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PRZEKRÓJ
lokalny

KOSTRZYN NAD ODRĄ       SŁUBICE      GÓRZYCA       RZEPIN       OŚNO LUBUSKIE      CYBINKA

Zapraszamy do oddziałów 
firmy Audiofon  

Słubice
ul. Mickiewicza 6/4
(na parterze bu-

dynku  przychodni 
lekarskiej)

wtorki, czwartki 
i piątki w godz.  

10.00 - 14.00

W celu umówienia 
terminu wizyty 

wystarczy zadzwonić pod 
numer tel. 605 886 011

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wyszyńskiego 23 

(Przychodnia  
Rodzinna 

MEDINCUS)
czwartki 
w godz.

10.00 - 14.30

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą

511 225 133

Biuro Usług
Finansowo-Księgowych
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

CERTYFIKAT KSIĘGOWY 
MINISTRA FINANSÓW 

NR 68813/2015 

Kostrzyn nad Odrą

663 914 947

biurokostrzyn@wp.pl

facebook.com/
BUFKB.Miklaszewski

Usługi w zakresie
prowadzenia:

• Ksiąg Rachunkowych
• Podatkowej Księgi        

Przychodów i Rozchodów
• Ryczałtu Ewidencjonowa-

nego
• Dokumentacji Kadrowo-          

Płacowej
• Karty Podatkowej
• Rozliczenia ZUS,                    

Urząd Skarbowy

www.biurouslugfinansowych.pl

>> cd na s. 4

REGION

Około godziny 10:00 przyby-
wamy na Plac Wojska Polskiego, 
który powolutku zapełnia się 
wiernymi. Na miejsce przybywa 
także Kostrzyńska Orkiestra Dęta 
i Chór Parafii pw. NMP Matki Ko-
ścioła w Kostrzynie nad Odrą, 
która organizuje Orszak Trzech 

Orszak Trzech 
Króli zebrał 
tłumy Ko-
strzynian

KOSTRZYN NAD ODRĄ

6 stycznia to imieniny 
Kacpra, Melchiora i Bal-
tazara, czyli trzech mę-
drców, którzy podążając 
za Gwiazdą Betlejemską 
przybyli do miejsca naro-
dzin Jezusa, aby złożyć 
mu dary i pokłon. Od kil-
ku lat w Polsce z tej okazji 
organizowane są uliczne 
Jasełka a w tegorocz-
nym Orszaku Trzech Króli 
wzięło udział już ponad 
500 miast. Warto przy-
pomnieć, że również w 
bieżącym roku w para-
dzie uczestniczyła para 
prezydencka, a kostrzyń-
skie tradycje sięgają roku 
2011, kiedy odbyła się u 
nas po raz pierwszy. Tak 
więc i 6 stycznia 2017 roku 
Kostrzyna nad Odrą nie 
mogło zabraknąć wśród 
miast, które uroczyście 
obchodzą, właśnie w ten 
sposób, Święto Trzech 
Króli.
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul. 
Gorzowska; NETTO ul. Handlowa; URZĄD GMINY ul. Sikorskiego; CENTRUM HANDLOWE ul. Żeglarska); 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)

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 

do 22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka 
dla dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być dar-
mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 

życia;
• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

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.

Tak, drodzy Czytelnicy. 
Przekrój ma już 5 lat! Wydali-
śmy 61 numer gazety mutacji 
A na powiat sulęciński. Gdy 
przed pierwszym numerem 
rozmawiałem z lokalnymi 
przedsiębiorcami, samorzą-
dowcami, znajomymi o po-
myśle wydawania bezpłatnej 
gazety (sam miałem o tym 
niewielkie pojęcie), wielu 
pukało się w głowę i nie da-
wało szans na utrzymanie. 
Ale dużo było też osób, które 
wspierały i trzymały kciuki. 
Dziś mam ogromną satys-
fakcję, że Przekrój Lokalny 
nie tylko się utrzymał, ale też 
znacząco rozwinął. Gazeta 
ukazuje się w trzech wyda-
niach: mutacja A na powiat 
sulęciński, mutacja B na po-
wiat słubicki plus Kostrzyn 
nad Odrą (4 lata) i mutacja 

minął miesiąc

C na powiat międzyrzecki (3 
i pół roku). Wszystkie gazety 
oprócz wydań papierowych są 
dostępne na naszym serwisie 
internetowym www.przekroj-
lokalny.pl. Naszym założeniem 
było dotarcie do jak najwięk-
szej liczby osób z informacją 
lokalną, dotyczącą nas bez-
pośrednio, i to uważam, że się 
udało.

Gazeta, jak każde inny śro-
dek masowego przekazu, 
to przede wszystkim ludzie. 
Wszystkim, którzy przez ostat-
nie 5 lat wnieśli swój wkład 
w tworzenie Przekroju chcę 
za ich pracę gorąco podzię-
kować. W sposób szczególny 
Wojtkowi Obremskiemu, 
współzałożycielowi i pierw-
szemu redaktorowi naczelne-
mu Przekroju. To od Wojtka 
uczyłem się trudnego fachu 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

dziennikarskiego. Dziś dzia-
łalność gazety opiera się na 
wielu współpracownikach 
społecznych. Oni są trzonem 
Przekroju Lokalnego: Lech 
Malinowski i Iwona Wró-
blak w Międzyrzeczu, Maciej 
Barden i Paulina Kaszuba w 
Sulęcinie, Robert Tomczak w 
Słubicach i od niedawna Bar-
tłomiej Suski (naszKostrzyn.
pl) w Kostrzynie nad Odrą. 
Oprócz wymienionych jest 
wiele innych osób, instytucji, 
szkół, dzięki którym w Prze-
kroju można znaleźć ciekawe 
informacje.

Dziękuję także naszym 
wszystkim Czytelnikom. Za 
listy, maile, uwagi, krytykę. 
Każda informacja zwrotna jest 
dla nas cenna. Pisząc artykuły 
staramy się zachować bez-
stronność i rzetelność dzienni-
karską. Zapewniam jednak, że 
w felietonach wstępnych nie 
wyrzekniemy się swoich po-
glądów i wizji (choć dla wielu 

osób jest to solą w oku).
Na koniec (ostatni są też 

pierwszymi) podziękowania 
dla wszystkich naszych spon-
sorów: firm i instytucji. Dzięki 
nim co miesiąc z taśm pro-
dukcyjnych drukarni Polska 
Press w Poznaniu schodzi po-
nad 20 tys. gazet. To pewne, 
że reklama w Przekroju prze-
kłada się na większe obroty 
w ich firmach, ale osobiście 
wierzę, że ich wsparcie finan-
sowe to również wkład w bu-
dowę społeczeństwa infor-
macyjnego i obywatelskiego. 

OgłOszenia DrObne

Sprzedam dom parte-
rowy w Sulęcinie, nowo 
wybudowany w stanie 

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

Pow. działki - 21 arów. 
Tel. 608 275 272

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 pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 
o pow. 53,6 m2, 3-piętro, 

Sulęcin, osiedle Słoneczne 
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272

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

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

5 lat minęło…
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Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

SULĘCIN  Pod patronatem Przekroju

Rock’n’Beer Fest – solidna porcja dobrej muzyki i nie tylko w SOK
Wielkimi krokami zbliża się im-

preza festiwalowa, jakiej w Sulę-
cinie jeszcze nie było! Połączenie 
smaków, tych dosłownych i tych 
duchowych. Legendarni wyko-
nawcy polskiej sceny rockowej 
oraz „młoda krew” scen krajo-
wych. Dwa dni, dwie sceny, wy-
jątkowe atrakcje dodatkowe! De-
lektować się będziemy muzyką 
najwyższej klasy oraz wytworami 
rzemieślniczymi w zakresie trun-
ków niskoprocentowych: piwa 
lokalne, domowe, nietypowe, ra-
rytasy zagraniczne – wszystkie-
go ponad 50 gatunków! Wyjąt-
kowa uczta, nakręcona muzyką 
na obrotach najwyższych!

Oprócz tego: stoiska rzemieśl-
nicze, stoiska handlowe z ga-
dżetami artystów i wiele innych 
atrakcji.

Impreza odbędzie się w Su-
lęcińskim Ośrodku Kultury w 
dniach 3-4 luty 2017. W pierw-
szym dniu na scenie Sali wido-
wiskowej wystąpią: Over The Un-
der, Steel Drunk, Black Like Sugar 
oraz 5Rano. W tym czasie na Sali 
wystawowej będzie działał ogró-
dek piwny. Po imprezie głównej 
planowane jest afterparty w Klu-
bie u Bulka (wstęp otwarty). 

4 lutego, również na Sali wido-

wiskowej SOK wystąpią znane i 
legendarne tuzy polskiego roc-
ka: Róże Europy, Sztywny Pal Azji 
i Kobranocka. 

Bilety do nabycia: www.ubul-
kaklub.8merch.com, sekretariat 
SOK, Biblioteka Publiczna, (rezer-
wacja SMS +48 608 297 629)
Bilety / karnety:
KARNET PROMO: 59,00 zł
(do 14.01.2017, liczba ograniczo-
na)
KARNET NORMAL: 65,00 zł
(od 15.01. do 02.02.)
KARNET VIP: 79,00 zł
(liczba ograniczona)
KARNET NORMAL+: 69,00 zł
(w dniu koncertów)

Bilet jednorazowy: TYLKO KON-
CERTY PIĄTKOWE (+ afterparty) 
- 19,00 zł (bez rezerwacji i przed-
sprzedaży).

Organizatorzy zalecają zapłatę 
i odbiór osobisty karnetów. Pro-
szą również o rozważne dokony-
wanie rezerwacji.

Karnet VIP: 79,00 zł (zawiera):
- koncerty piątek i sobota
- afterparty piątek (klub)
- viproom sobota, konferencja 
prasowa, identyfikator
- liczba karnetów VIP OGRANI-
CZONA!

Alkohol TYLKO dla osób pełno-
letnich!                                          (Red.)
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Pomagamy, bo dobro powraca
SŁUBICE 

Najgorszy dzień w życiu rodzi-
ny Dutkowskich ze Słubic miał 
miejsce 29 grudnia. Podczas gdy 
większość z nas zastanawiała się 
nad tym jak będziemy żegnać sta-
ry i witać nowy rok w domu na ul. 
Grzybowej w kilkadziesiąt minut 
rozegrała się rodzinna tragedia 
z ogniem w roli głównej. Do dziś 
nie wiadomo jak to się stało, że 
jednorodzinny dom zaczął się pa-
lić i to w bardzo szybkim tempie. 
Pożar rozpoczął się od werandy, 
która znajduje się od strony po-
dwórka. Jak twierdzą domownicy 
czyli pani Agnieszka i pan Robert 
wprost nie można uwierzyć, że 
ogień może w tak szybkim tempie 
rozprzestrzeniać się i to w miejscu 
gdzie większość materiałów nie 
jest tak łatwo palnych. Niestety 
żywioł szybko dostał się do drew-
nianych części werandy i dachu i 
już po chwili jednak „domowymi” 
sposobami nie było co ratować. 
Na ratunek natychmiast ruszyli 
sąsiedzi państwa Dutkowskich, 
jednak to też nie za dużo pomo-
gło. Dopiero kilka zastępów stra-
ży pożarnej ugasiło pożar, jednak 
wtedy straty były już ogromne. 
Dach spłonął doszczętnie prawie 
w całości, woda i ogień dostały 
się również do środka praktycznie 
niszcząc wszystko co tam się znaj-
dowało. Pożar na ul. Grzybowej 
głośnym echem odbił się w całych 
Słubicach. Niemalże natychmiast 
do akcji wkroczyli ludzie, którzy 
chcieli pomóc. Jako pierwsza 

Ogień rozprzestrzeniał się tak szybko, że cała 5- osobowa rodzina ze Słubic musiał 
praktycznie tak jak stała ewakuować się w ciągu kilku minut. Kto wie co by było 
gdyby pożar wybuchł w nocy.

swą pomoc zadeklarowała Gru-
pa Pomagamy, która postanowiła 
koordynować całą akcję związa-
ną z odbudową i ponownym jak 
najszybszym zamieszkaniem tam 
domowników. Na początek naj-
ważniejszym było i jest nadal, bo 
remont cały czas trwa, odbudo-
wa dachu. Wielkie ukłony należą 
się panu Mazurkowi wraz z całą 
swoją ekipą, która rzucając swoje 
inne prace natychmiast zabrała 
się do remontu. Nie dość, że w 
ekspresowym tempie przy pomo-
cy innych wolontariuszy spalony 
dach został rozebrany, to w kilka 
dni również z przygotowaniem 
nowej więźby uwinęła się firma w 
Kostrzynie i gotowy materiał cze-
kał już na zamontowanie. Ostat-
nie dni to także wielkie sprzątanie 
wokół domu, za które wzięła się 
Grupa Pomagamy, a także licze-
nie strat dla ubezpieczyciela. Na 
szczęście dom był ubezpieczony, 
jednak zanim dojdzie do wypłaty 
może potrwać kilka miesięcy, a i 

tak jest mała szansa, że odszko-
dowanie pokryje wszystkie stra-
ty. Po zrobieniu nowego dachu 
będzie można zacząć myśleć o 
porządnym wysuszeniu całego 
domu i ponownym odtworzeniu 
ścian, sufitów, podłóg, instalacji 
elektrycznej czy nowych mebli. 
Piękne w tym wszystkim jest to, 
że są ludzie którzy nie zostawiają 
w potrzebie innych, którzy aku-
rat są poszkodowani przez los. 
Można pomagać w różny sposób, 
swoją pracą, wsparciem finanso-
wym, rzeczowym, czy po prostu 
dobrym słowem. W Słubicach 
dzięki wspaniałym ludziom po raz 
kolejny można przekonać się, że 
bezinteresowność i chęć pomocy 
innym jest czymś normalnym. Pa-
miętajmy również, że dobro po-
wraca. Osoby chętne w jakiś spo-
sób pomóc rodzinie Dutkowskich 
zapraszamy do kontaktu przez 
profil fb Grupy Pomagamy.

RT

Króli już po raz piąty. Jak co roku, 
uroczystości rozpoczęły się od 
wspólnego śpiewania kolęd, a 
we wspólnym, radosnym kolę-
dowaniu pomóc miały śpiewniki, 
przygotowane specjalnie na tę 
okazję przez organizatorów oraz 
Tadeusz Bluma, który jak zwykle 
stanął na wysokości zadania za-
chęcając do wspólnego śpiewa-
nia. Były też pamiątkowe naklejki 
i papierowe korony symbolizują-
ce wagę tego kościelnego święta. 
Mimo mrozu na Plac WP wraz z 
kolejnymi kolędami przybywali 
kolejni mieszkańcy miasta  a setki 
innych, głównie osób starszych, 
oczekiwało na orszak w kościele.

Po blisko pół godzinie na miej-
scu pojawia się Gwiazda Betle-
jemska, Trzej Królowie i sztanda-
ry, które towarzyszą ulicznemu 
pochodowi co rok. O 10:30 głos 
zabiera ks. kan. Wojciech Skóra, 
który dziękuje wszystkim wier-
nym za przybycie i zaprasza do 

<< cd ze s. 1

Orszak Trzech Króli zebrał tłumy Kostrzynian
wspólnego manifestowania ra-
dości ulicami miasta. Po chwili 
przygotowań, kolorowy koro-
wód, w którym uczestniczą rów-
nież dzieci przebrane za postaci z 
Biblii, idzie poprzez ulice miasta z 
pieśnią na ustach. Radosny orszak 
dociera do kościoła, gdzie Trzej 
Mędrcy składają swoje dary Jezu-
sowi - mirrę, kadzidło i złoto. Roz-
poczyna się Msza Święta, którą 
jak co rok koncelebruje sam pro-

boszcz, który porywa nasze serca 
ku niebu pięknym, okolicznościo-
wym kazaniem. W tegorocznych 
uroczystościach w Kostrzynie 
nad Odrą wzięło udział blisko pół 
tysiąca wiernych, którzy chcieli w 
ten radosny sposób oddać hołd 
Jezusowi Chrystusowi.

Bartłomiej Suski 
– naszKostrzyn.pl
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ROZMOWA PRZEKROJU

„Przekrój Lokalny” + naszkostrzyn.pl = sukces!

Red.: Na czym będzie polegała współ-
praca pomiędzy redakcjami?
BS: Od obecnego numeru Czytelnicy 
„Przekroju Lokalnego” zauważą z pewno-
ścią większą ilość informacji dotyczących 
Kostrzyna nad Odrą w wersji drukowanej 
miesięcznika. Adam Piotrowski zgodził się 
również na publikację wybranych arty-
kułów na łamach internetowego serwisu 
www.przekrojlokalny.pl - to na początek. 
Myślę jednak, że na tym współpraca obu 
redakcji się nie skończy, ale nie chciałbym 
za wcześnie zdradzać szczegółów.

Red.: Skąd pomysł na taką współpracę?
BS: A czy może być lepsza droga do 
tego, aby możliwie duża grupa odbior-
ców dostawała rzetelne, świeże i przede 
wszystkim atrakcyjne informacje? Serwis 
naszkostrzyn.pl jest suksesorem najstar-
szego serwisu internetowego w naszym 
mieście (e-kostrzyn.pl a potem przeglad-
kostrzynski.pl), który wciąż przechodzi 
ewolucję. Od roku 2014 jestem jego spo-
łecznym redaktorem i pomyślałem, że 
warto byłoby, aby informacje z Kostrzyna 
nad Odrą docierały do Czytelników spoza 
miasta. Chciałbym w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że „Przekrój Lokalny” to podob-
nie jak nasz serwis, wersja internetowa 
oraz drukowana gazeta. Pomysł musiał 
dorosnąć do realizacji i chciałbym tutaj 
serdecznie podziękować Adamowi Pio-
trowskiemu za taką możliwość. Uważam, 
że skorzystają na tym obie redakcje, ale 
przede wszystkim Czytelnicy. „Przekrój 
Lokalny” dociera do kilkudziesięciu ty-
sięcy mieszkańców północnej części wo-
jewództwa lubuskiego. Obecna jest na 
terenie powiatów: sulęcińskiego, między-
rzeckiego, słubickiego i gorzowskiego, w 
tym m.in. na terenie Kostrzyna nad Odrą.

Red.: Czy Czytelnicy rzeczywiście na tym 
skorzystają?
BS: Oba wydawnictwa łączy to, że są 
prowadzone przez pasjonatów, którzy 
pragną w sposób nowoczesny i atrakcyj-
ny informować mieszkańców regionu o 
ciekawych wydarzeniach. Połączenie sił 
zagwarantuje po prostu sukces w dzisiej-
szym świecie, który nieustannie pędzi do 
przodu i praktycznie na chwilę nie potrafi 
zwolnić. Wierzymy, ze Czytelnicy doce-
nią naszą współpracę a przekrojlokalny.
pl stanie się szybko ulubionym serwisem 
internetowym Kostrzynian. I na odwrót 
- ludzie spoza mojego miasta zajrzą cza-
sami do informacji prasowych z naszego 
podwórka i zainteresują się kulturą, spor-
tem czy ofertą turystyczną - wierzę, że w 
ten sposób Kostrzyn nad Odrą zostanie 
na nowo „odkryty” przez ościenne miasta 
w których ukazuje się „Przekrój Lokalny” 
a do których nie mogliśmy do tej pory 
dotrzeć – naszkostrzyn.pl oraz gazeta 
„Samorządny Kostrzyn” to przecież me-
dia działające wyłącznie na ternie miasta 
Kostrzyn nad Odrą,  których filozofia kryje 
się pod hasłem „wszystkie strony miasta”. 

W styczniu 2017 roku Fundacja Cogitavi i „Przekrój Lokalny” rozpoczęły współpracę me-
dialną. Co jest powodem tej decyzji i czego możemy w związku z tym oczekiwać rozma-
wiamy z Bartłomiejem Suskim - miejskim radnym, regionalistą, redaktorem prowadzącym 
portal naszkostrzyn.pl oraz inicjatorem współpracy.

Teraz chcemy otworzyć się również na Czytelników spoza naszego miasta i 
wierzę, że będą mogli skorzystać na tym wszyscy.

Red.: zapraszamy zatem Czytelników na łamy naszych serwisów i do lek-
tury naszych gazet. Dziękuję za rozmowę.

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl
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„Mojżesz”, to opowieść o wę-
drówce Izraelitów z Egiptu do 
Ziemi Świętej. Czas ponad 40 
lat tułaczki przez pustynię po-
woduje rozczarowanie, niechęć, 
zwątpienie. Jednak ziemia Ka-
naan została osiągnięta. Opera 
ta została skomponowana przez 
współczesnego ukraińskiego 
kompozytora Myrosława Sko-
ryka z librettem wg poematu 
wybitnego ukraińskiego pisarza 
dramaturga, publicysty i działa-
cza społecznego Iwana Franki. 
Inscenizacje wyreżyserował pol-
ski artysta urodzony we Lwowie, 
Zbigniew Chrzanowski. Opera 
składa się z 2 aktów, 5 scen z 
prologiem i epilogiem.

Scenografia według projektu 
braci Tadeja i Michała Ryndza-

REGION Pod patronatem Przekroju

Lwów i opera 
Mojżesz
W Hali Widowiskowo-Sportowej CRS w Zielonej Górze 
24 marca br. wystawiony zostanie „Mojżesz”. Będzie 
to gościnny pokaz Opery Lwowskiej. Opera „Mojżesz” 
uzyskała błogosławieństwo papieża Jana Pawła II i 
została zrealizowana przy wsparciu finansowym Wa-
tykanu. 

ków przenosi widza na wypa-
loną przez słońce pustynię. Do 
tego gra świateł i efekty dymne. 
Mamy uczucie uczestniczenia 
trudzie, monotonii życia tu-
łaczy. Jednak, gdy cel zostaje 
osiągnięty, pojawia się błękit i 
zielona, rajska Ziemia Obieca-
na. Uwagę oglądających zwraca 
taniec, zwłaszcza w scenie cere-
monii oddawania czci złotemu 
cielcowi. W widowisku weźmie 
udział 200-osobowy zespół 
gwiazd Opery Lwowskiej (or-
kiestra, chór, balet, soliści). Nie 
sposób pominąć odtwórcy roli 
tytułowego Mojżesza Oleksan-
dera Hromysza. Aktor dla po-
trzeb spektaklu zapuścił brodę, 
a swoja grą świetnie pokazuje 
przemiany wewnętrzne boha-

tera. 
Opera „Mojżesz”, to bezprece-

densowy przypadek sponsoro-
wania przez Watykan projektu 
świeckiego.

Informacja i rezerwacja bile-
tów na spektakl pod numerami 
tel. 730 885 555, 669 853 150 lub 
mailowo: biletyopera@wp.pl. 
Bilety można też nabyć w stro-
nach internetowych www.ku-
pbilecik.pl oraz www.abilet.pl.

Red.
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Mikołaj i Gwiazdor w SOSW 
SŁUBICE 

13 grudnia ubr. był bardzo 
magicznym, szczęśliwym  i świą-
tecznym dniem dla naszych 
przedszkolaków oraz uczniów 
klasy I“A“, ponieważ odwiedził 
ich sam Święty Mikołaj wraz 
z wspaniałymi pomocnikami. 
Mikołaj przywiózł ze sobą wór 
pełen prezentów, które poda-
rował dzieciom. Prezent   od Św. 
Mikołaja otrzymały również 
wychowawczynie. Każda pani 
musiała zaśpiewać bądź wyre-
cytować wierszyk a w zamian w 
prezencie otrzymały wspaniały 
odkurzacz, który będzie służył 
nam przez długi czas. Mikołaj w 

tym roku nie zapomniał również 
o dyrekcji ośrodka jak również o 
obsłudze i administracji. Wszyscy 
bez wyjątku  musieli  wylosować 
karteczkę ze zdaniem łamiącym 
język np. Chrząszcz brzmi w 
trzcinie w Szczebrzeszynie (...) a 
następnie odczytać je na głos. Po  
tym ciężkim wyczynie Mikołaj 
wręczył słodki podarunek. A tuż 
przed świętami Gwiazdor poda-
rował dzieciom słodką „skarpet-
kę“.  Tyle prezentów w tym roku.  
Kochany Mikołaju DZIĘKUJEMY.

Serdeczne dziękujemy wszyst-
kim sponsorom: Grupie POMA-
GAMY wraz z ludźmi wspaniałe-

go serca, POLSPED GERLACH sp. 
z o.o., DAY & NIGHT LOGISTICS 
s.c. Paweł Palacz, Maciej Różań-
ski, SKAT Transport sp. z o.o. sp.k. 
Gdańsk,

opr. Ewelina Włodarczyk
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UWAGA - konkurs PRZEKROJU LOKALNEGO

z okazji                - lecia istnienia!5
Do wygrania:  

 urządzenie 
wielofunkcyjne

HP ADVANTAGE 2136
(drukarka, skaner, kopiarka)

2 x podwójne wejściówki na 
dwa dni koncertów w ramach

festiwalu Rock’n’Beer Fest
w Sulęcinie (3, 4 luty)

10 x kubek z logo 
Przekroju Lokalnego

(wystąpią m.in. 
Kobranocka, Sztywny 
pal Azji, Róże Eurpy, 5 

Rano)
Zasady konkursu: Wytnij kupon, odpowiedz na jedno pytanie, wpisz swoje dane i dostarcz lub wyślij kupon do redakcji Przekroju Lokalnego ul. Kilińskiego 9/lok.1, 
69-200 Sulęcin. W ramach konkursu odbędą się dwa losowania. Pierwsze 31 stycznia 2017 r., na którym zostaną rozlosowane dwa podwójne zaproszenia na festi-
wal Rock’n’Beer Fest oraz pięć kubków z logo Przekroju. Drugie losowanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. Na nim zostanie wylosowany zwycięzca urządzenia wie-
lofunkcyjnego HP Advantage 2136 oraz pozostałych kubków. UWAGA! Kupony z pierwszego losowania będą uczestniczyły również w drugim losowaniu (zostaną 
z powrotem wrzucone do słoja). Nagrania z losowań będą dostępne na naszym profilu facebookowym. Zwycięzców powiadomimy telefonicznie. Powodzenia :)

Imię i nazwisko: .............................................

Telefon:..........................................................

Pytanie: Ile wydawanych jest mutacji Przekroju Lokalnego?

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



8 nr 1(49)/2017 12 stycznia 2017

KOSZTRZYN NAD ODRĄ

“Razem bezpieczniej”

Burmistrz miasta Andrzej 
Kunt rozpoczął spotkanie od 
podziękowania Wojewodzie Lu-
buskiemu Władysławowi Daj-
czakowi za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu możliwa była 
realizacja projektu, a następnie 
przywitał wszystkich przyby-
łych gości. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło laureatów 
konkursów profilaktycznych i 
ich rodziców, przedstawicieli 
szkół, przedszkoli, pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej, członków Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, dyrektorów ko-
strzyńskich instytucji kultury, 
osób prowadzących warsztaty, 
spotkania z rodzicami, panele 
dyskusyjne oraz przedstawicie-
li UKS „Jedynka”, UKS „Dwójka”, 
UKS Lech Poznań Football Aca-
demy Dariusz Dudka.

Burmistrz w krótkiej prezen-
tacji przybliżył zaproszonym 
gościom ideę projektu, po czym 
zaprezentowano efekty pra-
cy dzieci i młodzieży biorącej 
udział w warsztatach filmowych 

14 grudnia 2016 roku partnerzy i uczestnicy Projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochroń-
my młode pokolenie przed uzależnieniami!” spotkali się w celu podsumowania 
zrealizowanych działań.

oraz koła teatralnego „Agraf-
ka” z Gimnazjum nr 2, którego 
opiekunem jest pani Danuta 
Opiela, a także prace plastycz-
ne najmłodszych uczestników 
projektu i grafiki uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej.

Kolejnym etapem spotka-
nia było uroczyste wręczenie 
nagród laureatom konkursów, 
którego dokonali burmistrz wi-
cewojewodą lubuski. Oficjalną 
część spotkania zakończyło 
wystąpienie dyrektora MOSiR, 
poprzedzone przemówieniem 
wicewojewody. Następnie 
wszyscy goście zostali zaprosze-
ni na uroczysty obiad.

Nagrodzeni:
Konkurs plastyczny dla 

uczniów szkół podstawowych 
„Mój dom – bezpieczna przy-
stań”:

I miejsce w kategorii klas I-III 
Weronika Szorek

II miejsce w kategorii klas I-III 
Gabriela Słowińska

III miejsce w kategorii klas I-III 
Julia Juskowiak

I miejsce w kategorii klas IV-VI 
Wojciech Nowicki

II miejsce w kategorii klas IV-VI 
Amelia Wizowska

III miejsce w kategorii klas IV-
-VI Nikola Wiśniewska

Wyróżnieni: Bartosz Michal-
ski, Otylia Rymaszewska, Nina 
Hadrysiak, Nina Makowska, 
Dominika Maciejewska, Ame-
lia Chańko

Konkurs na scenariusz sztuki 
teatralnej „Dopalaczom mówię 
NIE!”:

I miejsce Barbara Bojanow-
ska

II miejsce Natalia Rozalik
Wiktoria Wojtunik
Wyróżnieni: Malwina Sytek, 

Zuzanna Kopeć, Julia Stołow-
ska, Aleksandra Szymańczak

Konkurs na grafikę dla 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych ”Chcesz? Udowodnij, że 
masz!”:

I miejsce Natalia Serafin
II miejsce Dawid Zagórowski
III miejsce Kornel Kuzio

Źródło: www.kostrzyn.pl

NASZE ZDROWIE

Cukrzyca typu 2  to najczęściej wy-
stępujący na świecie typ cukrzycy. W 
Polsce choruje na nią ok. 3 mln ludzi, 
z czego nawet 700 tys. nie jest tego 
świadoma. Wyróżnia się dwie przyczy-
ny cukrzycy typu 2: jedna to zaburze-
nie wydzielania i/lub działania insuliny 
(hormonu obniżającego poziom glu-
kozy we krwi), druga to otyłość, będą-
ca przyczyną zmniejszenia wrażliwości 
organizmu na insulinę (insulinoopor-
ności). Cukrzyca jest chorobą postę-
pującą, jej rozwój przebiega stopnio-
wo. Na początku mamy do czynienia 
z  otyłością oraz genetycznie uwarun-
kowanym zaburzeniem produkcji i/
lub wydzielania insuliny. Oznacza to, 
że insulina jest produkowana przez 
trzustkę, ale jej wydzielanie nie prze-
biega tak, jak u  osoby zdrowej – wy-
dzielana jest z opóźnieniem i dłużej niż 
powinna. Na tym etapie glikemia (czyli 
poziom glukozy we krwi) utrzymuje się 
jeszcze w normie. Z kolei drugi czynnik 
powodujący cukrzycę – otyłość – jest 
przyczyną insulinooporności; trzustka, 
aby utrzymać stężenie glukozy we krwi 

w normie, musi produkować coraz więcej 
i  więcej insuliny. Po kilku–kilkunastu la-
tach takiego stanu komórki produkujące 
insulinę ulegają wyczerpaniu i zmniejsza-
ją ilość produkowanego hormonu. Jest 
to okres, kiedy glikemie we krwi ulegają 
zwiększeniu – moment rozpoznania cu-
krzycy typu 2. Cukrzyca typu 2 zwykle do-
tyczy osób starszych, czasami nazywana 
jest nawet cukrzycą starczą, ale ze wzglę-
du na epidemię otyłości wiek zachorowa-
nia na cukrzycę typu 2  znacznie się ob-
niżył – nikogo już nie dziwi, że cukrzyca 
typu 2, która dawniej kojarzyła się ze star-
szym wiekiem, obecnie występuje coraz 
częściej u otyłych dzieci. Objawy cukrzycy 
typu 2 rozwijają się stopniowo. Należą do 
nich: nadmierne pragnienie, oddawanie 
dużej ilości moczu, ogólne osłabienie 

Cukrzyca – cichy zabójca
i  infekcje układu moczowo-płciowego. 
Należy pamiętać, że początkowo, gdy 
glikemie nie są jeszcze bardzo duże, 
objawów cukrzycy zwykle się nie 
stwierdza. Dlatego należy okresowo 
oznaczać stężenie glukozy na czczo 
lub wykonywać test tolerancji glukozy, 
zwłaszcza jeśli u  chorego występują: 
otyłość, nadciśnienie tętnicze i  choro-
by serca, a w rodzinie notowano przy-
padki cukrzycy. Leczenie cukrzycy typu 
2  na początku choroby zależy od wielu 
czynników. Zwykle należy zacząć od mo-
dyfikacji stylu życia (odpowiedniej diety, 
regularnej aktywności fizycznej), a w na-
stępnym etapie, jeśli te działania nie od-
niosą skutku, wprowadza się leczenie far-
makologiczne.  W leczeniu cukrzycy typu 
2 ogromne znaczenie ma zaangażowanie 
pacjenta w terapię – żaden lek nie jest tak 
skuteczny, jak dieta i regularna aktywność 
fizyczna. Dieta stosowana w cukrzycy ma 
na celu zmniejszenie masy ciała. Aktyw-
ność fizyczna jest bardzo wskazana, ale 
powinna być dostosowana do możliwości 
danej osoby. Zaleca się regularny wysiłek 
fizyczny. Najlepszy jest szybki marsz – tzw. 

do zadyszki, najlepiej 30 minut codzien-
nie lub przynajmniej 3 razy w tygodniu. 
Cukrzyca prowadzi do rozwoju przewle-
kłych powikłań – na świecie co kilka se-
kund z powodu cukrzycy amputuje się 
stopę, cukrzyca jest najczęstszą przy-
czyną ślepoty, najczęściej dializowani są 
chorzy z  powodu niewydolności nerek 
na tle cukrzycowym, cukrzyca nasila 
również rozwój miażdżycy prowadząc 
do jej powikłań takich jak zawał mię-
śnia sercowego czy udar mózgu. Każdy 
chory na cukrzycę typu 2 powinien po-
zostawać pod opieką lekarza diabeto-
loga i kontrolować glikemię za pomocą 
glukometru. Chory powinien pamiętać 
o  corocznym badaniu okulistycznym 
dna oka w kierunku retinopatii cukrzy-
cowej, a także codziennie oglądać stopy 
i dbać o ich higienę.

LEK.
Łukasz Piotrowski
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Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska
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Mikołaj jest w każdym z nas
SŁUBICE 

Święta to czas bardzo wyjąt-
kowy. Nikt z nas nie chce wtedy 
być samotny i pozostawiony 
sam sobie. Oczywiście najbar-
dziej czas świąteczny przeżywają 
dzieci, które cały rok czekają na 
Świętego Mikołaja. Niestety nie 
wszystkie mają szansę dostać 
prezenty, nie wszystkie mają 
szansę spotkać pana z białą bro-
dą i czerwonym kubraczkiem. 
Na te „dolegliwości” sprawdzony 
patent już od kilku lat ma Gru-
pa Pomagamy. Zawsze przed 
świętami powstaje lista grzecz-
nych dzieci, którym mieszkańcy 
mogą zrobić paczkę. W tym roku 
ta lista zamknęła się w okolicy 
liczby 400. Każdy mógł wybrać 
sobie dziecko, a lista z imionami 
i wiekiem była opublikowana na 
profilu „fejsbukowym” Grupy, na 
którym zresztą opiera się jej dzia-
łalność. Tradycyjnie już lista zo-
stała wyczerpana w kilkanaście 
dni, a prezenty po następnych 
kilku zaczęły przybywać do róż-
nych zaprzyjaźnionych miejsc w 
całych Słubicach. Następnie do 
akcji wkroczył Mikołaj i grupa el-
fów - jego pomocników. Mikołaj 
odwiedzał indywidualnie dzieci, 
odbyło się również kilka spotkań 
w poszczególnych wioskach. 
Tak było między innymi w Ry-
bocicach, czy Lubiechni Wielkiej. 
Grupa Pomagamy odwiedziła 
także przedszkolaków z Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego, gdzie 
Mikołaj miał nie tylko prezenty 

Słubicka Grupa Pomagamy była koordynatorem akcji przygotowywania prezentów dla blisko czterystu dzieci z terenu całego powiatu. 
Dzięki temu na tylu twarzach można było zobaczyć uśmiechy i zadowolenie. Odbyła się również miejska wigilia.

dla wszystkich dzieci ale rów-
nież dzięki pani Mikołajowej Kasi 
oddział przedszkolny otrzymał 
bardzo potrzebny odkurzacz. 
Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim, którzy przygotowywali 
paczki, dziękujemy również mi-

kołajowi Andrzejowi i kilkunastu 
elfom, jego pomocnikom. Nie 
można nie wspomnieć o pięknej 
miejskiej wigilii, która pomimo 
deszczu odbyła się w niedzie-
lę 18 grudnia na pl. Bohaterów. 
Pyszne świąteczne dania, cho-

inka, Mikołaj, finał wokalnego 
konkursu, setki uśmiechniętych 
buzi małych i dużych… To tylko 
kilka wspomnień z tego wyda-
rzenia. Grupa Pomagamy nie 
zwalnia jednak i już ma w swoich 
planach nowe i kontynuowanie 

już sprawdzonych pomysłów 
w 2017 roku. Do zobaczenia i 
wszystkiego dobrego w nowym 
roku.

RT

Kostrzyn będzie remontował drogi
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Wnioskodawcą tego pierwsze-
go jest miasto Kostrzyn nad 
Odrą, które w ramach inwesty-
cji przebuduje 330 m drogi w 
ulicy Kościuszki, 660 m chodni-
ka, 330 m ścieżki rowerowej, 2 
skrzyżowania z drogami gmin-
nymi. Ponadto w ramach projek-
tu planuje się: przebudowę wyn-
iesionego przejścia dla pieszych, 
przebudowę przejść dla pieszych 
z wyspą dzielącą, przebudowę 2 
przystanków autobusowych wy-
posażonych w perony. Całkowita 
wartość inwestycji: 1650 000 zł, 
przy 50 % dofinansowania.

Drugi wspomniany projekt re-
alizowany w partnerstwie z mi-

20 grudnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził przedłożoną przez 
Wojewodę Lubuskiego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie za-
dań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2019”. W ramach programu, znalzły się aż dwie inwestycje drogowe na 
terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą tj.: Przebudowa drogi nr 101 453 F w ulicy Tadeusza 
Kościuszki oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 2905F (ul. Narutowicza).

astem Kostrzyn nad Odrą został 
złożony przez Powiat Gorzows-
ki. W ramach inwestycji zosta-
nie przebudowana jezdnia oraz 
zjazdy na odcinku o długości 
602 mb. Przebudowane zos-
taną 3 skrzyżowania z drogami 
gminnymi (ul. Jana Pawła II, ul. 
Stanisława Moniuszki, ul. Fry-
deryka Chopina). Wybudowana 
zostanie asfaltowa ścieżka row-
erowa o długości 616 mb oraz 
przebudowane i wybudowane 
chodniki z kostki brukowej o 
długości 816 mb. Wybudowane 
zostaną: stanowiska postojowe 
prostopadłe i równoległe, za-
toki postojowe BUS i TAXI, per-

ony przy przystankach autobu-
sowych, wyspy spowalniające 
ruch. Wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa o dłu-
gości 729 mb z odprowadze-
niem wody do wpustów poza 
jezdnią. Wyprofilowane zostaną 
tereny zielone. Przebudowana 
linia kablowa oświetlenia dro-
gowego o długości 592 mb (18 
słupów oświetleniowych) w tym 
oświetlenie przejść dla pieszych. 
Zostanie ustawione oznakowan-
ie pionowe i namalowane ozna-
kowanie poziome. Całkowita 
wartość inwestycji: 2597 218 zł, 
50 % dofinansowania, wkład Mi-
asta Kostrzyn nad Odrą 1,06 mln 

zł, wkład Powiatu Gorzowskiego 
234 tys. zł

Warto podkreślić, że to nie 
jedyne odcinki dróg, które Mi-
asto Kostrzyn nad Odrą ma 
zamiar wyremontować w roku 
2017. W budżecie zabezpiec-
zono również środki, na długo 
oczekiwany przez mieszkańców, 
remont ulicy Jagiellońskiej, kon-
tynuację budowy dróg na Osie-
dlu Kostrzyn Południe (ulice: Na 
Skarpie, Południowa i Łódzka), 
realizację drugiego etapu budo-
wy ulicy Turyńskiej (połączenie 

z ulicą Sportową na wysokości 
Osiedla Leśnego) czy przebu-
dowę pobocza w ulicy Olczaka. 
Miasto przygotowuje dokumen-
tację na budowę dróg na Osiedlu 
Warniki, na które ma zamiar po-
zyskać środki również z „Progra-
mu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”.

pr. Bartłomiej Suski 
 naszKostrzyn.pl
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
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Wigilijne spotkanie w kniei
OŚNO LUBUSKIE

Na zbiórce stawiło się 21 polu-
jących myśliwych (w tym jeden 
gość). Do naganki stanęło 5 osób 
i 8 psów. Wszystkich przywitał 
prowadzący polowanie Woj-
ciech Mazurczak (pomagał mu 
kolega Paweł Ciechanowicz), 
po czym przypomniał o wzglę-
dach bezpieczeństwa i zapoznał 
z regulaminem. Myśliwi mogli 
tego dnia polować na dziki, łanie, 
drapieżniki i gęsi. Do strzału był 
też jeden byk jelenia III klasy. Po 
rozlosowaniu stanowisk myśliwi 
udali się na miejsce pierwszego 
pędzenia. Początek polowania, 
„Apel na łowy” ogłosiło trzech 
sygnalistów.

W pierwszym miocie pokazały 
się pierwsze dziki i padły pierw-
sze pudła. Na niebie pojawiły 
się też gęsi. Szły jednak dosyć 
wysoko i za mgłą. Podczas po-
lowania wigilijnego w 2015 r. 
kolega Jarosław Litka strzelił 
lecącą gęś ze sztucera co jest nie 

Polowanie wigilijne to jedna z najstarszych tradycji polskiego łowiectwa. W każ-
dym kole łowieckim, to bardzo ważne wydarzenie ma szczególną oprawę i jest 
okazją do spotkania się z bracią myśliwską i złożenia sobie świątecznych życzeń. 
Nie inaczej było w KŁ Tumak z Ośna Lubuskiego podczas polowania wigilijnego w 
deszczowy i mglisty dzień 18 grudnia.

lada wyczynem (do ptactwa z re-
guły strzela się z amunicji śruto-
wej). – Trzeba celować około metr 
przed gęsią i mieć nieco szczęścia 
– mówi skromnie myśliwy. 

W kolejnym miocie na „Li-
pence” św. Hubert okazał się 
bardziej łaskawy. Dzięki ciężkiej 
pracy naganki z trzcin wychylił 
się spory dzik „przelatek”. Chwila 
zawahania zwierza wystarczyła 
myśliwemu, by oddać pewny i 
celny strzał, który położył dzika 
na miejscu. Wcześniej ten sam 
odyńczyk pokazał się na innym 
stanowisku, ale spłoszony praw-
dopodobnie białym ubiorem 
nieopatrznego stażysty towarzy-
szącego myśliwemu szybko dał 
nogę z powrotem do trzcin. Tego 
dnia jednak dzik dostał „ostatni 
kęs” do pyska a myśliwy Paweł 
Ciechanowicz za pewną rękę 
otrzymał „złom” do przyozdobie-
nia kapelusza. 

W kolejnych miotach bardzo 

sprawnie i szybko organizo-
wanych przez prowadzących 
myśliwi mieli kolejne spotkania 
ze zwierzyną. – Wyszły na mnie 
cztery piękne byki. Samo ich zoba-
czenie zalicza polowanie do uda-
nych – mówi zadowolony kolega 
Józef Cieśla. 

Około 15-stej polowanie się 
zakończyło i jego uczestnicy 
udali się do Stanicy Myśliwskiej. 
Wojciech Mazurczak podzięko-
wał myśliwym za bezpieczne po-
lowanie, nagance za wykonaną 
pracę i poprosił sygnalistów o za-
granie sygnałów „jeleń na poko-
cie”, „sarna na pokocie” i „dzik na 
pokocie”. Z uwagi na szczególne 
spotkanie sygnaliści odegrali 
również „Darz Bór”. Nastąpiła de-
koracja króla polowania, którym 
za strzeloną łanię jelenia został 
Walerian Wyszyński i wicekróla 
Pawła Ciechanowicza.

Po honorach oddanych myśli-
wym i zwierzynie życzenia świą-

teczne zebranym złożył prezes 
Koła Wojciech Poluszyński. 
Wszyscy połamali się opłatkiem, 
życzyli sobie dużo zdrowia i by 
św. Hubert był łaskawy. Na ko-
niec na strudzonych uczestni-

ków polowania czekał pyszny 
czerwony barszcz, pierogi i śle-
dzik.

SAM

Paweł Ciechanowicz otrzymuje „złom”

Gratulacje dla Waleriana Wyszyńskiego - króla polowania

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

Akcja „Krecik moim przyjacielem” dobiegła końca
SŁUBICE 

Pod koniec października do słu-
bickiej biblioteki zawitał niezwy-
kły gość – Krecik. Czeski bohater 
bajek i kreskówek w tym roku ob-
chodził swoje 60. urodziny, które 
biblioteka słubicka świętowała 
wspólnie z Jubilatem. W ramach 
akcji wszyscy odwiedzający bi-
bliotekę mogli obejrzeć kolek-
cjonerską wystawę, której właści-
cielem jest Jan Rodak z Witnicy. 
Składa się ona z blisko dwustu 
eksponatów przedstawiających 
wizerunek tego sympatycznego 
zwierzątka. 

Wystawa była połączona z 
cyklem spotkań z Krecikiem i 
książką w roli głównej, przezna-
czonych dla dzieci z przedszkoli 
i szkół. Przez cały listopad i gru-
dzień, przedszkolaki i uczniowie 
ze Słubic i Kunowic miały okazję 
uczestniczyć w zajęciach po-
święconych bohaterowi czeskiej 
bajki. Podczas zajęć dzieci z cie-
kawością oglądały wystawę i pre-
zentację multimedialną, przed-
stawiającą historię powstania 
bajki o sympatycznym Kreciku. 
Uczestnicy mieli również moż-
liwość obejrzenia fragmentów 
bajek o przygodach naszego sole-
nizanta, jak również wysłuchania 
bajki o Kreciku, zaprezentowa-
nej w formie Teatrzyku Kamishi-

bai. Na koniec spotkania, każde 
dziecko otrzymało własnoręcznie 
wykonany medal „Krecik moim 
przyjacielem”. 

Akcja „Krecik moim przyjacie-
lem” to również konkurs plastycz-
ny, ogłoszony pod koniec paź-
dziernika, skierowany do uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
powiatu słubickiego. Zadaniem 
uczniów klas I-III było wykona-
nie ilustracji do bajki pt. „Krecik” 
Zdenka Milera, natomiast dzieci z 
klas IV-VI miały wykonać ciekawą 
przestrzenną pracę techniczną 
przedstawiającą postać Krecika.

Konkurs okazał się bardzo po-
pularny wśród dzieci, gdyż na 
konkurs wpłynęły aż 182 prace! 
Nie lada wyzwanie miało Jury w 
składzie Wojciech Obremski, 
Marzanna Maluśka i Agniesz-
ka Mińska, które spośród tylu 
pięknych prac musiało wyłonić 
laureatów. Uroczyste wręczenie 
nagród laureatom i wyróżnionym 
w konkursie odbyło się 13 grud-
nia 2016 r. w oddziale dziecięcym 
słubickiej biblioteki.  

Lista nagrodzonych w konkur-
sie :

Klasy I-III 
I miejsce ex aequo - Szymon 

Borsuk z ZSP w Ośnie Lub., kl. II 
i Gabriela Mitrowicz SP nr 3 w 

Słubicach, kl. III; II miejsce ex aequo 
zajęli Jakub Duszyński kl. III i 
Alicja Radkiewicz kl. I ze SNOSM 
w Słubicach; III miejsce Viktoria 
Wójcicka kl. II SNOSM. Wyróżnie-
nia w tej kategorii otrzymali: Han-
na Zduńczyk kl. II SP nr1; Hubert 
Truszkowski kl. III SP nr3; Wiktor 
Chrobak kl. II SP nr3; Krzysztof 
Zientara kl. II SP nr3; Lena Pro-
kop kl. II SP nr3; Krystian Kuśtrung 
kl. III SOSW w Słubicach.

W II kategorii wiekowej ( klasy IV-
-VI) przyznane zostały równorzęd-
ne wyróżnienia :  

Michał Timofiejczyk kl. IV 
SNOSM w Słubicach; Sebastian 
Sułek kl. V SOSW w Słubicach; Ka-
mila Czarnuch kl. VIa SP nr2; Oli-
wia Nowak kl. VI SP nr2.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe certyfikaty 
i krecikowe lizaki.

Wszystkim laureatom i uczest-
nikom konkursu serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za tak liczny 
udział. W bibliotece można zoba-
czyć piękne prace uczestników na 
wystawie pokonkursowej.

Dzięki naszej akcji Krecik i  biblio-
teka zyskali nowych przyjaciół. We 
wszystkich „krecikowych” spotka-
niach w bibliotece wzięło udział 
około 600 uczestników. 

Zespół BPMiG w Słubicach
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KOSZTRZYN NAD ODRĄ

Młodzież dyskutowała o wspólnej Europie
Odrzańska Rada Młodzieży w tym roku realizowała program pn „Polsko-Niemiecki Parlament Młodzieży”. W październiku uczniowie Zespołu Szkół 
w Kostrzynie nad Odrą przebywali w siedzibie rady - Zamku Trebnitz, gdzie trwały przygotowania do prac w pierwszych obradach Parlamentu Mło-
dzieży. Posiedzenie to odbyło się 29 listopada w brandenburskim Landtagu w Poczdamie na zaproszenie posła Marco Büchela, przewodniczą-
cego Komisji ds. Europejskich oraz przewodniczącą Brittę Stark. Młodzież zajmowała się tematem „Partycypacji młodzieży“ i ważnymi politycznie 
sprawami, które dotyczą młodzieży z obu stron Odry i Nysy.  W obradach wzięło aż 60 uczniów ze szkół w Kostrzynie, Boleszkowicach, Witnicy, Gu-
binie i Guben, Forst, Seelow oraz Wriezen. O przebiegu tego niezwykłego projektu rozmawiamy z Oskarem Król, Przewodniczącym Młodzieżowej 
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Pierwsze pytanie, które 
mi się nasuwa... nie było 
problemów z komunika-
cją?
Chociaż rozmawialiśmy w 
językach: polskich i nie-
mieckim, to z komunikacją 
pomiędzy nami nie było 
problemów. Podczas obu 
etapów każda grupa miała 
przydzielonego tłumacza, 
który pomagał nam się po-
rozumiewać bez żadnych 
barier.

A na czym polegały wspo-
mniane etapy?
W październiku przedsta-
wiciele naszej szkoły po-
jechali do Trebnitz, gdzie 
na dobry początek dowie-
dzieliśmy się wszystkiego 
o Unii Europejskiej: dlacze-
go i po co ona powstała, 
czy jest potrzebna, czy się 
sprawdza. Rozmawialiśmy 
o polityce polsko-niemiec-
kiej i wspólnych proble-
mach jak np. polityka wo-
bec uchodźców. Naszym 
głównym zadaniem było 
tworzenie wspólnie z nie-
miecką młodzieżą partii 
politycznych. Następnie 
określaliśmy jej nazwę, 
plan, kierunki współpracy 
czy wreszcie formowa-
liśmy swój stosunek do 
uchodźców, pomocy so-
cjalnej czy kierunków roz-
woju edukacji. Tworzyli-
śmy nieco idealistyczny 
obraz Europy, rzekłbym 
nawet, że nieco utopijny. 
Nasze pomysły następnie 
zderzaliśmy z rzeczywisto-
ścią.

I jak rozumiem, ten pro-
gram przedstawiliście w 
brandenburskim Landta-
gu w Poczdamie pod ko-
niec listopada?
Dokładnie. Tam spotkały 
się wszystkie partie, które 
stworzone zostały stwo-
rzone na Zamku w Treb-
nitz w październiku. I tak 
jak w prawdziwej polityce 
- zaczęły tworzyć się ko-
alicje, partie o zbliżonych 
poglądach łączyły się i na-
sze wcześniejsze postulaty 
się nieco zmieniły, a nawet 
powstały nowe. Oczywi-
ście przedstawiciele po-
szczególnych partii chciały 

mieć swój głos w ważnych 
dla Europy sprawach, dla-
tego też stworzone zostały 
komisje, które pracowały 
nad określonymi proble-
mami. Warto wyjaśnić w 
tym miejscu, że Parlament 
Europejski tworzy komisje 
na zasadzie otwartych za-
dań, które następnie roz-
wiązuje. My stworzyliśmy 
cztery:
1. Jak sprawiedliwie roz-
dzielić uchodźców w kra-
jach UE i ich zintegrować?
2. Jak wzmocnić poczucie 
wspólnoty w UE, biorąc 
pod uwagę zarówno ludzi, 
jak i kraje?
3. Jak zreformować sys-
tem szkolnictwa tak, aby 
odpowiadał on aktualnym 
potrzebom i wyzwaniom?
4. Jak polityka powinna 
wspierać rodziny w prze-
zwyciężaniu ich proble-
mów.

Jak pracowaliście?
W porównaniu do Polski, 
system ten działa nieco 
inaczej. Podam to na przy-
kładzie komisji, w której 
byłem, a zajmowała się 
ona problemem edukacji. 
Na początek diagnozowa-
liśmy błędy, które w danym 
systemie istnieją obecnie. 
Podczas gdy nasi niemiec-
cy koledzy wskazywali, że 
problemem jest brak jed-
nolitego systemu edukacji 
na terenie ich państwa, to 
w Polsce właśnie ingeren-
cja rządu w system eduka-
cji była największą barierą, 
która naszym zdaniem 
nie rozwija umiejętności 
ucznia a jedynie realizuje 
tzw. program nauczania. 
Generalnie w Polsce naj-
większym problemem są 
wysokie koszty edukacji 
a natomiast w Niemczech 
kwestia organizacji syste-
mu nauczania. W komisji 
wybieraliśmy więc prze-
wodniczącego i referenta, 
którzy musieli przedsta-
wić problem i rozwiązania 
innym posłom, którzy po 
dyskusji głosowali nad 
proponowaną rezolucją.  

Udało się przekonać in-
nych radnych?
Nie, ale mimo tego, a 

może przede wszystkim 
ze względu na ogromne 
różnice w systemach obu 
edukacji, ostatecznie nie 
udało się uchwalić rezolu-
cji. Trzeba jednak zazna-
czyć, że M. Büchel chciał 
dać nam możliwość wspól-
nego dialogu o obrazie Eu-
ropy, który nam odpowia-
da. Celem spotkania było 
stworzenie wniosków, 
które będą opracowywa-
ne następnie przez Parla-
ment Europejski. Mimo, 
że rezolucja nie uzyskała 
akceptacji większości, to 
jednak nasze rozwiązania 
trafią do dalszych prac w 
Parlamencie! M. Büchel  na 
koniec zaznaczył, że nie 
będzie to nasze ostatnie 
spotkanie, zatem kto wie, 
co przyniesie przyszłość…

A Twoje odczucia?
Są bardzo mieszane. Zdzi-
wiło mnie to, że młodzież 
chce udzielać się w życiu 
politycznym, choć tego na 
co dzień nie widać. Takie 
doświadczenia są przy-
datne, bowiem pozwalają 
poznać stosunek innych 
ludzi, również z innych 
krajów, do istniejącego 

problemu. Takie spotka-
nia uczą szukania kom-
promisowych rozwiązań 
w tolerancji do zdania in-
nych. Bardzo podobało mi 
się także to, że mogliśmy 
porozmawiać z posłami 
Parlamentu Europejskie-
go nt. problemów Europy. 
Z pewnością będę chciał 
uczestniczyć w kolejnym 
posiedzeniu!

Dziękuję za rozmowę

NOWY DOM BLIŹNIAK
LUBNIEWICE

• Cena 300 tys. zł
• 5 pokoi 

• 156 m2 pow. użytkowej
• 684 m2 pow. działki

(1/2 budynku)

NA SPRZEDAŻ
TEL. 605 100 145
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Krótko cieszył się skradzionym łupem 

We wtorek, kilka minut po go-
dzinie drugiej w nocy (9 na 10 
stycznia) w jednym ze sklepów 
w Kostrzynie nad Odrą włączył 
się alarm, gdyż ktoś wybił w nim 
szybę. Okazało się, że mężczy-
zna za to odpowiedzialny kilka 
chwil wcześniej pokłócił się ze 
swoim kolegą, z którym pił al-
kohol i napadzie złości uszko-
dził witrynę sklepową. Chwilę 
później wybił kolejną szybę, tym 
razem w drzwiach wejściowych 
do restauracji. Na tym jednak 

Kilka godzin zajęło kostrzyńskim kryminalnym ustalenie i zatrzymanie 19-latka, od-
powiedzialnego za włamanie do jednej z restauracji w Kostrzynie nad Odrą. Męż-
czyzna zabrał z lokalu 500 zł i butelki alkoholu – część z nich pechowo mu się stłu-
kła. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

nie poprzestał i wszedł do wnę-
trza lokalu. Tam skierował się 
do lodówki, z której zabrał kilka 
butelek alkoholu. Niestety w po-
śpiechu część „szklanego łupu” 
wyślizgnęła mu się z ręki i po-
tłukła. 19-latek zainteresował się 
również kasą fiskalną i kasetką, z 
których zabrał 500 zł. Po wszyst-
kim wybiegł z lokalu i wrócił do 
domu. Dobre rozpoznanie lokal-
nego „środowiska” i praca opera-
cyjna przyniosły szybkie efekty. 
Wczorej (10 stycznia), zaledwie 

kilka godzin od zawiadomienia, 
do drzwi 19-latka drzwi zapu-
kali kryminalni z kostrzyńskiego 
komisariatu i zatrzymali mężczy-
znę. 
19-letni mieszkaniec Kostrzyna 
nad Odrą usłyszał zarzut kradzie-
ży z włamaniem i przyznał się do 
winy. Za swoje zachowanie od-
powie przed sądem – za kradzież 
z włamaniem kodeks karny prze-
widuję karę pozbawienia wolno-
ści do 10 lat. 

Źródło: www.lubuskapolicja.pl

Rzepinianka Nina Larek, obec-
nie słuchaczka III roku PSP im. 
Czesława Niemena w Pozna-
niu, otrzymała prestiżowe sty-
pendium artystyczne na rok 
szkolny 2016/2017 przyznane 
przez Komisję Stypendiów Arty-
stycznych Stowarzyszenia Mu-
zycznego Vividus w Poznaniu. 
Otrzymało je 10 uzdolnionych 
osób, za szczególne osiągnięcia 
artystyczne.

Koncert połączony z rozda-
niem stypendiów artystycznych 
odbył się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznań 12 stycznia 2017 
roku.

Ubiegłe lata 2015 i 2016 obfi-
towały w nagrody w konkursach 
wokalnych, w których Nina sied-
miokrotnie otrzymywała wy-
sokie miejsca, między innymi: 
I m-ce w VI Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Dzieci i Młodzieży ,,Mu-
zol” Śmigiel 2015, I m-ce w XXII 
Festiwalu Piosenki Angielskiej 
,,Face the music” - Brzeg 2015, 

Kolejny sukces 
Rzepinianki

GÓRZYCA

Grand Prix w III Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Artystycz-
nej - Międzychód 2016, I m-ce 
w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki  Europejskiej ,,Nutka 
Poliglotka” - Warszawa 2016, 
Laureatka XI Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Festiwalu Pio-
senki „Hoffer Superhit Festival” - 
Działdowo 2016, Finalistka XXVII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki ,,Karolek” - Wrocław2016 
( finał konkursu odbędzie się 1 
marca).

Gratulujemy i bardzo cieszy-
my się z sukcesów Niny. Trzyma-
my kciuki za kolejne konkursy, 
występy i festiwale! Życzymy 
wielu sukcesów zawodowych i 
osobistych!

Tekst: Wioletta Nowak
www.rzepin.pl

Święta za nami
SŁUBICE 

Tegoroczne warsztaty, które 
odbyły się 14 grudnia,  rozpo-
częły się miłą niespodzianką dla 
uczestników. Uczniowie z Grupy 
Art and Creativity ze SP nr 2 w 
Słubicach pod kierunkiem Ha-
liny Samsonowicz, wystąpili z 
przedstawieniem pt. „Jasełkowa 
łezka - humoreska”. Było to pięk-
ne wprowadzenie w świąteczny 
nastrój. Po występach artystycz-
nych wszyscy z ogromnym entu-
zjazmem i zapałem przystąpili do 
ozdabiania pierników, tworząc 
niepowtarzalne podarunki dla 
swoich bliskich. Świąteczne cia-
steczka zostały upieczone, przez 
przyjaciół biblioteki, artystki lo-
kalne: Kazimierę Staniak z Drze-
cina i Danusię Golubską ze Słu-

I znów, jak co roku, zapachniało w naszej bibliotece piernikami, lukrem, choinką i 
rodzinną, świąteczną atmosferą.

bic.  W świątecznym spotkaniu 
wzięło udział ponad 100 osób! 
Było to niezwykle nastrojowe i 
rodzinne wydarzenie, któremu 
towarzyszyła magiczna, przed-
świąteczna aura.

Dziękujemy wszystkim i cie-
szymy się bardzo, że w tak licz-
nym gronie mogliśmy spędzić 
ten przedświąteczny, wyjątkowy 
czas!

Zespół BPMiG w Słubicach
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Kostrzyn wyróżniony!

Podczas spotkania wręczono 
nagrody dla najlepszych trene-
rów, których podopieczni osią-
gnęli w bieżącym roku wysokie 
rezultaty w rywalizacji sporto-
wej, zapisując swoje nazwiska 
na kartach historii lubuskiego 
sportu. W trakcie uroczystości 
przekazane zostały również wy-
różnienia dla klubów sporto-
wych, zawodników oraz gmin 
województwa lubuskiego, które 
zdobyły czołowe miejsca, punk-
tując w ramach Systemu Współ-
zawodnictwa Sportowego Dzie-
ci i Młodzieży.

21 grudnia 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonko-
wie odbyła się uroczystość podsumowująca współza-
wodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2016 rok.

Wyróżnione gminy: Gorzów 
Wielkopolski, Zielona Góra, Żary, 
Witnica, Nowa Sól, Kostrzyn nad 
Odrą, Szprotawa, Babimost.

Źródło: www.kostrzyn.pl

Zmęczeni świątecznymi spotkaniami 
przy jak zwykle zastawionym do granic 
jego wytrzymałości stole, przytępieni hu-
kiem tysięcy petard i innych fajerwerków 
wkroczyliśmy z nowymi nadziejami w 
rok 2017. Jak zwykle również życzyliśmy 
sobie wszystkiego i niczego marząc w 
duchu żeby po prostu ten nowy był now-
szy i lepszy od starego. Koniec roku przy-
niósł ostateczną i kolejną klęskę woje-
wody Dajczaka przed sądem Naczelnym. 
Jakoś mnie to nie zdziwiło, bo już kilka 
dobrych dni przed tym rozstrzygnię-
ciem słyszałem, że w naszym starostwie, 
a raczej jego władzach panował spokój i 
pewność siebie. Dlatego należy już chy-
ba na zawsze przestać wierzyć w ten or-
gan, który symbolizuje niewidoma pani 

OKIEM RADNEGO

Czy wróci jeszcze normalność?

Robert 
Tomczak

radny

z wagą w swoich rękach. Koniec roku to 
również klęska naszego referendum. Pan 
komisarz i jego ludzie bardzo dokładnie i 
wnikliwie przeszukali wszystkie podpisy 
mieszkańców naszego powiatu i doliczyli 
się aż prawie 800 błędnych. Ktoś napisał 
niewyraźnie swoje nazwisko, bach do wi-
dzenia, ktoś pomylił jedną cyferkę swoje-
go peselu, bach do widzenia, ktoś w koń-
cu nie napisał przy adresie numeru domu, 
bach do widzenia. Nasi „przyjaciele”, którzy 
żywią się na obecnym układzie rządzącym 
z wielką satysfakcją przyjęli nasze potknię-
cia. Ba, nawet delikatnie zasugerowali, tak 
żeby nie można było im czegoś zarzucić, 
że zbieraliśmy podpisy dosłownie „po tru-
pach” i od młodocianych. Koniec końcem 
zabrakło niecałe 300 prawidłowych podpi-

sów żeby referendum się odbyło. Kilka dni 
temu złożyliśmy odwołanie do sądu ale 
mając na uwadze powyższe moje uwagi 
radziłbym się wstrzymać z jakimiś odru-
chami optymizmu czy nadziei. Tymczasem 
ekipa rządząca rzeczywiście rządzi i dzieli. 
Pan Starosta chwali się, że z premedytacją 
zataił przed radnymi fakt, że wojewoda nie 
może rozłożyć na raty wielkiego długu za 
terminal. Budżet w związku z tym został 
przyjęty tak jakby tej wiedzy nie było, bo 
jakby była to nie byłoby szansy na jego 
spięcie. Na informację taką jeszcze na sesji 
nie zareagował ani przewodniczący Wie-
sław Kołosza, ani jego zastępcy i co naj-
gorsze nic z tą wiedzą nie zrobili. Można? 
Można! Po nas choćby potop. Większość 
moich starszych (oczywiście tylko stażem, 

bo młodzi są wiecznie) „kolegów” radnych 
bez zmrużenia okiem godzą się na te 
wszystkie patologie. Ja, jako radny pierw-
szą kadencję również nie mogę zmrużyć 
oka, ale w nocy, kiedy obudzony kolejnym 
koszmarem powiatowym budzę się i ma-
rzę o normalności, która już wiem, że ra-
czej nigdy nie przyjdzie. Ale spokojnie, nie 
cieszcie się, nie oznacza to, że moje drugie 
wewnętrzne ja to zrozumie i pogodzi się. 
Ten drugi ja będzie 
walczył nadal. 

WSZYSTKIE STRONY MIASTA

Miło nam poinformować, że 
od roku 2017 serwis interneto-
wy naszkostrzyn.pl rozpoczął 
współpracę medialną z gazetą 
„Przekrój Lokalny”. Oba wy-
dawnictwa łączy to, że są pro-
wadzone przez pasjonatów, 
którzy pragną w sposób nowo-
czesny i atrakcyjny informować 
mieszkańców regionu o cieka-
wych wydarzeniach. Naszko-
strzyn.pl to serwis, który skupia 
się niemal wyłącznie na tema-
tach związanych z Kostrzynem 
nad Odrą i jego polityka za-
wiera się haśle promującym: 
„wszystkie strony miasta”. Ser-
wis prowadzi pasjonat, miejski 
radny i regionalista Bartłomiej 
Suski (szeroko pojęta tematy-
ka miasta, kultura i historia) we 
współpracy z Mariuszem Sta-
niszewskim (sport), Maciejem 

Z Przekrojem Lokalnym w rok 2017!
Frąckowiakiem (gospodarka) 
oraz całą masą ludzi zaangażo-
wanych na co dzień w relacjono-
wanie wszystkiego, co dzieje się 
w mieście. Serwis stara się infor-
mować także o nadchodzących 
wydarzeniach czy udostępniać 
na swoich łamach ciekawe treści 
odnalezione w sieci.

Miło nam, że nasze kilkuletnie 
doświadczenie w szeroko poję-
tej branży dziennikarskiej zosta-
ło zauważone, a naszkostrzyn.
pl może podzielić się efektami 
swojej pracy z szerszą grupą od-
biorców, czytelników Przekroju 
Lokalnego. Gazeta dociera do 
kilkudziesięciu tysięcy mieszkań-
ców północnej części wojewódz-
twa lubuskiego. Obecna jest na 
terenie powiatów: sulęcińskiego, 
międzyrzeckiego, słubickiego i 
gorzowskiego, w tym m.in. na 

terenie Kostrzyna nad Odrą. Na-
sza współpraca z gazetą będzie 
polegała nie tylko na powiela-
niu artykułów ale także na cie-
kawych felietonach, artykułach i 
fotorelacjach publikowanych na 
jej stronach oraz w serwisie prze-
krojlokalny.pl. 

Rok 2017 przynosi nowe wy-
zwania, ale także nadzieję na 
rozwój a marzenie to spełnia 
współpraca pomiędzy oboma 
wydawnictwami. Liczę zatem, 
że również Czytelnicy będą w 
stałym kontakcie z nami, aby-
śmy mogli dotrzeć wszędzie 
tam, gdzie dzieje się coś cieka-
wego – nie tylko w skali miasta 
ale również z punktu widzenia 
mieszkańca.

Bartłomiej Suski
redaktor prowadzący 

naszKostrzyn.pl


	_GoBack

