
1nr 11(59)/2017 9 listopada 2017

9 listopada 2017

REKLAMA
511 225 133

nr 11(59)/2017

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

www.przekrojlokalny.pl

ISSN 2392-1145

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ       SŁUBICE      GÓRZYCA       RZEPIN       OŚNO LUBUSKIE      CYBINKA

USŁUGI SPRZĘTOWE • SKUP ZŁOMU

WAGA SAMOCHODOWA

tel. 95 728 93 85
ul. Jana Pawła II 68
Kostrzyn nad Odrą

BETON TOWAROWY
POMPA DO BETONU

www.alfabud.pl

MATERIAŁY
BUDOWLANE

√ kredyty dla firm
√ kredyty hipoteczne  

√ kredyty konsumenckie
√ ubezpieczenia na życie

√ ubezpieczenia majątkowe

OFERUJEMY:

PONAD 25 BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU !

ul. Krótka 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 717 6791
kom. 501 199 239

Ruszyła miejska 
komunikacja

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Przekrój poleca:

więcej:

www.plustaxi.com.pl95 73 66666

Kostrzyn nad Odrą

NOWA JAKOŚĆ W MIEŚCIE!
 ► u nas zapłacisz kartą!

 zakupy na telefon! ►

 bezpłatny dojazd! ►

 o przybyciu TAXI  ►

powiadomienia SMS!

 7 dni w tygodniu / 24h! ►

- W dniu 19 października 2017 
roku rozstrzygnięte zostało za-
pytanie ofertowe na realizację 
zadania pn. Świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie miasta. 
Wybrana została oferta złożona 
przez Przedsiębiorstwo Usługo-
we Argos Agata Miłostan z kwo-
tą 128.246,97zł brutto” - infor-
muje magistrat. Jak tłumaczy 
burmistrz miasta Andrzej Kunt 
władze samorządowe chciały 
w ten sposób odpowiedzieć na 
zgłaszaną przez Mieszkańców 
potrzebę tej formy komunikacji 
w naszym mieście. Radni jed-
nogłośnie poparli ten pomysł, 
a efektem tej doskonałej współ-
pracy jest powrót komunikacji 
miejskiej na ulice miasta. W ra-
mach umowy z przewoźnikiem 
utworzono trzy linie:
LINIA 01
ul. Dworcowa - Osiedle Szumi-
łowo przez ul. Orła Białego
LINIA 02
ul. Dworcowa - Graniczna 
przez Osiedle Leśne, Osiedle 
Warniki
LINIA 03
ul. Narutowicza (szpital) - 
Osiedle Warniki przez Osiedle 
Szumiłowo

Na pierwszych dwóch liniach 
przewoźnik będzie realizował 
3 kursy w dni robocze, a Linia 
03 będzie uruchamiana w dni 
wolne i święta. Na str. 3 znajdą 
Państwo aktualny rozkład jazdy 
komunikacji miejskiej.

Na Państwa prośbę publiku-
jemy również rozkład autobu-
sów szkolnych. Przypominamy, 
że do końca tego roku przewo-
zy szkolne będzie realizowała 
Firma Marek Lencewicz Usługi 
Transportowe.

(Red.)

Kiedy w poprzednim numerze pisaliśmy o historii komunikacji miejskiej w Kostrzy-
nie nad Odrą nawet nie przypuszczaliśmy, że tak szybko otwarty zostanie nowy 
jej rozdział. Miło nam poinformować, że z początkiem listopada uruchomiona 
została ponownie miejska komunikacja publiczna!
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Roz-
powszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Przemysław Mielczarek, Daniel Szurka, Anna Suchy, Bartłomiej Suski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 8.600 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (kolportaż do skrzynek pocztowych mieszkańców); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; 
URZĄD MIEJSKI ul. Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE 
SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP 
SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; 
LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)

Dostałem niedawno gruby 
list od Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego. Moż-
na się było spodziewać co jest 
w środku, chociaż nie przypo-
minałem sobie, żebym gdzieś 
przekroczył prędkość i nadział 
się na radar. Ta zawartość mnie 
jednak totalnie zaskoczyła –  
informacja o najwyższym wy-
miarze kary w wysokości 500 
zł. Do tego pamiątkowe zdjęcie 
z Gorzowa z ul. Kasprzaka, na 
którym słabo widoczny pojazd 
(godzina 23.30) z moimi tabli-
cami rejestracyjnymi jedzie z 
prędkością 110 km/h przy ogra-
niczeniu do 50 km/h. Przy takiej 
prędkości, niechybnie za chwilę 
zapukałaby policja, żeby zabrać 
mi na 3 miesiące prawo jazdy. 
I wszystko byłoby ok (a raczej 
dramatycznie źle), gdybym to 
jechał ja i był to mój samochód. 
Mój udział w tym zdarzeniu po-
legał jedynie na tym, że na for-
dzie (auto mocno zaciemnione, 
ale do rozpoznania) były zawie-
szone tablice rejestracyjne z 
mojego samochodu marki fiat. 
Skąd się tam wzięły? Otóż zo-
stały mi tego samego wieczo-
ra skradzione. I pewnie byłoby 
mi znacznie mniej przyjemnie, 
gdybym następnego dnia tego 
faktu nie zgłosił na policję. Li-

minął miesiąc

ścik od GITD przyszedł po 3 mie-
siącach od kradzieży a miesiąc 
wcześniej otrzymałem pisemko 
od mundurowych o nie wykry-
ciu sprawcy i zamknięciu sprawy. 
Na szczęście miałem więc pod-
kładkę. Co byłoby gdybym nie 
zgłosił kradzieży tablic na poli-
cji? Pewnie musiałbym się grubo 
tłumaczyć. Jest to więc wyraźny 
dowód, żeby takich spraw nie 
bagatelizować. Nawet jak tablice 
znikną tylko na parę dni…

Z 28 na 29 października znowu 
zmieniliśmy czas. Zamieszania 
jak zwykle co nie miara, bo o 
ile nasze sprzęty elektroniczne 
trochę bardziej inteligentne, jak 
komputer czy telefon, same się 
przestawiają, to pozostałe ze-
garki trzeba ręcznie. To jednak 
w tym wszystkim wydaje się naj-
mniejszy problem. Może kiedyś, 
gdy większość ludzi chodziła do 
pracy na 5 rano i była obawa, że 
bez światła dziennego robotnicy 
mogą włożyć rękę gdzie nie trze-
ba i ta ręka już tam zostanie był 
sens zafundowania godziny wię-
cej snu, co miało się przełożyć na 
większą przytomność i szybsze 
funkcjonowanie na wysokich 
obrotach. Dziś jednak grom ludzi 
rozpoczyna pracę na 9 lub 10, 
pracują przy sztucznym świetle, 
a gdy wychodzą z pracy jest już 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

ciemna noc. Badania wykazały, 
że w krajach, które odeszły od 
zmiany czasu wcale nie zuży-
wa się więcej energii na oświe-
tlenie. Naukowcy wykazali też, 
że taka zmiana zaburza nasz 
rytm dnia. Sprawia, że nasz ze-
gar biologiczny na chwilę „głu-
pieje”, bo nagle musimy wstać 
godzinę szybciej lub godzinę 
później i potrzebujemy 2-3 dni, 
żeby się do tego przyzwyczaić. 
Po co nam więc zmiana czasu? 
Nawet najstarsi górale tego nie 
wiedzą. Co więcej, ponad 70 
proc. Polaków nie chce zmiany 
czasu, a reszcie jest to obojęt-
ne. Jeżeli taka wola suwerena, 
to przyczyny braku zmian w tej 
kwestii należy się doszukiwać w 
opieszałości kolejnych władz. 
Bo po co zajmować się tą kwe-
stią, jak można politykowaniem 

i innymi pierdołami… 
Na szczęście coś w temacie 

drgnęło. Ludowcy z PSL złoży-
li projekt dotyczący likwidacji 
zmiany czasu. Komisja Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych 
poparła projekt. Trzeba więc 
mieć nadzieję, że na w ostatnią 
niedzielę marca 2018 będziemy 
mieli już ostatnią zmianę czasu 
na letni i taki pozostanie już na 
stałe. 

OgłOszenia DrObne

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Kupię medale, znaczki 
pocztowe, monety złote, 

srebrne, stare kartki 
pocztowe i koperty ze 

znaczkami: polskie, rosy-
jskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Sprzedam po atrakcyjny-
ch cenach działki pod 

zabudowę o powierzchni 
10arów w miejscowości 
Lemierzyce\telefon kon-

taktowy 530926122 

Sprzedam fortepian (antyk), 
stan b. dobry, koncertowy, 

niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Pozostawmy czas w spokoju

Chwała samorządom za nowe drogi, ale zaczynając jakąś inwestycję 
wypadałoby ją dokończyć... (szczegóły w felietonie powyżej).
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• codziennie dostarczamy do Ciebie 5 zdrowych posiłków
• nasz dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego przygotuje 

dla Ciebie indywidualnie zbilansowaną dietę, dopasowaną do zapo-
trzebowania na energię i składniki odżywcze, a także stanu zdrowia 
I stylu życia

• posiłki, które dla Ciebie przygotujemy, będą nie tylko zdrowe 
ale i smaczne

• stawiamy na sezonowość i różnorodność
• daj się zaskoczyć każdego dnia
• realizuj swoje Cele i ciesz sic etefektami
• nie musisz już dłużej zastanawiać się czy Twoja dieta jest odpo-

wiednio skomponowana, zni poświęcać czasu ns przygotowywanie 
posiłków

• zdrowe odżywanie, odchudzanie, poprawa stanu zdrowia czy wyni-
ków sportowych?

DORABIANIE KLUCZY    - -WYRÓB PIECZĄTEK DATOWNIKÓW

Kostrzyn nad Odrą - Osiedle Słowiańskie (garaże)
                         tel/fax. 95 752 0895   kom. 601 793 627

> LAMINOWANIE
> OTWIERANIE AUT
> OSTRZENIE NOŻY, NOŻYCZEK, ITP.
> DORABIANIE WKŁADEK DO KLUCZY
> GRAWEROWANIE (szkło, metal, plastik)
> SPRZEDAŻ KŁÓDEK, WKŁADEK, ZAMKÓW itp.
> DORABIANIE KLUCZY KODOWANYCH DO AUT
> DORABIANIE KLUCZY NA PODSTAWIE ZAMKA

SZYBKO
TANIO

SOLIDNIE

Przystanek
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu

ul. Dworcowa 8:15 11:00 14:25

ul. Graniczna
(Urząd Miasta) 8:21 11:06 14:31

ul. Orła Białego
DMR 8:27 11:12 14:37

ul. Drzewicka
Nr 8-10 8:29 11:15 14:40

ul. Drzewicka
Nr 50-60 8:32 11:18 14:43

ul. Narutowicza
Szpital 8:35 11:21 14:46

ul. M. Reja
SP3 8:40 11:26 14:51

ul. Nowa 8:43 11:29 14:54

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Wesołą) 8:47 11:33 14:58

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Brzoskwiniową) 8:50 11:36 15:01

ul. Kostrzyńska
(przychodnia) 8:52 11:38 15:03

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Brzozową) 8:56 11:42 15:07

ul. M. Reja
(rondo) 9:00 11:46 15:11

ul. Drzewicka
(przed ul. Sadową) 9:04 11:50 15:15

ul. Narutowicza
Szpital 9:07 11:53 15:18

ul. Drzewicka
nr 1-7 9:11 11:57 15:22

ul. Orła Białego
DMR 9:14 12:00 15:25

ul. Graniczna
(Urząd Miasta) 9:22 12:08 15:33

ul. Dworcowa 9:28 12:14 15:39

Przystanek
godz. 

odjazdu

ul. Dworcowa 13:40

Osiedle Leśne 13:45

ul. Narutowicza
Szpital 13:51

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Brzoskwiniową) 13:59

ul. Dworcowa 14:10

Osiedle Leśne 14:15

ul. Tadeusza Kościuszki 14:19

ul. Adama Mickiewicza 14:22

Osiedle Warniki 14:29

Przystanek
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu

Osiedle Warniki 8:20 12:00 13:40

ul. Wyszyńskiego
(ogródki działkowe) 8:22 12:02 13:42

ul. Wyszyńskiego
(przychodnia) 8:24 12:04 13:44

ul. Adama Mickiewicza 8:28 12:08 13:48

ul.Tadeusza Kościuszki 8:32 12:12 13:52

Osiedle Leśne 8:36 12:16 13:56

ul. Dworcowa 8:42 12:22 14:02

ul. Orła Białego
DMR 8:45 12:25 14:05

ul. Narutowicza
(szpital) 8:49 12:29 14:09

ul. Graniczna
(Urząd Miasta) 8:57 12:37 14:17

ul. Dworcowa 9:08 12:48 14:28

Przystanek
godz. 

odjazdu

Osiedle Warniki 11:10

ul. Adama Mickiewicza 11:17

ul. Tadeusza Kościuszki 11:19

Osiedle Leśne 11:23

ul. Dworcowa 11:28

ul. Kostrzyńska
(przed ul. Brzoskwiniową) 11:39

ul. Narutowicza
Szpital 11:47

Osiedle Leśne 11:54

ul. Dworcowa 11:59

Linia regularna U-03: 
Dworcowa - Osiedle Warniki przez:
ul. Narutowicza (szpital), Osiedle Szumiłowo
kursuje w soboty, niedziele i święta

Linia regularna U-03:
Osiedle Warniki-Dworcowa przez: 
ul. Narutowicza (szpital), Osiedle Szumiłowo
kursuje w soboty, niedziele i święta

Linia regularna U-02:
Graniczna- Dworcowa przez:
Osiedle Leśne, Osiedle Warniki
kursuje od poniedziałku do piątku

Linia regularna U-02:
Osiedle Warniki - Graniczna przez:
Osiedle Leśne, Dworcowa
kursuje od poniedziałku do piątku

Przystanek
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu
godz. 

odjazdu

ul. Graniczna
(Urząd Miasta) 10:00 13:40 15:00

ul. Orła Białego
DMR 10:07 13:47 15:07

ul. Narutowicza
Szpital 10:12 13:52 15:12

ul. Dworcowa 10:18 13:58 15:18

Osiedle Leśne 10:25 14:07 15:27

ul. Tadeusza Kościuszki 10:29 14:11 15:31

ul. Adama Mickiewicza 10:32 14:14 15:33

Osiedle Warniki 10:38 14:20 15:39

ul. Wyszyńskiego
(ogródki działkowe) 10:40 14:22 15:41

ul. Wyszyńskiego
(przychodnia) 10:42 14:24 15:43

ul. Dworcowa 10:46 14:28 15:47
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Linia regularna U-01: 
Dworcowa- Osiedle Szumiłowo przez: ul. Orła Białego
kursuje od poniedziałku do piątku

www.facebook.com/naszkostrzynpl/

Trasa dowozu - przystanki godz. odjazdu

Osiedle Warniki 7:15

ul. Wojska Polskiego (SP4) 7:20

ul. Adama Mickiewicza 7:22

ul. Tadeusza Kościuszki (SP1) 7:25

Osiedle Leśne 7:30

ul. Dworcowa 7:35

ul. Orła Białego (DMR) 7:37

ul. Słoneczna (SP2) 7:40

ul. Drzewicka (Nr 8-10) 7:42

ul. Drzewicka (Nr 50-60) 7:45

ul. Mikołaja Reja (SP3) 7:50

TRASA I

Trasa powrotu - przystanki godz. odjazdu

ul. Wojska Polskiego (SP4) 13:45

ul. Tadeusza Kościuszki (SP1) 13:50

Osiedle Leśne 13:55

ul. Dworcowa 14:00

ul. Orła Białego (DMR) 14:02

ul. Słoneczna (SP2) 14:05

ul. Drzewicka (Nr 8-10) 14:07

ul. Drzewicka (Nr 50-60) 14:10

ul. Mikołaja Reja (SP3) 14:20

Osiedle Szumiłowo 14:25

ul. Mikołaja Reja (SP3) 14:30

ul. Drzewicka (przy ul. 14:35

ul. Drzewicka (Nr 1-7) 14:37

ul. Słoneczna (SP2) 14:40

ul. Orła Białego (DMR) 14:47

ul. Dworcowa 14:50

Osiedle Leśne 14:55

ul. Tadeusza Kościuszki (SP1) 15:00

Trasa dowozu - przystanki godz. odjazdu

ul. Słoneczna (SP2) 7:10

ul. Drzewicka (Nr 8-10) 7:12

ul. Drzewicka (Nr 50-60) 7:14

ul. Mikołaja Reja (SP3) 7:15

Osiedle Szumiłowo 7:25

ul. Mikołaja Reja (SP3) 7:30

ul. Słoneczna (SP2) 7:40

ul. Słoneczna (SP2) 7:40

ul. Dworcowa 7:45

ul. Tadeusza Kościuszki (SP1) 7:50

Zespół Szkół 7:55

TRASA II

Trasa powrotu - przystanki godz. odjazdu

ul. Wojska Polskiego (SP4) 15:10

Osiedle Warniki 15:20

ul. Wojska Polskiego (SP4) 15:30

ul. Tadeusza Kościuszki (SP1) 15:35

Osiedle Leśne 15:40

ul. Dworcowa 15:45

ul. Orła Białego (DMR) 15:47

ul. Słoneczna (SP2) 15:50

ul. Drzewicka (Nr 8-10) 15:52

ul. Drzewicka (Nr 50-60) 15:55

ul. Mikołaja Reja (SP3) 16:00

Osiedle Szumiłowo 16:10

ul. Mikołaja Reja (SP3) 16:15

ul. Drzewicka (przy ul. 16:20

ul. Orła Białego (DMR) 16:27

ul. Dworcowa 16:30

Osiedle Leśne 16:35

ul. Tadeusza Kościuszki (SP1) 16:40
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www.facebook.com/naszkostrzynpl/
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KOSTRZYN NAD ODRĄ

Narutowicza jak nowa

W ramach inwestycji zosta-
ła kompletnie przebudowana 
jezdnia wraz ze zjazdami na od-
cinku o długości 602 m. Przebu-
dowane zostały 3 skrzyżowania 
z drogami gminnymi (ul. Jana 
Pawła II, ul. Stanisława Moniusz-
ko, ul. Fryderyka Chopina), które 
są teraz nie tylko bezpieczne, ale 
również cieszą oko swoją este-
tyką. Powstała zupełnie nowa, 
bezpieczna, asfaltowa ścież-
ka rowerowa oraz brukowane 
chodniki. Przy nowej ulicy zna-
lazło się także miejsce na liczne 
miejsca parkingowe, dwie zatoki 
autobusowe z peronami i miej-
sce na postój TAXI z ławeczkami 
dla klientów oczekujących na 
taksówkę czy wyspy spowalnia-
jące ruch. W ramach inwesty-
cji powstała także kanalizacja 
deszczowa z odprowadzeniem 
wody do wpustów poza jezdnią. 
Przebudowana została linia ka-
blowa oświetlenia drogowego 
(18 słupów oświetleniowych) 
w tym oświetlenie przejść dla 
pieszych. Zostało ustawione 

oznakowanie pionowe i nama-
lowane oznakowanie poziome. 
Dopełnieniem inwestycji są te-
reny zielone, które w wielu przy-
padkach powstały całkowicie od 
zera i pięknie komponują się z 
całą inwestycją. Nie zapomniano 
także o seniorach, dla których w 
wielu miejscach znalazły się ław-
ki. W związku z tą inwestycją, ul. 
Narutowicza zmieniła się nie do 
poznania i trudno nie zgodzić się 
ze zdaniem, że została wybudo-
wana całkowicie od nowa.

W uroczystym otwarciu 
uczestniczył Burmistrz Miasta 
Kostrzyna nad Odrą Andrzej 
Kunt, który przypomniał, że cała 
inwestycja nie byłaby możliwa, 
gdyby nie wzorowa współpraca 
pomiędzy Wojewodą Lubuskim, 
Powiatem Gorzowskim i Mia-
stem Kostrzyn nad Odrą. Staro-
sta Gorzowski Małgorzata Do-
magała wyraziła zadowolenie z 
faktu, że współpraca ta przebie-
gała bez żadnych zakłóceń i wy-
raziła uznanie dla wykonawcy, 
który inwestycję oddał niemal 

dwa tygodnie przed ustalonym 
terminem. Również w tym du-
chu utrzymana była wypowiedź 
Bożeny Jankowskiej z Oddziału 
Infrastruktury i Transportu LUW, 
która wręczając listy gratulacyj-
ne M. Domagale i A. Kuntowi 
podkreślała, że jest to wspólny 
sukces władz miejskich i po-
wiatowych i wyraziła opinię, że 
droga przez długie lata będzie 
dobrze służyć Mieszkańcom.

Cała inwestycja nie była by 
jednak możliwa, gdyby nie Zyg-
munt Mendelski, Radny Powiatu 
Gorzowskiego, a zarazem dy-
rektor MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą, który tak skomentował 
tę inwestycję: „Mam powody 
do dużej dumy, że mój wniosek 
złożony na posiedzeniu Komisji 
stałych Rady Powiatu Gorzow-
skiego w dniu 9 lutego 2016 
roku dotyczący zaplanowania 
na rok 2017 środków na reali-
zację zadania polegającego na 
wykonanie remontu kapitalne-
go odcinka drogi powiatowej nr 
290F (ulica Narutowicza) w Ko-

strzynie nad Odrą, został przez 
zarząd powiatu jednogłośnie 
zaakceptowany i znalazł pełne 
uznanie, uzasadnienie i przyjęty 
został do realizacji przez Radę 
Powiatu. Wiadomo, że wykona-
nie takiego remontu wymagało 
przygotowania niezbędnej do-
kumentacji i pozwoleń. Pozy-
tywne stanowisko Rady Miasta 
Kostrzyn nad Odrą oraz Burmi-
strza Andrzeja Kunta odnośnie 
współfinansowania inwestycji 

pozwoliło na pełną realizację 
tego zadania, który z uwagi na 
fatalny stan jezdni wymagał ra-
dykalnego rozwiązania. Temat 
dojazdu do Nowego Szpitala, 
Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Seniora”  oraz przejazd i przejście 
700-metrowym odcinkiem drogi 
przez użytkowników został w 
pełni zrealizowany.”

Bartłomiej Suski

W poniedziałek 23 października nastąpiło uroczyste otwarcie ulicy Narutowicza. Inwestycja była możliwa tylko dzięki ścisłej współpracy 
Miasta Kostrzyn nad Odrą i Powiatu Gorzowskiego. Na remont, a właściwie kompletną przebudowę jednej z najważniejszych ulic w mieście, 
zostało przyznane przez Wojewodę Lubuskiego dofinansowanie dla Powiatu Gorzowskiego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość inwestycji to 2.101.212 zł, powiat otrzymał 50% dofinansowania, natomiast wkład 
miasta do inwestycji to 861.569 zł.
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ŻALUZJE DREWNIANE, ALUMINIOWE, FASADOWE, ROLETY MATERIAŁOWE, RZYMSKIE, MOSKITIERY
OKNA, DRZWI, ROLETY, MARKIZY, OGRODY ZIMOWE

zrealizujemy
Twoje marzenia

KOSTRZYN NAD ODRĄ

To już 25 lat!

Przypomnijmy, iż to właśnie 21 
listopada 1992r. miało miejsce 
uroczyste otwarcie polsko-nie-
mieckiego przejścia graniczne-
go Kostrzyn-Kietz. Podczas tej 
konferencji zostanie przybliżona 
historia powstania drogowe-
go przejścia granicznego, pol-
sko-niemiecka współpraca na 
przejściu granicznym w latach 
1992-2007, a także wpływ utwo-
rzenia przejścia granicznego w 
Kostrzynie na rozwój gospodar-
czy miasta i polsko-niemieckie-
go regionu. Konferencja oraz jej 

21 listopada od godziny 10.00 w „Kręgielni” przy ul. 
Fabrycznej 5, odbędzie się polsko-niemiecka konfe-
rencja poświęcona 25 rocznicy otwarcia drogowego 
przejścia granicznego.

tematyka adresowana jest nie 
tylko do przedstawicieli władz i 
służb publicznych, ale także do 
emerytowanych pracowników 
przejścia granicznego, mieszkań-
ców polsko-niemieckiego pogra-
nicza, jak również ludzi młodych, 
chcących bliżej poznać historię 
powstania przejścia granicznego 
oraz jego  wpływu na rozwój ca-
łego polsko-niemieckiego pogra-
nicza. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy do 
udziału w konferencji.                

   (Red.)

Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 
2014 – 2020

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony / Barrieren re-
duzieren – gemeinsame Stärken nutzen”

REGION  Pod patronatem Przekroju

ImproH 2017 – uśmiejesz 
się do rozpuku!

ImproH 2017 Festiwal Impro-
wizacji i Humoru odbędzie się w 
dniach 8-9 grudnia 2017 roku w 
Piwnicy Artystycznej Kawon w 
Zielonej Górze. Organizatorem 
jest Stowarzyszenie Inicjatywa 
Sceniczna Fruuu, która zrzesza 
osoby zafascynowane taką for-
mą sceniczną jak improwizacja. 
Festiwal ma na celu promocję 
środowiska artystycznego w Zie-
lonej Górze. Do pomocy przy or-
ganizacji tego wydarzenia zgło-
siło się Zielonogórskie Zagłębie 
Kabaretowe „Klub Gęba”. 

Pierwszego dnia festiwalu w 
długiej formie improwizacyjnej 
zobaczyć będziemy mogli ak-
torów ze stowarzyszenia Fruuu 
oraz z Gęby, później zaś nastąpi 
druga część wieczoru pod ha-
słem „The Best of Gęba”, gdzie 
wystąpią dobrze nam znane 
zielonogórskie kabarety, komicy 
oraz młodzi artyści w popular-
nych fragmentach gębowych 
produkcji takich jak „Nie tylko 

kabaret” oraz „Playback Show”. 
Część ta łączyć będzie kabaret, 
stand up, piosenkę, poezję itd. 
Drugi dzień festiwalu rozpocz-
niemy od Sceny Otwartej Im-
pro, na której zaprezentują się 
4 grupy improwizacyjne z całej 
Polski (wcześniej wybrane przez 
organizatorów) w celu pokaza-
nia zielonogórskiej publiczności 
różnorodność tegoż gatunku 
scenicznego. Jest to również 
ukłon w stronę młodych wyko-
nawców, którzy jeszcze nie mają 

wielu okazji do zaprezentowania 
się przed większą publicznością. 
W drugiej części tego wieczoru 
zaprezentuje się grupa impro-
wizacyjna Impy z Warszawy oraz 
posłuchamy koncertu w wyko-
naniu Sekcji Muzycznej Kołłą-
tajowskiej Kuźni Prawdziwych 
Mężczyzn z Krakowa.

Bilety na Festiwal dostępne są 
na www.abilet.pl. Dokładny pro-
gram na stronie www.przekroj-
lokalny.pl. 

http://www.abilet.pl
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„Nadal nie dochodzi do mnie, że ta przygoda trwa nadal…”
Przekrój Lokalny: „Nie widzę 
Ciebie w swych marzeniach” 
wykonane przez ciebie w 
pierwszym odcinku na żywo 
programu The Voice od Poland 
zachwyciło jurorów, publicz-
ność i widzów – dostałeś naj-
więcej głosów z drużyny Tom-
sona i Barona. Ty jednak nie do 
końca jesteś zadowolony.
Łukasz Łyczkowski: Byłem 
bardzo zły na siebie, z nerwów 
przed samym wykonaniem nie 
miałem słuchawek w uszach. 
Wchodzi orkiestra, a ja ich po 
prostu nie słyszę. Spanikowa-
łem w pierwszym momencie i 
zbyt mocno zaatakowałem tę 
piosenkę. Zamiast ją zaśpiewać, 
to ją trochę zakrzyczałem. Uwa-
żam, że o wiele lepiej wyszło mi 
na próbie. Dlatego drodzy czy-
telnicy, wybaczcie.
PL: Myślę, że jesteś zbyt skrom-
ny, bo z kim nie rozmawiam, 
to twoje wykonanie bardzo się 
podobało. Świadczy też o tym 
pierwsze zwycięstwo w głoso-
waniu widzów. 
ŁŁ: Jestem jeszcze w szoku. Na-
dal nie dochodzi do mnie, że ta 
przygoda trwa nadal. Zdaję so-
bie sprawę, że konkuruję z gło-
sami, do których technicznie nie 
mam polotu, ale wkładam całe 
serce w śpiewanie i wiem, że to 
się podoba i procentuje. 
PL: Nie bez znaczenie jest na 
pewno twoja postawa scenicz-
na. Mam tu na myśli twój wy-
stęp z Agatą Hylińską i pomoc, 
gdy zapomniała tekstu.

Z Łukaszem „Łyczkiem” Łyczkowskim, wokalistą zespołu 5 Rano, uczestnikiem programu The Voice of Poland rozmawia Adam Piotrowski

ŁŁ: Uważam, że każdy by tak 
zrobił. Nie jestem wcale boha-
terem, jak niektórzy uważają. 
To był impuls i coś naturalne-
go. Z Agatą zresztą w ogóle nie 
myślałem o rywalizacji. Oboje 
chcieliśmy po prostu zaśpiewać 
tę piosenkę jak jeden organizm.
PL: Po ostatnim twoim wyko-
naniu w programie zadzwonił 
Marek Piekarczyk. Było to dla 
ciebie zaskoczenie?

ŁŁ: To był dla mnie szok. Ktoś, 
kogo słuchałeś jeszcze z kaset, 
twój idol muzyczny, człowiek, 
którego darzysz niesamowitym 
szacunkiem dzwoni, żeby po-
wiedzieć, że podobało mu się 
moje wykonanie.
PL: Łukasz, bywałem na two-
ich koncertach na przestrzeni 
ostatnich kilku lat i teraz jak 
ciebie słucham w programie, to 
mam wrażanie, że coś w twoim 

śpiewaniu się zmieniło. Głos 
ten sam, ale coś jakby ewolu-
owało. Czy mi się tylko wydaje, 
czy to może zasługa Tomsona i 
Barona?
ŁŁ: Jest w twoim spostrzeżeniu 
dużo racji, ale ta praca została 
wykonana, gdy jeszcze nawet 
nie myślałem o The Voice of 
Poland. Doszedłem do takiego 
punktu, jeżeli chodzi o mój wo-
kal, że powiedziałem dość. Nie 
mogłem już dalej siebie słuchać. 
Wiedziałem, że muszę coś zmie-
nić, bo inaczej już się nie da. 
Ubolewam, że wcześniej zlek-
ceważyłem pracę z emisją gło-
su. Zacząłem więc jak dziecko 
od pierwszych literek na nowo 
kształtować swój głos, który 
wreszcie polubiłem. 
Oczywiście sam program też ma 
tutaj ogromne znaczenie. Samo 
przebywanie z tak wspaniałymi 
głosami, podsłuchiwanie ich, ale 
również praca z trenerami dają 
kolejne rezultaty. 
PL: Poziom programu jest na-
prawdę wysoki. Inne podobne 
programy nie umywają się do 
tego.
ŁŁ: To jest muzyczny Mont Eve-
rest. W The Voice liczy się po-
ziom muzyczny, poziom aran-
żacji, poziom orkiestry. Jestem 
zaszczycony, że mogłem się zna-
leźć w gronie tych ludzi.
PL: Czy możesz powiedzieć co 
będziesz śpiewał w następnym 
odcinku programu?
ŁŁ: Niestety, podpisaliśmy umo-

wy, żeby takie informacje utrzy-
mywać w tajemnicy. Ma to być 
dla wszystkich niespodzianka. 
Mogę powiedzieć tylko, że pio-
senka jest o mamie i ja ją zade-
dykuję mojej mamie.
PL: Stresujesz się jeszcze na 
scenie?
ŁŁ: Jedno chciałbym w tej chwili 
podkreślić. Drodzy sulęcinianie 
i czytelnicy obiecuję, że zacznę 
się uśmiechać. Stres jest. Zdając 
sobie sprawę, że rodzina, bliscy, 
sąsiedzi mnie widzą, patrzą mi 
w oczy, nawet przez ekran, robi 
mi się taki balon tremy nad gło-
wą, który trochę przeszkadza. 
W ostatnim wykonaniu doszedł 
jeszcze problem z tą słuchawką, 
która wypadła mi z ucha i przez 
to jeszcze bardziej się nakręci-
łem.
PL: Ale jak zaczynasz śpiewać, 
to gdzieś ta niepewność znika.
ŁŁ: Tak, wtedy jest żywioł. Daję 
z siebie wszystko. I tak właśnie 
chcę do końca. Z honorem, kla-
są i uśmiechem reprezentując 
Sulęcin. Chcę, żeby ludzie zo-
baczyli, że zdecydowałem się 
zrobić coś poza jakieś ramy. Zro-
bię wszystko, żebyście byli ze 
mnie dumni. Ale proszę was też 
o wsparcie w tych bardzo waż-
nych w moim życiu chwilach.
PL: Tego możesz być pewien. 
Powodzenia Łukasz, trzymamy 
kciuki!

ROZMOWA PRZEKROJU
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SŁUBICE

BMW wybrało Słubice
- Bardzo zabiegaliśmy o tego 

inwestora i się udało! - cieszył 
się burmistrz Tomasz Ciszewicz, 
który uczestniczył 20 październi-
ka w zawieszeniu wiechy na przy-
szłym gigantycznym magazynie 
budowanym koło terminala w 
Świecku. To stąd już w przyszłym 
roku dostarczane będą części dla 
ok. 150 dilerów BMW w Polsce i 
wschodnich Niemczech. Na razie 
nie wiadomo jeszcze, ile miejsc 
pracy przybędzie w gminie. Nie-
oficjalnie mówi się o ok. 300.

- Słubice są bardzo dobrym 
miejscem dla inwestorów i stara-
my się, żeby więcej, tak renomo-
wanych firm jak BMW, się u nas 
zadomowiło. Dwóch kolejnych 
inwestorów rozważa prowadze-
nie u nas, na terenie będącym 
częścią Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
swojej działalności i to jest ko-
lejna dobra wiadomość – dodał 
burmistrz.

Jak podkreślał podczas uroczy-
stości Wolfgang Baumann, wice-

prezes ds. logistyki BMW Group, 
nie można było wybrać lepszego 
miejsca na tę inwestycję. Budo-
wany właśnie magazyn części 
zamiennych będzie położony za-
ledwie 6 km od polsko-niemiec-
kiej granicy i 110 km od Berlina, 
gdzie BMW ma swoją fabrykę. 
Grupa BMW zdecydowała się na 
przeniesienie tu swojego dotych-
czasowego magazynu ze wzglę-
du na strategiczną lokalizację po-
zwalającą obsługiwać rynki Polski 
i wschodnich Niemiec. - Oddanie 

do użytku centrum planowane 
jest na drugi kwartał 2018 roku – 
zapowiedział inwestor.

BMW, we współpracy z przed-
siębiorstwem Goodman, buduje 
magazyn, o powierzchni ponad 
32 000 mkw, na terenie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Prezes zarządu 
strefy Krzysztof Kielec podkreślał 
podczas uroczystości w Świecku, 
że jest dumny, że tak renomowa-
na firma jak Grupa BMW zdecydo-
wała się na umiejscowienie swo-
jego zakładu na terenie KSSSE. 
- Wspieramy inwestorów, oferu-
jąc im merytoryczne doradztwo, 
możliwość uzyskania pomocy 
publicznej, działki inwestycyjne 
z dostępem do infrastruktury, po-
moc w kontaktach z władzami sa-
morządowymi oraz innych aspek-
tach, które wpływają na proces 
inwestycyjny na obszarze zarzą-
dzanym przez KSSSE – mówił.

Budowa w Świecku to pierwsza 
inwestycja Goodmana dla Gru-
py BMW w Polsce i jednocześnie 
czwarty projekt dla giganta mo-
toryzacyjnego w Europie. - Maga-
zyn spełni wszystkie wymagania 
stawiane nowoczesnemu obiek-
towi logistycznemu dla branży 
motoryzacyjnej. Zostanie wybu-
dowany zgodnie ze standarda-
mi ochrony przeciwpożarowej 
FM Global, będzie wyposażony 
w oświetlenie LED w części ma-
gazynowej i biurowej, będzie 
posiadał wydzieloną strefę prze-
znaczoną na składowanie mate-
riałów niebezpiecznych, strefy 
o podwyższonym standardzie 
bezpieczeństwa i zewnętrzną za-
daszoną powierzchnię magazy-
nową – podkreślał przedstawiciel 
wykonawcy.

Beata Bielecka
www.slubice.pl

Nowe zabezpieczenia  
bankomatów w GBS Banku

W ostatnich miesiącach można za-
obserwować coraz częstsze ataki na 

W odpowiedzi na ataki na bankomaty Zarząd GBS w Barlinku i 
Concordia Ubezpieczenia, która jest ubezpieczycielem mająt-
ku banku sfinansowały dodatkowy system zabezpieczeń ban-
komatów przed napadami. 

bankomaty w rejonie zachodniej i pół-
nocnej Polski. Znacząco wzrosła liczba 
kradzieży gotówki z bankomatów przy 
użyciu środków wybuchowych. W 2016 
roku odnotowano w Polsce 126 prób 
i udanych wybuchów bankomatów, a 
w obecnym roku do połowy września 
odnotowano 114 zdarzeń.   Związek 
Banków Polskich, banki w tym banki 
spółdzielcze oraz ubezpieczyciele po-
dejmują działania odpowiednie do za-
grożeń inwestując w nowe adekwatne 
systemy zabezpieczeń. Zarówno ban-
kom spółdzielczym, jak i ubezpieczy-
cielom zależy na tym, aby skutecznie 
chronić mienie Banku. Concordia Ubez-
pieczenia jest firmą ubezpieczeniową, 
która zabezpiecza majątek klientów 
banków spółdzielczych, ale i samych 
banków. Dlatego wspólnie z bankami 
podejmuje różnego rodzaju działania, 
których celem jest wyeliminowanie ko-
lejnych ataków. 

Źródło: GBS Bank

 Firma Metal System, jedna z nielicznych firm w Polsce, która zajmuje się 
technologią fasad wentylowanych z metali i innych tworzyw, 

w związku z ciągłym rozwojem i rozbudową zakładu
produkcyjnego, poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska: 

ślusarz
spawacz

operator maszyn CNC

WYMAGANIA:
ź dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz
ź gotowość do pracy zmianowej (06:00-14:00, 14:00-22:00)
ź mile widziane doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym

OBOWIĄZKI:
ź obsługa linii i maszyn produkcyjnych
ź proste prace produkcyjne związane ze ślusarstwem
ź przygotowanie produktów gotowych do pakowania, transportu i magazynowania

OFERUJEMY:
ź stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
ź szkolenie do stanowiska pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego
ź atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do kwalifikacji i stanowiska
ź możliwość rozwoju poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
ź praca w doświadczonym zespole fachowców
ź pakiet świadczeń socjalnych w tym opieka medyczna dla pracowników                   

oraz członków rodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia CV w siedzibie firmy:

Metal System Sp. z o.o.
Ul. Prosta 1

66-470 Kostrzyn nad Odrą

lub przesłanie drogą mailową 
biuro@ms-kostrzyn.pl
metalsystem@onet.pl

Prosimy pamiętać o umieszczeniu w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 
883 z późniejszymi zmianami)”.

Magazyn BMW Group Świecko
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Kolejny raz możesz wygrać nawet 
10 000 zł na działania lokalne

Już 25 października ruszyła 
kolejna, VII edycja organizowa-
nego przez Banki Spółdzielcze 
SGB konkursu „Spółdzielnia Po-
mysłów”. Jego główną ideą jest 
wspieranie lokalnych inicjatyw, 
które mają na celu zintegrować 
społeczność sąsiedzką. Uczestni-
cy mogą zgłaszać swoje projekty 
za pośrednictwem strony inter-
netowej w specjalnie utworzo-
nym formularzu: www.spolecz-
nik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

W trakcie dodawania pro-
jektów ma miejsce także gło-
sowanie, i to właśnie głosami 
internautów 30 pomysłów prze-
chodzi do finału. Spośród nich 
jury wybiera trzy zwycięskie. 
Nagrodą jest 10 000 zł brutto na 
realizację. 

Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej okolicy, 
to koniecznie zajrzyj na stronę 
www.spolecznik20.pl do zakład-
ki Spółdzielnia pomysłów! Aby 
wziąć udział w konkursie zgłoś 
pomysł przez formularz na stro-
nie, a następnie zbieraj głosy 
publiczności. Jeśli projekt wej-
dzie do finałowej trzydziestki, 
to trafi pod obrady jury. Autorzy 
trzech projektów, które zdaniem 
jury najlepiej spełniają założenia 
konkursu zostaną zaproszeni do 
podpisania umowy sponsorskiej 
na kwotę do 10 000 zł brutto. 

Grupa chętnych do pracy osób, 
dysponując takimi środkami jest 
w stanie zrealizować naprawdę 
ciekawe projekty. Udowodnili 
to laureaci poprzednich edycji, 
którzy organizowali warsztaty 
pieczenia chleba, sadzili tulipa-

ny na wspólnym skwerze, two-
rzyli świetlice i miejsca spotkań 
na świeżym powietrzu, a nawet 
budowali dom! Dołącz do grona 
Społeczników 2.0, inspiruj się i 
działaj. Być może ten konkurs 
będzie motywacją dla ludzi, 
którzy czują potrzebę zrobienia 
czegoś dobrego dla innych, a 

do tej pory brakowało im inspi-
racji, miejsca, gdzie mogą zna-
leźć społecznikowskie porady, a 
być może także dofinansowanie 
swojego projektu.

Źródło: Bank Spółdzielczy 
w Ośnie Lubuskim

SŁUBICE Kulinarne Czwartki w bibliotece słubickiej

Pieczarka w roli głównej

Klubowicze polecają pieczarki 
nadziewane w dwóch wersjach 
smakowych: z ugotowanym i po-
krojonym w kostkę jajkiem i pod-
smażoną cebulką oraz z podsma-
żoną papryką, ogonkami, cebulą 
i z dodatkiem pietruszki. Przygo-
towane pieczarki napełniamy 
farszem, panierujemy w roztrze-
panym jajku oraz bułce tartej i 
smażymy na rozgrzanym oleju. 
Farsz możemy dowolnie modyfi-
kować, a do nadzienia możemy 
wykorzystać ulubione produkty.

Pieczarek przedstawiać nie trzeba, to bardzo popu-
larne grzyby. Są nie tylko łatwo dostępne, ale również 
wartościowe pod względem odżywczym; m.in. zawie-
rają witaminy z grupy B. Pieczarki sprawdzają się w 
każdej sytuacji, na większe imprezy, czy też jedynie na 
wieczorny seans przy telewizorze w domowym zaciszu. 
Na październikowym spotkaniu Kulinarnych Czwart-
ków (05.10.2017 r.), z gąszczu przepisów wybraliśmy 
bardzo proste, warte polecenia dania. 

Godne polecenia są również 
pieczarki w zalewie słodko-kwa-
śnej: kroimy ugotowane pieczar-
ki, cebulę, marchew, kalafior, 
możemy dodać pomidorki kok-
tajlowe.  Przygotowane składni-
ki marynujemy w przygotowa-
nej zalewie: 5 szklanek wody i 
1 szklanka octu; do smaku do-
dajemy sól, cukier, ziele angiel-
skie, pieprz w ziarenkach. Tutaj 
również mamy szeroki wachlarz 
możliwości w doborze składni-
ków. Do nas należy kompozycja 
smaków i aromatów.

W kuchni często brakuje nam 
czasu, o tym każda gospodyni 
wie. Ale na bibliotecznych Kuli-
narnych Czwartkach wiele chęt-
nych rąk do pracy, a inspiracji 
kulinarnych nigdy za wiele! Star-
czyło nam czasu na przygotowa-
nie faszerowanych pieczarek, jak 
również pierożków z nadzieniem 
z czerwonej soczewicy. Przepis 
wart polecenia: do przygoto-
wania nadzienia wystarczy ugo-
tować soczewicę i wymieszać z 
podsmażoną cebulką. Smaczne-
go!

Zespół BPMiG Słubice
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KOSTRZYN NAD ODRĄ Młodzi dziennikarze robią ciekawe wywiady

Ocalić od zapomnienia…

Dlaczego wywożono lu-
dzi na Syberię?

II wojna światowa wybu-
chła 1. września 1939 roku, 
a 17. września nasz kraj 
został uderzony z drugiej 
strony - ze strony Związku 
Radzieckiego. I 17. wrze-
śnia część Polski, która była 
już zajęta przez Niemców, 
zgodnie z układem Rib-
bentrop-Mołotow, została 
zajęta przez Armię Czer-
woną. Muszę wspomnieć, 
że na terenach dzisiejszej 
Białorusi i Ukrainy, tere-
nach, które kiedyś należa-
ły do Polski, Armia Czer-
wona prowadziła agitację 
już przed wojną i tam byli 
młodzi ludzie, którzy witali 
kwiatami tę właśnie Armię 
Czerwoną, bo uważali, że 
system, który oni wpro-
wadzą da im pieniądze, 
pracę i godne życie. Szyb-
ko się przeliczyli i zanim 
się zorientowali to zostały 
zrobione wykazy Polaków, 
szczególnie polskiej inte-
ligencji, tzn. urzędników, 
nauczycieli, księży, poli-
cjantów, leśników. I te spisy 
dostarczono do komórek 
NKWD w Armii Czerwonej. 
W 1940 roku 10. lutego za-
częła się akcja przesiedleń-
cza tych „niby” wrogich lu-
dzi w głąb Rosji, na Syberię, 
do Kazachstanu. Niektórzy 
zostali skazani wyrokiem 
sądu, o którym nie wie-
dzieli. Nie wiedzieli nawet, 
że takie sądy są i jakieś wy-
roki na nich. Znaleźli się oni 
w łagrach, obozach pracy.

A jak znaleźli się tam 
Pańscy rodzice i rodzeń-
stwo?

10. lutego mój ojciec na 
białostocczyźnie w pobli-
żu Puszczy Białowieskiej 
był leśniczym. O drugiej w 
nocy zapukano do drzwi, 
dano pół godziny na spa-
kowanie i nastąpiła wy-
wózka na stację, skąd miały 
iść transporty na Syberię. 
W tym momencie niewiele 
bagażu można było wziąć, 
co najbardziej potrzebne. 
Chaos, bałagan w domu, 
płacz dzieci, nie wiadomo 
co było potrzebne. Rodzi-
ny, które zostały wywożo-
ne w ten sposób zabierały 
obrazy święte, książeczki 

do nabożeństwa, inni pie-
rzyny, jakieś ubrania, co się 
dało i co uważali, że jest dla 
nich niezbędne i najdroż-
sze. Cały dobytek pozosta-
ły jak krowy, konie, owce, 
kury, to wszystko zostawa-
ło włącznie z umeblowa-
niem mieszkania. Dowie-
ziono wszystkich do stacji 
zbiorczej, tam już czekały 
wagony – bydlęce wago-
ny. Tej nocy był mróz, było 
poniżej -20˚C. Zapakowa-
no do tych wagonów całe 
rodziny, moich rodziców 
i moje rodzeństwo (mnie 
jeszcze wtedy nie było na 
świecie). Nikt nie wiedział 
dokąd jechano. Wagon, 
którym jechali wyglądał 
następująco: na bokach 
były przygotowane drew-
niane prycze, a na środku 
stał piecyk z rurą wyprowa-
dzoną na zewnątrz i wiadro 
węgla. To wiadro węgla 
bardzo szybko się skoń-
czyło. W rogu wagonu była 
dziura. Potrzebna była do 
załatwiania potrzeb fizjolo-
gicznych. Nie było gdzie się 
umyć, czym się umyć czy 
załatwić. Wszystko działo 
się publicznie. Jedzenie, 
które zostało wzięte ze 
sobą skończyło się bardzo 
szybko. Co ileś tam kilome-
trów otwierano drzwi na 
postoju i podawano wodę, 
albo jakąś tam rzadką 
zupę. W ten sposób moja 
rodzina jechała około mie-
siąca czasu. Po drodze, na 
przystankach wyrzucano 
z wagonów na śnieg ludzi, 
którzy zmarli. Nie pozwala-
no ich pochować, nie było 
gdzie, wyrzucano i pociąg 
jechał dalej.

Dokąd dojechała Pań-
ska rodzina i jak wygląda-
ło tam życie?

W ten sposób moja ro-
dzina dojechała do Irkucka. 
Jest to wojewódzkie mia-
sto, położone w pobliżu 
jednego z siedmiu cudów 
świata – jeziora Bajkał i 
stamtąd saniami odwie-
ziono ich do tajgi. Tajga to 
olbrzymi, stary sosnowy 
las. I w tej tajdze kazano się 
osiedlać – moim rodzicom i 
rodzeństwu. Nie dano żad-
nych narzędzi na początku, 
dopiero później częściowo. 

17. września, w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę, obchodzony jest Światowy Dzień Sy-
biraka. Aby los tułaczy nie poszedł w zapomnienie 26 września w auli SP2 odbyła się żywa 
lekcja historii zorganizowana przez koło dziennikarskie. Pan Marian Pezowicz– Przewodniczą-
cy Związku Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą, opowiedział o dziejach swojej rodziny, która 
została wywieziona na Syberię.

Jak kto mógł, tak sobie ra-
dził. Były tam baraki, wyko-
pywano ziemianki i w tych 
ziemiankach niektórzy 
mieszkali. Trudno powie-
dzieć, kto miał lepiej, bo w 
barakach było wygodniej, 
można było się wypro-
stować. W jednym pokoju 
mieszkały cztery rodziny, w 
każdym kącie jedna rodzi-
na. W barakach nie można 
było jednak spać z powo-
du pluskiew, które żywiły 
się ludzką krwią. I tam ja 
się urodziłem i zastana-
wiałem się czy byłem efek-
tem wielkiej miłości, czy 
efektem wielkiej rozpaczy. 
Być może efektem wielkiej 
rozpaczy, bo kobieta, która 
urodziła dziecko przez rok 
czasu nie chodziła do pra-
cy, tylko zajmowała się tym 
dzieckiem. Tak to wygląda-
ło do momentu podpisania 
umowy Sikorski – Majski. 
Wtedy troszeczkę ulżono. 
Umowa była taka, że moż-
na było teoretycznie zmie-
nić miejsce zamieszkania 
i znaleźć sobie inną pracę, 
ale to była teoria. W prak-
tyce oddalić się od miejsca, 
w którym mieszkano zimą 
nie było tak łatwo. Nie było 
żadnego pojazdu, były tyl-
ko konie do zrywki klocy 
drewnianych, które zosta-
ły ścięte. Konie te praco-

wały do momentu, aż nie 
zdechły. Latem z kolei były 
bagna. Próbowano ucie-
kać, byli tacy, co uciekali. 
Albo ich kości znajdowano 
ileś kilometrów dalej, albo 
nawet tego nie, bo jakiś 
głodny niedźwiadek, albo 
wilk pożerał i nie było na-
wet śladu.

Co działo się z ludźmi, 
którzy tam umierali?

Było wyznaczone miej-
sce do pochówku, ale nie 
można było w okresie zi-
mowym wykopać dołu, 
to chowano w śniegu, po 
trzech dniach już tego cia-
ła tam nie było, bo zjadły 
je zwierzęta. Latem z kolei 
były problemy z kopaniem 
grobów, bo błoto i pod-
mokły teren. W ten sposób 
żyły tam rodziny.

Jak wyglądały posiłki? 
Co jedzono?

Kto nie pracuje, ten nie 
je. Takie było powiedze-
nie. Kto nie wypracował 
odpowiednio dniówki to 
obcinano porcję chleba. 
Była stołówka oddalona o 
3 kilometry i mój starszy 
brat – ja byłem w rodzinie 
dziesiąty + rodzice – miał 
10 lat i już pracował, i gdy 
poszedł do tej stołówki po 
porcję chleba dla całej ro-

dziny, to zanim przeszedł 
te 3 kilometry to ten chleb 
zjadł. Moi rodzice zastana-
wiali się czy karać go za to. 
Raczej nie, bo był głodny. 
Latem, dzieci i osoby, któ-
re nie pracowały chodziły 
po tajdze i zbierały różne-
go rodzaju owoce, jagody, 
zioła, lebiodę, rwały to, bo 
z tego można było coś upi-
trasić. W okresie zimy to się 
wysuszyło i można było 
jakoś przeżyć, bo to, co da-
wała stołówka było niewy-
starczające.

Czy był ktoś, kto miał 
nadzór nad tymi ludźmi 
przywiezionymi z Polski, 
ktoś kto ich pilnował?

Tam nikt nie pilnował. 
Byli brygadziści, ludzie, 
którzy zostali wysłani tam 
za karę, np. żołnierze Ro-
sjanie, którzy walczyli w 
okresie II wojny światowej, 
dostali się do niewoli i póź-
niej jakimś cudem potrafili 
uciec z powrotem do Armii 
Czerwonej, a tam sądzono 
ich, bo żołnierz radziecki 
nie miał prawa się poddać. 
Oni uważali to za tchórzo-
stwo i zdradę i wysyłali na 
Syberię jako funkcyjni. Oj-
ciec opowiadał mi taką hi-
storię, że brygadzistą jego 
był Rosjanin, nawiasem 
mówiąc dobry człowiek, 

>> cd na s. 10

SŁUBICE Kulinarne Czwartki w bibliotece słubickiej

Pieczarka w roli głównej



  
10 nr 11(59)/2017 9 listopada 2017

OKIEM RADNEGO

Kilkanaście miesięcy temu 
zwróciłem się do zarządu po-
wiatu z pytaniem o to, kto za-
rządza brzegami rzek w naszym 
kraju. Niestety do dnia dzisiej-
szego kwestia ta pozostaje dla 
mnie otwarta choć problem 
jest dużej natury. Nie tak dawno 
rozmawiałem z kolegą i wyszło 
na to, że jako wędkarze jeste-
śmy trochę winni całej sytuacji 
z jaką mamy do czynienia nad 
brzegami kostrzyńskich rzek. 
Nasza wina leży w tym, że za-
miast kiedyś używać metalo-
wych podpórek wycinaliśmy 
z krzaków kawałki gałęzi, na 
których kładliśmy swoje wędki. 

Z tych podpórek wyrosły w mię-
dzy czasie potężne drzewa, które 
nie tylko ograniczają dostęp nam 
wędkarzom do rzeki, ale stano-
wią również realne zagrożenie 
dla miasta i jego mieszkańców. 
Zagrożenie to wynika nie z tego, 
że kolejny huragan Ksawery 
może te drzewa poprzewracać i 
zrobić komuś krzywdę, ale z tego, 
że przy wielkiej wodzie, która w 
każdej chwili może pojawić się 
u wrót naszego miasta, wszelkie 
zło płynące nurtem rzeki może 
zatrzymać się na tych drzewach i 
stworzyć coś w formie bobrowej 
tamy. Spiętrzona w ten sposób 
woda z pewnością zagrozi mia-

stu…
Jadąc nad wodę cały czas się 

zastanawiam nad tym, czy moż-
na coś w tej sprawie zrobić. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że tyle ziele-
ni może się podobać ludziom, ale 
czy w świetle zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą zakrzaczony brzeg, 
nie można byłoby tych kilkaset 
drzew wyciąć. Moim zdaniem 
poprawiłoby to nie tylko bezpie-
czeństwo, ale i estetykę nabrzeży. 
Wędkarze uzyskaliby dostęp do 
wody, a ludzie czuli by się lepiej. 
Drzewo można by oddać potrze-
bującym. Wiem jak denerwujące 
społeczeństwo są ostatnio pomy-
sły związane z wycinką drzew, ale 

Bądźmy mądrzy przed szkodą...
ostatnie wydarzenia w mieście 
pokazały, że gdyby nie usunięto 
starych drzew szkody wyrządzo-
ne przez wiatr byłyby większe. 

Mając na uwadze zagrożenia 
powodziowe i alarm hydrologicz-
ny jaki został ogłoszony między 
innymi dla naszego wojewódz-
twa uważam, że powinniśmy roz-
ważyć konieczność uporządko-
wania nabrzeży Warty w obrębie 
międzymościa. Może tym razem 
dopisze nam szczęście i nie po-
wtórzy się sytuacja z 1997 roku, 
ale doświadczenie uczy, że histo-
ria lubi się powtarzać. 

Uważam, jak poprzednio: Po-
lak może być czasami mądry i 

przed szkodą. Myślę, że obrońcy 
przyrody również poprą mój 
pomysł. W końcu ludzie miesz-
kający w najniżej położonych 
partiach naszego miasta też za-
sługują na ochronę. 

Na poziomie powiatu zba-
dam tą sprawę do końca. 

Andrzej Kail

który strasznie nie lubił Polaków, 
a ojciec mój i cała rodzina znała 
bardzo dobrze język rosyjski, bo 
rodzice porodzili się w czasach 
zaboru, to musieli znać ten język. 
Ojciec zapytał go: „Dlaczego tak 
nie lubisz Polaków?”, a on odpo-
wiedział: „Słuchaj, gdybyś ty w 
20. roku pieszo uciekał i boso, a 
oni cię gonili pod Moskwę, to też 
byś ich nie kochał”.

Czy mógłby Pan krótko opo-
wiedzieć o swoim ojcu?

Ojciec mój był żołnierzem le-
gionów i brał udział w wojnach 
w latach 1918-1920 i 1921, naj-
pierw polsko-ukraińskiej, później 
polsko-rosyjskiej. Był leśniczym i 

>> cd ze s.  9 dlatego też znalazł się na tej liście 
i z tego też powodu całą rodzinę 
wywieziono na Syberię. Wywie-
ziono tam rodziców i 9 dzieci. 
Stamtąd wróciła nas czwórka. 
Reszta nie wytrzymała warun-
ków, mrozu, głodu i poniewierki. 
Nikt nie wie co stało się z procha-
mi mojego rodzeństwa.

Kiedy nastąpił powrót do oj-
czyzny?

Gdy Stalin ogłosił amnestię dla 
Polaków, nie wiem dlaczego am-
nestię, bo nikt nie został osądzo-
ny, ani skazany to wzywano po 
kolei wszystkich Polaków i każdy 
z nich miał obowiązek podpisać 
dokument, że przyjmuje oby-
watelstwo radzieckie. Zabiera-
no wszystkie dokumenty tym, 

którzy to podpisali. Dlatego do 
dzisiaj niektórzy nie byli w stanie 
wrócić do kraju, ponieważ byli 
obywatelami Związku Radziec-
kiego. Ojciec tego dokumentu 
nie podpisał, ale dokumenty, 
które mieli przy sobie, zostały im 
zabrane. Został jeden dokument 
i w 1945 roku, po zakończeniu 
wojny, kiedy można było myśleć 
o powrocie, to trzeba było udo-
wodnić, że się jest Polakiem, a 
udowodnić można było tylko w 
jeden sposób, przedstawiając 
dokument. Dokumentów nikt nie 
miał. Chwytano się nawet takich 
sposobów, że przedstawiano ka-
wałek gazety, gdzie było polskie 
pismo i to upoważniało już do 
repatriacji takiego obywatela. 
Ojciec mój zachował – śmieszne 

trochę, ale prawdziwe z czasów 
wojska – paszport konia, bo każ-
dy koń w wojsku ma paszport. W 
tamtych czasach w paszportach, 
czy to dla ludzi czy zwierząt, nie 
było zdjęcia tylko opis: wzrost, 
oczy, znaki szczególne itd. I na 
podstawie tego paszportu mo-
gliśmy wrócić do ojczyzny.

Jak wyglądał powrót do Pol-
ski?

Pierwszym transportem jaki 
stamtąd szedł wracaliśmy do Pol-
ski. Rodzice chcieli wrócić tam, 
skąd ich wywieziono. Okazało 
się, że nie wolno. Nie wolno było 
osiedlać się w tych miejscach, 
skąd nas wywieziono, dlatego 
też całe transporty były kierowa-
ne na ziemie odzyskane, bo trze-

ba było zasiedlić te tereny. W ten 
sposób moja rodzina znalazła się 
na tych terenach.

Koło dziennikarskie przy SP2

Słowniczek trudnych pojęć:
agitacja- „zjednywanie zwolen-

ników dla jakieś sprawy”
amnestia- „akt prawny pole-

gający na darowaniu lub złago-
dzeniu kar orzeczonych za pewne 
przestępstwa albo wobec pewnej 
kategorii sprawców”

repatriacja- „powrót do ojczy-
zny osób, które z różnych przyczyn, 
zwykle niezależnych od ich woli, 
znalazły się poza granicami swo-
jego kraju”

www.sjp.pwn.pl
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Tomasz Moskal
ul. Piastowska 8 (Hotel Miejski) 

Kostrzyn nad Odrą

mulubezpieczenia.kostrzyn@onet.pl

tel. 502 580 664
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Nowa tablica Harttungów
Historyczny napis „Harttung 

1897” odnosił do wykupienia ro-
dzinnej kwatery na cmentarzu 
Dammfriedhof, obecnie cmen-
tarzu komunalnym w Słubicach, 
przez Carla Alberta Harttunga 
(1857-1913). Miało to miejsce 
dokładnie 16 lipca 1897 r.

Dzieje rodu sięgają przedwo-
jennych Słubic, wówczas Dam-
mvorstadt. Constantin Harttung 
(1890-1983) był ostatnim właści-
cielem fabryki i bielnika pszcze-
lego wosku w  okolicach dzi-
siejszej ul. Konstytucji 3 Maja w 
Słubicach. Rodzina Harttungów 
mieszkała w okolicy ul. Sporto-
wej i prowadziła własną funda-
cję w  odbudowanym niedawno 
Domu Bolfrasa w lewobrzeżnej 
części Frankfurtu nad Odrą. Ro-
dzinny grobowiec znajdował się 
pod przedostatnim przęsłem 
cmentarnego muru.

Po wojnie większość rodziny 
była represjonowana przez ra-

SŁUBICE

Nowy nabytek cmentarza komunalnego w Słubicach
Kolekcja historycznych kamieni na cmentarzu komunalnym w Słubicach wzboga-
ciła się właśnie o współczesną tablicę pamiątkową z napisem „Harttung 1897”, 
nawiązującą do autentycznej, która zaginęła na terenie cmentarza w połowie 
lat 60. XX w. Nową tablicę wykonał słubicki kamieniarz Marian Zieliński na zlecenie 
potomków rodziny Harttung.

Miejsce pochówku frankfurckiego proboszcza Günthera Wohlfahrta

dzieckie i  wschodnioniemieckie 
służby bezpieczeństwa. Orygi-
nalna tablica nagrobna z napi-
sem „Harttung 1897” została zde-
wastowana w 1966 albo 1967 r. 
Mimo wielu starań nie udało się 
jej odnaleźć do dziś.

Udało się zlokalizować miej-
sce pochówku proboszcza 
Wohlfahrta

Po wielu latach poszukiwań 
udało się również zlokalizować 
miejsce pochówku Günthera 
Wohlfahrta, proboszcza ewan-
gelickiego Kościoła Mariackiego 
we Frankfurcie nad Odrą, a to na 
podstawie fotografii, wykona-
nej na cmentarzu komunalnym 
w Słubicach w latach 60. XX w. 
przy okazji Zielonych Świątek. 
Okazuje się, że jest to miejsce 
współczesnego grobowca rodzi-
ny Bagnowskich. Warto wspo-
mnieć, że Kazimierz Bagnowski 
był kierownikiem pierwszej pie-
karni przy ul. Kościuszki w Słubi-

cach, a pod koniec lat 50. XX w. 
członkiem zarządu i pełniącym 
obowiązki prezesa PSS „Społem” 
w Słubicach.

Odkrycia dokonał frankfurcki 
historyk Eckard Reiß, a pomocne 
w tym okazało się żmudne, cza-
sochłonne porównanie kompo-
zycji kamieni w murze zarówno 
na wspomnianej fotografii z lat 
60. XX w. jak i na zachowanym do 
dzisiaj fragmencie cmentarnego 
muru.

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków 

powiatu słubickiego

Harttung 1897b. Fot. Roland Semik
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Echa Lubuskich Kniei

Św. Eustachy zanim przyjął wiarę 
chrześcijańską był rzymskim ge-
nerałem o imieniu Placyd. Żył na 
przełomie I i II wieku naszej ery. 
Placyd dwie rzeczy traktował wy-
jątkowo poważnie – polowanie 
na zwierza i na pierwszych chrze-
ścijan. Według legendy pewnego 
dnia zapuścił się za dużym jele-
niem. Psy zagoniły byka na pola-
nę. Gdy Placyd chciał oddać strzał 
z łuku do zwierza, między tykami 
wieńca ukazał się świetlisty krzyż. 
Jeleń ludzkim głosem kazał Placy-
dowi ochrzcić się i odtąd krzewić 
wiarę w Chrystusa. Generał wraz 
z rodziną przyjął nową wiarę. Na 
chrzcie dano mu imię Eustachy. 
Szybko nadszedł jednak dzień 
próby. Rzymski cesarz Hadrian 
kazał wszystkim żołnierzom zło-
żyć hołd i ofiarę starym bogom. 
Placyd odmówił. Za to został ska-
zany wraz z rodziną na pożarcie 
przez lwy. Ku zdziwieniu wszyst-
kich świadków, zwierzęta nie rzu-
ciły się na ludzi, tylko jak wierne 
psy ułożyły u stóp Eustachego. 
To nie uratowało jednak skazań-
ców. Cesarz kazał ich zamknąć w 
dużym spiżowym posągu wołu i 

Patron myśliwych
Św. Hubert jest uznawany, między innymi przez polskich myśliwych, za pa-
trona. Mało kto wie jednak, że pierwowzorem św. Huberta jest św. Eustachy, 
który w Kościele prawosławnym do dziś jest silnie honorowaną postacią.

Jerzy Kossak - Święty Hubert na koniu spotyka się z jeleniem (1939)

rozpalić pod nim ogień. Eustachy 
i jego rodzina upiekli się żywcem, 
ale – tu kolejny cud – ich ciała nie 
nosiły śladów oparzeń. 
Po wyniesieniu na ołtarze św. Eu-
stachy szybko został patronem 
myśliwych.

Legendę przejmuje św. Hubert
Hubert to postać historyczna. 
Urodził się w połowie VII wieku 
na terenie dzisiejszej Belgii. Po-
chodził z arystokratycznego rodu 
spokrewnionego z królewską 
dynastią Merowingów. Po śmier-
ci żony powierzył swój los Bogu. 
Z czasem został biskupem Ma-
astricht. Budował nowe kościoły, 
chrystianizował lud, wspomagał 
hojnie biednych, ściśle przestrze-
gał postów. Już za życia tworzyła 
się jego legenda jako bogoboj-
nego i oddanego Chrystusowi 
człowieka. Pozostało też wiele 
przekazów o uzdrowieniach za 
pośrednictwem Huberta, zwłasz-
cza od wścieklizny. Po śmierci 
Huberta szybko ogłoszono go 
świętym i patronem myśliwych. Z 
czasem też zaczęto mu przypisy-
wać spotkanie z jeleniem, które 

wcześniej było udziałem św. Eu-
stachego. Według podań Hubert 
tak zatracił się w miłości do polo-
wania, że wyjechał w Wielki Pią-
tek na konne polowanie na jele-
nie. Po wielu godzinach pościgu 
z wielkim białym bykiem Hubert 
stanął jak wmurowany, bo mię-
dzy tykami wieńca zwierza świe-
cił się krzyż. Jeleń zapytał Huber-
ta, dlaczego poluje zamiast dbać 
o zbawienie duszy. Od tego zda-
rzenia święty całkowicie zmienił 
swoje życie.
Co zdecydowało o powszechnym 
przyjęciu św. Huberta jako patro-
na myśliwych? Był on postacią re-
alną i lokalną, a nie znanym tylko 
z przekazów dawnym rzymskim 
generałem. Kult św. Huberta do 
Polski przyniósł z Zachodu dwór 
saski. Legenda przypadła do gu-
stu polskim myśliwym i jest kul-
tywowana do dziś.

Tradycja polowania hubertow-
skiego
Tradycyjnym świętem myśliwych 
jest dzień św. Huberta wypadają-
cy 3 listopada. W Polsce jest to też 
umowny termin otwarcia jesien-

no-zimowego sezonu polowań. 
Polowanie organizuje się krótkie, 
z uroczystym pokotem i biesiadą 
myśliwską. Podczas ogniska hu-
bertowskiego dokonuje się czę-
sto obrzędów myśliwskich takich, 
jak ślubowanie lub pasowanie na 
myśliwego. Zgodnie z przesą-
dem myśliwskim, adept przyję-
ty do braci myśliwskiej podczas 
„hubertowin” będzie prawym 
myśliwym i dobrym kolegą. W 
czasie trwania imprez hubertow-
skich, także podczas polowania, 
nie ma sporów i zwad. Taka jest 
myśliwska tradycja. Zawieszo-
ne są wszelkie żale i pretensje. 
Mimo, że święto łowieckie ma 
charakter poważny, to w głęb-
szym przesłaniu ma to być świę-
to radosne, nasycone niefraso-
bliwym humorem myśliwskim, a 
samo polowanie traktowane jest 

z przymrużeniem oka. Podczas 
polowania daje się fora młodym 
nemrodom, szczególnie pilnując, 
aby nie przegapić Króla Pudlarzy. 
Zgodnie z legendą, wg której św. 
Hubert opamiętał się w swojej 
zajadłości myśliwskiej, żaden sza-
nujący się myśliwy w tym dniu 
nie będzie dążył do wypinania 
piersi po tytuł Króla Polowania. 
Za to Król Pudlarzy zbiera nie-
skończone gratulacje. 

Adam Piotrowski

Źródła: Nie tylko Hubert, Marek 
Ledwosiński, Łowiec Polski nr 
11/2017 (2058);
Polowanie hubertowskie i wigilij-
ne, Marek Herduś, www.maga-
zynpolonia.pl

Polowanie prowadzili Zdzi-
sław Trzeciak - łowczy Koła  
i Wojciech Mazurczak. Zbiórka 
i odprawa punktualnie o ósmej 
pod starą Szkołą Rolniczą na ro-
gatkach Ośna. Łowczy przywitał 
myśliwych w sile 19 strzelb oraz 
nagankę z psami, którą prowadził 
tego dnia Andrzej Mazurczak. 
Przypomniał też o zasadach bez-
pieczeństwa. W. Mazurczak prze-
czytał regulamin polowania. My-
śliwi mogli tego dnia zapolować 
na drapieżniki, sarny kozy, jelenie 
łanie i jednego jelenia byka oraz 
na dziki.

Pogoda podczas Hubertusa 
dopisywała, więc myśliwi z ocho-
tą i sprawnie ruszyli do kniei. Już 
w pierwszym miocie celnym, po-
jedynczym strzałem popisał się 
Zygmunt Kiesielewski. Duży 

Czas Hubertusa
Święty Hubert darzył myśliwym Koła Łowieckiego „Tumak” z Ośna Lubuskiego pod-
czas polowania zbiorowego zorganizowanego z okazji święta patrona myśliwych. 
Pokot łowów w dniu 4 listopada to jeleń łania, 8 dzików i 2 lisy.

odyniec zwalił się w ogniu i spisał 
testament w krzewach tarniny. 
W kolejnym miocie do jednego 
dzika strzelało dwóch myśliwych. 
Locha po strzale Krzysztofa 
Szpigiela wyraźnie zaznaczyła. 
Drugi, również celny strzał oddał 
Wojciech Mazurczak. Po oględzi-
nach tuszy myśliwi doszli jednak 
do wniosku, że już pierwsze tra-
fienie było śmiertelne. W tym sa-
mym miocie pozyskane zostały 
jeszcze dwa kolejne dziki i łania. 

Obfitym w zwierzynę okazał 
się ostatni tego dnia miot. Na 
niezbyt dużym rewirze w trzci-
nowisku nad stawem zaległa wa-
taha dzików. Bardzo szybko po 
wejściu naganki do miotu swoim 
graniem oznajmiły o tym pie-
ski. Na linii myśliwych raz po raz 
rozlegały się strzały. Do jednego 

z dzików dwie celne kule posłał 
Albert Miodowicz. Przelatek za-
znaczył, ale i tak wyrwał do młod-
nika zostawiając po drodze ślady 
farby. Do akcji przystąpiła Tajga, 
suka wyszkolona do poszukiwa-
nia postrzałków. Razem z swoim 
właścicielem Wojciechem Ma-
zurczakiem bez wahania weszli 
do gęsto porośniętego młodego 
lasu. Tajga szybko doprowadziła 
po tropie do rannego dzika, by 
ten po strzale Wojciecha Mazur-
czaka spisał testament. W tym 
miocie w ogniu zwaliły się dwa 
inne dziki oraz dwa lisy.

W miejscu zbiórki myśliwych 
wesoło strzelało iskrami dużo 
ognisko. Tradycyjny myśliwski 
pokot - na świerkowych gałąz-
kach ułożone zostały tusze po-
zyskanych tego dnia zwierząt. 

Zdzisław Trzeciak oraz Wojciech 
Mazurczak podziękowali myśli-
wym za bezpieczne polowanie 
oraz nagance za ciężką pracę. 
Bez długiego namysłu tytuł Króla 
polowania Hubertowskiego 2017 
przyznany został Iwonie Redo. 
Jedyna na polowaniu Diana z KŁ 
”Tumak” pięknym strzałem poło-
żyła w ogniu biegnącą łanię. Ty-
tuł wicekróla otrzymał Grzegorz 
Brzeziński za pozyskane dwa 
dziki. Nie było również wątpliwo-
ści co do wyboru króla pudlarzy 
polowania. Tym zaszczytnym ty-

tułem obdarzony został Leszek 
Wawryszuk, który oddał 3 nie-
celne strzały. 

Następnie prowadzący po-
prosili sygnalistów myśliwskich  
w składzie: Leszek Wawryszuk, 
Krystian Trzeciak i Kacper Pel-
czarski o odegranie sygnałów: 
jeleń na rozkładzie, dzik na roz-
kładzie i lis na rozkładzie. Sygna-
liści odegrali również sygnał Darz 
Bór i podziękowanie nagance  
i psom. 

Adam Piotrowski

Iwona Redo przyjmuje gratulacje za tytuł Króla Polowania 
Hubertowskiego
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ROZMOWA PRZEKROJU

Polska 
SENIORA

A.W. :Polska Seniora to nowy projekt 
Platformy Obywatelskiej w którym bie-
rze pani udział. Skąd to zaangażowanie 
w politykę senioralną? 
K. Osos: Spotykając się z seniorami widzę 
jak fantastyczni , pełni pasji i energii  są to 
ludzie.  Chcą żyć aktywnie, bo umówmy się 
nie straszna jest starość, straszna jest sa-
motność. Dlatego ważne jest aby Państwo 
usuwało przeszkody, które  wykluczają se-
niorów z aktywnego życia społecznego. 
Pamiętajmy, że seniorzy są nieocenio-
nym źródłem tzw. wiedzy pragmatycznej 
czyli wiedzy budowanej na podstawie 
długoletnich życiowych i zawodowych 
doświadczeń. Pozwolić im zamknąć się 
w domach to byłby wielki błąd.  Młodsze 

pokolenia powinny  czerpać z tej wiedzy 
i doświadczenia.  Osobiście dostrzegam 
jak ważną częścią społeczeństwa  są  se-
niorzy i jak ważną rolę odgrywają ale wi-
dzę również ich potrzeby i stąd moje za-
angażowanie w politykę senioralną. Chcę 
aby nasi seniorzy żyli godnie, aktywnie, a 
przede wszystkim zdrowo.
A.W.: Co państwo proponujecie? Jak bę-
dzie wyglądała Polska Seniora?
K. Osos – Warto przypomnieć, że dla Plat-
formy Obywatelskiej polityka senioralna 
była ważnym elementem polityki społecz-
nej. To rząd PO-PSL przyjął trzy strategicz-
ne dla polityki senioralnej dokumenty: 
Założenia Długofalowej Polityki Senioral-
nej na lata 2014-2020; Program na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 oraz Program Solidarność 
Pokoleń czyli zwiększenie aktywności 
w wieku 50+. To rząd PO-PSL umożliwił 
powoływanie Rad Seniorów jako organu  
opiniodawczo – doradczego, dzięki cze-
mu seniorzy są włączani w procesy decy-
zyjne  w gminach. To rząd PO-PSL uchwalił 
Program Senior – Wigor i przeznaczył 360 
mln zł na stworzenie sieci placówek, które 
mają pomóc w aktywizacji osób starszych. 
W samym 2015r powstało 100 placówek i 
cieszę się, że program ten jest kontynu-

owany. To rząd PO – PSL przeznaczył po-
nad 20mln na Narodowy Instytut Geriatrii, 
który nie tylko leczy, ale przede wszystkim 
prowadzi badania naukowe i wyznacza 
standardy opieki nad seniorami, a Polska 
Seniora to kolejne nasze propozycje dla 
Seniorów
A.W.: Czyli co konkretnie państwo pro-
ponujecie?
K. Osos: Wymienię tylko niektóre z na-
szych propozycji. To np.  coroczne bada-
nia profilaktyczne i monitorowanie stanu 
zdrowia tzw. bilans 60-latka, to inwestycje 
w oddziały geriatryczne i opiekę długo-
terminową, to darmowe szczepienia czy 
urlop wytchnieniowy. To również zwolnie-
nie ze składek wynagrodzenia osób, które 
po osiągnięciu wieku emerytalnego będą 
kontynuować swoją pracę zawodową, 
emerytury bez podatku czy czek opiekuń-
czy.  Ale to także biura seniora w każdym 
powiecie, które zapewnią doraźną pomoc 
w funkcjonowaniu seniorów w danym 
powiecie, karnety aktywizacyjne czy bu-
dżet dla rad seniorów. Marzy mi się aby w 
każdym większym mieście funkcjonowało 
call center dla seniorów, aby standardem 
były takie projekty jak dziś realizowane 
są przez Miasto Poznań np. „Złota Rączka 
dla Seniora” czyli bezpłatne wsparcie dla 

seniorów przy drobnych naprawach czy 
„ Taksówka dla Seniora”, która bezpłatnie 
dowiezie do lekarza czy urzędu. 
A.W. : Uda się to wszystko zrealizować? 
Stać nas na to? Warto?
K. Osos: Z roku na rok przybywa osób 
starszych i ta tendencja będzie się utrzy-
mywać. To jest fakt. Dlatego musimy or-
ganizować życie społeczne tak aby do-
stosować się do tej sytuacji – i właśnie to 
chcemy robić :)
A.W.: Rozumiem, że konsultacje z senio-
rami  odbędą się również w naszym re-
gionie.
K. Osos: Oczywiście. W ramach projektu 
planujemy spotkania w marcu ale jak bę-
dzie taka potrzeba pojedziemy wszędzie 
tam gdzie seniorzy będą chcieli się z nami 
spotkać, wysłuchać naszych propozycji 
ale przede wszystkim porozmawiać o 
swoich potrzebach, uwagach i spostrze-
żeniach.  Zachęcam do kontaktu w celu 
ustalenia terminu spotkania: e-mail Kata-
rzyna.Osos@sejm.pl
A.W.: Dziękuję za rozmowę

Notował Adrian Walczak

O działaniach na rzecz 
seniorów rozmawiamy  
z lubuską posłanką Kata-
rzyną Osos 5-lecie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Miasteczku

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Siedem medali w Bielawie
W sobotę 4 listopada w Bielawie od-

był się już ostatni, finałowy turniej cyklu 
Międzywojewódzkiej Regionalnej Ligi 
Dzieci i Młodzików w zapasach. W za-
wodach wzięło udział 126 zawodników 
z 11 klubów w tym bardzo silna ekipa 
z Ukrainy. Dla niektórych reprezentan-
tów Kostrzyna nad Odrą turniej był po-
twierdzeniem sportowej dominacji nad 
przeciwnikami w generalnej końcowej 
klasyfikacji sezonu 2017. Lada dzień zo-
staną podsumowane wszystkie starty i 
poznamy dziesięciu najlepszych zawod-
ników całej ligi. Już wiemy, że w tym 
gronie znajdzie się kilku kostrzyńskich 
zawodników. Zawody te były również 
ostatnim sprawdzianem przed Mistrzo-
stwami Polski Młodzików, które odbędą 
się 10-12 listopada w Raciborzu. Trzy-
majcie za nas kciuki!

Wyniki z Bielawy:

Złote medale - Wojciech Cudak 29 kg i Filip 
Iwaszko 32 kg.

Srebrne medale - Mateusz Borysewicz 47 
kg, Adam Szymański 85 kg.

Brązowe Medale - Oskar Piekutowski 38 
kg, Kevin Metel 53 kg, Bartosz Mazurek 59 
kg.

Piąte i siódme miejsca - Konrad Adamczew-
ski 42 kg, Fabian Grzywacz 60 kg, Aleksander 
Kolano +60 kg, Byulent Zekerya i Bartosz Ga-
lareta 59 kg, Bartosz Zwoliński 73 kg.

W klasyfikacji drużynowej stanęliśmy na 
trzecim stopniu podium tuż za ekipą z  Wro-
cławia oraz Bielawy.

Dziękujemy samorządowi Kostrzyna nad 
Odrą oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej za wsparcie finansowe 
bez którego rozwój naszego klubu i wysokie 
osiągnięcia sportowe nie byłyby możliwe.

Artur Żołna
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Tymbark Cup - eliminacje

Pierwszego dnia do rywaliza-
cji przystąpiło 10 zespołów (7 
chłopców w kategorii U-8 oraz 
3 zespoły dziewcząt). W drugim 
dniu rywalizowało 12 zespołów 
chłopców w kategorii U-10 a w 
trzecim także 12 zespołów w 
kategorii U-12. W pierwszym 
dniu zawodnikom i zawodnicz-
kom dopisała iście letnia pogo-
da niestety w kolejnych dniach 
zmagali się dodatkowo z gęstą 
mgłą, która szczególnie rano 

W dnia 17-19 października na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ko-
strzynie nad Odrą odbyły się Finały na szczeblu powiatowym turnieju piłkarskiego 
„Z podwórka na stadion” w kategoriach dziewcząt U–8, U-10 , U-12 i chłopców U–8, 
U-10, U-12.

utrudniała grę. Nie przeszkadza-
ło to jednak młodym adeptom 
i adeptkom piłki nożnej w ro-
zegraniu wielu fantastycznych 
pojedynków.

W finale wojewódzkim turnie-
ju nasze miasto będą reprezen-
tować:
W kat. U-8: UKS Celuloza Ko-
strzyn nad Odrą
W kat. U-10: UKS Czwórka Ko-
strzyn nad Odrą
W kat. U-12: UKS Czwórka Ko-

strzyn nad Odrą
W kat. dziewcząt: MUKS Przy-
jaciół Sportu Kostrzyn nad 
Odrą

Gratulujemy zwycięzcom i już 
dzisiaj życzymy, aby w finale tur-
nieju piłkarskiego „Z podwórka 
na stadion”, który będzie rozgry-
wany na Stadionie Narodowym, 
ponownie zagrał zespół z Ko-
strzyna nad Odrą...

MOSiR Kostrzyn nad Odrą
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Puchar Burmistrza pojechał do Trzebiechowa
KOSTRZYN NAD ODRĄ 

Turniej siatkówki rozpoczął się 
tuż po godzinie 10:00 od spotka-
nia pomiędzy Invest in The West 
WENA Kostrzyn nad Odrą a DSPS 
Dębno, gdzie kostrzyńscy siat-
karze, którzy jedynie w drugim 
secie nieco odpuścili rywalowi, 
cały mecz pewnie wygrywają 
3:0 (25:10, 25:20, 25:17). Po tej 
inauguracji sportowych zmagań 
Mariusz Staniszewski, wicedy-
rektor MOSiR w Kostrzynie nad 
Odrą, powitał drużyny biorące 
udział w turnieju i dokonał jego 
oficjalnego otwarcia. Później 
przyszedł czas na kolejne spor-
towe emocje, choć pojedynek 
pomiędzy Omegą Rzepin, a TSPS 
Bomadek Trzebiechów był raczej 
jednostronny. Bomadek zdecy-
dowanie wygrał cały mecz 0:3 
(10:25, 17:25, 15:25). W kolejnym 
siatkarskim spektaklu siatkarze 
z Trzebiechowa rozochoceni 
łatwym zwycięstwem nie dali 
szans DSPS Dębno gromiąc ry-
wali 0:3 (16:25, 11:25, 12:25). Ob-
serwujący poczynania Bomadka 
z trybun gospodarze postanowili 
iść za ich przykładem i również 
pewnie wygrali swój drugi mecz 
z Omegą Rzepin 3:0 (25:14, 25:17, 
25:16). Turniej wszedł w decy-
dująca fazę, gdzie publiczność 
rozgrzana do czerwoności ocze-
kiwała na ostateczne rozstrzy-
gnięcia.

W decydującym o pierwszym 
miejscu pojedynku, Invest in The 

Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszym mieście rozpoczęto od sportowego akcentu już 4 listopada. 
To właśnie w sobotę Towarzystwo Sportowe WENA zaprosiło: DSPS Dębno, OMEGĘ Rzepin i TSPS Bomadek Trzebiechów na Niepodle-
głościowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzeja Kunta. Zmagania w systemie każdy z każdym 
rozgrywane były w gościnnych murach Hali Sportowej MOSiR w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Wojska Polskiego 6, gdzie walka o osta-
teczne miejsce na podium ważyła się aż do wieczora...

West WENA Kostrzyn nad Odrą 
stanęła przy siatce z niepokona-
ną ekipą TSPS Bomadek Trzebie-
chów. W drużynie gospodarzy 
pojawił się Michał Przymuszała, 
który w pierwszym secie dwu-
krotnie doprowadzał do remisu, 
ale niestety WENA ostatecznie 
uległa 21:25, tracąc jakby rozpęd 
w samej końcówce seta. Druga 
odsłona meczu to ostra wymiana 
ciosów, której jednak ponownie 
nie wytrzymali gospodarze i po 
niezłym secie przegrali 17:25. 
Ostatni akt spotkania był naj-
bardziej emocjonujący, a szala 
zwycięstwa przechylała się to na 
jedną, to na drugą stronę. O osta-
tecznym wyniku zadecydowała 

indywidualna, fenomenalna pre-
dyspozycja zawodnika turnieju 
Miłosza Rosińskiego, który tego 
dnia był nie do przejścia pod siat-
ką, a jego zagrania niczym ato-
mówki miażdżyły przeciwników. 
Po niezłym secie wynik 23:25 i 
ostateczna przegrana 0:3 były 
końcem marzeń Weny o pierw-
szym miejscu w turnieju. W me-
czu o trzecie miejsce zmierzyły 
się natomiast ekipy z Rzepina i 
Dębna, a całe spotkanie było chy-
ba najbardziej zacięte ze wszyst-
kich i rozstrzygnęło się dopiero w 
trzecim secie. Emocji, zmian sytu-
acji na parkiecie czy pojedynków 
pod siatką w nim nie brakowało, 
a kibice, którzy przybyli na tur-

niej z pewnością nie mogli być 
zawiedzeni. Ostatecznie, po bli-
sko godzinie walki DSPS Dębno 
wygrywa z Omegą Rzepin 2:1 
(25:21, 17:25, 18:16) i plasuje się 
na trzeciej pozycji w tabeli.

Około godziny 18:00 uroczy-
stego podsumowania Niepodle-
głościowego Turnieju Piłki Siat-
kowej dokonał Andrzej Kunt 
- Burmistrz Miasta Kostrzyn nad 
Odrą i Michał Przymuszała - pre-
zes TS Wena. A. Kunt gratulował 
osiągniętych wyników i wręczył 
drużynom okazałe puchary oraz 
statuetkę dla zawodnika meczu. 
Przypomnijmy na koniec, że or-
ganizatorami turnieju byli: Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kostrzynie nad Odrą, Miasto 
Kostrzyn nad Odrą i kostrzyńskie 
Towarzystwo Sportowe WENA. 
Organizatorzy dziękują sędziom 
zawodów za czuwanie nad pra-
widłowym przebiegiem spotkań, 
Julii Kozioł za obsługę tablicy wy-
ników, a drużynom za sportową 
rywalizację w duchu fair play.

MOSIR Kostrzyn nad Odrą

TSPS Bomadek Trzebiechów
Łukasz DALEKI, Paweł HER-

MANN, Mateusz KAŹMIERCZAK, 
Marcin KRAKOWIAK, Mateusz 
KUNA, Filip OLEJNICZAK, Miłosz 
ROSIŃSKI, Rafał SOWIŃSKI, Grze-
gorz WÓJTOWICZ. Trener: Arka-
diusz SOWIŃSKI

Invest In The West WENA Ko-
strzyn nad Odrą

Paweł BIHUNIAK, Adam BOREK, 
Patryk DĘBOWSKI, Adam KIERSKI, 
Szymon MARCZYK, Michał PRZY-
MUSZAŁA, Arkadiusz SZTOBAN, 
Jakub SZYDA, Tomasz ZIĘCINA

DSPS Dębno
Maciej GŁADYSZ, Piotr NAGLIK, 

Piotr POŻARSKI, Damian STĄSIEK, 
Wojciech TWARDOWSKI, Paweł 
WITKOWSKI, Marcin WOJTALUK

OMEGA Rzepin
Jacek KULIK, Maciej RADKIE-

WICZ, Rafał TOMCZAK, Przemy-
sław WODARA, Maciej WOLAK, 
Andrzej WOŹNIAK
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