
Sulęcin
Os. Słoneczne 9c; 
Tel.: 95 714 3800 
GSM: 519 503 134

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wędkarska 16; 
Tel.: 95 729 9490 
GSM: 603 997 355

Poradnia czynna:
Pn.-Pt. – 8.00-21.00
Sob. 8.00-15.00

rejestracja@q-dent.net 
www.q-dent.net 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

Do negocjacji  
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak  
materiał,  
z którego  
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)

95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Witosa 2C
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

Kuchnie_raty 0%v2
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Jesteśmy z Wami już 3 lata!!!

- Decyzje, które będę musiał 
podjąć, nie będą łatwe, ale nie-
stety konieczne  - poinformo-
wał nas nowy burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart.

Według D. Ejcharta najbardziej 
„leżą” finanse gminy. – Przy prze-
glądaniu budżetu gminy oraz 
ksiąg rachunkowych wyszły 
pewne nieścisłości, które skom-
plikowały początek kadencji – 
mówił nowy burmistrz na ante-
nie radia Zachód. Dodał, że już 
w 2014 r. nie były ujęte wszystkie 
rozchody, a plan spłaty kredytów 
był zaniżony o … 300 tys. zł. W 

Czy w gminie szykują się wielkie zwolnienia?
SULĘCIN Czas na porządki, szukanie oszczędności a być może i na… prokuratora

związku z tym nowy 
szef gminy zamierza 
szukać oszczędno-
ści na wydatkach 
bieżących. – Czeka 
nas obniżenie pen-
sji oraz restruktury-
zacja zatrudnienia 
– zarówno w samej 
gminie, jak i jednost-
kach podległych. 
Złożę też wniosek do 
rzecznika dyscypliny 
finansów publicz-
nych o ewidentnym 
naruszeniu ustawy 
o finansach publicz-

nych względem poprzed-
niego burmistrza. Jeśli się 
okaże, że działania te były 
świadome, złożę również 
w prokuraturze zawia-
domienie o popełnieniu 
przestępstwa – nie owijał 
w bawełnę w studiu radia 
Zachód D. Ejchart. 

Będą drastyczne cięcia

Z kolei w oświadczeniu 
przesłanym do nas czy-
tamy, że aby nie przekro-
czyć wskaźników zadłu-
żenia narzuconych na 

jednostki samorządu terytorial-
nego przez Ustawę o Finansach 
Publicznych, konieczne będzie 
dokonanie drastycznych cięć w 
tegorocznym budżecie gminy. 
Według burmistrza nie jest także 
wykluczone, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa nakaże gminie 
realizację tzw. programu na-
prawczego, w wyniku którego to 
RIO określi, jakie cięcia i  w  któ-
rych działach budżetowych mu-
szą zostać wykonane. Cięcia te 
dotyczyć będą głównie wydat-
ków bieżących, a co za tym idzie, 
także wydatków związanych z 
zatrudnieniem. 
- Decyzje które będę musiał pod-
jąć nie będą łatwe, ale niestety 
konieczne. Ponieważ prace nad 
tegorocznym budżetem jeszcze 
trwają, a ich efekt jest zależny od 
decyzji RIO, nie jestem w stanie 
na tym etapie określić dokładnej 
wysokości cięć budżetowych, a 
więc także skali ewentualnych 
zwolnień – pisze do nas D. Ej-
chart. 
- Podejmując te trudne decyzje 
będę kierował się koniecznością 
zapewnienia ciągłości sprawne-
go funkcjonowania Urzędu Miej-
skiego i wszystkich jednostek 
podległych gminie oraz chęcią 
ograniczenia zwolnień do nie-
zbędnego minimum – dodaje 
burmistrz.

Wojciech Obremski
fot. bip.sulecin

Czy gminnych urzędników czeka personalny przesiew? 
Czas pokaże…
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Brawa dla Zuzi i Kacpra

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie oferuje 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Jeden kupon może zawierać tylko jedno ogłoszenie
4. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Wynajmę mieszkanie 
dwupokojowe (50 m2) 
przy ulicy J. Paska w 
Sulęcinie z widokiem 
na centrum miasta. 
Mieszkanie częściowo 
umeblowane. Cena 
wynajmu 800 pln + 
opłaty. Możliwość 
najmu na dłuższy 
okres, wymagana 
jedno miesięczna 
kaucja. Tel. 607830860

Na sprzedaż:

- mieszkania w Sulęcinie :
ul. Dudka, Pl. Czarneckiego, 
Pl. Mickiewicza, ul. Lipowa, 
Kościuszki, Torzym, Osiedle 
Żubrów, Długoszyn x8, 
Przęślice
-domy:
Rychlik. Lubień x2, Sulęcin x3, 
Torzym x2, Trześniów, Słońsk
- działki:
Ostrówek, Bobrówko, 
Muszkowo, Słońsk x5, Torzym 
x2, 

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pokojowe w 
Sulęcinie.
mieszkanie 2-pokojowe w 
Sulęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w 
Torzymiu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w 
Sulęcinie

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Wojciech Obremski
Redakcja: Alina Cywilko, Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Adam Piotrowski, Ryszard Waldun
Adres redakcji: ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin, tel. 509 247 682, obreb@interia.pl; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk, tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.); Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! 
od zaraz 730 497 771

kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, 
Kościuszki, Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy  
na: 
http://nieruchomosci.
sulecin.biz.pl
h t t p : / / l o k u m . t c n . n e t .
p l

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin

tel. 503 65 75 00  
l o k u m @ s u l e c i n . b i z .
p l  

PRACA

Kredyt gotówkowy

Dzięki
kredytowi w Bankach 

  Spółdzielczych SGB... 

...spełnisz marzenia i masz 
       szansę wygrać pieniądze!

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Skorzystaj z 
wybranego kre-
dytu w Bankach 
SGB i weź udział 
w losowaniu 
jednej ze 100 
nagród gotówko-
wych o wartości           
2000 złotych

Aby wziąć udział w 
losowaniu, wy-
starczy w czasie 
trwania promo-
cji skorzystać z 
jednego z oferowa-
nych produktów 
kredytowych oraz 
posiadać lub zało-
żyć konto z jedną 
z atrakcyjnych kart 
SGB

Promocja trwa 
od 03.11.2014 do 
31.12.2014

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel. 95 755 9348
tel./fax 95 755 9325

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312

Zapraszamy do naszych placówek:

www.bs.osno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Krajobrazy 
po bitwach

Konto dla młodych z ofertą kredytową

www.sgbdlamlodych.pl

Nie odkładaj planów

Spełnij swoje 
marzenia 
i wygraj 

2000 zł!

Loteria “Konto dla młodych (zima 2015)” dostępna jest w wybranych  
Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.
Promocja trwa od 12 stycznia do 13 marca 2015 r. Więcej szczegółów 
i regulamin promocji na stronie sgbdlamlodych.pl

www.sgb.pl

Konto dla młodych z ofertą kredytową
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które wkraczają w dorosłe życie, rozpoczynają studia lub zaczynają 
pracować na własny rachunek. To uniwersalne konto daje możliwość elastycznego zarządzania finansami, 
a także zapewnia łatwy dostęp do dodatkowych środków, dzięki trzem wyjątkowym ofertom kredytowym. 
Zakładając je teraz, masz szansę na zdobycie jednej ze 100 nagród gotówkowych o wartości 
2000 złotych. 
Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy w czasie trwania promocji założyć konto oraz skorzystać                                       
z jednego z oferowanych produktów: kredytowych lub kart SGB. O szczegóły oferty zapytaj swojego       
Doradcę w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB oraz oddziałach SGB-Banku S.A.

Konto dla młodych z ofertą kredytową 

Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które 
wkraczają w dorosłe życie, rozpoczynają 
studia lub zaczynają pracować na własny 
rachunek. To uniwersalne konto daje 
możliwość elastycznego zarządzania 
finansami, a także zapewnia łatwy dostęp 
do dodatkowych środków, dzięki trzem 
wyjątkowym ofertom kredytowym. 

Zakładając je teraz, masz szansę na zdobycie 
jednej ze 100 nagród gotówkowych                             
o wartości 2000 złotych.

Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy 
w czasie trwania promocji założyć konto 
oraz skorzystać z jednego z oferowanych 
produktów: kredytowych lub kart SGB.                 
O szczegóły oferty zapytaj swojego Doradcę 
w wybranym oddziale Banku Spółdzielczego 
w Ośnie Lubuskim

Promocja trwa od 12.01.2015 do 13.03.2015 r.

centrala@bsosno.sgb.pl

Sprzedam garaż na Os. Słonecznym w 
Sulęcinie w/w stacji gazu. Właśność z 
księgą wieczystą. Cena do negocjacji. 
Tel. 665 137 750 po 15.

Sprzedam mieszkanie na Os. Żubrów 
(ok. 3 km od Sulęcina), 78 m2, parter, 
3 pokoje, osobna łazienka, toaleta, 
balkon, piwnica i garaż. Szczegółowe 
informacje pod nr. 505271490. Cena 
do negocjacji.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 
52 m2, dwa pokoje, kuchnia - 2 piętro 
w  Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.

18 i 19 grudnia w Szkole Pod-
stawowej w Torzymiu miało 
miejsce niezwykłe wydarze-
nie. Dzięki 60 uczniom oraz 
nauczycielkom: Anny Pecuch 
i Moniki Zaporowskiej wy-
stawiono przedstawienie pt. 
„Dziewczynki z zapałkami są 
wśród nas”.

Przedstawienie miało charakter 
musicalu. Dzieci śpiewały i wy-
konywały przeróżne sekwencje 
taneczne: taniec aniołków, bał-
wanków, choinek i zapałek. Naj-

TORZYM

Andersen byłby 
z nich dumny

bardziej chwy-
tający za serce 
(i jakże ponad-
czasowy) oka-
zał się taniec 
o b o j ę t n y c h 
ludzi, podczas 
którego głów-
na bohaterka, 
w której rolę 
z n a k o m i c i e 
wcieliła się 
Julia Guss, 

śpiewała piosenkę Roberta Gór-
skiego pt. „Dziewczynka z zapał-
kami”. I kiedy wszyscy przygoto-
wywali się na moment, w którym 
dziecko miało umrzeć, aktorzy 
oznajmili, że nie chcieliby, aby 
opowieść skończyła się tak, jak 
zapamiętaliśmy z baśni Ander-
sena. Główna bohaterka została 
zaproszona do ciepłego domu 
na wigilijną wieczerzę przez do-
brych ludzi. 

Tekst i fot. Przemysław Mielczarek

Sprzedam mieszkanie w 
Lubniewicach 90 m2 + garaż, 
pierwsze piętro, trzy pokoje, po 
kapitalnym remoncie. 
Tel. 698 368 497
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Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.plRozmowa z krzysztofem Pio-
trowskim, jedynym kandyda-
tem na radnego Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego z ramienia 
Platformy Obywatelskiej RP w 
powiecie sulęcińskim.

- Panie krzysztofie, na liście 
Platformy Obywatelskiej rP w 
okręgu obejmującym powiaty 
międzyrzecki, słubicki, świe-
bodziński i sulęciński jest pan 
jedynym przedstawicielem 
tego ostatniego. Do tego ma 
pan piąte, dobre miejsce…

- Faktycznie, jest po kilku kandy-
datów z powiatów międzyrzec-
kiego, słubickiego i świebodziń-
skiego, a z sulęcińskiego jestem 
sam. Bez wątpienia to dobra 
okazja do tego, żeby w naszym 
powiecie powalczyć o radnego 
wojewódzkiego z partii, która 
jest na czele ostatnich sondaży i 
w związku z tym ma duże szanse 
na ponowne objęcie władzy w 
regionie.

- Co to oznacza dla powiatu?

- Przedstawiciel partii rządzącej 
w sejmiku ma dużo większe moż-
liwości w zakresie podziału pie-
niędzy w budżecie wojewódz-
twa czy w lobbowaniu na rzecz 
powiatu. W takich przypadkach 
niewiele wskóra radny opozycyj-
ny, np. z SLD. A trzeba podkreślić, 
że wkrótce w naszym wojewódz-

Sulęcinianin w sejmiku? Czemu nie?
twie uruchomio-
ne zostaną nowe, 
prawdopodob-
nie ostatnie tak 
duże pieniądze z 
Unii Europejskiej 
(z perspektywy 
UE 2014-2020 – 
przyp. redakcji). 
Będzie więc co 
dzielić.

- Czym krzysz-
tof Piotrowski 
będzie przeko-
nywał do siebie 

mieszkańców powiatu sulęciń-
skiego?

- Jedną z najistotniejszych dla 
mnie spraw są duże i wciąż rosną-
ce dysproporcje między prężnie 
rozwijającymi się stolicami woje-
wództwa lubuskiego, a resztą re-
gionu. Nawet gminy sąsiadujące 
bezpośrednio z Gorzowem Wlkp. 
i Zieloną Górą radzą sobie cał-
kiem nieźle. Dlatego uważam, że 
większe wsparcie należy skiero-
wać właśnie do takich powiatów 
jak sulęciński. Chodzi mi przede 
wszystkim o narzędzia do walki 
z wciąż dużym bezrobociem, ale 
także o wsparcie dla lokalnych 
samorządowców w pozyskiwa-
niu zewnętrznych inwestorów, 
z czym ci jak na razie sobie nie 
radzą.

- No właśnie, jak to się dzieje, 
że np. Sulęcin pomimo prak-
tycznie bezpośredniego do-
stępu do autostrady został 
daleko w tyle za międzyrze-
czem, Słubicami, Świebodzi-
nem a nawet małą Witnicą pod 
względem tworzonych miejsc 
pracy i średniej zarobków?

- To wynik m.in. totalnego skłó-
cenia lokalnej elity politycznej, 
która zamiast współpracować 
dla dobra „małej ojczyzny”, wy-
lewa na siebie wiadra pomyj i 
ciąga się wzajemnie po sądach. 
Dobrze byłoby rządzące w Su-

lęcinie gremia nieco odświeżyć 
i zapełnić ludźmi, których jedy-
nym marzeniem nie jest ciepły 
stołek i łatwe pieniądze. Jestem 
przedsiębiorcą, na każdą złotów-
kę ciężko pracuję i każdą kilka 
razy oglądam wokół zanim wy-
dam, więc wiem o czym mówię. 

- Wybory zbliżają się dużymi 
krokami. Czy wraz z upływają-
cymi dniami narasta napięcie i 
stres?

- W tym przypadku jestem oazą 
spokoju (śmiech). Nie nastawiam 
się na wybory w kategoriach „być 
albo nie być”. 
Wiem jednak, 
że jako jedyny 
przedstawiciel 
Platformy Oby-
watelskiej w po-
wiecie sulęciń-
skim, partii która 
według wskazań 
s o n d a ż o w y c h 
p r a w d o p o -
dobnie będzie 
znowu rządzić 
regionem, mam 
szansę na re-
prezentowanie 
interesów miesz-
kańców nasze-
go powiatu w 
Sejmiku Woje-
wództwa Lubu-
skiego. Dlatego 
ich szczególnie 
proszę o popar-
cie i głos w wy-
borach.

- Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiał: Woj-
ciech Obremski

rOZmOWa PrZekrOJU

SULĘCIN

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

Tak, tak, drodzy Czytelnicy, to już po trzy-
kroć dwanaście miesięcy minęło, kiedy 
do Waszych skrzynek w styczniu 2012 
r. zawitał pierwszy, chudziutki jeszcze, 
pierwszy numer „Przekroju Lokalnego”. 
Zaczęliśmy od wszystkich gmin powia-
tu sulęcińskiego, by wkrótce, na prośbę 
Czytelników, ruszyć także na Ośno Lubu-
skie w powiecie słubickim. A równo rok 
później druga mutacja gazety zaczęła 
podbój Słubic, Kostrzyna nad Odrą, Rze-
pina oraz Górzycy. Od niedawna można 
nas czytać także w Międzyrzeczu oraz 
Skwierzynie, co pozwala stwierdzić, że 
„Przekrój Lokalny” to jedyna bezpłatna 
gazeta na północy województwa, która 
ukazuje się na tak wielkim obszarze i w 
tak dużym nakładzie.
Ale dość przechwalania się: bo przecież 

sukces gazety zależy przede 
wszystkim od Was, drodzy 
Czytelnicy. Bo mimo, że na 
gazetę nie musicie wydawać 
ani złotówki, to Wy napędzacie 
rozwój gazety poprzez wysyła-
nie swoich tekstów, dzielenie się 
swoimi uwagami czy wreszcie kry-
tykę. Przez nasze łamy przewinęło 
się wielu społeczników, którym leżą 
na sercu problemy swojej małej oj-
czyzny, nauczycieli, animatorów kul-
tury, sportu czy wszelkiej maści pa-
sjonatów. Bo łamy „Przekroju” są otwarte 
dla każdego. A dzięki takiemu podejściu 
w wielu piszących dla nas teksty zauwa-
żyliśmy ogromny potencjał. To pozwala 
nam z radością stwierdzić, że „Przekrój” 
może być dla wielu przyszłych mistrzów 

Dziękujemy i...
prosimy o więcej

pióra ich pierwszą gaze-
tą, w której publikowali.
Za to wszystko (za kry-
tykę również) serdecz-
nie dziękujemy i prosi-
my o więcej! 
Przez te trzy lata na-
sza gazeta nawiąza-
ła współpracę nie-
mal ze wszystkimi 
samorządami, na 
terenie których 
się ukazuje, z 
wieloma or-
g a n i z a c j a m i 
pozarządowy-
mi, szkołami, 
przedszkola-
mi, hufcami, 

stowarzyszeniami, klu-

bami sportowymi… uf, długo by wymie-
niać. Współpraca ta, a także szerokie nią 
zainteresowanie pokazuje, że trzy lata 
temu trafiliśmy w niszę, że taka gazeta, 
mimo ekspansji różnorodnych serwisów 
internetowych, była po prostu potrzeb-
na. I jest nadal, o czym świadczą maile 
i telefony od Was, 
drodzy Czytelnicy. I 
dopóki będziecie z 
nami, my także po-
staramy się nie za-
wieść. Ale spokojnie: 
robimy to w końcu 
już od trzech lat… i 
przestać nie zamie-
rzamy.

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

Andersen byłby 
z nich dumny

15 grudnia. na placu ape-
lowym w Wędrzynie od-
było się uroczyste prze-
kazanie obowiązków 
dowódcy 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmecha-
nizowanej im. gen broni 
J. Dowbor Muśnickiego. 

Na stanowisku tym gen. 
bryg. Rajmunda T. An-
drzejczaka zastąpił gen. 
bryg. Andrzej Kuśnierek. 
Podczas uroczystości do-
tychczasowy dowódca 17 WBZ przekazał 
swojemu następcy sztandar brygady oraz 
złożył podziękowania dotychczasowym 
współpracownikom, żołnierzom, służbom 
cywilnym, przedstawicielom jednostek 
samorządu terytorialnego oraz wszystkim 
osobom, które w ciągu ostatnich trzech 
lat przyczyniły się do sprawnego funkcjo-
nowania brygady i do jej rozwoju. Podczas 
uroczystości gminę Sulęcin i powiat sulę-
ciński reprezentowali: starosta sulęciński 
Patryk Lewicki, burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulęcinie Piotr Jacykowski 
oraz radna Rady Miejskiej w Sulęcinie 
Anna Wyczachowska. W podziękowaniu 

Nowy dowódca

za doskonale układającą się współpracę 
gen. bryg. R. Andrzejczak wyróżnił bur-
mistrza Ejcharta odznaką honorową 17 
WBZ. Burmistrz Sulęcina oraz wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej podziękowali 
natomiast odchodzącemu dowódcy za 
wzorową współpracę z sulęcińskim sa-
morządem oraz osobiste zaangażowanie 
i wkład w rozwój Ziemi Sulęcińskiej, a tak-
że za życzliwość i nieustającą gotowość 
do włączania się w życie mieszkańców. 
Złożyli oni także życzenia wszelkiej po-
myślności oraz wielu sukcesów na nowym 
stanowisku obejmującemu obowiązki do-
wódcy generałowi Kuśnierkowi.

UM Sulęcin

Na terenie gminy wszystkie kościoły 
wpisane są do rejestru zabytków, pro-
wadzonego przez Lubuskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Każdy zatem remont  wymaga uzyskania 
specjalnych zezwoleń. Staraniem dusz-
pasterzy i parafian parafii z terenu gminy, 
obiekty te są sukcesywnie remontowane. 

SŁOŃSK

Remontują 
kościoły

W ostatnich latach remonty te były wspie-
rane środkami pochodzącymi z  budżetu 
gminy i tak:
- w 2013 r. wydano 8  000 zł na dofinan-
sowanie   remontu kościoła filialnego 
w Ownicach,
- w 2014 r. przeznaczono 10 000  zł na do-
finansowanie opracowania dokumentacji 
remontu kościoła filialnego w Głuchowie.
 - w 2014 r. wydano 12 000 zł na dofinan-
sowanie  remontu witraży w kościele filial-
nym w Ownicach
- w 2014 r. wydano 15 000 zł na dofinan-
sowanie remontu zabytkowych organów   
w  kościele parafialnym pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Słońsku.

(www.slonsk.pl)
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SULĘCIN 

Partnerskie spotkanie
16 grudnia odbyło się 
spotkanie burmistrza 
Friedland Tomasa 
Hähle z burmistrzem 
Sulęcina Dariuszem Ej-
chartem oraz starostą 
sulęcińskim Patrykiem 
Lewickim i wicestaro-
stą Michałem Deptu-
chem. 

Wspólne rozmowy doty-
czyły dalszej współpracy 
między obu miastami, 
wdrażanie większych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych, jak również miękkich. Określo-
no ramy współpracy z uwzględnieniem 
dotychczasowych i wdrażanie nowych, 
które mają zacieśnić dalsze stosunki part-

nerskie między miastami i powiatem sulę-
cińskim.

Maciek Barden

15 listopada sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka Kultury „Pod 
Morwą” wypełniła się po brzegi mi-
łośnikami zespołu Donatan i Cleo. 

Można było porozmawiać z autorami 
przeboju „My Słowianie”, uzyskać auto-
graf, zrobić sobie wspólne zdjęcia oraz 
kupić płytę. Właśnie w taki sposób Do-
natan i Cleo postanowili podziękować 
mieszkańcom Lubniewic. Spotkanie w 
GOK-u to już czwarta tegoroczna wi-
zyta artystów w gminie. Donatan i Cleo 
nakręcili tu dwa teledyski. Premiera kli-
pu do utworu „Brać”, w którym wystąpili 
mieszkańcy gminy Lubniewice, odbyła się 
22 września. Drugi klip nakręcony w Lub-
niewicach można oglądać w sieci od 17 
listopada. –Chcielibyśmy nakręcić jeszcze 

LUBNIEWICE

Donatan i Cleo „pod Morwą”

teledysk, w zamku – dodała Cleo podczas 
spotkania. W pomoc przy spotkaniu za-
angażowani byli: pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury „Pod Morwą” oraz lubnie-
wiccy militarni wraz z członkami Gorzow-
skiej Grupy Rekonstrukcyjno-Strzeleckiej.

(war)
fot. organizatorzy

- 10 grudnia, w ramach formuły ,,Lekcja 
historii w Domu Joannitów” odbył się wy-
kład pt. ,,Przygotowania do obrony Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w 
latach 1944-1945”. Wygłosił go Grzegorz 
Urbanek, regionalista, historyk i doku-
mentalista z Międzyrzecza oraz specjalista 
w dziedzinie fortyfikacji (na zdjęciu).
- 17 grudnia sulęcińscy gimnazjaliści spo-
tkali się z Waldemarem Handzlewiczem, 
fotografikiem, muzykiem i poetą związa-

SULĘCIN 

Grudzień u Joannitów
nym z Sulęcińskim Ośrodkiem Kultury i 
Warsztatem Terapii Zajęciowej w Sulęci-
nie. Spotkanie zorganizowane zostało w 
związku z wystawą fotografii pana Wal-
demara pt. ,,Natura światłem malowana”, 
którą do końca roku można było oglądać 
w salach wystawowych Domu Joannitów. 

(red.) 
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie: prawa 
gospodarczego, w tym stałej obsługi przedsiębiorców, 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa 
spadkowego, prawa karnego.

Kancelaria kbz. Adwokaci informuje o działalności biura 
kancelarii w Gorzowie Wlkp. a także o otwarciu nowego 
biura w Sulęcinie.

Kancelaria w Gorzowie Wlkp.
ul. Pocztowa 3/12
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 0048 95 7 35 00-21
www.kbz24.com

Kancelaria w Sulęcinie
ul. Kilińskiego 9/11
69-200 Sulęcin
Tel.: 95 781 03 74
www.adwokatsulecin.pl

Kancelaria prowadzi obsługę również w języku niemieckim, 
a także współpracuje z niemiecką kancelarią adwokacką 
kbz. Rechstanwälte und Steuerberater z siedzibą we 
Frankfurcie nad Odrą.

SULĘCIN 

Biblioteka po remoncie
2 grudnia odbyło się oficjalne otwar-
cie nowo wyremontowanej Biblioteki 
Publicznej w Sulęcinie. 

Uroczystość nie mogłaby się odbyć 
oczywiście bez dobrych duchów biblio-
teki, czyli pań bibliotekarek. Sporo entu-
zjazmu i dziecięcej ciekawości przynio-
sły do biblioteki dzieci z Przedszkola nr 1 
im. Małego Przyrodnika, które pod opie-
ką nauczycielek,  jako pierwsze oceniły 
nowy oddział biblioteczny dla dzieci. 
W ramach przeprowadzonej rozbu-
dowy i remontu, biblioteka miesz-
cząca się w budynku Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, oprócz nowego, 
niezwykle przyjaznego dla czytelni-
ków wyglądu, zyskała także znacznie 
na funkcjonalności. Wśród nowego 
wyposażenia biblioteki znalazły się 
oczywiście książki i regały, ale także 
wygodne fotele i sprzęt komputero-
wy. Osoby wypożyczające książki w 
sulęcińskiej bibliotece, będą mogły 
od grudnia korzystać również z uro-
ków lektury przy kominku. Znacz-
nym udogodnieniem dla młodszych 
czytelników i ich rodziców jest po-
łączenie działu z literaturą dla dzieci 
z działem dla dorosłych.  Specjalnie 
dla dzieci zakupiono dostosowane 
do ich potrzeb meble, a także przy-
gotowano kącik malucha, w którym 
w towarzystwie Muminków i Włóczy-
kija będą mogły ba-
wić się i rysować.
Biblioteka rozsze-
rzyła również swoją 
ofertę o dodatko-
we zajęcia, wśród 
których znalazły się 
m.in.: rodzinne czy-
tanie, robótki ręczne 
dla dorosłych, zaję-
cia komputerowe 
dla dorosłych, zajęcia 
rytmiczno-umuzy-
kalniające dla dzieci 
w wieku przedszkol-
nym oraz dyskusyjny 
klub książki.

Urząd Miejski w 
Sulęcinie

W rodzinnej i ciepłej atmosferze od-
była się wspólna wigilia mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Tursku. 

Zebranych przywitał dyrektor Dariusz 
Obiegło, który życzył wszystkim spo-
kojnych świąt. Słowa błogosławieństwa 
przesłał również ks. proboszcz Piotr Ma-
zurek. Wspólne kolędowanie mieszkań-
ców domu razem z zaproszonymi gość-

SULĘCIN 

Wigilia w Turskim Domu
mi zaintonował zespół „Nie dajmy się”. W 
wieczerzy uczestniczyli: przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Szczepań-
ski, starosta sulęciński Patryk Lewicki, 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, dy-
rektor Domu Dziecka w Sulęcinie Anna 
Krawczyk oraz kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 
Joanna Różańska, którzy w imieniu 
własnym, swoich pracowników oraz rad- nych rady miejskiej i powiatu przekazali 

zebranym świątecz-
ne życzenia oraz po-
dzielili się opłatkiem 

z mieszkańcami domu.  
                                                                                                  

 Maciek Barden
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Własny dom lub mieszkanie są dla każ-
dego z nas jedną z najważniejszych 
wartości, ponieważ dają nam poczucie 
bezpieczeństwa. Bardzo często nieru-
chomość jest najcenniejszym elemen-
tem majątku polskiej rodziny. Dlatego 
tak istotne jest jej odpowiednie zabez-
pieczenie przed różnego rodzaju nisz-
czącymi zdarzeniami. 

I tak, w 2014 r. interweniowano przy po-
żarach ok 25000 domów i mieszkań, kilku 
tysiącach zerwanych dachów czy innych 
uszkodzeniach spowodowanych przez 
wiatr i grad.  Doszło również do kilku-
dziesięciu tysięcy zalań mienia, oraz do 
spowodowanych gwałtownymi burzami 
przepięć, w wyniku których uszkodzeniu 
uległ sprzęt elektroniczny. 
Jednocześnie według danych firm ubez-
pieczeniowych w Polsce objętych ubez-
pieczeniem jest tylko 50  proc. zasobów 
mieszkaniowych, a i tak liczbę tę znacznie 
zawyżają ubezpieczenia z cesją na bank, 
które najczęściej obejmują tylko pod-
stawowy zakres (mury). Obecnie wiele 
ubezpieczeń umożliwia objęcie ochroną 
nie tylko budynku czy lokalu mieszkal-
nego, ale także stałych elementów stano-
wiących wykończenie lub wyposażenie 
domu. Można ubezpieczyć także rucho-
mości domowe, takie jak sprzęt elektro-
niczny, meble, urządzenia i kosztowności 
od wszelkich zdarzeń losowych (w tym 
kradzieży i dewastacji).  Z pewnością 
większość budynków narażonych jest na 
pożar i nawałnice, ryzykiem może być 
również powódź lub podtopienie spowo-
dowane ulewnymi deszczami czy topnie-
jącym śniegiem. Codziennością wręcz są 
zalane ściany i meble, a to z winy sąsiada 
(pół biedy, jeżeli jest skłonny do rekom-
pensaty), a to z powodu usterek sprzętu 
czy sieci  wodociągowej (o sławetnym wę-
żyku od pralki lub spłuczki nie wspomina-
jąc). Nie można też zapominać o możliwo-
ści uszkodzenia sprzętu elektronicznego, 
na przykład telewizora, w wyniku przepię-
cia w sieci energetycznej, które rzadko są 
usuwane w ramach gwarancji producen-
ta. Warto też pomyśleć o zabezpieczeniu 
się przed kradzieżą w wyniku włamania, 
rabunku lub dewastacji.
Dom to nie tylko mury i posiadany w nim 
majątek. To także miejsce i jego otoczenie, 
w którym na co dzień funkcjonują jego 

Warto się ubezpieczać
mieszkańcy. Należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że można wyrządzić komuś szko-
dę i to całkowicie nieświadomie. Szkodę 
może spowodować spadająca balkono-
wa doniczka czy pies wybiegający pod 
koła nadjeżdżającego auta. Grające w 
piłkę dzieci mogą rozbić sąsiadowi szybę 
w oknie, a podczas jazdy rowerem czy na 
rolkach zarysować maskę samochodu.
Zgodnie z prawem, wszystkie takie szkody 
jesteśmy zobowiązani zrekompensować. I 
tu na pomoc przychodzi nam ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej. Przy od-
powiednim doborze sumy ubezpieczenia 
pozwoli ono pokryć tego typu szkody , 
bez narażania nas na dodatkowe, znaczne 
nieraz wydatki.
Dobór zakresu ubezpieczenia poszczegól-
nych sum ubezpieczenia oraz ryzyk, od 
których będzie nas ono chronić, jak i wy-
bór firmy ubezpieczeniowej (współpracu-
ję z ponad dwudziestoma firmami) wpły-
wa na wysokość składki. Duże znaczenie 
ma również strefa zamieszkania, tutaj jed-
nak Sulęcin i okolice „ są szczęściarzami” 
ze względu na znikome ryzyko powodzi 
( z wyłączeniem okolic parku „Ujście War-
ty”) . Wciąż jeszcze pokutuje wyobrażenie, 
że ubezpieczenie domu  czy mieszkania 
„to bardzo wysoki koszt, na który na pew-
no mnie nie stać”.
Tymczasem średni koszt ubezpieczenie 
mieszkania to ok. 170 zł, a domu 350 zł. 
Oczywiście możemy wykupić ubezpie-
czenie w węższym zakresie, gdzie składki 
zaczynają się od kilkudziesięciu złotych 
lub też pozwolić sobie na ubezpieczenie 
od wszelkich ryzyk (wtedy składka będzie 
odpowiednio większa). W każdej sytuacji, 
w podjęciu właściwej decyzji odpowiada-
jącej faktycznym potrzebom, doborze od-
powiednich sum ubezpieczenia, wyborze 
ryzyk i zakresu służę swoją pomocą.
Zapraszam do niezobowiązującej wizyty 
w moim biurze, lub o kontakt telefonicz-
ny, a przedstawię Państwu ofertę dosto-
sowana do Państwa oczekiwań. Wtedy 
wybór będzie należeć do Państwa. Bo naj-
gorsze, co może się zdarzyć, to „ grzech za-
niechania” , który może okazać się bardzo 
kosztowny. Czego ani Państwu, ani sobie 
w tym nowym roku nie życzę.

Jarosław Konopko
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SŁOŃSK 

W dniach 15-
19 grudnia 
w  Przedszkolu 
Samorządowym 
w  Słońsku dzie-
ci z  wszystkich 
grup wystąpiły 
w  przedstawie-
niach jasełko-
wych. 

Nie zabrakło wier-
szyków, życzeń 
ś w i ą t e c z n y c h 
i  oczywiście rodzinnego kolę-
dowania. Miłym akcentem było 
również wręczenie nagród dla 
laureatów konkursu rodzinnego 
„Dzika Afryka”.  A warto przypo-
mnieć, że do rywalizacji o książ-
kowe nagrody stanęło blisko 
90 dzieci uczęszczających do 

Jasełka przedszkolaków

słońskiego przedszkola. W  efek-
cie współpracy z  rodzinami, 
w  przedszkolu ukazały się pięk-
ne prace, pełne pomysłów i  za-
angażowania.
 

(red. na podst. www.slonsk.pl)

W Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Sulę-
cinie listopad i grudzień obfi-
towały w ważne wydarzenia 
ekologiczne, jednak nie zabra-
kło także akcentów świątecz-
nych. 

- Pierwszym z nich był udział 
uczniów w konkursie na projekt 
ulotki promującej selektywną 
zbiórkę odpadów. W części re-
gionalnej szkoła zatriumfowała 
w dwóch kategoriach: laureatem 
w kategorii gimnazja został Ad-
rian Maj, a w kategorii szkól 
ponadgimnazjalnych Mirosław 
Nadobnik. Ponadto CZG-12 
przyznało aż 6 wyróżnień dla: 
Kingi Rosiak, Marty Łysakow-
skiej, Ireny Marek, Henryka 
Marek, Adriana Pracharczyka 
i Adama Bystrego. Jednak naj-
większą radość sprawiło zwy-
cięstwo A. Maja w części ogól-
nopolskiej – został on jednym z 
dziesięciu zwycięzców konkursu 
w kraju, zgarniając główną na-
grodę – iPada!
- Z kolei 10 grudnia uczestnicy 
koła ekologiczno-przyrodnicze-
go wzięli udział w drużynowym 
Międzyszkolnym Konkursie 
Ekologicznym „Nasze rady na 
odpady” organizowanym przez 
Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie 
Wlkp. Zadaniem uczniów (Ireny 
Marek, Henryka Marek i Patry-
ka Kubiaka) było rozwiązanie 
testu oraz wykonanie prototy-
pu torby z materiałów recyklin-

SULĘCIN 

Mieli eko-święta

gowych i surowców wtórnych.                   
Uczniowie sulęcińskiego Ośrod-
ka wywalczyli I miejsce.
- 18 grudnia został rozstrzygnię-
ty szkolny konkurs pod hasłem 
„Eko – upominek bożonarodze-
niowy” organizowany przez ko-
ordynatora edukacji ekologicz-
nej w szkole. Zadaniem uczniów 
było wykonanie dowolnych prac 
z surowców wtórnych i materia-
łów recyklingowych. Na konkurs 
wpłynęły 24 prace, a jury wyłoni-
ło 3 zwycięzców: I miejsce zajął 
Jan Wierciński, II miejsce – Łu-
kasz Krzykliwy, a III – Agniesz-
ka Kowzan.
- Aktywnością ekologiczną wy-
kazała się także Rada Rodziców, 
ogłaszając konkurs na szopkę 
bożonarodzeniową z surowców 
wtórnych. Zwyciężyła szopka 

wykonana przez klasę I-III SpdP.
- 18 grudnia młodzież 
O ś r o d k a 
przygotowa-
ła przedsta-
wienie pt. 
„Jak to jest z 
tymi święta-
mi?”. Ponad-
to uczniowie 
każdej klasy 
wraz z wy-
chowawcami 
przygotowa-
li wspaniałe 
kolędy. Po 
jasełkach i 
kolędowaniu 
nadszedł czas 
na prezenty. 

SOSW Sulęcin

15% rabatu 
na brylanty!
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686
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Widzieli we mnie tylko Klossa  (Rozmowa Przekroju)
Stanisław Mikulski urodził się 1 maja 1929 r. w Łodzi, zmarł 27 
listopada 2014 r. w Warszawie. W 1953 r. rozpoczął występy w Te-
atrze im. Osterwy w Lublinie. Po pewnym czasie przeniósł się do 
Warszawy, gdzie grał w Teatrze Powszechnym, Teatrze Ludowym, 
a następnie w Teatrze Polskim. W latach 1983-1988 był aktorem 
Teatru Narodowego. W latach 1988-1990 pełnił funkcję dyrekto-
ra Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Moskwie. Jego najbar-
dziej znaną rolą filmową była postać oficera niemieckiego Hansa 
Klossa w serialu „Stawka większa niż życie”. 5 marca 2013 r., ko-
rzystając z zaproszenia Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą, 
spotkał się z jego mieszkańcami. Opowiedział o swojej przygo-
dzie z aktorstwem (i nie tylko) oraz zaprezentował nowo wydaną 
autobiografię.
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(95) 755 3080 GSM: 605 176 626, 601 897 224
e-mail: pro.gress@wp.pl

bliższe informacje na www.progress-travel.pl

Biuro Turystyki Zagranicznej

 „PROGRESS”
ul. Morelowa 14, 69-200 Sulęcin
nr koncesji: 03/2010

LegOLanD
29.05-31.05.2015

cena - 499 pLn

(DLa kLientów btz prOgress 
50 zł rabatu)

trOpicaL isLanDs
20.02, 21.02, 22.02, 27.02, 28.02

cena - 99 pLn

Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

Po co jechać do Gorzowa?
Po co jechać do Zielonej Góry?

Tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

- płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF; 
- fronty meblowe;
- podłogi, listwy i akcesoria;
- blaty robocze KRONOSPAN i JUAN;
- parapety BIUROSTYL;
- akcesoria i okucia meblowe;
- elementy szaf przesuwnych;
- usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

NOWA OFERTA BĄBELKOWA!
STAŁA OPIEKA NAD DZIEĆMI 

Otwieramy nową grupę - zapraszamy do 
zapisów, liczba miejsc ograniczona. 

Jesteśmy elastyczni czasowo i oferujemy 
atrakcyjne ceny - więcej informacji 

w Bąbelkowie.

codziennie od 7:00 do 16:00.
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663 225 225

21 grudnia na Placu Czarniec-
kiego, po raz szósty odbyła się 
Wigilia Miejska. 

Tradycyjnie było dzielenie się 
opłatkiem, a harcerze z hufca ZHP 
Sulęcin obdarowali mieszkańców 
Betlejemskim Światełkiem Poko-
ju. Podczas Wigilii Miejskiej miesz-
kańcy Sulęcina mogli skosztować 
wiele smacznych i tradycyjnych 

SULĘCIN 

Opłatek przy fontannie
potraw wigilijnych oraz świątecz-
nych wypieków. Ponadto odbył 
się kiermasz ozdób świątecz-
nych wykonanych własnoręcznie 
przez członków Stowarzyszenia 
„Mam Pomysł” z Sulęcina. Wśród 
przysmaków wigilijnego stołu 
przygotowanych przez pracow-
ników Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Przedszkola nr 1, Przedszkola 
nr 2, Szkoły Podstawowej w Su-

lęcinie, Wędrzynie i Trzemesz-
nie oraz Gimnazjum w Sulęcinie 
znalazły się: łazanki z kapustą 
i grzybami, pierogi z kapustą i 
grzybami, pierogi z grzybami, 
barszcz, śledzie, bigos oraz kluski 
z makiem. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Wędrzynie oraz har-
cerze z Hufca ZHP Sulęcin przy-
gotowali sianko wigilijne, które 
rozdali wśród uczestników wigi-
lijnego spotkania. Nie zabrakło 
również słodkości dla najmłod-
szych. Odbył się także koncert 
kolęd i piosenek świątecznych w 
wykonaniu dzieci z Przedszkola 
nr 1 i nr 2 w Sulęcinie, chóru „Biały 
Orzeł” z Sulęcina, solistów „Studia 
Piosenki” Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury oraz zespołu Bene Vestri 
Sulęcina. Atmosferę świąt poczu-
li wszyscy zebrani wokół choinki 
mieszkańcy.

Tekst i fot. 
Urząd Miejski w Sulęcinie

9 grudnia w Świetlicy Wiejskiej 
w Muszkowie odbyły się Miko-
łajki dla dzieci. Organizatorem 
spotkania była Gminna Biblio-
teka Publiczna- filia Muszkowo 
oraz sołtys Muszkowa.

Na imprezę mikołajkową licznie 
przybyły dzieci z Muszkowa w 
wieku 1- 14 lat wraz z rodzica-
mi. Po przywitaniu uczestnicy z 
wielką uwagą wysłuchali wier-
sza Doroty Gellner „Szedł Miko-
łaj”, następnie wszystkie dzieci 
brawurowo przeszły przez róż-
norodne zabawy, a test wiedzy 

KRZESZYCE

Mikołaj w świetlicy
,,Co wiemy o 
Św. Mikołaju?” 
został zdany 
szóstkę! Jed-
nak najważ-
niejszym mo-
mentem była 
wizyta Miko-
łaja, dzieciaki 
przywitały go 
piosenką. Orga-
nizatorzy dzię-
kują wszystkim 
sponsorom.

(red. na podst. www.krzeszyce.pl)

Już po raz jedenasty Mikołaj-
kowe Spotkania gościły dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe z nie-

SULĘCIN Mieszkańcy nie zawiedli. Obdarowano prawie setkę osób

Deszcz prezentów
spadł prosto ze sceny

pełnosprawnością z całego po-
wiatu. Organizatorem imprezy 
było stowarzyszenie „Razem” 

w Sulęcinie, a współorganiza-
torem - Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem, Koło w Su-
lęcinie.

Przedszkolaki z sulęcińskich pla-
cówek, uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego, Świetlicy Środowiskowej 
w Sulęcinie i Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
„Razem” w Sulęcinie w radosny 
sposób przedstawiali swoje ar-
tystyczne prezentacje na scenie 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. 
Po raz pierwszy w Mikołajko-
wych Spotkaniach uczestniczyli 
mieszkańcy Turskiego Domu. 
Tegoroczna edycja święta odby-
ła się pod hasłem: „Mieszkańcy 
Mieszkańcom”. Dlaczego? Ponie-
waż sulęcinianie chętnie wspie-
rają osoby niepełnosprawne i w 

ten szczególny dzień chętnie ob-
darowują innych prezentami. Or-
ganizatorzy serdecznie dziękują 
za wielkie serce wszystkim dar-
czyńcom, także tym anonimo-
wym. Jak zawsze nie zawiodły 
nas: szkoły podstawowe w Su-
lęcinie i Wędrzynie, Gimnazjum 
oraz Zespół Szkół Licealnych i 
Zawodowych w Sulęcinie. Dzięki 
Państwa wsparciu obdarowali-
śmy indywidualnymi prezentami 
97 osób z niepełnosprawnością z 
terenu naszego powiatu. Miko-
łajkowe podarki otrzymały rów-
nież placówki przedstawiające 
przepiękne mikołajkowe progra-
my artystyczne. Nad wszystkim 
czuwał Św. Mikołaj, który mimo 
swojej niepełnosprawności po-
radził sobie doskonale z wielką 
górą prezentów. 
Impreza finansowana byłą w 60 
proc. ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i w 40 proc. 
ze środków Stowarzyszenia „Ra-
zem” w Sulęcinie.

WTZ Sulęcin

Ważny jubileusz

1 października na terenie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy stowarzyszeniu „Ra-
zem” w Sulęcinie pracownicy, 
podopieczni wraz z rodzi-
cami oraz zaproszeni goście 
świętowali jubileusz 20-le-
cia istnienia placówki. Pod-
opieczni WTZ przygotowali 
bogaty program artystyczny, 
projekcje filmów z życia pla-
cówki oraz wystawę wyko-
nanych przez siebie prac, 
które można było zakupić. 
Każdy z uczestników mógł 
własnoręcznie zbić budkę 
dla ptaków, taką, jakie wyko-
nują podopieczni WTZ. Go-
ście mogli również zwiedzić 
siedzibę WTZ, zwiedzić pra-
cownie oraz obejrzeć kroni-
ki prowadzone od początku 
działalności placówki.

(red.)



13nr 1(37)/2015 14 stycznia 2015

Społecznie na „Trzecim”
SULĘCIN  

18 grudnia w sali kameralnej 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultu-
ry, przy wigilijnym stole spo-
tkali się emerytowani i obecni 
funkcjonariusze oraz pracow-
nicy cywilni Komendy Powia-
towej Policji w Sulęcinie. 

Spotkanie otworzył komendant 
Powiatowy Policji nadkom. Pa-
weł Rynkiewicz. W uroczystości 
uczestniczyli: ks. proboszcz ka-
pelan sulęcińskich policjantów 
Piotr Mazurek, przewodniczący 
Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś, 
starosta sulęciński Patryk Lewic-
ki, burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, burmistrz Lubniewic 

SULĘCIN 

Policjanci świątecznie

Tomasz Jaskuła, dowódca 5. ba-
talionu Strzelców Konnych Wiel-
kopolskich ppłk Rafał Miernik, 
zastępca komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Sulęcinie 
st. kap. Waldemar Konieczny, 
mjr Robert Barylak z Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Gorzo-
wie Wlkp. oraz przedstawiciele 
prokuratury. Podczas wspólne-
go kolędowania, akustycznie i 
świątecznie wystąpił zespół „No 
Name” z Glisna.

Maciek Barden

W pierwszą  sobotę nowego roku członkowie 
koła Sulęcin nr 2 „Lin” przeprowadzili porządki 
wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzeciego (Owiec-
ko Duże).
W tym dniu pogoda dopisała dla dwunastu węd-
karzy, którzy z wielką ochotą zabrali się do cięż-
kiej pracy. Uczestniczący w akcji moczykije po za-
kończeniu prac zregenerowali siły przy wspólnym 
ognisku i pieczonych kiełbaskach. Zarząd koła, 
dziękuję wszystkim przybyłym ochotnikom za po-
święcenie swojego wolnego czasu oraz sprzętu. Na 
kolejną taką akcję, która odbędzie się 24 stycznia o 
10:00 zapraszamy wszystkich chętnych wędkarzy i 
nie tylko.

Tekst i fot. Bogdan Kułaczkowski

K a ż d e g o 
roku to-
r z y m s k i 
O ś r o d e k 
P o m o c y 
Społecznej 
o r g a n i z u -
je obchody 
święta se-
niora. 
Dla tych, którzy nie mają możliwości dotarcia, gmi-
na zapewnia na własny koszt transport, dzięki któ-
remu na uroczystość może dojechać każdy, kto jest 
zainteresowany.

TORZYM

Seniorzy i ich święto
W  tym roku obchody podzielono na dwie części. 
Pierwsza z  nich to niespodzianka, którą można 
było obejrzeć w auli: zielonogórski „Teatr Rozrywki 
Trójkąt” przygotował specjalnie dla seniorów pro-
gram artystyczny. Po godzinnym przedstawieniu 
przeniesiono się do stołówki, gdzie czekał posiłek, 
kawa, ciasto i inne słodkości. W trakcie drugiej czę-
ści nie zabrakło występu zespołu Torzymianki. To 
był ten czas, podczas którego można było rozma-
wiać i cieszyć się towarzystwem nie tylko rówieśni-
ków, ale i  wszystkich, dla których los torzymskich 
seniorów nie jest obojętny.

Tekst i fot. Przemysław Mielczarek

PANELE PODŁOGOWE AC4 /8MM 
KRONOPOL JESION HAVANA 

2450 zł/m2

PŁYTKA ŚCIENNA 
(WŁOSKIE) 25X55 

2990 zł/m2

PŁYTKA PODŁOGOWA 
POLER (WŁOSKIE)  60X60

5990 zł/m2
BAUMIT KLEJ DO 
GLAZURY PROPLUS 
25KG (PRZY ZAKUPIE 
6-WORKÓW KOSZULKA 
GRATIS)

2200 zł

RYBY MAJĄ GŁOS
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Na sygnale  

Sprawcy napadów za kratkami

Policjanci Wydziału Kryminalne-
go KPP w Sulęcinie ustalili spraw-
ców kradzieży z włamaniem do 
firmy ubezpieczeniowej oraz na-
padu na kantor w Torzymiu. Dwaj 
mężczyźni  - 20-letni mieszkaniec 
gminy Sulęcin i 21- letni miesz-
kaniec Świebodzina 5 grudnia 
zostali zatrzymani. Do pierwsze-
go ze zdarzeń doszło  2 grudnia. 
Wówczas sprawca włamał się do 
pomieszczenia biurowego firmy 
ubezpieczeniowej i z kasety za-
brał 15 tys. zł. Do kolejnego prze-
stępstwa z udziałem tych samych 
sprawców doszło 4 grudnia, rów-
nież w Torzymiu. Ok. 23.00 jeden 
z mężczyzn wszedł do kantoru 
i szarpiąc oraz popychając pra-
cownika, zmusił go do wydania 
5 tys. euro i 30 tys. zł. Następnie 
obydwaj mężczyźni odjechali. 
Zatrzymani przyznali się, zostali 
aresztowani na 3 miesiące. Więk-
szość pieniędzy została odzyska-
na. Za pozostałą kwotę mężczyź-
ni kupili auta, które zostały już 
zabezpieczone. Teraz obu grodzi 
do 12 lat odsiadki.  

Ukradł volkswagena w Niem-
czech

23 grudnia policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Sulę-
cinie w rejonie Podgórza w gm. 
Krzeszyce wytypowali do kontro-

li volkswagena. Na widok mun-
durowych kierowca zaczął ucie-
kać. Po zatrzymaniu uciekiniera 
okazało się, że 23-letni mieszka-
niec woj. pomorskiego nie po-
siadał dokumentów od pojazdu 
i wielokrotnie zmieniał wersję 
co do wejścia w posiadanie vol-
kswagena. Ponadto auto miało 
uszkodzoną stacyjkę. W końcu 
wyszło na jaw, że VW California 
tego samego dnia został skra-
dziony w Niemczech. Kierowca 
został aresztowany na 3 miesiące. 
Odzyskany volkswagen, wart bli-
sko 250 tys. zł, niebawem zosta-
nie zwrócony właścicielowi.

Zatrzymano agresywnych Li-
twinów 

28 grudnia oficer dyżurny KPP 
w Sulęcinie otrzymał zgłoszenie 
o awanturujących się mężczy-
znach w restauracji na stacji pa-
liw w Boczowie. Według relacji 
zgłaszającego wynikało, że dwaj 
mężczyźni, pijąc alkohol głośno 
zachowywali się, zaczepiali klien-
tów i wyzywali  obsługę. Ponadto  
jeden z nich awanturował się też 
na zapleczu. 
Awanturnicy nie chcieli się uspo-
koić, ani też podać swoich da-
nych. Wobec policjantów byli 
agresywni, a jeden z mężczyzn 
oferował im łapówki. Policjanci 
zatrzymali dwóch awanturników 
– byli to Litwini w wieku 28 i 44 
lata. Teraz mogą posiedzieć – je-
den 3 lata, drugi nawet 8.

Na stacji z prochami

2 stycznia policjanci Wydziału 

Prewencji KPP w Sulęcinie, na 
terenie stacji paliw w Boczowie 
zatrzymali mężczyznę, który po-
siadał woreczki z amfetaminą. 
Narkotyk o wadze prawie 4,5 gra-
ma został zabezpieczony, a 36-la-
tek zatrzymany. Teraz grozi mu 8 
lat więzienia.

Uciekał, bo był bez dokumen-
tów

1 stycznia sulęcińscy policjanci, 
w rejonie miejscowości Graby – 
Wałdowice, postanowili zatrzy-
mać do kontroli volkswagena. 
Ten zaś podjął ucieczkę. Jadąc 
170km/h stracił panowanie nad 
autem i wypadł z drogi na pobo-
cze, uderzając w znak drogowy. 
Mężczyzna uciekał, bo nie miał 
przy sobie odpowiednich doku-
mentów, a na dodatek ostatnie 
badanie techniczne golfa miało 
miejsce w 2012 r. Przed podję-
ciem ucieczki kierującemu gro-
ził jedynie mandat. Teraz jednak 
może stracić prawo jazdy, grodzi 
mu też  grzywna do 5.000 zł.

Ukradł telefony i torebkę

3 stycznia dyżurny KPP w Sulęci-
nie został poinformowany, że na 
oddziale sulęcińskiego szpitala 
doszło do kradzieży telefonu 
komórkowego. Kolejne zgłosze-
nie pochodziło od mieszkanki 
Sulęcina, która poinformowała, 
że w trakcie jej przebywania na 
podwórku z domu zginęła jej 
torebka, w której był portfel z 
pieniędzmi, dokumentami oraz 
kartą bankomatową. Dzielnico-
wi wkrótce zatrzymali 65-letnigo 
mieszkańca Sulęcina, notowa-
nego już za podobne kradzie-
że. Przyznał się on również do 
wcześniejszej kradzieży telefonu 
komórkowego, której dokonał 31 

grudnia, również w sulęcińskim 
szpitalu. Część skradzionych rze-
czy została odzyskana, poszuku-
je się jednak pozostałych telefo-
nów. Złodziejowi grozi 5 lat za 
kratkami. 

Obrobili szopkę

Policjanci otrzymali informa-
cje o włamaniu do jednej z szo-
pek w Ośnie Lubuskim. Łupem 
sprawców miały paść elementy 
metalowe i miedziane. Sprawcy 
wyłamali deskę w drzwiach wej-
ściowych do szopki, a następnie 
przez wykonany otwór wyciągali 
elementy. Złodzieje nie zdołali 
jednak zabrać ze sobą elemen-
tów, ponieważ zostali spłoszeni. 
Policjanci zatrzymali dwóch (13 i 
15 lat) mieszkańców powiatu słu-
bickiego, którymi teraz zajmie się 
sąd rodzinny.

Strażacy w akcji

22 grudnia do sulęcińskich stra-
żaków wpłynęło zgłoszenie o 
dachowaniu samochodu osobo-
wego w Małuszowie. Kierująca 
pojazdem na wysepce zwalnia-
jącej prawdopodobnie wpadła w 
poślizg i, zjeżdżając z nasypu, da-

chowała, zatrzymując się na polu. 
Poszkodowanej została udzielo-
na pierwsza pomoc. Dodatkowo 
zabezpieczono miejsce zdarze-
nia oraz przewrócono pojazd na 
koła. Odłączono też dopływ prą-
du. Na czas prowadzonych dzia-
łań droga była zablokowana.

*

26 grudnia do SK w Sulęcinie 
wpłynęło zgłoszenie o wypad-
ku drogowym w Krzeszycach. 
Na miejscu zastano dwa rozbi-
te samochody – osobowy oraz 
ciężarowy. W pierwszej kolejno-
ści przystąpiono do wykonania 
dostępu do poszkodowanego i 
ewakuacji go z pojazdu. Następ-
nie  przekazano go zespołowi 
pogotowia. Po wykonaniu czyn-
ności dochodzeniowych przez 
policję i usunięciu pojazdów z 
jezdni i rowu, pozbierano ele-
menty karoserii oraz, przy pomo-
cy sorbentu, zebrano rozlany olej 
silnikowy.

(oprac. woj na podst. www.sule-
cin.policja.gov.pl, www.slubice.
policja.gov.pl oraz www.straz-
sulecin.pl) 
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Gdy dwa lata temu na ekra-
nach kin zagościła pierwsza 
część trylogii „Igrzyska śmier-
ci”, nie tylko widzowie zacierali 
ręce. Filmowa seria okazała się 
spektakularnym i kasowym 
sukcesem. Dlatego nikogo nie 
dziwi szum wokół trzeciej czę-
ści sagi – „Kosogłosa”, który 
przebojem wspiął się na szczy-
ty wszelkich rankingów.

Wszystko wskazuje na to, że 
twórcy serii już dawno przewi-
dzieli powyższy scenariusz, dzie-
ląc sprytnie adaptację „Kosogło-
sa” (trzeciego tomu sagi) na dwie 
części. Podobny zabieg zastoso-
wano już wcześniej kilka razy, 
przy czym nikt z filmowców nie 
ukrywał, że zrobiono to przede 
wszystkim dla kasy. Wystarczy 
przypomnieć ostatniego „Har-
rego Pottera” czy jedną z części 

PRZEKRÓJ POLECA „Igrzyska śmierci: Kosogłos – cz. 1”

Przepis na rewolucję
mdłego „Zmierzchu”. 
Dlatego film może trochę 
rozczarować, zwłaszcza 
tych, którzy liczyli na ko-
lejną edycję rozpalają-
cych wyobraźnię głodo-
wych igrzysk. Bo to one 
właśnie stały się spiritus 
movens poprzednich czę-
ści, a tu, mimo, że krwi nie 
brakuje, to nie leje się ona 

tak obficie, jak niegdyś, na wspa-
niałych arenach. Na szczęście i w 
„Kosogłosie” nie brak kilku wart-
kich scen akcji, choć przeważa 
opinia, że obraz jest dość mocno 
przegadany. Jednak wygląda na 
to, iż jest to preludium do czwar-
tej, a zarazem ostatniej części 
serii, którą obejrzymy za rok. A 
więc, drodzy fani Katniss Ever-
deen: jedyne, co Wam zostało, 
to uzbroić się w cierpliwość: za 
rok dowiemy się, kto zdobędzie 
serce głównej bohaterki i czy w 
ogóle opłacało się robić tę nie-
szczęsną rewolucję.  

Wojciech Obremski

 wyższa przepuszczalność światła
 doskonalsza izolacyjność akustyczna
 jeszcze lepsza termoizolacja
 większa możliwość tworzenia dużych przeszkleń

Poznaj 4 dodatkowe korzyści nowego 
pakietu szybowego 4 Xglass Ug = 0,5

Wybierz okna Winergetic Premium 
lub Platinium Evolution² 
z pakietem 4 Xglass w standardzie*.

Najwyższa jakość okien
to dla nas standard

*  Standardowe wyposażenie okien Winergetic Premium 
i Platinium Evolution² – szczegóły w salonach sprzedaży OKNOPLAST.

Teraz 4 dodatkowe korzyści  
pakietu szybowego  

4 Xglass Ug = 0,5 tylko  
w oknach OKNOPLAST   

w standardzie*!

PARTNER HANDLOWY: 
CENTRUM BUDOWLANE MÓJ DOM
Sulęcin, ul. Kościuszki 32, tel. 95 755 01 23www.oknoplast.com.pl

Z okazji mikołajek dziel-
nicowi Komendy Powiato-
wej Policji w Sulęcinie od-
wiedzili małych pacjentów 
w sulęcińskim szpitalu. 

Funkcjonariusze postano-
wili zrobić niespodziankę 
kilkanaściorgu dzieciom, 
które ten szczególny dzień 
musiało spędzić w szpitalu. 
W imieniu św. Mikołaja odwie-
dzili małych pacjentów, uzbroje-
ni w podarunki i słodycze. Wizyta 
sierż. Agnieszki Grząślewicz i st. 
sierż. Tomasza Szury przyniosła 

SULĘCIN

Mundurowi z podarunkami

dzieciom dużo radości. Maluchy 
otrzymały także elementy od-
blaskowe poprawiające bezpie-
czeństwo podczas poruszania 
się po drodze.

(war)

OŚNO LUBUSKIE

Będą nowe 
trybuny
Trwają prace polegające na 
budowie nowych trybun na 
stadionie miejskim w Ośnie 
Lubuskim. 

Pierwszy etap prac obejmuje bu-
dowę jednej z dwóch planowa-
nych do realizacji trybun, która 
pomieści ok. 180 miejsc siedzą-
cych. Wszystko będzie bezpiecz-
ne i oczywiście zgodnie z przepi-
sami. Prace mają się zakończyć 
jeszcze w tym roku, inwestycja w 
całości zostanie pokryta ze środ-
ków budżetu gminy. Wiadomo 
już, że w przyszłym roku obiekt 
będzie nadal przebudowywa-
ny. Trybuny będą pełniły funk-
cję użytkową podczas imprez 
sportowych organizowanych na 
stadionie, rozgrywek piłkarskich 
oraz treningów miejscowej dru-
żyny piłkarskiej.

(red. na podst. www.osno.pl)

Cyklicznie w Przedszkolu Sa-
morządowym w Lubniewicach 
odbywa się akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom”. 

Organizatorem spotkań jest 
kierownik Biblioteki Publicz-
nej w Lubniewicach Marta 
Rusakiewicz, która zaprasza 
różnych gości, aby poczytali 
najmłodszym mieszkańcom 
gminy. Na ostatnim spotkaniu 
przedszkolaki mogły posłu-
chać głosu burmistrza Lubnie-

LUBNIEWICE

Burmistrz poczytał maluchom
wic. Tomasz Jaskuła przeczytał 
wiersze o jesieni oraz jesienne 
zagadki.

Aleksandra Górecka
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

Sprawiedliwości nie było, nie ma 
i nie będzie (niektórzy dodadzą 
„i nie potrzeba”). Pesymistycznie 
zabrzmiało, owszem. Stwierdze-
nie to jednak w tej chwili nie jest 
dla mnie bezpodstawne. Jeszcze 
do niedawna płaciłem podwój-
ny ZUS. Składkę zdrowotną od-
prowadzał za mnie pracodawca 
(umowa o pracę) i dodatkowo 
na swoje zdrowie przelewałem 
kasę w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Jesz-
cze bym zrozumiał, jeżeli odkła-
dałbym dwa razy na społeczne, 
które zasiliłoby moją przyszłą 
emeryturę… Może jej wysokość 
byłaby wyższa niż 40 proc. ostat-
nich zarobków (tak szacują spe-

U nas wszystko wolniej...

cjaliści).
Moje podwójne ubezpieczenie 
zdrowotne nie miało również 
żadnego znaczenia w momen-
cie, gdy jako świeżo upieczony 
tatuś trafiłem z córką do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej 
(jeszcze niedawno miałem oba-
wy, czy w ogóle będę miał gdzie 
pójść…) na pierwsze szczepie-
nie. No i lekarz zaproponował 
dla córeczki dodatkowy pakiet 
szczepień przeciwko pneumo-
kokom za jedyne 320 zł (+ dwa 
razy szczepienia przypominają-
ce za 6 „stówek”). Jak dla mnie 
to totalny brak logiki. Gdyby 
w ramach opłacanych składek 
zdrowotnych szczepienie to było 

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

- indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

- adaptacje projektów gotowych, 
- zmiany sposobu użytkowania, 
nadbudowy, rozbudowy

- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-
administracyjne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE

Tel. +48 508 260 740
E-mail: aa.arc@wp.pl

w pakiecie darmowych, dzieci 
uniknęłyby chorób wywołanych 
przez tą groźną bakterię i tym sa-
mym system oszczędziłby kasę 
na ich leczenie. Niestety, na razie 
zrozumieli to tylko nasi zachodni 
sąsiedzi, u których szczepienia 
przeciwko pneumokokom są 
darmowe. U nas wszystko tak 
wolniej…
Wolniej też niż mógłbym przy-
puszczać zapadły decyzje o 
likwidacji 4 kopalni węgla ka-
miennego na Śląsku. Zakłady te 
od lat przynosiły ogromne stra-
ty. W samym 2014 r. z naszych 
kieszeni rząd dopłacił do nich 
821 mln zł! Zmroziło mnie gdy-
usłyszałem, że jako podatnicy 
dokładamy do produkcji wę-
gla w Polsce ok. 60 zł do każdej 
tony. Nieźle się wkurzę, jak rząd 
ulegnie górnikom, którzy już 
szykują się na Warszawę. Może 
to właśnie przez nierentowne 
kopalnie w budżecie brakuje na 
bezpłatne szerokie szczepienia? 

Ok, rozumiem, że nieciekawie 
jest stracić pracę górnika w miej-
scu, gdzie poza górnictwem pra-
wie nic nie ma. Ale z tą decyzją 
wiąże się pokaźny pakiet osłono-
wy, na skalę niemającą wcześniej 
miejsca. Górnicy nie zostaną po-
zostawieni sami sobie. A publicz-
ną kroplówkę najwyższy czas już 
odciąć.

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Lokalny patriota 
Społecznik i zwolennik inicjatyw obywatelskich
Prezes Stowarzyszenia Młodych Lubuszan
Zapalony wędkarz

W czasie pierwszej sesji Rady 
Miejskiej w Sulęcinie, która 
odbyła się 1 grudnia w sali 
kameralnej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, nowo wy-
brani radni złożyli uroczyste 
ślubowanie. 

W tym dniu radni wybrali tak-
że prezydium Rady Miejskiej w 
Sulęcinie. Tydzień później, po 
odebraniu z rąk przewodniczą-
cej Miejskiej Komisji Wyborczej 
zaświadczenia o  wyborze na 
stanowisko burmistrza Sulęci-
na, ślubowanie złożył także bur-
mistrz - elekt Dariusz Ejchart. 
W uroczystości oprócz radnych 
Rady Miejskiej w Sulęcinie, ro-
dziny burmistrza, kierownictwa 
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 
oraz przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych gminy Sulęcin 
i sołtysów, wzięli także udział 
licznie przybyli goście, w tym 
m.in. przedstawiciele powiato-
wych jednostek organizacyj-
nych, służb mundurowych oraz 
duża grupa mieszkańców gmi-
ny. W swoim wystąpieniu nowo 
wybrany burmistrz zapewnił  o 
chęci współpracy z przedsta-
wicielami wszystkich opcji po-
litycznych i wyraził nadzieję na 
pomyślne współdziałanie dla 
dobra mieszkańców gminy Su-
lęcin.

Tekst i fot. Urząd Miejski 
w Sulęcinie

Burmistrz i radni ślubowali
SULĘCIN
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