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KOLPORTAŻ 
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• Do skrzynek 
pocztowych

• 5 gr. za sztukę
• Rekomendacje
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Kostrzyn nad Odrą

511 225 133
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663 914 947
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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

Znamy już założenia  
reformy oświaty

KOSTRZYN NAD ODRĄ

„Małe Lubniewice zostaną 
symbolem polskiego seksu?”

LUBNIEWICE

Taki tytuł tekstu zamieścił 
na swoich stronach Su-
per Express. Oprócz tej 
gazety, dziesiątki innych 
periodyków, portali, roz-
głośni, stacji pisało i mó-
wiło w ostatnim czasie o 
Lubniewicach, w których 
nakręcono film „Sztuka Ko-
chania. Historia Michaliny 
Wisłockiej”. Co przyniesie 
miasteczku taki rozgłos? Z 
pewnością same korzyści.

>> cd. na s. 6
Prof. Zbigniew Izdebski w towarzystwie Magdaleny Boczarskiej na pla-

nie filmowym w Lubniewicach.

- „Uchwała Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą nr 
XXVI/192/17 w sprawie pro-
jektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego systemu naucza-
nia została podjęta w trybie 
nadzwyczajnym, bowiem 
tylko takiej formie może być 
wyrażone stanowisko Miasta 
w odniesieniu do zmian w 
Prawie oświatowym - wyja-
śniał radnym Marek Tatarewicz 
- projekt uchwały został wypra-
cowany przez zespół i po zatwier-
dzeniu trafi do Kuratorium, skąd, 
już zaopiniowany ponownie zo-
stanie poddany ocenie zespołu a 
następnie Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą. 
Zespół pracował w składzie: Ma-
rzena Brenk-Sułkowska (prze-
wodniczącej zespołu, naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Opie-
ki), Leszek Moczulski (dyrektor 
Gimnazjum Nr 1), Grażyna Kłysz 
(dyrektor Gimnazjum Nr 2), Elż-
bieta Naumowicz (Szkoła Pod-

Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wy-
nika z art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisów zmieniających uchwałę 
- Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 117 ust.1 i art.118 ww. ustawy z dniem 1 września 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podsta-
wową. Natomiast na podstawie odrębnych przepisów z dniem 1 września 2017 roku 
likwiduje się klasę I gimnazjum i nie przeprowadza się dalszych rekrutacji do obecnych 
gimnazjów. Zatem obecne roczniki sześciolatków i młodsze będą się już uczyć w syste-
mie szkół podstawowych. A co z obecnymi gimnazjami?

stawowa Nr 2), Marzanna Sen-
ger (Szkoła Podstawowa Nr 4) 
oraz radnych w osobach: Moni-
ka Sądej, Krystyna Srokowska, 
Jeremi Filuś, Marek Tatarewicz. 
Jak podkreślał na sesji ten ostat-
ni, główne założenia propono-
wanych zmian to:
- zachowanie sieci szkół oraz 
utworzenie czterech szkół 
podstawowych od 1 września 
2017 roku (w myśl projektu 
Gimnazjum Nr 1 stanie się SP Nr 
1, a Gimnazjum Nr 2 SP Nr 3), co 
przełoży się na brak zwolnień 
wśród kadry i mniejszymi kosz-
tami przystosowania szkół do 

nowego systemu naucza-
nia. Pozwoli to także w peł-
ni wykorzystać potencjał 
obecnej sieci szkół.
- regionalizacja oraz re-
organizacja systemu na-
uczania w postaci takiego 
przesunięcia uczniów po-
między szkołami, aby nie 
było m.in. dwuzmianowo-
ści w nauczaniu, jak to ma 
miejsce obecnie. Trzeba 

w tym miejscu wyraźnie zazna-
czyć, że obecni uczniowie klas III 
i VI mogą zostać przeniesieni do 
szkół podstawowych, powstają-
cych z przekształcanych gimna-
zjów. Mogą, bowiem wymaga to 
zgody ze strony rodziców.
W najbliższym czasie projekt zo-
stanie zaopiniowany przez Lu-
buskiego Kuratora Oświaty a w 
szkołach rozpocznie się kampa-
nia informacyjna. O szczegółach 
będziemy informować w kolej-
nych numerach gazety.

Bartłomiej Suski
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Pierwszy tomik wierszy Emilki Kusz
SŁUBICE 

Były wiersze, fotografie, zapro-
szeni goście i... niezwykła atmos-
fera. Niespodzianką dla Emilki 
była recytacja jej najnowszych 
wierszy przez grupę teatralną 
„Drewniane pudełko zwane 
wyobraźnią” działającą pod kie-
runkiem pani Barbary Druć. Na 
koniec spotkania były kwiatki dla 
poetki, autografy i pamiątkowe 
zdjęcia!

Zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy fotografii z Emilką w roli 
głównej oraz rozkładówek z jej 

W piątkowe popołudnie 27 stycznia odbyło się wyjątkowe spotkanie autorskie! W 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach gościliśmy 9-letnią Emilkę Kusz, 
która zaprezentowała swój pierwszy, ale jakże wyjątkowy tomik wierszy pt. „Wier-
sze, wierszyki”. 

tomiku przedsta-
wiających wier-
sze, kolorowanki, 
zagadki oraz ilu-
stracje autorstwa 
Tomasza Fedy-
szyna. Wystawę 
można obejrzeć w 
Oddziale dla Dzie-
ci słubickiej biblio-
teki. Spotkanie i 
wystawa została 
zrealizowana w ramach inicjaty-
wy „Młodzi zdolni”.

Zespół BPMiG Słubice

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. 
Rozpowszechnianie 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
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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.

Po styczniowym wydaniu 
Przekroju miałem kilkana-
ście telefonów w kwestii listy 
obietnic wyborczych Prawa 
i Sprawiedliwości, które od 
ponad roku publikujemy na 
naszych łamach w ramach pa-
trzenia na ręce władzy (w prze-
ciwieństwie do mediów pu-
blicznych, a szczególnie TVP, 
które patrzą na ręce krytykom 
władzy). Czytelnicy zwracali 
mi uwagę, że nie zmieniłem na 
zielony kolor obietnicy obniże-
nia wieku emerytalnego do 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn. Tłumaczyłem, że zrobi-
łem to całkiem świadomie, po-
nieważ zamierzałem zmienić 
kolor dopiero, gdy przepisy te 
zaczną obowiązywać, czyli w 
październiku 2017. Zgodziłem 

minął miesiąc

się jednak ulec sugestiom i od 
tego numeru gazety ta obiet-
nica będzie miała kolor zielony. 
Ale! miałem w sprawie obietnic 
jeszcze kilka innych telefonów. 
Dzwoniły starsze, oburzone 
osoby z pytaniem, dlaczego na 
kolor zielony zaznaczona jest 
obietnica „Leki za darmo dla 
seniorów”. – Moja żona choru-
je na stwardnienie rozsiane i za 
wszystkie leki nadal musimy pła-
cić – mówi pan Michał. Apteka-
rze przyznają, że realizuję tylko 
pojedyncze recepty oznaczone 
literą „S”. Powodów jest kilka. 
Najważniejszy, to bardzo krótka 
lista leków, które lekarze pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
mogą zaordynować pacjentom 
z pełną refundacją. Po drugie, 
lekarzowi nie jest tak łatwo za-

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

mienić leki na bezpłatne od-
powiedniki. By to zrobić musi 
wskazać wyraźne uzasadnienie 
zmiany terapii, w przeciwnym 
razie Narodowy Fundusz Zdro-
wia może lekarza ukarać. W 
związku z takim obrotem spraw 
kolor tej obietnicy zmieniamy 
na pomarańczowy do czasu, aż 
faktycznie seniorzy będą mogli 
z programu darmowych leków 
w pełni korzystać.

W tym numerze na pierwszej 
stronie piszemy o Lubniewi-
cach. Ta malowniczo położona 
miejscowość dostała swoje 5 
minut. Czy Michalina Wisłoc-
ka rozkręci turystyczny biznes 
miasteczka? Sama nie, ale od 6 
lat pomagają jej w tym mega 
aktywne władze, które konse-
kwentnie stawiają na turystykę. 
Lubniewice mają potencjał, a 
żeby się o tym przekonać, po 
prostu trzeba się tam wybrać.

Za nami Rock’n’Beer Fest. 
Dwa dni energetycznej mu-
zyki dla sympatyków ostrych 
brzmień. Na scenie SOK zagrały 

m.in. Kobranocka, Sztywny Pal 
Azji i Róże Europy. Niebawem 
w Sulęcinie odbędą się też 
koncerty Lao Che i Acid Drin-
kers. W czerwcu kolejna edycja 
Festiwalu Wake Up & Live. Nie 
bez przesady Sulęcin wkrótce 
będzie można nazwać stolicą 
rocka. To jednak nie jedyna 
działka Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury. O innych działaniach 
piszemy obszernie w mutacji 
A Przekroju. Zapraszamy do 
lektury (również nasz portal 
www.przekrojlokalny.pl).

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 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

Poszukuję pracy: posprzątam 
dom lub roznoszenie ulotek 
lub jako opiekunka do dziec-

ka. Tel. 722 106 696

Obiecuję, że będę nadal obiecywać…



3nr 2(50)/2017 9 lutego 2017

Bal karnawałowy w SOSW
SŁUBICE 

Przed feriami w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawcz ym 
w Słubicach odbył się 
coroczny Bal Karnawa-
łowy, w którym udział 
wzięły przedszkolaki 
i uczniowie klasy 1a 
Szkoły Podstawowej. 
Do naszego przedszko-
la zawitały przepiękne 
postacie z ulubionych 
bajek. Był to wspaniały dzień, 
pełny pozytywnych wrażeń oraz 
dobrej zabawy.

Dziękujemy rodzicom za cieka-

we pomysły na stroje dla swoich 
pociech oraz smaczny poczęstu-
nek.

Agnieszka Napierała

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

Spotkanie autorskie w bibliotece
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

Główni bohaterowie powieści 
to para detektywów z bliźnia-
czych miast – starszy i bardziej 
doświadczony Berdt Matuszek z 
Frankfurtu nad Odrą oraz młod-
szy, choć niezwykle ambitny 
Wojtek Miłosz ze Słubic. Obaj 
panowie łączą siły, aby odnaleźć 
zabójcę mieszkańca Frankfurtu, 
którego zwłoki znaleziono po 
polskiej stronie Odry.

„Morderstwo w dwumieście” 
to pierwsza część cyklu powie-
ściowego, który obecnie liczy 
już trzy części, a czwarta właśnie 
powstaje. Jednocześnie jest to 
pierwsza i jak na razie jedyna 
książka Sörena Bollmanna prze-
tłumaczona na język polski. Ko-
lejnych możemy się spodziewać 
jeszcze w tym roku.

Na spotkaniu pisarz przyznał, 
że od początku był nastawio-
ny na dotarcie ze swoją książką 
do polskiego odbiorcy, stąd tak 
dużo w niej polskich akcentów, 

Jest Niemcem, ale świetnie mówi po polsku, głównie dzięki żonie, która pochodzi 
z Poznania. Kocha polską kulturę i od lat angażuje się w budowanie dobrosąsiedz-
kich relacji na polsko-niemieckim pograniczu. W ostatnią środę stycznia w naszej 
bibliotece gościliśmy Sörena Bollmanna, pisarza z Frankfurtu nad Odrą, który przy-
jechał do nas, aby promować swoją książkę pt. „Morderstwo w dwumieście”. Spo-
tkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

które niejednokrotnie wywoły-
wały uśmiechy na twarzy zgro-
madzonej publiczności. Z pew-
nością zarówno książka, jak i jej 
twórca zachwycili kostrzyńskich 
czytelników.

„Morderstwo w dwumieście” 
tylko z pozoru jest powieścią 
kryminalną. Tak naprawdę 
głównymi bohaterami książki są 
dwa bliźniacze miasta Słubice 
i Frankfurt nad Odrą, które zo-
stały przedstawione barwnie, a 
zarazem bardzo autentycznie z 
mnóstwem odwołań do rzeczy-
wistości, cieszących szczególnie 
mieszkańców obu miast. Miej-
sca odwiedzane przez bohate-
rów powieści są opisane na tyle 
dokładnie, że można by opraco-
wać trasy turystyczne śladami 
Miłosza i Matuszka.

Sören Bollmann urodził się 
w 1970 roku w Duisburgu nad 
Renem, od ponad 17 lat wraz z 
żoną i dziećmi mieszka i pracuje 

we Frankfurcie nad Odrą, ponie-
waż, jak sam mówi, życie na po-
graniczu jest dla niego bardzo 
ciekawe i inspirujące. Od lat an-
gażuje się w słubicko-frankfurc-
kie transgraniczne projekty ma-
jące podnosić jakość życia po 
obu stronach Odry. To pierwsza 
wizyta Sörena Bollmanna w ko-
strzyńskiej bibliotece i miejmy 
nadzieję, że nie ostatnia. Z chę-
cią zaprosimy pisarza przy oka-
zji polskiego wydania drugiej 
części serii o Matuszku i Miłoszu, 
tym bardziej że już wiemy, że 
bohaterowie powieści pojawią 
się w Kostrzynie nad Odrą.

Michał Słupczyński
www.biblioteka.kostrzyn.pl
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Kolejny statek z zapałek zacumował  
w słubickiej bibliotece

SŁUBICE 

W wieku 6 lat „zbudował” po 
raz pierwszy statek. Był to prosty 
stateczek z desek, który, jak twier-
dzi Grzegorz, mało przypominał 
prawdziwy statek, ale unosił się 
na wodzie. Do konstruowania 
statków powrócił dwa lata temu. 
Pomysł, aby zająć się tworzeniem 
statków z zapałek wziął się, jak 
twierdzi młody konstruktor, z nu-
dów. Pierwszym modelem był ża-
glowiec, następnie powstał most. 
Do zbudowania jednego modelu 
potrzebuje ok. 7000 zapałek. 

O pracy nad prezentowanym 
modelem Bismarcka opowiada 
młody konstruktor: - Jest to pierw-
szy w Polsce model okrętu, który 
pływa. Został wykonany z 40 tysię-
cy zapałek, a praca nad nim trwała 
4 miesiące. Bismarck jest jedyny 
w swoim rodzaju, gdyż posiada 
obracane elementy na pokładzie, 
takie jak dźwigi i działa. Podczas 
budowy średnio zużywałem 500 
zapałek tygodniowo, ale były też 

W słubickiej bibliotece można już podziwiać pływający model pancernika Bismarcka zbu-
dowany z 40 tysięcy zapałek. Autorem statku jest młody modelarz z Drzecina - Grzegorz 
Trzmielewski, który na co dzień uczy się w Zespole Szkół Budowlanych w Gorzowie.

takie dni, że wyrabiałem tygodnio-
wą normę w 1 dzień! Model był już 
kilkakrotnie wodowany i znakomi-
cie spisuje się na wodzie! Dlatego 
też postanowiłem, że będę zabierał 
go na różne zawody modeli pły-
wających. Obecnie pracuję już nad 
kolejnym statkiem, będzie to mo-
del włoskiego pancernika  „Vittorio 

Veneto”.
Model pływającego pancernika 

Bismarcka prezentowany jest w 
oddziale dla dorosłych słubickiej 
biblioteki. Zapraszamy!

Zespół BPMiG Słubice

Słubiczanie pięknie zagrali dla WOŚP
SŁUBICE 

W niedzielę 15 stycznia na uli-
ce miasta wyszło blisko 100 wo-
lontariuszy, wśród których była 
głównie młodzież, choć nie tylko. 
Na bazar z własnoręcznie upie-
czonymi rogalikami wybrały się 
panie, które w wolnych chwilach 
grają w „dwójce” piłkę siatkową. 
Postanowiły, że upieką ciasta i to 
będą ich „cegiełki”. Słodkości cie-
szyły się dużym powodzeniem 
wśród osób odwiedzających w 
niedzielę Słubicki Miejski Ośro-
dek Kultury, w którym odbywał 
się finał WOŚP.

– Takich osób, które pokazały ka-
wał serducha było znacznie więcej 
– opowiada Małgorzata Horyza 
ze słubickiego sztabu i wspomina 
choćby pracownice banku Pekao 
SA, które od 15.00 do północy 
liczyły zebrane pieniądze. Słubi-
czanie otworzyli też serca pod-
czas licytacji, które towarzyszyły 
zbiórce. Na licytacje trafiły m.in. 
rzeczy podarowane przez Łuka-
sza Fabiańskiego, które okazały 
się największym hitem. Jedna z 
jego koszulek została sprzedana 
za 2 tys. zł, druga za 1 tys. zł, nato-
miast piłka z autografem bramka-
rza reprezentacji Polski, którą po-

W Słubicach udało się zebrać ponad 88 tys. zł. - To rekordowa kwota! – podkreśla 
szef słubickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tomasz Pilarski. W 
ubiegłym roku podczas finału WOŚP zebrano 57 tys. zł. 

darował Urząd Miejski poszła za 
800 zł. Nabywcę znalazła też fla-
ga z herbem gminy (1100 zł), wy-
cieczka rowerowa z burmistrzem 
(1300 zł), jogging z zastępcą bur-
mistrza (400 zł), unikalna replika 
dzwonu z kościoła mariackiego 
podarowana przez T. Ciszewicza 
(500 zł), wizyta w winnicy Turnau, 
której współwłaścicielem jest 
Grzegorz Turnau (1400 zł - w 
całej Polsce na aukcje trafiły tylko 
dwa takie `vouchery ).

Nie sposób wymienić wszyst-
kich licytacji, ale trzeba przyznać, 

że znacząco wsparły one tego-
roczną zbiórkę. 

Przez cały czas trwania fina-
łu WOŚP, w SMOKu były tłumy. 
To zasługa dzieci z przedszkoli i 
szkół, młodzieży, która przygo-
towała ciekawy program arty-
styczny, zespołów muzycznych 
i tancerzy. SMOK przyciągał też 
warsztatami tanecznymi i pla-
stycznymi, przed budynkiem 
można było pojeździć quadem i 
obejrzeć sprzęt strażaków ze słu-
bickiej OSP.  

Red na podst. www.slubice.pl

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

Audiobooki w bibliotece!
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

W odpowiedzi na zapotrze-
bowanie czytelników w naszej 
ofercie pojawiło się kilkadziesiąt 
audiobooków, czyli książek do 
słuchania. Wśród nich każdy znaj-
dzie dla siebie coś ciekawego. Dla 
miłośników dobrej lektury pole-
camy znane powieści, krymina-
ły i thrillery. Obcowanie z lite-

ratura jeszcze nigdy nie było tak 
wygodne. Audiobooków można 
słuchać w samochodzie, autobu-
sie, podczas wykonywania prac 
domowych. Oferta będzie stale 
uzupełniana.

Serdecznie zapraszamy!

www.biblioteka.kostrzyn.pl
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792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

Audiobooki w bibliotece!
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

Kostrzynianie mają wielkie serca
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

Podczas, gdy z Placu WP 
wyruszyło setki wolon-
tariuszy, w kostrzyńskim 
Amfiteatrze trwają ostat-
nie przygotowania… Po 
kilku godzinach Kostrzyń-
ska Orkiestra Dęta wyko-
nuje hymn WOŚP, na do-
bry początek Biegu „Policz 
się z Cukrzycą”, współorga-
nizowanego przez MOSiR 
w Kostrzynie nad Odrą. 
Podczas zapisów do biegu 
zaczyna już działać loteria, 
sklepik, kawiarenka prowa-
dzona przez kostrzyńskich 
Seniorów czy stanowisko 
Miejskiej Biblioteki w Ko-
strzynie nad Odrą, gdzie 
można nabyć za symbo-
liczny datek wspaniałe po-
zycje książkowe czy zagrać 
w wyjątkowego flipera. Po 
kilku godzinach pojawiają 
się pierwsze puszki, a re-
kordzistką wśród wolon-
tariuszy okazuje się Sonia 
Jędrzejczak z SP 4, która 

W Kostrzynie nad Odrą, jak w całej Polsce już od ćwierćwiecza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
po raz kolejny dała czadu! Nie przeszkodziła kapryśna pogoda, brak wsparcia ze strony służb mun-
durowych czy całe negatywne zamieszanie wokół osoby Jurka Owsiaka, „dyrygenta” WOŚP. W tym 
roku wolontariusze zbierali do puszek dla ratowania życia i zdrowia dzieci i seniorów. Był bieg prozdro-
wotny, były: licytacje, koncerty i cała masa innych atrakcji.  I po raz kolejny padł rekord: 90.116,67 zł

w trzech pełnych datków 
puszkach zgromadziła 
łącznie 2.485,59 zł.

WOŚP to jednak przede 
wszystkim koncerty i tutaj 
chyba nikt nie mógł na-
rzekać na nudę – najpierw 
zaprezentowały się dzieci 
z kostrzyńskich szkół i For-
macja Taneczna RollDan-
ce, następnie publiczność 
porwała Kapela u Tadka, 
formacja MEGA BAND a 
na rockowy finał zapewnił 
zespół MAJA LUMASEPIO. 
W międzyczasie odbywa-
ły się licytacje i tutaj nie 
sposób nie wspomnieć o 
Dyrektorze KCK Zdzisła-
wie Garczarku, który po 
prostu pokazał „jak to się 
robi” nie tylko zachęcając 
do licytacji, ale wręcz pory-
wając do udziału w atrak-
cyjnych aukcjach, gdzie 
można było zakupić m.in. 
voucher na naukę pierw-

szej pomocy z Andrzejem 
Kuntem, gadżety Lecha 
Poznań, wspaniałe dzieła 
sztuki i przedmioty ofia-
rowane przez sponsorów. 
Dość powiedzieć, że uda-
ło się zebrać aż 19.880 zł! 
Jeśli chodzi o sponsorów, 
czek na 15.000 zł na rzecz 
WOŚP ofiarowała firma 
ICT Polska Sp. z.o.o., który 
przekazał osobiście dyrek-
tor ds. marketingu Tomasz 
Walicki. Podczas 25. Fina-

łu WOŚP nie można było 
także zapomnieć o tych 
wszystkich, którzy przez te 
lata organizowali tę akcję 
w naszym mieście i uro-
czyście, na scenie, zostali 
oni uhonorowani. Po kilku 
godzinach wspaniałej za-
bawy  poprzeplatanej li-
cytacjami finał zakończyło 
„Światełko do Nieba”.

Bartłomiej Suski 
/ naszkostrzyn.pl
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Na Michalinę Wisłocką, naj-
słynniejszą polską seksuolog 
Lubniewice postawiły już kilka 
lat temu. W miasteczku nad jed-
nym z jezior w 2012 r. powstał 
park imienia autorki „Sztuki Ko-
chania” – pierwszego w historii 
Polski podręcznika na temat sek-
su (park wkrótce ma być rewita-
lizowany). Dlaczego Wisłocka? 
Ponieważ tutaj lekarka trafiła za 
czasów PRL-u do jednego z lub-
niewickich zamków w ramach 
Wczasów Pracowniczych. W Lub-
niewicach przeżyła burzliwy ro-
mans, którego efektem stała się 
właśnie „Sztuka Kochania”. Książ-
ka przez lata sprzedała się w 7 
mln egzemplarzy czym pobiła 
nie tylko nakład Pana Tadeusza, 
ale także Biblie.

Scenariusz do filmu, a zatem 
cały film powstał dzięki książce 
Violetty Ozminkowski „Sztuka 
kochania gorszycielki”, która była 
biografią seksuolożki. Zaraz po 
jej ukazaniu się kilku producen-
tów zaczęło zabiegać o możli-
wość wyprodukowania filmu.

Wróćmy jednak do początku. O 

„Małe Lubniewice zostaną symbolem polskiego seksu?”
<< cd. ze s. 1

Eryk Lubos i Magdalena Boczarska

okolicznościach powstania bio-
grafii Michaliny Wisłockiej opo-
wiada nam burmistrz Lubnie-
wic Tomasz Jaskuła – Park im. 
dr Michaliny Wisłockiej powstał 
w Lubniewicach, dzięki naszej 
współpracy z prof. Zbigniewem 
Izdebskim – mówi – Otwarciu w 
2013 r. towarzyszyła ogólna dys-
kusja o „Sztuce Kochania” z najwy-
bitniejszymi postaciami ze świata 
seksuologii. Wtedy też doszło do 
spotkania Violetty Ozminkowski z 
Krystyną Bielewicz, córką Michali-
ny Wisłockiej. Panie bardzo przy-
padły sobie do gustu. Wzajemne 
zaufanie zaowocowało przekaza-
niem pisarce pamiętników Micha-
liny Wisłockiej.

Biografia Wisłockiej ukazała 
się w 2014 r. W książce, tak jak w 
życiu Wisłockiej bardzo ważne 
miejsce zajęły Lubniewice. Książ-
ką i historią słynnej seksuoloż-
ki zainteresowali się Krzysztof 
Terej i Piotr Woźniak-Starak, 
twórcy filmu Bogowie. Scena-
riusz do filmu napisał Krzysztof 
Rak. Jak podkreśla jednak T. Ja-
skuła był on wielokrotnie zmie-
niany – Scenariusz zmieniano 14 

razy. Konsultantem był prof. Iz-
debski, który zadbał o to, by rów-
nież w filmie Lubniewice odegrały 
ważną rolę – podkreśla. 

W uzgodnieniach cały czas 
uczestniczyła również gmina – 
Przekonywaliśmy producentów, 
żeby sceny z Lubniewic były krę-
cone w Lubniewicach – kontynu-
uje Jaskuła – negocjacje trwały 4 
miesiące i zakończyły się naszym 
sukcesem. A trzeba mieć świado-
mość, że na planie filmu pracowa-
ło ponad 100 osób, co wiązało się 
z ogromnymi kosztami.

Zdjęcia do filmu powstały w 
zespole pałacowo – zamkowym, 
w którym kiedyś gościła Michali-
na Wisłocka. – Reżyser filmu Ma-
rysia Sadowska powiedziała, że 
była to najlepsza decyzja. Odtwór-
czyni tytułowej roli Magdalena 
Boczarska powtarzała, że to total-
nie magiczne miejsce, w którym 
czuć ducha Wisłockiej – dodaje 
burmistrz. 

Okazuje się więc, że rola Lub-
niewic w filmie to nie przypadek 
i trzeba było na nią ciężko zapra-
cować – Wiara, konsekwencja sze-
ściu lat współpracy z pros. Zbignie-

wem Izdebskim spowodowały, ze 
Lubniewice mają swoje 5 minut. 
Film dał Lubniewicom promocję, 
jakiej to miasto nie miało nigdy 
wcześniej – podkreśla Jaskuła. 

Gmina kuje żelazo
- Będziemy ciężko pracować, 

żeby ten rozgłos wykorzystać 
– mówi energiczny burmistrz 
– Szykujemy się do festiwalu po-
święconego dr Michalinie Wi-
słockiej, który będzie absolutnie 
najważniejszym kulturalnym wy-
darzeniem w regionie. Planujemy 
zrobić też szlak im. dr Wisłockiej 
i wydać folder. Takiego rozgłosu 
nigdy wcześniej nie mieliśmy i za-
mierzamy to odpowiedzialnie wy-

korzystać – podkreśla Jaskuła.
Po pierwszym tygodniu od 

premiery film „Sztuka Kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej” 
obejrzało ponad pół miliona 
osób! To rewelacyjny wynik w 
polskiej kinematografii. Już 10 
marca film będzie można zoba-
czyć w Lubniewicach. Szczegó-
łowe informacje już wkrótce na 
naszej stronie internetowej. 

Tekst: Adam Piotrowski
Foto. Jarosław Sosiński / 

Watchout Productions 

Rycerz na metalowym rumaku
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

Jakub Korżyński już od kilku lat re-
alizuje swoje dwie życiowe pasje - mo-
tocykle i społeczne pomaganie innym. 
Zresztą, jak sam przyznaje, bez swoich 
wspaniałych kolegów, zrzeszonych w 
nieformalnej grupie motocyklowej Free 
Riders, nie mógłby nawet marzyć o poło-
wie tego, co udało się osiągnąć. Zaczęło 
się niewinnie - szwagierka poprosiła, żeby 
przebrał się za Mikołaja i rozdał prezenty 
w jeden ze wsi. Bieda, z którą się zetknął 
podczas tej akcji zmotywowała go, aby 
skrzyknąć kolegów i koleżanki z którymi 
znał się z wojaży motocyklowych i szybko 
podjęli decyzje. Każdy dał to co mógł i tak 
się zaczęło pomaganie innym. W chwili 
obecnej motocykliści pomagają już ośmiu 
rodzinom, które mogą na nich liczyć 
nie tylko w okresie świąt ale także przy 

W Kostrzynie nad Odrą znają go chyba wszyscy. Jakub Korżyński to postać kontrowersyjna, ale jedno trzeba mu oddać - to człowiek o wiel-
kim sercu, społecznik i prawdziwy wulkan energii, który swoimi pomysłami potrafi także zarazić innych. Motocyklista, który potrafi połączyć 
swoją pasję z chęcią pomagania innym jest znany w całym regionie i dlatego też nie może dziwić, że zdeklasował rywali w plebiscycie 
Gazety Lubuskiej „Człowiek Roku Krono 2016” w etapie regionalnym, aby w finałowym, wojewódzkim etapie zając wysokie, trzecie miejsce. 
Niektórzy nazywają go „rycerzem na metalowym rumaku” i trudno z  tym określeniem się nie zgodzić.

przygotowaniu dzieci do szkoły, 
drobnych i bardziej poważnych 
remontach w gospodarstwie czy 
po prostu na życzliwej rozmowie 
i ciepłym słowie. Jak przyznaje 
Jakub i jego koledzy, ta pomoc 
przynosi mnóstwo satysfakcji 
i radości a radość na twarzach 
tych, którym w życiu na co dzień 
wiedzie się naprawdę ciężko, jest 
po prostu bezcenna. Na profilu 
FaceBookowym Jakuba można 
odnaleźć zresztą bogatą doku-

mentację zdjęciową, bowiem tą radością 
chce i dzieli się z innymi, zarażając coraz to 
kolejne i kolejne osoby do pomocy…

Sztandarowym pomysłem Korzika stałą 
się jednak akcja MOTOMIKOŁAJE, która 
od kilku lat jest organizowana przez mo-
tocyklistów, przy wsparciu ludzi dobrej 
woli. Za zebrane datki motocykliści kupu-
ją słodycze i inne drobiazgi, które rozdają 
w przedszkolach w Mikołajki a także pod-
czas Jarmarku Adwentowego, gdzie ry-
cerze na lśniących maszynach wjeżdżają 
na Plac WP i obdarowują wszystkich słod-
kościami. To jednak nie koniec – Jakub 
namówił także kolegów i koleżanki, aby 
przygotowywać wyprawki szkolne dla po-
trzebujących, organizować konkursy pla-
styczne dla dzieci  czy wreszcie zaprasza 
na uroczyste  rozpoczęcie i zakończenie 

sezonu motocyklowego, pielgrzymki mo-
tocyklowe czy wspólne parady przez mia-
sto. Wszystko to robi jednak społecznie i 
sprawia mu to wielką frajdę. Zapowiada 
kontynuację akcji tak długo,  dopóki mu 
sił starczy a Grupa Motocyklowa Free 
Riders będzie razem z nim realizowała 
wspomniane akcje. Tym bardziej cieszy 
fakt nominacji a następnie wysoki wynik 

w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Człowiek 
Roku Krono 2016”, który Jakub Korżyński 
dedykuje tym wszystkim, którzy przez te 
lata razem z nim bezinteresownie poma-
gali innym, często kosztem swojego czasu  
wolnego i rodziny. Korzik to rycerz na me-
talowym rumaku i myślę, że jeszcze nie raz 
nas zaskoczy…

Naszkostrzyn.pl
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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Ekoludki”
KOSTRZYN NAD ODRĄ

Życzenia, łakocie, laurki, pre-
zenty, całusy, uściski i wiele, wie-
le innych wspaniałości – tym 
wszystkim zostali obdarowani 
wyjątkowi goście, którzy odwie-
dzili naszych przedszkolaków. 
Babcie i dziadkowie to osoby, 
które szczególnie zasłużyły na tak 
wyszukany i cenny prezent jak mi-
łość wnuków. Ten szczególny dla 
nich dzień postanowiliśmy uczcić 
w każdej grupie w zupełnie inny, 
aczkolwiek wyjątkowy sposób. 
To właśnie oni, zaraz za rodzicami 
są najważniejszymi osobami w 
życiu każdego małego człowie-
ka. Świętowanie w Ekoludkach 
zaczęliśmy od grupy 3-latków, 
która 19 stycznia wraz z panią 
Kariną przedstawiła drogim bab-
ciom i dziadkom krótką historię 
przedszkolaka, która zachwyciła 
wszystkich rytmicznymi tańcami, 
pięknymi wierszami, a także pio-
senkami rozgrzewającymi serca 
najbliższych. Dzień później, 20 
stycznia uroczystość Dnia Babci 
i Dziadka obchodzono w grupie 
4-latków. Chłopcy przystrojeni w 
muchy, a dziewczynki w kolorowe 
kwiatki pod czujnym okiem pani 
Gosi pięknie śpiewały piosenki i 
recytowały wiersze zadedykowa-
ne dla swoich najukochańszych 
gości. Na koniec przedstawienia, 
4-latki zaniosły swoim gościom 

podarunek, kawałek ciasta, a na 
dodatek jak wisienka na torcie 
przytulili się i pocałowali, szep-
cząc do ucha: „Kocham Cię bab-
ciu! Kocham Cię dziadku!”. Przy-
szedł czas na grupę 5- i 6-latków, 
które w tym roku w ramach reali-
zacji rocznego planu pt: „Razem 
z książką wchodzę w świat” przy-
gotowali na ten szczególny dzień 
inscenizację bajek: „O dwunastu 
miesiącach” i „Królewna Śnieżka”. 
24 stycznia Dzień Babci i Dziadka 
obchodzono w grupie 5-latków. 
Licznie zgromadzeni dziadko-
wie z wielkim zniecierpliwieniem 
oczekiwali na występ wnuków. 
Nietuzinkowa gra aktorska zadzi-
wiła wszystkich zgromadzonych, 
a widownia oszalała z zachwy-
tu nagradzając dzieci gromkimi 
prawami. Cykl obchodów uro-
czystości Dnia Babci i Dziadka 
zakończyła grupa 6-latków, która 
26 stycznia niczym profesjonal-
ni aktorzy odegrała bajkę pt.: 
„Królewna Śnieżka”. Część grupy 
wcieliła się w 12 miesięcy, które 
złożyły dziadkom piękne życzenia 
na cały rok, a następnie pani Aga-
ta zaprosiła dziadków na drugą 
część przedstawienia. Dziadkowie 
z uwagą i wzruszeniem oglądali 
ostatni przedszkolny występ swo-
ich wnuków.

W niesamowicie miłej atmosfe-

rze minęły 4 dni świętowania Dnia 
Babci i Dziadka, a to wszystko po 
to, aby każdy z nich mógł poczuć 
się w tym dniu wyjątkowo. Ser-
deczne podziękowania za trud i 
zaangażowanie w wychowaniu, a 
także moc życzeń oraz całusów na 
cały rok dla wszystkich dziadków 
życzą Ekoludki!     

Źródło: Naszkostrzyn.pl
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Żyjemy w dziwnych czasach. Nie jest 
to jednak rewolucyjna teza, bo poziomy 
dziwności, a co za tym idzie i nienormal-
ności są chyba wyznacznikiem w każdym 
czasie i miejscu na tym świecie. Z racji za-
interesowań i obecnych mych bytności 
nie mogę nie komentować tego co się 
dzieje w naszym samorządzie, a także 
tego co szykują nam wszystkim polity-
cy z Wiejskiej. Trwa w najlepsze niczym 
Klan czy inna Plebania spektakl powia-
towy. Pierwszoplanowi aktorzy grają 
bardzo dobrze udając, że jest wszystko 
w najlepszym porządku. A w porządku 
nie jest nic. Tych nienormalnych i w su-
mie według naszych przeciwników win-

OKIEM RADNEGO

Normalność to rzecz względna…
nych za wszystko zostało nas już tylko tro-
je radnych. Próbowałem ostatnio nawet 
zaproponować łatanie finansów od nas 
samych zmniejszając diety nas radnych i 
pensje zarządu o 50 %. Dodając do tego 
oszczędności na etatach w powiatowych 
jednostkach dla radnych z koalicji rządzą-
cej i uzyskanych z zakończenia wspierania 
gazety szefa SLD Roberta Włodka wyszło 
mi nawet 500 tys. zł rocznie. Niestety, z 
moją propozycją nawet się państwo radni 
i zarząd nie zapoznali brutalnie zabierając 
mi głos przez przewodniczącego Kołoszę 
na początku sesji. Widać takie jest prawo 
silniejszego i z tym po prostu trzeba się 
pogodzić. Za to co się dzieje z finansami 

powiatu powinni odpowiedzieć ludzie, 
którzy od kilku lat ciągali się po sądach, a 
którzy dziś idą ręka w rękę i brną pomimo 
kolejnych finansowych konsekwencji w 
to bagno. Na zewnątrz jednak ta pijarowa 
maszynka stara się wyglądać jako tako 
mydląc oczy wszystkim dookoła. Kiedyś 
jednak wszyscy odpowiemy za to co pod 
tą mydlaną kopułą się znajduje. Na koniec 
kilka zdań o nowej propozycji, która może 
zmieść wielu prezydentów, burmistrzów 
i wójtów z najważniejszych foteli samo-
rządowych. Jeśli do tego dojdzie to ze 
stanowiskami pożegnają się najbliżsi na-
szym terenom burmistrzowie Ciszewicz, 
Kozłowski i wójt Stolarski. Cała trójka stała 

na czele naszej samorządowej, powiato-
wej koalicji. Tu też bym widział ich po-
tencjał i wielkie wszak doświadczenie. 
Mam nadzieję, że zamienią kilka osób, 
które szybko zapomniały co to znaczą 
słowa honor, prawda i uczciwość. Żyje-
my jednak w dziwnych czasach i często 
to co wydaje się normalne i prawidłowo 
zastępowane jest 
czymś zupełnie 
odwrotnym. 

Robert Tomczak

Turniej rozegrano o „Puchar 
Starosty Gorzowskiego” Małgo-
rzaty Domagały oraz „Puchar 
przechodni Przewodniczącego 
Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą” 
Marka Tatarewicza. Do rywa-
lizacji przystąpiło 12 zespołów 
podzielonych na dwie grupy, w 
których rozegrano mecze „każ-
dy z każdym”. Zwycięzcą turnie-
ju został zespół Steinpol-Ilanka 
Rzepin który w finale pokonał 
drużynę UKS Dębno, w meczu o 
3 miejsce Celuloza Kostrzyn po-
konała Perlę Cybinka. Miasto Ko-
strzyn nad Odrą reprezentowały 
trzy zespoły: UKS „Czwórka” 
Kostrzyn nad Odrą, UKS „Ce-
luloza” Kostrzyn, Lech Poznań 
FA Dariusza Dudki. Oficjalnego 
powitania zawodników, gości, 

„Torneo Lubuskie” dla Ilanki Rzepin
KOSTRZYN NAD ODRĄ / SŁUBICE

8 stycznia w hali Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą odbył się Halowy Turniej „Tor-
neo Lubuskie” Żaków Kostrzyn 2017, rozgrywany w ramach Ogólnopolskiego Programu 
„Piłkarski Laur”. Turniej zorganizowany został przez MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, firmę 
„Colloseum Marketing Sport” oraz UKS „Celuloza” Kostrzyn. 

kibiców dokonał dyrektor MOSiR 
Zygmunt Mendelski, następnie 
głos zabrał przewodniczący Rady 
Miasta Kostrzyn nad Odrą Marek 
Tatarewicz a otwarcia Turnieju w 
imieniu Starosty Gorzowskiego 
dokonał członek Zarządu Powia-
tu Gorzowskiego Antoni Sołtys. 

Około godziny 10.15 na bo-
isko wybiegli młodzi adepci piłki 
nożnej i rozpoczęły się zmagania 
turniejowe, które trwały do go-
dziny 16.30. Rozegrano łącznie 38 
meczów w tym 30 w fazie grupo-
wej i 8 w finałowej, strzelono 73 
bramki co dało średnio 1,9 goli na 
mecz. Indywidualnie sukcesy od-
nieśli także zwodnicy z Kostrzyna 
i tak: Emil Waskin - UKS „Celulo-
za” został wybrany najlepszym 
zawodnikiem turnieju, a Maciej 

Prusinowski - UKS „Celuloza” z 
dorobkiem 7 goli został „królem 
strzelców” turnieju. Klasyfikacja 
końcowa turnieju i pełne wyniki 
znajdą Państwo na stronie: www.
naszkostrzyn.pl.

Turniej był też okazją do na-
grodzenia „Przyjaciół Programu 
Piłkarski Laur”, wyróżnienia z rąk 
Mirosława Wrzesińskiego otrzy-
mali: Andrzej Kunt - burmistrz 
Miasta Kostrzyn nad Odrą, Ma-
rek Tatarewicz – przewodniczący 
rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, 
Małgorzata Domagała – starosta 
Powiatu Gorzowskiego, Artur i 
Dariusz Melka – firma BestButy

Mariusz Staniszewski

http://www.naszkostrzyn.pl/
http://www.naszkostrzyn.pl/
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