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Kandydat do Sejmu RP
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POWIAT
SULĘCIŃSKI „Mayland”, produkcja łóżek i produkcjaKRZESZYCE
oleju napędowego z węgla
POWIAT SULĘCIŃSKI
brunatnego. Trzy firmy chcą zainwestować na terenie powiatu.

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój plac
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UWAGA - ZMIANA ADRESU!

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

SKLEPY

CENTRUM
Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

SZYK

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964

WENUS

tomsport2014@gmail.com

Sulęcin ul. Kościuszki 26

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

na s. 6
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Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405

odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

JUŻ OTWARTA!

Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

JUŻ OTWARTA!

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)
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95 755 39 15
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Ogłoszenia Drobne
LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Najnowsze:
mieszkanie w Lubniewicach
7 działek budowlanych - Lubniewice
dom bliźniak w Lubniewicach
gospodarstwo rolne – Trzemeszno
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
dom w Ostrowiu
domy szeregowe -Sulęcin ul. Młynarska
działka przy ul. Miodowej
pawilon handlowy ul. Żeromskiego
- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, sklep ul. Kościuszki, hala w Ostrowiu,
Do wynajęcia:
mieszkanie 2-pokojowe
mieszkanie 3-pokojowe
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,
Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy:
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości
LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00

Wynajmę mieszkanie 48m2 w
bloku w Sulęcinie (ul. E. Plater):
2 pokojowe z kuchnią, łazienką i
balkonem.
Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone w AGD.
Najemcy bez małych dzieci i
zwierząt.
Kontakt: 500110715

Pożyczka, chwilówka dla
każdego. dojeżdżamy
696043055
Sprzedam dom w stanie surowym zamkniętym o pow.
190 m2 (część powierzchni
wykończona!). Cena 250 tys. zł.
Tel. 697 660 706. Sulęcin.
Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 7 arów w
Sulęcinie. Tel. 722 139 072
Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 4,31 ara w
Sulęcinie przy ul. Paska (na
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180
Opiekunki j. niemiecki
minimum komunikatywny,
legalnie do 1500 euro,
opiekunka za nic nie płaci ! od
zaraz 730 497 771

Tłumacz, artysta-malarz
Edward Diłanian przyjmuje zamówienia na
tłumaczenia (niemiecki,
rosyjski, angielski) oraz
malowanie obrazów (dowolne tematy, rozmiary,
techniki). Najwyższa jakość, dostępne ceny.
Tel. 885 049 835

Zatrudnię personel
sprzątający z grupą
lub orzeczeniem o
niepełnosprawności

tel. 660 567 153
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minął miesiąc
SMS-owe prawybory

Śmieszą mnie prawybory prowadzone przez jedyny regionalny dziennik z nazwą województwa w tytule. Wyniki
popularności kandydatów niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego? Ponieważ
o liście zwycięzców decyduje
w głównej mierze ilość przesłanych płatnych SMS-ów (jedyne
2,46 zł + VAT). Pretendenci do
stołków na Wiejskiej zacisnęli
zęby i ślą widomości, byle tylko
ich nazwisko pojawiło się wyżej
w rankingu. Zastanawia mnie,
czy ktoś jeszcze oprócz znajomych i rodziny kandydatów
bierze udział w tej farsie. Jakby
nie było najbardziej zyskuje na
tym gazeta. Kasy na koncie.

Czarna owca w Kościele

Świat przewraca się do góry
nogami. Nijaki Krzysztof Charamsa mieniący się księdzem,
do niedawna urzędnik Kongregacji Nauki Wiary (dawnej
Inkwizycji) oświadczył publicznie w Rzymie, że jest gejem.
To niejedno jego przewinienie
wobec Boga i Kościoła, bo przyznał się też, że ma chłopaka, a
zatem złamał celibat. W trakcie
wywiadów przed kamerami telewizji z całego świata misiał się
ze swoim partnerem. Był całkowicie wyluzowany i uśmiechał
się, jakby oświadczał, że spóźnił
się na mszę, bo zaspał. Oprócz
ostentacyjnego coming outu
K. Charamsa wysunął żądania

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i
Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE

anulowania kilku dokumentów i
punktów nauczana mówiących
o homoseksualizmie w Kościele.
Wszystkie dziesięć postulatów
byłego papieskiego urzędnika
dotyczą innej niż prawidłowa
orientacji seksualnej, jakby przez
18 lat kapłaństwa tylko to zostało mu w głowie. Zamiast pokory i
wiary - pycha i zdrada.

Wielka wędrówka ludów

proponuje.

SMOG okiełznany

Co roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera
w Polsce 45 tys. osób. Liczba
ofiar smogu może się jednak
zacząć zmniejszać. Prezydent
podpisał ustawę „antysmogową”, która daje szansę walki
o czyste powietrze. Smog to
wbrew pozorom problem nie
tylko dużych miast. Według cyklicznych badań jakości powietrza małe miasta powiatowe
w Lubuskiem w szczytowych
momentach grzewczych są
pełne śmiercionośnych pyłów.
Mieszkańcy Sulęcina, Międzyrzecza, Kostrzyna nad Odrą czy
Słubic w czasie mrozów nieraz
poruszają się w dymie jak we
mgle. Powodem są najczęściej
palone w piecach śmieci i źle
wyregulowane kotły węglowe.
Kolejny krok należy do samorządowców. Miejmy nadzieje, że wymyślą odpowiednie
przepisy i znajdą pieniądze na
walkę z czarnym dymem wydobywającym
się z niektórych miejskich
kominów.

Ludność Europy środkowo-wschodniej przesuwa się na zachód. W Polsce trend emigracyjny jest coraz silniejszy. Tylko w
2014 r. z kraju wyjechało 124 tys.
osób. Według GUS pod koniec
ubiegłego roku poza granicami
kraju przebywało 2 mln 320 tys.
Polaków. Najwięcej wyjechało
do Wielkiej Brytanii, Niemiec i
Irlandii. Tam nadal mogą zarobić
kilkakrotnie więcej niż w kraju.
Rynek jednak długo nie wytrzyma pustki. By ratować sytuację
Polscy pracodawcy na wolne stanowiska ściągają pracowników
ze wschodu (98 proc. to Ukraińcy). Tylko w pierwszym kwartale
tego roku pozwolenie na pracę w
naszym kraju otrzymało ponad
400 tys. Ukraińców. Czy Polscy
emigranci będą wracać do kraju?
Ok. 20 proc. wraca do roku czasu.
Coraz więcej osób jednak długotrwale zamieszkuje na zachód
od Odry. Najczęściej twierdzą, że
nie mają do czego wracać. I coś
Adam Piotrowski
w tym chyba jest, bo żadna opcja
Redaktor naczelny
polityczna w trwającej kampanii
parlamentarnej powrotu im nie Adam.Piotrowski2@gmail.com
PRZEKRÓJ POLECA:

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Kornelii i Kamilowi Karatysz z Sulęcina moc życzen
na nowej drodze życia
skladają goście weselni

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Ryszard Waldun
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul.
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET
ul. 3 Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe
Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul.
Kopernika, ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach, SKLEP SPOŻYWCZY w Radachowie)

nr 10(46)/2015

3

8 października 2015

POWIAT SULĘCIŃSKI

Czas wyborów
25 października odbędą się trzecie w przeciągu roku wybory
ogólnokrajowe. Po samorządowcach i prezydencie przyszedł czas na demokratyczne
wyłonienie przedstawicieli do
polskiego parlamentu. Zarejestrowało się siedem komitetów
ogólnopolskich. O 460 miejsc w
Sejmie będzie ubiegać się 7899
kandydatów, a o 100 foteli senatorskich 425 kandydatów. Na
ulicach miast i wsi widać, że na
dobre rozpoczęła się kampania.
Pojawiły się banery, plakaty, a
w skrzynkach pocztowych znajdujemy ulotki. Jest zatem w kim
wybierać. Czytam nazwiska na
listach i znajduję na nich wiele
znanych i zacnych osób. Jednak
myślę, że nie oddam głosu na
kogoś z zewnątrz – Gorzowa,
Słubic czy Zielonej Góry. Powinniśmy oddać i poprzeć kogoś z
„naszych” kandydatów. W końcu
swój to swój. Do końca tej kadencji Sejmu mamy w Sulęcinie
posła – panią Bożenę Sławiak i

korzystali oraz korzystają na tym
wszyscy, bez względu na sympatie polityczne. B. Sławiak w tych
wyborach jednak nie startuje.
Przeanalizowałam zatem listy z
kandydatami i odnalazłam na
nich osoby pochodzące z terenu naszego powiatu. W wyborze
wzięłam pod rozwagę te ugrupowania, które mają realną szansę przekroczyć próg wyborczy
i wprowadzić posłów. Dlatego
przyglądnęłam się w szczególności dwóm komitetom wyborczym: Prawu i Sprawiedliwości
oraz Platformie Obywatelskiej
RP.
Na listach PiS na pozycji numer
15 znajduje się pani Gabriela
Trzpis. Startowała kilka razy w
wyborach samorządowych nie
odnosząc sukcesu. Nie zasiadała
w radach struktur samorządowych. Jest mało znana szerszemu środowisku.
Na liście PO RP, także na pozycji nr 15 znajduje się Tomasz
Prozorowicz. Z wykształcenia

REGIONALNY DYSTRYBUTOR:
•
•
•
•

Idź na WYBORY!

kasy fiskalne (sprzedaż, serwis)
NC +
alarmy
monitoring

NC + 59 kanałów już za 19.90!

prawnik, posiadający spore doświadczenie samorządowe. Był
radnym Rady Miejskiej, a w ostatnich wyborach uzyskał mandat
radnego Rady Powiatu Sulęcińskiego. Obecnie jest członkiem
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.
Osoba z pewnym już dorobkiem,
doświadczeniem i wiedzą.
Z tych dwóch przytoczonych
osób dla mnie wybór jest prosty.
Doświadczenie, fachowa wiedza
i dotychczasowa skuteczność
przemawiają za T. Prozorowiczem. Decyzja należy jednak do
Państwa.
Iwona Stelmaszek

BBQburger + Frytki
Duży zestaw - 15 zł
Średni zestaw - 13 zł
Mały zestaw - 10 zł

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł
MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

Wtorek-Sob.
1200 - 2200
Niedziela
1200 - 2000

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15

tel. 724 468 967

NAPRAWA ROWERÓW

JUŻ OTWARTA!
tel. 601 71 55 44
email: stolpol@wp.pl
www.stolpol.net.pl

Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

„SZPRYCH”
Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387
ZADZWOŃ – PRZYJADĘ
i pomogę Ci wybrać
ofertę skrojoną
idealnie dla Ciebie!

tel. 885 503 977

Na terenie SULĘCINA transport gratis
pon. - czw. 11.00 - 21.00
piątek 11.00 - 22.00
sobota 13.00 - 22.00

PAWILON HANDLOWY
NA KOPERNIKA
(dawny ADI)

733 366 707
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SULĘCIN

Pensjonariusze DPS-ów śpiewali i tańczyli w SOK
18 września w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się XXII Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego
Tursk 2015 pod patronatem wojewody lubuskiego Katarzyny Osos.
Do Sulęcina przyjechało aż 20
formacji artystycznych domów
pomocy społecznej - z Turska,
Kożuchowa, Wschowy, Rokitna,
Jordanowa, Kostrzyna n/Odrą,
Glińska, Trzebiechowa, Dobiegniewa, Toporowa, Szczawna,
Miłowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Lubska,
Skwierzyny i Kamienia Wielkiego.
Całodzienną imprezę rozpoczął
hymn festiwalu w wykonaniu
zespołu ,,Nie dajmy się” z Domu
Pomocy Społecznej w Tursku, po
czym aż do godziny 18 mieliśmy
okazję oglądać występy wszystkich uczestników Festiwalu. Nie

sposób opisać radości, która
towarzyszyła występującym na
scenie ale także na widowni.
Zaangażowanie i praca, którą
pensjonariusze DPS-ów włożyli
w prezentacje, poświęcony czas
i to, jak bardzo takie spotkania są
dla nich ważne, było doskonale
widać nie tylko po wspaniałych
występach ale także wtedy, kiedy dobrze się bawili po całym
dniu artystycznych przeglądów. Po 8 godzinach zmagań
uczestnikom nie tylko nie znikał
uśmiech z twarzy, pełni energii
bawili się do samego końca. Przy
muzyce DJ Tomka sala zapełniła
się tańczącymi. Atmosfera była

wyjątkowo ciepła i rodzinna. Nie
dało się jednak ukryć panującego napięcia tuż przed ogłoszeniem przez jury wyników zmagań. W kategorii instrumentalno
– wokalnej Grand Prix Festiwalu
powędrowało w ręce mieszkańców, pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Dobiegniewie. W kategorii teatralno –
tanecznej zwyciężył zespół DPS
z Kożuchowa. Jury przyznało
także nagrodę w konkursie ,,Najzabawniejszy okrzyk biesiadny”
– zwycięski okrzyk usłyszeliśmy
od podopiecznych DPS w Glińsku. Gratulujemy!
Ewa Kaczmarzyk

SULĘCIN

Kierowcy nie przestrzegają przepisów
Już kilku mieszkańców Sulęcina skarżyło nam się na bardzo trudny wyjazd z ulicy
Krótkiej na Kościuszki. Sprawdziliśmy. Faktycznie, widoczność przy włączaniu się do
ruchu jest bardzo zła.
Powodem tej sytuacji są samochody zaparkowane wzdłuż ul.
Kościuszki bez zachowania odległości 10 m od skrzyżowania z
ul. Krótką. Ustawione po prawej
stronie ściśle koło siebie auta
nie pozwalają zobaczyć, czy od
strony centrum nadjeżdża inny
uczestnik ruchu. Żeby być pewnym, że droga jest wolna trzeba
wyjechać prawie na środek drogi. Tym samym narażamy się na
uderzenie innego samochodu w

bok naszego auta.
Policja dostrzega problem
W sprawie skrzyżowania zwróciliśmy się z zapytaniem do Powiatowej Komendy Policji w
Sulęcinie.
Zaproponowaliśmy
ustawienie lustra przy wyjeździe
z ul. Traugutta, dzięki któremu
kierowcy wiedzieliby, czy z prawej strony nadjeżdża jakiś inny
pojazd. W odpowiedzi Alina Słonik z KPP w Sulęcinie zapewniła,

że w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu Komenda
zwróci się do administratora
drogi –gminy Sulęcin o umieszczenie w odległości 10 m od
skrzyżowania znaku poziomego
P-21. Jest to znak wyłączający
z ruchu część pasa nazywany
przez kierowców „martwym polem”. Dodatkowo złożą wniosek
o postawienie w okolicy sklepu
„Katarzyna” znaku A-6a oznaczającego skrzyżowanie z dro-

Przynajmniej dwa auta przy tym skrzyżowaniu stoją nieprawidłowo
gą podporządkowaną po obu
stronach. W opinii policjantów
takie rozwiązanie powinno zdyscyplinować kierowców do przestrzegania zakazu parkowania w

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.
GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4
GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

Tylko u nas! Gama BIo produkTów oraz oferTa polskIch producenTów!

Ksylitol
Santini
250 g

Mleko
Mleczna
Zagroda
1,5%

1169 zł

199 zł

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1
MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8
GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27
MINI GAMA – JEDENASTKA
Poznańska 13b
MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA
UL. Kilińskiego 2b
SKLEP DZIESIĄTKA ul Wiejska 23

Kawa Jacobs
Kronung
mielona
250 g

SKLEP JUBILAT – FLORINA ul. Kościuszki 38

699 zł
888 zł

poluB nas na faceBooku!

Toffifee
www.faceBook.com/spolemsulecIn

odległości 10 m od skrzyżowania
z ul. Krótką. Jeżeli tak się stanie,
lustro nie będzie potrzebne.
Red.
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POWIAT SULĘCIŃSKI

Konkurs „Firma Roku” wystartował
Przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu sulęcińskiego mogą ubiegać się
o tytuł „Firma Roku”. By wziąć udział w konkursie należy do 30 października złożyć
wypełniony formularz.
Organizatorami konkursu Firma
Roku są Związek Pracodawców
„Przedsiębiorczość” i Starostwo
Powiatowe w Sulęcinie w partnerstwie z Przekrojem Lokalnym.

Do konkursu będą mogli przystąpić wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność co najmniej
od 1 stycznia 2013 r. Regulamin
i formularz konkursowy można

pobrać na stronie Starostwa Powiatowego: www.powiatsulecinski.pl lub otrzymać mailem po
zgłoszeniu zapotrzebowania do
Marcina Tołoczko (zpprzedsie-

biorczosc@gmail.com), pełnomocnika organizatora.
Wypełnione formularze konkursowe firmy mogą dostarczać
papierowo do siedziby Biura
Związku przy ul. Emilii Plater 4 w
Sulęcinie lub przesyłać skan mailem na adres: zpprzedsiebiorczosc@gmail.com . Formularze
należy dostarczać między 12 a
30 października. Oficjalnie rozstrzygnięcie konkursu odbędzie
się 9 listopada podczas uroczystej gali.

Zwycięska firma otrzyma Złotą
Statuetkę oraz możliwość zasiadania w kapitule konkursu w
kolejnej edycji. Będzie też mogła używać tytułu Firma Roku w
swoich materiałach promocyjnych. Jedną z głównych nagród
w konkursie jest kampania reklamowa w Przekroju Lokalnym o
wartości 1500 zł.
Adam Piotrowski

SULĘCIN

Zjazd absolwentów w I LO
W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie obchodzi 70 rocznicę
istnienia. Z tej okazji na 7 listopada zaplanowany został zjazd absolwentów.
Przygotowaniem obchodów i zjazdu zajmuje się Komitet organizacyjny wraz z dyrektorem szkoły. Uroczystości w dniu 7
listopada rozpoczną się o godz. 11.00 od mszy św. w kościele
św. Mikołaja Sulęcinie. O godz. 12.30 zaplanowane są uroczystości oficjalne w hali gimnastycznej szkoły. Po nich absolwenci udadzą się na zwiedzanie szkoły i spotkania klasowe.
Na koniec o godz. 17.00 przewidziany jest Bal Absolwentów
w ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie.
Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi 150 zł (30 zł – ga-

dżety zjazdowe dla osób biorących udział tylko w części oficjalnej, dodatkowo 120 zł dla uczestników Balu). Wpłaty można dokonać do 15 października 2015 r. Absolwenci I LO w
Sulęcinie chcący wziąć udział w zjeździe proszeni są również
o wypełnienie i przesłanie e-mailem deklaracji uczestnictwa.
Wraz z dodatkowymi informacjami dot. zjazdu jest ona dostępna na stronie internetowej szkoły: www.losulecin.pl
Red.

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Zbudujmy Razem
Przyszłość

Lista 2
poz.

4

Osos
Katarzyna

Kandydat do Sejmu RP
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Wysyp inwestorów
<< cd. ze s. 1
Filip oraz mrówki – żołnierze.
„Mayaland” ma być otwarty w
2017 r.
Przypomnijmy jednak, że prawie
połowę terenu (aż 98 ha) ma zająć centrum rozrywkowo-historyczne podobne do parku Puy du
Fou we Francji. W jego ramach
pod Kownatami mają być odgrywane monumentalne i realistyczne pokazy, z udziałem setek, jeżeli nie tysięcy aktorów. Na
razie mówi się o kilku pokazach:
„Bitwa pod Grunwaldem”, „Życie
Chopina”, „Narodziny Polski, „Jan
Sobieski”. Pozostały teren mają
zająć firmy rozrywkowo-wypoczynkowe prowadzące hotele,
pola golfowe, mini parki rozrywki
itp.
Komfortowe łóżka z Sulęcina
29 września podczas sesji Rady
Miejskiej przedstawiciele jednej z
firm produkujących łóżka sypialniane w Niemczech opowiedzieli
o swoich planach inwestycyjnych
dotyczących Sulęcina. Pochodząca z południa Niemiec firma chce
zakupić pod miastem 12 ha ziemi, na której ma powstać hala
produkcyjna o rozmiarach 100
x 500 m. Przy produkcji różnego
rodzaju łóżek sypialnianych na
60 000 m2 pracę ma znaleźć docelowo 300 osób. Na dobry początek inwestycja ma pochłonąć
ok. 66 mln zł. Cały proces inwestorski został podzielony na trzy
etapy. W pierwszym firma będzie
negocjować zakup działki. Ważną kwestią będzie dołączenie do
obecnych 10 ha ziemi objętych
podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
dodatkowych dwóch hektarów.
Tyle dokładnie ziemi potrzebuje
meblarska firma. W drugim etapie mają powstać odpowiednie

projekty budowlane. W trzecim
ma być załatwiona cała biurokracja związana z pozyskaniem
środków z UE na budowę zakładu. W optymistycznym wariancie
pierwsze łóżka mają opuścić zakład na jesieni 2017 r.
Olej napędowy pod Wielowsią
Z góry informujemy, że pod Wielowsią nie będzie wydobycia i
przetwórstwa ropy naftowej.
Czeska spółka chce tam produkować olej napędowy z węgla
brunatnego dostarczanego z
kopalni w Sieniawie. 25 września w Wielowsi odbyło się spotkanie potencjalnego inwestora
(do przeprowadzenia inwestycji
w Polsce powołana została spółka Petrocoal SE), dyrekcji KWB
Sieniawa Sp. z o.o., władz gminy
Sulęcin z mieszkańcami Wielowsi. – Inwestycja musi przebiegać
w pełnym porozumieniu ze stroną społeczną, dlatego doszło do
dzisiejszego spotkania – powiedział na wstępie spotkania burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Czesi dawali do zrozumienia, że
poważnie myślą o budowie zakładu. Inwestycję planują zrealizować z własnych środków, bez
udziału zewnętrznych dotacji.
Zapowiedzieli również, że nie
będą ubiegać się o zwolnienia z
podatków, co dla gminy oznacza
spore dochody. Najważniejszą
kwestią dla mieszkańców był
wpływ zakładu na środowisko
oraz ewentualne uciążliwości
zapachowe. Inwestor zapewnił,
że produkcja będzie oparta na
najnowocześniejszych technologiach nie uciążliwych dla otoczenia. Czeska firma docelowo chce
zatrudnić 50 osób. Dodatkowo
ma wzrosnąć zatrudnienie w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa. Więcej etatów pojawi się też
zapewne w usługach. Węgiel z
Sieniawy ma być dostarczany ta-

śmociągiem początkowo w ilości
30 ton na godzinę, docelowo ma
to być 90 t/h. Co godzinę zakład
mają opuszczać dwie cysterny z
paliwem. Ruch samochodów ma
jednak ominąć Wielowieś. Mieszkańcy wsi byli wyraźnie zainteresowani realizacją inwestycji przez
czeską Spółkę – Jeżeli będzie tak,
jak to przedstawiają, to możemy
na tym tylko skorzystać – mówi
nam p. Stanisław, jeden z mieszkańców. Przed inwestorem jednak nadal długa droga. Dopiero
po przeprowadzeniu dokładnych
badań i analiz, które potwierdzą
możliwość zlokalizowania zakładu na tym terenie spółka zakupi
działkę i będzie mogła starać się
o zgodę na rozpoczęcie inwestycji. Czesi chcą uruchomić zakład
jak najszybciej po załatwieniu
biurokratycznej machiny.
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WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE
MILION DROBIAZGÓW

Umiarkowany optymizm
Dla inwestycji pod Kownatami
i w Sulęcinie kluczowym argumentem za, jest węzeł autostradowy w Torzymiu. By jednak uruchomić setki milionów złotych i
ruszyć z budową musi być spełnionych również wiele innych
warunków. Jak na razie wszystkie
firmy deklarują poważne zainteresowanie nowymi inwestycjami,
a to jest ważny krok do realizacji
planów. Oczywiście chcielibyśmy, żeby nowe zakłady, a co za
tym idzie nowe miejsca pracy
powstawały już teraz, to do wbicia pierwszej łopaty może minąć
jeszcze trochę czasu. Kapitalizm
nie rządzi się naszymi życzeniami, tylko koniunkturą na rynku,
sytuacją polityczną, społeczną
itp. Pozostaje nam trzymać kciuki
za inwestorów i liczyć na zaangażowanie oraz profesjonalizm lokalnych samorządów, od których
również wiele zależy.

www.lamusboczow.cba.pl
Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

Adam Piotrowski

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa
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
Zapraszamy do naszych placówek:

Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące
rezydentami, które spełniają postanowienia i warunki Regulaminu.

(promocja trwa od 12.10.2015 do 31.12.2015 r.)

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

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
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl
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POWIAT SULĘCIŃSKI Pod patronatem Przekroju

Nocne granie lepsze niż spanie

W mieście powstanie nowoczesny stadion lekkoatletyczny!

Gospodarzem imprezy „Nocne granie” /lepsze niż spanie/ była Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, a organizatorem Starosta Sulęciński. Honorowy patronat nad turniejem sprawował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu
i Turystyki Bogusław Ulijasz

Do turnieju zgłosiło się dwadzieścia „dzikich” drużyn z terenu Powiatu Sulęcińskiego. Jak
przystało na „dzikie drużyny” ich
nazwy były bardzo oryginalne.
W turnieju wzięły udział zespoły:
1. Dragon Lordy 2. Gibraltar 3.
FC Fubu 4. Smogóry 5. Leśne
Dziadki 6. 7 bSKW 7. Przyszliśmy Popatrzeć 8. Delta Nilu 9.
Jarzębinka 10. Organiści 11.
FC Terry 12. Podmuch Palestyny
13. Abstynenci 14. KS Glisno 15.
FC Niepokonani 16. NSR 7bSKW

17. Atlendix 18. Młode Wilki 19.
Królowie Monako 20. Przyjaciele
Domu Dziecka
Każda z drużyn, jako „wpisowe”
do turnieju, dostarczyła karmę dla zwierząt. W ten sposób
schronisko dla zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim otrzymało ponad 200 kilogramów suchej
karmy dla swoich podopiecznych. To piękny gest ze strony
zawodników i organizatorów,
dla których zwierzęta w schroniskach zasługują na szczególną uwagę i pomoc. Rozgrywki

zakończyły się po godzinie 1.00
w nocy i zwyciężyła drużyna 7.b
SKW. II miejsce zdobyła drużyna
Dragon Lordy, a III - Podmuch
Palestyny. Najlepszym zawodnikiem i królem strzelców został
Norbert Koliński z 7.b SKW, a
najlepszym bramkarzem Patryk
Kaczkowski z FC Fubu.
Red.
Foto. www.powiatsulecinski.pl

Z przyjemnością informujemy,
że Gmina Sulęcin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
pn. „Remont stadionu lekkoatletycznego w Sulęcinie” w ramach
Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. W kwietniu
Gmina złożyła do Ministerstwa
Sportu i Turystyki wniosek, który
został pozytywnie oceniony i zatwierdzony do dofinansowania.
Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zakresu użytkowego
stadionu miejskiego przy ul. Moniuszki oraz poprawa jego stanu
technicznego. Wyremontowany
stadion lekkoatletyczny będzie
obiektem certyfikowanym. Będą
się na nim odbywać zarówno
treningi, jak i zawody lekkoatletyczne. W ramach inwestycji na
obiekcie przeprowadzony zostanie remont bieżni lekkoatletycz-

nej okólnej o długości 400 m oraz
remont bieżni sprinterskiej 6-torowej o długości 110 m. Ponadto
wykonany zostanie remont oraz
wymiana urządzeń lekkoatletycznych. Stadion wzbogaci się o
nowa skocznię do skoku wzwyż,
dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do
pchnięcia kulą, 2 stanowiska rozbiegu do rzutu oszczepem, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem
oraz skocznię do skoku o tyczce.
W ramach zadania zaplanowano
także budowę ogrodzenia o wysokości 1,20 m, remont oświetlenia bieżni oraz konserwację
instalacji odwadniającej. Obiekt
zostanie również wyposażony w
sprzęt lekkoatletyczny. Realizacja
inwestycji zakończy się w połowie 2017 roku.
UM Sulęcin

„U Beaty”

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne
Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

Międzyrzecz

ul. Poznańska 106
tel. 95 742 7000; www.valentin.com.pl
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SULĘCIN Znamy wyniki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015

Sportowcy z SP w Sulęcinie
najlepsi w województwie!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie po raz kolejny udowodnili, że w rywalizacji sportowej należą do ścisłej czołówki szkół podstawowych. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży województwa
lubuskiego za rok szkolny 2014/2015 zajęli I miejsce ( 720 pkt)
Kolejne miejsca przypadły SP2
Gubin ( 665 pkt) i SP Kargowa- (465 pkt) Sklasyfikowanych
zostało ok. 191 szkół podstawowych. Przypomnijmy, że za rok
szk. 2013/2014 nasz szkoła zajęła
również I miejsce.
Podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej odbyło się 29 września 2015 r. w
Ratuszu Miejskim w Żarach. W

uroczystości wzięli udział honorowi goście, przedstawiciele
Szkolnego Związku Sportowego,
władze miast i gmin oraz wyróżnieni dyrektorzy szkół. W imieniu
sportowców z sulęcińskiej podstawówki dyplom i puchar z rąk
burmistrza Żar Danuty Madej
odebrał dyrektor szkoły Sławomir Słonik.
Gratulacje i życzenia wielu suk-

cesów sportowych przekazał
naszym uczniom i nauczycielom
m.in. dwukrotny złoty medalista
olimpijski Tomasz Kucharski,
który przebywał w naszej szkole
w dniu 30.09.2015r.
Współzawodnictwo uczniów w
kategorii szkół podstawowych
odbywa się w 12 dyscyplinach
sportowych. Nasi uczniowie rywalizowali m.in. w koszykówce
,
siatkówce
dwójek, trójek
i czwórek, w
piłce nożnej,
badmintonie,
lekkiej atletyce

oraz szachach.
Uczniowie naszej szkoły od
wielu lat utrzymują się w ścisłej
czołówce kwalifikacji generalnej
LOM, potwierdzając tym samym
swoją wysoką formę i doskonałe
przygotowanie.
W tym miejscu warto również
nadmienić, że sportowcy z Gimnazjum w Sulęcinie zajęli w tym
roku IV miejsce, a Zespół Szkół

Licealnych Zawodowych w Sulęcinie – V miejsce w regionie.
W klasyfikacji generalnej miast
Sulęcin zajął IV miejsce, za Zieloną Górą, Gorzowem Wlkp. i
Żarami.
Gratulujemy młodym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.
Monika Kołodnicka
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szych zobowiązań. Wielokrotnie słyszałam
od pana Kubiaka, że „zaciągając długi mieli pomysł” na ich spłatę. Jednak na moją
prośbę o przekazanie, w jaki sposób planował to zrobić, nie uzyskałam nigdy odpowiedzi.
8.
Do omawiania sytuacji finansowej
powiatu za czasów kiedy Starostą był pan Ejchart, przyjmuję lata 2012, 2013 i rok 2014.
Pominięcie roku 2011 w przygotowanej
przeze mnie analizie wynika z faktu, iż pan
Ejchart realizował wówczas budżet przejęty
i zaplanowany przez poprzednika, czyli pana Kubiaka, który został odwołany z
funkcji Starosty w dniu 20.09.2011 r. Pan
Ejchart, jako Przewodniczący Zarządu Powiatu był odpowiedzialny za zaplanowanie
i realizację budżetów w latach 2012, 2013 i
2014. W tym okresie wydatki inwestycyjne
sfinansowane z budżetu powiatu wyniosły łącznie ponad 21.000.000. zł. Były to
zadania realizowane głównie przy współudziale środków zewnętrznych i dotyczyły
m.in. takich inwestycji jak: budowa ścieżki
rowerowej miedzy Żubrowem i Sulęcinem,
modernizacja warsztatów mechanicznych
w ZSLIZ, modernizacja warsztatów ekonomiki i gastronomii przy ZSLIZ, modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy I LO,
wykonanie lub modernizacja wielu odcinków dróg i chodników, w tym m.in. w Miechowie, Wielowsi, Kołczynie, Przęślicach,
Rychliku, Trzemesznie, Zarzyniu, Jarnatowie. Przebudowano także drogę Trzemeszno-Wielowieś oraz udzielono wsparcia
szpitalowi sulęcińskiemu w postaci dotacji
na budowę lądowiska dla helikopterów
w wysokości 500.000 zł. Oprócz tego
wspierano działania związane z poprawą
bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie sprzętu dla policji i straży pożarnej.
Utworzono również Dom Dziecka. Przez
cały czas środkami gospodarowano w taki
sposób, że powiat ani razu nie stracił płynności finansowej i wszystkie płatności były
realizowane terminowo.
Jeżeli którakolwiek z wymienionych inwestycji lub zadań była w ocenie pana
Kubiaka „przejadaniem pieniędzy powiatowych”, to powinien wskazać, która z nich
była zbędna.
9.
Zarzucanie mi i panu Ejchartowi
niespłacania zadłużenia i spłacenie w roku
2014 i w 2015 „tylko” po 500.000 zł świadczy o tym, że pan Kubiak nie zna ustawy
o finansach publicznych i płynących z niej
obostrzeń. Były to bowiem maksymalne
wysokości spłat, na jakie pozwalały wskaźniki wynikające z przepisów. W 2013 r. nadpłaciliśmy raty kredytowe, ponieważ wtedy ustawa pozwalała na niedotrzymanie
wskaźnika spłaty. Od roku 2014 i w każdym
kolejnym, planowane spłaty nie mogą być
wyższe niż wyliczone ze wskaźnika, nawet wtedy, kiedy powiat fizycznie posiada
środki, które mógłby przeznaczyć na ten
cel. Od 2014 r. nie można również zaciągać
kredytów na spłaty zobowiązań i wszystkie
spłaty muszą być realizowane ze środków
własnych powiatu. Być może nieznajomość przepisów, które zostały zmienione
w 2009 r. jest powodem tego, że pan Kubiak zaciągał lub planował kredyty, mimo
tego że dokumenty wyraźnie wskazywały,
że powiat będzie miał problemy z ich spłatą.
Nie potrafię, tak jak pan Kubiak, atakować ludzi w momencie, gdy nie mają możliwości obrony, dlatego nie będę zmieniała
tytułu mojego artykułu „Jak decyzje pana
Kubiaka położyły powiat na kolana”. W mojej ocenie jest to najdelikatniejsze określenie, jakim mogę opisać działalność pana
Kubiaka.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

Iwona Walczak
Z-ca burmistrza Sulęcina

Sprostowanie (2)
We wrześniowym wydaniu Przekroju Lokalnego ukazało się sprostowanie
przesłane przez pana Stanisława Kubiaka do mojego tekstu pt. „Jak decyzje
pana Kubiaka położyły powiat na kolana”, w którym pan Kubiak zarzuca mi
podawanie nieprawdy i nierzetelność
w przekazywaniu informacji. W związku z
powyższym postanowiłam odnieść się do
niniejszego sprostowania.
1.
Pan Stanisław Kubiak wydaje
niezgodnie z przepisami ustawy Prawo
prasowe, gazetkę pt. „Opinie”, w której od
dłuższego już czasu szkaluje mnie oraz
pana Dariusza Ejcharta (w tej sprawie jest
toczone postępowanie przez Komendę
Powiatową Policji w Sulęcinie). Ponieważ
publikacja ta nie podlega obowiązującemu prawu, nie mamy możliwości żądania
zamieszczenia sprostowania przedstawianych tam informacji na nasz temat. Dlatego
postanowiłam wysłać do redakcji Przekroju
Lokalnego list pokazujący prawdziwą informację na temat finansów powiatu oraz
tego, kto tak naprawdę się do tej sytuacji
przyczynił. Podtrzymuję wszystkie stwierdzenia przedstawione przeze mnie w opublikowanym w dniu 13 sierpnia 2015 r. artykule.
2.
Pan Kubiak był Starostą do dnia
20 września 2011 r., kiedy to Rada Powiatu musiała odwołać go z tej funkcji. Na
tej samej sesji przedstawiony został m.in.
projekt wieloletniej prognozy finansowej
przygotowany jeszcze przez pana Kubiaka, który pokazywał, jak planowano poprowadzić finanse powiatu w kolejnych
latach. Zadłużenie powiatu na koniec 2011
r. planowane było w wysokości 20.190.000
zł. Kwota 5.000.000 zł kredytu była niezbędna do tzw. „zamknięcia budżetu”. Pan
Kubiak w projekcie budżetu zaplanował
kwotę kredytu w wysokości 2.500.000 mln
i taką wysokość kredytu zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Natomiast
na sesji budżetowej, bez opiniowania
przez RIO, pan Kubiak zwiększył planowaną kwotę kredytu dwukrotnie tj. do kwoty
5.000.000 zł. Przez 9 miesięcy 2011 r. pan
Kubiak realizował i planował budżet zakładający zawyżone o prawie 50.000.000
zł dochody oraz zaciągnięcie kredytu w

www.drewform.pl
•
•
•

wysokości 5.000.000 zł. W tym czasie dwukrotnie ogłaszano przetarg na udzielenie
kredytu. Pierwszy z nich został opublikowany w dniu 16.03.2011 r., z kolei drugi w
dniu 25.05.2011 r. Ponieważ żaden z tych
przetargów nie został rozstrzygnięty ze
względu na brak ofert z banków, w dniu
8 sierpnia 2011 r. uchwałą Zarządu, któremu przewodniczył wówczas pan Kubiak,
powołano komisję do przeprowadzenia
procedury zaciągnięcia kredytu w formie
negocjacji. Wykonanie tej uchwały powierzono panu Dariuszowi Ejchartowi, pełniącemu wówczas funkcję Wicestarosty.
Dziwi mnie twierdzenie, że poprzednia
pani Skarbnik odradzała w ówczesnym
czasie zaciąganie kredytu, skoro przygotowywała dokumenty planistyczne zawierające takie dane finansowe i była osobą
aktywnie uczestniczącą w negocjacjach z
bankami oraz podpisującą umowę kredytową.
Niezrozumiałe jest dla mnie również
stwierdzenie pana Kubiaka, że kredyt nie
był potrzebny, skoro do ostatnich dni swojego urzędowania jako Starosty, utrzymywał on w planie jego zaciągnięcie, ogłaszał
przetargi i powoływał komisje przetargowe. Przypomnę tylko, że kredyt miał być
zaciągnięty na pokrycie deficytu w wysokości 3.380.000 zł oraz na spłaty wcześniejszych kredytów, a także na wykup obligacji
w łącznej wysokości 1.620.000 zł.
3.
Zarzucanie mi nieprawdy w podawaniu wysokości dokonanych spłat dowodzi w moim mniemaniu braku zdolności
czytania ze zrozumieniem przez pana Kubiaka, ponieważ w moim tekście wyraźnie
napisałam, że w czasie kiedy Starostą był
Dariusz Ejchart, spłacono zadłużenie powiatu w łącznej kwocie ponad 5.600.000 zł,
w tym 3.330.000 zł rat oraz odsetki w wysokości ponad 2.000.000 zł. Dla mnie zadłużenie to nie tylko raty kredytowe, ale również
wydatki związane z obsługą długu, czyli
odsetki. Zaciągając kredyt, oprócz możliwości spłaty rat, bierze się również pod
uwagę wysokość odsetek, które są znaczącym obciążeniem budżetu. Jak wskazują
przytoczone przeze mnie wyliczenia, odsetki stanowiły ok. 36% spłat zadłużenia,
a pan Ejchart wydał na spłaty ponad
600.000 zł więcej niż analizowany kredyt,
który był konsekwencją decyzji podejmowanych przez Pana Kubiaka.

4.
Podawanie oprocentowania kredytów po stawkach obowiązujących w dniu
dzisiejszym jest wprowadzaniem mieszkańców w błąd. Stawka, która była podstawą do określenia wysokości oprocentowania, w 2011 r. wynosiła ok. 4,75 %, natomiast
w 2015 r. wynosi już tylko 1,72% i wpływ
na to ma obecna sytuacja ekonomiczna
kraju, a nie gospodarność pana Kubiaka.
Oczywiście to, że w chwili obecnej stopy
procentowe są rekordowo niskie, nie zmienia faktu, że powiatu nie było stać na spłatę zobowiązań w momencie ich planowania i zaciągania, o czym dokładnie mówiły
dokumenty planistyczne.
5.
Pan Kubiak powołując się na
dane, że środki w wysokości 7.800.000
zł, które wpłynęły do budżetu powiatu w
2014 r., zostały pozyskane przez niego,
powinien podać dokładne kwoty i nazwy
zadań, na które pozyskał środki. Z informacji, które posiadam wynika, że były to refundacje dotyczące zadań realizowanych
przez powiat w okresie kiedy pan Kubiak
nie był już Starostą.
6.
Ja w moim tekście odnosiłam
się wyłącznie do działań podejmowanych przez pana Kubiaka, które były ściśle związane z budżetem powiatu, a nie
z polityczną działalnością pana Kubiaka.
Środki na modernizację szpitala wpłynęły bezpośrednio do szpitala. Powiat ze
swojego budżetu przeznaczył na ten cel
2.000.000 zł. Natomiast powstanie Wojskowego Oddziału Gospodarczego nie
jest zadaniem powiatu. To, że przy wybieraniu kredytu wybierano najtańszy z
możliwych kredytów, nie jest żadnym wytłumaczeniem, ponieważ wybór takiej
oferty jest obowiązkiem wynikającym
z ustawy dotyczącej zamówień publicznych. Każdy z nas przed zaciągnięciem
jakiegokolwiek kredytu analizuje, czy ma
możliwość zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania i nie zaciąga go, jeżeli z dokumentów wynika, że w kolejnych latach
będzie miał problem z jego spłatą. Pan
Kubiak dobrze wiedział, że powiat będzie
miał problemy ze spłatą zaciąganych zobowiązań, ponieważ pokazywały to wyraźnie dokumenty.
7.
Pan Kubiak twierdzi, że „radzili”
sobie ze spłatą zobowiązań, jednak pomija
fakt, że praktycznie każdy z kredytów zaciągany był na deficyt i spłatę wcześniej-

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CNC.
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XXI Międzynarodowy Zjazd Cyklistów w Sulęcinie
W dniach 18-20 września 2015 w
Sulęcinie odbyła się XXI edycja
Międzynarodowego Zjazdu Cyklistów, którego organizatorami
byli: Burmistrz Sulęcina, Oddział
PTTK „Ziemia Sulęcińska”, Klub
Turystyki Rowerowej „Wigor”
oraz Sulęciński Ośrodek Kultury.
W święcie cyklistów uczestniczyło ponad tysiąc dwustu miłośników jazdy na dwóch kółkach z
Polski oraz z Niemiec. Patronat
nad imprezą objęły regionalne
media: Gazeta Lubuska, TVP Gorzów Wlkp., Radio Zachód, Przekrój Lokalny oraz portale internetowe: sulecin24.pl i madman24.
pl. W imprezie udział wzięli turyści indywidualni, kluby turystyki
rowerowej, mieszkańcy Sulęcina, uczniowie placówek oświatowych z Sulęcina, Trzemeszna
i Wędrzyna oraz liczna grupa
przedszkolaków wraz z rodzicami. Nie zabrakło również przedstawicieli Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” z
Sulęcina, grupy harcerzy z Hufca
ZHP w Sulęcinie, a także zorganizowanej grupy z firmy Molex Sp.
z o.o. Na trasach można było spotkać miłośników turystyki rowerowej z terenu wielu miast i wsi
województwa lubuskiego oraz
wielkopolskiego i zachodniopo-

morskiego, a także z terenu Brandenburgii i Berlina. Wielopokoleniowy charakter imprezy stwarzał
możliwość uczestnictwa wszystkim bez względu na wiek i przygotowanie kondycyjne, dlatego
też w Zjeździe udział brały całe
rodziny, od maluszka do seniora.
Sulęciński Zjazd Cyklistów to impreza rowerowa z bogatymi tradycjami, propagująca aktywny
i przyjemny sposób spędzania
wolnego czasu oraz poznawanie
pięknych i nierzadko nieznanych
zakątków Ziemi Sulęcińskiej.
Oferta programowa tegorocznego Zjazdu gwarantowała wiele
atrakcji zarówno miłośnikom re-

kreacyjnej jazdy na rowerze, jak
i amatorom kolarstwa górskiego
oraz szosowego. Wśród licznych
imprez towarzyszących znalazły
się m.in.: Amatorski Wyścig Szosowy, wyścig w podjeżdżaniu
Uphill Lubniewka, turnieje sprawnościowe i rekreacyjne z nagrodami, piknik na polanie Uroczyska Lubniewsko oraz spotkanie
integracyjne w Klubie „u Bulka”.
Podczas inauguracji Zjazdu, która
odbyła się w sobotnie przedpołudnie na Placu Czarnieckiego, Zastępca Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak powitała wszystkich
uczestników imprezy oraz życzyła im wielu niezapomnianych

wrażeń na szlakach rowerowych.
Pierwsi z sulęcińskiego rynku
wystartowali uczestnicy Amatorskiego Szosowego Wyścigu dla
dorosłych. Pozostali uczestnicy
wyruszyli z przewodnikami na
poszczególne trasy rowerowe, z
których każda zachęcała innymi
atrakcjami turystycznymi znajdującymi się na terenie Gminy Sulęcin. Po powrocie z tras uczestnicy Międzynarodowego Zjazdu
Cyklistów spotkali się na polanie
Uroczyska Lubniewsko, gdzie odbył się piknik turystyczno – rekreacyjny. Dla cyklistów przygotowano ciepły posiłek, napoje oraz
ognisko. Nie zabrakło również
konkursów
sprawnościowych
dla dzieci i dorosłych. Na polanie
Uroczyska Lubniewsko odbył się
także „Rowerowy Turniej Sprawnościowy o Puchar Burmistrza
Sulęcina”, którego zwycięzcą został Jakub Lukoszek z Sulęcina.
Miłośnicy kolarstwa górskiego
mieli możliwość sprawdzenia
swojej wytrzymałości w wyścigu
w podjeżdżaniu pod górę Uphill
Lubniewka. Zwycięzcami tej konkurencji zostali: Jakub Struch z
Sulęcina oraz Małgorzata Konopka ze Słubic. W ramach Zjazdu
zorganizowano także Amatorski
Wyścig Szosowy dla dorosłych.

W kategorii panów również w
tym wyścigu triumfował Jakub
Struch z Sulęcina. Natomiast w
kategorii pań zwycięstwo odniosła Julia Dura z Wędrzyna. Z
kolei przedszkolaki bawiły się na
terenie campingu „Marina” nad
jeziorem Ostrowskim oraz na placu przy Przedszkolu nr 1 w Sulęcinie. Także te pikniki obfitowały w
mnóstwo atrakcji, gdyż były połączone z obchodami Dnia Przedszkolaka.
W niedzielę podczas podsumowania Zjazdu uhonorowano zwycięzców poszczególnych turniejów i wyścigów oraz rozlosowano
liczne nagrody w postaci sprzętu sportowego i turystycznego.
Głównymi nagrodami w loterii
były rowery ufundowane przez
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta oraz firmę Molex Sp. z o.o.
Szczęśliwym posiadaczem roweru przekazanego przez firmę Molex Sp. z o.o. został Marcin Berko z
Wędrzyna. Z kolei rower ufundowany przez Burmistrza Sulęcina
z rąk Zastępcy Burmistrza Iwony
Walczak odebrał 11-letni Filip Jurkiewicz z Sulęcina.
Losowanie rowerów zakończyło
trzydniowe święto cyklistów, które odbyło się w Sulęcinie już po
raz 21. Kolejny Zjazd już za rok.
Do zobaczenia na trasach!
UM w Sulęcinie

Sulęcin

ul. Wojska Polskiego 14
tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

pon.-piąt. 8.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Sprzedaż materiałów budowlanych:
•
•
•
•
•
•

farby i lakiery;
panele podłogowe i ścienne;
drzwi wewnętrzne i zewnętrzne;
płyty OSB;
płyty GKB;
tynki mozaikowe, akrylowe,
silikonowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

NOWO OTWARTY

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

Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Słubice
Opis stanowiska:
•
•

Obsługę maszyny pakującej
Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
• wykształcenie min. podstawowe,
• mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
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TORZYM

Święto Ziemi Torzymskiej 2015
Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno-sportowych w Gminie Torzym
kończącego się lata było Święto Ziemi Torzymskiej. Główna idea Święta to propagowanie aktywności fizycznej zarówno wśród dorosłych jak i najmłodszych co
przełożono się na zorganizowanie biegów na różnych dystansach oraz w różnych
kategoriach wiekowych.
Po oficjalnym otwarciu imprezy
przez burmistrza mogliśmy podziwiać występ zespołu „Go!” z
Boczowa, którego opiekunem
jest Katarzyna Kaliszak.
Następnie do rywalizacji w biegu głównym na dystansie 5000
m stanęło 31 osób (7 kobiet i 24
mężczyzn). Po dwóch okrążeniach pierwszy na metę w kategorii mężczyzn wbiegł Szymon
Belgrau z Międzyrzacza z czasem 17:44,07. W kategorii kobiet
pierwsza linię mety przekroczyła
Lucyna Poznańska z czasem
22:36,18.
Do tradycji tego biegu należy wyróżnienie najstarszego zawodnika, którym w tym roku okazał się
Wacław Paszel z Walewic. Zwycięzcy w poszczególnych biegach
otrzymali medale oraz nagrody.
Po biegu głównym na linii startowej stanęły przedszkolaki, które licznie i z wielką ochotą biegły
dopingowane przez rodziców,
starsze rodzeństwo i zgromadzoną publiczność.
Pierwsza na metę przybiegła Wanessa Wyporek, która wyprzedziła Daniela Pochrząszcza oraz
Piotra Gronowskiego.
Następnie do zmagań przystąpiły
dzieci i młodzież na dystansach
dostosowanych do ich wieku.
Łącznie odbyło się 10 biegów dla
dziewcząt i chłopców. Zespołowo, wśród szkół, które wystawiły
zawodników zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Torzymiu, drugie
miejsce Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Po-

piękniejszy bukiet owocowo–
warzywny oraz w zmaganiach
w kategorii najsmaczniejsze ciasteczka.
Zwycięzcą w konkursie na najpiękniejszy bukiet owocowo–warzywny została „Dynia Obfitości”
Katarzyny
Warwas-Dyzmańskiej, drugie miejsce zajęła „Kompozycja w koszyku” wykonana
przez Małgorzatę Matyjaszczyk
a trzecie „Kompozycja kapuściana” Bożeny Głowaczewskiej
Zwycięzcą w konkursie na najsmaczniejsze ciasteczka zostały „Babeczki” Doroty Kubiak,
drugie miejsce zajął „Ptysiowy
domuś” Julianny Słomowskiej
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a trzecie „Ciasteczka z ryżu preparowanego” Małgorzaty Matyjaszczyk.
Nie brakowało wielu innych
atrakcji. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił pod okiem profesjonalnych artystów w malarstwie i rzeźbiarstwie.
Wieczorem, o godzinie 19-tej
rozpoczęła się zabawa taneczna
przy muzyce zespołu „SALDERS”
i trwała do późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy corocznego Święta dziękują wszystkim uczestnikom i gościom.
Tekst i foto. Mariusz Kreczyński
www.torzym.pl

WULKANIZACJA
L. Ryczaj - Sulęcin, ul. Daszyńskiego 47 (skup złomu)

Oferujemy:
• Atrakcyjne ceny;
• Szeroki wybór opon;
• Usługę na najnowszym i profesjonalnym sprzęcie wulkanizacyjnym (koła do 24 cali);
• Sezonowa przechowalnia
opon i kół (NOWOŚĆ!).

Tel. 500 110 712

Nowo otwarta!

NAPRAWA PLANDEK
(drobna produkcja)
dOstawcze
stomia” Sulęcin, a trzecie Szkoła
Podstawowa w Boczowie.
Wszystkie startujące dzieci, młodzież i dorośli otrzymali po biegu
dyplomy i napoje, mogli także
skorzystać z gorącego posiłku
w postaci grochówki oraz pajdy
chleba ze smalcem i ogórkiem.
Ogółem we wszystkich biegach
wzięło udział 330 uczniów szkół

podstawowych i gimnazjalnych
oraz 31 uczestników biegu głównego.
W przerwie między biegami rozstrzygnięto XIV edycję konkursu:
„Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska w gminie Torzym
w 2015r.”
W czasie imprezy można było
wziąć udział w konkursie na naj-

namiOty
PrzyczePki

Paweł Olszewski

stelarze
gabaryty
naczePy

Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie
tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl
(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)
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SŁOŃSK

Wytrwałość została nagrodzona

Dzień Seniora
22 września w sali wiejskiej w
Słońsku odbyło się spotkanie
Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Słońsku z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.
Udział w nim wzięło blisko 80
uczestników ze Słońska oraz grupa z Kostrzyna nad Odrą. Warto
nadmienić, że wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt
Gminy Słońsk Janusz Krzyśków,
starosta sulęciński Patryk Lewicki, przewodnicząca Rejonowego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kostrzynie nad
Odrą Maria Bieniek oraz kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
Joanna Różańska. Uroczystości rozpoczęły się od radosnego
występu dzieci z klas trzecich
Szkoły Podstawowej w Słońsku
pod kierunkiem: Mirosławy
Lipień i Elżbiety Stępień. Następnie głos zabrał prezes słońskiego koła Łucjan Skorupski,
który powitał zebranych i życzył
wszystkim udanej zabawy. Po
nim przemawiali goście. Zabawa
trwała do późnych godzin.
Wojciech Zimmerman
www.slonsk.pl

W noc z niedzieli na poniedziałek 29 września około godziny 3:30 uczniowie kółka astronomicznego: Klaudia Koczara, Franciszek Sornat, Weronika Gęślowska, Kamila Zięba i Nicolle
Lach wraz z grupą dorosłych „zapaleńców”: Karoliną Kińdzier, Adą Gęślowską, Dariuszem
Świątkiem, Adrianem Świątkiem, Ryszardem Stawarczykiem i opiekunem koła Jerzym Baranowskim, byli świadkami zaćmienia Księżyca i tzw. Krwistego Księżyca.
Zjawisko zaćmienia można było
oglądać od godziny 2:11, kiedy to
tarcza Księżyca zaczęła wchodzić
w strefę półcienia. O 3:07 cała tarcza Księżyca znalazła się w półcieniu i zaczęła wchodzić w strefę
cienia. Kulminacja zjawiska nastąpiła o godzinie 4:47. Od tego momentu Księżyc zaczął się powoli
rozjaśniać. O 6:27 Księżyc opuścił
strefę cienia przechodząc do półcienia - rozpoczęło się ponownie
zaćmienie półcieniowe, które
trwało do godziny 7:22. W Polsce
można było je obserwować do
6:30, ponieważ wtedy znalazł się
pod horyzontem.
Dodatkowo, właśnie tej nocy
pełnia wypadła ok. godzinę po
tym jak Księżyc przeszedł przez
perygeum - czyli w najmniejszej
odległości od Ziemi. Dlatego dla
obserwatorów, jest on o ok. 14%
większy i o 30% jaśniejszy niż
zwykle. Od 1900 roku takie zjawisko można było podziwiać tylko 5
razy: w latach 1910, 1928, 1946,
1964 oraz 1982. Kolejna taka okazja będzie w 2033 roku.
Tekst. Jerzy Baranowski
www.losulecin.pl

PRZEKRÓJ POLECA

16 października 2015 r.
na Pl. Czarnieckiego
przy Fontannie Dobrosąsiedztwa
BIJEMY REKORD razem z CAŁĄ POLSKĄ
wykonując
Resuscytację Krążeniowo - Oddechową
od 12.00 do 12.30
W tym dniu każdy Mieszkaniec Sulęcina,
może sprawdzić swoje siły przy fantomie
oraz wziąć udział w lekcji instruktażowej
przed akcją od godz. 11.30-12.00.
Organizator akcji w Sulęcinie
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Danuta Malinowska

„Pokażmy całej Europie,
jak Polska ratuje życie!”
POBIJMY REKORD
– TO TAKIE PROSTE

NASZE ZDROWIE

Kanadyjski Geniusz

Przed nami sezon grypowy

Uhonorowana w 2013 roku literacką Nagrodą Nobla, jedna z najwybitniejszych kanadyjskich autorek, laureatka: National Book Critics
circle Award oraz Man Booker International Prize. O kim mowa? Alice Munro!

Zaczęła się jesień, czas długich wieczorów z interesująca książką i kubkiem gorącej herbaty w dłoni, spacerów po parku
i kolorowych, spadających z drzew liści,
ale co gorsza także czas wzmożonego wysiłku naszego układu odpornościowego i
nierzadko kataru, kaszlu i złego samopoczucia. W jaki sposób uchronić się przed
infekcja? Przede wszystkim warto zadbać
o ubiór stosowny do temperatury na zewnątrz. Najlepiej ubierać się „na cebulkę”,
bo choć w ciągu dnia słońce nadal przygrzewa, wieczory i poranki bywają bardzo chłodne. Nie zapominajmy o spożywaniu warzyw i owoców, zwłaszcza tych
zawierających witaminę C (cytrusy, natka
pietruszki, czarna porzeczka), która chroni nasz organizm przed zachorowaniem.
Również czosnek i miód wzmacniają nasz
system odpornościowy w walce z bakteriami i wirusami. Należy także przestrzegać podstawowych zasad higieny, takich
jak częste mycie rak, zasłanianie ust i nosa
podczas kaszlu i kichania, czy też wietrzenie zamkniętych pomieszczeń. Gdy żadne
profilaktyczne zabiegi nie pomogą, pojawia się gorączka, dreszcze, katar, bóle
mięśniowe i poczucie rozbicia, nie wolno
nam lekceważyć tych objawów. Mogą to
być pierwsze zwiastuny grypy, która nieleczona może powodować liczne powikłania: zapalenie płuc, oskrzeli, mięśnia
sercowego, a także zaostrzenie chorób
współistniejących: astmy czy przewlekłej niewydolności krążenia. Leczenie w

„Dziewczęta i
kobiety” to jedyna powieść „autobiograficzna w
formie, choć nie
w treści”. Główna
bohaterka, Del,
wraz z biegiem
akcji dorasta. Początkowo dziewczynka mieszka
z rodzicami na
farmie. Jej świat jest okrojony do kilku
najważniejszych punktów w mieście. Rodzice bowiem stanowią dla niej pewnego
rodzaju „bramkarzy”, stojących na straży
dostępu do innej rzeczywistości. O sprawach dotyczących dojrzewania oraz seksualności dziewczynka dowiaduje się z
czasopism i książek podkradanych przez
przyjaciółkę. Ciekawość świata, drugiego
człowieka, a przede wszystkim mężczyzny
jest w Del tak silna, że nie do końca potrafi
ona oddzielić zachowania moralne i zarazem normalne od pozostałych.
Margaret Atwood: „w jej opowiadaniach
pełno kipiących emocji, pryskają przesądy, mnoza się niespodzianki, dziwne
plotki, skrywane ekscesy seksualne i drastyczne zbrodnie. Lektura Munro nieod-

miennie wprawia w zachwyt i zdumienie”.
Czego chcieć więcej? Autorka posiada
niewątpliwą zdolność odkrywania niezwykłego w najzwyklejszej codzienności.
Alice Munro przenosi nas w świat pytań i
odpowiedzi. Poszukiwanie własnego „ja”
stanowią oś powieści. Genialny w swej
prostocie język sprawia, że książkę czyta
się jednym tchem. Barwne opisy postaci
nie męczą nachalnością, lecz sprawiają, że
bohaterowie zdają się nam osobami znanymi od dawna. Są oni w tym wszystkim
prawdziwi i szczerzy jak dzieci.
Co tak naprawdę sprawia, że kolejne
książki Alice Munro są kwintesencją literatury? Trudno jednoznacznie i w kilku
słowach odpowiedzieć. Aby zrozumieć
mój zachwyt nad autorką wystarczy rozpocząć lekturę jakiegokolwiek utworu. W
„Dziewczętach i kobietach” akcja dzieje się
w latach 40. XX wieku, a co najciekawsze –
problemy są nadal aktualne. Zastanawiać
by się można czy Munro
daje na nie jakąś receptę. Nie, ale możliwe, że
będzie je łatwiej przetrwać.

Anna Wojtkowiak

pierwszej kolejności polega na kilkudniowym odpoczynku w łóżku, piciu dużych
ilości ciepłych płynów, izolacji chorego
(szczególnie od dzieci, kobiet w ciąży i
osób starszych). W celu obniżenia gorączki i załagodzenia bólu warto przyjąć
lek zawierający paracetamol (np. Apap,
Gripex, Theraflu) lub ibuprofen (Ibuprom,
Nurofen) zgodnie z zaleceniami zawartymi w treści ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli objawy nie mijają po kilku
dniach, lub wręcz się nasilają koniecznie
należy odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, który dokładnie zdiagnozuje chorobę i zaproponuje dalsze leczenie. Dobrą
metodą zapobiegania chorobie wydaje
się również szczepienie na grypę. Choć
nie zabezpiecza w stu procentach przed
zachorowaniem, to jednak stymuluje nasz
układ odpornościowy do walki z infekcją,
łagodzi jej ewentualne objawy i zmniejsza
ryzyko powikłań. O szczepionkę spytaj
swojego lekarza POZ.
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć
wszystkim czytelnikom dużo słonecznych, pięknych jesiennych dni bez przeziębienia i grypy!

Łukasz Piotrowski
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Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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Naszą dewizą jest służyć!

Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi
w zakresie sprzątania w branży turystycznej
zatrudni na stanowisku:

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

Adam Piotrowski

OPIS STANOWISKA:

Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina
Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
•

•

Mile widziana znajomość języka niemieckiego
• Nie wymagane doświadczenie
Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych
• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,
początkującą lub zmieniającą zawód

OFERUJEMY:
•

•

Gruntowne wprowadzenie do zawodu
• Umowa o pracę - niepełny etat
Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku
• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

Na pytania dotyczące szczegółów odpowie chętnie pani Rita Afelt
pod numerem telefonu 0049 178 1845990 w godz. 12-17 (pon. - piąt.)
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SULĘCIN

Zakończenie sezonu w Kole
PZW nr 3 „Gumoplast”

Uroczyście podczas V tury GP
„Jedynki”

W słoneczny dzień 26 września
nad jeziorem Ostrowskim, odbyły
się zawody spławikowe kończące
sezon w kole. Udział w rywalizacji
wzięło 19 zawodników: 17 seniorów i 2 juniorów.
Każdemu z zawodników dopisało
szczęście i udały się połowy, choć
dominowała „drobnica”. Największą rybą zawodów, był lin o wadze 830 g złapany przez Andrzeja Małachowskiego. Zwycięzcy
zawodnicy zostali nagrodzeni.

Czołowe miejsca zajęli:
I miejsce - Andrzej Małachowski,
II miejsce - Mirosław Andrzejczak,
III miejsce - Rafał Piankowski,
IV miejsce - Tomasz Kujawa,
V miejsce - Zbigniew Płonka.
Z wędkarskim pozdrowieniem:
Prezes Koła
Czesława Anna Demko

20 września na jeziorze Ostrowskim rozegrana została V tura
zawodów wędkarskich w spławiku o Grand Prix Koła nr 1
PZW w Sulęcinie. Przy okazji świętowano również 65 rocznicę
powstania Kołą i 40-lecie Okręgu Gorzowskiego PZW.
Seniorzy biorący udział w
zawodach zostali jak zwykle
w tym sezonie podzieleni
na dwa sektory. Dzięki temu
wyniki rywalizacji nie są tak
zależne od wylosowanego
stanowiska. W sektorze A
zwycięzcą okazał się Sławomir Matelski (3900 pkt.)
przed Ryszardem Sekułą
(3530 pkt.) i Łukaszem Róż
(2500 pkt.). W sektorze B tryumfował Wiesław Uller (4780 pkt.)
wyprzedzając Andrzeja Siniawskiego (4690 pkt.) i Marka Jankowskiego (3090 pkt.). Wśród
juniorów sklasyfikowany został
Mateusz Domagała (1730 pkt.).
W rywalizacji kadetów najlepszy
okazał się Maksymilian Sobczak (2040 pkt.). W kategorii
kobiet zwyciężyła Magdalena
Ludwiczak (820 pkt.).
Po ogłoszeniu wyników nastąpiła uroczysta chwila przyznania
odznaczeń wędkarskich, które
trzymali młodzi wędkarze: Mi-

Centrum Instalacyjno-Techniczne
www.litka.pl

SULĘCIN

„lITka” Jarosław litka

ARTYKUŁY BUDOWLANE
PŁYTY OSB I GKB
NARZĘDZIA
ARTYKUŁY METALOWE,
INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE
DRZWI
PODŁOGI
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Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

chał Kaczmarek, Hubert Czewiuk i Mateusz Domagała. Złota
odznaka PZW powędrowała w
klapę Roberta Komorowskiego. Medal „Za zasługi w Rozwoju
Wędkarstwa” otrzymali: Grzegorz Gregoryński i Sławomir
Matelski. Odznaka Honorowa
„Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa w Okręgu Gorzowskim”
została wręczona wędkarzom:
Ryszardowi Sekule, Stanisławowi Skorupskiemu, Jarosławowi
Mireckiemu, Henrykowi Matelskiemu i Grzegorzowi Ludwiczakowi.
Adam Piotrowski

Zawody
o Puchar
Prezesów
Kół

Koła PZW nr 1 oraz nr 2
„Lin” w Sulęcinie zapraszają wędkarzy na zawody spławikowo-gruntowe
o Puchar Prezesów Kół.
Czterogodzinne zawody odbędą się 18 października na Kanale Szerokim w Słońsku. Zapisy
wędkarzy są przyjmowane do
15.10.2015 r. w sklepie wędkarskim „Domus” przy ul. Witosa
i w sklepie wędkarskim na os.
Kopernika. Zbiórka wędkarzy w
dniu zawodów o godz. 7 nad Kanałem Szerokim.
Red.
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Wędkarze „Lina” posprzątali XVIII Puchar Stanisława Zalewskiego
Jak ten czas szybko mija. Już 18 lat upłynęło od momentu organizacji pierwszych
nad jeziorem
zawodów wędkarskich o Puchar Stanisława Zalewskiego, przedwcześnie zmarłeCzłonkowie naszego koła
oraz dzieci ze Szkółki
Wędkarskiej „Linek Kroczek” wzięli udział w zaplanowanej przez Urząd
Miejski na 16 września
akcji „Sprzątanie świata”
w Sulęcinie. W tym dniu
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony
Warstwy Ozonowej. Akcja „Sprzątanie świata
- Polska 2015” ruszyła
pod hasłem „Wyprawa –
poprawa”. Jej celem było
posprzątanie linii brzegowej, plaży oraz parkingu samochodowego nad
jez. Trzecim (Owiecko
Duże), które jest położone w kompleksie leśnym
2,5 km od wsi Miechów.
Urząd Miejski w Sulęcinie zapewnił nam materiały
potrzebne do sprzątania: worki,
rękawice jednorazowego użytku
oraz odbiór i utylizację odpadów.
Zarząd koła PZW Sulęcin Nr 2
„LIN” pragnie serdecznie podziękować wszystkim członkom koła
oraz dzieciom ze Szkółki Wędkar-

go wędkarza i słońskiego przedsiębiorcy

20 września br. na wodach Kanału Szerokiego blisko 50 wędkarzy
skrzyżowało wędki w poszukiwaniu „białej” ryby. W tym roku
gościliśmy przedstawicieli z Gorzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą,
Torzymia, Słubic, Bogdańca, Ośna
Lubuskiego Słońska i Sulęcina.
Po odprawie zawodnicy zostali
podzieleni na kategorie juniorów,
kobiet i seniorów. Po losowaniu i
regulaminowym czasie na przygotowanie sprzętu i stanowiska,
przez 4 godziny wędkarze z większym lub mniejszym sukcesem
holowali płotki, leszcze, karpie,
jazgary, okonki i krasnopiórki.
Najwięcej emocji było jak zawsze
w sektorze juniorów, gdzie adrenalina opiekunów udzieliła się
podopiecznym. Wśród starszych
skiej „Linek Kroczek” za przybycie wędkarzy oglądaliśmy większe
i udział w akcji „Sprzątanie świata” opanowanie, przeplatane ze
zniechęceniem, ponieważ wiew Sulęcinie.
Koło PZW nr 2 „Lin” w Sulęcinie lu zeszło ze stanowisk bez ryby.
Po sygnale końcowym komisja
wagowa stwierdziła kolejność
poszczególnych wędkarzy w klasyfikacji końcowej.

W kategorii juniorów: Nikola
Czarna – 1235 pkt.; Olek Mordak - 1130 pkt.; Cyprian Apanowicz – 715 pkt.; Maciej Kubacki
– 620 pkt.; Kornelia Łuczak – 560
pkt.
W kategorii kobiet: Zdzisława
Cywińska – 1350 pkt.; Czesława
Ukleja - 1170 pkt. Reszta pań bez
ryby.
W kategorii seniorów (klasyfikacja pierwszej dziesiątki):Tomasz
Drzewiecki 5270 pkt. Torzym;
Krzysztof Andruszkiewicz 5065
pkt. Torzym; Przemysław Ziółek
4435 pkt. Kostrzyn; Tomasz Korolewicz 3160 pkt. Słońsk; Andrzej Machowski 3070 pkt.; Jan
Korolewicz 3040pkt. Słońsk; Michał Sozański 3000 pkt. Słońsk;
Kazimierz Jaruga 2995 pkt. Sulęcin; Dariusz Zabielny 2880 pkt.
Słońsk; Andrzej Greczuk 2810
Słubice.
W klasyfikacji na „Największą
rybę” zwycięzcą został Jan Korolewicz, który wyciągnął leszcza o
długości 42 cm i odebrał puchar
ufundowany przez kol. Woj-

ciecha Lewickiego i wędkę od
państwa Moniki i Romana Juszkiewiczów. Nagrody dla zwycięzców wręczał wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków. Po opadnięciu emocji wszyscy uczestnicy
rywalizacji posilili się pyszną
grochówką z wkładką. Organizatorzy dziękują zawodnikom za
udział w tej formie upamiętnienia byłego wędkarza, sponsorom
za nagrody i środki finansowe,
pozwalające wyżywić wędkarzy.
Dziękujemy sponsorom: Danucie Zalewskiej, Januszowi Krzyśków, Waldemarowi Dubik, Leszkowi Dubik, Monice i Romanowi
Juszkiewicz oraz Mieczysławowi
Wieczorek.
Ze swojej strony dziękuję kolegom z Zarządu i Koła za pomoc
w sprawnym przeprowadzeniu
XVIII Pucharu Stanisława Zalewskiego.
Z wędkarskim pozdrowieniem
prezes Leszek Gramsa
www.pzw1.slonsk.pl

Sulêcin, 5 X 2015 r.

Bo¿ena S³awiak
Pose³ na Sejm RP

Dobiega koñca moja praca poselska. Przez 8 lat spotykaliœmy siê u mnie
w biurze lub w wielu piêknych miejscach Ziemi Lubuskiej na
uroczystoœciach, spotkaniach, wydarzeniach i dyskusjach.
Przychodziliœcie tak¿e do mnie z ró¿nymi problemami. Pomaga³am
organizacjom pozarz¹dowym, so³tysom, stra¿akom, osobom
pokrzywdzonym, ale te¿ samorz¹dowcom.
Wiele spraw jest w trakcie za³atwiania. Powierzam je osobie, której ufam
i która sprawdza siê regionie i Sejmie. Wie doskonale co najwa¿niejsze dla
naszego regionu i dla naszych mieszkañców. To Pani Krystynie Sibiñskiej
powierzam Wasze sprawy. Bo potrafi walczyæ o lepsz¹ Platformê
Obywatelsk¹, mieæ swoje zdanie i umie rozwi¹zywaæ Pañstwa problemy.
Wiem, ¿e pó³nocnej czêœci województwa potrzebny jest sprawdzony
pose³ tu mieszkaj¹cy, znaj¹cy teren i mieszkañców. Pani Pose³ zobowi¹za³a
siê utworzyæ w Sulêcinie punkt, w którym bêdzie przyjmowa³a
mieszkañców.
Nie zostawiam wiêc Pañstwa samych. Pani Krystyna Sibiñska wspiera³a
moje inicjatywy poselskie, œwietnie wspó³pracowa³yœmy dla dobra regionu.
To osoba przyjazna innym ludziom, doœwiadczona i pracowita, ³¹cz¹ca a nie
dziel¹ca i przede wszystkim uczciwa. Mieszka wœród nas i blisko nas. To
bêdzie dobry Pose³ na Sejm RP.

Wasze sprawy powierzam Krystynie Sibiñskiej
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Sfinansowano ze œrodków KW PO RP

Krystyna

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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„Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć”
21 września 2015 r. młodzież ZSLiZ w Sulęcinie w osobach: Agnieszka Witkowska; Martyna
Cedro oraz Karol Rosłanowski reprezentowała nasz powiat na II Lubuskim Sejmiku Młodzieży 2015, który odbył się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Podczas obrad młodzież miała
możliwość poznać nie tylko zasady funkcjonowania samorządu
lokalnego i jego organów, ale także wcielić się w rolę radnych sejmiku województwa lubuskiego.
O pracy sejmiku województwa
mówił jego przewodniczący Czesław Fiedorowicz. Senator Stanisław Iwan zapoznał młodzież
z ideą samorządności i 25-lecia
wolności Polski, zaś kompetencje organu wykonawczego oraz
ogólną koncepcję rozwoju województwa omówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta
Polak.
W drugiej części obrad młodym
radnym, którzy zostali podzieleni
na pięć drużyn – klubów sejmikowych po sześciu radnych – postawiona została teza „25 lat wolności: Jednostka nie zerem lecz
siłą – wystarczy tylko chcieć”. W
rolę radnego reprezentującego
ZSLiZ wcieliła Agnieszka Witkowska. Każda z drużyn musiała
przygotować argumenty popierające lub odrzucające rzeczoną
tezę.
Wyrażając aprobatę dla przewodniej tezy młodzi ludzie przywołali
przykłady silnych osobowości,

takich jak: Jan Paweł II,
Lech Wałęsa, Józef Piłsudski czy Jerzy Owsiak.
Miłym akcentem promującym powiat sulęciński był fakt, iż młody
przedstawiciel jednego
z klubów sejmiku wojewódzkiego szukając
argumentów na uzasadnienie siły jednostki
w kreowaniu społecznej
rzeczywistości przytoczył przykład najmłodszego starosty w Polsce
– Patryka Lewickiego.
To w istocie młodzi, kreatywni, pełni zapału i
świeżych,
ambitnych
pomysłów ludzie są w
stanie natchnąć konstruktywną inspiracją
społeczeństwo, zmieniając tym samym nasze lokalne
środowisko na lepsze.
Na koniec obrad w punkcie:
wnioski, interpelacje i zapytania
– młodzi radni skorzystali z możliwości zadawania pytań zarządowi województwa. Pytali m.in.
o obwodnicę Słubic; poprawę
jakości kształcenia i finansowania szkolnictwa zawodowego;

dostosowanie form kształcenia
zawodowego oraz wyższego do
potrzeb współczesnego rynku
pracy.
Uczniowie ZSLiZ w Sulęcinie
wrócili z nowymi, bogatymi doświadczeniami oraz wiedzą, którą
z pewnością wykorzysta nie tylko
na zajęciach, ale również w dorosłym życiu.
Krzysztof Kulej

8 października 2015

KRZESZYCE

Warsztaty GO_PRO
Grupa uczniów z Zespółu Szkół Samorządowych w Krzeszycach wraz z opiekunem Barbarą Adamską, wzięła
udział w zajęciach z robotyki i programowania, zorganizowanych w ramach projektu GO_PRO!-Gminne Ośrodki Programowania. Inicjatorem spotkania była GBP oraz
Stowarzyszenie Pozaformalnej Edukacji MERITUM.
GO_PRO! ma na celu promowanie idei przekształcania bibliotek publicznych w nowoczesne
ośrodki edukacji pozaformalnej,
w których odbywałoby się kształcenie i zachęcenie młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych do nauki programowania
oraz rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych.
W czasie spotkania dzieci poznawały tajniki cyfrowego świata
za pomocą klocków Lego Mindstorms. Dzieci zapozanały się z
czujnikami i serwomotorami oraz
z ich wykorzystaniem w ich czasie
budowania i programowania.
Instruktorzy zaprezentowali dwa
zaprogramowane roboty, jeden z
nich był sterowany za pomocą tableta, drugi posiadał czujnik – był
on stworzony do łapania piłeczki
w czasie gry w hokeja. Następnie
dzieci zostały podzielone na dwie
grupy, musiały samodzielnie zbudować robota zgodnie z otrzymaną instrukcją, programowały
go za pomocą komputera pod
czujnym okiem instruktora. Po

odpowiednim zaprogramowaniu
swojego robota, obydwie drużyny stanęły do wyścigu. Roboty
przejechały wyznaczoną trasę,
obydwie drużyny świetnie poradziły sobie z zaprogramowaniem
robotów.
Oprócz młodzieży szkolnej w
spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Irena Szpulak - zastępca wójta gminy, oraz panie ze
stowarzyszenia SAR działającego
przy naszej bibliotece.
Zajęcia były bardzo ciekawe, ciężko było się od nich oderwać. Zainteresowanie robotami wzrosło
tuż po zakończeniu warsztatów
– dzieci dopytywały czy następnego dnia będą mogły przyjść na
nie ponownie. Chęć zgłębiania
tajników wiedzy o programowaniu ma już swoich odbiorców w
gminie Krzeszyce.
Mamy nadzieję, że uda nam się
dołączyć do Sieci GO_PRO! i kontynuować cykl podobnych zajęć.
www.krzeszyce-biblioteka12.
blogspot.pl

Aleksandra

JASICKA
Lista nr 6

Szanowni Wyborcy! Ubiegam się o Państwa zaufanie, bo
chcę pracować w Sejmie nad zmianą prawa w zakresie : polityki społecznej (płaca minimalna, wiek emerytalny), polityki
oświatowej i zdrowotnej, pomocy samorządom wszystkich
szczebli.

Materiał sfinansowany przez KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Miejsce 5 na liście
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Gość specjalny na „Karbali”
Autokar podjechał pod
Zespół
Szkół
Licealnych
i
Zawodowych
im.
Unii
Europejskiej
w Sulęcinie. Standardowo
kilka osób się spóźniło, ale
nawet to nie popsuło humoru naszym opiekunom
– Annie Kowalewskiej,
Piotrowi
Tumiłowiczowi i Włodzimierzowi Komlevowi. Gdy już wszyscy
byliśmy razem ruszyliśmy
do Gorzowa Wielkopolskiego na seans „Karbala”
w kinie Helios. Ku naszemu
zdziwieniu podczas projekcji filmu towarzyszył nam
niezwykły gość specjalny
– podpułkownik Grzegorz
Kaliciak. Dowodził on Polskim oddziałem na misji w
Iraku, która została sfilmowana na podstawie prawdziwych wydarzeń. Przed
rozpoczęciem seansu pokazał nam krótki montaż
z kamer podręcznych żołnierzy, biorących udział w

obronie City Hall w Karbali.
Film „Karbala” opowiada
zatajoną historię osiemdziesięciu polskich i bułgarskich żołnierzy, którzy
bez wsparcia zaopatrzeniowego i logistycznego, jako
jedyni zdołali obronić City
Hall przed bojówkami Al-

-Kaidy i As-Sadry. Naszymi
oddziałami dowodził jeszcze wtedy kapitan Grzegorz Kaliciak. Zdołali oni
przetrwać czterodniowe
natarcie wrogich sił przy
braku zaopatrzenia i racji
żywnościowych. Wytrzymali to razem, nie tracąc

przy tym żadnego człowieka. Warto także wspomnieć
o walce psychologicznej,
jaką przeciwko nim stosowano. Mimo wielu prób
złamania ducha naszych
żołnierzy, nie poddali się.
Trzeba pamiętać, że ta historia, to nie filmowa fik-

cja, broniący się żołnierze
przeżywali tam istne piekło
i toczyli walkę z samymi
sobą. Opowieść pokazuje,
naszym zdaniem, typowe
polskie kompleksy – niedocenienia i małości. Świat się
nie dowiedział i nie powiedział ,,Dziękujemy, Polacy”.
Po filmie mieliśmy okazję
porozmawiać z samym
głównym bohaterem tych
wydarzeń.
Opowiedział
nam jeszcze raz o akcji w
Karbali ze swojego punktu
widzenia. Uważamy, że zarówno sam film, jak i spotkanie z jego bohaterem
było w 100 proc. udanym
i niezwykle ciekawym doświadczeniem.
Pokazały one nam, że Polacy są
bohaterskim narodem i
powinniśmy być dumni z
barw, jakie nosimy.
Igor Wodniczak
Michał Kociuba
Uczniowie kl. 3 Low
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Skutki ostatnich wichur –
inicjatywa Wojewody Lubuskiego
Ostatnia z burz, która 1 września przeszła nad Lubuskiem wyrządziła wiele szkód. Jak zminimalizować skutki burz? Zdaniem Wojewody Katarzyny Osos konieczne są działania, które nie tylko zabezpieczą drzewa przed niekontrolowanym upadkiem, ale
podniosą świadomość istnienia niebezpieczeństwa.

1 września lubuscy strażacy wyjechali na
prawie 300 interwencji. Większość z nich
była związana z połamanymi drzewami
lub gałęziami drzew.
Skutki burz, które przeszły przez województwo lubuskie na początku września dla niektróch
mieszkańców regionu miały kosztowny skutek.
Podczas ostatnich wichur,
które przeszły nad województwem lubuskim odnotowano prawie 300 interwencji. Dotyczyły one głównie
połamanych drzew. Szkody
wyrządzone przez zwalone
drzewa sięgnęły kilkuset
tysięcy złotych.
Aby zminimalizować szkody
Wojewoda Katarzyna Osos
zaproponowała
podjęcie
działań zmierzających do
usunięcia drzew, stanowią-

cych zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców, w
szczególności
budynków
wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej.
Propozycja ta spotkała się z
aprobatą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Huberta Harasimowicza.
Omówienie realizacji planu
działań nastąpiło we wtorek,
15 września br., podczas konwentu Zrzeszenia Wójtów,

Burmistrzów i Prezydentów
Województwa Lubuskiego.
W trakcie spotkania Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos
oraz Komendant Wojewódzki PSP Hubert Harasimowicz
przedstawili szczegóły planowanych działań dotyczących usuwania drzew.
Temat, którego głównym
celem jest minimalizacja ryzyka, został przyjęty przez
samorządowców z dużym
zainteresowaniem, a zarazem

chęcią współpracy. Wojewoda Katarzyna Osos zainicjowała proces wycinki drzew,
które zostały uznane przez
władze samorządowe za szczególnie niebezpieczne. Zadanie to powierzone zostało
straży pożarnej, natomiast
koszty planowanej akcji poniesie Lubuski Urząd Wojewódzki.

ować zagrażające suche
konary, bądź całe drzewa,
tym bezpieczniejsi będą w
ich pobliżu mieszkańcy. Nastąpi też minimalizacja kosztów związanych z usuwaniem zniszczeń występujących
podczas burz lub nawałnic –
podkreśla Wojewoda Lubuski
Katarzyna Osos.

W
tym
przedsięwzięciu
kluczową rolę odgrywa czas.
Im szybciej uda się zlikwid-

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Robocze spotkania Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Hubertem Harasimowiczem oraz z pracownikami LUW przyniosły efekt w postaci programu usówania drzew zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców województwa lubuskiego
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Oko w oko z MARINE

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
gościł grupę żołnierzy służących w Armii Stanów Zjednoczonych. Niecodzienna wizyta była dla uczniów ciekawym i
niepowtarzalnym doświadczeniem.
Zetknięcie się z amerykańskimi Grażyna Sobieraj. Goście byli
żołnierzami stało się dla wielu pod ogromnym wrażeniem wysprawdzeniem umiejętności ję- posażenia szkoły, a szczególnie
zykowych. Żołnierze armii USA warsztatów kształcenia praktyczbyli zasypywani prostymi ale jak- nego. – Piękna szkoła i wspaniali
że ważnymi pytaniami dotyczą- ludzie, cieszę się, że mogłem tu być
cymi życia w odległych krajach. – powiedział Brandon Brice i zaSłuszne postury Amerykanów pisał te słowa w szkolnej kronice.
nie przestraszyły uczniów, którzy Wspólnie spędzone chwile udozaproponowali wspólny trening wodniły, że nawiązywanie mięsiłowy. Siły były wyrównane. Spo- dzynarodowych kontaktów nie
jest dla nas żadnym problemem,
tkanie było niezwykle.
Amerykanie ciekawi byli specyfi- a daje satysfakcję z pokonywania
ki i funkcjonowania naszej szko- barier językowych i kulturowych.
ły, którą przybliżyła im dyrektor
Monika Hartman
SULĘCIN

Internet dla mieszkańców
W ubiegłym roku firma Orange
Polska we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego zakończyła realizację projektu „Szerokopasmowe
Lubuskie”, w ramach którego na
terenie naszego województwa
wybudowano sieć szerokopasmową w warstwie szkieletowo-dystrybucyjnej. Projekt ten był
współfinansowany ze środków
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W związku z licznymi sygnałami
ze strony mieszkańców sołectw
z terenu Gminy Sulęcin o problemach z dostępem do Internetu
na terenach wiejskich, Urząd
Miejski w Sulęcinie postanowił
nawiązać współpracę z firmą
Orange Polska w celu rozbudowania istniejącej sieci o przyłącza
do budynków na terenie naszej
Gminy. Wybudowanie takich
przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do
Internetu bez limitu transferu
danych. Za pomocą nowej sieci
świadczone mogą być także usługi obejmujące telefon stacjonarny oraz telewizję.
Obecnie firma Orange Polska
przeprowadza analizę faktycznego zapotrzebowania na doprowadzenie przyłączy do poszczególnych posesji na terenie
Gminy Sulęcin. Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange
Polska do realizacji inwestycji
na terenie naszej Gminy będzie
zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange
Polska) przyłączy do posesji
oraz skorzystaniem z usług firmy Orange (zgodnie z aktualną
ofertą cenową). O szczegółach
prowadzonej akcji mogą się Państwo dowiedzieć ze strony internetowej www.sulecin.pl, skąd
można także pobrać deklaracje
chęci przyłączenia Państwa posesji do sieci szerokopasmowej.
Mieszkańcy terenów wiejskich
wyrażający chęć, aby ich posesje
zostały przyłączone (nieodpłat-

nie) do sieci szerokopasmowej,
proszeni są o kontakt z Sołtysami
swoich miejscowości lub z Urzędem Miejskim w Sulęcinie (tel.
95 755 36 01, wew. 167, pokój nr
14). Na potrzeby zainteresowanych osób firma Orange Polska
uruchomiła także specjalną infolinię: 800 606 606.
Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej www.sulecin.
pl i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
projektu oraz do skorzystania z
możliwości wybudowania bezpłatnego przyłącza do swojej posesji.
UM Sulęcin
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Na sygnale
Aresztowano grupę przestępczą
W piątek 25 września w pobliżu
Sulęcina odkryto skład i produkcję amfetaminy. Wcześniejsze obserwacje opuszczonego
bloku, w którym odbywał się
proceder, doprowadziły do rozbicia całej grupy przestępczej. W
pierwszej kolejności zatrzymano
dilerów.
W tym samym czasie, specjalna
grupa antyterrorystyczna Straży Granicznej przeprowadziła
bezpośredni atak na obiekt, w
którym odbywała się produkcja i porcjowanie narkotyków,
jednocześnie uwalniając dwóch
przetrzymywanych zakładników.
W wyniku bezpośredniego ataku
na mieszkanie, udało się zatrzymać wszystkich członków grupy
i zarekwirować kilkanaście kilogramów amfetaminy. To jedna z
większych akcji, jaką przeprowadzili antyterroryści. Na szczęście,
były to tylko ćwiczenia, które zostały zorganizowane przez Wojewodę Lubuskiego oraz Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp., w których uczestniczyli
starostowie i przedstawiciele z
powiatów realizujący zadania
obronne oraz administracja zespolona i nie zespolona z województwa lubuskiego. Ćwiczenia
odbyły się na terenie Ośrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych w Wędrzynie.

Nietrzeźwi i z zakazem prowadzenia pojazdów
27 września policjanci w rejonie
jeziora Pniowskiego do kontroli
drogowej zatrzymali kierującego samochodem marki Nissan
Micra. Jak się okazało 32-latek
kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało u
niego ponad 1 promil alkoholu w
organizmie. Ponadto, mężczyzna
nie posiadał uprawnień do kierowania. Do 2016 roku Sąd orzekł
wobec niego zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
Z kolei w Sulęcinie na ul.3-go
Maja policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. 58-letni mężczyzna był
nietrzeźwy, badanie wykazało,
że ma ponad 2,5 promila alkoholu. Okazało się także, że mieszkaniec Sulęcina do roku 2018
posiada wydany zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów.
W tym przypadku kierujący niestosując się do orzeczonego
przez sąd zakazu popełnili przestępstwo określone w art. 244
kodeksu karnego - grozi im kara
do 3 lat pozbawienia wolności.
Niebezpieczne znalezisko
19 września dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Sulęcinie
został telefonicznie powiadomiony, że w Zarzyniu mężczyzna
podczas prac polowych ciągnikiem rolniczym wykopał z ziemi
niewybuch.
Na miejsce natychmiast zostali
skierowani policjanci, którzy do
czasu przyjazdu patrolu rozpoznania minersko-saperskiego z

Krosna Odrzańskiego zabezpieczali miejsce zdarzenia. Przybyli
na miejsce saperzy stwierdzili,
że niewybuch to pocisk artyleryjski kalibru 220 mm pochodzący z czasów II Wojny Światowej.
Niewybuch został zabrany przez
specjalistyczną grupę. Pamiętajmy, że odnalezionych niewybuchów pod żadnym pozorem nie
wolno dotykać, przenosić ani
rozbijać. O znalezisku należy natychmiast powiadomić Policję.
Mali bohaterowie uratowali
życie mieszkańcowi Sulęcina
15 września do policjantów Wydziału Prewencji patrolujących
rejon Parku Bankowego w Sulęcinie rowerami podjechało
kilkoro dzieci w wieku od 8 do
12 lat. Poinformowali funkcjonariuszy, że niedaleko fontanny
w bramie wjazdowej do budynku na ziemi leży nieprzytomny
mężczyzna. Policjanci udali się
we skazane miejsce - informacje
przekazane przez dzieci potwierdziły się. Przy ulicy Pineckiego,
na ziemi leżał nieprzytomny 60
– letni mężczyzna, jak ustalili
później funkcjonariusze, mieszkaniec Sulęcina. Okazało się, iż
znajdował się on w stanie upojenia alkoholowego. Policjanci
powiadomili natychmiast pogotowie, podejmując do czasu ich
przyjazdu czynności z zakresu
pierwszej pomocy. Po przybyciu
ratowników mężczyzna został
natychmiast przewieziony do
szpitala.
Gdyby nie reakcja dzieci, opisana
sytuacja mogłaby zakończyć się
tragicznie. Pamiętajmy, aby nie
pozostawać obojętnym na los
takich osób.

Red. na podst.
www.sulecin.lubuska.policja.pl
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DREWNO KOMINKOWE

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

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

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

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

www.m-tech.sklep.pl
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KSIĄŻKA * MUZYKA * FILM * WYDARZENIE
POLECAMY

Sulęciński Ośrodek Kultury
ulica Moniuszki 1,
69-200 Sulęcin
tel. 95755 24-77
e-mail: soksulecin@gmail.com

www.soksulecin.pl

www.facebook.com/sulecinskiosrodekkultury

TEATR

Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza na
wyjątkowy i na pewno niezapomniany
koncert zespołu Dikanda, który
odbędzie się 16 października w klubie
u BULKA o godzinie 20:00.
Dikanda to jedna z czołowych grup
folkowych w Polsce, która nie zamyka
się tylko na tradycji. "Nie są wierni
ludowemu oryginałowi, lecz raczej
w oparciu o siłę korzeni i tradycji
połączonej z osobistą prawdą" tworzą
własne, muzyczne światy. Koncerty
grupy to przede wszystkim kontakt
z publicznością. Są bardzo
widowiskowe, głównie za sprawą
umiejętnego żonglowania nastrojami.
Energetyczne utwory mieszają się
u nich z nastrojowymi, a widz poddaje
się tym nastrojom bezwolnie. Po latach
budowania marki poza Polską, znów
słychać ich w kraju i to coraz częściej.
Co z pewnością cieszy polskich fanów.
A słowo "dikanda" choć miało nic nie
znaczyć, z czasem odnalazło swoje
znaczenie. Ponoć w narzeczu któregoś
z kongijskich plemion znaczy "rodzina".

i Nagrodę Publiczności - na najważniejszej
imprezie folkowej w Polsce - Festiwalu
Folkowym Polskiego Radia "Nowa
Tradycja". Czy można w Polsce zdobyć coś
więcej, i to zaraz na starcie? Dikanda
poszła za ciosem. Jeszcze w tym samym
roku zdobyli I Nagrodę na festiwalu
"Eurofolk" w Płocku i ruszyli na podbój
Europy. Posypały się zaproszenia na
koncerty. Występowali na tak znamienitych
imprezach jak "Szigiet Festival" na
Węgrzech, "Montreux Jazz Festival"
w Szwajcarii (trzykrotnie, co jest
ewenementem w historii tego festiwalu),
"Tanz&Folkfest" w Niemczech czy
"Euromusica" w Grecji.

KONCERT

Wydali już 5 krążków, za które także
zbierają pochwały i nagrody. Trzecie
miejsce w plebiscycie Polskiego Radia
na "Folkowy Fonogram Roku 2002"
otrzymała druga ich płyta pt. „Jakhana,
Jakhana”. Z kolei "Usztijo" (trzecia w kolejniości) została "Płytą Roku
2005" niemieckiego czasopisma "Folker" - jednego z najbardziej
prestiżowych w Europie.

Sulęciński Ośrodek Kultury

05.11.2015

Od samego początku zadziwiają pomysłami, aranżacjami,
wielowątkowością inspiracji czy wreszcie żywiołowością na scenie.
Oni nie grają tylko na instrumentach, oni sami są instrumentami. Nie ma
znaczenia czy ze sceny płynie smutna, cygańska ballada, wesoła
rosyjska pieśń czy żywiołowy, bałkański taniec.
Zespół wszystkim tym żyje i pokazuje to na scenie. Nic dziwnego zatem,
że już na ich pierwszym festiwalu, dwa lata od założenia zespołu (1999)
zdobyli to, na co inni pracują latami, dublet - I Nagrodę

Dwukrotnie odwiedzili Festiwal Piosenki w
Opolu, wystąpili też w Studiu im. Agnieszki
Osieckiej w radiowej Trójce. Od lat jednak
częściej ich słychać w Europie niż
w Polsce. Dotarli nawet do Indii. Ich
inspiracją są ludowe melodie świata
słowiańskiego, ale także Cyganów, Żydów,
Hindusów czy bogatej w rytmy i dźwięki
Afryki.

Jak sami podkreślają od początku, nie chcą
się szufladkować. Grają to co czują i tak jak
potrafią. Może dlatego, by nie dać się
zamknąć w sztywnych ramach, Ania śpiewa
w tworzonym przez siebie języku.
Oczywiście nie brak w ich repertuarze
znanych tradycyjnych motywów, ale jak każdy szanujący się zespół,
także na folkowe covery Dikanda znalazła własny sposób.

16.10.2015
KLUB u BULKA

GODZ.20:00

25/30zł

www.klububulka.pl
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Która apteka czynna?

SULĘCIN

Historia, pamięć, przyszłość ...

Apteki pełnią dyżur w czasie nocnym od poniedziałku
do piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę
w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
Październik
05.10-11.10 – Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1
12.10-18.10 - Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
19.10-25.10 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie

18 września 2015 r. uczniowie ZSLiZ w Sulęcinie
wraz z nauczycielami historii przygotowali uroczystą audycję – nadaną przez radiowęzeł – poświeconą pamięci tragicznych wydarzeń roku 1939.
Wizualną oprawą przedsięwzięcia była emisja
filmu edukacyjnego – „Kampania wrześniowa” –
poświęconego wydarzeniom 1 oraz 17 września
1939 roku.

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ
UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE
Tel. +48 508 260 740
E-mail: aa.arc@wp.pl

- indywidualne wielobranżowe
projekty budowlane
- adaptacje projektów gotowych,
- zmiany sposobu użytkowania,
nadbudowy, rozbudowy
- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalnoadministracyjne

26.10-1.11 – Apteka „Lubfarm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie
Listopad
2.11.-8.11 – Euro-apteka przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie

RZETELNOŚĆ
UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJA

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

czynne: poniedziałek - piątek godz. 8-17
w sobotę 8-13

MIEJSCE

6

PROMOCJA

OLEJE ORLEN PLATINUM OD 45 ZŁ ZA 4,5L

DO SEJMU RP

Zbigniew
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KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Upamiętnili w ten sposób bardzo istotne daty w historii, nie
tylko naszego kraju, daty które
po dziś dzień wyznaczają losy
całych pokoleń i narodów.
Dzień 1 września 1939 roku to
początek konfliktu zbrojnego,
który w krótkim czasie ogarnął
niemal wszystkie kontynenty –
atak hitlerowskich Niemiec na
Polskę. Dzień 17 września 1939
roku to dzień ataku Armii Czerwonej na Polskę – realizacja
tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku i
początek wieloletniego okresu
okupacji Polski przez komunistyczny reżim Józefa Stalina.
Upamiętnili wreszcie, po raz kolejny dzień 17 września, który jest
dniem pamięci ludzi zesłanych
na Syberię. Jest dniem w którym
nie tylko Sybiracy i Kresowianie –
wspominają tragedię bezsilności
tułaczego losu, dniem który my
wszyscy winniśmy zachować w
pamięci, współtworząc naszą
tożsamość narodową, patriotyzm oraz szacunek dla wartości
i godności drugiego człowieka.
Całości audycji dopełniły słowa
poety Adama Asnyka, które zawarł w wierszu „Do młodych”, będące swoistego rodzaju wezwaniem o naszą pamięć w stosunku
do minionych pokoleń, tragicznych losów naszej ojczyzny i narodu polskiego.
Nauczyciele historii i wos-u
ZSLiZ w Sulęcinie
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SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać

DO KAŻDEGO POJEMNIKA 4,5 L
KOSMETYKI SAMOCHODOWE - GRATIS
GEOMETRIA 3D GEOMETRIA 3D GEOMETRIA 3D

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 2652

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13
phuwegaz@wp.pl
www.wegaz.pl

PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

