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Flash-News
Przeżyjmy to raz jeszcze: skorowidz tekstów w &bdquo;Gońcu Lokalnym&rdquo; -o- Rok 2012-o20:33.[4.01].Lokalne.. <Czas Nocny> Ulli tarmosi: od wczoraj zagnieździło się nad Książem silne
wietrzysko,i ma tak wiać do jutrzejszego południa. Pozostał zamęt: żagańska firma recyklingowa
odbierała dziś wystawki sprzętu wielkogabarytowego AGD i pochodne, szkopuł polega na tym, że
niektóry na ulotkach mieli datę odbioru na 4 luty. Policjanci do 22-ej: od lutego nie będzie już zespołu
dyżurnych policjantów w kożuchowskim komisariacie. *Czytaj w CSI nr 1'12/serwis Orszak Trzech
Króli i widowisko przy ratuszu 12:05.[5.01]. Region. Zielona Góra. 6 stycznia w święto Objawienia
Pańskiego na odrestaurowanym deptaku pojawi się po raz pierwszy Lubuski Orszak Trzech Króli. Będzie to impreza ludyczna &ndash; mówią organizatorzy. - Wszyscy uczestnicy otrzymają papierowe
korony. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo; - nr1'12/sekcja wydarzenia 20:32.[5.01].Lokalne.
<Tempo Wieczorne> Requiem kożuchowskie: przedsiębiorcy uciekają z miasta i gminy, jesteśmy
więc świadkami umierania Kożuchowa? Burmistrz zaprasza: będą konsultacje dot. stworzenia dobrej
uchwały w temacie realizacji inicjatyw lokalnych. Z internetem za pan brat: kolejna inicjatywa i
projekt realizacyjny Stowarzyszenia Czarna Struga. Licytacyjne atrakcje WOŚP w Lubuskiem
20:51.[7.01].Region.Mycie okien przez panią wiceprezydent Zielonej Góry, wykupienie największego
krasnala na świecie czy zostanie żołnierzem elitarnej jednostki wojskowej &ndash; to niektóre atrakcje
finału XX Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj, będzie się działo! *Czytaj w &bdquo;Oblicze
Dnia&rdquo;-1'12/wydarzenia 20:24.[12.01].Lokalne <Pielgrzym> Skopiował Czarną Strugę:
prezydent Nowej Soli, podobne jak Stowarzyszenie Czarna Struga apelują o przekazywanie 1%. Soluś
nie podbił świata: zwycięzca licytacji za krasnala zapłacił 660 zł na jeden dzień własności. Przyszłość
z opóźnieniem: z jednodniowymi opóźnieniem uprzątnięto wystawione śmiecie, uczyniła to jeszcze
stara firma Eko -bud w towarzystwie TEW-u, które to firmy niebawem połączą się. Adieu monitoring:
po likwidacji kożuchowskiego zespołu dyżurnych policjantów w praktyce nikt nie ogląda nocą
przesyłanego obrazu z kamer w mieście. Podwójny Ulli: nad okolica szaleje potężna wichura, porywy
wiatru dotąd tu niespotykane. *Czytaj w CSI nr 1'12'serwis. Styczeń miesiącem świętowania u
paulinów 21:12.[12.01].Kraj.15 stycznia we wszystkich klasztorach paulinów odbędą się uroczystości
św.Pawła Pustelnika.Poprzedziły je tygodniowe Paulinki. Świętowanie zakonnicy zakończą świętem bł.
Euzebiusza z Ostrzyhornia, założyciela zakonu. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-nr 1
21:31.[14.01].Lokalne. <Weekend> Rękawice zostały rzucone: jesteśmy świadkami rywalizacji
krwiodawców spod szyldu Wiarusa. Rubacha kontruje Ogrodnika: były pracownik kożuchowskiego
ratusza co chwilę zaskakuje byłego pracodawcę. Nie chcą rewizora: wbrew sugestiom urzędasów
starostwa nowosolskiego, nikt nie chce utrzymywać etatu konwertora zabytków. Zza winkla: zamiast
sportowca biega przez wieś biznesmen. *Czytaj w CSI nr 1'12/serwis. 20:24.[17.01].Lokalne.
<Wysłaniec Nocny> . Jutro radni wkraczają do ratusza: nadzwyczajna sesja z jedną uchwałą dot.
gospodarki śmieciami. To już plaga: z dokładnością egipskich plag, wnioski kożuchowskiego magistratu
o wsparcie z programu &bdquo;Odnowa i rozwój wsi&rdquo; są odrzucane. Po kielichu do Głogowa:
czarne chmury zawisły nad nowosolanami, jako pijani będą odwożeni do izby wytrzeźwień aż do
Głogowa! Postawili się i zamącili: starostwo pragnie powołać w powiecie stanowisko dla konserwatora
zabytków, radni Otynia pokazali na to figę. *Czytaj w CSI nr 1'12/serwis 18:05.[18.01].Lokalne.
<Telegraf> . Wiosna: ...panie sierżancie. Kolęda: od jutra książan odwiedza ksiądz proboszcz.
Podzwonne: dwie śmieciarki dziś obsługiwały Książ. Hity internetu: na świecie hitem jest rozmowa
dwóch włoskich kapitanów, z kolei na lokalnym podwórku - eks-kożuchowianin J.D. pracujący w
Słubicach. *Więcej w CSI nr 1'12/serwis. 22:05.[19.01]. Internetowa strona &bdquo;Gońca
Lokalnego&rdquo; otrzymała wyróżnienie w nominacjach nagród Stowarzyszenia Gazet Lokalnych SGL
Local Press 2011. Na świętoszowskim poligonie szkoli się &bdquo;Czarna Dywizja&rdquo;
19:24.[21.01].Region.Załogi czołgów Leopard 2A4 ruszyły do kontrataku. Pancerniaków wspierał
ostrzał artyleryjski baterii Goździków.Na nacierające Leopardy czekała już zasadzka i pancerny
pojedynek. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-styczeń'12/wydarzenia 18:54.[21.01].Lokalne.
<Poczta Nocna>. Bądź bezpieczny w sieci: w najbliższą środę,25 stycznia w Książu ruszają zajęcia w
ramach programu &bdquo;Bądź bezpieczny w sieci&rdquo;.Ciemność, ciemność widzę:nic nie
zapowiada się, aby na kożuchowskim po koszarowym osiedlu znikły ciemności, raj dla tzw. elementu.
Rubacha dostaje baty: został porównany do wodza Korei Północnej, Kim Dzong Ila. *Czytaj w CSI nr
1'12/serwis &bdquo;Goniec&rdquo; rozpoczyna stawianie trudnych pytań 19:16.[21.01].Lokalne. Jak z
bicza strzelił przeleciał nam rok od wyborów samorządowych, a to okazja, aby tu i ówdzie wcisnąć nos
i zadać kłopotliwe pytania. Czy burmistrz, Andrzej Ogrodnik ma odwagę, aby na otwartym spotkaniu z
mieszkańcami gminy podsumować pierwszy swój rok rządzenia miastem i gminą? *Szczegóły
wkrótce. 21:57.[23.01].Lokalne. <Nocnym Sprintem>. Finisz kropienia: ksiądz był zadowolony, na
dzisiejszą, kończącą kolędę, pogoda też dopisała. Plan uroczystości SGL Local Press 2011: nominację,
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przypomnijmy do nagrody za najlepszą stronę internetową gazet lokalnych otrzymał również i
&bdquo;Goniec&rdquo;. Uskom po równi pochyłej: firma wysprzedaje swój sprzęt. Ponadgimnazjalni na
piątkę: kożuchowianie zdobyli 5. miejsce w prestiżowym konkursie szkół średnich. Nowosolanie warci
Zachodu: Nowa Sól najlepsza w wykorzystywaniu środków unijnych w kraju. *Czytaj w CSI nr
1'12/serwis Przez blisko 4 lata molestował 8-letnią siostrzenicę 11:02.[24.01].Region. 27-letni
mężczyzna począwszy od 2007 roku do września 2011 w Zielonej Górze, jako wujek małoletniej
siostrzenicy doprowadzał ją do obcowania płciowego. Przebywa już w areszcie i grozi mu kara 12 lat
więzienia.*Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-styczeń'12/wydarzenia 20.33.[26.01].Lokalne.
<Wieczorna Poczta>. Anonimowy kontratak: grupa anonimowych nauczycieli wystosowała do lokalnych
mediów list protestacyjny wobec zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Broniszowie i w
Stypułowie. Dziwoląg listowy: marszałek lubuskie Elżbieta Polak wystosowała do burmistrza Szprotawy
list gratulacyjny o &bdquo;sukcesie&rdquo; miasta w rankingu o wydawanie unijnych środków, ale
dotąd nie wiadomo na jakim miejscu uplasowała się Szprotawa, która sama nic o tym nie wie!
*Czytaj w CSI nr 1'12/serwis 18:32.[27.01].Lokalne. <Echa Dnia>. Bezpieczny internet &ndash;
kontynuacja: trwa realizacja programu realizowanego przez Stowarzyszenie Czarna Struga ph.
&bdquo;Bądź bezpieczny w sieci. Dzwon wybije pierwszego: czy w najbliższą środę, na sesji Rady
Miasta przeleci zawierucha? Radni pod nóż wezmą zamiar likwidacji szkół. Komunikat &ndash;
widmo: zamiast wykazu nieruchomości na sprzedaż na e-stronie magistratu białą, złowroga plama.
Będzie dysputa? 3 lutego o g. 9.00 spotkanie dot. pobudzenia lokalnej aktywności mieszkańców
kożuchowskiej gminy. Jest nabór: można składać wnioski dot. zadań publicznych. Podziękowanie: pani
Stanisławie za dostarczenie produktów na Dzień Babci. *Czytaj w CSI nr 1'12/serwis.
19:18.[30.01].Lokalne. <Lustro Dnia>.Komunikat z frontu zimowego: siarczysty mróz książan schwycił
za uszy i tak trzymać będzie przez najbliższe dni, zaś w czwartek i w piątek nocą zewrze posiłki i
uderzy z większą mocą do minus 22 stopni C. Zwrot akcyzy: uwaga producenci rolni - zmieniły się
terminy składania wniosków. Głucho ale są za to śmiecie: kożuchowska przemysłowa strefa ulega
degrengoladzie. Zza winkla::Trzyma mocno za gardło: Już naciągają... *Czytaj w CSI nr 1'12/serwis.
16:35.[31.01].Lokalne. Pilne: Kożuchów bez wody! Dla mieszkańców miasta została przerwana
dostawa wody z sieci wodociągowej. Wystąpiła awaria na głównej magistrali. W tej chwili poszukiwane
jest miejsce usterki. Usuwanie awarii potrwa do jutra, oznacza to, że najprawdopodobniej wody nie
będzie do godzin popołudniowych. Aktualnie brak jest podania do publicznej wiadomości wykazu
punktów, gdzie woda będzie dostarczana beczkowozami. Luty 2012. 17:14.[1.02]. Komunikat.
Począwszy od dzisiejszego dnia strona internetowa &bdquo;Gońca Lokalnego&rdquo; wraz ze serwisem
nie będzie aktywizowana. Przerwa najprawdopodobniej potrwa tydzień. Autor e-strony oczekuje w tej
chwili na przeszczep rogówki oka w Warszawie. 22:14.[10.02].Okres Rekonwalescencji: znacie?
Znamy! Więc posłuchajcie: stoi na stacji lokomotywa, Ciężka, ogromna i pot z nich spływa...Jestem
więc i spróbuję ruszyć do biegu. Dziś pierwszy wpis. 15:33.[11.02].Lokalne. <Depesza Sobotnia> .
Komunikat z frontu zimowego: kontynuacja ataku siarczystego mrozu przy nasłonecznionym, z lekka
zamglonym horyzontem, brak optymizmu, noc w horrorze! Dzieci na ulicy: od poniedziałku urzędowe
ferie dla szkolnej dziatwy, czyli na wsi mnóstwo dzieci na drogach, wałęsających się bez celu.
Bezpieczny internet: Stowarzyszenie Czarna Struga nagradza i inicjuje kolejny etap kampanii. Ku
przepaści: kożuchowski dworzec PKP przejdzie pod władanie samorządu, mają tu powstać mieszkania,
a miasto zostanie wymazane z kolejowego szlaku. *Czytaj w CSI nr 2'12/serwis
21:57.[13.02].Lokalne. <Nocne 3 Grosze> . &bdquo;Czarna Dywizja&rdquo; w mieście: w Szprotawie
jutro 67. obchody wyzwolenia przez Armię Czerwoną miasta, zapominając, że jest to także rocznica
wprowadzenia w Polsce rządów i terroru bolszewicko-komunistycznego. Drzewiecki popada w
alkoholizm?: eks-kożuchowianin niebawem będzie wyrzucony z intratnej posady w Słubicach. Wiejskie
świetlice do l ikwidacji?: do takiego scenariusza dotarł &bdquo;Goniec&rdquo;. Grecja w Uskomie: czy
bankrutującą komunalną spółkę będą trzymać za lejce radni i burmistrz? *Czytaj w CSI nr 2'12/serwis
19:15.[17.02].Lokalne].<Wieczór>. Z frontu zimowego: skończyła się spektakularna ofensywa
rosyjskiego mrozu, zmuszająca jednego z mieszkańców do rozbiórki wychodka. Pustynia w kranach:
szprotawskie władze ukrywają fakt braku wody w części miejskich kranów, bo nie mogą umiejscowić
miejsc przemarznięcia wodociągu. Pomyślunek dla Uskomu: a może tak wprowadzić opłatę za
odprowadzanie deszczówki? *Czytaj w CSI nr 2'12/serwis. Lubuskie: nie chcą obchodów rocznic
wyzwolenia z 1945 roku 11:24.[19.02].Region. Do lamusa powędrowały uroczyste obchody rocznic
wyzwolenia Ziem Zachodnich przez Armię Czerwoną.-Za nią przyszło zniewolenie, terror i grabież
cywilizacyjnego dorobku &ndash; mówią dziś osadnicy. Ale władze Szprotawy, 67. rocznicę
wyswobodzenia miasta obchodziły.-To hucpa! - oburzyli się mieszkańcy. *Czytaj tekst:
&bdquo;Wyzwolenie 1945&rdquo; w sekcji Wydarzenia. 19:22.[20.02].Lokalne. <Wędrowiec Książęcy>.
Super Star Rubacha: burmistrz Szprotawy jako dyżurny spiker w wiadomościach wideo. Ukręcili sobie
loda: wiejscy radni w Nowej Soli zamiast pieniądze przeznaczyć na inwestycje &ndash; podnieśli sobie
diety! Na kłopoty Bednarski: zabytkowy wychodek rozebrany na opał. Dajmy bibliotece skrzydła:
poszerzmy jej księgozbiór, to także apel dzieci. *Czytaj w CSI nr 2'12/serwis. 22:27.[21.02].Lokalne.
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<Omnibus Nocny>.Gasnące światła: idą nowe podwyżki i likwidacje ostatnich przyczółków światłości.
Bez fajerwerków: nie opublikowano wyników koncepcji rozwojowych gminy, a są kolejne
nawoływania do aktywności. Szok: zatrzymał się czas!: zegar na szprotawskim ratuszu przestał
wskazywać mieszkańcom urzędowy czas. Fontanna jest &ndash; teraz chcą być miastem: aspiracje
wójta Otynia, kobieta pragnie być burmistrzem. *Czytaj w CSI nr 2'12 21;09.[24.02].Lokalne. <Przekrój
Dnia>. Anna Maria kłamie?: mieszkaniec miał dostać za darmo sosnowe drzewo na opał, w
rzeczywistości oferowano mu zgniłe podkłady torowe. Złożono w ofierze: syn marnotrawny
kożuchowskiego bruku zwolniony w Słubicach, ale nie cieszmy się, gwiazda jego nie zgaśnie. Dusza
zaciąga kredyt: aby przetrwać kożuchowska gmina musi zaciągnąć kolejny kredyt, teraz na kwotę
ponad 3 mln zł. W zapowiedziach: ferma wiatraków w Stypułowie i w Cisowie, niebawem w
Radwanowie; atak mieszkańców na na skandaliczne redagowanie e-strony kożuchowskiego
magistratu. *Czytaj w CSI nr 2'12/serwis. W Lubuskiem przybierają rzeki. Lodołamacze w akcji
12:33.[25.02].Lokalne.- Spokojnie to nadal strefa ostrzegawcza &ndash; mówią hydrolodzy. Są
podtopienia, a lokalne rzeki już się burzą. Rolnicy z obawą spoglądają na swoje pola. *Zobacz w CSI nr
2'12/serwis. 19:22.[25.02].. <Obserwator Książecki> . (Sobotnie komentarze). Chwyt za gardło: trzy
kożuchowskie wioski będą otoczone fermami wiatrakowymi, które z kolei w Europie zaczynają być
nagminnie likwidowane . Będą spółdzielnie: w co gra kożuchowski burmistrz i kto na tym zyska.
*Czytaj w CSI nr 2'12/serwis. 09:30.[29.02].Lokalne. <Wędrowiec>.Mniej czasu na podwórko:
uczniowie SP nr 2 dostali dodatkowe skrzydła do szerszej nauki. - Ja wskazałem! - oznajmił szprotawski
burmistrz i zorganizował kolejną propagandową ucztę dla swojej działalności, rozdając medale dla
młodych. Cios dla Tyszkiewicza: od prezydenta Nowej Soli nawiał inwestor, który nie kupił działki za
22 mln zł, teraz trzeba zreformować budżet, a mieszkańcy nie pochlapią się wodą w basenie. *Czytaj
w CSI nr 2'12/serwis. Obraz miesiąca
Flash-News
Przeżyjmy to raz jeszcze: skorowidz tekstów w &bdquo;Gońcu Lokalnym&rdquo; -o- marzec &ndash;
kwiecień 2012-o14:37.[1.03].Lokalne. <Lustro Dnia>. Koszmarny wyczyn barbarzyńcy: pod Książem znaleziono w
porzuconym i zawiązanym worku psa kundelka, te zdarzenie obciąża sumienie radnych!
Kompromitująca notka: na estronie szprotawskiego magistratu, burmistrz nie dopilnował wpisu o
swoim kolejnym sukcesie. Umierające miasto i okolica: z kolei na kożuchowskiej estronie magistratu
trwa nadal zatrwożona informacyjna cisza. To nie on: udrożnią rzekę Szprotawę, lecz za tym
przedsięwzięciem nie stoi burmistrz Rubacha, który zapragnął się do tego podłączyć! Kariera w cieniu
nieruchliwej prokuratury: kożuchowianin gra na nosie i nadal rządzi słubicką oświatą wbrew zakazowi
sądowemu. *Czytaj w CSI nr 3'12/serwis 21:32.[1.03.].Lokalne. <*F*A*N*>.[Fakty-AnegdotyNiedyskrecje]. Uniesienie przed sklepem: ciąg dalszy afery z drzewem z awanturą w tle. Nowy
czytelnik e-GL: czyta ale ma problemy z logicznym przyswajaniem treści. Donieśliśmy i otrzymali
podwyżkę: dwaj sezonowi pracownicy ostatnio otrzymali od pryncypała 8 zł za godzinę i naparstek
wódki. Ujrzał skok do policyjnego radiowozu: koniec epopei jednego z mieszkańców, oglądając skoki
narciarskie zasnął, zwinęła go policja, bo ukrywał się za niepłacenie alimentów. *Czytaj w CSI nr
3'12/serwis. W Lubuskiem woda zbiera się na Nysie,Kwisie i Bobrze 11:03.[2.03].Region.Wzrasta
ustawicznie poziom wód ponad stany alarmowe, oznacza to, że zagrożenie powodziowe rośnie &ndash;
ostrzegają hydrolodzy.W Żaganiu i od wczoraj w Szprotawie obowiązuje już pogotowie
przeciwpowodziowe. *Zobacz tekst w CSI nr 3'12/serwis 17:09.[3.03].Lokalne. <Poczta na Wieczór>.
Przykręcili kurka: kożuchowscy rolnicy są wściekli, do tej pory nie otrzymali unijnych dotacji,
urzędnicy mają czyste sumienie, obwiniając rolników o kamuflowanie rzeczywistej liczby hektarów do
dotacyjnej stawki. Droższa woda poleci w kwietniu: tymczasem włodarze wraz z prezesem
społeczeństwo trzymają za gardło,mając nadzieje, że później lżej połknie drastyczna podwyżkę, o ile &bdquo;Goniec&rdquo; już wie. Jarmark na wojnę: 1 września w Kożuchowie po raz trzeci ma się
odbyć Jarmark Mieszczański. Nawet już z aktorami: szprotawski burmistrz wykorzystuje totalnie każdą
okazję, aby promować swoją osobę, to buraczana pokazówka &ndash; oceniają te niepohamowane
zapędy włodarza mieszkańcy. &bdquo;AK&rdquo; z Bilcza&rdquo;: ukazał się podwójny numer
&bdquo;Aktualności Kożuchowskie&rdquo;, które zaczęły być drukowane aż pod Kielcami, oznacza to
kiepską przyszłość dla tego wydania 21:31.[5.03].Lokalne. <Depesza Nocna>. Strażnicy na policji:
straż miejska chce zająć opustoszały przez policjantów parter w kożuchowskim komisariacie policji.
Walki podziemne: dotarliśmy do wstrząsającego filmu &ndash; treningu bratobójczych walk młodych
mieszkańców Książa. Pomóż jednym groszem: wesprzyj 1% podatku z PIT Stowarzyszenie Czarna
Struga, bo warto! Ależ błąd: burmistrz Szprotawy przeoczył imprezę w szkole, lecz my wiemy
dlaczego: chce ją zlikwidować! *Czytaj w CSI nr 3'12/serwis. Przez lubuskie przechodzi fala
wezbraniowa. Ale powodzi nie będzie 10:23.[7.03].Region.- Mamy kulminacyjny moment
przechodzenia fali wezbraniowej &ndash; oceniają stan rzek służby kryzysowe wojewody. Korzystna
pogoda sprzyja stabilizacji poziomu wód na rzekach w regionie.*Przeczytaj w CSI nr 3'12/serwis.
Radiosłuchacze Radia Maryja wybrali Piosenkę Roku 2011: &bdquo;Alleluja i do przodu&rdquo;
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17:42.[7.03].Region.Zielonogórski bart Maciej Wróblewski i jego porywająca pieśń poświęcona 20
rocznicy powstania Radia Maryja w głosowaniu radiosłuchaczy toruńskiej rozgłośni otrzymała laury
Piosenki Roku Radia Maryja. *Czytaj i słuchaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-III,12, sekcja wydarzenia
21:00.[8.03].Lokalne. <Wieczór> . Koń by się uśmiał: wizyta kożuchowskiego burmistrza w
saksońskim Schwepnitz to żenująca wpadka? Duch Leppera w Kożuchowie?: &bdquo;Ogrodnik musi
odejść&rdquo; pojawiło się oto takie hasło na jednym z forów internetowych. Rubacha wzniósł się do
nieba: dziś nie zapomniał i o kobietach. Zamiast życzeń &ndash; nekrolog: tak dziś witała mieszkańców
kożuchowskiej gminy internetowa strona urzędu, żadnych życzeń dla kobie nie było. *Czytaj w CSI nr
'12/serwis. 19:22.[10.03].Lokalne. <Lustro Dnia> . Za komuny było lepiej! :katastrofalny stan drogi
Książ-Czasław,nowosolskie nadleśnictwo totalnie niszczy wszystko wokoło i na ich arogancje nie ma
silnych! Robią wodę w mózgach: nadal jest kurtyna milczenia nad nowymi stawkami czynszów i za
wodę ze strony Uskomu, będącego nad finansową \ przepaścią. Świnie będą w październiku!:
urzeczywistnia się sen \Holendra, który w Studzieńcu chce utworzyć tuczarnię kosztem degradacji
najbliższej okolicy. Coraz bliżej likwidacji: ciemne chmurzyska nad szkołami w Stypułowie i w
Broniszowie, burmistrz ma mocną artylerię ku ich zamknięciu, nauczyciele pozostali ze szabelkami, a
ludności zeszło powietrze.*Czytaj w CSI nr 3'12/ Rozpoczynają się wybory na szefów regionów w PiS.
Ale wcześniej kandydatury zatwierdza prezes 17:03.[11.03].Region.Wybory przewodniczących regionów
Prawa i Sprawiedliwości zainaugurowane zostaną na dwa weekendy w końcówce marca: 17-18 i 2425. Struktur okręgowych partii jest 14. O nominacjach ostatecznie decyduje sam prezes Jarosław
Kaczyński. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-marzec'12/wydarzenia 19:12.[13.03].Lokalne.
<Poczta Wieczorna> Rusza PEAD 2012!: od kwietnia br. mieszkańcy Książa i Studzieńca objęci zostaną
pomocą żywnościową, o realizację której postarał się radny z tego okręgu wyborczego. Bez zmiantylko sami swoi: dofinansowanie z kożuchowskiego ratusza dostały te organizacje, które corocznie
dostają laury a w praktyce nic oryginalnego dla lokalnej społeczności nie czynią. Było groźnie zza
miedzą:
Otyniu koparka uszkodziła gazociąg, ewakuowano 350 osoby, zagrożenie już minęło. Czytaj
w CSI nr 3'12/serwis. 19:07.[15.03].Lokalne. <Przekrój Dnia>.Pojawili się bezmózgowce:wystarczyło
kilka dni bezdeszczowych, a na łąki wyszli bezkarni podpalacze trawy.Rzuć jajkiem w
Zamek:kożuchowski ośrodek kultury ogłasza konkurs na wykonanie wielkanocnej pisanki O styczniowej
awarii wodnej raz jeszcze: ani władze ani prezes spółki komunalnej nie poczuwają się do
bezczynności, niekompetencji i zaniechania. Prezes potrząśnie cmentarzami: będą wysokie taryfy za
korzystanie z komunalnych cmentarzy, bo mamy obowiązek ratować od bankructwa Uskom.
&bdquo;Goniec&rdquo; pod strzechy: nowy numer papierowego wydania &ndash; spis treści. *Czytaj
w CSI nr 3'12'serwis. Lubuskie PiS wybrało prezesa. Bez niespodzianki 16:43.[18.03].Region.W
lubuskim okręgu Prawa i Sprawiedliwości nadal rządzić będzie Marek Ast. Rekomendację otrzymał od
prezesa Jarosława Kaczyńskiego tuż przed rozpoczęciem wyborczego zjazdu, wystarczyło to, aby
wyeliminować kontrkandydata. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-marzec'12'wydarzenia
19:13.[17.03].Lokalne.<Wysłaniec Książecki>. Ponury koniec Zasetu.: &bdquo;Goniec&rdquo; już,
niestety, wie &ndash; ostatnia latarnia przemysłu kożuchowskiego za dwa miesiące upada!Nie dla nas
szum kormoranów: &bdquo;Goniec&rdquo; będzie wrzeszczał tak głośno, że zmusi kożuchowskich
włodarzy do inicjatywy,jak to czynią inne sąsiedzkie samorządy,wywozy wielkogabarytowych
odpadów! Nasze oklaski: kożuchowianka jest w wojewódzkim finale Piosenki Pro Arte! . *Czytaj w CSI
nr 3'12/serwis 15:05.[18.03].Lokalne. <Depesza Niedzielna>. Bezprzykładne barbarzyństwo: wandale
wtargnęli do kożuchowskiego lapidarium i pocięli piłą motorową(!) ponad stuletnie bluszcze! Ucz się od
kolegi: szprotawski burmistrz młodzieży buduje skatepark, aby ukrócić chuligaństwo, a nasz,
kożuchowski burmistrz zapadł się pod ziemię i nic młodzieży nie oferuje. Spacerkiem po Książu: jest
słoneczna niedziela i &ndash; bezmózgowce za kierownicom pędzących przez wieś aut; znów schludnie
i czysto będzie w centrum wsi;sołtysowi potrzebny zastrzyk świeżej energii. *Czytaj w CSI nr
3'12/serwis. 19:21.[19.03].Lokalne.<Pielgrzym>. PEAD 2012: jutro są zebrani dla mieszkańców
Książa (16:40) i Studzieńca (17:30) dot. programu pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji
bytowej. Czarna Struga zbiera się: natomiast zebranie członków Stowarzyszenia Czarna Struga w
najbliższy czwartek, 22-go, g.18, filia biblioteki. Pola zagłady: trwa kompleksowa wycinka drzewostanu
otaczającego Książ, to groźba naruszenia ekosystemu. Pikulski wygra?: dzięki rebelii w klanie
rodzinnym do głosu dochodzi młode pokolenie, jeden z nich Adrian prowadzi w plebiscycie Sołtys Roku
na powiatowym szczeblu. Radni się schodzą: pod koniec tygodnia zaczynają się zbierać w komisjach
kożuchowscy radni, oznacza to, że szykuje się nam sesja Rady Miejskiej.Świat z innej bajki:w gminie
Drezdenko zamontowano darmowy bezprzewodowy internet, 100 ubogich rodzin otrzymało nadto
darmowe komputery; cud, którego mieszkańcy kożuchowskiej gminy nie uświadczą. *Czytaj w CSI nr
3'12/serwis Zielona Góra w Marszu dla Życia 12:03.[20.03].Region.Od poniedziałku rozpoczęły się
spotkania w ramach organizowanego tygodniowego Festiwalu Życia z finałem niedzielnego marszu
ulicami miasta. Motywem przewodnim jest hasło: &bdquo;Dom Pełen Życia&rdquo;. *Tekst w
&bdquo;Obliczach Dnia&rdquo;-marzec'12/wydarzenia. 22:12.[22.03].Lokalne.<Echa
Dnia>.Tadeusz,wracaj do zdrowia! długoletni, cieszący się uznaniem codzienny dostawca pieczywa ofiarą
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zawału. Jeszcze o bezmózgowcach: zaczął od ogniska, skończył na pożarze łąki, potem coś szemrał
ze strażakami. Warszawska woda uderza: bank i burmistrz kożuchowski nagrodzeni statuetkami Orla
Agrobiznesu, z kolei &bdquo;Goniec&rdquo; odkrywa skandal: orzeł firmy nagradzającej jest identyczny
z hitlerowskim orłem III Rzeszy! Zwierzęta pod lupą radnych: radni przyjmą kompleks przepisów dot.
bezpańskich zwierząt i jeszcze uchwalą inne uchwały, więc zerknij. Son Leon znajdzie gaz?: firma
niebawem zacznie szukać go w okolicach Starego Stawu. Pikulski ścigany! Sołtys Mirocina Średniego
choć jeszcze prowadzi w plebiscycie na Najlepszego Sołtysa, ale tuż tuż drepczą za nim dwie inne
sołtyski, dlatego oczekuje naszego wsparcia! *Czytaj w CSI nr 3'12/serwis. 21:07.[23.03].Lokalne.
<Nocne 3 Grosze>. Odsłania się... Aglomeracja Kożuchowska! :burmistrz i prezes miejskiej spółki
zapraszają na konferencji nt. realizacji i zakończenia projektu uporządkowania gospodarki
wodnościekowej w...aglomeracji. Gaszą światła: z terenu kożuchowskiej gminy co chwilę zwijają swoją
działalność firmy małego biznesu. Runą, runą mury: dwa lata mija od zawalenia się bastei w murach
obronnych, załatano z ledwością dziury, tymczasem odpadają wielkie kamienie na dalszych odcinkach
murów. Dostał pstryczka w nos: krwiodawcy od prezesa Rychlika nie dostali dotacji od burmistrza na
organizację imprezy Bluesobranie, otwierającej... Dni Kożuchowa*Czytaj w CSI nr 3'12/serwis. Czołgi
Bundeswehry zaatakują w Lubuskiem 12:45.[25.03]. Region. W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się
największe w tym roku manewry wojskowe &bdquo;Czarnej Dywizji&rdquo;. W działaniach bojowych
weżną również udział żołnierze niemieccy z 21. Brygady Pancernej Bundeswehry. *Czytaj w
&bdquo;Oblicze Dnia&rdquo; - marzec'12 15:38.[25.03].Lokalne. <Niedziela>.Rodzina Plus:
Stowarzyszenie Czarna Struga tworzy program dla wielodzietnej rodziny i zadba o jej wizerunek.
Chce się poddać dobrowolnie: o wypadku na drodze Konradowo-Ługi, gdzie zginą pasażer auta, jest już
akt oskarżenia dla kierowcy. Szczęśliwi kolarze: rowerzyści przyłapani na jeździe po alkoholu unikną
więzienia, bowiem niebawem do Polski przybędzie 12 tys. skazanych w UE Polaków, którym trzeba
zapewnić cele. *Czytaj w CSI nr 3 22:07.[26.03].Lokalne. <Dyliżans Nocny>. To podpalacz!: między
Książem a Studzieńcem w ciągu jednego dnia strażacy kierowani byli do pożarów czterokrotnie na ten
sam obszar. Ciągle w czubie: krwiodawcy HDK &bdquo;Wiarus&rdquo; po raz drugi w tym roku
przeprowadzili akcje poboru krwi, tym razem dla trójki chorych dzieci. Blitzkrieg burmistrza: likwidacja
funduszu sołeckiego, sprzedaż nieużywanych dotąd obiektów, a używane oddać do utrzymania
mieszkańcom &ndash; oto nowe pomysły burmistrza dla miejscowości wiejskich. Tsunami prezesa
Uskomu: &bdquo;Goniec&rdquo; dotarł do nowego cennika cmentarnego autorstwa prezesa
Szczęsnego, wg którego za sam pogrzeb na dzień dobry zapłacimy ponad 1 tys zł.*Czytaj w CSI nr 3'.
21:49.[28.03].Lokalne. <Posłaniec Nocny>. Kot kłamcą lustracyjnym: IPN ogłosił, że radny Rady
Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie
&bdquo;Leśnik&rdquo;. Źródło bankructwa: rewitalizacja złączona z wymianą sieci wodnościekowej w
Kożuchowie to źródło astronomicznego zadłużenia gminy. Rolnicy do piór:magistrat przyjmuje wnioski
na wypłacenie odszkodowań od rolników, którym mrozy ścięły zboża na polach. Korona- Łucznik
3:1(1:1): gratka dla kibiców, od niedzieli na bieżąco &bdquo;Goniec&rdquo; będzie podawał wyniki
futbolistów. *Czytaj w CSI nr 3'12/serwis. 18:55.[29.03].Lokalane.<Depesza>.Zwiastun
autostrady:powstaje 300 metrowy odcinek drogi z bentoniczną warstwą na dotychczasowej polnej
powiatowej drodze Książ -Czasław, od rogatek wsi do drogi łączącej budowlane działki na łąkach.
Bardzo drogie umieranie: jutro radni na posiedzeniu stałych komisji RM zaopiniują nowe stawki opłat
na korzystanie z cmentarza, pochówek wraz z księdzem może kosztować nawet 2 tys. zł na
wstępie.&bdquo;Goniec&rdquo; dmucha na sołtysa: sołtys z Mirocina Średniego ma szansę na wejście
do drugiego etapu o nagrodę Sołtysa Roku, oddaj więc swój głos. Złoty Łan w uścisku: powstanie vis-avis zajazdu market sieci Dino. Wymowne milczenie: &bdquo;Tygodnik Krąg&rdquo; nieformalny
prasowy organ prezydenta Nowej Soli, milczy nt. radnego Adama Kota, o którym
&bdquo;Goniec&rdquo; jako pierwszy podał, że został kłamcą lustracyjnym; Kot jako radny należał
do stajni prezydenta.*Czytaj w CSI nr 3'12/serwis. 20:23.[30.03].Lokalne. <Gościniec>.Ten lub ten: już
dwóch dostawców pieczywa i innych towarów pojawia się w Książu porannych. Autostrada ku niebu:
od samego rana kontynuowane były roboty na utwardzeniu polnego odcinka drogi powiatowej w
kierunku Czasłwia. Korona pragnie zdobyć Północ: aż za Gorzów jadą piłkarze po jutrzejsze ligowe
punkty, potyczka zacznie się o 16., wynik zaraz poda &bdquo;GL&rdquo;.Cios dla Szczęsnego:radni
odrzucili wstępie projekt drastycznych opłat cmentarnych, jakie chciał wprowadzić prezes Uskomu.
Zastrzyk dla spółki; Uskom dostał pożyczkę w kwocie 93 tys.zł od Funduszu Ochrony Środowiska na
kontynuację podłączeń kanalizacyjnych. Kuratorium: nie tędy droga &ndash; jest negatywna opinia nt.
zamiaru likwidacji szkół w Stypułowie i w Broniszowie; piłka jest teraz po stronie radnych. *Czytaj w
CSI nr 3'12/serwis. Z chwili: 19:25.[31.03].Lokalne.Błękitni Lubno &ndash; Korona Kożuchów 1:1!
Trwa doskonała passa wiosenna kożuchowskich piłkarzy, teraz aż za nieprzyjemnym dla nas
Gorzowem, w Lubnym zremisowali w potyczce z Błękitnymi; bramkę dla nas zdobywając Spirzak.
Kwiecień 2012 18:47.[1.04].Lokalne. <PocztaWieczorna> . Piasek za drogi, ale władza się zabawi: nie
powstanie w Kożuchowie boisko do plażowej siatkówki, ale za to władza sama zabawi się na turnieju w
piłce siatkowej pracowników samorządowych. Kukułcze jajo: w Czciradzu mieszkańcy nie chcą wziąć
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na swoje utrzymanie remontowanej na glans wiejskiej świetlicy. To ten sołtys: sołtys z Mirocina
Średniego wybrany został na Sołtysa Roku na szczeblu powiatu. Kuwejt obok nas: w Starym Stawie
są duże pokłady gazu &ndash; twierdzą Irlandczycy i zaczynają tu wiercić. Marzenie prysły: jak to
bywa w Polsce, tak też i w Książu, zamiast autostrady - ubity z piasku i gruzu trakt. Ortodoksyjny
zakaz palenia w kożuchowskiej gminie: tekst &bdquo;Gońca&rdquo; podbił internet czyniąc przy
sposobności promocję gminy. *Czytaj w CSI nr 4'12/serwis 21:42.[3.04].Lokalne. <LustroDnia>.Uskom
leje wodę: jak w ukropie uwijali się robotnicy spuszczając rdzawy osad z książeckiej sieci
wodociągowej. Plaża w Średnim: gmina zafunduje mieszkańcom wioski boisko do plażowej siatkówki,
problem będzie, czy znajdą się chętni do gry i uczestnictwa w obowiązkowym turnieju. Pieniądze
świąteczne koło nosa: ościenne placówki kulturalne, chcąc zapełnić swoją kasę, organizują
przedświąteczne jarmarki, z kolei kożuchowski KOKiS ciągle jest pogrążony w letargu. Korona pogoni
Pogoń: w ź rozgrywek o Puchar Polski futboliści miejscy stoją przed kolejną szansą spuszczenia na
dno 3-ligowego zespołu Pogoń Świebodzin, bo taka sztuka udała im się z nowosolską Arką. *Czytaj w
CSI nr 4'12/serwis. Wielkanoc. 4, środa:Judasz udaje się do żydowskich arcykapłanów,by za 30
srebrników sprzedaż Jezusa. Jezus:-Byłoby lepiej dla tego człowieka, aby się nie narodził.
20:34.[4.04].Lokalne. <Wędrowiec>. Dostali zastrzyk: ruszył front publicznych robót w Kożuchowie,
przez 8 miesięcy walczyć z pracą będzie docelowo 30 osób. Zabawa trwa: różne grupy rozdzielają swe
nagrody na prowincji, a tu samorządowcy łasi są na laury,był burmistrz Ogrodnik, teraz jest prezydent
Tyszkiewicz. Korona na Wielka Sobotę: kożuchowianie zagrają z Vitrosilicomem Iława, na jesień
zremisowali 0:0, a &bdquo;Goniec&rdquo; prezentuje tabelę IV ligi *Czytaj w CSI nr 4'12/serwis.
Wielkanoc, 5, czwartek. Jezus w synagodze w Nazarecie czyta księgę Izajasza, po czym mówi -Dziś
spełniły te słowa Pisma, któreście słyszeli...Ostatnia Wieczerza. Bez zmarszczek: WESOŁEGO ALLELUJA!
Śle &bdquo;Goniec Lokalny&rdquo;
*********************************************************** 19:03.[5.04].Lokalne.
<Merkuriusz>. Zerwali szybciej kartkę: jako jedyny w okolicy jutro,6.04. kożuchowski magistrat czynny
będzie jedynie do g.13-ej.Zwierzętom-114 tys.zł:tyle kożuchowski magistrat zapłaci za realizację
programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt, przede wszystkim psów. Po ptakach?: wyrasta dla
kożuchowskiej strefy wielka konkurencja -szprotawska strefa w Wiechlicach.Bankrut pragną
dyktować:wzrastają o 10% ceny biletów w nowosolskiej komunikacji,tut. PKS chciał stawkę podnieść
do 20% *Czytaj w CSI nr 4'12/serwis. Wielkanoc, 6, piątek: Męka Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanie,
złożenie do grobu. 21:21.[5.04].Lokalne. Z chwili: Z KŁÓDKĄ NA WIELKANOC? To posmak
świątecznej afery: od jutra, w Wielki Piątek cmentarz w Książu będzie zamknięty wg pisma
urzędowego,które otrzymała katolicka parafia.Treść pisma stwierdza,że cmentarz jest
nielegalny!*Więcej w CSI nr 4'12/serwis. 09:24.[7.04].Lokalne. <Poranek>. Alleluja!: o g.11-ej
Książanie będą święcić święconkę. Nie zakluczył: cmentarz w Książu nie jest zamknięty, co sugerował
ksiądz mówiący o nielegalności nekropoli. Zajączek dla wybranych: &bdquo;Goniec&rdquo; ujawnia
kulisy otrzymania paczki świątecznej od proboszcza dla biednego; takie paczki otrzymali jedynie,
dobrze sytuowani &bdquo;zasłużeni&rdquo; parafianie. MKS Korona na Wielką Sobotę: dziś futboliści
zmierzą się z zawodnikami z Iławy i mają wielki apetyt na świątecznego zajączka! *Czytaj w CSI nr
4'12/serwis. 17:25.[7.04].Lokalne. Z chwili: DOSTALI ŚMIGUSA!. Korona Kożuchów &ndash;
Vitrosilicom Iława 1:2 (1:0). Przed ostatnim gwizdkiem niebo nad stadionem zaczęło płakać, nie tak
kożuchowianie wyobrażali sobie Wielkanoc. - Mieli w głowach, niestety, już święta &ndash; ocenił
postawę zawodników prezes Korony. *Czytaj więcej w CSI nr 4'12/serwis. 19:02.[10.04].Lokalne.
<EchoWieczorne>.Otrzymuje błysk: w centrum wsi jeden z nowych budyneczków otrzymuje ostatnie
szlify z efektownym wtopieniem się w okoliczną architekturę. Uciążliwe falstarty: nie działa ustawa
śmieciowa, odbiór śmieci nie przebiega wg rozpiski, przynajmniej w Eko-Budzie. Jeden złoty dukat:
został znaleziony w centrum Kożuchowa podczas ubiegłorocznych wykopalisk remontowych; oddano
go do Świdnicy. Pierwsza i nie ostatnia?: na ugorach kożuchowskiej podstrefy przemysłowej pojawili się
budowlańcu, którzy będą stawiać produkcyjną halę dla pierwszego tu inwestora, a ten ma zatrudnić 10
osób, a potem może i 40. *Czytaj w CSI nr 4'12'serwis 21:04.[12.04].Lokalne. <PielgrzymNocny>. Ze
święconką: w Książu w pierwszy dzień Wielkanocy przywędrował na swe gniazdo bociek. Chwycą za
gardło: Uskom podesłał burmistrzowi nowe stawki za wodę i ścieki, które podskoczą do 25%, co dla
kożuchowian będzie ciosem zabójczym, a który to cios ma uratować spółkę od finansowej zapaści.
Kulawy projekt z kulawą informacją: kuriozalna notka na e-stronie kożuchowskiego magistratu dot.
partnerskiego programu z niemiecką gminą Schwepnitz &ndash; zapraszają ale nie podają co, gdzie i
jak. Burmistrzu, tak to się robi: w sąsiedzkiej gminie otyńskiej remontuje się świetlice wiejskie nawet
w &bdquo;wiosce zabitej dechami&rdquo;. *Czytaj w CSI nr 4'12/serwis.
18:58.[13.04].Lokalne.<Sztandar Dnia>.Korona remis velisque: arcy trudny bój jutro czeka
kożuchowskich futbolistów w Słubicach, ale jadą na Polonię pełną parą, choć zdziesiątkowani,
trzymając kciuki - poinformujemy o tym zaraz. Coś drgnie?: od przyszłego roku zmiana scenerii
powiatowych dożynek, to efekt krytycznych tekstów &bdquo;Gońca, by odejść od siermiężnych
pokazówek,a burmistrz Kożuchowa na ten cel chce pozyskać 15 tys. euro! Siódma odsłona wodza:
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burmistrz Szprotawy będąc w tzw. tv planie amerykańskim &ndash; przemawia w filmowej emisji do
ludu. Pani proponuje: poszukiwani są chętni do mini pleneru fotograficznego po starociach
kożuchowskich. *Czytaj w CSI nr 4'12 18:21.[14.04].Lokalne. <Merkuriusz> . Kropla potu na policzku.
Polonia Słubice-Korona Kożuchów 6:1(2:1): cudu jednak nie było, osamotnieni przez lokalne władze
zawodnicy starali się powrócić z twarzą. Dym wieli wokół: w tej chwili pali się wielki szmat lasu w
sąsiedztwie Książa. Zabawy urzędników nie będzie: Kożuchów odwołał lubuskie mistrzostwa w
siatkówce samorządowców z przyczyn,o których nieoficjalnie wie &bdquo;Goniec&rdquo;. Uczniowie z
Dolnego na szczytach!: w eliminacjach na szczeblu powiatowym Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
pierwsze skrzypce zagrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Mirocina Dolnego. *Czytaj w CSI nr
4'12/serwis. 13:33.[15.04].Lokalne.<Gościniec Niedzielny>.Mamona górą!; kożuchowscy miejscy
strażnicy zamiast priorytetowo zajmować się pilnowaniem ładu i porządku &ndash; wszyscy wyłapują
radarem kierowców! Poszukują kasy: burmistrz wystawił kolejne działki na sprzedaż, tym razem na
Podbrzeziu Dolnym. Aby plony były wysokie: kożuchowski Bank Spółdzielczy ogłasza swe usługi z
emblematem laureata Orła Agrobiznesu, orzeł ów przypomina symbol III Rzeszy! Nowe spojrzenie
działacza KSM:prezes Uskomu wyjawia jakimi metodami chce pozyskać fundusze na przedłużenie
żywota spółki komunalnej. *Czytaj w CSI nr 4'12/ 19:21.[17.04].Lokalne.<Przekrój Dnia>.Wskazanie na
Koronę?: w środę w ćwierćfinale PP kożuchowianie podejmują trzecioligową Pogoń Świebodzin, a
wygrali dotychczas 4 razy ze stosunkiem bramek 14:5. Pożar z pytaniami:w sobotnim pożarze w
okolicy Książa poszło z dymem ponad 20 ha lasu i nasadzeń, to teren prywatny osoby spod
Warszawy,a strażacy uważają,że las został celowo podpalony.Gilotyna oświatowa:kożuchowscy radni za
tydzień zadecydują o przeobrażeniach w gminnej oświacie.Stypułów ocaleje?:promyk nadziei na
uchronienie od likwidacji szkoły,jest fundacja i stowarzyszenie.Armia bezrobotnych: w praktyce co
czwarta osoba jest bezrobotna, w Kożuchowie 1000 jest bez pracy na 9.700 wszystkich mieszkańców.
Oni dostali:Strzelce Kraj.dostały 400 tys. zł na renowacje miejskich murów obronnych. Oczyszczalnie
za darmo, nie w Kożuchowie: w gminie Zabór tam gdzie są wysokie koszty podłączenia do
kanalizacji, zamontują darmowe przydomowe oczyszczalnie. Ulgi w Szprotawie: zatrudnisz na rok
bezrobotnego, otrzymasz ulgę w podatku. Administrator usunął:w &bdquo;Księdze Gości&rdquo; e-GL
pojawił się wpis oszczerczy i mający charakter publicznego pomówienia, stąd też został usunięty.
*Czytaj w CSI nr 4'12/serwis. 19:42.[18.04].Lokalne. Z chwili: .UKORONOWALI SNY NA ZIELONEJ
MURAWIE. Korona Kożuchów-Pogoń Świebodzin 1:0 (1:0). Faworyt odprawiony został z kwitkiem z
rozgrywek o Puchar Polski. Kożuchowianie kontynuują doskonałą passę. Złotą bramkę uzyskał
Krystian Kotlarz. *Czytaj więcej w CSI nr 4'12/serwis 19:28.[20.04].Lokalne. <Echa Dnia>. Niebo na
wiatr w żagle?: w jutrzejszą sobotę, uskrzydlona Korona po pucharowym zwycięstwie nad gośćmi ze
Świebodzina podejmuje groźnych futbolistów z Karina, którym marzy się awans do III ligi. Szkoły do
zamknięcia: to przesądzone, stara gwardia burmistrza jest za likwidacją szkół podstawowych w
Broniszowie i w Stypułowie, ale ci ostatni wolą posyłać dzieci do Chotkowa (inne województwo) niż
do zaściankowego Kożuchowa.Ostatni Mohikanin?:kolejny stanowczy apel do burmistrza: oszczędź pan
wstydu i zainicjuj wywóz odpadów wielkogabarytowych, co już uczyniły ościenne gminy! Na niebo
nadleci &bdquo;Działo&rdquo;: mieszkaniec Książa, utytułowany w ekstremalnej dyscyplinie sportowej
freestyle motocross na bieżący sezon ma wobec siebie wysokie wymagania. Asfalt się uśmiechnie:
ruszają prace drogowe na dojazdowej drodze do Zielonej Góry od strony Kożuchowa, remontowana
także będzie droga od skrzyżowania w Zatoniu ku miastu. *Czytaj w CSI nr 4'12/serwis 18:51.Z
chwili: [21.04].Lokalne. WSZYSTKO DO OSTATNIEGO GWIZDKA. Korona Kożuchów - Piast Karin
2:2(0:0). Goście aspirujący do III ligi nie ukrywali, że przyjechali po laury. Kożuchowianie z kolei
pokazali lwi pazur. Prowadzili, inicjowali akcje, ale do głosu także chciał dojść sędzia i widowisko nieco
wypaczył. *Czytaj więcej w CSI nr 4'12 20:23.[23.04].Lokalne. <Nocne 3 Grosze>. Niskie loty orłów:
kożuchowscy samorządowcy zajęli piąte miejsce w futbolowym turnieju otwarcia Orlika w Nowej
Soli.Ring dla dyrektorów:burmistrz rozpisał konkursy na fotele dyrektorskie w szkołach podstawowych
nr 1 i 2 w Kożuchowie, w Mirocinie Dolnym i w Gimnazjum w Kożuchowie. Kino czeskiego filmu w
Stypułowie:mało prawdopodobne, by likwidującą szkołę przejęło stowarzyszenie i fundacja, jeżeli tak,
to uczniowie będą płacić czesne. *Czytaj w CSI nr 4'12/serwis. 22:24.[25.04].Lokalne. <Posłaniec
Nocny>. Uruchomiono gilotynę: cudu na sesji nie było, zwyciężyła koncepcja burmistrza i pod nóż
poszły dwie wiejskie szkoły, lecz to dopiero początek rozwiązywania węzła goryckiego. Szczęsny tyłem:
prezes Uskomu za winkla chciał podrzucić kukułcze jajo radnym, aby ci uchwalili już podwyżkę wody i
ścieków wahająca się w granicach 20 zł! Korona: odedrzeć się ze skóry nie damy!: ciężkie boje będą
toczyć kożuchowscy futboliści do końca maja, zaczynają od soboty w Ośnie i wszędzie potrzebne będą
ostrogi. *Czytaj w CSI nr 4'123/sekcja serwis 18:45.[28.04].Lokalne. Z chwili: Spójnia-Ośno-Korona
Kożuchów 1:0 (0:0).UTOPILI KROPLRE POTU.Nikt nie ukrywał, że kożuchowianom będzie czekała
szatańska przeprawa. Niestety, kolejne spotkanie z niedosytem. Niewykorzystane sytuacje
podbramkowe znów zebrały swe żniwo. *Czytaj w CSI nr 4'12/ sekcja serwis
obraz miesiąca Flash-News
Przeżyjmy to raz jeszcze: skorowidz tekstów w &bdquo;Gońcu Lokalnym&rdquo; -o- maj &ndash;
http://www.gonieclokalny.pl
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czerwiec 2012-o********************************** Nr 5. -o- Maj 2012 -o**************************************** leitmotiv: Człowiek, który jest wyczerpany odczuwa
swoje szczęście: uśmiecha się do narożnika losu ************************
12:07.[1.05].Lokalne. <Panorama Dnia>.Odra podtopi Kożuchów?: dziś w futbolowych derbach
kożuchowianie powalczą z bytomianami, dla obu drużyn punkty są na wagę złota. Nasz na szczycie:
biskup nominant, urodzony w Kożuchowie Tadeusz Lityński został powołany na biskupa
pomocniczego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pośredniak zwinął żagle: nawet urząd pracy zgasił
swe światła w Kożuchowie. Krajobraz po burzy: triumf burmistrza &ndash; podstawówki w Stypułowie i
w Broniszowie od września będą zakluczone. *Czytaj w CSI nr 5'12/serwis. 18:45.[1.05].Lokalne. Z
chwili: ODRA ZALAŁA KORONĘ. Korona Kożuchów &ndash; Odra Bytom Odrz. 0:1 (0:1).
Pierwszomajowy piknik okazał się radośniejszy dla bytomskich futbolistów. Sytuacja kożuchowian
zaczyna być niepokojąca. *O meczu i wyniki innych spotkań &ndash; patrz w CSI nr 5'12/sekcja:
serwis 08:23.[5.05].Lokalne. <Depesza>. Powtórzyć Szprotawę! Dziś Korona Kożuchów walczy o
ligowe punkty z liderem IV ligi Sprotavią. Kożuchowianie powinni mieć wiatr w żagle bo na jesieni
pokonali szprotawian! Relacja jak i inne wyniki po g.18:30. Kożuchów płonie! W 1764 r., 5 maja
ogień zamienił miasto w popiół - kolejna kartka z kalendarza. *Czytaj w CSI nr 5'12/serwis.
19:05.[5.05.].Lokalne.Z chwili:KORONA NOS PRZETARŁA LIDEROWI. Korona Kożuchów-Sprotavia
Szprotawa 0:0 (0:0). Na jesieni kożuchowianie szprotawian pobili, teraz będąc gospodarzem jeszcze
raz doszli do głosu, ale tym razem jedynie pogrozili palcem. *Czytaj w CSI 5;12/serwis.
20:32.[7.05].Lokalne. <Lustro Wieczorne>. Zamknął umywszy ręce: wściekłość, rozgoryczenie i gniew
adresują mieszkańcy Książa w stronę burmistrza, a sprawa dotyczy zamknięcia miejscowego
cmentarza.Passus usunięty:dziś znikł błąd w notkach autora z ZSP nr 5, jakie umieszczono na e-stronie
magistratu. Zapachniało smrodliwym skandalem: wysoko postawiony radny chciał wprowadzić de
facto podwyżki diet i, niestety, nadal tego chce. Unikat i cenny: w Henrykowie (gm. Szprotawa)
odkryto kamienny drogowskaz z 1889 r, który powędrował na swe dawne miejsce. *Czytaj w CSI nr
5'12/serwis 08:25.[11.05].Lokalne. <Dyliżans Poranny>. Pilne: Szprotawska ze światłami: jest
utrudniony przejazd, zjawiła się sygnalizacja świetlna i jest ruch wahadłowy; jest wodociągowa awaria.
Uskom chwycił za gardło: mimo większości sprzeciwu radnych &ndash; od 1 lipca wzrastają
drastycznie stawki za wodę i ścieki, mieszkańcy mają płacić spółce, aby ta nie zbankrutowała. Stilon tu
nie zagra: kożuchowski stadion nie jest przygotowany do przyjęcia 300 osobowej grupy kibiców z
Gorzowa na ligowy mecz. Bez entuzjazmu odbębniono: kożuchowska delegacja była w partnerskiej
gminie w Schwepnitz &ndash; wszystko przebiegało bez entuzjazmu i spontaniczności, sztampowo i
urzędniczo. *Czytaj w CSI nr 5'12'serwis 11:25.[12.05].Lokalne. <Wędrowiec>. Wszystkie siły i
szczęście: kożuchowscy futboliści zmierzają dziś do Witnicy na ciężki bój o ligowe punkty, mocno
więc trzymajmy za nich kciuki ( o meczu jak i wynikach innych spotkań w porze wieczorowej). Otwórz
dobre serce:potrzebna pomoc dla pogorzelców ze Solnik. Uśmiech dla kotów: opiekunowie wolno
żyjących kotów otrzymają z gminy pokarm.Lokalne igrzyska:aż cztery dni potrwają Dni Ziemi
Kożuchowskiej, ale nie dla wszystkich, imprezy będą jedynie w mieście, o mieszkańcach gminy (wbrew
hasłu) zapomniało się. Śmiało i bez sztampy: w Siedlisku pokazują &ndash; co jest polecane dla
szefa kożuchowskiego zamku, pogrążonego w zastoju i zaduchu koncepcji &ndash; jak można ożywić
scenerię zamkową. Otwarte drzwi: kożuchowska szkoła &bdquo;Piątka&rdquo; pragnie do siebie
przyciągnąć uczniów, ci z kolei coraz szerszym frontem zmykają z kożuchowskich szkół i nauczycieli
do Zielonej Góry po wyższy poziom nauki i szkolne zaplecze wraz z organizacją zajęć pozalekcyjnych.
Groźny komunikat: w najbliższy poniedziałek pilnie udaje się w podróż służbowa burmistrz Szprotawy
Józef Rubacha, głosi stosowny komunikat, prawdopodobnie więc miasto będzie sparaliżowane. *Czytaj
w CSI nr 5'12/serwis. 20:17.[12.05].Lokalne. Z chwili:.ROZSZYFROWYWANIE RZECZYWISTOŚCI
ZAGMATWANEJ.Czarni Witnica-Korona Kożuchów 2:2.Jesienią ubr. będący wówczas gospodarzami
kożuchowianie musieli uznać wyższość witniczan ulegając im 0:1; teraz we wiosennej aurze karty się
nieco odwróciły. Padł podział punktów, ale dla Korony jest to mało zadowalające. *Czytaj w CSI nr
5'12/serwis. 14:52.[15.05].Lokalne. <Dzień>..Szczęśliwa ręka wojewody: uczniowie Szkoły
Podstawowej w Mirocinie Dolnym otrzymają fundusze na zakup komputerów w ramach rządowego
programu &bdquo;Cyfrowa szkołą&rdquo;! Gitarzysta, pedofil i gwałciciel: znany muzyk rockowego
zespołu zgwałcił 14-letnia dziewczynkę, okazało się też, że był pedofilem zarażonym HIV. Łyknąć
ŁKS!: kożuchowscy futboliści jutro walczą w Łęknicy o finał wojewódzki Pucharu Polski, w którym do tej
pory szli jak tornado. *Czytaj w CSI nr 5'12/serwis. 21:32.[16.05].Lokalne. <Nocne 3 Grosze>.
Niestety, Korona out: ŁKS Łęknica-Korona 2:1, kożuchowianie pożegnali się z finałem wojewódzkim
Pucharu Polski. Kontra zza między: w tym samym czasie co Dni Kożuchowa będą się odbywały również
Dni Szprotawy, w cieniu rywalizacja burmistrzów. Starosta strzepnął Drzewieckiego bez wyroku:
prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa wobec słubickiego starosty, który jako doradcę
zatrudnił osobę z wyrokiem sądowym. *Czytaj w CSI nr 5'12/serwis. 20:23.[18.05].Lokalne. <Czas
Nocny>. Po mszy o wiosce: w Książu zebranie wiejskie w niedzielę o g.10:50. Innej opcji nie ma: 3
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pkt &ndash; Korona Kożuchów podejmuje w sobotę outsidera ze Skwierzyny, który jednak tanio skóry
nie sprzedaje (relacja i wyniki po spotkaniach). Letargiczny sen dyrektora &bdquo;Zamku&rdquo;: jutro
w całej Polsce odbędą się atrakcyjne nocne imprezy w ramach &bdquo;Nocy w Muzeum&rdquo;,
tymczasem w Kożuchowie &ndash; skandaliczna cisza! Mówi władza: nie bójcie się! - w najbliższym
okresie dwu lat w Stypułowie nie wymieni się rur azbestowych, którymi płynie woda dla mieszkańców.
Amator w salonie: przekłamana informacja w &bdquo;Tygodniku Krąg&rdquo; - wbrew temu co
napisano &ndash; drastyczna podwyżka wody i ścieków w kożuchowskiej gminie będzie,o czym
informował &bdquo;Goniec&rdquo;.Czytaj w CSI nr 5'12/serwis Lubuskie: Śruba motorówki rozszarpała
kobietę 12:55.[19.05].Region. Tragiczny wypadek na jeziorze Niesłysz: w trakcie przejażdżki jedna z
pasażerek wpadła do wody &ndash; śruba motorówki poszarpała kobietę na kawałki.*Więcej w CSI nr
5'12/serwis 19:25.[19.05].Lokalne. Z chwili: GOŚCIE JADĄC, NIE DOTARLI...Korona Kożuchów-Pogoń
Skwierzyna -walkower? Wszystkie spekulacje wzięły w łeb. Karty rozdał diabeł. Goście się nie
pojawili....*Czytaj w CSI nr 5'12/serwis 20:44.[21,05].Lokalne <Pocztylion Nocny>Boże Ciało z
festynem: Stowarzyszenie Czarna Struga wraz z Radą Sołecką po raz wtóry organizuje festyn letni,
tradycyjnie w Boże Ciało, 7 czerwca. 37 pozycji: do wiejskiej biblioteki zakupiono 37 książek za środki,
które sołtys wsi otrzymuje przy podatkowych opłatach.Burmistrzu,do roboty: mieszkańcy wystosowali
petycję dot. podjęcia odpowiednich działań w sprawie przywrócenia funkcjonowania lokalnego
cmentarza. Burmistrzowska opinia o &bdquo;niepożądaniu&rdquo;: lider ratusza nie widzi
funkcjonowania w gminie społecznej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, woli stworzyć
etat. *Czytaj w CSI nr 5'12/serwis. 21:58.[23.05].Lokalne. <Merkuriusz>. Ogień dla zuchwałych?:
jest pewne, ze wiosenne podpalenia obszarów leśnych w okolicach Książa, to były podpalenia, dziwne, że
przebiegały na terenach prywatnych, objętych unijnymi dotacjami. Sołtys apeluje: o zaangażowanie dla
dobra ogólnego, jak i szersze wpłacanie należności podatkowych u sołtysa, skąd prowizja
przeznaczana jest na potrzeby Książa. Zbankrutować na sposób wizjonerski: burmistrz żyjącej w
ubóstwie kożuchowskiej gminy ma plan: wybudowanie sportowej hali! &bdquo;Goniec&rdquo; wytknął,
usterka naprawiona: &bdquo;Tygodnik Krąg&rdquo; sprostował fałszywą informację, drakońskie ceny
za wodę i ścieki obowiązują. Porażka Korony: kożuchowianie ulegli 1:2 w starciu z Dębem
Przybyszów i trwa pogrążające pasmo porażek nie do przezwyciężenia, także Zawisza Radwanów uległa
2:3 z TS II przylep. *Czytaj w CSI nr 5'12 19:22.[26.05].Lokalne.Z chwili: BYĆ ALBO NIE BYĆ?
SPOKOJNIE... Korona Kożuchów-Stilon Gorzów 0:1.Kożuchowianie jechali na mecz z nożem na gardle:
toczą bój o utrzymanie się w IV lidze. Czarny scenariusz jest, niestety, możliwy. Ale karty na koniec
rozda Korona.
*Czytaj w CSI nr 5'12/serwis. 13:21.[27.05].Lokalne. <Wróble na Dachu>. Radni
wracają: tradycyjnie w ostatnią środę zasiądą na sesyjnej sali i upłynie czas w spokoju. Bal wodza: z
okazji Dnia Samorządowca, lider kożuchowskiego ratusza zorganizował bal w komnatach zamkowych.
Ręka na pulsie: burmistrz Szprotawy z okazji Dnia Matki złożył stosowne życzenia, jego kożuchowski
kolega - zapadł się pod ziemię. Adam siódmy: w XXIX Półmaratonie Solan, mieszkaniec Książa Adam
Marysiak zameldował się na mecie jako siódmy, podium przypadło zawodnikom z zagranicy. Korona
zostaje?: futboliści kożuchowscy mimo ciągu porażek mogą pozostać w lidze, czy to możliwe &ndash;
sprawdź.*Czytaj w CSI nr 5'12'serwis. Zielonogórskie winobranie w szponach słowackiego wina
09:13.[30.05].Region. To już pewne: władza testowała trunek i zadecydowała, że na tegorocznych
Dniach Zielonej Góry goście raczyć się będą winem ze słowackich winnic. Tradycyjnie, zielonogórscy
winiarze pozostali poza burtą. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-maj'12/sekcja wydarzenia
19:17.[31.05].Lokalne. <Wieczór>. Fatum przegonione? Wszystko wskazuje, że internetowa strona
&bdquo;Gońca&rdquo; powraca do równowagi. Debilizm drogowców: zrywają nawierzchnie, a potem
byle jak łatają, tu już przewrócił się motocyklista! Aby nie było wątpliwości: burmistrz Szprotawy
pomysłodawcą konkursu Miss Ziemi Szprotawskiej. Zamek buchnął konkursami:zamiast imprez
kulturalnych kożuchowski ośrodek serwuje konkursy na najpiękniejszą zagrodę i na wybór Miss. Foto
burmistrza: lider kożuchowskiego ratusza też ogłosił konkurs fotograficzny z atrakcji dni miasta.
Korona zdjęta: stała się rzecz straszna-kożuchowscy futboliści poza burtą IV ligi; ale...*Czytaj w CSI
nr 5'12/serwis
********************************** Nr 6. -o- Czerwiec 2012 -o**************************************** leitmotiv: Dokąd lecą ci, z betonowych wiaduktów,
i tak znajdą się po drugiej stronie topniejącej ślizgawki ************************
13:42.[2.06].Lokalne. <Posłaniec Książecki>. Groch o ścianę: nadal nie wiadomo jakimi zachętami
można byłoby zachęci mieszkańców Książa do wspólnych prac. Zlikwidowali wolny sygnał: Tepsa zdjęła
ogólnodostępny aparat telefoniczny na wsi! Powietrzne loty: na żużlowym zielonogórskim stadionie
odbywają się mistrzostwa Polski w Freestyle Motocross z motywami z Książa .Wykluczeni i zdołowani:
po raz pierwszy w tut. historii Polski, strażacy z Mirocina Dolnego zostali pozbawieni uczestnictwa w
akcjach przeciwpożarowych - nie mają funduszy na remont dwu uszkodzonych aut, gmina też na ten
cel nie ma pieniędzy! Tu też dotarł Smoleńsk: na bruku bytomskim pojawi się 16 kwietnia sztafeta
biegaczy upamiętniająca katastrofę samolotu prezydenckiego. Uszkodzono świętemu
aureolę:kożuchowscy barbarzyńcy pokiereszowali aureolę św. Jana Nepomucena, figurka którego stoi
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od XVIII wieku! *Czytaj informacje w CSI nr 6'12/serwis. Dusza rezygnuje. Rokosz kożuchowski
11:55.[3.06].Lokalne. Niespodziewane złożenie rezygnacji z funkcji przewodniczącego kożuchowskiej
Rady Miejskiej przez Zbigniewa Dusze, to zwiastun budowy frontu odmowy wobec poczynań burmistrza
Andrzeja Ogrodnika. Kuluarowa walka o schedę po Duszy także nie napawa optymizmem. Do tronu
aspirują wypalone wraki. *Czytaj tekst w sekcji wydarzenia. 07:23.[6.06].Lokalne. <Echo Dnia>.
Przedszkolaki do szeregu!: w ratuszu szprotawskim burmistrz od przedszkolaków przyjmuje
ślubowanie, co oznacza przyjęcie ich w poczet społeczności. Znikną zajęcia dla dzieci w Zamku?: nie
milkną echa dopuszczenia muzyka pedofila do zajęć instruktorskich z dziećmi w kożuchowskim ośrodku
kultury; prokurator powinien zbadać procedury tego skandalu.Czwartek, godzina 15. W Książu na
miejscowym boisku sportowym zapowiada się atrakcyjna zabawa: letni festyn Fun for all. Tego nie
można przegapić! Komunikat: są do odbioru damskie pantofle. *Czytaj w CSI nr 6'12/serwis.
10:57.[9.06].Lokalne. <Czas Poranny>. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy!: pyszna zabawa
na letnim książeckim festynie Fun for all, tradycji stało się za dość. Podpalacze ujęci: mieszkaniec
Studzieńca i drugi z Lelechowa z chęci niewielkiego zysku podkładali ogień w okolicznych lasach,
powodując milionowe straty, grozi im 10 lat więzienia. To także nie dla nas:marszałek lubuski
obdarował kilka gmin funduszami na budowę i modernizację miejskich targowisk, tradycyjnie ominięto
Kożuchów, mimo iż funduszami zarządzał, ponoć, &bdquo;nasz człowiek&rdquo;. Akt oskarżenia dla
byłego wodza: były burmistrz Szprotawy oskarżony o manipulacje w przetargu i doprowadzenie gminy
na wysokie finansowe straty.Podzwonne dla Korony?: czy poprzez niechęć kożuchowskich władz do
futbolistów lokalnej drużyny &ndash; ze sportowej areny ma zniknąć piłka nożna? *Czytaj w CSI nr
6'12/serwis. 17:52.[12.06].Lokalne. <Wędrowiec>. Zza winkla: powiało niespodzianką, nie było
rozpoznawalnego auta, a na linii Mini-Bus Kożuchów-Zielona Góra zjawili się rewizorzy. Achilles
atakuje: zawodnikowi z Książa dokuczają achillesowe ścięgna, problemu jednak jeszcze nie ma.
Gwóźdź do trumny: tak oceniają co światlejsi mieszkańcy kożuchowskiej gminy, ewentualność wyboru
radnego Henryka Zielińskiego na vacat przewodniczącego Rady Miejskiej. &bdquo;Starania&rdquo;
doceniono: burmistrz Szprotawy znów poszerza konto swoich niebywałych usług. *Czytaj w CSI nr
6'12/serwis. 19:12.[16.06].Lokalne. <Dobry Wieczór!>. PRL do osunięcia: w kożuchowskiej gminie
szykuje się akcja usuwania z dachów azbestu, ale to będzie trudne, mogą także być protesty.
Wojewoda usłyszał wrzask: a krzyk ten podniósł jeden ze związków zawodowych, który nie otrzymał
zawiadomienia o likwidacji szkół w Broniszowie i w Stypułowie, więc wojewoda uchwałę kożuchowskich
rajców uchylił. Rynek w tańcu: jak można ożywić miasto, kolejny raz kożuchowianom pokazują
szprotawianie. Spektakularne bankructwo: Fuchs, filantrop, sponsor, pupilek prezydenta Nowej Soli
idzie pod licytacyjny młotek. Kronika Towarzyska: Książ ma jednego mieszkańca więcej i powiększył się
także o jedną rodzinę &ndash; Marta i Adam dziś stanęli na ślubnym kobiercu. *Czytaj w CSI nr
6'12/serwis. Stachuriadę czas zacząć na grochowickiej polanie 10:47.[20.06].Region.W najbliższy
czerwcowy weekend (22-23) na leśnej polanie spotykają się miłośnicy twórczości Edwarda Stachury.
W planach mają poezję śpiewaną, teatralne warsztaty i gry leśne. *Czytaj tekst w &bdquo;Obliczach
Dnia&rdquo; V-VI'12/wydarzenia 18:18.[21.06].Lokalne. <Wieczorne 3 Grosze>. Absolutorium i
reforma w wyborczych okręgach: w najbliższą środę kożuchowscy rajcowie pod lupę weżną burmistrza i
określą nowe granice okręgów wyborczych. Nie tylko podpalał: mieszkaniec Lelechowa, przebywający
w areszcie za podpalanie lasów usłyszał wyrok za wcześniejszą jazdę autem pod wpływem alkoholu.
Absurdalny pomysł upadł: prezydent Nowej Soli chciał karmić przedszkolaków poprzez firmę
cateringową, w końcu przetarg unieważnił. Rubacha życzy lata: w pierwszym dniu lata mieszkańcom
Szprotawy życzenia &bdquo;dużego słońca&rdquo; złożył wódz miasta i gminy. *Czytaj w CSI nr
6'12/serwis. Apel burmistrza: Książanie nie umierajcie do września!
14:33.[23.06].Lokalne.Kożuchowskie władze arbitralnie w kwietniu br. zakluczyły lokalny cmentarz w
Książu. Zszokowani mieszkańcy wystosowali petycję. Burmistrz odpowiada, że problem dalszego
pochówku będzie możliwy do rozwiązania dopiero we wrześniu. Podglądali nastolatki
14:35.[23.06].Lokalne.W kożuchowskim zamku odbył się casting na konkurs Miss Ziemi Kożuchowskiej
i Miss Nastolatek. Do zaprezentowania kobiecych wdzięków zgłosiło się zaledwie sześć dziewcząt!-I całe
szczęście! - twierdzą mieszkańcy. - Zamiast kokietować dzieci, niech organizatorzy zapewnią im
godziwe spędzenie wolnego czasu. *Obie informacje czytaj w CSI nr 6'12/serwis 08:34.[29.06].Lokalne.
<Dzień>. Oświatowy skansen: w powiecie nowosolskim w egzaminach gimnazjalnych najgorzej wypadli
uczniowie z gminy Kożuchów,to nie nowość,to efekt zacofania i diabelnie niskiego poziomu
nauczycielskiej kadry! Przystopowanie: nie ma klimatu na dalszą rewitalizację kożuchowskiej starówki,
bo najpierw trzeba myśleć, by gmina nie zbankrutowała. Skarbówka rozbraja: pod młotek w
egzekucji idzie sprzęt firmy nowosolskiej Fuks, która poprzez zmasowane działanie US znika z
powierzchni. Starosta do powtórki: wojewoda lubuski zaskarżył postanowienie o umorzeniu śledztwa
wobec starosty słubickiego, który zatrudnił na kierowniczym stanowisku osobę skazaną, eksdyrektora
SP nr 1 w Kożuchowie.*Czytaj w CSI nr6'12/serwis. obraz miesiąca Flash-News
Przeżyjmy to raz jeszcze: skorowidz tekstów w &bdquo;Gońcu Lokalnym&rdquo; -olipiec/sierpień/wrzesień 2012-ohttp://www.gonieclokalny.pl
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********************************** Nr 7. -o- Lipiec 2012 -o**************************************** leitmotiv: Drzwi otwierają się i zamykają, wiatr
daje znaki w dali, nikną ślady zmarszczek ************************
17:54.[1.07].. Z chwili:
Duszno. Tropik &ndash; tak poniektórzy mówią. Tropik nie pozwala myśleć, więc zabija. W okolicy: trzy
utonięcia i jeden śmiertelny wypadek. *Zobacz w CSI nr 7'12/serwis Odyseja wakacyjna 2012:
likwidacja szkół i kanikuła dzieci na ulicy 08:02.[3.07].Lokalne.Po raz trzeci kożuchowscy radni
zmierzą się z likwidacją szkoły podstawowej w Broniszowie i w Stypułowie. Nie potrzeba oręża,
wygrana jest w kieszeni. Szkoły są już zakluczone i puste. Tymczasem dzieci wakacje, jak zwykle,
spędzają na ulicy, chociaż w papierach urzędników jest inaczej, *Czytaj art. w CSI nr 7' Festiwal
gangsterski i futbol bezdomnych w Kargowej 09:01.[3.07].Region.Najdłuższy weekend w Kargowej
(Lubuskie): festiwal filmów sensacyjnych im. Maćka Kozłowskiego oraz mecz piłki nożnej Narodowej
Reprezentacji Bezdomnych z Reprezentacją Artystów Polskich to atrakcje imprezy dedykowanej
zmarłemu aktorowi, która odbędzie się w dniach 5-8 lipca. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;
lipiec'12/sekcja wydarzenia 11:54. Z chwili: Burza pogroziła palcem: w Kożuchowie zalane podwórka,
wszystkie jednostki straży pożarnej z powiatu nowosolskiego, w sumie 18, usuwają do tej pory
rozlewiska wody. W Książu zaś nieco spokojniej.*Czytaj w CSI nr 7'12'serwis. Lubuskie:burze
przechodzą. Rzeki idą w górę 14:48.[8.07].Region.Nawałnice nie oszczędzają regionu. Silne opady
deszczu podnoszą systematycznie poziom wód w rzekach do stanów alarmowych. Obecnie najwięcej
pracy mają strażacy i energetycy. Wszystkie drogi w województwie są przejezdne &ndash; uspakaja
centrum zarządzania kryzysowego. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia&rdquo;-VII'12/wydarzenia
Stypułów w objęciach folkloru 17:45.[11.07].Lokalne.W najbliższą niedzielę w pod kożuchowskiej wsi
będzie nie lada gratka. Wybuchnie tu już z kolei VIII Przegląd Śpiewaczy Zespołów Folklorystycznych.
Gwarno także będzie wokół: zjawią się kramy, mała gastronomia, gry i konkursu, w końcu nocna
ludowa zabawa.*Czytaj w CSI nr7'12/serwis Wakacyjna frajda dla dzieciaków: sport, zabawa i
wypoczynek w Nowym Dworku 08:12.[11.07].Lokalne.Stowarzyszenie Czarna Struga kolejny raz
pozytywnie zaskakuje. W połowie sierpnia organizuje ośmiodniowy bezpłatny obóz dla dzieci z terenu
kożuchowskiej gminy. Będzie również zwiedzanie bunkrów w MRU oraz wizyta w Paradyżu. *Czytaj w
CSI nr 7'12/serwis Korona utrzymała blask! 08:23[11.07].Lokalne.Niemożliwe staje się możliwe, bo
oto IV-ligowy miejski klub futbolowy MKS Korona, mimo formalnego spadku do niższej ligi, a po
perturbacjach regulaminowych pozostaje w rozgrywkach na tym szczeblu. Niestety, nadal nie jest
kochany przez kożuchowskie władze. *Czytaj w CSI nr 7'12/serwis 09:21.[14.07].Lokalne. Poranne 3
Grosze. Atakują o poranku: trzej drwale już o g.5-ej rano idą na urobek drzewa, spieszy im się do
cna,bo chcą sprzedać wyrobioną gałęziówkę,upały są,a tu brak funduszy na zakup napojów i
papierosów. Odliczają czas: to dzieci, które liczą już dni by udać się na obóz wakacyjny, jaki darmowo
zafundowało im Stowarzyszenie Czarna Struga. Wybuchnie ropa?: taką pewną nadzieję ma irlandzka
firma, która wierci odwierty w pobliżu Książa, w okolicach wsi Stary Staw,za kilka dni pojawić ma się
ogień na szybie.Wyautowane drogi najbliższe: wojewoda przyznał ogromne środki na remontu
gminnych dróg, lecz nie dla kożuchowskiej gminy, która nie ma nawet złamanego grosza do wniesienia
minimalnego własnego wkładu w te przedsięwzięcia. Zburzyć bastion komunizmu: SLD w obronie
działkowiczów, którzy rękoma i nogami chcą utrzymać wszystko to, co od zarania swego dała im tzw.
ludowa władza. *Czytaj w CSI nr 7'12/serwis. 16:00.[16.07].Lokalne.<Echo Dnia>. Zaatakowano CS-2:
niecodzienne zjawisko w Książu &ndash; zjawiła się brygada mająca udrożnić zdewastowany i
przebiegający przez wieś rzeczny rów.Potężny piorun burmistrza: w Szprotawie wypowiedziano umowę
wykonawcy, który partaczył prace przy kluczowej inwestycji w gminie!Przed nimi
&bdquo;oczko&rdquo;: za 21 dni kożuchowscy piłkarze &bdquo;Korony&rdquo; zainaugurują bój o
laury w IV lidze,w której cudem uratowali się od upadku.*Czytaj w CSI nr 7'12/serwis. Prezydenci
Polski i Niemiec zniszczą Woodstock? 20:51.[20.07].Region.Jeden z większych w Europie festiwali
muzycznych może w tym roku okazać się blamażem! - To koniec Woodstocku!- tak twierdzą fani na
wieść, że tegoroczny Przystanek mają oficjalne otworzyć dwaj politycy - prezydenci Polski i Niemiec. Zamiast muzyki coraz więcej polityki - dodają. - Albo oni albo my! *Czytaj w &bdquo;Obliczach
Dnia&rdquo;-/wydarzenia 17:42.[25.07].Lokalne.<Wędrowiec>.To będzie bańka mydlana?:
wykaszane są chaszcze i zarośla na rowie CS-2 ale zamiast udrożnienia prace ograniczą się jako tako
przepływu wody. Sukces w każdej chwili: w Szprotawie odtrąbiono wielki sukces gminy pod rządami
burmistrza &ndash; w rankingu samorządowym &bdquo;Rzeczpospolitej&rdquo; szprotawska gmina
uplasowała się na 72 miejscu w Lubuskiem.Kożuchów trędowaty?:wielkie pieniądze z rąk marszałka
lubuskiego dotrą do gmin na wodociągi, świetlice wiejskie, boiska sportowe, szkoły, w tym zestawie,
nie uświadczysz kożuchowskiej gminy. Z terroru jednego -w drugi: po deszczach mamy okres upalnych
dni z niespotykaną inwazją komarów, kąsających całymi dniami. *Czytaj w CSI nr 7,12/serwis.
CodziennySerwisInformacyjny ***************************************** Wychodzi 24 godziny
na dobę *Obserwacje na gorąco*Lokalne wieści *Niedyskrecje*Plotki *Zapowiedzi*
********************************** Nr 8. -o- Sierpień 2012 -o**************************************** leitmotiv: Nie zostało nam tyle umiejętności,
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abyśmy wnieśli słodycz &ndash; oddając chłód ************************
Z chwili: RUNĘŁA
KOŚCIELNA WIEŻA 17:12.[8.08].Lokalne.Otyń. W miejscowym parafialnym kościele nagle runęła
jedna ściana czworobocznej wieży, datowanej na rok 1781. Stan wieży od dłuższego czasu był
katastrofalny i to wszyscy widzieli. Do akcji wkracza policyjny pies w poszukiwaniu ewentualnych ofiar
zawalenia. *Czytaj w CSI nr 8/serwis08 08:30.[10.08].Lokalne. <Merkuriusz>. Włoch zasztyletuje
handlowców?: z inicjatywy włoskiego biznesmena w Nowej Soli powstanie market Tesco, czy to zdławi
drobną sieć handlową, która jest oczkiem w głowie prezydenta miasta? Mury runa, runą: fuszerka ze
smakiem skandalu przy robotach naprawczych na średniowiecznych kożuchowskich murach obronnych.
Barwne sny Ogrodnika: o marzeniach kożuchowskiego burmistrza w sezonie ogórkowym kilka zdań.
Po falstarcie będzie prosta?: czy piłkarze kożuchowskiej Korony zmyją blamaż inauguracyjny w
następnym sobotnim spotkaniu w Iłowej? *Czytaj w CSI nr 8/serwis 21:23. Z chwili: BOŻE, RATUJ
KORONĘ. Iłowa,11.Druga osłona rozgrywek i coraz mocniejsze ciosy dla kożuchowskich piłkarzy.
Vitrpoilicon-Intra &ndash; Korona Kożuchów 4:2. Dzieje się źle. *C.d. W CSI nr 8
20:44.[22.08].Lokalne. <Posłaniec Książecki>. Ciemno i głucho: w Książu nie świecą się uliczne lampy
i telefony Tepsy głuche. Nafciarze won!: wolą w Ługach żyć w biedzie i nie chcą wydobycia tu ropy, bo
tak chcą osiadli tu nowobogaccy. Dożynek nie będzie: w Otyniu odwołali, bo zawaliła się tu kościelna
wieża. Skandal boiskowy: w Studzieńcu zakluczone boisko wybudowane za unijne pieniądze, które
przyjdzie oddać, bo z obiektu nikt nie może korzystać, a władza nie ma na to pomysłu realnego. Czy
poznamy nazwisko: kożuchowscy rajcowie powracają z wakacji i mają na najbliższej sesji wybrać
człowieka nr 2 w gminie. Będą derby: futboliści Korony zmierzą się z kolegami z Bytomia Odrz., czy
dokonają rewolucji i sięgną po laur zwycięzcy? *Czytaj o tym w CSI nr 8/serwis Odór i hektolitry
gnojowicy mieszkańców nie zaleją 12:47.[25.08].Lokalne.Holendersko-polska firma zapragnęła rok temu
uruchomić świniarnię w kompleksie wiosek otoczonych łąkami i lasami. - Chcecie zgotować nam
piekło! - zaprotestowali mieszkańcy Studzieńca, Książa i Mirocina Dolnego. A inwestor na to: - Wieś to
nie lawenda, aby tu nie było czuć żadnych zapachów! Ale teraz firma nie otrzymała zgody na
inwestycję od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: - Zapachowe oddziaływanie fermy będzie
wykraczało poza jej granice i będzie uciążliwe dla mieszkańców &ndash; stwierdzono.*Czytaj tekst
&bdquo;Holender odpuszcza świnie?&rdquo; w sekcji wydarzenia. 20:53.[25.08.].Lokalne. Z chwili:
DERBY BEZ WSKAZANIA Korona Kożuchów-Odra Bytom Odrz.1:1. Po sromotnej porażce w Gorzowie,
tutaj promyk nadziei, która dodatkowo podparta została... 3 pkt z Iławy, bowiem w starciu z
Vitrosiliconem (4:2), przyznano walkower, bo u gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik. *Patrz
w CSI nr 8 Lubuskie: próba podpalenia posterunku policji 15:49.[26.08].Region.Nocą z soboty na
niedzielę obrzucono koktajlami Mołotowa posterunek policji w Czerwieński k. Zielonej Góry. Pożar
został ugaszony ok.g.3 nad ranem.*czytaj w &bdquo;Oblicze DniaVII-VIII&rdquo;/wydarzenia Z
chwili: SZOK: CIAŁO NIEBOSZCZYKA WYLECIAŁO Z TRUMNY! 16:21.Kożuchów,27. W trakcie ceremonii
pogrzebowej, w chwili składania trumny do groby &ndash; wypadło z niej ciało zmarłego! Ceremonię
przeprowadzała miejska spółka komunalna.*Więcej w CSI nr 8/serwis Z chwili: TALIA KART WEDŁUG
BURMISTRZA 21:48. Kożuchów,29. Jan Medyński (71 l) z PSL został nowym przewodniczącym Rady
Miejskiej, funkcję wiceprzewodniczącego, jaką zwolnił, przypadła dla Pawła Jagaska (35 l) z PO.
Rewolucji być nie mogło, bo lont dzierżył w ręku burmistrz Andrzej Ogrodnik. Mieszkańcy
kożuchowskiej gminy, niestety, tym razem jeszcze nie obudzą się w nowej rzeczywistości.#
CodziennySerwisInformacyjny ***************************************** Wychodzi 24 godziny
na dobę *Obserwacje na gorąco*Lokalne wieści *Niedyskrecje*Plotki *Zapowiedzi*
********************************** Nr 9. -o- Wrzesień 2012 -o**************************************** leitmotiv: Iść krok za krokiem na opustoszałym
szlaku dnia, by złożyć pocałunek na ziemi, gdzie przepada coś bardzo ważnego
************************
Z chwili: ZABIŁO MOCNIEJ SERCE Z... RADOŚCI 20:21.[1.09].Tęcza
Krosno Odrz.-Korona Kożuchów 0:5 Czy to zwiastun wyjścia ze zakrętu i ruszenia na prostej? Wynik
kosmiczny, że aż strach pomyśleć by nie zapeszyć w następnych bojach takich dobrych odsłon, tym
bardziej, że i inni popisali się mnóstwem zdobytych goli. *Zajrzyj do CSI nr 9/serwis Żyją w biedzie i nie
chcą u siebie wydobywania ropy 14:32.[1.09].Lokalne. Kilkunastu mieszkańcy wsi Ługi (gm. Otyń)
założyło komitet protestacyjny wobec poczynań potentata naftowego: nie chcą odwiertów pod ich
oknami. Larum podnoszą głównie ci z miasta, którzy osiedlili się na wsi, bo im nawet pianie koguta
przeszkadza - złorzeczą z kolei inni.*Czytaj tekst: &bdquo;Nafciarzom mówimy nie!&rdquo; w
&bdquo;Oblicze Dnia-IX'12&rdquo;, sekcja Wydarzenia. 21:21.[5.09].Lokalne.
<Korespondent>Lelechów wybuchnie?: odkryto w okolicach wsi złoża gazu łupkowego! Bez smykałki:
trzecia odsłona kożuchowskiego Jarmarku i znów bryndza, bo KOKiS nie jest w stanie coś
oryginalnego stworzyć. Wzgórza rozpoczęły naukę: zainaugurowano rok szkolny w niepublicznej szkole
w Stypułowie, najpierw udano się na mszę św. Drogi zastrzyk: w najbliższą sobotę w Książu
szczepienie psów, zastrzyk podskoczył na 20 zł. *Czytaj więcej w CSI nr 9/serwis. Burmistrz
sprzedaje strusie po zlikwidowanej plantacji konopi 12:53.[5.09].Region.Siedem dorosłych
afrykańskich strusi zostało wystawione na sprzedaż przez burmistrza Drezdenka (Lubuskie). Ptaki
http://www.gonieclokalny.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 April, 2018, 20:18

Goniec Lokalny

ponad rok temu zostały porzucone na fermie, na której znajdowała się produkcja i obrót narkotykami.
*Tekst czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia-IX&rdquo;/wydarzenia Z chwili: CIĘŻKI KONTAKT Z
RZECZYWISTOŚCIĄ 09:38.[9.09]..Korona Kożuchów-Dąb Przybyszów 1:3. Po euforycznej victorii
ubiegłotygodniowej ( wyjazdowe 5:0 z Tęczą) wczoraj kożuchowianie powrócili do gorzkiej
rzeczywistości. Szwankuje obrona i niezdecydowanie podbramkowe. Szczęścia też brakuje. *Więcej w
CSI/serwis Z chwili: TOTALNY GROM Z JASNEGO NIEBA! 09:13.[16.09].Formacja Port 2000 MostkiKorona Kożuchów 8:0. Katastrofalna, niespotykana w historii MKS porażka kożuchowian, tak
rozdrapanych na elementy składowe, że nawet nie zdołali strzelić honorowej bramki. *Więcej w CSI nr
c9/serwis. Przystanek Woodstock w poszukiwaniu nowej lokalizacji? 14:23.[18.09].Region.Organizator
muzycznego festiwalu w Kostrzynie n/O (Lubuskie) ma kłopot. Dotychczasowe pola, na których
rozgrywana jest impreza &ndash; sprzedawane są nowym właścicielom, a ci już teraz zapowiadają
horrendalne stawki za użytkowanie działek na czas trwania Woodstocku. *Czytaj w &bdquo;Oblicze
Dnia&rdquo;-IX/wydarzenia GościnnieObywatelskość w mikroskali 14:38.[18.09].Książ.Lokalne.Przez
laty był tu zakład PGR pozostawiając po sobie smutek i beznadzieję z ludźmi, którzy utracili resztkę
złudzeń. Na szczęście wyłaniają się tu lokalni liderzy gotowi pociągnąć ludzi za sobą i wyzwolić w nich
społeczną energię. *Czytaj tekst: &bdquo;Nowi liderzy: SCS&rdquo; w sekcji Aktualności
08:23.[21.09].Lokalne.<Notes Dnia>. Marsz na Glisno: Rada Sołecka i Stowarzyszenie Czarna Struga
organizują książan na niedzielny turniej wsi na placu XVIII wiecznego pałacu. Zaczekajmy jeszcze z
umieraniem: nad zakluczonym przez burmistrza miejscowym cmentarzem nadal są chmury i unoszący
się smród niespotykanego skandalu i dyletanctwa, pochówek wstrzymany jest na dalsze 2 miesiące.
Nie poddaje się!: holenderski biznesmen, który chce uruchomić świniarnię w Studzieńcu po raz kolejny
otrzymał od mieszkańców figę,ale obiecuje, ze to jeszcze nie koniec.Wyłapano,a teraz do
odsiadki:pijany kierowca i rowerzysta z Czasłwia idą do odsiadywania wyroków w więzieniu. Wolność
prasy lokalnej: redaktor i wydawca &bdquo;Gońca Lokalnego&rdquo; został zaproszony do udziału w
pracach projektu"Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej
mediów lokalnych" realizowanego przez Fundację Helsińska Praw Człowieka! *Czytaj w CSI nr
9/serwis WALCZĄCY KSIĄŻ 09:51.[25.09].Lokalne.Książ, 25. 9 tys. zł zostanie wydanych na dalsze
czyszczenie rzeczki przebiegającej przez wieś. To prawie w całości suma, jaką może pozyskać wioska z
funduszu sołeckiego. Lecz to też niepewne. - Obiecuję, że choć w 70 procentach będą pieniądze
&ndash; zadeklarował zastępca burmistrza Adam Żyrolis.*Więcej w CSI nr 9/serwis TAJEMNICA
POLISZYNELA W BARWACH CZARNYCH 17:33.[27.09].Lokalne, Kożuchów. Zapaść finansowa
kożuchowskiej gminy stała się publicznym faktem. Władze przyznają, że tegoroczny budżet się
załamał i kasa miejsca świeci pustkami. Za chwilę nie będzie pieniędzy na pensje dla urzędników.
*Czytaj notkę w CSI nr 9/serwisCodziennySerwisInformacyjny
***************************************** Wychodzi 24 godziny na dobę *Obserwacje na
gorąco*Lokalne wieści *Niedyskrecje*Plotki *Zapowiedzi* **********************************
Nr 10. -o- Październik 2012 -o- **************************************** leitmotiv: Pieśni
nasze pukają do drzwi, osamotnione, wykrzykują ciszę, jaką mamy w zabalsamowanym powietrzu
************************ 20:41.[2.10].Lokalne. <Wiarus Nocny>. Jaskiniowiec za
kierownicą:szok! - kierowca rzucający wulgaryzmy na dzieci wozi je do szkoły w Mirocinie Dolnym.
Obudź się Kożuchów!:rządy Andrzeja Ogrodnika spustoszyły totalnie gminę,tak twierdzą internauci i
zachęcają do obalenia burmistrza Odnowiciela.Kolejna utopia burmistrza:chce dać pod topór 22
drzewa-pomniki przyrodny, bo uschły, a za to pragnie zmienić zachowaną dotąd koncepcję miejskiego
parku z historycznego zespołu pałacowego spalonego przez Rosjan. Nawet miłość się nie udaje:kolejna
porażka ośrodka kultury -odwołano poetycki konkurs i czas już okiem rzucić na pracę dotychczasową
szefa KOKiS-u. Prezydent z nożem na gardle: w Nowej Soli próbuje się kolejny raz sprzedać działkę
przy S3, z pieniędzy której miał powstać w mieście basen. *Czytaj w CSI nr 10'12/serwis.
18:01.[5.10].Lokalne. <Wieczór>. Jest publiczna inwestycja!:
Książ powraca na mapę siedzib leśnictwa. Czeski film na cmentarzu: przez pół roku kożuchowski
magistrat nie potrafił złożyć w starostwie pełnej dokumentacji dot. przeprowadzenia badań
hydrogeologicznych by móc oddać
do użytku zakluczony cmentarz w Książu: teraz to się stało. &bdquo;Gest Kozakiewicza&rdquo;
dla strażaków: kożuchowski ratusz bezradnie rozkłada ręce - nie ma pieniędzy
dla strażaków OSP jako ekwiwalent za uczestnictwo w ratowniczych akcjach.
Bombowe derby: już jutro powinna być uczta dla kibiców futbolu &ndash; zmierzą się
uratowana od degradacji z IV ligi Korona Kożuchów i Arka Nowa Sól,
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zdegradowana z III ligi; to mecz prawdy dla kożuchowian, czy są już po kryzysie.
*Czytaj w CSI nr 10/serwis. Sport BOMBA BEZ ZAPŁONU 19:12. [6.10].Lokalne.To miał być na lokalnym
futbolowym podwórku szlagier czwartoligowców. Swe siły zmierzyły najbliżsi sąsiedzi: zespół, który
cudem uratował się od degradacji i zespół, który ma na swoich barkach degradację. Lecz z dużej
chmury oczekiwań &ndash; spadła mżawka. Korona Kożuchów-Arka Nowa Sól 0:0.*Czytaj w CSI nr
10/serwis W Kożuchowie szykuje się bunt mieszkańców wobec samorządowej władzy 20.56.[8.10].
Lokalne. Kres rządów burmistrza Andrzeja Ogrodnika wygasa &ndash; tak opiniują internauci i na forum
mobilizują swe siły. Pragną referendum albo komisarza w ratuszu. - Mieszkańcy się budzą! stwierdzają. Utworzyli też listę kandydatów na nowych radnych z burmistrzem włącznie. Ratusz
spokojny: - To instrumenty demokracji &ndash; opiniuje burmistrz. *Czytaj art. w sekcji Wydarzenia,
pt. Wygaszenie burmistrza 22:06.[10.10]. Lokalne. <Nocne Wieści>. Gest burmistrza.: zmarł
człowiek, burmistrz zezwolił, aby pochowany został na cmentarzu zakluczonym. Jest jasność: po
kilkudniowej ciemności na powrót pali się u liczne oświetlenie w Książu. Cham przy kierownicy: nadal
rzucający wulgaryzmami kierowca wozi dzieci do szkoły w Mirocinie Dolnym. Koniec marzeń: nie
będzie referendum o odwołaniu kożuchowskiego burmistrza: chamy zwyciężyli. #Czytaj w CSI nr
10/serwis. Sport CZAPKI Z GŁÓW! 19:12.[13.10].Lokalne.To miała być wpadka kożuchowian, lecz tutaj
w tej potyczce szalona niespodzianka! Korona wzniosła się na wyżyny. Po remisie derbowym
ubiegłotygodniowym z nowosolską Arką - przyszła kolej na zjedzenie gorącego kartofla. Polonia SłubiceKorona Kożuchów 1:3! *Przeczytaj c.d, CSI/serwis Pedagog-terapeuta i biegły sądowy wykorzystał
seksualnie ponad sto niepełnosprawnych chłopców 11:39.[14.10].Region. 36-letni zielonogórzanin,
ceniony dotąd w środowisku opiekunów ośrodków specjalnych, dopuścił się na swoich wychowankach
szeregu czynności seksualnych. Poszkodowanych, według prokuratury, może być ponad 131 chłopców!
Na jaw wychodzą coraz bardziej szokujące szczegóły. *Czytaj w &bdquo;Oblicze Dnia IX-X&rdquo;,
sekcja wydarzenia Mieszkańcy szykują bunt wobec lokalnej władzy. Burmistrz spokojny
14:43.[14.10].Lokalne. Rządy burmistrza Kożuchowa (Lubuskie) wygasły - opiniują lokalni internauci i
mobilizują swe szyki. Pragną referendum lub komisarza w ratuszu. - Gmina się budzi! - stwierdzają.
Utworzyli listę kandydatów na nowych radnych. - To instrumenty demokracji - mówią ze spokojem w
ratuszu. *Czytaj tekst w &bdquo;Oblicze Dnia IX-X'12/sekcja wydarzenia Gościnnie: Mieli być pierwsi,
a będą ostatnimi 14:23.[15.10].Lokalne. Książ,15. Świetlica wiejska we wsi jest w opłakanym stanie.
Stoi zamknięta na cztery spusty, choć jak mówią mieszkańcy, jeszcze kilka lat temu można było ją
ratować. Miała być wyremontowana w 2008 roku. Była na początku kolejki świetlic wiejskich
czekających na remont.* Czytaj w CSI nr 10/serwis Lubuszanie są w szoku na ostatnie bestialstwa
nad psami 17:09.[19.10].Region. Jeden zwyrodnialec skatował psa i wyłupał mu oczy, kolejny uderzał
o ścianę domu reklamówką z pieskiem w środku. Natomiast myśliwy, nie zważając na nic, postrzelił psa
biegającego koło zabudowań mieszkalnych! Mieszkańcy są wstrząśnięci i przerażeni. *Czytaj tekst w
&bdquo;Oblicze Dnia-IX-X&rdquo;/wydarzenia Minister Finansów na liście barbarzyńców wobec
psów!
10:42.[20.10].Minister Finansów określił maksymalną na 2013 r. stawkę opłaty od posiadania psów w
wys.119,93 zł od jednego psa rocznie. Co to może oznaczać? Będziemy świadkami zmasowanych
porzuceń psów i fali barbarzyńskich mordów na czworonogach! Wg &bdquo;Gońca&rdquo; opłata na
2013 r. za posiadanie psa w kożuchowskiej gminie wyniesie od 60 do 80 zł! Czy będzie mocny cios dla
kożuchowskich rolników od radnych? 11:16. Gmina,28.Lubuska Izba Rolnicza wystosowała do
samorządowców pismo, w którym zwraca się o ustalenie stawki podatku rolnego na 2013 rok na
poziomie odpowiednim do dochodów osiąganych przez rolników w regionie. Czy radni kożuchowscy
posłuchają tego apelu? Jeżeli nie, to rolnicy w gminie będą mieć stawkę podatku na 180 zł za ha!
*Czytaj w CSi nr 10/serwis ***
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