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Rozdzielono miejsca 

Zakończyła się rekrutacja na rok 
szkolny 2020/2021 do gubińskiego 
żłobka, przedszkoli i pierwszej klasy 
w szkołach podstawowych. 

czytaj str.  8

Dla Franeczka 

„Nakręteczka dla Franeczka” to 
akcja, która polega na zbiórce pla-
stikowych nakrętek. Gdzie w tym 
trudnym okresie najbezpieczniej je 
dostarczać?
                                                  czytaj str. 6

Wyszło cudownie

W związku z sytuacją w kraju co-
roczne wydarzenie pod nazwą „Gu-
bin na niebiesko dla autyzmu” zo-
stało odwołane, ale... nie do końca! 
W końcu od czego jest Internet!
                                                 czytaj str. 16

Kilka pytań do...

W tym roku nie organizuje się w 
kościele poświęcenia pokarmów na 
stół wielkanocny - mówi Ryszard 
Rudkiewicz, proboszcz parafii pw. 
Trójcy Świętej w Gubinie. 

 czytaj str.   9

Gdzie to wyrzucić?

Problem pojawia się w wielu do-
mach naszych czytelników. Nic 
dziwnego, bo wiele odpadów jest 
bardzo rzadkich i dość nietypowych. 
Dlatego rozwiewamy wszelkie wąt-
pliwości.                                 czytaj str.  2

Czytaj str. 13

Szanowni mieszkańcy Gubina, w tym wyjątkowym czasie, 
gdy nie możemy funkcjonować w normalnych warunkach, 

chcemy Wam życzyć zdrowych  
i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Niech przyniosą umiejętność dostrzegania tego, 
co w naszym życiu jest najważniejsze i będą 

źródłem wiary, siły, miłości i nieustającej nadziei.

Burmistrz Gubina - Bartłomiej Bartczak,                                       
Przewodniczący Rady Miejskiej - Wojciech Sendera
oraz Redakcja i Wydawca „Wiadomości Gubińskich”
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Wsparcie z ZUSGdzie to wyrzucić?

Zwolnienie małych firm ze składek 
ZUS, świadczenie postojowe czy 
zniesienie opłaty prolongacyjnej – 
to tylko niektóre rozwiązania praw-
ne realizowane przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej. 
Obowiązujące od 1 kwietnia nowe 
rozwiązania przewidują m.in. zwol-
nienie małych firm ze składek za 
marzec, kwiecień i maj. Innymi sło-
wy państwo przejmie na trzy mie-
siące pokrycie składek do ZUS od 
przedsiębiorców działających przed 
1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy 
składek za samego przedsiębiorcę 
i jego pracowników. Mogą z niego 
skorzystać także samozatrudnieni z 
przychodem do 15 681 zł, którzy opła-
cają składki tylko na własne ubezpie-
czenie. Zarówno przedsiębiorca, jak i 
pracujące dla niego osoby zachowa-
ją prawo do świadczeń zdrowotnych 
oraz świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych za ten okres. Przedsiębiorcy 
opłacający składki na własne ubez-
pieczenia i osoby z nimi współpracu-
jące zachowują prawo do świadczeń 
w razie choroby i macierzyństwa je-
żeli korzystały z dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego na 1 lutego 
2020 roku.
Wsparcie w formie zwolnienia z 
opłacania należności z tytułu skła-
dek, o którym mowa w przepisach 
tzw. tarczy antykryzysowej, stano-
wi pomoc publiczną. Wynika to z 
przepisów unijnych. Dlatego z tej 
ulgi będą mogli skorzystać tylko ci 
przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie zalegali z opłaca-
niem należności z tytułu składek za 
okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli 
jednak przedsiębiorca na ten dzień 
miał zadłużenie, ale zawarł z ZUS do 
tego dnia umowę o rozłożenie na-
leżności na raty i tą umowę realizuje, 
będzie mógł skorzystać ze zwolnie-
nia z opłacania należności za okres 
od marca do maja 2020 r. Zgodnie z 
przepisami świadczenie postojowe 
dla osób wykonujących umowy cy-
wilnoprawne co do zasady wynosi 
2080 zł (80 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia) i jest nieoskładkowa-
ne oraz nieopodatkowane.
W przypadku umów cywilnopraw-
nych, których suma przychodów w 
miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku o świadczenie postojowe 
wynosi do 1299,99 zł, (czyli mniej 
niż 50 proc. kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), 
to świadczenie przysługuje w wy-
sokości sumy wynagrodzeń z tych 
umów. Dla pozostałych osób wyko-
nujących umowy cywilnoprawne 
warunkiem otrzymania świadcze-
nia jest to aby przychód w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku 
nie przekraczał 300 proc. przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału obowiązu-
jącego na dzień złożenia wniosku. 
Poza tym zawarcie umowy musi na-
stąpić przed 1 lutego 2020 r.
Świadczenie postojowe dla sa-
mozatrudnionych co do zasady 
wynosi 2080 zł (80 proc. minimal-
nego wynagrodzenia) i także jest 
nieoskładkowane oraz nieopodat-
kowane. Warunkiem otrzymania 
świadczenia jest, aby przychód w 
miesiącu poprzedzającym złożenie 
nie przekroczył 300 proc. przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału obowiązu-
jącego na dzień złożenia wniosku. 
Poza tym, rozpoczęcie działalności 
musi nastąpić przed 1 lutego br., a 
przychód w miesiącu poprzedzają-
cym złożenie wniosku musi spaść o 
co najmniej 15 proc. w stosunku do 
poprzedniego miesiąca. Świadcze-
nie przysługuje także samozatrud-
nionym, którzy zawiesili działalność 
po 31 stycznia br. jeżeli przychód z 
niej z poprzedniego miesiąca nie 
przekroczył 300 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z po-
przedniego kwartału.
Samozatrudnieni rozliczający się 
w formie karty podatkowej, którzy 
korzystają ze zwolnienia z podatku 
VAT, otrzymają świadczenie postojo-
we w wysokości 1300 zł. W przypad-
ku rozłożenia na raty lub odrocze-
nia płatności składek na podstawie 
wniosku złożonego w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii 
lub w okresie 30 dni po ich odwoła-
niu nie będzie naliczana opłata pro-
longacyjna. Ulga dotyczy wszystkich 
płatników składek oraz wszystkich 
składek - zarówno za przedsiębior-
cę, jak i jego pracowników. Nie ma 
znaczenia wielkość firmy oraz data 
jej założenia. Ze wsparcia mogą sko-
rzystać także samozatrudnieni.
Ulga dotyczy składek od stycz-
nia 2020 r. Dzięki pomocy można 
opłacić składki do ZUS w dłuższym 
czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek 
przed terminem płatności nie po-
niesie żadnych kosztów związa-
nych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po 
terminie, ZUS naliczy odsetki za 
zwłokę na dzień złożenia wniosku.
Aby otrzymać wsparcie realizowa-
ne przez ZUS w ramach „tarczy an-
tykryzysowej”, trzeba złożyć odpo-
wiedni wniosek. Są one dostępne 
na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS oraz na stronie www.zus.
pl . Zachęcamy do elektronicznego 
składania wniosków, co ułatwi ich 
rozpatrywanie.

Burmistrz Miasta Gubina, 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 
wywieszono na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, 

wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin 
o statusie miejskim przeznaczonych do sprzedaży, 

oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.

Pytanie postawione w tytule z 
pewnością wielokrotnie pojawiło 
się w domach naszych czytelni-
ków. Nic dziwnego, bo wiele od-
padów jest bardzo rzadkich i dość 
nietypowych. W poniższym arty-
kule postaramy się rozwiać najczę-
ściej pojawiające się wątpliwości.
Przypomnijmy, że becnie odpady 
segregujemy na pięć różnych frak-
cji: odpady metalowe i tworzywa 
sztuczne, papier, szkło, bioodpady 
oraz zmieszane odpady komunal-
ne. Ponadto część odpadów odda-
wać należy do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
lub specjalnych pojemników, 
przypisanych jednemu rodzajowy 
śmieci (np. baterie i leki).
Duża część poszczególnych ro-
dzajów odpadów jest prosta w 
zaszeregowaniu do konkretnej 
frakcji. Są jednak również takie, 
które budzą wątpliwości. Poni-
żej spis potencjalnych odpadów 
wraz z przypisaniem ich do kon-
kretnej frakcji: bateria alkaliczna 
- PSZOK lub specjalne pojemniki 
w sklepach, blister po tabletkach 
– odpad zmieszany, butelka pla-
stikowa po soku - odpady meta-
lowe i tworzywa sztuczne, butel-
ka szklana po alkoholu – szkło, 
butelka szklana po syropie leczni-
czym – szkło. 
Cegła – PSZOK, cement – PSZOK, 
cukier, sól lub mąka – odpady 
zmieszane, długopis - odpady 
zmieszane, drewniana deska do 
krojenia – PSZOK, dywan – PSZOK, 
dmuchany balon - odpady zmie-
szane, fusy po kawie lub herbacie 
– bioodpady, garnek emaliowany 
- odpady zmieszane, garnek me-
talowy - odpady metalowe i two-
rzywa sztuczne, gazeta – papier, 
gąbka do mycia - odpady zmiesza-
ne, grzebień do włosów - odpady 
zmieszane, guma do żucia - odpa-
dy zmieszane. 
Haczyk wędkarski – PSZOK, igły 
lub szpilki – PSZOK, jajka – odpady 
zmieszane, jednorazowe opako-
wanie po żywności - odpady zmie-
szane, kapsle od butelki - odpady 

metalowe i tworzywa sztuczne, 
kartonik po mleku - odpady me-
talowe i tworzywa sztuczne, ko-
ści lub ości - odpady zmieszane, 
kredki - odpady zmieszane, kwia-
ty sztuczne - odpady zmieszane, 
kwiaty żywe – bioodpady, lusterko 
- odpady zmieszane, ładowarka do 
telefonu – PSZOK.
Masło lub margaryna - odpady 
zmieszane, maszynka do golenia 
jednorazowa - odpady zmiesza-
ne, mięso - odpady zmieszane, 
mikrofalówka – PSZOK, mop - 
odpady zmieszane, nakrętka od 
słoika - odpady metalowe i two-
rzywa sztuczne, nić lub sznurek 
- odpady zmieszane, niedopałki 
papierosów - odpady zmieszane, 
odchody zwierząt - odpady zmie-
szane, obierki po owocach lub wa-
rzywach – bioodpady.
Opakowanie po jogurcie - odpady 
metalowe i tworzywa sztuczne, 
opony samochodowe – PSZOK, 
owoce i warzywa – bioodpady, pa-
nele ścienne/podłogowe – PSZOK, 
papierki po cukierkach - odpady 
zmieszane, papier do pakowa-
nia prezentów – papier, paragon 
fiskalny - odpady zmieszane, 
pestka po owocu – bioodpady, 
pieczywo – bioodpady, pisaki i fla-
mastry - odpady zmieszane, płyta 
CD - odpady metalowe i tworzy-
wa sztuczne, porcelana - odpady 
zmieszane, prezerwatywy - odpa-
dy zmieszane, przeterminowana 
żywność – bioodpady, przetermi-
nowane lekarstwa - pojemnik na 

przeterminowane lekarstwa w 
aptece, pudełko po pizzy brudne 
od tłuszczu - odpady zmieszane, 
puszka po farbie – PSZOK, puszka 
po konserwach - odpady metalo-
we i tworzywa sztuczne, puszka 
po napoju - odpady metalowe i 
tworzywa sztuczne.
Rozbite szkło - odpady zmieszane, 
rozdarte ścierki - odpady zmie-
szane, sery – bioodpady, skorupki 
od jajka – bioodpady, skorupki od 
orzecha – bioodpady, skoszona tra-
wa – bioodpady, słoik – szkło, sprzęt 
AGD lub RTV – PSZOK, styropian 
– PSZOK, szklane opakowane po 
kosmetykach – szkło, szklanki lub 
kieliszki - odpady zmieszane, szkło 
okularowe – szkło, tektura – papier, 
toner do drukarki – PSZOK, toreb-
ka papierowa – papier, torebka po 
herbacie – bioodpady, tubka po 
paście do zębów - odpady metalo-
we i tworzywa sztuczne.
Ubrania - odpady zmieszane lub 
PSZOK lub kontenery na zuży-
tą odzież, ulotka – papier, wacik 
higieniczny - odpady zmiesza-
ne, wędliny - odpady zmieszane, 
włosy - odpady zmieszane, worki 
plastikowe - odpady metalowe i 
tworzywa sztuczne, zatłuszczony 
papier - odpady zmieszane, ze-
psute zabawki – PSZOK, zepsuty 
majonez - odpady zmieszane, zu-
żyte pieluchy - odpady zmieszane, 
żarówka - PSZOK lub specjalne 
pojemniki w sklepach, żwirek dla 
kota - odpady zmieszane, żywa 
choinka – bioodpady. 
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Działania 
strażaków
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Kolizja w 
centrum

Raport 998

Apel 
aktualny

Wszyscy odwołują...
Sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa spowodowała od-
wołanie najważniejszych imprez 
miejskich w naszym regionie, które 
miały się odbyć jeszcze przez roz-
poczęciem wakacji. Zacznijmy od 
Wiosny nad Nysą - dyrektor Gubiń-
skiego Domu Kultury Janusz Gajda 
wspólnie z Burmistrzem Miasta 
Gubina podjęli decyzję o odwoła-
niu 59. odsłony miejskiego święta, 
które zaplanowane zostało jako 
wspólne polsko-niemieckie przed-
sięwzięcie w dniach 15-17 maja br. 

- Decyzja podyktowana była wciąż 
rozwijającą się sytuacją w Polsce. 
Władze państwowe wydały całko-
wity zakaz organizowania imprez 
masowych. Wiosna nad Nysą zo-
staje całkowicie odwołana, po-
nieważ nie jesteśmy dziś w stanie 
określić bezpiecznego terminu, w 
którym w najbliższych miesiącach 
mogłaby się odbyć - tłumaczy de-
cyzję J. Gajda.
Nie odbędzie się również planowa-
ne na 30 maja Grand Prix Gubina 
organizowane przez Stowarzysze-

nie Esquadra. Celem corocznej im-
prezy jest zbieranie pieniędzy dla 
chorych dzieci. A co z Rybobraniem 
w Krośnie Odrzańskim, które miało 
się odbyć w dniach 20-21 czerwca? 
Oto, co można przeczytać na pro-
filu FB burmistrza Marka Cebuli: 
- Koronawirus paraliżuje naszą rze-
czywistość i zmusza do podejmo-
wania trudnych, ale odpowiedzial-
nych decyzji. Taką niewątpliwie jest 
ta o odwołaniu tegorocznej edycji 
Rybobranie.  Biorąc pod uwagę 
rozwój pandemii imprezy plene-

rowe, nawet te letnie, mogą nieść 
za sobą niebezpieczeństwo zara-
żeń, a zdrowie i życie mieszkańców 
jest najważniejsze. Poza tym, nie 
mielibyśmy sumienia, by zwrócić 
się o pomoc w organizacji święta 
do sponsorów. Zawsze mogliśmy 
liczyć na wsparcie finansowe lo-
kalnych przedsiębiorców oraz ich 
pomoc w organizacji imprezy, ale 
w obecnej trudnej i nieprzewidy-
walnej sytuacji gospodarczej kiero-
wanie do nich takich próśb byłoby 
nietaktem.                                      (am)

Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Zielonej Górze nadal 
apeluje o oddawanie krwi. Mogą to 
zrobić zdrowe osoby, które w ostat-
nim czasie nie podróżowały do 
innych krajów i nie miały kontak-
tu z osobą zakażoną wirusem lub 
objętą kwarantanną. W związku z 
aktualną sytuacją epidemiologicz-
ną oraz w trosce o bezpieczeństwo 
dawców i pracowników zawieszone 
są akcje wyjazdowe krwiobusów, 
ale wprowadzono możliwość tele-
fonicznego umawiania wizyty: RC-
KiK w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, tel.: 
68 329 83 93. Czynne od poniedział-
ku do piątku, 7.30 - 14.00. Najpierw 
warto upewnić się na stronie inter-
netowej centrum krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa lub telefonicznie, 
jaka grupa krwi jest aktualnie po-
trzeba.                                               (am)

W związku z zagrożeniem korona-
wirusem, strażacy Komendy Powia-
towej PSP w Krośnie Odrzańskim 
zabezpieczeni w środki ochrony 
indywidualnej, w ramach swoich 
działań, prowadzili w ostatnim 
czasie pomiar temperatury ciała 
osób przekraczających granicę na 
przejściu granicznym w Gubinie. - 
Codziennie, od 15 marca w Gubinie 
oraz cyklicznie w Gubinku funkcjo-
nariusze PSP z powiatu krośnień-
skiego wspierają działania Straży 
Granicznej. W celu zabezpieczenia 
logistycznego prowadzonych dzia-
łań, strażacy wykorzystali pneuma-
tyczne namioty ratownicze, które 
zostały rozstawione przy samej gra-
nicy polsko-niemieckiej – informuje 
st. asp. Piotr Gabrowski z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Krośnie Odrz.                 (red)

Do zdarzenia doszło 30 marca. - 
Jak wynikało ze wstępnych usta-
leń kierujący fordem, jadąc ulicą 
Wyspiańskiego w kierunku ul. Lu-
belskiej, uderzył w tył poprzedza-
jącego go pojazdu marki peugeot, 
który następnie uderzył w mur ka-
mienicy. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Materiały sprawy wraz 
z wnioskiem o ukaranie sprawcy 
kolizji wysłane zostaną do sądu, 
który zdecyduje o losach 25-let-
niego kierowcy peugeota, który 
pomimo dwóch obowiązujących 
go zakazów kierowania pojazdami 
mechanicznymi, wsiadł za kierow-
nicę auta. Teraz za niestosowanie 
się do orzeczonych przez sąd środ-
ków karnych grozi mu kara pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 
lat - mówi podkom. Justyna Kulka, 
z KPP w Krośnie Odrz.                  (red)

Osoby objęte kwarantanną mogą 
skorzystać z bezpłatnej aplikacji 
„Kwarantanna domowa”. Wystarczy 
zainstalować na swoim telefonie 
specjalną aplikację Ministerstwa 
Cyfryzacji. Program umożliwia po-
twierdzenie miejsca, w którym prze-
bywasz, podstawową ocenę stanu 
zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie 
zagrożenia. Ułatwia też zaopatrze-
nie w najpotrzebniejsze artykuły 
osobom, które nie mają możliwości 
zrobić tego samodzielnie. Aplika-
cja daje też możliwość zgłoszenia 
się do lokalnych ośrodków pomocy 
społecznej, które w uzasadnionych 
sytuacjach mogą dostarczać leki, 
czy artykuły spożywcze. Dzięki apli-
kacji szybko można skontaktować 
się z pracownikiem socjalnym. Na 
przejściach granicznych rozdawane 
są ulotki o aplikacji.                        (red)

24.03. Dwa zastępy strażaków z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Gubinie i Jednostka OSP ze Strze-
gowa gasiły pożar trawy na nieużyt-
kach w pobliżu tej wsi.
25.03. W Gubinie na ul. Wyspiań-
skiego na miejsce kolizji dwóch sa-
mochodów zadysponowano dwa 
zastępy strażaków w celu usunięcia 
plamy oleju z powierzchni jezdni. 
Straty wyceniono na ok. 7 tys. zło-
tych.
25.03. Jeden zastęp gasił płonące 
na powierzchni około 0,5 ha. trawy 
na nieużytkach w okolicy Bieżyc.
25.03. Do płonącej sadzy w prze-
wodzie kominowym w jednym z 
budynków we wsi Dobre zadyspo-
nowano dwa zastępy strażaków z 
JRG w Gubinie i jednostkę OSP ze 
Starosiedla.
25.03. Podobne zdarzenie wystą-
piło w tym dniu w Gubinie przy ul. 
Zwycięstwa.
26.03. Płonąca trawa na nieużyt-
kach na powierzchni około 20 arów 
spowodowała zadysponowanie do 
jej ugaszenia 2 zastępów „zawo-
dowców” z Gubina i Jednostki OSP 
ze Strzegowa.
26.03. Na wniosek komisariatu po-
licji – jeden zastęp uczestniczył w 
otwarciu drzwi do jednego z miesz-
kań przy ul. Rydla.
27.03. Na ul. Sikorskiego zapaliło się 
drewniane pomieszczenie gospo-
darcze wraz ze znajdującym się w 
nim motocyklem. Zadysponowano 
jeden zastęp strażaków, a straty wy-
niosły około 13,5 tysiąca zł.
27.03. Jeden zastęp strażaków z 
JRG w Gubinie i Jednostka Straży 
Pożarnej z Nadleśnictwa Gubin ga-
siła pożar traw w okolicy Czarnowic 
na powierzchni około 20 arów.
29.03. Płonące trawy na nieużyt-
kach przy ul. Kaliskiej na powierzch-
ni około 1,2 ha. Gasiły dwa zastępy 
gubińskich strażaków, Jednostka 
OSP ze Starosiedla i służby leśne.
31.03. W Chlebowie paliły się trawy 
na 3 arach, gasiła je lokalna Jednost-
ka OSP.
31.03. W tym dniu przy ul. Kreso-
wej podczas wykonywania prac 
ziemnych doszło do uszkodzenia 
gazociągu; na miejsce awarii zadys-
ponowano 3 zastępy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej, policję i po-
gotowie gazowe. Strażacy dokonali 
odpowiednich pomiarów stężenia 
gazu, zabezpieczali również miej-
sce zdarzenia przed dostępem 
osób postronnych. 
1–4.04. W tych dniach wielokrotnie 
wystąpiły pożary traw w mieście i 
okolicy; ich przyczyną były podpa-
lenia.

Informacje przekazał  mł. bryg. 
Dariusz Wojtuń

Oprac. AB. 
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Mimo pandemii koronawirusa trwają prace remontowe w ramach projek-
tu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Kro-
śnieńskim”. W ten sposób wyznaczone cele będą osiągane, niezależnie od 
sytuacji, która sparaliżowała wiele aspektów naszego codziennego życia.

Nie możemy sobie 
pozwolić na przestój...

Materiały sponsorowane przez 
Powiat Krośnieński 

Pomoc na wagę złota

Zbiórka pieniędzy na środki dezynfekcyjne i szybki zakup. Wszystko zostało przekazane do 
jednostek, gdzie są one szczególnie potrzebne

Szkolnictwo ponadpodstawowe 
stoi przed wieloma wyzwania-
mi. Jednym z nich jest budowa 
nowoczesnej bazy dydaktycznej 
umożliwiającej kształcenie mło-
dzieży na najwyższym poziomie. 
Czas pandemii minie, a wówczas 
młodzież wróci do szkół. W tym 
przypadku -  mając do dyspozy-
cji nowe, lepiej wyposażone sale 
szkolne. W powiecie krośnień-
skim ma to być odpowiedź na po-
trzeby uczniów, którzy oczekują 
jak najlepszego przygotowania 
do późniejszego podejmowania 
pracę w wyuczonych zawodach.                                                                                                                                        
W Zespole Szkół Licealnych i 
Technicznych w Gubinie wy-
konywane są już ostatnie pra-
ce wykończeniowe obejmujące 
swym zakresem modernizację 

gabinetów bloku zawodowego.                                                                                                                                      
 Odnowieniem i ulepszeniem obję-
to dwanaście sal i pracowni kształ-
cenia zawodowego, m.in.  pracowni 
komputerowej z językiem obcym, 
pracowni procesów fryzjerskich , 
laboratorium logistyczne, w któ-
rym poprowadzono instalację elek-
tryczno – informatyczną na szes-
naście stanowisk. W pracowniach  
gastronomicznych od podstaw zo-
staną wykonane specjalne stano-
wiska, dzięki którym zajęcia lekcyj-
ne oraz egzaminy specjalistyczne 
będą  przeprowadzane w warun-
kach, o których do tej pory można 
było tylko marzyć. W tych pomiesz-
czeniach również zaplanowano  
przeprowadzenie instalacji wodno
-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.  
Koszt remontów wg umowy jest 

spory – opiewa na kwotę 298. 859,37 
zł. Jak zwykle – w pracach o takim 
zakresie ważna jest współpraca z 
wykonawcą. Dyrektor ZSLiT, Robert 
Hawrylak pytany o przebieg prac 
podkreśla zaangażowanie firmy 
(remont wykonuje zakład remon-
towo-budowlany „TELIX” z Gubina) 
i dużej elastyczności w rozwiązy-
waniu problemów,  które przy tego 
rodzaju remontach muszą się poja-
wiać. Dodajmy, że remont jest eta-
pem całego projektu a efekt będzie 
widoczny już po wyposażeniu sal w 
niezbędne urządzenia i sprzęt, któ-
rego kompletowanie jest w trakcie 
realizacji. Fakt, iż młodzież szkolna 
jest w obecnym okresie w trakcie 
zdalnego nauczania pozwolił na 
kompleksowe i całościowe wyko-
nywanie prac modernizacyjnych 
we wszystkich pomieszczeniach 
bez konieczności pewnego etapo-
wania prac – dodaje dyr. Hawrylak.
Dodajmy jeszcze jeden bardzo 
ważny fakt. W Zespole Szkół Lice-
alnych i Technicznych w Gubinie 
w latach 2017-2019 w ramach pro-
gramu Erasmus + realizowano pro-
jekt wymiany doświadczeń, metod 
pracy z uczniami z Danii i Hiszpanii. 
Dzięki kreatywności i zaradności 
opiekunów projektu możliwe stało 
się zaoszczędzenie pieniędzy, które 
dyrekcja szkoły przeznaczyła m.in. 
na remont części sanitarnej szkoły. 
W tym momencie modernizowa-
ne są toalety w hali gimnastycznej 
szkoły. 

Tegoroczne Święta będą szczególne dla nas wszystkich. Jedność, 
wzajemny szacunek, wsparcie w tym trudnym czasie nabierają 
szczególnego znaczenia. Wypowiadane życzenia niosą ze sobą wyjątkowy 
przekaz pełen pozytywnych emocji wypełniających nasze serca. 

W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Krośnieńskiego życzymy Państwu, 
by Wielkanoc była pełna miłości, którą obdarzymy bliskich oraz pełna 
nadziei, że wspólnie pokonamy wszelkie przeciwności. Zawierzając 
Zmartwychwstałemu Chrystusowi z optymizmem patrzymy 
w przyszłość. 
 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek
Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Garczyński
Starosta Powiatu Krośnieńskiego

Szwalnie i zakłady mające specjali-
styczny sprzęt szyją maseczki. Miesz-
kańcy angażują się w pomoc w robie-
niu zakupów, częściej niż do tej pory 
sprawdzają jak czują się starsi sąsiedzi 
– ten czas jest szczególny i zostanie 
zapamiętany pod wieloma względa-
mi. Także tymi związanymi z ludzką 
solidarnością
Przykład szybkiej reakcji i przesta-
wienia się na szycie maseczek dały 
pracownice ze szwalni Forma AZ z 
Krosna Odrzańskiego oraz firma A.Z. 
Iwaniccy Meble tapicerowane należą-
ca do radnego Andrzeja Iwanickiego. 
Długo można by wymieniać ludzi do-
brego serca. Także pomoc finansowa 
jest bardzo potrzebna, tym bardziej, 
że ceny masek z najwyższym filtrem 
FFP3 i wielokrotnego użytku sięgają 
200 zł, środki dezynfekcyjne to kolej-
ne dziesiątki złotych. Na taką pomoc 
nastawili się radni powiatowi Koalicji 
Ponad Podziałami. Wszyscy zebrali 
pieniądze i zakupili środki do dezyn-
fekcji oraz ochronne, które przeka-
zali do Domu Pomocy Społecznej w 
Szczawnie oraz Domów Dziecka – w 
Gubinie oraz Krośnie Odrzańskim. 
Wicestarosta Ryszard Zakrzewski 
przekazuje także podziękowania 
radnemu Leszkowi Ochotnemu za 
wsparcie w postaci zakupu środków 
dezynfekujących oraz ufundowania 
miłej niespodzianki dla mieszkańców 
Domu Dziecka w Gubinie. 
Starosta Krośnieński, Grzegorz Gar-
czyński dziękuje wszystkim, którzy 
w tym trudnym czasie wznieśli się 
na wyżyny solidarności i służyli wsze-
laką pomocą. Są to:  Ogólnopolska 
Fundacja „Się Pomaga”, Firma „Pixi 

BHP” Pana Pawła Krasowskiego, Pani 
Marzena Abram z gubińskiej „Pieroż-
karni”, Firma A. Z. Iwaniccy Meble Ta-
picerowane Gubin, „Forest” - Marcin 
Kurowiak z Krosna Odrzańskiego, 
„Bar Mleczny” z Krosna Odrzańskie-
go, Restauracja „Bosko”,  Pasieka 
„Iwa” z Jaromirowic. 
To także właściciele dwóch myjni: Au-
toEstetyka / Myjnia Detailing Kamil 
Gąsior z Krosna Odrz. i myjnia ręczna 
Alicja Habas z Gubina. Do akcji włą-
czyła się Restauracja „Palmiarnia” z 
Gubina. Forma „AZ” z Krosna Odrzań-
skiego, Cukiernia „Stenia”, piekarnia 
Pana Jerzego Sikory, krośnieńska fir-
ma „King Kebap”. Pomogli także Za-
kład Usług Krawieckich „Roma” Pani 
Gryszkiewicz z Krosna Odrzańskiego 
i Pani Marta Ciecińska z Gubina, Pan 
Dorian Chodorski z Jaromirowic, Pani 
Kamila Gudzowska, Pan Tomasz 
Kaczmarek, Pan Stanisław Kwapich, 
Pani Ewa Jakubowska
Pan Bogusław z Krosna Odrzańskie-
go zaoferował usługi przewozowe 
swoim samochodem osobowym, a 
nieznany mężczyzna, przekazał ra-
townikom półmaski z filtrem FFP2 i 
powiedział: „trzymajcie się i bądźcie 
zdrowi – mi te maseczki zostały, a 
Wam na pewno się przydadzą”.
Dziękujemy również firmom:
Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.,  
„Rilling made by Krosno Metal Sp. z 
o.o.”,  Gabinet kosmetyczny „Anna” 
Anna Abrahamowicz z Krosna Od-
rzańskiego, do akcji dołączyła Pani 
Paulina Grygorowicz i Salon Piękno-
ści „Navia” Monika Timoszyk, Pań-
stwo Wojtkiewicz i Pani Karola Krzys. 
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Co zrobić z wolnym czasem?

Dla Franeczka 

Koronawirus, który przybył do 
nas z Wuhan, przewrócił nasze 
życie do góry nogami. Zamknął 
nam placówki oświatowe, re-
stauracje, dom kultury, niektóre 
miejsca pracy... Ludzie zostali 
poproszeni o niewychodzenie z 
domów.

Nakrętka jest bowiem surowcem 
wtórnym, który można sprzedać, 
a środki przeznaczyć dla osób po-
trzebujących. Aby było to jednak 
opłacalne potrzebna jest duża 
ilość nakrętek. Stąd pomysł na 
zorganizowanie akcji w naszym 
mieście, którego mieszkańcy już 
niejednokrotnie pokazali, że po-
trafią w ten sposób się wspierać. 
Tym razem pomocy potrzebuje 
mały Franek Ryba, mieszkaniec 
Gubina – mówi Anna Malinowska, 
koordynator akcji, z którą można 
w tej sprawie złapać kontakt pod 
numerem telefonu 501 410 024.
Franuś we wrześniu skończy 3 
latka. U chłopca zdiagnozowano 
wariant Zespołu Dandy-Walke-
ra oraz małogłowie, co skutkuje 
opóźnieniem psychoruchowym. 
Chłopczyk dopiero od niedaw-
na zaczął przyjmować pozycję 
czworaczą. Nie potrafi jeszcze sa-
modzielnie siedzieć, stać, a tym 
samym chodzić. Ma problemy z 
gryzieniem, nie mówi. Ma wzmo-
żone napięcie mięśniowe oraz 
problem z utrzymaniem równo-

wagi, co nie pozwala mu na wyko-
nanie podstawowych czynności, 
chociażby swobodnego i celowe-
go ruchu ręką, czy nogą - czynno-
ści takiej jak chwycenie zabawki, 
włożenie chrupka do buzi, albo 
zrobienie „papa”. Podniesienie 
się do wcześniej wspomnianej 
pozycji czworaczej i utrzymanie 
jej przez chwilę wymaga od nie-
go bardzo dużego wysiłku. Aby 
Franek mógł robić dalej postępy, 
potrzebne są regularne rehabili-
tacje, turnusy rehabilitacyjne, wi-
zyty u specjalistów, zakup sprzętu 
ortopedycznego. Dlatego potrze-
bujemy nakrętek, dużo nakrętek. 
Nakrętki można zanosić do punk-
tów zbiórek (m.in. przedszkola, 
szkoły, sklepy, restauracje itp.). W 
tym trudnym jednak okresie naj-
bezpieczniej jest dostarczyć je do 
specjalnie przygotowanego po-
jemnika „Serduszka”, które mieści 
się na ulicy Paderewskiego w Gu-
binie (przy kościele Zielonoświąt-
kowym) bądź kontaktować się z 
koordynatorem zbiórki. 

(am)

„Nakręteczka dla Franeczka” to akcja, która po-
lega na zbiórce plastikowych nakrętek. - Nakręt-
ki zbiera prawie każdy z nas i zdążyliśmy już do 
tego przywyknąć. Codziennie pozbywamy się 
bezużytecznych dla nas nakrętek, a może to być 
rodzaj pomocy.

Powstała akcja #zostańwdomu, a 
wszystko po to, by zwiększyć nasze 
bezpieczeństwo, a zmniejszyć roz-
powszechnianie się koronawirusa. 
Tylko co robić w tym domu? Jak z 
tym ogromem czasu wolnego radzą 
sobie nasi mieszkańcy? Dużo ludzi 
stara się znaleźć sobie jakieś zajęcia 
urozmaicające przymusowe ferie. 
Jedni mają więcej czasu na swoje 
pasje. Jeszcze inni, czyli tacy, którzy 
poświęcali swój czas pracy, teraz cie-
szą się, iż mogą poprawiać relacje w 
rodzinie. A więc grają z dziećmi w gry 
planszowe, oglądają razem telewizję, 
czy nawet tworzą piosenki o obecnej 
sytuacji. Na portalu YouTube można 
znaleźć utwór o koronawirusie, wyko-
nywany przez ojca i trójkę jego dzie-
ci. Polskie społeczeństwo całkiem 
dobrze sobie radzi w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie. Wspierają 
się nawzajem, jeśli za sobą tęsknią 
to się nie odwiedzają, tylko dzwonią 
i rozmawiają przez wideoczaty - i to 
też jest jedna z form uatrakcyjnia-
nia chwil spędzanych w domu. Pol-

scy artyści koncertują w internecie. 
Tak, może to zabrzmieć dziwnie, ale 
udostępniają relację „na żywo” ze 
swojego koncertu w mediach spo-
łecznościowych za darmo. Zrobiła 
tak m.in. Urszula. Jej występ posiadał 
dużo wyświetleń. Osoby zajmujące 
się fintesem również udostępniają 
swoje ćwiczenia w sieci i to też jest 
transmisja „na żywo”, więc każdy z 
nas może ćwiczyć razem ze znaną 
osobą, nie ruszając się z domu. A 
jak to wygląda wśród mieszkańców 
naszej gminy? Pani Agata w czasie 
wolnym, przymusowo spędzanym 
w domu, nadrabia zaległości w lek-
turze. Postanowiła również, że stwo-
rzy obok swojego domu mały ogró-
dek z kwiatami oraz zadba o swoje 
zdrowie i będzie ćwiczyć w domu. 

Pan Piotrek stwierdził, że jest to naj-
lepszy czas na to, aby zrobić remont 
w salonie. Zaopatrzył się w sprzęt, ale 
przez brak czasu, odświeżenie poko-
ju dziennego cały czas było przekła-
dane. Teraz czasu ma aż nadto, więc 
remont się odbędzie. Z kolei Pani Ka-
tarzyna cieszy się z czasu wolnego, 
bo może go spędzić z dziećmi. Ma 
własną firmę i ostatnie miesiące były 
bardzo pracowite. Dzieci często no-
cowały u dziadków, a jak już spędzali 
czas „razem” to zawsze przerywał 
go im służbowy telefon. Teraz spraw 
związanych z firmą jest mniej i Pani 
Kasia poświęca się dzieciom: - Cieszę 
się ogromnie z tego powodu, bo na 
co dzień nie zwróciłabym uwagi na 
wiele istotnych rzeczy dziejących się 
w mojej rodzinie.  Martyna Pawelska
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Zapraszamy do nowo otwartego Butiku 
kwiatowego na ul. Obrońców Pokoju 9 c 

(były sklep Denis).
Oferujemy: oprawę eventow, ślubów, imprez 

okolicznościowych, wedding planner, 
flowerboxy, bukiety, florystyka funeralna, 

poczta kwiatowa, transport okolicznościowy, 
fotografowanie i kamerowanie wesel oraz 

imprez, dodatki i dekoracje do domu, 
wszelkiego rodzaju kwiaty cięte, 

kwiaty doniczkowe.
Nasz Facebook: @Popielatoflowers-

Box&Bouquet. Instagram: PopielatoFlowers_
boxbouquet

Tel. 534 413 914
Otwarte od 9-17 od poniedziałku do soboty

Problem aktualny
Niejako na uboczu z tytułu 
wszechogarniającej pandemii 
koroanawirusa – nadal jest aktu-
alny problem Afrykańskiego Po-
moru Świń, który masakruje (nie 
tylko) dziki. Ostatnio w powiecie 
nowosolskim musiano wybić i 
przeznaczyć do utylizacji fermę 
trzody chlewnej liczącą 23 tysiące 
świń. Podobny los spotkał fermę 
drobiu na północy województwa. 
Jak powiedział Jacek Banaszek z 
Polskiego Związku Łowieckiego, 
oddział w Zielonej Górze: - Zgod-
nie z ustawą nie przeprowadza 

się żadnych zbiorowych polowań, 
a myśliwi uczestniczą jedynie w 
indywidualnych odstrzałach sani-
tarnych, które będą się odbywać 
do końca czerwca. Myśliwi spoty-
kali również w lasach przy tej oka-
zji  martwe dziki, które stały się 
ofiarami ASF. Ta choroba w żaden 
sposób nie przenosi się na ludzi. 
Powoduje natomiast śmiertel-
ność – według niektórych danych 
– nawet w 90% populacji dzików 
w naszych lasach. 

AB.
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Rozdzielono miejsca 

Zakończyła się rekrutacja na rok 
szkolny 2020/2021 do gubińskie-
go żłobka, przedszkoli i pierwszej 
klasy w szkołach podstawowych. 
O wyniki gazeta zapytała Danutę 
Drapę Inspektor ds. Oświaty w 
Urzędzie Miejskim.

Jak działa MOPS? „Trzynastki” 
Trwa wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych 
rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów 
i rencistów. Trafiają do uprawnionych razem z 
kwietniową emeryturą lub rentą. 

Ciężki 
czas 

Dla każdego z nas czas pandemii 
nie jest łatwy. Nic do końca nie 
funkcjonuje normalnie, jak zazwy-
czaj. Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak obecnie sytuacja wygląda w 
przypadku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gubinie. 
O wypowiedź poprosiliśmy Te-
resę Dziedzic, kierownik tej pla-
cówki: - Może zacznę od Domu 
Dziennego Pobytu. Placówka jest 
zamknięta do odwołania. Osoby, 
które mają rodziny, zostały przez 
nie wzięte pod opiekę. Natomiast 
z osobami samotnymi kontak-
towali się pracownicy socjalni, 
wypytując o ich potrzeby oraz 
proponowali pomoc przy zorga-
nizowaniu obiadu z dowozem do 
domu. Żadna z osób nie chciała z 
takiej pomocy skorzystać. Wiedzą, 
że w jakiejkolwiek sprawie mogą 
się kontaktować z pracownikami 

Rekrutacja do przedszko-

li miejskich trwała od 12 

lutego do 2 marca. Do 

trzech gubińskich przed-

szkoli złożono łącznie 147 

podań

„

- Rekrutacja do żłobka trwała do 
19 marca (składanie wniosków). 
Komisja kwalifikacyjna rozpatrzy-
ła 58 podań dotyczących przyję-
cia dzieci z roczników 2018, 2019 i 
2020. Można było przyjąć 38 dzieci, 
co oznacza, że zabrakło miejsca 
dla 20 dzieci. Uwzględniając dzie-
ci już wcześniej zapisane, miejsc 
nie mogło starczyć dla wszystkich. 
Zabrakło miejsca dla maluchów 
głównie z roczników 2018 – 15, 2019 
– 5. Komisja przede wszystkim 
uwzględniła wnioski złożone przez 
rodziców dziecka zamieszkałego 
na terenie Gubina, pracujących, 
także znacząca była wielodziet-
ność rodziny i niepełnosprawność 
w rodzinie. 
Rekrutacja do przedszkoli miej-
skich trwała od 12 lutego do 2 
marca. Do trzech gubińskich 
przedszkoli złożono łącznie 147 
podań (o prawie 20 mniej niż w 
ubiegłym roku) o przyjęcie dzieci 
w wieku 3-6 lat. Miejsca starczyło 
dla 108 dzieci. Gdyby przeanali-
zować złożone wnioski to: 3-latki 
(rocznik 2017) - 131 podań z tego 
przyjętych - 100, dla 31 dzieci nie-
przyjętych zostanie utworzony   
oddział przedszkolny przy Szko-
le Podstawowej nr 1   im. Mikołaja 
Kopernika w Gubinie,   ul. Racła-

wicka 2. Natomiast 4-latki (rocznik 
2016) -   6 podań z tego przyjętych 
4 (2 dzieci nieprzyjętych), rodzice    
mogą zapisać dzieci do   oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika, a 5-latki (rocznik 2015) -   9 
podań, z tego przyjętych 3 (6 dzieci 
nieprzyjętych), rodzice mogą zapi-
sać dzieci do oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Gubinie, ul. Racławicka 2 lub 
do oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi, ul. Kresowa 

48 i 6-latki (rocznik 2014) - 1 poda-
nie - dziecko przyjęte. Przy okazji 
można poinformować, że oddzia-
ły przedszkolne działające przy 
szkołach podstawowych to: Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika w Gubinie, ul. Racławicka 
2 zajmowała się będzie w nowym 
roku szkolnym 2020-2021 dziećmi 
w 5 grupach: 3 – latków, 4 - latków 
(2 grupy), 5 – latków i 6-latków, zaś 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Gubinie, ul. 
Kresowa 48 ma w grupie 6-latków 
zapisanych 23 uczniów.                (sp)  

Jak obecnie wygląda sytuacja w Za-
kładzie Opiekuńczo-Leczniczym w 
Gubinie. Zapytaliśmy o to kierownik, 
Iwonę Czerpeko: - ZOL w Gubinie 
liczy   36 pacjentów. Większa część 
naszych podopiecznych to miesz-
kańcy naszego powiatu. Obecna sy-
tuacja jest bardzo trudna, zarówno 
dla personelu, pacjentów, jak i ich 
rodzin. Pracujemy w ciągłym stresie, 
a można nawet powiedzieć strachu 
przed zakażeniem, bo wiemy czym 
to może skutkować dla nas samych 
i naszych pacjentów. Ale właśnie ze 
względu na nich, staramy się tego 
nie okazywać. Z chwilą pojawienia 
się w naszym województwie pierw-
szego pacjenta zakażonego korona-
wirusem, zakład został zamknięty 
dla odwiedzających. Przedsięwzięte 
zostały również wszelkie możliwe 
działania, które miały zminimalizo-
wać ryzyko zakażenia. Jest to m.in. 
stosowanie środków ochrony oso-
bistej, ak również   czasowe zawie-
szenie dyżurów personelu średnie-
go, który pracuje na stałe w innych 
szpitalach. Na chwilę obecną cały 
budynek A jest zamknięty, dostęp 
mają tylko osoby uprawnione. Brak 
odwiedzin rodzin, które dodatkowo 
zaopatrywały swoich bliskich w np. 
ulubione kosmetyki, jak i urozma-
icały szpitalny jadłospis, wpłynął na 
pogorszenie jakości ich życia. Dzię-
kuję gubińskim radnym za  wspar-
cie i zaoferowaną pomoc, która 
znacząco tą lukę wypełniła. Życzę 
sobie, swojemu całemu personelo-
wi i wam wszystkim, zdrowia, cier-
pliwości i wyrozumiałości w tych 
trudnych dla nas czasach.            (red)

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Ju-
styna Siwek zapewnia, że pocztowcy 
doręczą wszystkie emerytury na czas. 
Uprawnieni otrzymają ją w standar-
dowym terminie, w którym co mie-
siąc pobierają świadczenie. - Poczta 
Polska wprowadza szczególne proce-
dury w przypadku wypłat rent i eme-
rytur dla osób objętych kwarantanną. 
Emerytury są komisyjnie przygoto-
wane do wypłaty w placówce poczto-
wej i wkładane do tzw. bezpiecznych 
kopert, które następnie są doręczane 
pod wskazany adres, przy zastosowa-
niu odpowiednich zasad bezpieczeń-
stwa – podkreśla. 

Trzynastki (981 zł na „rękę”) dosta-
ną osoby, które w dniu 31 marca br. 
miały ustalone prawo do emerytur 
i rent,  pod warunkiem, że pobiera-
ły to świadczenie. - Dotyczy to także 
emerytur pomostowych, świad-
czeń i zasiłków przedemerytalnych, 
rent socjalnych, nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych, rent 
inwalidów wojennych i wojsko-
wych, a także rodzicielskich świad-
czeń uzupełniających z programu 
Mama 4 plus – podkreśla Agata 
Muchowska, rzecznik prasowy ZUS 
województwa lubuskiego. 

(red)

ośrodka. Prosimy mieszkańców o 
zwrócenie uwagi na osoby starsze, 
które pozostają teraz w domu. Może 
trzeba zrobić im zakupy lub wykupić 
leki? Posiadamy kontakt z wolonta-
riuszami, którzy wyrazili gotowość 
pomocy. Jeżeli chodzi o noclegow-
nię, to jest ona czynna 24 godziny. 
Bezdomnym jest dowożony ciepły 
posiłek z jadłodajni. 
A jak obecnie wygląda codzienna 
praca w MOPS-ie? - Pracownicy 
otrzymali wytyczne dotyczące pra-
cy w o czasie pandemii z minister-
stwa oraz zalecenia wojewody. Nie 
ma wizyt środowiskowych - miejscu 
zamieszkania klienta. Wywiady są 
sporządzane na podstawie kontak-
tu telefonicznego. Nie ma również 
kontaktu osobistego w siedzibie 
MOPS z pracownikami. Sprawy są 
załatwiane telefonicznie, a wnioski 
i inne dokumenty niezbędne do 

wydania decyzji są wrzucane do 
skrzynki znajdującej się na koryta-
rzu lub dostarczane przez pocztę. 
Telefonów codziennie w sprawie 
pomocy jest dużo. Ponadto pra-
cownicy pełnią dyżury telefonicz-
ne od godz. 15.00 do godz. 19.00 i 
udzielają informacji tylko dla osób 
objętych kwarantanną domową. 
Wszystkie Działy Ośrodka pracują 
normalnie. Rozpatrujemy wnioski, 
wydajemy decyzje, wypłacamy 
świadczenia. Zwracamy się z proś-
bą do świadczeniobiorców, aby 
wskazywali nr konta bankowego, 
ponieważ ze względów bezpie-
czeństwa kasa ośrodka może zo-
stać zamknięta. Dzieciom, którym 
zapewniono bezpłatny posiłek w 
szkole, przyznajemy świadczenia 
pieniężne na zakup żywności w 
formie zasiłku celowego.
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Kilka pytań do...

Tegoroczne 
święta wielka-
nocne będą 
wyglądały zu-
pełnie inaczej 
niż w poprzed-
nich latach. 
Wszystko 
przez epide-
mię koronawi-
rusa i rządowe 
obostrzenia. 
W Niedzie-
lę Palmową 
nie mieliśmy 
możliwości 
tradycyjnego 
poświęcenia 
palm, ale każ-
dy mógł zro-
bić taką pal-
mę w domu, 
łącząc się ze 
wspólnotą 
Kościoła. Nie 
będzie także 
poświęcenia 
pokarmów. 
Biskupi zachę-
cają jednak, 
aby pobłogo-
sławić je wraz 
z rodziną. Z 
Ryszardem 
Rudkiewi-
czem, pro-
boszczem pa-
rafii pw. Trójcy 
Świętej w 
Gubinie, roz-
mawia Antoni 
Barabasz. 

„
Dla mnie w obecnej 
sytuacji inspirująca 

jest postać kard. Wy-
szyńskiego. 

2 kwietnia wspominaliśmy 15. 
rocznicę odejścia do Domu Ojca 
Jana Pawła II. W normalnej sytuacji, 
dziś odbyłoby się zapewne wiele 
związanych z tym uroczystości. Te-
raz jednak jest to niemożliwe...
Przypomnienie postaci św. Jana 
Pawła II jest nam bardziej potrzebne 
dzisiaj niż kiedykolwiek. Przytoczę tyl-
ko słowa Świętego, które wygłosił na 
początku pontyfikatu: „Nie lękajcie 
się”. One dzisiaj nabierają nowego 
wymiaru. Gdy czujemy się zagroże-
ni, potrzebne są punkty oparcia i na-
dziei. 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmier-
ci, kard. Dziwisz w Sanktuarium w 
Łagiewnikach mówił: „Sam lęk nam 
nie pomoże. Pomoże nam nadzieja, 
nadzieja złożona w Bogu. Pomoże 
nam osobista i zbiorowa solidarność 
ze wszystkimi (...)”. Potrzebna jest taka 
moc wiary, jakiej uczył nas św. Jan 
Paweł II, abyśmy mogli powtórzyć 
za psalmistą: „Chociażbym chodził 
ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo 
Ty jesteś ze mną”. Ps 23.
Święta Wielkiej Nocy są w reli-
gii chrześcijańskiej ważniejsze 
niż Święta Bożego narodzenia. 
To okres szczególny dla Kościoła. 
W związku z nadzwyczajną sytu-
acją związaną z pandemią zostało 
wprowadzonych wiele ograniczeń, 
jak udział wiernych w mszach św. i 
innych uroczystościach religijnych. 
To trudny czas dla wiernych...
 Dla wiernych i dla duszpasterzy rów-
nież. Mimo wszystko to Zmartwych-
wstanie. Święta zwycięstwa nad 
grzechem i śmiercią, święta życia. 
Niewątpliwie uczymy się funkcjono-
wania w obecnych realiach. Nie od-
kryję nic nowego, ale ważne jest, aby 
nie poddać się apatii, bezczynności, 
lękowi. Dla mnie w obecnej sytuacji 
inspirująca jest postać kard. Wyszyń-
skiego. Po aresztowaniu, został od-
izolowany i pozbawiony możliwości 
kontaktów. Zachował się plan dnia, 
który został sporządzony przez Niego 
w okresie uwięzienia w Stoczku koło 
Lidzbarka. Jak można przeczytać w 
jednym z opracowań: „To ścisłe zago-
spodarowanie czasu pozwalało mu 
z jednej strony przekierować uwagę 
z próżnych obaw na czynną aktyw-
ność, a z drugiej  zachować równo-
wagę między potrzebami intelektu-
alnymi, emocjonalnymi i fizycznymi.”
Biskup Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej udzielił w związku z tym 
dyspensy od niedzielnej Mszy św.  
Nie odbywa się wiele ceremonii, jak 
drogi krzyżowe , święcenie wielka-
nocnych pokarmów...
Sposób funkcjonowania każdego z 
nas, jak i parafii zależy od aktualnej 

sytuacji. Gdy piszę te słowa (3 kwiet-
nia) odnoszę się to sytuacji tu i teraz. 
Wszyscy funkcjonujemy w określonej 
rzeczywistości. W orędziu z 14 marca 
przewodniczący Konferencji Episko-
patu prosił o przyjęcie ze zrozumie-
niem ograniczeń nakładanych przez 
służby sanitarne: - „Zdaję sobie spra-
wę z tego, że zarządzenia te mogą 
być dla niektórych trudne do zaak-
ceptowania. Mimo to, ze względu na 
zdrowie własne i bliźnich, bardzo pro-
szę o przyjęcie ich w duchu miłości 
bliźniego” - nie pozostaje nam nic in-
nego. W pierwszej kolejności regulują 
sprawę przepisy państwowe. W cere-
moniach religijnych zgodne z nimi 
może brać udział 5 osób. Dotyczy to 
Mszy św. i pogrzebów. Takie rozporzą-
dzenie obowiązuje do 11 kwietnia. O 
ile śledzę media, to pojawiły się zapo-
wiedzi regulacji dotyczących Wielka-
nocy - mają być wydane w ostatnim 
tygodniu przed świętami. Do tej ma-
terii dostosowuje się prawodawstwo 
kościelne: „Ordynariusz udziela dys-
pensy od niedzielnej Mszy św., od-
wołane zostały rekolekcje, spotkania, 
konferencje itd., odprawiamy tylko 
Msze św. i pogrzeby, obrzędy Wielkie-
go Czwartku, Piątku i Soboty zostaną 

odprawione bez udziału wiernych. 
Ponadto istnieje możliwość spowie-
dzi - pozostajemy do dyspozycji, na-
tomiast spowiedź w formule znanej 
z rekolekcji wielkopostnych będzie 
zorganizowana po ustaniu epidemii. 
W bieżącym roku nie organizuje się 
w kościele poświęcenia pokarmów 
na stół wielkanocny Tegoroczna tzw. 
„święconka” ma mieć charakter li-
turgii domowej. Przed śniadaniem 
błogosławieństwo wypowiada ojciec, 
matka lub inna dorosła wierząca oso-
ba” - teksty są dostępne np. na stronie 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 
Poza tym na profilu Facebookowym 
parafii publikujemy aktualne infor-
macje dotyczące duszpasterstwa i 
organizacji życia parafialnego.
Jak będą w tym roku przebiegały 
przygotowania dzieci do udziału w 
tradycyjnej I Komunii Świętej?
Nie wiem. Wszystko zależy od tego 
kiedy dzieci wrócą do szkoły. Po 
wznowieniu zajęć będzie można mó-
wić o możliwościach organizacji I Ko-
munii św.

Nie uchowamy się również przed 
majestatem śmierci, jak przebie-
gają w obecnej sytuacji ceremonie 
pogrzebowe?
Tylko najbliższe osoby mogą uczest-
niczyć w pogrzebie (5 osób). Sam 
tego doświadczyłem, nie mogąc 
pożegnać osobiście zmarłego ks. 
Bogdana Kusiaka - jak sądzę znane-
go przynajmniej części czytelników 
- proboszcza parafii w Starosiedlu w 
latach 1998 - 2018.
Okres Świąt Wielkiej Nocy, to 
również czas, w którym wiele par 
chce wstąpić w związki małżeń-
skie, niektóre z nich poniosły duże 
koszty, a  w wielu przypadkach 
uroczystości ze względów tech-
nicznych nie uda się odwołać. Czy 
zatem jest szansa na ich przenie-
sienie na inne terminy?
Ze strony parafii nie będzie proble-
mu ze zmianą daty ślubu.  Jak mi się 
wydaje dla narzeczonych kłopotem 
może być brak możliwości organiza-
cji przyjęcia weselnego.
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Zamknięcie szkół nie oznaczało dla uczniów wolnych tygodni. Od 25 
marca lekcje odbywają się w domach, a rodzice stali się nauczycielami. 
Zajęcia przeprowadzane są drogą elektroniczną. Nauczyciele przeka-
zują materiały do samodzielnej pracy w domu. Po powrocie do szkoły 
zostaną one omówione i ocenione.

Mobilne zajęcia  UTW 

Choć niektórzy rodzice narzekają na 
zbyt dużą ilość zadawanego materia-
łu z ćwiczeń i podręczników, to tak na-
prawdę nie mamy wyjścia i musimy 
w tym trudnym czasie przejąć rolę 
nauczyciela dla dobra naszych dzieci. 
Dodatkowo pojawia się jeszcze inny 
problem. Niektórzy rodzice nie są za-
wsze w stanie wytłumaczyć dzieciom 
materiał ze wszystkich przedmiotów, 
szczególnie ze starszych klas. Znamy 
też przykłady młodszych uczniów, 
którzy w szkole chętnie się uczyli, a 
w domu, najzwyczajniej im się nie 
chce i trzeba ich nie raz zmuszać do 
pracy w domu. Tak więc zawieszenie 
tradycyjnych zajęć szkolnych sprawi-
ło trudności zarówno nauczycielom, 
uczniom oraz ich rodzicom. A jak 
naukę zdalną oceniają dyrektorzy gu-
bińskich szkół?
Małgorzata Kijewska – dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących: 
Na razie lekcje odbywają się na za-
sadzie zdalnej w systemie tzw. on 
– line w klasach licealnych, jak też w 
klasach szkoły podstawowej. Tema-
ty są wykładane przez nauczycieli 
z planem, a komunikacja odbywa 
się poprzez dziennik elektroniczny. 
Uczniowie piszą tzw. kartkówki, które 
następnie przesyłają nauczycielom. 

Są również wystawiane oceny. Jeżeli 
chodzi o tzw. próbne matury – zgod-
nie z deklaracjami uczniowie je piszą 
w domu i przesyłają swoim nauczy-
cielom do oceny. Jeżeli chodzi o za-
bezpieczenie techniczne – w szkole 
podstawowej jest jeden przypadek, 
gdzie uczeń nie posiada środka ko-
munikacji elektronicznej, ani dostępu 
do Internetu. Był problem z ich prze-
prowadzeniem jedynie w pierwszym 
dniu, czyli 25 marca; związany z prze-
ciążeniem sieci. Chciałabym złożyć 
serdeczne podziękowania wszystkim 
uczniom i nauczycielom – za zrozu-
mienie powagi i rzetelne podejście 
do zaistniałej sytuacji oraz obowiąz-
kowość. Rodziców proszę również o 
wyrozumiałość za dodatkowe utrud-
nienia. Wygląda na to, że tegoroczne 
matury nie będą egzaminem z doj-
rzałości, a raczej cierpliwości...
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym im. Marii Konop-
nickiej również lekcje odbywają się 
zdalnie, z zaznaczeniem jednak, że 
uczestniczą w nich uczniowie o róż-
nych stopniach niesprawności inte-
lektualnej – mówi jego dyrektorka 
Sylwia Sękowska – Moryń. Lekcje 
prowadzone zdalnie są dla nich wy-
jątkowo trudne. W pracy uczestniczą 

wszyscy nauczyciele. Początek kwiet-
nia, to jednocześnie początek tzw. 
niebieskiego tygodnia poświęcone-
go osobom z autyzmem. W Ośrod-
ku z powodu niemożliwości zorga-
nizowania innych przedsięwzięć 
pojawił się pomysł zorganizowania 
wystawy zdjęć poświęconej osobom 
autystycznym. Będzie to tzw. kolaż 
w formie dużego baneru. Będziemy 
chcieli go upublicznić, tak aby każda 
ze znajdujących się na nim postaci 
mogła siebie na nim rozpoznać. Na-
tomiast program artystyczny praw-

dopodobnie zostanie przesunięty 
na miesiąc grudzień, bowiem w tym 
miesiącu jest obchodzony Europejski 
Tydzień Autyzmu – uzupełnia Elżbie-
ta Konopacka z tegoż Ośrodka.
Dorota Grzelak, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika w Gubinie: Nauczyciele są 
przygotowani do zdalnego prowa-
dzenia lekcji, ale jak i w jaki sposób 
podchodzą do nich sami uczniowie 
– na tym etapie nie jesteśmy w stanie 
ocenić. Będzie ona dopiero możli-
wa z momentem prowadzenia nor-

malnych zajęć. Mimo posiadania w 
mieszkaniach Internetu – uczniowie 
w wielu przypadkach nie posiadają 
do niego dostępu, gdyż korzystają z 
niego rodzice, albo z powodu rodzeń-
stwa – nie są w stanie się odpowied-
nio skupić. Nasi ośmioklasiści przy-
stąpili do zdalnego pisania próbnych 
– końcowych egzaminów, które są 
obecnie sprawdzane przez nauczy-
cieli – przedmiotowców. Mam na-
dzieję, że większość z nich podeszła 
do niego w sposób rzetelny. 

(ab, am)

Uniwersytet Trzeciego Wieku stara 
się skutecznie pokonywać wszel-
kie przeszkody. Także te związane 
z wirusem. Słuchacze nie chodzą 
na zajęcia, nie mogą spotykać 
się, siedzą w domach, zresztą jak 
wszyscy studenci. Ale nie oznacza 

to zerwanych kontaktów i łączy. 
Działają już 11 lat i pomimo ogra-
niczeń kontynuują pracę. Jak to 
wygląda w tych czasach pytamy 
Stenię Łapkowską, koordynatorkę 
UTW: - Przygotowujemy propozycje 
zajęć, z którymi można się zapoznać 

na stronie internetowej gdk24.pl - 
UTW plan zajęć i na Facebooku. Po-
dobnie jak wszyscy, w tych trudnych 
czasach stawiamy na publikacje w 
Internecie i w lokalnych Wiadomo-
ściach Gubińskich.- Niedawno na 
stronie internetowej GDK pojawiła 
się Informacja: […] My jednak nie 
ustajemy w naszym kształceniu 
oraz rozwoju Waszego ducha i ciała 
i uruchamiamy pierwszy w histo-
rii GDK i gubińskiego UTW panel 
kształcenia na odległość. Będzie 
się odbywał za pośrednictwem no-
wych mediów. Facebooka, YouTube 
i komunikatorów internetowych. Na 
początek proponujemy zajęcia „Se-
nior w domu”- są to gotowe zajęcia, 
w których można uczestniczyć za 
pomocą YT. Gorąco zachęcamy do 
skorzystania z filmików poniżej, a 
my bierzemy się za przygotowanie 
naszej autorskiej propozycji, doty-
czącej Waszego kształcenia na gu-

bińskim UTW. Zostańcie w domach 
i dbajcie o siebie!
Dlatego w najbliższym czasie, inter-
netowo, zaproponujemy wykłady z 
zakresu technik malarskich – zajęcia 
poprowadzi instruktor Waldemar 
Pawlikowski. Grupa teatralna przygo-
towuje krótki spektakl pt. „Malowana  
awantura” pod okiem, a raczej pod 
telefonem instruktorki Małgorzaty 
Skowron. Kierowniczka zespołu wo-
kalnego „Barwy Jesieni” Jadwiga 
Macho-Michalak opracowuje (w za-
ciszu domowym), trzy nowe piosen-
ki w dwugłosie. Pisze też muzykę do 
tekstu Idy Kaczanowskiej. Konsulta-
cje z zespołem - tylko telefoniczne. 
Dyrektor GDK Janusz Gajda szykuje 
treningi pamięci i zagadki umysło-
we, a w planie zajęć będą także linki z 
ciekawymi zajęciami dla seniorów na 
YouTube. Trwają rozmowy z Pracow-
nią Orange w sprawie przeprowadze-
nia wykładu, który planowaliśmy w 

kwietniu –  oczywiście online. Te pro-
pozycje cały czas będą ewaluowały, 
bo ciągle coś nowego przybywa. Po-
nieważ w WG mamy kącik „Oranże-
ria literacka UTW” zapraszam do za-
prezentowania na jej łamach swojej 
twórczości. Jest wiele piszących słu-
chaczek, więc jest możliwość pokaza-
nia się szerokiej publiczności. Teksty 
(proza, poezja, reportaż, esej) prosimy 
przesyłać na „gdkrelax@op.pl”.
Korzystając z okazji można prze-
kazać studentom coś ponadto. - 
Drogie słuchaczki dbajcie o siebie 
– o dobrą kondycję fizyczną i dobre 
samopoczucie. Kontaktujmy się 
ze sobą telefonicznie, przez FB i na 
łamach Wiadomości Gubińskich. 
Życzę spokojnych, pogodnych i 
zdrowych Świąt Wielkanocnych i do 
zobaczenia, jeśli nie w maju to na 
pewno w czerwcu – tego roku. - po-
wiedziała na zakończenie koordyna-
torka S. Łapkowska.                            (sp).
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„Oranżeria literacka UTW w Gubinie”Park Alberta Koeniga

Zapraszam do biura klientów osiągających dochody za granicą,  które wpływają 
na konta zagraniczne (w Polsce również). Posiadam ofertę na otrzymanie kredytu 
na wyżej wymienione dochody. Biuro mieści się przy ul. Obrońców Pokoju 13A w 

Gubinie nad kantorem RAB i Restauracją Rodzinną.

Co z Pocztą?

W poprzednich numerach pisaliśmy 
o gubińskich parkach. Dziś o jeszcze 
jednym, niemal zapomnianym. Pozo-
stały po nim zdjęcia i jego niesamo-
wite uroki wspominane w przedwo-
jennej literaturze. Wspomnijmy Park 
Koeniga.
Park rozciągał się wzdłuż wschodnie-
go brzegu Nysy Łużyckiej. Zaczynał 
się przy dawnym Moście Północnym 
(Nordbrücke), który do 1945 łączył pół-
nocną część dzisiejszej ulicy Piastow-
skiej z Uferstraße w zachodniej części 
miasta. Kończył się w pobliżu oczysz-
czalni ścieków i pobliskiego północ-
nego mostu kolejowego.
Park wziął swoją nazwę od darczyńcy 
- Alberta Koeniga, radnego miejskie-
go, właściciela drukarni, księgarni, 
wydawcy lokalnej gazety, który po 
zakupieniu terenu i zagospodarowa-
niu go w 1904 roku, podarował park 
miastu. 
Gdy Albert Koenig podczas swoich 
spacerów odkrył „nad brzegiem Dol-
nej Nysy niezwykle uroczy zadrze-
wiony obszar”, jako miłośnik przyro-
dy postanowił kupić około 22 mórg 
ziemi, aby założyć tu park. Koenig 
zamierzał to miejsce odpoczynku po-
darować miastu Gubin „na wieczne 
czasy”. W celu realizacji swojego pro-
jektu sprowadził z Berlina ogrodnika 
i twórcę krajobrazów Brodersona i 
kazał postawić ławki oraz dokonać 
nasadzeń. Wcześniej obszar nad Dol-
ną Nysą był opuszczony i zaniedbany. 
Ówczesna „Grüne Wiese”, czyli dzi-
siejsza ulica Piastowska, jako droga 
dojazdowa nie była brukowana i w 

roku 1869 miała niewiele zabudowań. 
Nie było komunikacji. W jej sąsiedz-
twie nie było jeszcze dzisiejszych ulic 
oraz schodów obok teraźniejszego 
Urzędu Miejskiego. Była to zatem 
bardzo cicha okolica z nielicznymi 
domami. Niezagospodarowane tere-
ny w pobliżu rzeki producenci sukna 
wykorzystywali do suszenia swoich 
produktów. Przed powstaniem parku 
były tu tylko wierzby, krzaki, drzewa, 
piasek i łąki. 
W historii miasta zapisano: „Na parko-
wym placu zabaw 31 lipca 1904 roku 
o godzinie 6 po południu dokonano 
przekazania parku. Pomimo wielkie-
go upału przybyły tysiące mieszkań-
ców miasta. Grała kapela. Wygłoszo-
no przemówienia. Wydawca Koenig 
wskazał na miłość do ojczyzny małej 
i dużej, miłość do cesarza i Rzeszy. 
Nadburmistrz Bollmann przejął park 
na własność miasta. Tak oto Perła Łu-
życ otrzymała nowy klejnot. A radca 

sprawiedliwości Hoemann, przyja-
ciel wydawcy, wyraził wielką radość z 
prezentu. Zgodnie z uchwałą władzy 
miejskiej zieleniec otrzymał nazwę 
„Park Koeniga”.
Później, w 1905 roku, powstał tu klub 
wioślarski, a wkrótce zaplecze tech-
niczne klubu. Po 1945 roku teren par-
ku był pasem drogi granicznej, a więc 
terenem zamkniętym przez ponad 
50 lat.
Natura powoli wyparła krajobraz 
ukształtowany przez człowieka. Dziś 
na obszarze dawnego parku znaj-
dują się dwa zapomniane kamienie 
pamiątkowe dedykowane ważnym 
w życiu miasta wydarzeniom, scho-
dy, zaniedbane miejsca do siedzenia i 
studnie. Od 2004 roku prowadzi tędy 
piękna ścieżka rowerowa z Wyspy 
Teatralnej, w kierunku północnego 
mostu kolejowego, dalej do stadionu 
miejskiego i Żytowania.

 (sp)

POD SKRZYDŁEM ANIOŁA - czyli 
DANIELA 
W grudniowe popołudnie, tuż 
przed Bożym Narodzeniem za-
dzwoniłam do Danieli, bo poprzed-
niego dnia miała kłopoty z kompu-
terem i chciałam się dowiedzieć, 
jak sobie poradziła. Rozmowa 
szybko jednak zeszła na inne tory, 
tory świąteczne. Opowiedziała mi 
tym razem pewną historię, która 
z pewnością dała mi wiele do my-
ślenia. Jak każdego roku zbliżały się 
święta, a tym samym pełną parą 
przygotowania do  nich. W  różnych 
zakładach i organizacjach o tej po-
rze odbywały się właśnie Spotkania 
Opłatkowe, które stały się już trady-
cją i wrosły w naszą polską kulturę. 
To czas dla przyjaciół i znajomych, 
zanim zasiądziemy przy wigilijnym 
stole, z rodziną w świątecznych na-
strojach  i polską kolędą na ustach. 
Daniela będąc właśnie na jednym 

z takich spotkań, zbliżywszy się do 
starszego pana, by podzielić się z 
nim opłatkiem, spotkała się odmo-
wą. Mimo, że zrobiło się Jej przykro, 
jednak szybko zapytała, czy będą 
choć mogli złożyć sobie życzenia. 
Staruszek  zgodził się. Daniela z 
życzliwością objęła Go ramieniem 
składając mu życzenia. Zdawałoby 
się cóż w tym dziwnego? A jednak - 
Daniela w niedługim czasie usłysza-
ła, że ów pan odszedł.  I choć różnie 
można  interpretować całe zajście, 
to z pomocą przychodzą słowa  pio-
senki  Haliny Frąckowiak ,,Bądź go-
towy dziś do drogi nie znasz chwili, 
nie znasz dnia… ,, , a, że słowa te  są 
słowami wieloznacznymi, to wiele 
dają nam do myślenia, a jeśli nie to, 
to może przemówią inne słowa, bę-
dące bardziej wymownymi ,,Moim 
sędzią jest Bóg” - a to przecież tylko 
znaczenie etymologiczne imienia 
Daniela.                           Alicja Bołoczko

Została ograniczona liczba osób jed-
norazowo przebywających przed 
okienkami pocztowymi. Wszyscy 
pracownicy - w tym listonosze, którzy 
mają codzienne kontakty z listami, 
paczkami i interesantami - w związ-
ku z pandemią otrzymali dodatkowe 
świadczenia na wyposażenie, we wła-
snym zakresie, w niezbędne środki do 
osobistej ochrony biologicznej. Dorę-
czyciele i kurierzy, jak też pracownicy 
spedycji, są szczególnie narażeni na 
zakażenia koronawirusem, chociażby 
z tego powodu, że muszą dostarczać 
osobiście renty i emerytury, bowiem 
nie wszyscy mieszkańcy Gubina po-
siadają konta bankowe. 
Mówi Naczelnik Urzędu Poczty Pol-
skiej w Gubinie, Mieczysław Górnik: -  
W obecnej sytuacji nasze urzędy pra-
cują w ograniczonym czasie. Poczta 
przy ul. Krasińskiego jest czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00 – 14:00, w soboty od 10:30 – 13:30. 
Urząd pocztowy przy ul. Kosynierów 
pracuje w dniach poniedziałek – 
czwartek w godz. 08:30 – 14:30; w piąt-

ki jest czynny w godz. 14:00 – 20:00, a 
w soboty jest zamknięty. Urząd przy 
ul. Kresowej pracuje od poniedziałku 
do czwartku w godz. 10:00 – 16:00, 
w piątki w godz. 14:00 – 20:00; w so-
boty jest nieczynny. Generalnie ilość 
osób korzystających z naszych usług 
nie uległa zmianie. Przyjmujemy i 
dostarczamy listy i przesyłki krajowe. 
Natomiast jeżeli mówimy o obsłudze 
międzynarodowej, to odbieramy je w 
całym zakresie. Natomiast przyjmuje-
my do wysyłki listy i przesyłki jedynie 
do następujących państw – Niemiec, 
Czech, Białorusi, Litwy. Łotwy, Irlandii, 
Słowacji, Estonii, Ukrainy, Danii, Hisz-
panii, Austrii, Wlk. Brytanii, Norwegii, 
Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Meksyku, 
Australii, Stanów Zjednoczonych i 
Kanady. Do pozostałych krajów nie 
przyjmujemy żadnych przesyłek. W 
razie jakichkolwiek wątpliwości prosi-
my o kontakt telefoniczny z obsługą 
w godzinach pracy urzędu, telefony: 
68/359 32 01 lub 359 45 60. 

Antoni Barabasz 
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Członkowie Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów spotkali się w sali narad Urzędu Miejskiego, by podsumo-
wać kolejny rok działalności. Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięć zmarłego 6 grudnia 2019 
prezesa Edwarda Raucha. 

Spokojna sytuacja
Służba zdrowia to nie tylko szpitale, przychod-
nie, karetki oraz zatrudniony personel medycz-
ny... Postanowiliśmy sprawdzić jak w obecnej 
sytuacji radzą sobie apteki w Gubinie. 

Był mocno 
zaskoczony 
Policjanci z Gubina zatrzymali 31-latka podejrzanego 
o włamanie do garażu i kradzież z niego dwóch sku-
terów oraz piły spalinowej. Był bardzo zaskoczony...

Pionierzy wybrali nowego prezesa 

Sprawozdanie z działalności za mi-
niony rok przedstawił sekretarz Jerzy 
Czabator. Stan organizacji na 29 lute-
go 2020 roku to 48 członków, według 
wieku: 90 lat i więcej lat 11 członków, 
80 i więcej 19, 70 i więcej 13 członków. 
W 2019 roku przyjęto 4 nowych człon-
ków. Zarząd pracował w niepełnym 
składzie, bowiem 14 listopada 2019 
z funkcji wiceprezesa zrezygnował 
Adam Kaczmarek. W celu uzupeł-
nienia składu zarządu, na zebraniu 
ogólnym 22 listopada 2019, dokonano 
wyboru nowego członka zarządu Je-
rzego Cierpińskiego, któremu Zarząd 
powierzył pełnienie funkcji wicepre-
zesa. Komisja Rewizyjna pracowała 
w niezmienionym składzie. Przygoto-
wana przez nią ocena działań Zarzą-
du w roku 2019 została przez zebranie 
zaakceptowana. Zarządowi udzielo-
no absolutorium. 

W okresie sprawozdawczym zarząd 
odbył 19 posiedzeń, na których oma-
wiano wszystkie sprawy związane z 
funkcjonowaniem stowarzyszenia. 
Każde posiedzenie zostało zaproto-
kołowane w książce protokołów. W 
październiku 2019 roku, w związku 
z decyzją burmistrza, siedziba sto-
warzyszenia została przeniesiona do 
pomieszczeń przy ulicy Bolesława 
Chrobrego 6 (dawna siedziba Urzę-
du Celnego). Zgodnie z programem 
działania na rok 2019, zorganizowa-
no dwa pikniki: 24 maja, wspólnie 
z Radą Miejską Seniorów i 20 wrze-
śnia, dla członków stowarzyszenia. 
Z okazji „Dnia Pioniera” w maju 
spotkano się z Wójtem Gminy Gu-
bin Zbigniewem Barskim. Zarząd 
wystąpił z wnioskiem o uhonorowa-
nie tytułem „Zasłużony dla Miasta 
Gubina” członka stowarzyszenia Idy 

Kaczanowskiej. Wyróżnienie zostało 
wręczone na okolicznościowej Sesji 
Rady Miejskiej w listopadzie 2019 
roku.
Warto przy okazji wspomnieć, że z 
okazji Lubuskiego Tygodnia Seniora 
skarbnik A. Leda kolejny raz zorga-
nizował w holu Urzędu Miejskiego 
wystawę o „Historii Gubińskich Pio-
nierów”. Zebranie ogólne podjęło 
decyzję o zmniejszeniu składu za-
rządu z 6 do 5 członków. Po krót-
kiej naradzie zarząd ukonstytuował 
się w następującym składzie: Jerzy 
Cierpiński – prezes, Włodzimierz 
Kemp – wiceprezes, Jerzy Czabator 
– sekretarz, Adolf Leda – skarbnik i 
Jan Bohaterywicz – członek zarzą-
du. Ostatnim punktem zebrania 
było przyjęcie planu działania na rok 
2020 i na tym zebranie zakończono.

(sp)

Stop pożarom traw!
Okres wiosenny to czas, w którym 
straż pożarna odnotowuje zwięk-
szoną ilość zdarzeń związanych 
z pożarami traw. W tym roku Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzań-
skim odnotowała już 31 zdarzeń 
związanych z pożarami traw na 
nieużytkach, z czego blisko 30 % 
wszystkich zdarzeń miało miejsce 
na terenie gminy Gubin lub też w 
samym mieście (stan na 3 kwiet-
nia). W głównej mierze za pożary 
traw odpowiedzialna jest ludzka 
bezmyślność. Prędkość rozprze-
strzeniania się pożaru traw przy 
sprzyjających warunkach to 20 

km/h, a przy gwałtownej zmianie 
kierunku wiatru odcina podpala-
czowi drogę ucieczki, powodując 
u niego ciężkie poparzenia, a na-
wet śmierć. Ponadto odnotowano 
już pierwszy pożar lasu na terenie 
gminy Gubin, gdzie prawdopo-
dobną przyczyną było podpalenie. 
- Zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów. W 
lasach oraz na terenach śródle-
śnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabrania 
się działań i czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo, a w 

szczególności: rozniecania ognia 
poza miejscami wyznaczonymi 
do tego celu przez właściciela lasu 
lub nadleśniczego; korzystania z 
otwartego płomienia; wypalania 
wierzchniej warstwy gleby i pozo-
stałości roślinnych. Wobec braku 
przestrzegania tych wszystkich 
zapisów kodeks wykroczeń prze-
widuje grzywnę w wysokości do 
5 000 zł, natomiast kodeks karny 
pozbawienie wolności od roku do 
10 lat – informuje „WG” asp. Piotr 
Gabrowski z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Krośnie Odrzańskim. 

(red)

Uzyskaliśmy informację od kierow-
nika Apteki pod Basztą, że sytuacja 
na chwilę obecną się uspokoiła. Po 
wprowadzeniu nowych zasad przez 
Ministerstwo Zdrowia, klienci już nie 
robią zakupów „na zapas”, jak miało 
to miejsce wcześniej. Jeszcze kilka 
tygodniu temu ludzie wykupowali 
leki na receptę z wyprzedzeniem do 
3 miesięcy. W Aptece przy Szpitalu, 
która również zdała nam relację, na 
obecną chwilę także jest spokojnie. 
Ale były momenty, gdzie przycho-
dziło dużo klientów i kupowali w 
niecodziennych ilościach leki prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, czy 
wzmacniające odporność. Kupowa-
nie leków np. na odporność i bra-
nie ich w dużych ilościach nas nie 
ochroni. Odporność buduje się cały 
rok, a nie w tydzień. A leki na go-

rączkę, czy przeciwbólowe nie są w 
stanie wyleczyć nas z wirusa. W tej 
sytuacji potrzebna jest pomoc spe-
cjalistów. Jeśli chodzi o brakujące 
leki, to dowiedzieliśmy się, że w hur-
towniach takie deficyty były zawsze 
i nie ma to związku z pandemią, 
jednak Apteka pod Basztą, czy też 
inne punkty farmaceutyczne sobie 
z tym radzą i proponują klientom 
zamienniki. W sklepach z lekami 
brakuje niestety rękawiczek - to jest 
towar deficytowy. Te słowa potwier-
dza również farmaceutka z Apteki 
przy Szpitalu, w której towarem de-
ficytowym są nie tylko rękawiczki, 
ale i termometry. Aptekarze jednak 
uspokajają, iż środki do dezynfekcji 
i maseczki można kupić w naszym 
mieście.

Martyna Pawelska

28 marca gubińscy policjanci 
otrzymali zgłoszenie o włama-
niu do garażu i kradzieży z niego 
dwóch skuterów wraz z kaskami 
oraz piły spalinowej. - Sprawą za-
jęli się kryminalni, którzy w wyniku 
podjętej pracy operacyjnej, jeszcze 
tego samego dnia ustalili dane 
osoby podejrzewanej o dokonanie 
tego czynu. Okazał się nim, dobrze 
im znany 31-latek. Zaskoczonego 
mężczyznę funkcjonariusze zastali 
w miejscu zamieszkania. Tam też 
ujawnili skradzioną piłę oraz amfe-
taminę, którą mężczyzna miał przy 
sobie. Został on zatrzymany do wy-
jaśnienia. Funkcjonariusze drążyli 

temat dalej. Ich zaangażowanie 
przyniosło zamierzony efekt. Do-
tarli bowiem do miejsc, w których 
znajdowały się skradzione skutery. 
Po czynnościach odzyskane mie-
nie powróci do właściciela. Męż-
czyzna usłyszał zarzuty kradzieży 
z włamaniem do garażu, której 
dopuścił się w warunkach recy-
dywy, a także posiadania narkoty-
ków. Sąd przychylił się do wniosku 
Prokuratury Rejonowej w Krośnie 
Odrzańskim i zastosował wobec 
31-latka tymczasowy areszt - mówi 
podkom. Justyna Kulka z KPP w 
Krośnie Odrz. 

(red)  
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BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA 
I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Lp.
Adres

Księga wieczysta Opis lokalu
Cena wywoławcza 
lokalu i udziału w 

gruncie (netto)
Wysokość 
wadium

Termin przetargów  
odbytych

Uwagi

1. 1. Wojska Polskiego 
14B/9 dz. nr 280/8 o pow. 
2347,00 m² w obrębie 3, udział 
w gruncie i częściach wspólnych 
budynku – 17/1000

ZG2K/00011208/7

Lokal mieszkalny położony 
jest na czwartym piętrze 
pięciokondygnacyjnego budynku, 
składa się z dwóch pokoi, kuchni, 
łazienki z WC i przedpokoju  
o łącznej pow. użytkowej 49,40 m², 
przynależność do lokalu stanowi 
piwnica  o pow. użytkowej 4,30 m². 
Przedmiotowy lokal mieści się w 
budynku składającym się z pięciu 
klatek. Lokal wolny jest od obciążeń i 
zobowiązań osób trzecich.

Lokal – 127.500,00 zł

wartość udziału               
w gruncie (17/1000)

- 2.400,00 zł.

Razem

129.900,00 zł

12.990,00 zł

-

Lokal w dobrym stanie technicznym.

Układ funkcjonalny

– korzystny. 

Przetarg odbędzie się dnia 03 września 2020 roku o godz. 10ºº w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie,  

ul. Piastowska 24. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO 
BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. 
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-
prawną. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65). Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu 
w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy. Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla 
jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 09 kwietnia 2020. Szczegółowe informacjie odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 pod numerem tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu: - 24 sierpnia 2020 r.  w godz.  14:30 – 15:00, lokal nr 9 w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14B.

Działkowcy mają co robić
Trudny czas nastał dla wszystkich. 
Brak nam doświadczenia jak na co 
dzień postępować w tym innym 
czasie. Przyroda zaczyna budzić 
się do życia. To jej pora. Czy będzie 
czekała aż minie zagrożenie pan-
demią? Na pewno nie. Zatem co 
słychać na działkach, co robią dział-
kowicze?
Stanisław Bilicz, członek Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Żwirek” mówi: 
- Działkowicz ze swoją działką zwią-
zany jest przez cały rok, oczywiście 
w większym lub mniejszym zakresie. 
Zimą przychodzi na działkę spraw-
dzić, czy jest wszystko w porządku, 
nie zapomina o dokarmianiu ptaków. 
Przedwiośnie i wiosna dla każdego 
posiadacza działki, to początek jego 
pasji z zamiłowania do przyrody. Po 
zimowej przerwie czas na pierwsze 
prace i oczekiwanie na cieszące oczy 
wiosenne kwiaty. Specyficzny klimat 
w Gubinie powoduje wczesną we-
getację drzew, krzewów owocowych 
i ozdobnych, a przebiśniegi zakwitły 
już w połowie lutego. Nie jest to do-
bre zjawisko, bo marcowe (jak w tym 
roku) mroźne noce w dużym stopniu 
uszkodziły kwiatostany: brzoskwiń, 

moreli - drzew owocowych, które 
kwitną najwcześniej. Mróz nie oszczę-
dził kwitnących tulipanów i narcyzów, 
a i pierwsze listki róż też zostały po-
rażone. Pierwsze zajęcie na działce 
to prace porządkowe, przycinanie 
drzew owocowych i krzewów, stoso-
wanie zabiegów ochrony roślin, oraz 
wysiew nasion w szklarniach i tune-
lach foliowych, a niektórych warzyw, 
jak groch, cebula, bób i tych, którym 
nie przeszkadzają lekkie przymroz-
ki do gruntu. Obecnie marzeniem 

każdego działkowca to noce bez 
przymrozków, dużo słońca i czasami 
trochę deszczu. Prezes ROD „Żwirek” 
Tadeusz Okręglicki pytany o pracę 
na działkach o tej porze roku odpo-
wiedział: - Według mojej oceny dział-
kowcy mogą chodzić i pracować na 
swoich działkach, bo jest teraz taka 
potrzeba. Wydaje mi się, że praca na 
świeżym powietrzu, bez kontaktu z 
ludźmi, powinna przynosić nam wy-
mierne korzyści. Instytucje nam nad-
rzędne nie mówią o zabranianiu pra-

cy na działce. Każdy pracujący jest od 
sąsiada (gdyby ten się pojawił) odgro-
dzony płotem, pracują w dużej odle-
głości od siebie. Oczywiście jestem 
przeciwko zbiorowym spotkaniom i 
np. grillowaniu, zapraszaniu obcych 
itp. Przede wszystkim zdrowy rozsą-
dek. Lepiej pójść na działkę, niż spa-
cerować po markecie. Reasumując 
– nie namawiamy, ale i też nie zabra-
niamy. A jak pracę na działce traktują 
stróże prawa? Interpretacje, te wypo-
wiadane w mediach są zbieżne, choć 
nieco różnią się od siebie. Oto jedna z 
nich: - Wychodzenie z domu powin-
no być ograniczone do absolutnego 
minimum i do załatwiania spraw 
niezbędnych do życia codziennego. 
Teren ogródków działkowych nie jest 
miejscem publicznym, a  naszą  pry-
watną własnością. Jeżeli musimy się 
tam wybrać, aby wykonać niezbęd-
ne – podkreślam – niezbędne prace, 
to zróbmy to tak, aby wykonać je jak 
najszybciej, przy zachowaniu zasad 
ograniczonego kontaktu z innymi 
osobami. To nie jest czas na rekreację 
i relaks na terenie ogródków działko-
wych - pisze w Internecie podkom. 
Łukasz Grabczak.                                    (sp)

W związku z rozprzestrzenianiem 
się w Polsce koronawirusa SARS-
Cov-2, od 16 marca do odwołania 
zostaje zamknięta obsługa klien-
tów w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krośnie Odrzańskim oraz w Filii w 
Gubinie. Sprawy można załatwiać 
tylko w formie elektronicznej, za 
pośrednictwem portalu praca.gov.
pl, EPUAP, e-mailem: zikr@praca.
gov.pl lub telefonicznie. Warto pa-
miętać, że każda, nawet nieubez-
pieczona osoba, będzie diagno-
zowana bezpłatnie w przypadku 
podejrzenia zakażenia koronowi-
rusem. - W związku z powyższym 
prosimy o rozważenie tej informacji 
i powstrzymania się od rejestracji w 
powiatowym urzędzie pracy w celu 
choćby uzyskania uprawnienia do 
korzystania z ubezpieczenia zdro-
wotnego – usłyszeliśmy w gubiń-
skim pośredniaku. Ponadto osoby 
ubiegające się o nadanie statusu 
bezrobotnego lub poszukującego 
pracy mogą złożyć wniosek w po-
staci elektronicznej do właściwego 
powiatowego urzędu pracy, korzy-
stając z systemu Praca.gov.pl. W 
razie pytań i wątpliwości możliwy 
jest kontakt telefoniczny z Powia-
towym Urzędem Pracy.              (red) 

społeczeństwo
Tylko on-line 
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Irena Kobylińska pro-
wadząca od wielu lat 
sklep ze sprzętem me-
dycznym w Gubinie 
mówi wprost: - Pan-
demia rozłożyła na ło-
patki nie tylko mnie, 
ale również wiele mi-
kro i makro przedsię-
biorstw – firm, które 
jeżeli nie zostaną ob-
jęte znaczącymi pro-
gramami osłonowy-
mi – po prostu padną. 
Jest - niestety - grupa 
osób, które wykorzy-
stują obecną sytuację 
epidemiczną i zbijają 
na niej fortuny.

Kryzys rozkłada „na łopatki”!...

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Chlebowie działa niespełna od 
dwóch lat, ale członkinie już 
udowodniły, że chcieć to móc 
i, że żadne okoliczności nie po-
wstrzymają ich od działania. Po-
nieważ obecnie sytuacja zwią-
zana z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa COVID-19 zmusza 
wszystkich do przebywania w 
domu, zdolne i przedsiębior-
cze panie zabrały się za szycie 
maseczek ochronnych, które w 
pierwszej kolejności zaspoka-
jają potrzeby SP Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Stargardzie 
Gubińskim. Pomysł wyszedł 
od jednej z członkiń KGW Ma-
rii Gościniak, a koordynatorką 
akcji jest Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Chlebo-
wie Regina Giergasz, która jest 
również pielęgniarką i radną 
Rady Gminy Gubin. Na zakup 
materiałów pani Regina prze-
znaczyła swoją dietę radnej. Ma-
seczki szyte są według wskazań 
sanitarnych – jedna warstwa fli-

Szyły maseczki 

zeliny w środku i dwie warstwy 
bawełny z zewnątrz. Wykrawa-
niem i składaniem półfabrykatów 
zajmują się całe rodziny więc w 
wielu domach powstały małe 
maseczkowe manufaktury. Za-
kupiona bawełna mieni się kolo-
rami i wzorami, jak z dziecinnego 
pokoju, więc może prócz ochro-
ny, maseczki przyniosą użytkow-
nikom odrobinę optymizmu w 
tym trudnym czasie. Informacja 
o inicjatywie szycia maseczek 
cieszy się wielką popularnością 
w mediach społecznościowych i 
do krawcowych z KGW Chlebo-
wo płynie wiele ciepłych słów i 
podziękowań,  także ofert pomo-
cy.  W ten sposób sprawdza się 
cytat z „Dżumy” Alberta Camus  
„Czego można się nauczyć gdy 
trwa zaraza: że w ludziach więcej 
rzeczy zasługuje na podziw niż 
na pogardę”. W tym duchu wy-
trwajmy wszyscy jak najdłużej. 
Słowa uznania i podziękowania 
przesyłają także czytelnicy naszej 
gazety.                                     (AK sp)

Zakupy i leki dla seniorów
Dla zdrowia i bezpieczeństwa 
osób starszych, samotnych 
lub z niepełnosprawnościami 
mieszkających w Gubinie ważne 
jest wsparcie rodzin, sąsiadów 
i znajomych. Dla tych, którzy 
nie mogą liczyć na taką opiekę, 
uruchamiono specjalną akcję 
pomocy. W ten sposób chcemy 
uchronić takich mieszkańców 
przed koniecznością wychodze-
nia z domów. Z takiej pomocy 
mogą skorzystać osoby samot-
ne. W ramach akcji zorganizo-
wanej przez Urząd Miejski w 
Gubinie wykonywane będą pod-
stawowe zakupy oraz pomoc w 
załatwieniu i realizacji recepty 
na leki. Zainteresowanych prosi-
my o kontakt z koordynatorem 
akcji pod numerem telefonu: 68 
455 81 30. Dla zapewnienia bez-

pieczeństwa każda usługa będzie 
skoordynowana w ten sposób, 
że żaden wolontariusz nie zapu-
ka do domu seniora, jeśli starsza 
osoba nie zgłosi wcześniej przez 
telefon zapotrzebowania na 
usługę. Jeżeli nie zgłaszałeś za-
potrzebowania na pomoc i nie 
rozmawiałeś telefonicznie z koor-
dynatorem nie otwieraj osobom 
podającym się za wolontariuszy 
drzwi! Jeśli znasz samotną star-
szą osobę, która nie ma rodziny 
lub sąsiadów, którzy mogliby ją 
wyręczyć, to podaj jej ten numer 
telefonu 68 455 81 30. Jeśli sam 
masz chęć pomóc osobom star-
szym w zakupach to ten numer 
jest również dla Ciebie. Pamię-
tajmy, że hasło „zostań w domu” 
dotyczy szczególnie seniorów!
                                                      (red)

Maski, które p. Irena miała w sklepie 
cały czas w sprzedaży, zostały w nie-
mal błyskawicznym tempie wyku-
pione, podobnie jak środki dezynfek-
cyjne. Oferty zakupu, jakie obecnie 
otrzymuje na wiele asortymentów, 
są wręcz paskarskie, przewyższając 
nawet o 100 i więcej procent cenę 
tych, które kupowała w hurtowniach 
jeszcze kilka miesięcy temu. Dodając 
do ceny hurtowej marżę sklepu cena 
jest niemal zaporowa. - Wiem, że w 

wypadku, gdy chodzi o zdrowie i ży-
cie ludzkie, cena nie powinna odgry-
wać roli, ale są też jakieś granice. Ma-
seczki, które są obecnie dostępne w 
hurtowni, są droższe o 1 zł. na sztuce. 
Reszta towaru na razie nie ma zbytu, 
ktoś jeszcze przyjdzie po zakup tzw. 
pieluchomajtek lub worków stomij-
nych. W tym miejscu warto byłoby 
postawić pytanie dla tzw. czynników 
decyzyjnych. Czy w dobie wszech-
obecnej pandemii ceny na środki 
ochrony biologicznej nie powinny 
być regulowane urzędowo? Co na to 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów? 
- Od momentu pojawienia się za-
grożenia koronawirusem – wszelkie 
zakupy, jak też inne zobowiązania 
muszę dokonywać gotówkowo, bez 
żadnej możliwości zapłaty w tzw. 
odłożonym 7 lub 14 dniowym termi-
nie. Natomiast towar, który w więk-
szości jest produkowany w krajach 
dalekowschodnich z dostawy na do-
stawę jest coraz droższy, bowiem wy-
nika to ze wzrastających kursów euro 
lub amerykańskiego dolara, których 
ceny są też często podnoszone w 
sposób sztuczny – nie mające żadne-
go odbicia w rzeczywistości. Kuriozal-

nym jest fakt, że w przypadku realiza-
cji jakiegoś zakupu refundowanego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
– procedura przelewu środków trwa 
około miesiąca czasu. Jest to wielkie 
utrudnienie nie tylko dla mnie, ale 
tez dla wielu innych branż na styku 
urzędy – podmioty gospodarcze. Na-
tomiast podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą jest zobowiązany 
rozliczać się z urzędami w terminie, w 
innym wypadku są naliczane karne 
odsetki... 
Mimo wszystko w sklepie p. Kobyliń-
skiej jest niemal pełny asortyment 
środków medycznych, poczynając 
od tych do ochrony biologicznej, po 
wózki dla osób niepełnosprawnych. 
Każda z osób prowadzących obecnie 
działalność gospodarczą z niepoko-
jem spogląda nie tylko na następny 
dzień, czy będzie miała co włożyć do 
przysłowiowego garnka, ale też myśli 
– co przyniesie następna godzina, czy 
zjawi się klient dokonując minimal-
nego zakupu, bowiem w takiej sytu-
acji staje się ważna każda złotówka! 
- Wstając rano myślę, że był to jedynie 
sen, ale okazuje się, że jest to po pro-
stu smutna rzeczywistość... – konklu-
duje.                                Antoni Barabasz
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Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999 
- Policja - 997 
- Straż Pożarna – 998 
- Pogotowie Gazowe - 992 
- Pogotowie Energetyczne - 991 
- Awarie Wodne - 68 455 82 68 
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288

Szpitale i przychodnie

Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 419-
75-81 
- Szpital Krosno Odrzańskie  Tel. 68 383-
50-39 
- NZOZ “Markis” ul. Gdańska
  Tel. 68 359-30-83 
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77 
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Tel. 68 455-82-52

Kościoły- Msze Św. 

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

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

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

Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11 
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Biuro Pck Ul. Gdańska 17 Tel. 68 359-86-44 
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie 
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I 
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób 
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz 
Tel. 68 455-81-98
Ośrodek Terapii “Grunwald” - spotkania 
grupy AA, wtorki godzina 17.00

NOCLEGI tanie, Gubin, centrum. TV, WI-FI, kuchnia. 
Tel. 601 815 860 lub 609 138 452. 
SPRZEDAM działki budowlane, z gotową pełną 
dokumentacją. Tel. 68 359 10 34.
SPRZEDAM grunt rolny na wsi, koło Gubina, o 
pow. 1,26 ha. Tel. 722 105 317.
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek, 
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.

rózne
 USlUGI

ogłoszenia I społeczństwo

Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00  
01-04 każdego miesiąca, Apteka „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32 
05-08 każdego miesiąca, Apteka  „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45 
09-12 każdego miesiąca, Apteka  „Z Misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539 
13-16 każdego miesiąca, Apteka  „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52 
17-20 każdego miesiąca, Apteka „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40 
21-24 każdego miesiąca, Apteka „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59 
25-27 każdego miesiąca, Apteka „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59 
28-31 każdego miesiąca, Apteka „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 539 49 75

mIeSzKanIa, loKale

ECO MYJNIA  
SYMPATYCZNA 

GUBIN
Zadbaj o swoje dywany 

i kanapy, jak również o 

samochody.  Możliwy dojazd 

do klienta.

ul. Legnicka 1A 
(pomiędzy Biedronką, 

Horexem, a Lidlem)

Tel. 516 452 270
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USŁUGI POGRZEBOWE 24H
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT ZMARŁYCH

GROBOWCE I  EKSHUMACJE

NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły 
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis 
„Termet” Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30 lub 
68 359 55 55.
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i montaż. 
Tel. 609 351 799.
FIRMA „Błysk” oferuje usługi: sprzątanie mieszkań, 
klatek, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych. 
Dodatkowo pranie tapicerek i dywanów, także u 
klienta. Tel. 500 646 294.

ELEKTRYK z uprawnienia. Montaż instalacji 
domowych i przemysłowych oraz kuchenek 
indukcyjnych. Tel. 883 544 142.
POSPRZĄTAM mieszkanie, umyje okna, itp. Tel. 
603 305 561.

DO WYNAJĘCIA mieszkanie w Gubinie, 28. m. kw., 
na II. piętrze. Po remoncie – stan idealny: 1. pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie całko-
wicie umeblowane, wyposażone we wszystkie 
urządzenia: telewizor, lodówka, pralka, odkurzacz, 
kuchenkę gazową i naczynia. Jest miejsce na 
postawienie samochodu. Wynajmę najchętniej 
dla firmy lub osób prywatnych. Czynsz miesięczny 
1300 zł., w tym ryczałt. Kaucja dwumiesięczna. 
Telefon kontaktowy – 883 005 775.

Zareklamuj się w  
„Wiadomościach  

Gubińskich”!
Telefon: 721 032 705
wiadomoscigubinskie@o2.pl

SPRZEDAM działki budowlane, z gotową pełną 
dokumentacją. Tel. 68 359 10 34. 

SPRZEDAM opony zimowe, różne rozmiary, od 13 
do 18 cali. Alufelgi aluminiowe do różnych marek 
aut oraz akumulatory. Tel. 607 721 973.
POSZUKUJĘ opiekunki do starszej osoby w Gubi-
nie. Higiena, ugotowanie posiłku, palenie, podanie 
leków. Na 4-5 godzin dziennie. Wynagrodzenie 
-1600-1800zł /m-c. Tel. 661 013 927.

Dobre wieści W obecnej sytuacji ta-
kie newsy zdecydowanie są nam po-
trzebne! W naszym regionie przybyło 
dziewięcioro malutkich obywateli. 
Nowo urodzeni mieszkańcy regionu 
to efekt ubiegłorocznej edycji pro-
gramu in vitro w województwie lu-
buskim. Dobre wieści przyszły z kliniki 
InviMed. Wprawdzie w tzw. końco-
wym raporcie za 2019 rok klinika Invi-
Med informowała Urząd Marszałkow-
ski o 16 ciążach, to jednak ostatecznie 
okazało się, że w ub. roku udało się 
uzyskać zapłodnienie w 17 procedu-
rach! 12 pacjentek miało pojedyncze 
ciąże, w przypadku 5 - bliźniacze. We-
dług stanu na koniec marca – doszło 
już do siedmiu szczęśliwych rozwią-
zań. Siedem pacjentek urodziło dzie-
ci, w tym dwa porody były bliźniacze. 
W efekcie w województwie lubuskim 
przybyło 9 nowych mieszkańców. 
Gdzie można uzyskać informacje? 
Miejscem wykonywania świadczeń 
jest InviMed Europejskie Centrum 
Macierzyństwa w Poznaniu, ul. Strze-
lecka 49, tel. 500 900 888 (infolinia), 
www.invimed.pl. Tu dowiemy się, ja-
kie są kryteria kwalifikacji par.         (am)
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Wyszło cudownie!
Coroczne wydarzenie pod nazwą 
„Gubin na niebiesko dla autyzmu” 
zostało z wiadomycy przyczyn od-
wołane, ale... nie do końca!
Koordynator tego przedsięwzięcia 
Elżbieta Konopacka ze Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Autystycznym 
Dalej Razem, nie poddała się i zorga-
nizowała akcję w sieci. - Zaprosiliśmy 
do niej wszystkich, którzy chcieli wes-
przeć duchowo rodziny osób z auty-
zmem. Na czym polegała akcja? To 
było proste – 2 kwietnia można było 
wysłać, poprzez Facebooka, życzenia 
dla rodzin z autyzmem, które znamy, 
a także ubrać się na niebiesko. Po-
nadto każdy mógł namalować sym-
bol akcji lub obrazek dla osób z auty-
zmem, albo zrobić pracę plastyczną i 
wystawić na swoim profilu FB i prze-
słać do mnie poprzez FB. Cieszę się, 
że chociaż w ten sposób w tym dniu 
byliśmy razem z rodzinami osób z 
autyzmem. Kawał dobrej niebieskiej 
roboty za nami, dzięki osobom, które  
odpowiedziały na mój apel - udo-
stępniały, robiły piękne prace, ubiera-
ły się i swoje dzieci na niebiesko, słały 

zdjęcia. Wyszło cudownie! - nie kryje 
zadowolenia E. Konopacka. Dlacze-
go „autyzm jest niebieski”? Pojawia-
ją się różne domysły – kolor niebieski 
jako kolor niewinności, nadziei, a 
także kolor dla chłopców, ponieważ 
autyzm ma znacznie więcej chłop-
ców niż dziewczynek. Niebieski jest 
uznawany za najgłębszy z kolorów, 
rozpływający się w nieskończoności 
horyzontu. Jako barwa najczystsza i 

najzimniejsza zarazem staje się naj-
bardziej odrealnioną ze wszystkich 
barw. Pewnie stąd jej skojarzenie z 
autyzmem. - Jeśli ktoś chciałby obej-
rzeć wraz z rodziną bardzo ciekawy 
film, opowiadający o życiu z osobą 
autystyczną, to polecam dostępny 
w Internecie „Czarny Balonik”- dla 
starszych i młodszych, do płaczu i do 
śmiechu – jak życie... - dodaje na za-
kończenie nasza rozmówczyni. (am)

Informacja Urzędu Miejskiego w Gubinie

Po licznych prośbach mieszkańców zdecydowaliśmy się 

otworzyć cmentarz komunalny do piątku (10 kwietnia 

2020 r.). Jednocześnie przekazujemy, że sytuacja w tym 

miejscu będzie stale monitorowana. Jeśli obowiązujące 

zasady bezpieczeństwa będą przestrzegane – cmentarz 

będzie otwarty dla odwiedzających groby także po 

najbliższym piątku. Apelujemy o to, żeby odwiedzając 

to miejsce wszyscy zachowywali środki ostrożności. 

Pamiętajmy o ochronie osobistej, zachowywaniu bez-

piecznej, co najmniej dwumetrowej, odległości oraz 

zakazie gromadzenia się. Podczas wizyt na cmentarzu, 

gdzie odwiedzamy zmarłych, zachowajmy powagę tego 

miejsca. Prosimy o to, żeby cmentarz, w tym wymaga-

jącym odpowiedzialności czasie, nie stał się miejscem 

rekreacyjnych spacerów i spotkań towarzyskich.


