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• osuszacze powietrza
• zagęszczarki
• wentylatory budowlane
• listwy i buławy wibracyjne do betonu
• elektryczne młoty wyburzeniowe
• glebogryzarki spalinowe
• wertykulatory i aeratory ogrodnicze.

Koronawirus

info dla mieszkańców

ZADZWOŃ 515130840
lub napisz na: serwis@wypozyczalniakunice.pl

Lubusk

Słubice, ul. Kościuszki 3, przy wejściu do Biedronki
pon.-sob. 10-21 / niedziele handlowe 10-20

Najlepszy kebab w mieście!
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Szanowni Państwo, w bieżącym numerze zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa. Wiemy, że sytuacja jest napięta i stresująca, tym
bardziej apelujemy o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, władz lokalnych i rządowych. Zdecydowanie ułatwi to zapanowanie nad
pandemią oraz podniesie bezpieczeństwo każdego z nas
czytaj na str. 3 >>

Szukasz
nieruchomości?

Zobacz na stronę 8!
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OKIEM

BLONDYNKI

Jeszcze miesiąc temu, kiedy wydawaliśmy poprzedni numer Pogranicza Lubuskiego, sytuacja na świecie i w Polsce wyglądała całkowicie
inaczej. Ze spokojem myśleliśmy o
kolejnym wydaniu, wydarzeniach
kulturalnych, wyjściu do kina, świętach wielkanocnych, maturach i egzaminach. Niektórzy z nas planowali
już letnie wakacje, wyjazdy, urlopy.
W telewizji i Internecie słychać już
co prawda było, że gdzieś daleko w
Chinach ludzie chorują na nową,
niebezpieczną chorobę, ale wydawało się to wszystkim odległe w przestrzeni i czasie.
Jednak okazało się, że dzisiejszy
świat stał się bardzo mały. Nie upłynęło wiele dni, a nieznany koronawirus SARS-CoV-2 rozlał się na większość krajów. To co wydawało się
niewyobrażalne, właśnie się spełnia.
A to co do tej pory zajmowało nas
jako codzienne, przyziemne sprawy
i problemy, musiało zostać odsunięte
w kąt.
Narzekaliśmy na zmęczenie, brak
czasu, zbyt wiele pracy, pęd zwykłego
życia. I nagle jakiś wirus skądś nam
to wszystko odebrał. Dotychczasowa
codzienność, wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni, zniknęło jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki

złej wiedźmy.
Mamy zamknięte szkoły, przedszkola, większość z nas nie chodzi do
pracy. Zamknięto wszystkie miejsca,
gdzie ludzie się spotykali i spędzali
wspólnie czas: kina, teatry, biblioteki, restauracje, galerie handlowe...
Nie możemy wyjść prawie nigdzie, a
zakupy zrobimy jedynie w sklepach
spożywczych.
Jak odnaleźć się w nowej sytuacji?
Dla większości z nas jest to bardzo
trudne. Nie wyobrażaliśmy sobie życia bez pracy, wyjazdów, zakupów,
kontaktów z ludźmi, a teraz nie mamy
wyjścia. W większości uziemieni w
domu, szukamy sobie czegokolwiek,
co wypełni nasz czas. Boimy się
nudy, ciszy i spokoju. Zmuszeni do
drastycznego spowolnienia tempa
życia, innego rytmu, musieliśmy sobie zdać sprawę, że nagle nasze życie nie zależy od nas. Że musimy się
dostosować, zaakceptować, wycofać.
Jest to z jednej strony sytuacja
bardzo stresująca, lecz możemy i
powinniśmy dla własnego dobra,
zacząć także dostrzegać jej niewątpliwe dobre strony. Możemy przestać
narzekać na brak czasu. Możemy narobić zaległości w wielu dziedzinach,
zaczynając choćby od porządków domowych, czekających w kolejce książek do przeczytania, możemy spędzić
więcej czasu z dziećmi, żoną, mężem,
przyjacielem. Możemy zacząć być na
siebie uważni.
Skupieni na koronawirusowych
problemach prawie nie zauważamy, że dookoła nas jest już wiosna.
A przecież czas przymusowej izolacji od skupisk ludzkich możemy też
spędzić z korzyścią dla zdrowia – na
spacerze, rowerze, rolkach czy biegając po lesie.
Życzymy Wam dużo spokoju i optymistycznego spojrzenia w przyszłość.
Dbajcie o siebie i swoich bliskich.
Jak mówił Monty Python - „Always
look on the bright side of life”.
NATALIA ŻWIREK
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Informacje Urzędu Miasta dla mieszkańców
W związku z wieloma pytaniami pojawiającymi się w sytuacji zagrożeniem koronawirusem urzędnicy Urzędu Miejskiego w Słubicach przygotowali odpowiedzi na najczęściej
poruszane przez mieszkańców kwestie
– Czy słubiczanie mogą przekraczać granicę?
– Tak, ale muszą się liczyć z tym, że
chcąc wrócić do Polski będą musieli
przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę w domu lub miejscu wskazanym przez wojewodę. Pieszo i na
rowerze granicę można przekroczyć
w Słubicach, samochodem w Świecku.
Na kierunku wyjazdowym z Polski nie
ma kontroli granicznych.
– Czy kwarantanna dotyczy
także osób pracujących w Niemczech?
– Nie, te osoby nie będą musiały
przechodzić kwarantanny podobnie
jak kierowcy autobusów i busów. Jeśli
jednak osobie pracującej w Niemczech
będzie towarzyszył ktoś, kto nie jest
tam zatrudniony, taka osoba musi się
liczyć z obowiązkową kwarantanną.

– Jak ma wyglądać taka kwarantanna?
– Osoby, które nie mają objawów
zakażenia koronawirusem mogą odbyć kwarantannę w domu. Jeśli jednak nie mają tam warunków do odosobnienia wskazane im będzie inne
miejsce. Osoby, które mają objawy
zakażenia koronawirusem poddane
zostaną kwarantannie w szpitalach.
– Czy uczniowie i studenci,
którzy uczą się w Niemczech
będą też obejmowani kwarantanną?
– Nie, traktowani są jak osoby zatrudnione w Niemczech.
– Czy słubiczanie, którzy leczą
się we Frankfurcie, będą musieli
też po powrocie do Polski poddać się kwarantannie?
– Rozporządzenie rządu tego nie

wyjaśnia, Straż Graniczna czeka na
odpowiedź w tej sprawie.
– Jakimi dokumentami muszą
się okazać osoby, które chcą być
zwolnione z kwarantanny w Polsce?
– Może to być zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech lub umowa
o pracę.
– Co to jest karta lokalizacyjna
i kto musi ją wypełnić?
– Karta lokalizacyjna zawiera dane o
osobie przekraczającej granicę i adres,
pod którym będzie dostępna w Polsce.
Karta lokalizacyjna jest dostępna na
granicy, można ją jednak pobrać m.in.
z naszej strony internetowej: www.slubice.pl. Warto to zrobić i z wypełnioną
kartą zgłosić się na granicy. To skróci
czas oczekiwania. Taką kartę musi
wypełnić każda osoba przekraczają-

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.

ca granicę, także Polacy pracujący w
Niemczech. Wszystkim osobom przekraczającym granicę badana jest też
temperatura ciała.
– Czy wszyscy obcokrajowcy są
objęci zakazem wjazdu do Polski?
– Nie. Część z nich nadal będzie
mogła jednak przyjeżdżać do naszego
kraju. Wśród nich są: małżonkowie
obywateli polskich, dzieci obywateli
polskich, osoby posiadające Kartę Polaka, osoby posiadające prawo stałego
lub czasowego pobytu na terenie RP
lub pozwolenie na pracę.
– Czy będzie kursował transgraniczny autobus 983?
– Nie, linia ta została czasowo zawieszona.
– A co z komunikacją miejską?
– W najbliższe dwa weekendy – sobota 21 marca i niedziela 22 marca, a
także 28 i 29 marca zostają zawieszone
kursy komunikacji miejskiej.
– Czy można osobiście komunikować się z Urzędem Miejskim
i innymi jednostkami gminy?
- Nie, Urząd Miejski w Słubicach,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład
Administracji Mieniem Komunalnym

czy Zakład Usług Wodno-Ściekowych
wprowadził kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt
z OPS. Szczegóły, numery telefonów
i inne potrzebne dane do kontaktu
znajdują się na stronie internetowej
gminy: www.slubice.pl
Ponadto informujemy, że wszystkie
urzędy na terenie powiatu ograniczyły obsługę interesantów. Większość
pilnych spraw można załatwić dzwoniąc do urzędników, a w kwestiach
wymagających
natychmiastowych
rozwiązań, w drodze wyjątku, można
się umówić na spotkanie. Jednak, jak
rekomendują urzędnicy, wszystko to
co może poczekać, należy odłożyć w
czasie. Informacje o dostępnych numerach telefonów podane są na stronach internetowych poszczególnych
instytucji.
Pamiętaj! Jeśli miałeś kontakt z
osobą potencjalnie zarażoną, masz gorączkę, kaszlesz – NIE WYCHODŹ Z
DOMU, NIE IDŹ DO LEKARZA, NIE
IDŹ NA SOR – ZADZWOŃ pod 668
857 072! (red.)

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami,
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala
bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest
to potrzebne. Skorzystaj z TELEPORADY.

Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości
od osób, które kaszlą i kichają.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału

obserwacyjno-zakaźnego.

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym
na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową
chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami
chorymi.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
TWORZYMY DLA CIEBIE

MAXIMA
ŁAZIENKA
CERAMIKA
Słubice,
ul. Narutowicza 26a
Kontakt
tel. +48 509 775 993,
e-mail: kontakt@maxima-ceramika.pl
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INFORMACJA
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim informuje, że na terenie powiatu słubickiego zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw utrzymujących świnie
zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r., w związku
w występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.
Powyższe kontrole będą przeprowadzane pod kątem bioasekuracji i
IRZ do odwołania.
Zagadnienia były przedstawiane na spotkaniach z rolnikami, sołtysami, przedstawicielami urzędów miast i gmin, którzy otrzymali ulotki celem rozpropagowania wśród hodowców.
PLW prosi o bardzo poważne potraktowanie powyższych kontroli.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim
Wiesław Sierszulski
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W tym niezwykłym jak również trudnym czasie pragniemy życzyć Państwu, aby Święta Wielkanocne dały Państwu nadzieję, a czas spędzony
w gronie najbliższych obfitował w wiarę, miłość i spokój
Leszek Bajon

Starosta Powiatu Słubickiego

Robert Włodek

Wicestarosta Powiatu Słubickiego

Wiesław Henryk Kołosza

Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego

Pogody ducha, wyśmienitego zdrowia i radości oraz wszelkiego dobra
wszystkim mieszkańcom gminy z okazji Świąt Wielkanocnych życzą
Marek Kołodziejczyk
Burmistrz Cybinki

Anna Śliwińska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Spokojnych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych
wśród kochającej rodziny, przy wspólnym stole życzą
Robert Stolarski

Wójt Gminy Górzyca

Krzysztof Bańka

Przewodniczący Rady Gminy

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych. Życzymy prawdziwej ufności i pokoju w sercu oraz siły,
która pozwala pokonywać codzienne trudności. Wesołego Alleluja!
Stanisław Peczkajtis
Wójt Gminy Krzeszyce
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Osuszacze powietrza,
zagęszczarki,
wibrołaty,
młoty wyburzeniowe,
glebogryzarki,
wertykulatory,
zamiatarki spalinowe
i wiele innych.
Możliwy dowóz urządzeń do klienta.

TEL.: +48 515 130 840
KUNICE 28A,
69-100 SŁUBICE

Andrzej Żmijak

Przewodniczący Rady Gminy
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już w Słubicach

LICÓWKI-IMPLANTY-ORTODONCJA
PROTETYKA-WYBIELANIE

S ł u b i c e u l . Tr a n s p o r t o w a 6
tel. 570-158-158

www.exclusivedentalstudio.pl

Ceny negocjowalne

KANTOR
WECHSELSTUBE
EXCHANGE

24h

SŁUBICE, ul. Transportowa 6
Budynek TRAVEL FREE (poziom – 1)
+48 539 621 759
+48 731 251 111
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SŁUBICE

Zaginął Dawid Rapita

Żużlowy mistrz odwiedził kibiców

fot. archiwum rodzinne zagonionego

fot. archiwum rodzinne zagonionego

Dawid wyszedł z domu w Gorzowie Wlkp. między 9:00 a 11:00.
Do piątku 14 lutego poruszał się
autem marki Toyota Yaris. W piątek 14 lutego w Kunowicach koło
Słubic, znaleziono jego auto porzucone z przebitą oponą.
Jak wygląda Dawid? Ma około
182 cm wzrostu, niebieskie oczy,
bardzo krótkie włosy w kolorze
ciemnego blondu, jest szczupły.
Kiedy wyszedł z domu, był ubrany
w czarną sportową kurtkę z kapturem, na głowie miał ciemnogranatowa czapkę.
Dawid wychodząc z domu nie
zabrał telefonu, ubrań ani żadnych innych rzeczy, miał przy sobie niewielką kwotę w gotówce.
Był w złym stanie psychicznym.
Po kilku dniach rodzina uzyskała informację, że postanowił wyjechać na miesiąc do pracy za granicę, ale do tej pory nie udało się
tego w żaden sposób potwierdzić.
Obecna sytuacja epidemiczna i
zagrożenie wirusem SARS-CoV-2
utrudniają poszukiwania. Zaginięcie Dawida zostało oczywiście
zgłoszone odpowiednim służbom,
jednak do tej pory wysiłki nie
przyniosły żadnego rezultatu.
Rodzina prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą w jakikolwiek sposób pomóc w odnalezieniu Dawida. Wszelkie informacje
o zaginionym można kierować
bezpośrednio do rodziny na numery telefonów 733767444 lub
509086701. Można także powiadomić najbliższy komisariat policji. Nie bądźmy obojętni. (red.)

Sala w Collegium Polonicum
24 lutego wypełniła się po brzegi.
Wśród zainteresowanych spotkaniem z mistrzem znaleźli się zarówno najmłodsi, zaledwie kilkuletni
kibice, jak i duża grupa starszych,
a nawet przedstawiciele lokalnych
władz. Bartosz Zmarzlik przyjechał
na spotkanie m.in. dzięki inicjatywie
wicestarosty słubickiego Roberta
Włodka.
Spotkanie rozpoczęło się z kilkuminutowym opóźnieniem ze względu na niewielką awarię komputera.
Jednak już po chwili wszyscy zebrani mogli obejrzeć na ekranie powtórkę emocjonujących chwil, kiedy
Bartosz Zmarzlik zdobywał swoje
najważniejsze do tej pory trofeum.
Kibice przywitali mistrza gromkimi
brawami.
Wychowanek Stali Gorzów opowiadał o początkach swojej kariery,
skąd wzięło się zainteresowanie tym
akurat sportem i jak wygląda jego
codzienne życie.
Treningi i przygotowania do zawodów pochłaniają większą część
życia Bartosza Zmarzlika. W dniu
startu potrafi być tak skupiony, że
niedokładnie słyszy co się do niego
mówi. Zdarza się również, że nie pamięta, kto dokładnie jest jego przeciwnikiem.
W wolnym czasie mistrz także
trzyma się dwóch kółek. Pasjonuje go kolarstwo i motocross, a na
zwyczajnym urlopie po prostu się
męczy. Nie jest w stanie wytrzymać
dłużej niż tydzień bez aktywnego
wypoczynku.

fot. redakcja

Słubiczanin mieszkający od jakiegoś czasu w Gorzowie Uśmiechnięty, skromny, a nawet nieco nieśmiały. Pomimo zdobycia tytułu indywidualneWlkp. wyszedł z domu 12 lutego i dotychczas nie wrócił
go mistrza świata pozostaje przysłowiowym chłopakiem z sąsiedztwa. O czym opowiedział swoim fanom?

Najmłodsi fani też czekali na mistrza

Mistrz dostał w prezencie swoje
ulubione ciasto „kapsel”. Powiedział,
że z przyjemnością pozwoli sobie na
zjedzenie kawałka, choć na co dzień
uważa na ilość przyjmowanych kalorii. W utrzymaniu odpowiedniej diety pomaga mu narzeczona.
B. Zmarzlik podkreślał jak ważne
jest dla niego posiadanie marzeń i
dążenie do ich spełniania. Zachęcał

do tego również wszystkich zebranych na sali. Mimo, że ma dopiero
24 lata, jedno z jego największych
marzeń spełniło się wraz ze zdobyciem tytułu mistrza świata. Jednak
kolejnych nie chciał nikomu zdradzić. Życzymy mistrzowi, aby spełniły się jak najszybciej i przyniosły
wiele radości jemu i wszystkim fanom. (red.)

Szybki i tani na 6+
kredyt gotówkowy
Drogi Kliencie, proponujemy kredyt oprocentowany zaledwie 6% w skali
roku. Tak niskie oprocentowanie powoduje, że pożyczając 10 000,00 zł na
5 lat, miesięczna rata kredytowa wyniesie tylko 193,33 zł.
W celu skorzystania z oferty zapraszamy do naszych placówek:
Rzepin
ul.Dworcowa 9
tel. 95 759 63 46
95 759 74 48

Cybinka
ul.Szkolna 7
tel. 68 391 13 40
68 391 20 31

Słubice
ul.Wojska Polskiego 170
tel. 95 758 42 39
95 758 42 51

Gubin
ul. Piastowska 9
tel. 68 359 57 18
68 359 30 17

Kowalów
ul. Radowska 24
tel. 95 759 95 34
95 759 95 35

Maszewo
Maszewo nr 68
tel. 68 383 13 80

W oparciu o przykład reprezentatywny kredytu w wysokości 10 000,00 zł, z terminem spłaty 60 miesięcy i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na Życie oraz
trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wyniesie 11,82%; całkowita kwota
kredytu 10 000,00 zł; całkowita kwota do spłaty 12 750,20 zł: oprocentowanie stałe 6,00% w skali roku; całkowity koszt kredytu 2 750,20 zł (w tym odsetki 1 598,20 zł, prowizja
600,00 zł, składka ubezpieczeniowa 552,00 zł - wpłacana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu); umowa zawarta na 60 miesięcy; harmonogram spłat – 59 rat każda w
wysokości 193,33 zł i jedna 60 rata wyrównująca w wysokości 191,73 zł. Decyzja o udzieleniu kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.

www.bsrzepin.pl
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Prom Aurith – Urad już wkrótce?

Międzypokoleniowy Dzień
Aktywności

Wyczekiwana przez mieszkańców gminy i regionu inwestycja zbliża się do etapu realizacji. Niedawno odbyło się spotkanie robocze wszystkich partnerów tego transgranicznego
przedsięwzięcia
małej architektury. Teren zostanie
zaopatrzony w nowe ławki, wiaty,
miejsce na ognisko, leżaki i stoły z siedziskami. Czekamy z niecierpliwością
na rozpoczęcie prac. (red.)

Przedstawiciele Klubu Senior+ w Cybince uczestniczyli na
zaproszenie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka
w Międzypokoleniowym Dniu Aktywności
Wydarzenie miało miejsce 25 lutego
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w
Gorzowie Wlkp. i było okazją do opowiedzenia o polityce senioralnej prowadzonej w województwie lubuskim
oraz przedstawienia samej aktywności

seniorów, skupionej wokół Domów Senior Plus i Klubów Senior Plus.
Seniorom w spotkaniu z wojewodą
towarzyszyła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince Renata
Kubiak. (red.)
fot. UM Cybinka

fot. UM Cybinka

19 lutego w Urzędzie Miejskim w
Cybince odbyły się rozmowy na temat
projektu pn. „Połączenie promowe
Aurith - Urad jako kamień milowy dla
rozwoju turystyki na pograniczu polsko – niemieckim”.
Projekt realizowany przez Gminę
Cybinka oraz Związek Gmin Brieskow
- Finkenheerd otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
wysokości 495720 euro, a całkowita
wartość zaplanowanej inwestycji wyniesie 583200 euro.
Z informacji uzyskanej od Dannego Busse, dyrektora Urzędu Brieskow
– Finkenheerd, podpisanie umowy

przewidziano na marzec br.
Gmina Cybinka, w ramach wydatków po polskiej stronie, wykona wieżę widokową wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i obiektami
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Spotkanie robocze w sprawie promu

SŁUBICE

Stomatologia Słubice tymczasowo nieczynna

Co ciekawego o aktywności seniorów?

Możliwość rozprzestrzeniania koronawirusa ogranicza codzienne aktywności. Aby zminimalizować ryzyko właściciele jednego z najlepiej wyposażonych gabinetów w Słubicach
podjęli decyzję o jego czasowym zamknięciu
Jak czytamy na stronie internetowej
firmy, klinika pozostanie nieczynna od
najbliższego poniedziałku 16 marca
przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do
30 marca 2020. Z osobami, które mają
umówione w tym okresie wizyty, pracownicy kliniki będą kontaktować się
indywidualnie w najbliższych dniach.
Dlaczego taka decyzja?
- Nie mamy możliwości, by zapewnić pacjentom 100% bezpieczeństwa,
a państwa zdrowie i życie jest dla nas

najważniejsze. Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. WHO ogłosiło pandemię, w Polsce zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia,
dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
W gabinecie pojawiają się osoby z
różnych państw. Wielu naszych pacjentów to osoby starsze, dla których
zarażenie może nieść ze sobą bardzo
poważne skutki, łącznie z zagrożeniem
życia – mówi Bohdan Daniel Starzyń-

ski, szef kliniki Stomatologia Słubice.
Jak dodaje, ma nadzieję, że pacjenci
podejdą z wyrozumiałością do takiej
decyzji, której podjęcie nie należało do
łatwych.
- Jednak uważamy, że to jedyne co
możemy zrobić w aktualnej sytuacji.
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy – podsumowuje.
Wszelkie informacje na temat wizyt
można uzyskać pod numerami telefonów: +48 95 718 3000 oraz +48 780
077 007.

ZDROWIE

Infekcja? Nie panikuj!
Gorączka, kaszel, duszności? To symptomy, które obecnie przerażają nas najbardziej. Do tego mnóstwo zaleceń, wytycznych i procedur. Czy jest coś, co możemy
zrobić w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego z myślą o sobie i innych? Podpowiadamy!
Nie każda gorączka oznacza
koronawirus
Czujesz się źle, możliwe, że masz
gorączkę, dopada Cię kaszel. Zadajesz sobie pytanie: „Co teraz?” Nie
byłeś co prawda we Włoszech ani
w innym kraju o wysokim ryzyku
epidemiologicznym, ale przecież
mogłeś się zarazić w sklepie, w
banku, na poczcie… Nie wpadaj w
panikę! Przy zachowaniu zdrowego rozsądku zminimalizujesz skutki rozprzestrzeniania się infekcji.
Ponieważ jednak objawy koro-

nawirusa są bardzo zbliżone do
tych, jakie daje grypa lub zwykłe
przeziębienie, nie warto ich bagatelizować. Jeśli podejrzewasz,
że mogłeś zarazić się koronawirusem, poprzez kontakt z osobami z
obszarów objętych epidemią, pod
żadnym pozorem nie udawaj się
bezpośrednio na SOR ani do lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli
pojawiły się objawy takie jak gorączka, kaszel i duszności zadzwoń
na infolinię NFZ: 800 190 590 lub
do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam uzyskasz
informacje dotyczące dalszego po-

stępowania.
Co zrobić gdy po prostu gorzej
się poczułaś/eś, dopadło Cię przeziębienie albo potrzebujesz kolejnej recepty na leki? Tutaj również
polecamy zostanie w domu i konsultację telefoniczną. Zanim udasz
się do swojej poradni lub lekarza
rodzinnego zadzwoń bezpośrednio
do placówki, by dowiedzieć się w
jaki sposób udzielane są świadczenia.
Czy mogę zmniejszyć ryzyko?
Kiedy przechodzisz infekcję,
unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami na zewnątrz pozwala zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów, również
wtedy, gdy mamy do czynienia ze
zwykłym przeziębieniem czy grypą. Bezpośredni kontakt z osobą
zarażoną stanowi bowiem największe ryzyko przeniesienia się
choroby. Dlatego tak ważne jest
planowanie zadań i niedziałanie z
przyzwyczajenia. Ma to szczególne
znaczenie w sytuacji wyjątkowej, z
którą mamy obecnie do czynienia.
Pamiętaj także o pozostałych sposobach zmniejszania prawdopodobieństwa rozprzestrzenienia się
wirusów: myj ręce mydłem i wodą,
unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, tzw.
etykiety „kaszlu”.
Ciekawostka
Jednym z najciekawszych faktów związanych z przeziębieniem
jest ten, że objawy nie są skutkiem
działania wirusów. Objawy pojawiają się w wyniku reakcji naszego układu odpornościowego, który zaczyna działać, by pozbyć się
wirusa. Innymi słowy, objawy są
częścią naturalnej reakcji naszego

MIESZKASZ W POLSCE
I JESTEŚ UBEZPIECZONY W
?
MOŻESZ LECZYĆ SIĘ W
CENTRUM MEDYCZNYM
BRANDMED
W SŁUBICACH!

CENTRUM MEDYCZNE
BRANDMED
UL. DASZYŃSKIEGO 1
69-100 SŁUBICE
(II PIĘTRO GALERII
PRIMA)
+48 518 011 108
+49 176 22 02 42 46
WWW.BRANDMED.EU

organizmu na „intruza”. Interesujący jest także fakt, że u osób o
silnym układzie odpornościowym
mogą rozwinąć się ciężkie objawy
przeziębienia.

POLACY
UBEZPIECZENI W
AOK NORDOST MOGĄ
W PROSTY I
WYGODNY SPOSÓB
KORZYSTAĆ Z
LECZENIA W POLSCE
NA PODSTAWIE
KARTY AOK

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące obecnej sytuacji
epidemiologicznej, zadzwoń na
całodobową infolinię, którą uruchomiło Ministerstwo Zdrowia.
Numer telefonu to: 800 190 590.
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CYBINKA

XIX Sesja Rady Miejskiej
Opłaty targowe i stawki za gospodarowanie odpadami – te
między innymi sprawy zajmowały radnych podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej
Sesja odbyła się 27 lutego. Radni
podjęli uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenie zasad jej poboru na
terenie gminy. Dzienna stawka opłaty
targowej sprzedaży z ręki, kosza, skrzyni wynosi 10 zł, natomiast od sprzedaży
dokonywanej z przyczep, pojazdów samochodowych oraz od sprzedaży dokonywanej przy cmentarzu to 15 zł. Na
terenie Cybinki inkasentami będą wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego, a na terenie sołectw - sołtysowie.
Podczas sesji podjęto również
uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty i ustalenia stawki za
gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi. Do podjęcia w/w uchwały Radę Gminy zobowiązała ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi w sposób selektywny to 22
zł od mieszkańca danej nieruchomości.
Przypominamy, że nowelizacja ustawy
wprowadziła również prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych i

wszystkie odpady należy oddawać jako
segregowane. W przypadku zbiórki nieselektywnej stawka wzrasta do 44 zł od
mieszkańca. Właściciele nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi
kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości 6 zł miesięcznie od łącznej kwoty
obowiązującej opłaty. Zmiany wchodzą
w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Na sesji radni zajmowali się również
zmianą uchwały budżetowej na 2020 r.
oraz zmiany WPF na lata 2020-2033
r., zmianą uchwały XVI/86/19 w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi, oraz uchwaleniem zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i działalności gospodarczej w obrębie m. Cybinka.
Przedstawione zostało także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Cybinka za 2019 r. oraz informację z działalności międzysesyjnej burmistrza. (red.)

Mieszkańcy zawsze są na sesji

CYBINKA

CYBINKA

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski

Walentynki w niebie

Dwadzieścia pięć lat to szmat czasu. Kiedy startowała pierwsze edycja poetyckiej rywalizacji, tegorocznych uczestników jeszcze nie było na świecie

Zespół Antidotum przygotował walentynkowy koncert dla
mieszkańców gminy

13 lutego w Bibliotece Miejskiej w
Cybince odbył się jubileuszowy, XXV
Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka. Wydarzenie
rokrocznie gromadzi coraz większe
grono chętnych do zmierzenia się z niełatwą sztuką recytatorską.
Komisja konkursowa ma również
coraz trudniejsze zadanie, ponieważ poziom prezentowania wybranych utworów za każdym razem wzrasta. Uczestnicy, podczas tegorocznego konkursu
wykazali się nie tylko doskonałą znajomością tekstu, ale również fascynującą
interpretacją i grą aktorską.
Po długich i burzliwych naradach komisja w składzie: Agnieszka Stępniak –
przewodnicząca, Anna Bycka i Renata
Ceglińska – członkinie, wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej.
Wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych na podium stanęli w kolejności
od 1. miejsca: Natalia Stradowska, Kaja
Szulc, 2. Zyta Nowicka, 3. Łukasz Szołtun i Lena Kuczkowiak, a wyróżniona
została Hanna Przepióra. Wśród klas
4-5 pierwsze miejsce zajęła Aida Hanie-

Przedstawienie odbyło się w walentynkowy wieczór 14 lutego w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince. Scenariusz do
przedstawienia pod tytułem „(Po) Życie
Po Życiu czyli Walentynki w niebie z
Antidotum” napisała Agnieszka Stępniak, która wraz z Izabelą Stachowiak
pełniła rolę reżyserki.
Jak się okazuje nie jest łatwo wstąpić
w szeregi anielskiego chóru i nie każdy
może zostać jego uczestnikiem. Sztuka
walentynkowa, więc rozliczani ze swoich miłosnych przygód towarzysze „poczekalni” musieli się nieźle natrudzić,

Chętnych co roku więcej

Powiatnie

aby udowodnić, że są godni reprezentować anielski chór „PZPCHR”. Finalnie
jednak zadanie zostało wykonane. Osobowy skład chóru został wybrany.
Jak zwykle zespół zaprezentował wyjątkowy spektakl. Wspaniałe stroje, dialogi oraz piosenki z różnych dekad, począwszy od klasyki międzywojennej, a
skończywszy na aktualnych przebojach,
zachwyciły i rozbawiły publiczność.
Po występie w foyer kina czekało na
wszystkich słodkie co nieco. Zainteresowanie przedstawieniem okazało się
tak duże, że zespół zaprezentował się
jeszcze dwukrotnie z tym samym programem. (red.)
fot. UM Cybinka

fot. UM Cybinka

Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
PRO-ARTE, który odbył się w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury 18 lutego.
Najmłodsi artyści, grupa przedszkolna, którzy mimo że występują poza konkursem, wzbudzili również ogromny zachwyt u licznie zgromadzonej widowni.
Burmistrz wręczając każdemu dziecku
pamiątkowy dyplom i książeczkę, pogratulował im odwagi i umiejętności
zarówno recytatorskich jak i aktorskich.
(red.)

fot. UM Cybinka

wicz, drugie - Patrycja Kuśmierek i Patryk Sołtysiak, a trzecie Lena Majewska
i Bartosz Pasternak. Najstarsza grupa to
klasy 6 – 8 i tu jury nagrodziło pierwszym miejscem Klaudiusza Paprockiego, drugim – Dominika Mola, a trzecim
Amelię Kościukiewicz i Michał Wojtkiewicz orz wyróżniło Zuzannę Kaczoruk.
Laureaci potyczek konkursowych
otrzymali pamiątkowe kubki, dyplomy oraz nagrody książkowe. Jednak
największym wyróżnieniem była dla
nich nominacja do etapu powiatowego

Śmiech to zdrowie
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Kolarze podsumowali sezon

Bal Seniora

Klub Kolarski AMG Cybinka spotkali się, aby oficjalnie podsumować zakończony sezon 2019

Doborowe towarzystwo, wspaniała muzyka, uśmiechnięte twarze, radość, błysk w oczach i chęć do zabawy, której
można tylko pozazdrościć. O kim i o czym mowa? Oczywiście o seniorach i balu karnawałowym

fot. AMG Cybinka

Na zebraniu 22 lutego wśród zaproszonych gości obecny był burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, który otrzymał podziękowanie
od zawodników, rodziców, trenerów
oraz zarządu za wsparcie i pomoc
finansową udzieloną klubowi w sezonie 2019.
Na spotkaniu oprócz podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w działalność AMG Cybinka
Team przedstawiono głównie osiągnięcia zawodników. Jednym z
najważniejszych był bez wątpienia
start Patryka Janiszewskiego na Mistrzostwach Świata w Dubendorf w
Szwajcarii. (red.)

Uroczysty bal to już tradycja i
wydarzenie na stałe wpisane do kalendarzy seniorów z gminy Cybinka.
Impreza, która odbyła się 25 lutego,
była okazją do przedniej zabawy,
rozmów, wspomnień. Seniorzy kolejny raz udowodnili, że energicznym i radosnym człowiekiem można być w każdym wieku.
Imprezę rozpoczął oficjalny toast,
który wznieśli burmistrz Marek Ko-

fot. MGOK Cybinka

Sezon 2019 już zamknięty

łodziejczyk, kierownik OPS Renata
Kubiak, dyrektor MGOK Ewelina
Skórska oraz Mariola Niedziałkowska koordynatorka Działań Klubu
Senior.
Licznie przybyli goście stworzyli świetną atmosferę przy obficie
zastawionych stołach. Rozmowom
towarzyszyły przyśpiewki ludowe i
żarty natomiast na parkiecie tańce
trwały do późnego wieczora. (red.)

CYBINKA

Co można zrobić z butelek?
Dowiedzieli się tego uczestnicy warsztatów plastycznych w domu kultury
rzyli oryginalne i niepowtarzalne
skarbonki. Powstały nie tylko świnki skarbonki, ale również króliczki,
wiewiórki czy pieski. W związku z

tym, że warsztaty odbyły się w tłusty czwartek, na dzieci czekał słodki
poczęstunek w postaci faworków i
oponek. (red.)
fot. MGOK Cybinka

20 lutego odbyły się kreatywne
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy z niepotrzebnych plastikowych butelek stwo-

Co można zrobić z butelki?

Zabawa na całego

EKOLOGIA

Jak segregować odpady?
Coraz wyższe opłaty za zagospodarowanie odpadów, konieczność segregacji odpadów do 5 pojemników/worków i
liczne głosy o problemach branży odpadowej zniechęcają
część mieszkańców naszego regionu do poprawnej segregacji. Warto jednak mieć na uwadze, że brak segregacji
odpadów będzie wiązał się z kosztami 2- krotnie, a nawet
4-krotnie wyższymi!
butelki ze względu na kolor i rodzaj plaAby otrzymać dobry surowiec wtórny, warto stosować się do przepisów
obowiązujących w gminie w kwestii
selektywnej zbiórki surowców. Pamiętajmy, że zbiórka do pojemników to jedynie pierwszy krok do przygotowania
opakowań do recyklingu. Kolejny etap
doczyszczenia odpady przechodzą we
właściwej instalacji – tu rozdzielane są

stiku, oddzielana jest folia, puszki metalowe i aluminiowe, doczyszczane są opakowania ze szkła, surowce z makulatury
i papieru oraz opakowania wielomateriałowe. W związku z tym przypominamy jak prawidłowo segregować odpady:
Zasadami, które warto zapamiętać i stosować przy selektywnej zbiórce odpadów są również:

- nie wrzucanie w workach foliowych bioodpadów do brązowych pojemników;
- oddzielenie elementów papierowych od plastikowych, np.
etykiet z kubeczków po jogurtach;
- należy zerwać etykietę termokurczliwą z butelek plastikowych, szklanych,
kubeczków po jogurtach;
- nie należy wyrzucać do pojemnika
na makulaturę okładek z tworzyw
sztucznych po książkach i kalendarzach książkowych; Takie okładki należy wyrzucić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne;
- nie wyrzucaj opakowań z zawartością;
- nie myj opakowań!
Pamiętaj! Poprawna zbiórka
odpadów to pierwszy etap do
przygotowania odpadów do dalszego zagospodarowania i do
recyklingu! Odpady zmieszane komunalne zbierane do pojemników czarnych w 95% stanowią odpad, który należy składować na składowisku, a każda
1 tona składowanych odpadów to koszt
270 zł. Aby ograniczyć ilość wyrzucanych odpadów wystarczy w codziennym
życiu zastosować kilka prostych kroków:
uszyć kilka własnych woreczków na warzywa i owoce, które zastąpią nam woreczki foliowe, nie kupować produktów
zapakowanych w wiele warstw i kupować tylko tyle ile potrzebujemy. Niepotrzebne przedmioty i ubrania starajmy
się oddawać innym, lub znaleźć dla nich
„drugie życie”.
Odpady problemowe zgromadzone
w gospodarstwach domowych można
przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przypominamy, że każda z gmin
posiada taki punkt, a dla 4 gmin jest on

zlokalizowany przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Długoszynie. Do mieszkańców
gmin: Sulęcin, Łagów, Lubniewice
i Ośno Lubuskie kierujemy akcję

ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI
zachęcając jednocześnie do przywiezienia odpadów do PSZOK.
Akcja trwa od marca do 24 kwietnia br. (K. Radej)
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Sami upiekli pyszności

Zapiekanka na każdą pogodę

W tłusty czwartek Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cy- 18 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince od rana roznosił się piękny zapach
bince odwiedziły dwie grupy: uczniowie ze Szkoły PodstaTego dnia odbyły się warsz- różnorodne domowe zapiekanki: jabłkami i cynamonem. Warsztaty
wowej w Białkowie oraz uczniowie I klas Szkoły Podstawo- taty kulinarne dla seniorów pn. warzywne z brokułami, ziemnia- zakończyły się wspólną degustacją
„Zapiekanka na każdą pogodę”. czane z mięsem mielonym, maka- przepysznych zapiekanek oraz wywej w Cybince
Uczestnicy z Klubu Senior+ w Cybince własnoręcznie przygotowali

ronowe z kiełbasą i pieczarkami
oraz na słodko - ryż zapiekany z

mianą kulinarnych doświadczeń.
(red.)
fot. MGOK Cybinka

żowaniem zabrały się do wałkowania
ciasta. Pierwsza grupa wycinała prostokąty na faworki, natomiast druga grupa
z ciasta wycinała kółka na oponki. Na
koniec wszyscy zajadali się upieczonymi pysznościami. Na kolejne tkie pyszności przyjdzie poczekać cały rok. (red.)
fot. MGOK Cybinka

20 lutego wszystkich gości przywitała dyrektor MGOK Ewelina Skórska,
która opowiedziała dzieciom skąd wzięło się to lubiane przez wszystkich „pączkowe” święto.
Dzieci z wielkim zapałem i zaanga-

Seniorzy przy pracy

Robili oponki i faworki

CYBINKA

CYBINKA

Dzień Kota w Rąpicach

Jak zrobić pojemnik na skarby?

Lubicie koty? Jeśli lubicie, to pewnie razem ze swoimi pupilami obchodzicie ich święto. Tak właśnie zrobili w Rąpicach

Niewiele trzeba, aby dać drugie życie słoikom. Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów w domu kultury

Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego, ale dzieci w Rąpicach spotkały się, aby
je uczcić 20 lutego. Przedszkolaki na początku
wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Kotek‘’, a następnie malowały piękne portrety
kotów.

5 marca w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury odbyły się kolejne kreatywne warsztaty dla dzieci. Słoiki, które ze sobą przyniosły, najpierw pomalowane zostały farbami,

fot. MGOK Cybinka

a następnie ozdobione filcem, różyczkami i
koralikami. W ten sposób z niepotrzebnych
już słoików powstały piękne pojemniki na
drobiazgi, które na pewno przydadzą się w
domu. (red.)

fot. filia Rąpice

Było także wspólne oglądanie ilustracji z bajek z bohaterem spotkania, były kocie zabawy,
piosenki, naśladowanie kociego mruczenia i
zabawy z włóczką. Na pamiątkę każdy otrzymał opaskę z kotkiem. Wszystkim towarzyszył
uśmiech i dobry humor. (red)

Praca wre!

Dzieci lubią koty

CYBINKA

OBRĄCZKA Z NAD ODRY

Kolorowe koraliki posłużyły uczestnikom do kreatywnej pracy
27 lutego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się kreatywne warsztaty, podczas których każdy własnoręcznie
stworzył breloczek do kluczy. Uczestnicy na
specjalnej podstawce układali z koralików
przeróżne obrazki i motywy, które następnie poprzez papier zostały zaprasowane żelazkiem w celu umocnienia i przylepienia się
koralików. Powstałe breloczki dzieci zabrały
ze sobą do domu. (red.)

fot. MGOK Cybinka

A może breloczek?

Co by tu zrobić?

TWÓJ SPECJALISTA OD
ZEGARKÓW I BIŻUTERII
WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ
Sklep ODERTURM
Karl-Marx-Strasse 1
15230 Frankfurt (Oder)
Tel .: 00 49 335 86 94 94 88

Czynny:
Poniedziałek - Piątek od 9:00 do 19:00
Sobota 9:00 - 16:00
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Gmina dostała dofinasowanie PROW

Będzie klub dla seniorów

Ponad 180 tysięcy złotych trafi do Krzeszyc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Najstarsi mieszkańcy gminy mają powód do radości. Jeszcze w tym roku będą mieli nowe miejsce spotkań. Właśnie
pozyskano środki na utworzenie Klubu Senior+

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Na konkurs wpłynęło ponad 30
wniosków na łączną kwotę prawie
13,5 mln zł, a limit dostępnych środków wynosił około 7 mln zł. Kwota
ta pozwoliła na uwzględnienie aż
15 projektów. Wśród dofinansowanych znalazła się Gmina Krzeszyce
z kwotą 181606,00 złotych. (red.)

Znane są już wyniki konkursu w
ramach programu „Senior+” edycja
2020. W ramach tegorocznej edycji
programu w całym kraju powstanie 191 nowych domów i klubów
Senior+. Łączna kwota dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej to 60,6 mln złotych. Wśród
jednostek, które otrzymały dofinasowanie jest gmina Krzeszyce.
Wiadomo już, że klub powstanie przy Szkole Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Krzeszycach.
Zatwierdzona kwota dotacji to 150
000,00. (red.)
fot. PIXABAY

Jak poinformował Urząd Gminy,
Zarząd Województwa Lubuskiego
ogłosił rozstrzygnięcie konkursu na
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w
ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” poddziałania „Wsparcie

KRZESZYCE

Lutowe spotkanie DKK w Kołczynie
Klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki spotkały się w kołczyńskiej bibliotece aby porozmawiać o powieści Amandy Reynolds pt. „Blisko mnie”
że ma właściwą historię do opowieka twierdzi, że dość późno zaczęła
pisać, ponieważ czekała na odpowiedni moment, w którym poczuje,

dzenia. Obecnie zajmuje się pisarstwem oraz jest mentorką początkujących pisarzy. (red.)
fot. Biblioteka Kołczyn

Jaką historię opowiada książka?
Joanna Hardings po nieszczęśliwym i pechowych upadku ze schodów we własnym domu trafia do
szpitala i cierpi na częściową amnezję. Nie pamięta ostatniego roku
swojego życia. Na idealnym życiu
głównej bohaterki, jakie pamięta,
zaczyna pojawiać się coraz więcej
rys, coraz więcej czarnych chmur.
Co takiego wydarzyło się w zapomnianym przez kobietę kawałku życia? Rodzina i dzieci wolą, żeby tak
pozostało.
„Blisko mnie” to debiutancka
powieść Amandy Reynolds. Autor-

Popołudnie przy książce i kawie
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OSP ma nowy pojazd

Zawiłe losy bohaterów
„Domu nad jeziorem” w DKK

Nowoczesny wóz gotowy do pracy

go/Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, środków ubezpieczeniowych oraz budżetu Gminy Krzeszyce. Łączny koszt zakupu pojazdu
to 779.820 zł, a wkład w ten szczytny
cel miały następujące instytucje:
• NFOŚiGW – 280.000 zł,
• WFOŚiGW – 100.000 zł,
• Dotacja budżetowa dla jednostek
OSP – 120.000 zł,
• Środki z firm ubezpieczeniowych przekazane przez KG PSP
– 30.000 zł,

•

Środki własne gminy Krzeszyce
– 230.000 zł,
• Środki OSP Krzeszyce – 19.820
zł.
Po ceremonii miało miejsce uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.
Dodatkowo uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Krzeszycach przygotowali
program artystyczny związany z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. (red.)

KRZESZYCE

EKO-Dyskusyjny Klub Książki
Podczas kolejnego w tym roku spotkania klubu książki w bibliotece w Krzeszycach najmłodsi klubowicze dyskutowali o ekologii
wym smogiem wyrusza Hanka i jej
zwierzątka - kotka Paloma i piesek
Misiek. Opowieść porusza istotną
kwestię, jaką jest dbanie o czyste powietrze. Warto już od najmłodszych
lat uświadamiać najmłodszych jak
ważna i niezbędna jest troska o naszą planetę, która ma bezpośredni
wpływ na zdrowie człowieka. Czy akcja ratunkowa bohaterów zakończy

się sukcesem? - opowiada o książce
Sylwia Kruszakin, prowadząca spotkanie DKK.
Pozycja idealnie nadaje się dla
dzieci, które chętnie poznają ciekawe
przygody i lubią kolorowe ilustracje.
„Skok na smog" to pouczająca lektura, po którą naprawdę warto sięgać.
Spotkaniu przy książce ponownie
towarzyszyły zabawy z kodowaniem
dla najmłodszych. (red.)
fot. Bilbioteka Krzeszyce

Organizatorzy przygotowali i zaprezentowali prelekcję ,,w pigułce”.
Dzieci mogły dowiedzieć się jak należy segregować śmieci i co robić z tak
zwanymi problemowymi odpadami.
W trakcie spotkania uczestnicy
dowiedzieli się także co to jest smog,
z czego się składa i co przyczynia się
do jego powstawania.
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest poważną sprawą. Zagrożeni
są wszyscy – od dzieci, przez młodzież, aż po najstarszych Polaków. W
każdej chwili, nawet czytając te słowa, najprawdopodobniej wdychasz
smog.
Jak się z nim zmierzyć? Jak można przeciwdziałać? Wystarczy kilka
prostych kroków, a pierwszym z nich
jest… otwarcie książki dla dzieci Doroty Majkowskiej - Szajer i Anny Kaszuby-Dębskiej, pod tytułem ,, Skok
na smog”.
Autorki w prosty sposób przeprowadzają czytelnika po krainie, którą
rządzi Jej Wysokość Niska Emisja.
Wraz z bohaterami przeżywamy ich
niesamowite przygody, które pomagają w walce o czyste powietrze.
Dym i spaliny już od dłuższego czasu
dominują w wielkich miastach. Każdego dnia wdychamy ogromne ilości
smogu, który negatywnie oddziałuje
na nasze samopoczucie i zdrowie.
Jak jednak zachować zdrowy rozsądek w całej tej sytuacji? Czy aby
ochronić się przed toksynami zawartymi w powietrzu należy już na
zawsze zamknąć się w domu?
- Na ratunek świata przed szkodli-

Wciągająca lektura

Romantycznie i nastrojowo zrobiło się podczas spotkania w
Dyskusyjnym Klubie Książki w Bibliotece w Krzeszycach. W
przeddzień święta zakochanych klubowiczki rozmawiały o sentymentalnej powieści
Tym razem akcja omawianej
książki rozgrywa się dwutorowo,
w przeszłości i współcześnie. Drogi tych samych bohaterów krzyżują się w życiu dwukrotnie. Jim
i Jennifer poznają się podczas letnich wakacji i zakochują w sobie.
Ona - córka zamożnego właściciela plantacji, on - syn uznanego pisarza. Młodzieńcza miłość zostaje
wystawiona na ogromną próbę,
której nie przechodzi zwycięsko
i drogi młodych ludzi się rozchodzą.
Mija kilkanaście lat, a los płata
Jimowi i Jennifer psikusa i znów
skrzyżuje ich życiowe ścieżki. Czy
o pierwszej miłości da się zapomnieć? Czy lata rozłąki na zawsze
przekreśliły ich szansę na szczęście? Czy po takim czasie można
spróbować jeszcze raz?
„Dom nad jeziorem” to typowy
romans i powieść obyczajowa w
jednym. Jest miłość, fascynacja,
są tajemnice i przeciwności losu,
a także wydarzenia, które rozdzielają kochanków i jest przewrotny
los, który daje im szansę na szczęście mimo upływu lat.
Choć nie są to elementy nowatorskie, to jednak Tasmina Perry
potrafi tak opisywać losy bohaterów, ich uczucia i przeciwności z
którymi będą musieli się zmierzyć, że pomimo pewnej schematyczności książkę czyta się bardzo
dobrze. Do tego dochodzi jeszcze
dobry styl i lekkie pióro oraz bardzo malownicze opisy miejsc.
- Wątek rozgrywający się w
przeszłości może się podobać, był
logiczny, spójny i ciekawy. Zawi-

rowania, które były udziałem bohaterów, ich relacje i emocje jakie
nimi targały, nie tylko te wywołane uczuciem, ale i skomplikowanymi relacjami rodzinnymi, które
nie ominęły ani Jima ani Jennifer.
Autorka bardzo fajnie je ukazuje,
dzięki czemu wiemy co skłoniło
bohaterów do takich, a nie innych
decyzji i działań –mówią czytelniczki.
Według nich wątek, który rozgrywa się współcześnie, do pewnego momentu był interesujący.
- Ale gdy jego akcja zbliżała się
do finału, autorka trochę się zaplątała w powodach, które popchnęły
Jennifer do podjęcia różnych decyzji w przeszłości, że w pewnej
chwili zastanawiać się można, o co
jej tak naprawdę chodzi. Zarzuca
tyloma tajemnicami z przeszłości, które ujrzały światło dzienne,
że przestały one być wiarygodne.
Ich kumulacja odebrała im wiarygodności, bo jest niemożliwym,
aby tyle nieszczęść spotkało jedną
osobę. Finał więc trochę rozczarowuje, choć książki w całości nie
można źle ocenić – dodają panie z
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Atmosferę spotkania wzbogacił
smak ciasteczek - serduszek upieczonych przez jedną z pań. Miłe
gesty zawsze wprawiają w dobry
nastrój i z pewnością mogły by być
celebrowane przez cały rok, nie
tylko od święta. Każde spotkanie
w DKK jest dla uczestniczek małym świętem, któremu towarzyszy
sympatyczna atmosfera, poczęstunek i dobra książka. Spotkania
DKK są otwarte, każdy może wziąć
w nich udział. (red.)
fot. Bilbioteka Krzeszyce

Auto zostało przekazane strażakom 28.lutego. Na placu im. Danuty
Siedzikówny ps. „Inka” odbyła się
uroczystość, w której wziął udział
wicewojewoda lubuski Wojciech
Perczak oraz Lubuski Komendant
Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak.
Jaki wóz trafił do strażaków? To
prawdziwe cacko: średni samochód
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu
MAN TGM 13.290 BL z napędem
4×4 i wysokoprężnym silnikiem o
mocy 290 koni mechanicznych. Auto
posiada zamontowaną z przodu wyciągarkę elektryczną, siedem skrytek
sprzętowych, zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 305 litrów, autopompę, 60-metrową linię szybkiego
natarcia ze zwijadłem elektrycznym
oraz instalacje zraszaczową. Dach
zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, umieszczono na nim
m.in. skrzynie sprzętową, drabiny,
węże ssawne i działko wodno-pianowe.
Pojazd dla OSP Krzeszyce udało
się zakupić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe
środki pochodziły z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-

fot. OSP Krzeszyce

Pojazd o jakim marzy prawie każdy mały chłopiec, który chce zostać strażakiem, trafił właśnie do
Ochotniczej Straży Pożarnej

Refleksje przy książce
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Konkurs na pisanki
i koszyczki świąteczne

Kto został matematycznym mistrzem?

Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 pokrzyżowało wszystkim
wiele planów artystycznych, kulturalnych, a przede wszystkim życiowych. Licząc, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie, organizatorzy nie odwołali wielkanocnego konkursu

Konkurs matematyczny odbył się
24 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Górzycy. Wzięło w nim udział
22 uczniów. Rywalizacja miała za
zadanie rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień matematycznych wśród
dzieci, a także umożliwienie im i
nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
Konkurs polegał na wyłonieniu
ucznia najlepiej posługującego się
matematycznymi działaniami: dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem. Każdy etap
miał zadania składające się z pięciu
stopni trudności. Uczestnicy sami
decydowali, które zadania chcą
wykonywać. Ten, kto uzyskał największą liczbę punktów – wygrywał konkurs. Po sprawdzeniu prac
ogłoszone zostały wyniki oraz wręczone nagrody i dyplomy.
W kategorii klas czwartych: I
miejsce oraz tytuł Mistrza Pisemnego Dodawania, Mnożenia i Dzielenia uzyskała Lena Kraszewska,

tuż za nią uplasował się Jakub
Bańka, a podium zamknął Jakub
Januszewski. W klasach piątych
najlepszy okazał się Artur Wiktorski, drugie miejsce zdobyła Zofia
Malczewska, a trzecie Aleksandra

Paprocka.
Gratulujmy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu, a
wszystkim życzymy wielu sukcesów
w przyswajaniu wiedzy matematycznej. (red.)
fot. SP Górzyca

grody i dyplomy.
- Wszystkim nam potrzeba w
tej chwili normalności i rutyny, z
której zostaliśmy wytrąceni przez
wirus. Mam nadzieję, że pomimo
przeszkód, uda się sfinalizować
konkurs, a być może termin nadsyłania prac i rozstrzygnięcia zostanie trochę wydłużony – mówi
Małgorzata Gniewczyńska, szefowa domu kultury w Górzycy. (red.)
fot. GOK Górzyca

Gminny Ośrodek w Górzycy
zaplanował rywalizację w 5. kategoriach wiekowych, więc udział
w niej mogą wziąć wszyscy – od
przedszkolaka do seniora. Warunek jest jeden – praca musi być
wykonana jednoosobowo, indywidualnie. Można albo przygotować
dowolną techniką świąteczną pisankę, albo koszyczek wielkanocny. W konkursie przewidziano na-

Uczniowie klas czwartej i piątych wzięli udział w zmaganiach pod hasłem „Mistrz Działań
Pisemnych”

Matematyka to niełatwa sprawa

GÓRZYCA

Konkurs ,,Podróże po lekturze”
fot. SP Górzyca

Szkoła Podstawowa w Górzycy powróciła po przerwie do realizacji konkursu rozwijającego
czytelnictwo wśród uczniów
Konkurs odbył się 28 lutego i
objął dwie kategorie wiekowe. Zaproszenie przyjęli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Czarnowie i
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Żabicach. Wśród uczestników nie
zabrakło oczywiście wychowanków
szkoły w Górzycy, która była gospodarzem imprezy.
Uczestnicy z klas V-VI i VII-VIII
mieli za zadanie przeczytać trzy
książki spoza listy obowiązkowych
lektur szkolnych, odpowiedzieć na
pytania dotyczące znajomości treści
oraz rozpoznać fragmenty powieści.
Tytuł laureata w kategorii klas
V-VI uzyskała Izabela Dziemidowicz ze szkoły w Czarnowie. Finalistami w tej kategorii zostali: Oliwia
Plichta, Antoni Guzenda z SP Górzyca, Hanna Kwiek z SP Czarnów.
W kategorii klas VII-VIII tytuł finalisty zdobył Mateusz Danicki z SP
Górzyca.

Honorowy patronat nad konkursem objął wójt gminy Górzyca Robert Stolarski, który, wraz z

od momentu złożenia zamówienia.
– Nasze meble nie wymagają
skręcania. Każdemu klientowi możemy dostarczyć szafki gotowe do
ustawiania! Można je bez trudu
zamontować samemu. Jeśli jednak
ktoś chciałby skorzystać z profesjonalnego montażu, taka usługa jest u
nas również dostępna – mówi Tomasz Gibała.
Meble z kolekcji kuchennej HOME-LINE wyróżniają się ciekawym
wzornictwem i wysoką jakością.

Ich atutem jest możliwość dopasowania do każdego rodzaju sprzętu
AGD. Klient podaje jedynie model
sprzętu, jaki ma być zamontowany,
a ekipa projektowa dopasowuje meble do jego wymagań. Podobnie z
blatami kuchennymi – duży wybór
materiałów i kolorów usatysfakcjonuje każdego, a rodzaj wykończenia
ścian nie ma żadnego znaczenia.
– Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Fachowcy poradzą sobie ze
wszystkim – dodaje T. Gibała.

30 lat firmy Gi-BAU

dyrektor Ewą Thiemann, wręczył
uczestnikom nagrody książkowe,
dyplomy i drobne upominki. (red.)
fot. T.Gibała

fot. T.Gibała

SŁUBICE

Oni lubią czytać

Doświadczenie, rzetelność i wysoka jakość – to dewiza firmy,
która od kilkudziesięciu lat obsługuje klientów z obu stron
Odry. Ciągły rozwój nie jest im obcy – od kilku lat w ofercie
mają projektowanie kuchni i łazienek. W ofercia znalazł się
także sprzęt AGD wszystkich marek jak i meble do całego
mieszkania; stoły, krzesła, sypialnie, meble tapicerowane,
szafy pod zabudowę. Na miejscu można również skorzystać
z mieszalni farb firmy FAST (lidera na lokalnym rynku)
Firma Gi BAU powstała w 1990
roku. Początkowo jako sklep w centrum miasta, z armaturą, ceramiką
i materiałami wykończeniowymi.
Jednak właściciele chcieli zapewnić
swoim coraz liczniejszym klientom
kompleksową obsługę. Stąd wziął
się pomysł utworzenia salonu kuchni i łazienek. Obecnie firma Gi-BAU
jest największym lokalnym sprzedawcą branży wykańczania wnętrz.
Na 1200 metrach kwadratowych
powierzchni można znaleźć wszystko, co jest niezbędne do remontu
domu czy mieszkania. Począwszy

od materiałów budowlanych, poprzez zaprawy, kleje, całą gamę
chemii, aż po materiały wykończeniowe, płytki, ceramikę i armaturę,
a także narzędzia. Można tu znaleźć
topowe artykuły najlepszych marek,
a także liczyć na wykwalifikowany
personel, który służy pomocą i doradztwem.
Aby
sprostać
oczekiwaniom
klientów firma wprowadziła nową
ofertę – projektowanie kuchni i łazienek, oczywiście z kompleksowym
wykonawstwem – realizacja i montaż jest możliwa już w ciągu 21 dni

Magazyn jest dogodnie położony przy drodze wylotowej ze Słubic
do Kostrzyna, z dużym wygodnym
parkingiem, co zapewnia komfort
zakupów. W firmie zamówić można także transport. Przy przewozie
elementów nie mieszczących się w
zwykłej osobówce jest to niewątpliwym atutem.
Wszystkie informacje o produktach, pomiarach czy projektach można uzyskać pod numerem
(+48)530-188-111.
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GÓRZYCA

Kolejny ćwierćfinał Dominiki w Tennis Europe

od wtorku

fot. D. Podchajecki

„Dominatorka” ze względu na swój
ranking TE U14 nie musiała brać
udziału w eliminacjach i przystąpiła
do walki w turnieju głównym obok 12.
koleżanek z kraju. W pierwszej rundzie trzynastolatka pokonała 6:1, 1:6,
6:1 mocną Słowaczkę Vanessę Novakovą, reprezentantkę kraju, uczestniczkę Drużynowych Mistrzostw Europy.
W drugiej rundzie na drodze Lubuszanki stanęła Czeszka Karolina
Heiderova, faworytka tego meczu. W
przeszłości pokonywała również inne
reprezentantki Polski, w tym aktualną Mistrzynię Polski U14, a wcześniej U12. Dominika po efektownym
meczu 6:1, 4:6, 6:3 pokonała swoją
rywalkę i jednocześnie partnerkę deblową, awansując jako jedna z dwóch
Polek do najlepszej ósemki zawodów.
W ćwierćfinale Dominika zmierzyła się z Niemką Antonią Ende. Już
przed meczem wiadomo było, że ze
względu na specyficzny styl gry rywalki dokuczający Dominice bark będzie
w tym spotkaniu szczególnym utrudnieniem. Mimo tego Lubuszanka
znalazła rozwiązanie na „oryginalny”
sposób gry Niemki i wygrała pierwszego seta 6:2.
Od tego momentu nasiliły się nieczyste zachowania rywalki. Po kilkuminutowej przerwie toaletowej
rywalka wróciła najwyraźniej z postanowieniem wygrania tego meczu
za wszelką cenę. Co raz częściej wywoływała dobre piłki Dominiki jako

fot. D. Podchajecki

Dominika Podhajecka po bardzo udanych startach w Tennis Europe na Litwie (U16) i Holandii (U14) osiągnęła kolejny ćwierćfinał, tym razem w międzynarodowych zawodach
Sobota Cup 2020. Miejsce 5-8 w Tennis Europe to świetny wynik, ale Dominika była 2 piłki
od półfinału...

Dziewczyny dają radę

autowe i kwestionowała swoje piłki
posłane poza kort.
Sędziowie sektorowi, proszeni o
zwrócenie uwagi na mecz, ignorowali
prośby naszej zawodniczki i trenera.
Rywalka krzyczała, rzucała rakietą,
wyzywała Dominikę w języku niemieckim, klęła. Bezkarnie. Kolejna
próba interwencji u sędzi skończyła
się usunięciem… nie zawodniczki, a
polskich zawodników, trenerów i rodziców.
Dominika jako jedyna Polka była
krok od półfinału zawodów, prowadziła 6:2 i 5:3. Sędzia wróciła do swojego narożnika, a Niemka po drugiej

stronie kortu w jednym gemie 3 razy
kończona przez Dominikę wywoływała dobre piłki jako aut, nawet ok
metr w korcie. Można było przeczuć,
że to nie skończy się dobrze, bo rozbijana psychicznie Dominika traciła
pewność siebie w przeciwieństwie
do ośmielonej bezkarnością rywalki,
która wygrała kolejne sety 7:5 i 6:2.
W trzeciej partii rywalka wezwana do
siatki po kolejnej kontrowersji, zamachnęła się na oczach młodego arbitra i zatrzymała rakietę przed głową
Dominiki. Niepojęte, ale wszystko bez
jakiejkolwiek reakcji sędziego!
-Po meczu problemy zgłosiliśmy

24.03. do poniedziałku 30.03.

Rywalizacja fair play to podstawa

sędziemu głównemu, który ocenił
zachowanie Niemki jako niesportowe. Jednak jej skandaliczne postępowanie obyło się bez jakichkolwiek
konsekwencji – opowiada wzburzony
Daniel Podhajecki, trener Dominiki.
W grze podwójnej, w pierwszej
rundzie Dominika w parze z Czeszką
Karoliną Heiderovą pokonały 6:4, 7:5
Słowaczki Luci Hradecką i Ninę Kyselovą, a w ćwierćfinale musiały uznać
wyższość (4:6, 4:6) późniejszych finalistek imprezy Oriany Gniewkowskiej
i Karoliny Gołdy.
W najbliższych dniach Dominika,
pomimo problemów z barkiem, bę-

dzie przygotowywać się do sezonu
letniego.
- Plan startów uzależniony będzie
od ewentualnego wsparcia sponsorów, gdyż chcemy skoncentrować się
głównie na rywalizacji międzynarodowej – dodaje D. Podhajecki.
Klub nieustannie szuka sponsorów
i wsparcia dla rozwoju kariery utalentowanej Lubuszanki. W ramach tego
wsparcia przekazać można również
1% odpisu podatku (firmy i osoby
fizyczne). W rozliczeniu rocznym z
Urzędem Skarbowym należy wpisać
KRS: 0000507770 koniecznie z dopiskiem GKT Smecz Górzyca! (red.)
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wydawca A. Rüngs, Reppen – ze zbiorów D. Utrackiego

REGIONALIA

Czyli cude chwalicie, swego nie znacie...
Pierwsi potwierdzeni katolicy pojawili się bowiem w mieście dopiero
w XIX w. W 1850 r. było ich 13, w
1895 r. – 63, w 1905 r. – 123, a w
1925 r. – 230. W związku ze stale
zwiększającą się liczbą katolików
w latach 30-tych zbudowano dla
nich kościół katolicki poświęcony
18 listopada 1934 r. pw. NSPJ (dziś
pw. św. Katarzyny), a 1 marca 1937
r. reaktywowano parafię katolicką
pw. NSPJ. W okresie powojennym
parafia obejmowała Drzeńsko, Gajec, Lubiechnię Wielką i Małą oraz
Starościn, a liczba wiernych stale
wzrastała osiągając w 1949 r. –
3470, w 1958 r. – 4100, a w 1988
r. – 7000 osób. (D. Utracki)
wydawca H. Henkel, Reppen, ze zbiorów D. Utrackiego

Pocztówka bez obiegu

Obieg 26.12.1918r
ze zbiorów D. Utrackiego

Obieg 20.06.1902r

Pocztówka bez obiegu, wydawca Ansichtskarten-Verlag Zimmass Ziehlke, Erfurt

Słubice Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice
tel. 95/758-26-41, fax 95/758-23-06
e-mail: spolem@slubice.org

Sklep MERKURY, ul. Kościuszki 23
pon. - pt. 1000 - 1800
sob. 900 - 1500

Rzut kościoła z Kowalski S., Zabytki architektury woj. lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 322
wydawca Ansichtskarten-Verlag Zimmass Ziehlke, Erfurt, ze zbiorów D. Utrackiego

wieżę. Wnętrze podzielono na trzy
nawy filarami podtrzymującymi
strop.
Obecne wyposażenie kościoła
jest neogotyckie i pochodzi z lat
80. XIX w. Drewniany strop świątyni oparty na drewnianych filarach
ozdobnie wygiętymi ostrołukowo
stolcami naśladuje żebra sklepienia
gotyckiego. Kościół poza szlakiem
romańskim jest położony także
na tzw. szlaku św. Jakuba, czego
potwierdzeniem jest m.in. tablica
informacyjna ustawiona przed wejściem na teren przykościelny.
Od czasów reformacji aż po 1945
rok kościół należał do ewangelików.
wydawca P. Ziehlke, Reppen, ze zbiorów D. Utrackiego

Dziś kolejna zabytkowa budowla naszego regionu - kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie (pierwotnie pw. św. Katarzyny)
W dzisiejszym wydaniu wracamy do tematu kościołów położnych
na tzw. szlaku romańskim. W poprzednich numerach była mowa
m.in. o kościołach w Radowie, Kowalowie, Drzeńsku i Górzycy a dziś
na zakończenie tematu przedstawimy historię tzw. „dużego” kościoła
w Rzepinie, czyli kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
Świątynia ta, jak w większości
przypadków okolicznych miejscowości, jest najcenniejszym i najstarszym zabytkiem architektury w
mieście. Wzniesiona została w południowej części miasta najprawdopodobniej w I połowie XIV wieku,
zapewne w miejscu wcześniejszej
budowli (najstarsze fragmenty datuje się na II połowę XIII w.). Poświadczeniem tego są pozostałości
muru z granitowych kwader, najbardziej zauważalne w części prezbiterium. Świątynia jest budowlą
ceglaną, orientowaną, o stylistyce
gotyckiej z elementami neogotyckimi. Wzniesiona została na planie
prostokąta z prosto zakończonym
prezbiterium z trzema oknami o
lekko zaostrzonych łukach. Około
połowy wieku XV od północy do
bryły świątyni dobudowano wieloboczną kaplicę, w której możemy
zauważyć typowe dla gotyku sklepienia krzyżowo-żebrowe. Prawdopodobnie mniej więcej w tym
samym czasie od zachodu dostawiono drewnianą wieżę (w XVII w.
posiadała 5 dzwonów i zegar), która
nie przetrwała do naszych czasów
ponieważ spłonęła w XVIII w.
W 1709 roku w wieczór Świętej
Trójcy część świątyni z nieznanych
przyczyn zawaliła się, a proces jej
odbudowy trwał aż do roku 1879
(niektóre źródła podają nawet rok
1885). W wyniku tych prac obiekt
nabrał cech stylu neogotyckiego.
Przemurowano wówczas ściany,
zmieniono kształt otworów okiennych oraz dobudowano przy prezbiterium (od strony wschodniej)
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Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.

Sklep Świat Firan, ul. Dąbrówki 16
pon. - pt. 1000 - 1800

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
W RZEPINIE I SŁUBICACH
Lubuskie Biuro Nieruchomości s.c.
Pl. Wolności 19 D, 69-100 Słubice
tel.: +48 501 429 043
lbn@lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
www.lubuskie-biuro-nieruchomosci.pl
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PÓŁTORAK
WÈjak chcesz

WÈjak chcesz
HURTOWNIA
ELEKTRYCZNA
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ELEKTRONARZĘDZIA I ŚRUBY
WÈjak
chcesz
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
WÈjak chcesz
www.hurtowniapoltorak.pl

ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

ul. Klonowa 15
tel. (95) 758 07 55

ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

WÈjak chcesz
WÈjak
chcesz
WÈjak
chcesz
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ

SALON OŚWIETLENIOWY
PÓŁTORAK

ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
ÝàäĈÉăÑÝÃÒýÀ²ÊÀñ

ul. Wrocławska 2a

^ÈÑýÊ²ĈÀ
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý²
ýăÀĈñ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ² D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì Ê äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ñäÈñª
ñàĈĈË
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
^ÈÑýÊ²ĈÀ ÝÑ½§ ² ėÊ²½² ÑìăĈă¯ ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯Ũ ýăÊ²À½ă¯ Ĉ àÑĈÝÑàĈĈÊ²
D²Ê²äìà ZÑĈýÑ½ñ ² &²ÊÊäÒý Ĉ Ê² Ĥħ Ã²Ý ĥģĤĪ àŧ ý äÝàý² ýăÀĈñ
ñäÈñª àÝàĈÊììăýÊă¯ ÝÑý²ĈÊă¯ Ĉ à¯ñÊÀ²É ÝÈìÊ²ĈăÉŨ Ñäì§ÝÊă ½äì ÊÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
äìàÑÊ² ýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴW ÑàĈ ý ÝÃÒýÀ¯ ÊÀñŧ >²äì ĈªÑÊă¯ ñàĈĈË
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
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²ÑÝàÑªàÉÑýÊ²ýăÉªÊªÑÑñċăýÊ²ÝÑàì©Ã²ă©àÑýă¯ÑàĈÀàìăÉÑ²ÃÊ½ĈÊ½ñ½ä²§ÊýýýŧäÊìÊàŧÝÃŴÝÃƌÉÑ²ÃÊ²ŧÑƥÝÈÊ²ĈÃ²ċÊ²ÑýÑìÃ©ÑÊÉŴ
ĈªàÀ²ÉÀÑÊ²ĈÊ½äìĈýà²ñÉÑýăÑÀàì§ŧ<ÑÊìÑ:À²¯§ìÑà¯ñÊÀÝÈìÊ²Ĉăŧ^ÊìÊà²ÊìàÊìŴÉÑ²ÃìÑñäÈñª²ÊÀÑýÑå²ÃÀìàÑÊ²ĈÊ½ŧ/Ê©ÑÃ²Ê²ìÑñäÈñª
ÊÀÑýÑå²ìÃ©ÑÊ²ĈÊ½ŧWàĈÃýăÊìă¯É²äìÑýìÑÝàĈÃýĂÝàää>/|/Z²Ãñä¯ŨäÑÊÝÑÃÊ²É²ÝàĈÃýÒýŧĤĬĬĬĬƎÑÝÈìĈªÑÊĈìàă©ÊªÑÑÝàìÑàŧ
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WÈjak chcesz

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRM W NIEMCZECH
ROZLICZENIA PODATKOWE W NIEMCZECH
DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH
KINDERGELD, UBEZPIECZENIA
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KìýÒàĈ<ÑÊìÑ:À²¯§ĈģĈÈ
ƎÝÈìÃ©ÑÊÉÃñĈªàÀ²É
Słubice, ul. 1 Maja 6

95 737 75 35

www.biuro-daniel.de
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Lokal do wynajęcia
Rzepin
możliwość prowadzenia
dowolniej działalności
oczekuję propozycji
tel. 883 502 260

