-
liska, Rydla i Ogrodowa, które 
określaliśmy mianem „wojny” 
i niewątpliwie było to związa-
ne myślowo z toczącą się wtedy 
wojną. Do gry w piłkę tworzo-
no dwie drużyny, bramki bu-
dowano z dwóch cegieł lub 
kęp trawy. Jeśli było za mało 
graczy, grano tylko do jednej 
bramki. Nasza pomysłowość 
nie znała granic!

Również po zakończeniu 

wojny w maju/czerwcu 1945 
roku szaleliśmy na tym placu. 
Często w niewiedzy o czyhają-
cych niebezpieczeństwach wy-
korzystywaliśmy militarny 
złom do oznaczania bramek.

Punktem szczytowym zawsze 
była przyjeżdżające karuzela 
lub cyrk. Wtedy przybywały 

tu masy ciekawskich przez co 
my, „miejscowi”, czuliśmy się 
dość mocno stłoczeni.

Podczas lub po szaleństwach 
na świeżym powietrzu nie raz 
dopadał nas głód. Wtedy szli-
śmy do pobliskiej lodziarni (na 
Wyspiańskiego) lub do sklepu 
po tanią torebkę kiszonej ka-
pusty. Niektóre dzieci przyno-
siły od piekarzy kawałki ciasta.

Po dziś dzień w pamięci utkwi-
ło mi wiele nazwisk z tamtych 
lat… - dodaje E. Wittchen. 

Jesienią 1944 roku, pod koniec 
drugiej wojny światowej, prze-
prowadzano tu dla mieszkańców 
obowiązkowe zajęcia i ćwicze-
nia z zakresu obrony przeciw-
lotniczej.
- Jako mały chłopiec zobaczy-
łem, jak dowódca z Hitlerju-
gend drylował tu swoich pod-
władnych na sposób militar-
ny i z użyciem szorstkiego tonu 
głosu. Były to zdania, które 
poniżały. (…) W lutym 1945 
roku, kiedy zbliżał się koniec 
wojny, Plac Lubszański opu-
stoszał. Ludzie szukali schro-
nienia w zachodnich częściach 
kraju. Wielu już nigdy nie uj-
rzało swego ukochanego placu. 
Jak wielu innych, ja i mój brat 
po zakończeniu wojny tak od 
maja 1945 roku ponownie zain-
teresowaliśmy się tym placem 
jako miejscem do zabawy. 20 
czerwca 1945 roku musieli-
śmy jednak na zawsze opuścić 
nasze rodzinne miejsca życia. 
Dla mojego pokolenia Plac Lub-
szański pozostanie częścią na-
szych wspomnień - podsumo-
wuje nasz bohater.

Na podst. „Gubener Heimatbrief”
(„Gubeński List Regionalny”) 

2/2007

Teren „starego” boiska szkolnego Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika pomiędzy uli-
cami Racławicką i Krakowską praktycznie nie ma dużego znaczenia historycznego. Do 
roku 1945 był to ogólnodostępny Plac Lubszański (Lubstplatz), na którym ustawiał się 
cyrk i karuzela, a dzieci z okolicznych ulic spędzały czas wolny. W tamtym czasie jednym 
z tych beztroskich dzieciaków był Eberhard Wittchen, dziś mieszkaniec sąsiedniego 
Guben, który po latach we wspomnieniach powraca do beztroskiego czasu i ulubionych 
miejsc zapamiętanych z dzieciństwa, które przypadło na lata drugiej wojny światowej.

1 - Karuzela na Placu Lubszańskim, okres międzywojenny

2 -  Zachowany do dziś (choć mocno zmieniony) budynek mieszkalny po północnej 
stronie dzisiejszej ulicy Wyspiańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu na 
Lubszy i dawnego Placu Lubszańskiego

W sobotę 31 lipca poseł Marek 
Cebula został mistrzem Polski 
w Triathlonie w kategorii VIPów, 
o czym poinformował Grzegorz 
Garczyński z biura poselskiego. 
XXII Mistrzostwa Polski odbyły 
się w miejscowości Górzno 
w woj. kujawsko-pomorskim.

Poseł Cebula wraz z posłem 
Platformy Obywatelskiej An-
tonim Mężydło oraz burmi-
strzem miasta Górzno Rober-
tem Stańko stanowili trzy-
osobową zwycięską druży-
nę. Zawodnicy mieli do poko-
nania 1500 metrów pływania 
(R. Stańko), 37,8 km jazdy ro-
werem (M. Cebula) oraz 10,8 km 
biegu (A. Mężydło).

- Nie sądziłem, że uda nam 
się wygrać. Od wielu lat upra-
wiam amatorsko kolarstwo, 
jednak w zawodach o tak wyso-
kiej randze startowałem pierw-
szy raz - powiedział poseł Cebula 
- Dwa tygodnie przed mistrzo-
stwami rozpocząłem intensyw-
ne treningi pod okiem kolegi tre-
nera Roberta Maciąga. Prze-
jechałem setki kilometrów, które 

Marek Cebula mistrzem Polski
jak widać dały efekt w postaci 
mistrzostwa. Zwycięstwo cieszy 
tym bardziej, iż nasi rywale byli 
bardzo silni, świetnie przygo-
towani i w dodatku o kilka lat 
młodsi.

- Myślę, że o zwycięstwie zde-
cydowały upór i determinacja 
do osiągnięcia celu, które po-
magają Markowi na każdym 
kroku jego kariery sporto-
wej i politycznej - powiedział 
trener R. Maciąg.

Poseł M. Cebula przejechał dy-
stans 37,8 km w 60 minut i 28 
sekund, co dało średnią prędkość 
38 km/godz. Można łatwo poli-
czyć, że trasę z Krosna Odrzań-
skiego do Zielonej Góry mógłby 
pokonać na rowerze prawie w tym 
samym czasie co autobus PKS.

Koledzy z drużyny posła Cebuli 
również wykazali ponadprzecięt-
ne zdolności sportowe. Poseł 
A. Mężydło jest mistrzem świata 
parlamentarzystów w biegu ma-
ratońskim, natomiast burmistrz 
R. Stańko od czasów studenckich 
trenuje pływanie.

Oprac. M.B-T

Dziś już nikt nie dziwi się, gdy 
wraz ze zmianą opcji politycz-
nej w mieście, zmienia się re-
daktor naczelny „Wiadomości 
Gubińskich”.

Ale wtedy powstała wrzawa, 
jakby naruszono jakąś świętość.

A było to tak. Przewodniczący 
Klubu Radnych SLD wystoso-
wał pismo do burmistrza, poda-
jąc je do wiadomości dyrektora 
GDK, by nie przedłużać umowy 
redaktorowi naczelnemu na 
koniec stycznia 1999 r. Zrezy-
gnowano z doniesienia do Pro-
kuratury i Urzędu Skarbowego 
o popełnieniu przestępstwa - bo 
i takie wnioski były. Sugerowa-
no powołanie na redaktora na-
czelnego Olega Sanockiego, 
który niemal od początku ist-
nienia pisma publikował w nim 
głównie artykuły przyrodnicze.

Wsparcia dla burmistrza Wło-
dzimierza Rogowskiego miał 
udzielić w tej sprawie przewod-
niczący Komisji Kultury dr Ry-
szard Pantkowski i udzielał.

Zaczęło się mocowanie z cie-
niem. Sanocki był redaktorem 
naczelnym „WG”, ale nikt nie 
czuł się w obowiązku przekazać 
mu agend dwutygodnika. Prze-
kazanie nigdy nie nastąpiło. 

Pozostała w redakcji zatrud-
niona na stałe Barbara Fir-
lej-Malinowska, która mówiąc 
w skrócie, wcale nie miała za-
miaru pracować i po pięciu 
dniach odeszła na długotrwałe 
zwolnienie lekarskie.

Jak ujawnił później jeden z ze-
społu redakcyjnego, plan był 
prosty: Sanocki nie wyda ko-
lejnego numeru periodyku, 
będzie ośmieszony - zrezygnu-
je. Wtedy wróci stare. W tym 

czasie zawiązała się już koalicja 
polityczno-prasowa, ktoś wyło-
żył pieniądze, ktoś szybko zare-
jestrował nowy tytuł dwutygo-
dnika i zalegalizowano „Gazetę 
Gubińską”.

Na prezentację pierwszego 
numeru poproszono władze 
miasta, jak również elegancko, 
nowego redaktora „WG”, który 
przybył (raczej mało spodzie-
wany) na bankiet w restauracji 
„Tercet”.

Tuż po oficjalnych wystąpie-
niach poszedł szmer po sali, 
że wprawdzie z jednodniowym 
opóźnieniem, ale wyszły „Wia-
domości Gubińskie”, których eg-
zemplarz oglądano. Z perspekty-
wy czasu uważam, że był to sła-
biutki debiut, co mocno wyeks-
ponowano w następnym wyda-
niu „Gazety Gubińskiej”.

Były też powody do radości, bo 
był z nami główny twórca „WG” 
Adam Kowalski. Pozosta-
li z dawnego zespołu tylko Ta-
deusz Żachuń, Józef Wojto-
wicz i tytularnie na zwolnieniu 
B. Firlej-Malinowska.

Przyszli nowi, a niektórzy 
z nich na stałe zapisali się jakby 
złotymi zgłoskami w „Wiadomo-
ściach Gubińskich”. Bo życie nie 
znosi próżni i nie ma ludzi nie-
zastąpionych.

Ja, po wielu latach wojnę 
między „WG” i „Gazetą Gubiń-
ską” wspominam jako najlepszy 
doping, jaki mógł mi się kiedy-
kolwiek przydarzyć.

Zapewne i następne zmiany re-
daktorów naczelnych w Wiado-
mościach będą, ale sam periodyk 
nie powinien na tym nic stracić 
ze swego znaczenia. cdn.

Oleg Sanocki

Jak hartowała się stal
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Zagospodaruje każde pieniądze

Na 6. Noc Muzeów zapraszają 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Gubińskiej i Muzeum Miasta 
i Przemysłu w Guben. W ramach 
tego wydarzenia, organizowane-
go wspólnie od lat, 4. września 
już o godz. 18.00 w Muzeum 
Miasta Guben (Gasstrasse 13 - 
urząd miejski) chętni, przy spe-
cjalnym stoisku do przymierza-
nia kapeluszy będą mogli wyko-
nać sobie pamiątkową fotografię 

6. Noc Muzeów
z Ricardo Priebe. O godz. 19.30 
odbędzie się pokaz mody z udzia-
łem agencji „Eyecatcher dance 
unlimited” i „DJ Mik’a” z Cott-
bus - prezentacja starej i nowej 
mody (bielizna, dessous). An-
dreas Peter o godz. 20.30 spa-
cerkiem przeprowadzi chętnych 
w okolice Baszty Ostrowskiej, 
gdzie SPZG i gubeńskie muzeum 
szykują kolejne niespodzianki.

Na dziedzińcu SPZG (dawny 

WDT) od godz. 18.00 pokazywa-
ne będą projekcje multimedial-
ne dotyczące starego i nowego 
Gubina. Około godz. 21.00 prze-
widywane są najprawdziwszy 
taniec brzucha i poczęstunek 
dla wszystkich gości. Izba Mu-
zealna czynna będzie do ostat-
niego zwiedzającego.  4. wrze-
śnia jest więc okazją do podzi-
wiania z Baszty Ostrowskiej pa-
noramy miasta nocą. (sp)

Organizatorzy zapraszają do udziału w Quizie Rodzinnym, w ramach którego należy udzielić odpowiedzi na trzy pytania:

1. Kto i kiedy nadał prawa miejskie naszemu miastu?
2. Podaj imię i nazwisko  burmistrza Gubina i Guben.
3. Kiedy (dzień i miesiąc) odbył się ostatni wspólny polsko-niemiecki korowód?

Odpowiedzi w formie pisemnej należy składać do 4. września do godz. 20.00 w Izbie Muzealnej SPZG Gubin, ul. 3 Maja 2 (godz. 10-15) lub 
w Muzeum Miasta i Przemysłu Guben, Gasstrase 13. Dla zwycięzców ufundowano cenne nagrody. Osoby chcące wziąć udział w losowaniu 
nagród prosimy o podanie nazwiska, adresu, ewentualnie numeru telefonu. Losowanie nagród około godz. 22.00. Serdecznie zapraszamy.

O podsumowanie minione-
go półrocza 2010 r. poprosiłam 
Piotra Puszkarskiego - Za-
stępcę Dyrektora PUP w Krośnie 
Odrzańskim ds. filii w Gubinie.

Cieszy zaangażowanie dużych 
środków z Funduszu Pracy oraz 
pozyskiwanie środków z projek-
tów - ogółem 8.211.919 zł. Środki 
z FP to 4.963.248 zł. Dzięki nim 
w Gubinie podjęło pracę 201 osób. 
Z rezerwy regionalnej, projekt do-
finansowany z EFS - 2.479.883 zł 
- pracę podjęło 101 osób. 

Zrealizowano zgłoszone trzy 
projekty: „45/50 plus”, „Aktywi-
zacja zawodowa osób do 30. roku 
życia” i „Klęski żywiołowe oraz 
inne zdarzenia nieprzewidywal-
ne” (Urząd Gminy). Dzięki tym 
projektom PUP w Gubinie po-
zyskał dodatkowe środki finan-
sowe, w wysokości 662.720 zł. 

6 sierpnia wysłano do ministra 
nowe dwa projekty. Brawo! Po-
zostało już tylko czekać na nowe 
środki finansowe. Na staże skie-
rowanych będzie 25 osób (kwota 
82.500 zł), ze szkoleń skorzysta 
20 bezrobotnych (60.000),  do-
tacje przyznane będą 10 osobom 
bezrobotnym (190.000 zł), a dla 

Półrocze w Urzędzie Pracy
30 osób bezrobotnych stworzone 
zostaną miejsca pracy w ramach 
refundacji (570.000 zł).Ogółem 
z różnych form aktywnych sko-
rzysta 85 osób bezrobotnych na 

kwotę 731.500 zł . 
Są to zatem spore środki, ale jak 

twierdzi P. Puszkarski - każde 
pieniądze jest w stanie zagospo-
darować, tak duże są potrzeby.

Na dzień 30 czerwca br. w mie-
ście Gubinie było zarejestrowa-
nych 1655 bezrobotnych, w tym 
829 kobiet. 

Należy dodać, że Powiatowy 
Urząd Pracy w Krośnie Odrz. 
i filia w Gubinie realizują plan 
szkoleń grupowych osób bezro-
botnych. A są to m. in. sprze-
dawca ze znajomością kasy fi-
skalnej i komputera, podsta-
wy sztuki fryzjerskiej (fryzjer 
damski i męski), ABC przedsię-
biorczości, operatorzy koparko-
ładowarki i wiele innych.

Bezrobotni zatrudniani są do 
prac interwencyjnych, robót pu-
blicznych, odbywają staże, szkolą 
się. Oznacza to, że mają szansę 
porzucić status bezrobotnego. 

Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Grupa uczniów Gimnazjum nr 
1 w Gubinie i Pestalozzi Gim-
nazjum w Guben, brała udział 
w obozie językowo-sportowym 
w ramach projektu pod nazwą 
„Gra o zdrowie”. Zorganizowany 
on został w Przylepie w dniach 
28.06 - 04.07.2010 r. na tere-
nie Centrum Spotkań Polsko-
Niemieckich. W obozie udział 
wzięło 14 uczniów ze strony pol-
skiej oraz 10 uczniów ze strony 
niemieckiej. Opiekę nad mło-
dzieżą sprawowało czworo 
opiekunów, po dwóch z Polski 
i Niemiec. Uczestnicy mieli za-
gwarantowane zakwaterowanie 

Integracja w Przylepie
i wyżywienie, a polscy i nie-
mieccy opiekunowie codzien-
nie prowadzili zajęcia językowe 
i sportowe. Podczas zajęć spor-
towych uczniowie mieli możli-
wość poznania zasad gier ze-
społowych (siatkówka, piłka 
nożna) oraz indywidualnych 
(tenis stołowy i ziemny). Wśród 
atrakcji sportowych nie zabra-
kło jazdy konnej oraz pływa-
nia. Podczas trwania projektu 
zorganizowana została wyciecz-
ka do Zielonej Góry, w której 
uczestnicy zwiedzili Stare 
Miasto, Muzeum Ziemi Lubu-
skiej oraz Palmiarnię. Młodzież 

brała udział w ciekawych zaję-
ciach językowych, które przy-
czyniły się do pełnej integracji 
uczestników oraz zrównoważe-
nia rozwoju fizycznego i inte-
lektualnego.

Projekt współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Współpracy Transgranicznej 
Polska (województwo lubuskie) - 
Branderburgia 2007-2013, Fun-
duszu Małych Projektów i Pro-
jektów Sieciowych Euroregionu 
„Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budże-
tu państwa. pz

Letnia akademia Sztuki
wakacje z gdk - sierpień 

Wakacje w K. A. S. K. - u. Przyjdźcie do nas na fajne filmy!
Poniedziałki godz. 10.00 - Najlepsze bajki dla dzieci!
23.08. - „Epoka Lodowcowa 2”
Wtorki godz. 18.00 - Najpiękniejsze musicale!
24.08. - „Deszczowa piosenka”
Środy godz. 18.00 - Najznakomitsze koncerty!
25.08. - The Police - „Certifiable”
Czwartki godz. 18.00 - Najśmieszniejsze komedie PRL!
26.08. - J. Machulski „Seksmisja”
Szczegółowy plan projekcji w Sali Widowiskowej na ulotkach.

Warsztaty plastyczne. Malujcie razem z nami!
17-19.08, godz. 11.00 - 14.00, Galeria „Ratusz” - II część

Otwarte studio GDK! Grajcie i śpiewajcie do woli!
Poniedziałki i środy od godz. 12.00 - KARAOKE DLA WSZYSTKICH

Z A P R A S Z A M Y!

Festyny osiedlowe. Jesteśmy u Was i bawimy się razem!
20.08. (piątek), godz. 14.00 - 19.00 - ul. Miodowa (SKATEPARK)
27.08. (piątek), godz. 14.00 - 19.00 - ul. Pułaskiego (łąka za blokami)
4.09. (sobota), godz. 14.00 - 19.00 - ul. Roosevelta (koło „Orlika”)

Serdeczne gratulacje i życzenia 
szczęścia na nowej drodze życia 

Agacie i Marcinowi 
Zajączkowskim

składają koleżanki i koledzy
z redakcji „Wiadomości Gubińskich”

telewizjagubin.pl
Tworzona z myślą o Tobie



12 Nr 14 z 20.08.2010iadomości
Gubińskie

W
__ sPołeczeństwo | ogłoszeniA

Kronika 997

Kronika PSP
4.08. w późnych godzi-

nach nocnych został zgłoszo-
ny pożar na terenie byłych za-
kładów ZPO „Goflan” - popu-
larnej „odzieżówki”. Gasiło go 
aż 5 zastępów PSP i 2 jednost-
ki OSP. Akcja gaśnicza trwała 
bez mała 7 godzin. Straty 
w sumie są minimalne - osza-
cowano je na 10 tysięcy zło-
tych. O intensywności pożaru 
świadczy też zużycie prawie 40 
tysięcy litrów wody. Przyczynę 
wybuchu pożaru bada policja.

15.08. w godzinach noc-
nych nad niektórymi częścia-
mi miasta przeszła silna na-
wałnica, której towarzyszyła 
gwałtowna ulewa. Intensyw-
ny deszcz spowodował liczne 
zalania piwnic i garaży. Naj-
trudniejsze okazało się usu-
nięcie wyrwanego z korze-
niami drzewa, które uderzyło 
w budynek mieszkalny, a jeden 
z konarów przebił dach i strop 
lokalu. Do jego usunięcia zosta-
ły zadysponowane ciężki dźwig 
z jednostki PSP w Świebodzinie 
i samochód ratownictwa tech-
nicznego ze Słubic. Ucierpiały 
również budynki i drzewa przy 
ulicach Roosevelta, 1 Maja, Wy-
zwolenia, Koszarowej, Chro-
brego, Obr. Pokoju oraz teren 
Powiatowego Domu Dziecka.

Informacje przekazał
zastępca dowódcy

JRG - PSP w Gubinie 
asp. Wojciech Liczbiński.

Oprac. AB. 

Jak powiedział właściciel jed-
nego ze sklepów z dopalaczami 
w Gubinie, zapotrzebowanie na 
tego typu środki jest w naszym 
mieście zadziwiająco duże. 
Głównymi klientami jest mło-
dzież oraz mieszkańcy Guben. 
Nie dziwi zatem, że punkty han-
dlowe oferujące tego typu asor-
tyment wynurzają się u nas jak 
przysłowiowe grzyby po desz-
czu... Jednak pojawia się pyta-
nie czy potencjalni użytkowni-
cy są świadomi ryzyka związa-
nego z dopalaczami...

Czym tak naprawdę są dopa-
lacze? Według definicji, jest to 
grupa różnych substancji lub ich 
mieszanek o rzekomym bądź fak-
tycznym działaniu psychoaktyw-
nym, nieznajdujących się na liście 
substancji kontrolowanych prze-
pisami ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Substancje, które 

wchodzą w skład dopalaczy są 
pochodzenia roślinnego lub syn-
tetyzowane laboratoryjnie. Naj-
groźniejsza z nich jest salwinory-
na A. Wywołuje ona bardzo silne 
halucynacje, co w efekcie może 
doprowadzić do przedawkowa-
nia i tragedii. A przecież obroń-
cy dopalaczy reklamują swoje 
środki jako poprawiające zdol-
ności poznawcze (od tego wzięła 
się nazwa Smart, z angielskiego 
sprytny, mądry, błyskotliwy)...

Co ciekawe, obrońcy dopalaczy 
sami przyznają, że syntetyczne 
substancje zawarte w dopala-
czach bywają znacznie efektyw-
niejsze i silniejsze nawet kilkaset 
razy niż ich odpowiedniki znajdu-
jące się na liście substancji kon-
trolowanych. Skoro tak twierdzą, 
to dlaczego, wiedząc o ryzyku, de-
cydują się na korzystanie z nich? 
Sklepy rozprowadzające dopala-
cze są bardzo popularne w takich 
krajach jak Wielka Brytania, Ho-
landia i Niemcy. Pierwszy Smart 
shop w Polsce powstał w Łodzi 

Pytam niekiedy mieszkańców 
naszego miasta - znasz swojego 
dzielnicowego? Zadzwoń. Nie-
stety, okazuje się, że nie znamy. 
Są sytuacje życiowe, gdy należy 
kontaktować się z dzielnicowym.

Rejon nr 1 miejski - mł. asp. Ry-
szard Eret, tel. służbowy: 068 
476 34 22, kom. 519 534 434.  

Rejon służbowy: II Armii WP, 
Aleje Łużyckie, Basztowa, Boha-
terów, Budziszyńska, Chabrowa, 
Chodkiewicza, Chopina, Chro-
brego, Czarneckiego, Dąbrow-
skiego, Drukarska, Grunwaldzka, 
Handlowa, Jedności Robotni-
czej, Kinowa, Kochanowskiego, 
Kołłątaja, Konopnickiej, Koper-
nika, Krakowska, Krasińskiego, 
Kunickiego, Legnicka, Lenino, 
Leśna, Lwowska, Łąkowa, 3 
Maja, Majdanek, Nowa, Obr. 
Pokoju, Ogrodowa, Orzeszko-
wej, Oświęcimska, Piastowska, 
Piękna, Pikusia, Piwna, Pl. Ka-
tedralny, Prusa, Racławicka, 
Reja, Rodziewiczówny, Rolna, 
Roosevelta, Rydla, Sadowa, Sło-
wackiego, Śląska, Westerplatte, 
Wieniawskiego, Wyspiańskiego, 
Zwycięstwa, Zygmunta Starego, 
Żółkiewskiego. 

Rejon nr 2 miejski - sierż. 
Julita Dopke, tel. służbowy: 
068 476 34 22, kom. 519 534 435. 

Rejon służbowy: Kosynierów, 
Koszarowa, Królewska, Krótka, 
Krzywoustego, Lipowa, Lot-
nicza, 1 Maja, Malczewskiego, 
Miodowa, Morska, Nowotki, Os. 
E. Plater, Różana, Rycerska, Si-
korskiego, Słoneczna, Sporto-
wa, Spokojna, Stroma, Świer-
czewskiego, Tobruk, Wojska Pol-
skiego, Wysockiego, Złota, Ży-
mierskiego. 

Rejon nr 3 miejski - mł. asp. 
Michał Kwieciński, tel. służbowy: 
068 476 34 22, kom. 519 534 432. 

Rejon służbowy: Armii Ludo-
wej, Barlickiego, Batalionów 
Chłopskich, Bema, Buczka, 

w 2008 roku. Koniecznie trzeba 
zaznaczyć, że to także tam od-
notowano pierwszy przypadek 
śmierci po zażyciu dopalaczy!

Zwolennicy tych substancji 
twierdzą, że badania potwier-
dziły, iż przynajmniej niektóre 
dopalacze to „bezpieczna alter-
natywa dla szkodliwych efektów 
nielegalnych i uzależniających 
narkotyków”. Ludzie ci nawet 
nie mają pojęcia jak bardzo się 
mylą. Informacje z badań do-
tyczą jedynie faktu, że nie za-
wierają one substancji objętych 
kontrolą prawną, co przecież nie 
jest jednoznaczne z bezpieczeń-
stwem dla użytkownika. 

Po zapoznaniu się z tymi fakta-
mi można zacząć się zastanawiać, 
dlaczego dopuszczono dopalacze 
do sprzedaży, skoro mogą być nie-
bezpieczne. Wszystko dlatego, że 
sprzedawcy wykorzystują krucz-

ki prawne i sprzedają składniki, 
które nie są wciągnięte na listę 
substancji kontrolowanych prze-
pisami ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii. Dodatkowo za-
bezpieczają się umieszczaniem 
na każdym z dopalaczy etykiety: 
„Produkt nie nadaje się do spo-
życia przez ludzi. Produkt prze-
znaczony jest dla osób pełnolet-
nich, wyłącznie do celów kolek-
cjonerskich. Chronić przed dzieć-
mi. W razie spożycia niezwłocznie 
skontaktuj się z lekarzem.” Ironia 
czy też kpina z kupujących?

Wielu z nas zapomina, że każda 
substancja biologicznie aktywna 
powinna przejść taką samą drogę 
co leki, zanim zostaną wprowa-
dzone na rynek. W przypadku, 
gdy taki środek nie przejdzie zło-
żonej serii badań i testów, jego 
działanie jest tak naprawdę nie-
wiadomą. Zastanówmy się więc, 
czy producenci dopalaczy nie te-
stują swoich wyrobów na poten-
cjalnych użytkownikach?

Krzysztof Kaciunka

Bronowicka, Ceglana, Cmen-
tarna, Daszyńskiego, Długa, 
Dolna, Dubois, Dzika, Fabrycz-
na, Findera, Fornalskiej, Gdań-
ska, Gdyńska, Hoża, Kaliska, Ka-
sprowicza, Kasprzaka, Kaszta-
nowa, Klonowa, Kossaka, Ko-
ściuszki, Krańcowa, Kraszew-
skiego, Kresowa, Krzywa, Ku-
jawska, Lampego, Lipowa, Lu-
belska, Łukowa, Mała, Matej-
ki, Miedziana, Miejska, Monte 
Cassino, Mylna, Niecała, Okręż-
na, Okrzei, Orla, Paderewskie-
go, Pamiątkowa, Pańska, Par-
kowa, Partyzantów, Piaskowa, 
Podgórna, Poleska, Poniatow-
skiego, Przesiedleńców, Puła-
skiego, Repatriantów, Róży Luk-
semburg, Hanki Sawickiej, So-
bieskiego, Sowińskiego, Świer-
kowa, Traugutta, Ukryta, Wa-
ryńskiego, Wesoła, Widok, Wi-
śniowa, Wodna, Wołyńska, Wy-
bickiego, Wyczółkowskiego, Wy-
zwolenia, Wrońskiego, Zacisze, 
Zimna, Żwirki i Wigury, Żołnier-
ska, Żelazna, Źródlana. 

Rejon nr 4 pozamiejski - sierż. 
Grzegorz Żurek, tel. służbowy: 
068 476 34 19, kom. 519 534 431. 

Rejon służbowy: Bieżyce, Bu-
doradz, Chęciny, Chlebowo, 
Czarnowice, Dobrzyń, Dobre, 
Drzeńsk Mały, Drzeńsk Wielki, 
Dzikowo, Grochów, Jaromiro-
wice, Kaniów, Komorów, Ko-
sarzyn, Łomy, Łazy, Pleśno, 
Pole, Przyborowice, Wałowice, 
Zawada, Żenichów, Żytowań. 

Rejon nr 5 pozamiejski - mł. asp. 
Piotr Skubakowski, tel. służbowy: 
068 476 34 22, kom. 519 534 433. 

Rejon służbowy: Brzozów, Cho-
ciejów, Gębice, Grabice, Lubo-
szyce, Gubinek, Jazów, Koper-
no, Kozów, Kujawa, Markowice, 
Mielno, Nowa Wioska, Polanowi-
ce, Późna, Sadzarzewice, Sękowi-
ce, Stargard Gubiński, Starosie-
dle, Sieńsk, Strzegów, Węgliny, 
Wielotów, Witaszkowo.  MB-T

Twój dzielnicowy

Legalne ryzyko
9.08. na ulicy Kołłątaja 50-

letni mieszkaniec Frankfur-
tu n/O kierując samochodem 
marki Skoda, na oznakowanym 
przejściu dla pieszych, potrą-
cił przechodzącą przez jezdnię 
62-letnią mieszkankę Gubina,

11.08. gubińscy policjanci 
zatrzymali 25-letniego miesz-
kańca podgubińskiej miejsco-
wości. W szklarni uprawiał ko-
nopie indyjskie (Cannabis), 
z których po przesuszeniu wy-
twarza się marihuanę. Po przy-
byciu policji mężczyzna próbo-
wał jeszcze wyrwać i wyrzucić 
rośliny ze szklarni. Zatrzyma-
ny tłumaczył, że uprawiał je na 
swój użytek. W myśl ustawy 
o przeciwdziałaniu narkoma-
nii za uprawę konopi indyj-
skich grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat 2, 

15.08. nieustalony spraw-
ca włamał się do budynku go-
spodarczego w Gubinie, skąd 
zabrał dwa rowery, kosiarkę 
oraz wiertarkę elektryczną,

17.08. między godziną 1.00 
a 2.00 w nocy włamano się do 
sklepu z odzieżą używaną przy 
ul. Drukarskiej (obok Netto). 
Następnego dnia policja za-
trzymała 18-letniego sprawcę. 

Oprac. Małgorzata 
Borowczak-Turowska

Odnotowuje się coraz więcej ofiar śmiertelnych po spożyciu dopalaczy

Ostatnio dużo kontrowersji wywołują dopalacze, nazy-
wane przez niektórych legalnymi narkotykami. Obecnie 
w Gubinie funkcjonują trzy sklepy, w których można się 
w nie zaopatrzyć. Środki te mają chyba jak wszystko, za-
równo swoich przeciwników, jak i zwolenników. 

UWAGA! SPOTKANIA ORGANIZACYJNE!
n Szkoła tańca „Calipso” - 9 września, godz. 18.00 - Sala Wido-
wiskowa GDK n Studio wokalne GDK - 6 września, godz. 17.00 - 
Sala 205 n Artystyczny Klub Malucha (dzieci od 4-6 lat) - 16 wrze-
śnia, godz. 16.00 - Sala 205 n Inauguracja Roku Akademickiego 
2010/2011 Uniwersytetu III Wieku w Gubinie - 8 września, godz. 16.00 
- Sala Widowiskowa GDK n Kurs języka angielskiego - 13 września, 
godz. 17.00 - Sala 100.

DARK SIDE 
w późniejszym terminie

Jeszcze nie dawno wydawało się, że wszystko pójdzie zgodnie 
z planem... Niestety, z różnych względów, kolejna edycja naj-
większego metalowego festiwalu w zachodniej Polsce odbędzie 
się w nieco późniejszym terminie. Organizacja Dark Side Festi-
val 2010 planowana jest na przełomie października i listopada. 
Obecnie trwają negocjacje z zespołami w celu ustalenia terminu, 
do którego wszyscy będą mieli możliwość dostosowania się. Kto 
i kiedy zagra dla gubińskich fanów ciężkich brzmień poinformu-
jemy wkrótce na łamach naszej gazety. Andrzej Matłacki
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Cennik 
reklam

 i ogłoszeń
Podstawową jednostką jest mo-
duł reklamowy o  wymiarach 
46 mm x 48 mm. Koszt mo-
dułu: strony czarno białe - 75 
zł plus VAT, w kolorze - dopła-
ta 35%, pierwsza strona - 45%. 

Ogłoszenia ramkowe - Zwy-
kła ramka: osoby fizyczne 10 
zł plus VAT, firmy 20 zł plus 
VAT, ramka w kontrze: osoby 
fizyczne 12 zł plus VAT, firmy 
24 zł plus VAT, ramka z szarym 
tłem: osoby fizyczne 15 zł plus 
VAT, firmy 30 zł plus VAT. 

Burmistrz 
miasta 
Gubina

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gubinie 
przy ulicy Piastowskiej 24 wy-
wieszono na okres 21 dni od dnia 
ogłoszenia informacji w prasie, 
wykazy nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Gu-
bin o statusie miejskim przezna-
czonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, naj-
mu i dzierżawy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA NR 43
Gubin, 20.08.2010 r.

LP. Księga Wieczysta Oznaczenie nieruchomości wg ewi-
dencji

Powierzchnia 
działki w m²

Opis nierucho-
mości

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia Cena nieruchomości 
/netto/

Forma zbycia i 
przeznaczenie

1 ZG2K/00012009/9 Dz. nr 367/2 i 84/14
ul. Świerkowa - obręb 7

964 m² nieruchomość 
gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe 97/2010 z dnia 
06.05.2010 r.

36.400,00 zł tryb przetargowy

2 ZG2K/000120011/6 Dz. Nr 332/68
ul. Kaliska - obręb 7

1427 m² nieruchomość 
gruntowa

pod budownictwo usługowe 96/2010 z dnia 
06.05.2010 r.

41.000,00 zł tryb przetargowy

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 20 sierpnia 2010 roku do dnia 10 września 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja 
o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w „Wiadomościach Gubińskich”.
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) ustala 
się termin złożenia wniosku o nabycie do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 01 października 2010 r. Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w naby-
ciu nieruchomości, zostaną zawarte akty notarialne.

Chcę, to kluczowe słowo

Sum ergo cogito Ireneusz Szmit

Sierpień jest tradycyjnie miesiącem abstynencji i trzeźwości. 
Liczby, które podają przy tej okazji są przerażające. Dwa i pół 
miliona ludzi uzależnionych od alkoholu w Polsce to ścisła czo-
łówka światowa. A jednak można przezwyciężyć to straszne znie-
wolenie. Także w Gubinie mamy wiele pięknych przykładów. 
Ten nałóg jest powszechny w świecie artystycznym. Światowej 
klasy jazzman Tomasz Stańko, który ma spore doświadczenie 
z odurzaniem się nie tylko alkoholem, wypowiedział znamien-
ne słowa - „Chcę, to kluczowe słowo we wszystkim. Sukinsyny 
kłamią, opowiadając, że chcą coś zmienić, rzucić. To tylko ga-
danie. Najtrudniej jest chcieć. Trzeba sobie wszystko poukła-
dać w głowie. Potem już nie jest konieczna żadna wielka siła. 
Mówi się: NIE. Bez żadnego argumentu. Nie, bo ja tak chcę”.

To było o piciu. Teraz będzie o jedzeniu. Wg prof. Konarzew-
skiego jesteśmy jedynym gatunkiem na ziemi, który oddzielił wy-
siłek fizyczny od zdobywania pożywienia. W tym upatruje źródeł 
dręczącej nas otyłości i chorób cywilizacyjnych. Nasi przodkowie 
starali się zabiegać na śmierć antylopę. Ile się musieli napraco-
wać, żeby zapewnić sobie jedzenie. My zaś pozbawieni koniecz-
ności biegania za obiadem, jemy i tyjemy na potęgę. I co cieka-
we, w porównaniu z naszymi praprzodkami nie jadamy dużo. 
Współczesne plemiona na Papui - Nowej Gwinei prowadzą tryb 
życia łowców i zbieraczy, przyswajają dwa razy tyle kalorii co 
osobnicy z krajów cywilizacji zachodniej. Ale nie miewają nad-
wagi. Dręczymy się postami, a nie przychodzi nam do głowy, aby 
wzorem pierwotnych społeczności codziennie biegać kilkana-
ście kilometrów albo odbywać piesze wielogodzinne wycieczki.

Irena Cieślińska podsumowuje. Dostarczajmy organizmowi 
tego, czego bardzo potrzebuje, sporej dawki zdrowego fizycz-
nego zmęczenia. Będzie to niezbędne jeszcze przez kilka tysię-
cy lat, kiedy to, być może, ewolucja przystosuje człowieka do 
żywienia się batonami i napojami z puszki popijanymi zza kla-
wiatury komputera.

Przed nami jeszcze dwa tygodnie wakacji. Prof. Ossowski przy-
pomina: „Bez względu na to dokąd i na jak długo wyjeżdżamy, 
na wczasach musimy być aktywni. Nie można sobie pozwolić na 
bierność i leżenie do góry brzuchem. To zachowanie antyzdro-
wotne. Po takich wakacjach wrócimy do pracy zmęczeni. Dobry 
nastrój zapewnią nam: pływanie, bieganie i spacer. Wypoczy-
wamy wtedy, gdy się wcześniej zmęczymy! Po wysiłku urucha-
mia się w naszym organizmie proces samoodnowy. Jeżeli o to 
nie zadbamy, to potem trzeba szukać substytutów relaksu, np. 
pijąc alkohol”.

Polka z Waszyngtonu pisze: „Nasz sąsiad dojeżdża codziennie 
do pracy 20 km na rowerze. Tom bierze prysznic i przebiera się 
w garnitur. Ma 52 lata, a wygląda na 40. Jest smukły, opalony 
i uśmiechnięty. Na pytanie, czy szef nie ma mu tego za złe, od-
powiada: „Coś ty, ten wariat dojeżdża do pracy rowerem jesz-
cze więcej, bo 30 km”.

Dobrze znana gubinianom pani doktor Fuss-Jankowiak, nie-
młoda już przecież, systematycznie, kilka razy w tygodniu upra-
wia pływanie. Na moje pytanie, dlaczego to robi, odpowiada: 
„Daje mi to ogromną chęć do życia. Powoduje blokadę staro-
ści. Zapobiega zwyrodnieniom stawów i chorobom serca. Za-
stępuje mi gimnastykę”.

Pytanie brzmi: Ile osób przebywając nad morzem, czy np. nad 
jeziorem Borek stosuje się do wymienionych zasad?

Jeszcze zostało trochę wakacji. Spróbujmy zacząć. A potem już 
poleci samo. Powtórzmy za Tomaszem Stańko: „Chcę, to klu-
czowe słowo we wszystkim”. n

Helena Hatka podpisze po-
rozumienie z Lubuskim Oddzia-
łem Wojewódzkim NFZ w spra-
wie powierzania zadań związa-
nych z zabezpieczeniem służb ra-
townictwa medycznego w woje-
wództwie.

Celem spotkania, w którym Wo-
jewodę reprezentował Wicewoje-
woda Jan Świrepo było omó-
wienie założeń systemu ratow-
nictwa medycznego w kontekście 

zmian ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. No-
welizacja obejmuje istotne kwe-
stie związane m. in. z przedłuże-
niem do 31 grudnia 2012 roku 
okresu przejściowego, w którym 
obowiązywał art. 63 tejże ustawy, 
wprowadzający czasowe od-
stępstwo od kwalifikacji człon-
ków zespołów ratownictwa me-
dycznego. Co ważne, noweliza-
cja zakłada także aktualizację 

wojewódzkich planów działa-
nia systemu, zawieranie umów 
na zadania zespołów ratownic-
twa na okres co najmniej 5 lat 
oraz nałożenie na zakłady opieki 
zdrowotnej obowiązku pozosta-
wania w stanie podwyższonej go-
towości, co jest istotne zwłaszcza 
w kontekście klęsk żywiołowych.

Urszula Śliwińska-Misiak 
Rzecznik Prasowy

Wojewody Lubuskiego

Czy zakończony rok Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Gu-
binie uważa Pani za udany?

Tak, zdecydowanie tak. Mobi-
lizacja słuchaczy była imponują-
ca, bo zajęć było dużo. Niektórzy 
twierdzą, że zbyt dużo. Poza wy-
kładami dużym powodzeniem 
cieszył się lektorat z języka nie-
mieckiego. Można było także do-
gadzać ciału: aerobikiem na par-
kiecie i w basenie, jogą, stepem 
i siłownią.

Jakie ma Pani plany na 
przyszły rok?

Zależy to od możliwości finan-
sowych, dlatego zamierzam na-
wiązać współpracę z Łużycką 
Wyższą Szkołą Humanistyczną, 
by nasi słuchacze mogli korzy-
stać z prawdziwych akademic-
kich wykładów. Byłby to duży 
sukces. Myślę, że sami słuchacze 
mogą poprowadzić część zajęć. 
Gdyby przyjąć lekką formę re-
alizacji, oczywiście niektórych 
zajęć, na podkładzie muzycz-
nym, jak niegdysiejsze podwie-
czorki przy…, byłoby to przyjem-
ne, strawne i pożyteczne.

Jeszcze coś nowego?
Trzeba umożliwić słuchaczom 

zaprezentowanie zdolności ar-
tystycznych, twórczych, również 
praktycznych. Zgłaszają się panie, 
które mogą uczyć szydełkowania, 
wyszywania czy robót na drutach.

Z Krystyną Nowak-Piłat - Koordynatorem Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku rozmawia Oleg Sanocki

Gubińskie Uniwersytety

Przyszłość ratownictwa

Jednak jakieś źródła finan-
sowania muszą być.

Trochę uzbieramy z opłat czesne-
go wnoszonych przez słuchaczy. 
Gościnny dom kultury zapewne 
nadal pomoże, liczymy też na bur-
mistrza. Być może słuchacze powo-
łają Stowarzyszenie UTW. Takie 
stowarzyszenia działają w naszym 
kraju, w województwie też.

Otwiera to drogę do dofinanso-
wań z Urzędu Marszałkowskie-
go, Ministerstwa Kultury, fun-
duszy unijnych i wielu innych 
źródeł. Chcemy realizować ocze-
kiwania słuchaczy.

Jakie są to oczekiwania?
Zestawiliśmy propozycje 

z ankiet. Duże zapotrzebowa-
nie jest na lektorat z języka nie-
mieckiego, zapobieganie choro-
bom czy tajemnice wszechświa-
ta. Powodzeniem cieszą się rów-
nież basen, spacery z kijkami, 
wycieczki i robótki ręczne.

Kiedy będzie znana liczba 
studentów?

Zapisy trwają. W Galerii 
„Ratusz” można będzie się zapisać 
w dniach 1 - 3 września. Z ubiegło-
rocznych słuchaczy jest 36 chęt-
nych. Kolejny semestr planuje-
my uroczyście rozpocząć 8 wrze-
śnia o godz. 16.00 w Sali Konfe-
rencyjnej GDK. Potem już poleci 
nie gorzej jak w roku ubiegłym.

Życzymy tego serdecznie.

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewoda rozmawia z LOW NFZ o przyszłości ratownictwa medycznego w regionie.
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Podpatrzone, zasłyszane…

Jeden sms…

Oj mieliśmy szczęście…

Okulary…

Nowa nawierzchnia

Dziękuję!

redaguje  
Małgorzata  

Borowczak-Turowska

kontakt 
tel. (068) 455 81 91  
malgorzatab-t@o2.pl

Bardzo dobrym sposobem informowania mieszkańców Gubina 
o bieżących wydarzeniach w mieście, w tym jak ostatnio o zagro-
żeniach powodziowych, są smsy. 

Aby takie otrzymywać należy w telefonie wykonać prostą operację: 
wysłać sms pod nr 661 000 112 o treści Tak.fkr01. I to wszystko. 

Carina - Łucznik 1:1 (0:0). 
Bramki zdobyli: 62’ Fiedoro-
wicz Przemysław (karny), 63’ 
Nowik Marcin.

Piłkarze gubińskiej Cariny ro-
zegrali pierwsze spotkanie na 
czwartoligowym poziomie, po-
dejmując u siebie Łucznika 
Strzelce Krajeńskie. Zespół gości 
to spadkowicz z trzeciej ligi, co 
z pewnością stawiało tę ekipę 
w roli faworyta meczu. Symbo-
licznego otwarcia sezonu piłkar-
skiego w Gubinie dokonał bur-
mistrz Bartłomiej Bartczak, 
który jako pierwszy po gwizdku 
sędziego wykonał podanie piłki.

Pierwsze minuty gry przebiega-
ły bardzo spokojnie, a oba zespo-
ły „badały” swoje umiejętności 
skutecznie grając w defensywie. 
W 11 minucie gry pierwszy strzał 
na bramkę oddał P. Fiedorowicz, 
ale piłka nie znalazła drogi do 
bramki. Od tego momentu lekką 
przewagę w środku pola uzyska-
li miejscowi, co dało możliwość 
oddania strzałów przez An-
drzeja Donaja i Piotra So-
bolewskiego. Goście pierw-
szy strzał w kierunku bramki 
Cariny oddali w 25 minucie gry 
za sprawą Marka Leśniaka, 
którego strzał z rzutu wolnego 

obronił Tomasz Mierzwiak. 
Do końca pierwszej połowy oba 
zespoły nie potrafiły przeprowa-
dzić skutecznego ataku, gra to-
czyła się w środku pola. Na prze-
rwę schodzono przy wyniku bez-
bramkowym.

Początek drugiej połowy wy-
glądał podobnie jak cała pierw-
sza odsłona, aż do 62 minuty gry. 
To właśnie wtedy na doskonałą 
akcję zdecydował się Grzegorz 
Purczyński, który dynamicznie 
wpadł w pole karne i tam został 
powalony na murawę. Sędzia 
tego spotkania zdecydowanie 
wskazał na punkt 11 metrów. 
Rzut karny na bramkę zamie-
nił kapitan gubińskiego zespołu 
P. Fiedorowicz, tym samym dając 
prowadzenie swojemu zespoło-
wi. Nim wszyscy zdołali ochłonąć 
po emocjach wcześniejszej akcji 
już na tablicy wyników było 1:1. 
Precyzyjnym, płaskim strzałem 
po ziemi T. Mierzwiaka zasko-
czył M. Nowik, doprowadzając 
do remisu. Po 65 minutach gry 
mecz rozpoczynał się jakby od 
nowa. Pięć minut później Carina 
mogła przegrywać . Nieudolność 
strzelających piłkarzy Łucznika 
oraz świetne, intuicyjne inter-
wencje T. Mierzwiaka uchroniły 

Inauguracyjny remis

Rajd z ważną misją

nasz zespół od utraty bramki. 
Miejscowi próbowali jeszcze 
zmienić losy tego pojedynku, ale 
strzały P. Fiedorowicza i Toma-
sza Muchy były nieskuteczne. 

Już pierwszy pojedynek poka-
zał, że w IV lidze gra wygląda 
zupełnie inaczej niż na pozio-
mie klasy okręgowej. Gubinia-
nie zagrali z byłym trzecioligow-
cem i zaprezentowali się zupeł-
nie przyzwoicie, nie ustępując 
w żadnym elemencie piłkarskie-
go rzemiosła. Miejmy nadzieję, 
że Carina zadomowi się na dłużej 
na tym szczeblu rozgrywek, choć 
zadanie wcale nie będzie łatwe.

Oba zespoły wystąpiły w nastę-
pujących składach:

Carina: Mierzwiak T., Wino-
grad W., Swoboda Ł., Sokółka 
J., Piotrowski P., Sobolewski P., 
Mucha T., Fiedorowicz P., Pu-
czyński G., Donaj A., Śliwa R., 
Dereszewski T., Rudewicz T., Ja-
kubowicz Ł., Jankowski T., Grze-
bielucha J.

Łucznik: Kobylarz M., Bobrow-
ski R., Ułasowiec M., Runce S., 
Zakryszko M., Stuchly B., Le-
śniak M., Nowik M., Bierka S., 
Brzeski P., Moroz D., Filipień-
ko A., Kołodziejski A., Szymań-
ski M, Dziurkaj P. pz

- Pani Wojewoda Halina Hatka stwierdziła w wywiadzie, że 
Gubin miał wiele szczęścia, że nie zalały go wody Nysy Łużyc-
kiej. Powódź nas nie dotknęła tak bardzo, jak inne regiony Polski 
- powiedział inż. Zbigniew Kadzyński, w latach 1980-1990 szef 
Regionalnego Ośrodka Analizy Skażeń (ROAS). - Przyszedłem 
do redakcji, gdyż mam wiele uwag dotyczących zapobiegania 
takim nieszczęściom jak tegoroczna powódź. Najważniejsze to 
brak wymiany na nową często jeszcze poniemieckiej kanalizacji, 
która ulega awariom „ze starości”. Druga rzecz to brak działań 
w zakresie udrażniania studzienek burzowych. Wystarczy mały 
deszcz, a ulicami płyną rzeki, gdyż studzienki nie odbierają wody. 

Gdzie te czasy, że udrażniane były koryta rzek, a melioranci 
dbali o rowy odprowadzające nadmiar wody…? 

- Pod koniec lipca klientka zostawiła w sklepie z używaną odzie-
żą, opodal Netto, okulary lecznicze w czerwonej oprawie - poin-
formowała nas właścicielka sklepu.

Okulary są do odbioru w redakcji - u autorki tej rubryki. Zapra-
szam po odbiór zguby.

- Przyda się nowa nawierzchnia na tym przejściu, przecież można 
nogi połamać - powiedział pan Roman. - A bardzo wielu miesz-
kańców naszego osiedla korzysta z tego przejścia, ponieważ jest 
ono tuż obok pawilonu. Może teraz, gdy aura sprzyja, drogowcy 
połatają te nierówne nawierzchnie w centrum miasta? Nie bra-
kuje takich „łaciatych” miejsc...

Może? Nadzieja umiera, ponoć, ostatnia

Bardzo dziękuję w imieniu swoim i klientów Józefowi Doma-
niowi, prezesowi PSS „Społem” w Gubinie, za natychmiastową 
reakcję na zgłoszenie nieprawidłowości w jednym ze sklepów PSS.

Lepiej działać profilaktycznie, niż leczyć rany

Do Gubina i okolic zawita-
li uczestnicy XII Raciborskiego 
Trzeźwościowego Rajdu Rowe-
rowego dookoła Polski im. Jana 
Pawła II. W piątek 6 sierpnia ro-
werzyści zameldowali się w Ko-
sarzynie, gdzie mogli wypocząć, 
zjeść, nabrać sił na dalszą podróż 
oraz przekazać nam, o co w tym 
wszystkim chodzi... Dzień póź-
niej postanowili zwiedzić na 
dwóch kółkach nasze miasto.

Organizatorem rajdu jest Sto-
warzyszenie Przyjaciół Człowie-
ka Tęcza. Rajdowcy wyruszyli 
1 lipca z Raciborza, by przeje-
chać na dwóch kółkach ponad 
2 800 kilometrów. W ten sposób 
środowisko trzeźwościowe z Ra-
ciborza i regionu promuje walkę 
z nałogiem. O początkach tej ini-
cjatywy opowiada jej pomysło-
dawca, komandor rajdu Marian 
Niewiadomski - W 1999 roku, 
kiedy postanowiłem zorgani-
zować rajd rowerowy dooko-
ła Polski pomysł przeraził całe 

miejscowe środowisko trzeź-
wościowe. Ale ja czułem, że to 
będzie wspaniała sprawa. Usły-
szałem, że Jan Paweł II wyru-
sza w pielgrzymkę po kraju 
i chciałem, aby Ojciec Święty 
otrzymał od naszego środowi-
ska jakąś pamiątkę. W Drohi-
czynie, podczas spotkania Pa-
pieża z trzeźwymi alkoholikami 
została mu przekazana wstęga 
miłości, szczęścia i nadziei. Za-
pragnąłem z repliką tej wstęgi 
objechać na rowerze granice 
Polski, aby otoczyć nią wszyst-
kich, których dotknął problem 
alkoholowy. Liczba uczestni-
ków na trasie jest zmienna, gdyż 
każda osoba chcąca wziąć udział 
w rajdzie może dołączyć na do-
wolnym odcinku trasy. W rajdzie 
udział może wziąć każdy chętny 
w wieku od 18 do 70 lat, któremu 
bliska jest idea zdrowego i trzeź-
wego stylu życia. - Celem rajdu 
jest integracja środowisk trzeź-
wościowych oraz zachęcenie do 

prowadzenia zdrowego trybu 
życia, bez jakichkolwiek uzależ-
nień. Działania te poparte akcją 
informacyjną oraz żywym 
przykładem aktywności spor-
towej i turystycznej kierowa-
ne są w szczególności do mło-
dzieży - mówi M. Niewiadom-
ski. Warto zaznaczyć, iż rowe-
rzyści dziennie pokonują około 
70-80 km, ale zdarzały się nawet 
200 km odcinki trasy. Ich etap 
podróży przebiega od Białego-
stoku i Olsztyna, aż po Świnouj-
ście i ziemie zachodnie. Wyczyn 
godny podziwu...

Takie wyprawy z pewnością po-
magają osobom z problemami 
społecznymi uświadomić sobie, 
że można żyć inaczej: zdrowiej, 
lepiej i przede wszystkim z sa-
tysfakcją wygrania z przeciw-
nościami losu. Nam pozostaje 
życzyć wszystkim uczestnikom 
rajdu szerokiej drogi, zdrowia 
i dobrej pogody.

Andrzej Matłacki 

Kick-boxing zyskuje w naszym 
kraju coraz większą publicz-
ność. Wzrost zainteresowania 
tą sztuką walki można wiązać 
między innymi z dużą popu-
larnością filmów typu kung-
fu. Tuż przed zakończeniem 
wakacji dla miłośników moc-
nych wrażeń przygotowano 

nie lada gratkę... Ośrodek Wy-
poczynkowy „Nad Borkiem” 
wraz Jedi Boxing Klub organi-
zują w sobotę 28 sierpnia od 
godz. 17.00 galę sztuki „Fight 
nad Borkiem” w formule kick-
boxing, boks oraz K-1. Zapra-
szamy wszystkich kibiców tej 
dyscypliny oraz osoby, które 

jeszcze nie miały okazji być na 
tego rodzaju zawodach. Oprócz 
emocji sportowych w progra-
mie przewidziano także występ 
zespołu muzycznego Orfeusz. 
Na publiczność czekać będzie 
również grill połączony z dobrą 
zabawą i wieloma konkursami.

Andrzej Matłacki

Emocje gwarantowane
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MIESZKANIE

MIESZKANIE do wynajęcia. Tel. 663 980 445
POKOJE do wynajęcia. Tel. 517 869 689.
PRZYJMĘ na pokój. Tel. 514 827 929.
KWATERY (z parkingiem) dla firm, 45 
osób. Tel. 517 869 689. 
POKÓJ, kuchnia, łazienka, co, centrum 
miasta - do wynajęcia. Tel. 790 474 922.
MIESZKANIE do wynajęcia umeblowane, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka. Tel. 603 081 771.
MIESZKANIE 60 m kw., po kapitalnym re-
moncie - do wynajęcia. Tel. 68 387 29 90.
MIESZKANIE do wynajęcia, 52 m kw., własne 
ogrzewanie gazowe. Tel. 502  637  343.
MIESZKANIE do wynajęcia lub sprzedam, 
3 pokoje, przy ul. Westerplatte 10, wolne 
od 1 września. Tel. 502 079 518.
ZAMIENIĘ mieszkanie po remoncie w ka-
mienicy, na parterze na dom w Gubinie. 
Tel. 600 178 782.
SPRZEDAM mieszkania bezczynszowe w 
Gubinie. Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM mieszkanie. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM apartament. Tel. 505 024 100.
SPRZEDAM dom. Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM kamienicę w Gubinie. 
Tel. 68 387 29 90.
SPRZEDAM dom 75 m kw., działka 912 
m kw. Cena 205 tys. zł. Tel. 663 356 313.
SPRZEDAM dom z ogrodem w Czarowni-
cach. Tel. 794 269 936.

DZIAŁKI/LOKALE

LOKAL w Gubinie do wynajęcia, pow. 400 
m. kw. Tel. 888 465 100 po 18.00.
LOKALE do wynajęcia, lokale na każdą dzia-
łalność, centrum Gubina. Tel. 510 266 034.
POMIESZCZENIA częściowo przygotowa-
ne do rehabilitacji - do wynajęcia. Tel. 
517 869 689.
LOKAL do wynajęcia, w centrum miasta. 
Tel. 695 700 536.
SPRZEDAM działki budowlane w centrum 
Gubina. Tel. 668 305 868.
KUPIĘ działkę budowlaną lub inny grunt. 
Tel. 503 486 627.
SPRZEDAM działki budowlane w Gubi-
nie. Tel. 68 387 29 90.
ŁĄKĘ 8 ha na terenie gminy Gubin - 
miejscowość Dobre - sprzedam. Tel. 
792 039 555.
SPRZEDAM działkę budowlaną przy ul. 
Sikorskiego i komputer. Tel. 609 351 559.
SPRZEDAM dwupoziomową działkę bu-
dowlaną 21 arów w Jaromirowicach. Tel. 
503 160 380.
SPRZEDAM działkę rekreacyjną, staw, 
domek k. Żytowania, 47 arów. Tel. 
503 160 380.
SPRZEDAM działkę budowlaną ½ ha przy 
ul. Śląskiej. Tel. 601 061 822. 
ZIEMIĘ tanio sprzedam z przeznaczeniem 
pod budowę. Tel. 794 364 986.
SPRZEDAM działkę 1500 m kw. w Bieży-
cach. Tel. 607 293 285.

MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM Citroena AX, 1100 cm3, 1991 r. 
Cena 500 zł. Tel. 691 951 459.    
TANIO sprzedam VW Polo zarejestrowa-
nego, na chodzie. Tel. 502 827 612.

USŁUGI

SCHODY drewniane, balustrady - wyrób 
i montaż. Komorów, ul. Młyńska 10. Tel. 
609 351 799.

ŚWIECOWANIE uszu, masaż stóp, u klien-
ta w domu. Tel. 784 272 267 wieczorem.
NAPRAWA, konserwacja i montaż gazo-
wych urządzeń grzewczych. Autoryzowa-
ny serwis JUNKERS, TERMET Wojciech Sen-
dera. Tel. 502 643 030, 68 359 55 55.

ZAKŁAD POGRZEBOWY
EPITAFIUM

-  KOMPLEKSOWE CAŁODOBOWE 
USŁUGI POGRZEBOWE

- PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
-  ZAŁATWIANIE WSZELKICH 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z POCHÓWKIEM

GUBIN, UL. KUJAWSKA 2C
TEL. 694 225 094

KOMPUTERY: naprawa, instalacja oraz 
konfiguracja systemów Windows, sieci, 
oprogramowanie, usuwanie wirusów, do-
radztwo przy zakupie komputera i inne. 
Tel. 609 118 304.
MONTAŻ paneli, glazury, sztukaterii, ri-
gipsów, tynki mozaikowe, szpachlowanie, 
malowanie. Solidnie! Tel. 504 669 414. 
MONTAŻ i obsługa instalacji gazo-
wych, wodnych i CO. Montaż pieców ga-
zowych. Szybka i fachowa obsługa Tel. 
886 481 216.

HYDRAULIK 
INSTALACJE 

CO-WODNO-KANALIZACYJNE, 
GAZOWE. DARMOWA WYCENA.

Tel. 513 800 064.

POLBRUK - układanie. Tel. 792 244 992.
NAPRAWA, regulacja, konserwacja 
wszystkich pieców i podgrzewaczy ga-
zowych. Waldemar Kościów. Pol-Plus 
Gubin, ul. Śląska 52a (były sklep Mars). 
Tel. 501 714 747. 
MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsłu-
ga, sprzedaż, na bardzo dobrych warun-
kach, instalacji grzewczych, sanitarnych, 
wodnych. Dowóz towaru do klienta na te-
renie Gubina gratis. POL- PLUS GUBIN, ul. 
Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 
47 18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64.

FIRMA TERMOSYSTEM 
oferuje profesjonalne usługi 

w zakresie certyfikacji 
energetycznej:

-  lokali mieszkalnych, budynków 
jednorodzinnych, budynków 
wielorodzinnych, budynków 
użyteczności publicznej.

KOŃCZYSZ BUDOWĘ?
ZADZWOŃ I ZAMÓW 

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ.
 Tel. 512 128 340.

MONTAŻ, projektowanie, wycena, obsłu-
ga, sprzedaż na bardzo dobrych warun-
kach, klimatyzacje, solary, pompy ciepła, 
kominki, piece c. o. grzejniki płytowe, rury, 
otuliny. Dowóz towaru do klienta na te-
renie Gubina gratis. POL - PLUS GUBIN, 
ul. Śląska 52a (były sklep MARS). Tel. 68 359 
47 18, 501 71 47 47, fax 68 359 58 64.
KONSERWACJA i renowacja zabytków, ko-
ściołów, antyków. Renowacja mebli zabyt-
kowych. Tel. 880 345 322, 502 042 239.
SERWIS pieców gazowych, doradztwo, 
montaż, sprzedaż, roczna obsługa. Na 
terenie Gubina dojazd do klienta gratis. 

POL-PLUS GUBIN, ul. Śląska 52a (były sklep 
MARS). Tel. 68 359 47 17, 501 71 47, fax 
68 359 58 64. 
LOTNISKA - kraj i Berlin. Tel. 888 806 385.
PRZEPROWADZKI. Tel. 888 806 385.
PENSJONAT agroturystyczny Sosnów-
ka-Kosarzyn przyjmuje zgłoszenia na or-
ganizację komunii, wczasów, przyjęć itp. 
Tel. 506 640 583.

RÓŻNE

GRUPA FM - zostań dystrybutorem Firmy 
FM Group Polska i zacznij zarabiać na 
sprzedaży perfum i art. chemicznych do 
domu!  Tel. 788 147 249.

SKLEP DOMEL-BIS
ZAPRASZA NA WYPRZEDAŻ:

- TAPETY od 7 zł
- BORDY
- KARNISZE

W DOBREJ CENIE!
GUBIN, UL. ŚLĄSKA 14 (DEPTAK)

SPRZEDAM lub wynajmę firmę  - kowal-
stwo artystyczne - wystawa, wyposaże-
nie, zlecenia, kontakty. Gubin ul. Legnic-
ka 1. Tel. 502 022 369.
YORKI miniaturki pieski - sprzedam. Tel. 
503 387 258.
SPRZEDAM 3-letnią suszarkę konden-
sacyjną (do suszenia prania), mało uży-
wana, typ Altus Tk 1100, cena 450 zł. Tel. 
504 738 457, 68 359 22 26.
AKCESORIA do masażu, wkładki specjal-
ne, sandały na haluxy.  Tel.     
TANIO sprzedam wersalkę, meblościan-
kę, lodówkę, łóżko dwuosobowe, szafkę 
łazienkową. Tel. 600 729 943.
SPRZEDAM rowerek Dino 12 cali, 
kółka boczne (1,5-3 latka), 30 zł. Tel. 
696 707 610.
SPRZEDAM rowerek 12 cali Arkady, 
czerwono-żółty (2-5 lat), 50 zł. Tel. 
696 707 610.
PIANINO Ukraina - sprzedam. Tel. 
605 304 035.
PODRĘCZNIKI w dobrym stanie do I i II 
klasy LO im. B. Chrobrego - sprzedam. Tel. 
782 815 456.
PODRĘCZNIKI do III klasy LO im. B. Chro-
brego - kupię. Tel. 782 815 456.
MLEKO kozie - sprzedaż. Cena 3 zł/litr. Ta-
deusz Sikora, Wałowice 32.
SPRZEDAM owce na chów lub ubój. Tel. 
68 359 90 72 lub 503 486 304.
BETONIARKĘ 100 l, 220 W, foremki do polbru-
ku sprzedam. Ogrodowa 21, tel. 68 455 28 30.

PRACA

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem. Tel. 781 937 246.
PRACA dla wykształconej fryzjerki od 
zaraz - wymagana dobra znajomość 
języka niemieckiego. Tel. 0049 3561 
686174.
PRZYJMĘ fryzjerkę do pracy - „Fryzjer Asi”. 
Tel. 608 299 232.

TOWARZYSKIE

NIEMIEC, 53 LATA, WDOWIEC, 
176 CM WZROSTU, POZNA 

PANIĄ W CELU NAWIĄZANIA 
POWAŻNEJ ZNAJOMOŚCI. 

OFERTY PROSZĘ 
KIEROWAĆ NA ADRES REDAKCJI.

Komisja Planu i Budżetu oraz 
Bezpieczeństwa Publicznego prze-
analizowały przebieg działań prze-
ciwpowodziowych. Burmistrz 
Bartłomiej Bartczak stwier-
dził, że z kasy miejskiej wydatko-
wano dotychczas 350 tys. zł. Wy-
datki zapewne jeszcze wzrosną, 
co może ograniczyć inwestycje 
w mieście. Zalane zostały 82 bu-
dynki, w których aktualnie szacu-
je się straty i przydatność obiek-
tów do dalszego użytkowania. Fa-
chowcy szacują straty, które wy-
niosą  kilka milionów złotych. Wy-
płaca się właścicielom i użytkow-
nikom zalanych mieszkań ryczałty 
w wysokości 6 tys. złotych. Szereg 
szkód w tym uszkodzenia Wyspy 
Teatralnej pokryte będą z ubez-
pieczeń. Największą uwagę skupia 
się na osuszeniu budynku gubiń-
skiego Ogólniaka, by 1. września 
młodzież mogła rozpocząć naukę. 

Inspektor Rafał Wypych 
omówił działania zespołu anty-
kryzysowego. Na budowę wałów 

Pierwsze obrachunki
zużyto 2200 ton piasku i 128 ty-
sięcy worków. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Leszek Ochot-
ny charakteryzując powódź 
stwierdził, że ilość wody, która 
przepłynęła przez Gubin jest nie-
wyobrażalna, jeśli przeanalizo-
wać szybkość przepływu i dłu-
gość fali kulminacyjnej. Jedynie 
spłaszczenie fali nie spowodo-
wało w mieście katastrofy. Prze-
wodniczący Komisji Planu i Bu-
dżetu Edward Patek wyraził 
obawę, czy na pieniądze rządowe 
nie przyjdzie zbyt długo czekać. 
Przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa Andrzej Białek 
wnioskował o opracowanie ra-
portu, z którego wnioski mogą 
być przydatne przy następnych 
powodziach. Mówiono o znisz-
czonych jezdniach, kanalizacji 
i ogródkach. Wyrażano troskę 
o tych, którzy ucierpieli. Dosta-
ło się też gapiom, którzy prze-
szkadzali w sprawnym przebie-
gu działań prewencyjnych. Ols

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gorzowie Wlkp. informuje…

O żywności z terenów zalanych
Przez teren województwa lu-

buskiego przechodzi kolejna fala 
powodziowa. Powódź może do-
prowadzić do zepsucia żywno-
ści bezpośrednio w wyniku ska-
żenia wodą lub pośrednio przez 
przerwanie dostawy prądu - 
ostrzega Elżbieta Matuszkie-
wicz, kierownik Oddziału Higie-
ny Żywności, Żywienia i Przed-
miotów Użytku WSSE w Gorzo-
wie Wlkp. 

Żywność, która miała kontakt 
z wodą lub była pokryta szlamem 
popowodziowym pod żadnym 
pozorem nie powinna być spo-
żywana. Taka żywność powin-
na być zniszczona.

Żywność zepsuta, zanieczysz-
czona i spleśniała jest szkodli-
wa dla zdrowia. Spożywanie 
jej może prowadzić do chorób, 
a nawet śmierci. W związku 
z powyższym nie należy jeść 
produktów, które: n  zo-
stały zalane lub zawilgoco-
ne, jeśli nawet nie wykazują 
oznak zepsucia, n mają zmie-
niony zapach, barwę, smak, 

konsystencję, n mają widocz-
ną pleśń lub zapach spleśniały, 
stęchły, n są w widoczny sposób 
zanieczyszczone lub posiadają 
obcy chemiczny zapach, n są 
w opakowaniach pozbawionych 
etykiet, mogą być mylnie uznane 
za żywność, n znajdowały się 
w miejscach brudnych - w chle-
wach, oborach, kurnikach, n są 
w puszkach o wydętych wiecz-
kach,n są łatwopsujące się (np. 
mięso, drób, ryby, jajka lub 
resztki jedzenia) i pozostawały 
w temperaturze ponad 5°C przez 
okres dłuższy niż 4 godziny.

Nie wolno również jeść 
środków spożywczych niewia-
domego pochodzenia, ponieważ 
mogą być szkodliwe.

- Ponadto należy pamiętać 
o dezynfekcji talerzy i sztuć-
ców przed ponownym użyciem, 
a także o częstym myciu rąk, 
szczególnie przed posiłkami. 
Jest to prosta, a zarazem sku-
teczna profilaktyka zdrowotna 
- dodaje E. Matuszkiewicz.

Więcej informacji: Oddział 
Higieny Żywności, Żywienia 
i Przedmiotów Użytku WSSE  
w Gorzowie Wlkp., tel. (095) 722 
60 57. Oprac. MB-T

Sanepid ostrzega

Panu Henrykowi Ostapkowiczowi
z powodu śmierci

OJCA
wyrazy współczucia składają

koledzy z SDPL
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Nazwa: Miejski Ludowy Klub 
Sportowy Carina Gubin, adres: 
Gubin, ul. Piastowska 24, data za-
łożenia: 1975, stadion: ul. Sikor-
skiego, Stadion Miejski (pojem-
ność 292 krzesełka), barwy: czar-
no-zielone, największy sukces: 
udział w rozgrywkach Lubuskiego 
ZPN o Puchar Polski (1986/1987). 

Oto kadra jaka zgłoszona 
została przez klub MLKS 
Carina Gubin do rozgrywek 
IV ligi lubuskiej w rundzie 

Nowy sezon, nowe nadzie-
je… Carina Gubin rozpoczyna 
grę w IV lidze lubuskiej. Pyta-
nie brzmi: o co? Czy kibice będą 
zmuszeni drżeć do końca sezonu 
o utrzymanie swoich ulubień-
ców w obecnej klasie rozgrywek, 
czy też może gubinianie włączą 
się w walkę o awans do III ligi? 
Najbardziej realną wersją jest 

1. kolejka (14.08., godz. 17.00) Carina Gubin - Łucznik Strzelca Kraj. 1:1 (0:0) 

2. kolejka (21.08., godz. 12.00) Carina Gubin - Pogoń Skwierzyna 

3. kolejka (25.08., godz. 17.00) Tęcza Krosno Odrz. - Carina Gubin 

4. kolejka (28.08., godz. 17.00) Carina Gubin - Piast Karnin 

5. kolejka (04.09., godz. 17.00) ŁKS Łęknica - Carina Gubin

6. kolejka (11.09., godz. 17.00) Carina Gubin - Błękitni Lubno

7. kolejka (18.09., godz. 16.00) Piast Czerwieńsk - Carina Gubin 

8. kolejka (25.09., godz. 16.00) Carina Gubin - Błękitni Dobiegniew 

9. kolejka (02.10., godz. 16.00) Vitrosilicon Iłowa - Carina Gubin 

10. kolejka (09.10., godz. 16.00) Carina Gubin - Sprotavia Szprotawa 

11. kolejka (16.10., godz. 15.00) Warta Słońsk - Carina Gubin

12. kolejka (23.10., godz. 16.00) Carina Gubin - Korona Kożuchów 

13. kolejka (30.10., godz. 14.00) Spójnia Ośno Lub. - Carina Gubin

14. kolejka (06.11., godz. 14.00) Carina Gubin - Sparta Grabik 

15. kolejka (13.11., godz. 12.00) Odra Bytom Odrz. - Carina Gubin

Opracował Andrzej Matłacki

Kibice mogą spodziewać się 
walki od pierwszego gwizdka 
do 90. minuty z pełnym zaan-
gażowaniem - deklaruje kapi-
tan Cariny Gubin Przemysław 
Fiedorowicz.

Jakie cele stawiacie sobie 
przed nowym sezonem? Jak 
z formą drużyny?

Celem minimum jest spokojne 
utrzymanie się w lidze. Myślę, że 
zajęcie miejsca w pierwszej 10 
jest jak najbardziej w naszym 
zasięgu. Trzeba wykorzystać 
atut własnego boiska i u siebie 
nazbierać jak najwięcej punk-
tów, a w spotkaniach wyjaz-
dowych walczyć przynajmniej 
o remis. W ostatecznym roz-
rachunku każdy punkcik może 
być ważny. Jeśli chodzi o formę 
drużyny jest to dla mnie jedną 
wielką niewiadomą z tego wzglę-
du, że mieliśmy mało czasu na 
przygotowania i nastąpiło kilka 
znaczących roszad kadrowych. 
Pierwszy mecz dużo wyjaśni 

Jak przebiegały przygoto-
wania do nowego sezonu 
i co możemy powiedzieć 
o obecnej formie piłkarzy?

Jest to dla mnie wielka nie-
wiadoma, ponieważ każdy mecz 
kontrolny graliśmy w innym 
składzie. Wynikało to z faktu, iż 
zawodnicy mieli urlopy, praco-
wali, a ostatnio absorbowała ich 
powódź. Tak naprawdę pierw-
sze mecze pokażą, na co nas stać 
w tym sezonie.

Czy były problemy z dosto-
sowaniem się do wymogów 
licencyjnych na grę w IV 
lidze?

Nie było, co mnie bardzo cieszy. 
Licencję na grę na tym szczeblu 
rozgrywek dostaliśmy już na po-
czątku lipca.

Czy jako beniaminek dru-
żyna będzie walczyć jedynie 
o utrzymanie, czy może stać 
nas na walkę o wyższe cele?

Mam wrażenie, że sytuacja 
z sezonu 2006/2007 się nie po-
wtórzy, gdy po roku spadliśmy do 
klasy okręgowej. Ale to zależy od 
wielu czynników, między innymi 
od stabilizacji finansowej, której 
jak na razie nie widać. A jak 
mówią przysłowia: biednemu 

Skarb kibica Cariny Gubin - jesień
chyba miejsce w środku tabeli, 
co powinno usatysfakcjonować, 
biorąc pod uwagę sytuację finan-
sową i kadrową klubu, zarów-
no piłkarzy, trenerów, jak i kibi-
ców. Cieszy z pewnością popra-
wa infrastruktury na stadionie, 
teraz czekamy na przyciągnię-
cie sponsorów do klubu. Wtedy 
trzecia, a może kiedyś druga 

liga będzie w naszym zasięgu. 
Letnie sparingi nie napawają co 
prawda dużym optymizmem, ale 
na szczęście prawdziwa gra roz-
poczyna się dopiero teraz. Rola 
beniaminka w każdej klasie roz-
grywek wydaje się być oczywista. 
Ale w piłce przecież wszystko jest 
możliwe. Duży przypływ nadziei 
dał pierwszy mecz z Łucznikiem 

Strzelce Kraj. Remis z niedaw-
nym trzecioligowcem wydaje się 
być dobrym znakiem na przy-
szłość. Co najważniejsze, było 
widać w tym spotkaniu duże za-
angażowanie naszych piłkarzy. 
Oby tak dalej.

Choć polska piłka nożna przeży-
wa obecnie wielki kryzys zarówno 
w wymiarze reprezentacyjnym, 

jak i klubowym, to warto wybrać 
się na mecz i dopingować naszą 
drużynę. Piłkarze i trenerzy 
Cariny zapowiadają w każdym 
spotkaniu emocje i walkę aż do 
ostatniego gwizdka sędziego. 
Nam pozostaje jedynie czekać 
na spełnienie obietnicy i zapro-
sić na ligowe stadiony!

Andrzej Matłacki 

wieje wiatr w oczy a z pustego 
i Salomon nie naleje…

Jak ocenia Pan siłę obec-
nej kadry?

Jak wiadomo, odeszli z klubu 
Rafał Zych i Robert Dawi-
dziak, a Krzysiek Jutrzenka 
leczy kontuzję. Bardzo martwi 
mnie to, że w rundzie jesiennej 
nie będzie grał z nami Daniel 
Szydłowski. Co do wzmocnień, 
wszystko zweryfikuje boisko, 
gdyż jeśli chodzi o umiejętności 
czysto piłkarskie, jestem spokoj-
ny, natomiast mogą być kłopoty 
z motoryką.

Wielkie emocje wśród ki-
biców wzbudza mecz der-
bowy z Tęczą Krosno Odrz.

Dla mnie jako trenera, mecz 
jak każdy inny. Każdy będziemy 
chcieli wygrać, ale to tylko piłka. 
Najważniejsze, aby ten pojedy-
nek stał na dobrym poziomie.

Kto jest faworytem do 
awansu do III ligi?

Myślę, że w tym sezonie nie ma 
zdecydowanego faworyta i cho-
ciażby z tego powodu rozgryw-
ki mogą być ciekawe. My posta-
ramy się nie zawieść oczekiwań 
naszych kibiców. 

Dziękuję za rozmowę. 

i będzie można odpowiedzieć 
sobie, o co Carina zagra w tym 
sezonie.

Czego mogą oczekiwać 
kibice po Carinie w IV lidze?

Kibice mogą spodziewać się 
walki od pierwszego gwizdka 
do 90. minuty z pełnym zaan-
gażowaniem, ponieważ tylko to 
może dać nam cel jaki postawili-
śmy sobie przed startem rozgry-
wek. Skład jest solidny, podej-
mując walkę i zostawiając zdro-
wie na boisku jesteśmy w stanie 
wygrać z każdym na stadionie 
przy ul. Sikorskiego.

Kibice z niecierpliwością 
czekają na mecz z Tęczą 
Krosno Odrz. ...

Tak wiem, oczywiście są to 
derby, mecz z tych o przysło-
wiowe 6 punktów. Będzie to na 
pewno ciężka konfrontacja, po-
nieważ Tęcza to solidna druży-
na, która spędziła dwa ostatnie 
sezony w trzeciej lidze. Oczy-
wiście wszystko zweryfikuje 

boisko. Stawiam jednak, że to 
my wygramy ten mecz!

Czy kadra jest teraz sil-
niejsza niż w poprzednim 
sezonie?

To bardzo trudne pytanie, po-
nieważ w żadnym sparingu nie 
zagraliśmy w optymalnym usta-
wieniu z różnych powodów. Po-
wiedziałbym, że nawet w bardzo 
okrojonym składzie przyszło 
nam rozgrywać mecze przygo-
towawcze. Do drużyny doszło 
kilku solidnych graczy, ale i kilku 
ubyło, dlatego też ciężko jest mi 
coś powiedzieć na obecną chwilę 
o sile zespołu. Wyjdzie w praniu.

Pana typ na miejsce 
w tabeli Cariny Gubin na 
koniec sezonu 2010/2011?

Obiektywnie dziesiąte miej-
sce jest w naszym zasięgu, ale 
usatysfakcjonuje mnie pierw-
sza piątka, o którą będzie bardzo 
ciężko. Piłka nożna jest nieprze-
widywalna, więc dlaczego nie...

Rozmawiał Andrzej Matłacki

jesiennej sezonu 2010/2011:
Bramkarze: Tomasz Mierzwiak, 

Karol Matwiejczyk. Obrońcy: 
Tomasz Rudewicz, Paweł Piotrow-
ski, Adam Woryta, Wojciech Wino-
grad, Krzysztof Jutrzenka, Jacek 
Grzebielucha. Pomocnicy: Jakub 
Sokółka, Piotr Sobolewski, Przemy-
sław Fiedorowicz, Łukasz Swobo-
da, Tomasz Jankowski, Grzegorz 
Purczyński, Tomasz Mucha, Łukasz 
Jakubowicz. Napastnicy: Daniel 
Szydłowski, Tomasz Dereszewski, 

Z trenerem Cariny Gubin Andrzejem Jaworskim 
o nowym sezonie i sytuacji w klubie rozmawia Andrzej 
Matłacki.

Radosław Śliwa, Andrzej Donaj. 
Trener: Andrzej Jaworski 

Przybyli: Tomasz Mierzwiak 
(Budowlani Lubsko), Łukasz 
Jakubowicz (Junior), Tomasz 
Mucha, Radosław Śliwa (obaj 
Alfa Jaromirowice), Tomasz De-
reszewski (Powrót po kontuzji). 
Odeszli: Mariusz Pacia (Rywal 
Stargard Gubiński), Rafał Zych 
(VfB Weißwasser 1909), Robert 
Dawidziak (Piast Czerwieńsk).

Opracował Andrzej Matłacki

Dane klubu
Rozmowa z trenerem drużyny

Rozmowa z kapitanem drużynyZ kim, gdzie i kiedy?
Terminarz meczów Cariny Gubin w rundzie jesiennej 

sezonu 2010/2011 IV ligi lubuskiej: 


