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CENTRUM
SKLEPY

SZYK
Sulęcin ul.  Kościuszki 26

WENUS
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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
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Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

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. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16
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Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

A r c y d z i e ł a  w ś r ó d  ł a z i e n e k !

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

Miesiąc temu wnio-
sek o odwołanie Pa-
tryka Lewickiego ze 
stanowiska starosty 
złożyło czterech rad-
nych powiatu: Adam 
Basiński, Mirosław 
Baranowski, Sławo-
mir Słonik i Lesław 
Widera. W uzasad-
nieniu radni napisali, 
że nie podoba im się 

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Le-
wickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. 
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie-
rających wniosek. 

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej. Po niej odczytano 
uchwałę rady gminy o nadaniu 
placowi imienia Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”. Pomnik od-
słonili wójt Krzeszyc Stanisław 
Peczkajtis, dyrektor Biura Edu-
kacji Publicznej IPN Andrzej 
Zawistowski, poseł Józef Zych i 
przewodnicząca Rady Gminy 
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki” 
wymiernie pomogła Fundacja 
Niepodległości z Lublina. Wcze-
śniej fundacja zaangażowała się 
w zmianę nazwy ostatniej w Pol-
sce ulicy Bieruta na Gorzowską w 
Rudnicy w gminie Krzeszyce. 

KRZESZYCE

„Inka” ma 
swój plac 
i pomnik
28 czerwca w Krzeszy-
cach odbyła się uroczy-
stość nadania imienia 
Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka” placowi rekreacyj-
no-wypoczynkowemu w 
centrum miejscowości 
oraz odsłonięcia pomni-
ka dzielnej sanitariuszki.

>> cd. na s. 6

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13
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Czy mieszkańcy gminy 
byli podtruwani? 

SULĘCIN

Sprawę zgłosił burmistrzowi 
radny miejski Adam Migluje-
wicz. Problem według jednego 
z pracowników ZWiK (nazwisko 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie przez 
pięć lat czyścił urządzenia wodociągowe perhydro-
lem – środkiem o silnych właściwościach biobójczych. 
Środek ten w dużym stężeniu jest trujący dla ludzi.

do wiadomości redakcji) pole-
gał na tym, że po wyczyszczeniu 
urządzeń środek ten zmieszany 
z wodą był wpompowywany do 
sieci wodociągowej, skąd trafiał 
do kranów mieszkańców gminy. 
Kierownik ZWiK Andrzej Wójcik 
twierdzi, że po wyczyszczeniu 
urządzeń perhydrol był wypom-
powywany i wylewany na ze-
wnątrz. – Nie ma takiej technicznej 
możliwości, by po wlaniu czegoś 

KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

Kupię 
grunty rolne 
powyżej 2 ha

Tel. 
883 492 865

Adam 
Piotrowski

Kierowcy,
zdejmijcie 
nogę z gazu!

SULĘCIN

Zatoka za Małuszowem powsta-
ła w 2010 r. Jej budowa była 
uzasadniona częstymi wypadka-
mi na pierwszym zakręcie przy 
wjeździe do tej miejscowości od 
strony Torzymia. Szalę przeważył 
wypadek z udziałem samochodu 
ciężarowego, z którego wysypały 
się ogromne kloce drewna, tzw. 
dłużyca. Lecące z dużą prędko-
ścią ścięte pnie rozwalały ogro-
dzenia, łamały słupy i drzewa na 
przestrzeni 100 m. Gdyby na ich 
drodze stanął człowiek została-
by z niego miazga. Zakole miało 
spowolnić ruch przy wjeździe do 
Małuszowa, by do tego typu wy-
padków więcej nie dochodziło.     

W przeciągu ostatnich 
trzech miesięcy na zakolu 
spowalniającym ruch na 
drodze wojewódzkiej nr 
138 za Małuszowem poli-
cja odnotowała aż czte-
ry zdarzenia drogowe. To 
cud, że na razie nikt tam 
nie zginął.

>> cd. na s. 8
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Najnowsze:
dom w Sulęcinie ul. Dębowa
mieszkanie ul. Kościuszki 26
mieszkanie ul. Fabryczna
mieszkanie w Lubniewicach
7 działek budowlanych - Lubnie-
wice
dom bliźniak w Lubniewicach
gospodarstwo rolne – Trzemesz-
no
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
dom w Ostrowiu
domy szeregowe -Sulęcin ul. Mły-
narska
działka przy ul. Miodowej
pawilon handlowy ul. Żeromskie-
go

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, sklep ul. Ko-
ściuszki, stacja paliw w Pniowie

Do wynajęcia:
mieszkanie 2-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

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI

Biuro Nieruchomości 
LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  

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

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 200 tys. zł. 
Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

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)

Ufaj i … kontroluj
• Program „500plus” – 500 zł 

miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytal-
nego – 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn;

• Zwiększenie kwoty wolnej od 
podatku do 8 tys. zł;

• Obniżenie podatku VAT z 23 
do 22 proc.;

• Zlikwidowanie 8 procento-
wego podatku VAT na ubran-
ka dla dzieci;

• Obniżenie z 19 do 15 proc. 
podatku CIT dla małych firm;

• Minimalna stawka godzino-
wa wynagrodzenia na pozio-
mie 12 zł brutto;

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

• Przedszkola mają być darmo-
we, a do szkół mają powrócić 
dentyści i pielęgniarki;

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

• Walka o polski przemysł po-
przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc kopal-
niom, brak zgody na ich za-
mykanie.

 
Powyżej wymieniłem najważ-
niejsze obietnice wyborcze 
Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki 
temu programowi partii tej uda-
ło się odnieść ogromny sukces 
wyborczy. Pierwszy raz od 1989 
r. w Polsce rząd stowrzyło tylko 
jedno ugrupowanie. PiS z nikim 

nie musi dzielić się władzą, ale też 
w razie problemów nie będzie 
miał z kim podzielić się częścią 
odpowiedzialności. A jest ona ol-
brzymia – wyrażona w rozbudzo-
nych nadziejach Polaków. Roz-
wiązania proponowane przez PiS 
są bardzo kosztowne i dla wielu 
specjalistów wręcz niemożliwe 
do realizacji. Z niektórych kolejni 
PiS-owscy politycy już po cichu 
się wycofują. Postanowiliśmy, że 
Przekrój zostanie rzecznikiem 
zmian obiecanych przez PiS. Po-
wyższe zestawienie będziemy 
przez najbliższe dwa lata publiko-
wać w każdym kolejnym wydaniu 
PL. Na razie wszystkie są na czer-
wono. Każda kolejna spełniona 
obietnica będzie zmieniała kolor 
na zielony. Życzę nowemu rządo-
wi powodzenia a poszczególnym 
ministrom myślenia w perspek-
tywie życia kolejnych pokoleń 
Polaków, a nie tylko kolejnych 
wyborów. 

„Święte krowy”
Podczas ostatniej kampanii wy-
borczej padało sporo ciosów 
poniżej pasa, ale w jednym przy-
padku zirytowałem się w spo-
sób szczególny. 6 października 
policja zatrzymała 11 rolników 
spod Pyrzyc w Zachodniopomor-
skim. Trafili oni na dwa miesiące 
do aresztu za utrudnianie prze-
targów organizowanych przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych i 
prawdopodobnie ich ustawianie. 
Takie zarzuty postawiła prokura-
tura. I co się wydarzyło? Wszyscy 
święci z ówczesnej opozycji, ale 
również z tańczącej dla rolników 
PSL zaczęli naciskać, by rolników 

wypuszczono. Bez uzasadnie-
nia z pewnością ich nie aresz-
towano, a w Polsce jak się nie 
mylę sądy nadal są suwerenne 
i niezawisłe. O co więc chodzi-
ło? O wywołanie politycznej 
awantury, w świetle której PO 
kolejny raz miało być ciemiężcą 
obywateli. Poziom naszej klasy 
politycznej jest żenujący…

Ekstra ferie
Lekko się niedawno zdziwiłem 
i wzburzyłem, gdy usłyszałem, 
że z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, potocznie nazywanego 
Dniem Nauczyciela w sulęciń-
skiej podstawówce i gimna-
zjum wolny od nauki (i pracy 
dla nauczycieli) był nie tylko 14 
października (środa), ale też 15 i 
16… Wiem, że dyrektorzy szkół 
mogą ustalić dodatkowe dni 
wolne laby w roku szkolnym (w 
podstawówce jest ich 6, w gim-
nazjum 8 do wykorzystania), 
ale czy przypadający w środku 
tygodnia Dzień Nauczyciela 
warto świętować przez prawie 
tydzień? Za moich czasów na-
wet 14 października szło się do 
szkoły…

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. dojeżdżamy. 
Tel. 600-500-626

PRZEKRÓJ POLECA:

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

Duży zestaw - 15 zł 
Średni zestaw - 13 zł
Mały zestaw - 10 zł

BBQburger + Frytki

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15
tel. 724 468 967

Niedziela
1200 - 2000

Wtorek-Sob.
1200 - 2200

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł

MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

minął miesiąc

Tłumacz, artysta-malarz 
Edward Diłanian przyj-
muje zamówienia na 
tłumaczenia (niemiecki, 
rosyjski, angielski) oraz 
malowanie obrazów (do-
wolne tematy, rozmiary, 
techniki). Najwyższa ja-
kość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835

Sprzedam działkę rekreacyjną 
o pow. 841 m2 położoną nad 
jeziorem Lubikowo (150 m od 
linii wodnej). Tel. 508 256 945

Opiekunki dO niemiec AmBeR-
cARe24 , wymAgAny j. niem. 
kOmunikAtywny, dO 1500 
eurO na rękę, legAlnie Od 
zARAz 535 340 311 luB  533 
848 005 luB 730 340 005
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Kochanej Mamusi Doro-
cie Waldun moc życzeń 
urodzinowych - zdrowia             

i spełnienia marzeń 
przesyła 

córka Julia

ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

W tym roku odbyła się już trze-
cia edycja konkursu „Historia 
malowana”. Organizatorem nie-
zmiennie jest Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Sulę-
cinie, a pomysłodawcą i głów-
nym koordynatorem Wioletta 
Kazimierczak - nauczycielka 
historii w SOSW. – Historia leży 
w moim sercu bardzo głęboko. 
Zawsze chciałam propagować 
wśród dzieci i młodzieży wiedzę o 
czasach minionych, stąd pojawił 

się pomysł na 
konkurs pla-
styczny, które-
go tematem 
p r ze wo d n i m 
jest w właśnie 
historia – 
mówi W. Kazi-
mierczak.
Z a d o w o l e -
nia z efektów 
konkursu nie 

kryła również dyrektorka SOSW 
w Sulęcinie Danuta Malinow-
ska – Ogromnie się cieszę, że kon-
kurs „Historia malowana” rozrósł 
się do takich rozmiarów. Dziś ma 
rangę ogólnopolską i zasługuje na 
takie właśnie podsumowania, jak 
ta wystawa. Serdecznie dziękuję 
pani Wioletcie Kazimierczak za tą 
inicjatywę i zaangażowanie.
W konkursie mogą brać udział 
szkoły podstawowe, gimna-

zjalne, ponadgimnazjalne oraz 
ośrodki szkolno-wychowaw-
cze. Przez 3 edycje do SOSW w 
Sulęcinie wpłynęły 653 prace z 
90 różnych placówek z terenu 
województw lubuskiego i wiel-
kopolskiego. Na wystawie pre-
zentowane są wybrane prace 
laureatów konkursu w przeciągu 
trzech lat. Jak podkreśla Wioletta 
Kazimierczak, komisja konkurso-
wa zawsze miała problem z wy-
borem zwycięzców. 
To nie jedyna wystawa prac z 
konkursu „Historia Malowana” w 
tym roku. Przez cały październik 
prace można było oglądać w 
Bibliotece Wojewódzkiej w Go-
rzowie Wlkp. Od pracowników 
gorzowskiej książnicy wiemy, że 
wystawa cieszyła się dużą po-
pularnością. Dyrekcja Biblioteki 
zdecydowała, by prezentację 
prac konkursu „Historia malowa-
na” organizować co roku.
Jednym z najważniejszych part-
nerów konkursu „Historia ma-
lowana” jest Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Poznaniu. 
Inicjatywę od początku wspiera 
medialnie m.in. Przekrój Lokalny.

Adam Piotrowski

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
(TERMIN SYLWESTROWY ZAJĘTY)

Nowa wystawa w SOK
SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

3 listopada w budynkach Biblioteki Publicznej w Su-
lęcinie została oficjalnie otwarta wystawa prac pla-
stycznych z konkursu „Historia malowana”. Wystawę 
można zwiedzać do końca listopada.

POWIAT SULĘCIŃSKI

Na Podgórzu remont

Jadąc z Sulęcina do Słońska 
chwilowo nie dojeżdżamy do 
drogi krajowej skręcając w lewo, 
tylko kierujemy się na Krzeszyce. 
Ten odcinek na czas remontu jest 
dwukierunkowy. 
Obie drogi wojewódzkie w miej-
scu połączenia z drogą krajową 
zostaną gruntownie wyremonto-
wane. Planowane jest poszerze-
nie jezdni, wymiana nawierzchni 
oraz utwardzenie pobocza. Na 
jezdniach zostanie oznaczony 
pas osi, a po bokach ustawione 

Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogami wo-
jewódzkimi 134 i 138 (nazywanego przez kierowców 
Podgórzem) w związku z remontem zmieniona jest or-
ganizacja ruchu.

będą barierki. 
Utrudnienia po-
trwają do końca 
listopada, dlate-
go policja apeluje 
do kierowców, by 
nie jeździli na pa-
mięć, ale zgodnie 
z nową organiza-
cją ruchu. 

Do tej pory stan skrzyżowania 
pozostawiał wiele do życzenia. 
Dla wielu kierowców spoza po-
wiatu sulęcińskiego nie łatwe 
było też poruszanie się po tym 
dość specyficznym skrzyżowa-
niu.
Modernizacja będzie kosztować 
ok. 300 tysięcy złotych i w całości 
sfinansowana zostanie ze środ-
ków Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. 

Red.
Foto. www.powiatsulecinski.pl
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SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

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

SKLEP JUBILAT – FLORINA ul. Ko-
ściuszki 38

Polub nas na Facebooku!

www.Facebook.com/sPolemsulecin
Szprot w oleju karo

Filet z makreli w kremie 
pomidorowym

Tylko u nas! Gama bio ProdukTów oraz oFerTa Polskich ProducenTów!

Filet z makreli w złocistym 
oleju 

419 zł 419 zł

419 zł

Szeroki asortyment 
sałatek i ryb 
wędzonych

Nowe niższe ceny na 
konserwy rybne!

POWIAT SULĘCIŃSKI

Zjazd absolwentów w I Liceum Ogólnokształcącym
Szkoła łącząca nowoczesność z 
tradycją to I LO im. A. Mickiewi-
cza w Sulęcinie. Dowodem tego 
jest zjazd absolwentów, który 
odbył się 7 listopada 2015 r. Or-
ganizacja części oficjalnej 70 
- lecia istnienia Liceum Ogólno-
kształcącego w Sulęcinie dla dy-
rekcji, nauczycieli, pracowników 
oraz  społeczności uczniowskiej 
zakończyło się pełnym sukce-
sem. W naszym odczuciu stanęli-
śmy na wysokości zadania, nada-
jąc tym samym całej uroczystości 
rozmachu i jeszcze większego 
uroku, przysparzając uczestni-
kom, czyli gościom zaproszonym 
oraz samym absolwentom, wielu 
cudownych wspomnień.
Całe tygodnie pracy poświęco-
nej na przygotowanie uroczy-
stości, by godnie przyjąć uczest-
ników zjazdu – absolwentów 
szkoły, o której wypowiadają się 
z sentymentem i szacunkiem dla 
chwil spędzonych w jej murach. 
Uważamy, że możemy pochwalić 
się tym, że jest to wyłącznie na-
sze przedsięwzięcie. Przygoto-
wania do zjazdu rozpoczęliśmy 
od zorganizowania kilku spo-
tkań, podczas których podzielo-
no szkołę na sektory i powołano 
koordynatorów. Zacznijmy od 
wizerunku korytarzy szkolnych, 
przygotowanych przez uczniów 
pod kierownictwem p. Wioletty 
Bartniak. Spacerując po nich, 
zwiedzający mieli możliwość 
podziwiania wystaw przedsta-
wiających bogatą historię szkoły. 
Na  stolikach poukładano księgi 
pamiątkowe, kroniki i inne ma-
teriały ilustrujące bogatą historię 

liceum, które uprzednio zostały 
„wydobyte” z archiwum i dokład-
nie oczyszczone przez uczniów 
pod kierownictwem między in-
nymi p.  Iwony Grzegorek czy 
p.  Stanisławy Pietrzak. Uczest-
nicy zwiedzali również pięknie 
przygotowane gabinety lekcyj-
ne, w których wielu pozostawi-
ło jakby część siebie. Słychać 
to było w komentarzach gości. 
Uczniowie wraz z nauczycielami 
– p. Wojciechem Lencewiczem, 
p. Magdaleną Gorączką, p. Re-
giną Kucharską, p.  Aleksandrą 
Kosek, p.  Magdaleną Rajfur 
przygotowali „punkty” ze słodki-
mi przekąskami, kawą, napojami, 
owocami, drożdżówkami, tor-
tami. I tu jak zawsze nie zawie-
dli nas przyjaciele szkoły: firma 
Leks, Cukiernia Monika oraz  ab-
solwentka i nauczycielka liceum 
p. Monika Stegeman.
Przyjęcie w mury szkoły absol-
wentów wiązało się również z 
przygotowaniem zaproszeń i 
punktów akredytacyjnych i tu 
ogromna praca ze strony szkol-
nej sekretarki - p. Beaty Szumle-
wicz oraz p. Krystyny Korozy, 
p. Doroty Schmidt i p. Jerzego 
Baranowskiego.
Uroczysty apel oraz urzekają-
ce dekoracje hali sportowej to 
zasługa całego sztabu uczniów 
pod kierownictwem p. Katarzy-
ny Cyranowskiej oraz p. Stani-
sławy Pietrzak. Każdy szczegół 
wystroju to wynik wielu godzin 
mozolnej pracy, a  osiągnięty 
efekt był imponujący nie tylko 
dla Nas, ale również dla uczestni-
ków zjazdu, gości zaproszonych. 

I tu znowu dzięki przyjaciołom 
naszej szkoły – pracownikom 
Nadleśnictwa w Sulęcinie, dyrek-
tora SOK-u, zespołowi Bene Ve-
stri oraz innym cichym wielbicie-
lom I LO można było podziwiać 
niesamowity efekt końcowy. 
Kilometry papieru, płótna, farby 
oraz upór, zaangażowanie w pra-
cę „po godzinach”, siła, cudowna 
atmosfera pozostaną w naszej 
pamięci na długo.
Jesteśmy dumni również z jesz-
cze jednego wyniku naszej pracy 
– wydawnictwa okolicznościo-
wego przygotowanego przez p. 
Iwonę Grzegorek i  p.  Aleksan-
drę Jasicką, które poprzez wspo-
mnienia i archiwalne zdjęcia 
pokazały ciągłość pokoleniową 
naszego Liceum. Pani dyrektor 
cały czas czuwała nad przygoto-
waniem każdego elementu całe-
go przedsięwzięcia.
Organizacją mszy świętej oraz 
balu zajął się komitet organi-
zacyjny Zjazdu pod kierow-
nictwem p. Małgorzaty Góry. 
Praca obu grup – pracowników 
I LO oraz inicjatorów spotkania 
absolwentów uzupełniała się 
i przyniosła satysfakcję z dobrze 
przygotowanej pracy, za  któ-
rą nagrodą były łzy wzruszenia 
przybyłych.
Bogaci w doświadczenie zdoby-
te podczas przygotowań uroczy-
stości i  dumni z  wyniku swojej 
pracy, ubożsi o kolejne złotówki, 
ale niezmiernie szczęśliwi zachę-
camy do  oglądania galerii do-
stępnej na stronie www.losule-
cin.pl

I LO w Sulęcinie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów chcia-
łabym złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowa-
niach obchodów Jubileuszu 70-lecia szkoły (zarówno części oficjal-
nej jak i balu)  pani dyrektor I LO im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie 
Aleksandrze Jasickiej, gronu pedagogicznemu i uczniom liceum.   
Podziękowania składam również naszym sponsorom Firmie PSS 
Społem, Firmie Leks, pani Iwonie Dutkowiak, panu Adamowi Żele-
chowskiemu, panu Marcinowi Gardziejewskiemu, państwu Elżbiecie i 
Zbigniewowi Florczakom oraz Nadleśnictwu Sulęcin. Szczególne 
podziękowania składam osobom które zaangażowały się w pracę 
komitetu organizacyjnego - pani Annie Kozioł, pani Małgorzacie Ka-
czorowskiej, pani Ewie Leszkiewicz, pani Sylwi Grygorcewicz, panu 
Ireneuszowi Popisowi oraz pani Iwonie Rosolskiej. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Małgorzata Góra

http://www.losulecin.pl
http://www.losulecin.pl
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

<<  cd. ze s. 1

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

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

do tego typu instalacji później to 
wypompować – ripostuje rad-
ny Miglujewicz. Do czyszczenia 
urządzeń perhydrolem według 
informacji przekazanych przez 
A. Miglujewicza miało dochodzić 
aż w 6 ujęciach wody w gminie 
Sulęcin. Zapytany o perhydrol 
dyrektor sulęcińskiego sanepi-
du Artur Krysik powiedział, że 
śladowe ilości tego środka nie są 
nieszkodliwe dla naszego zdro-
wia, jednak w większym stężeniu 
staje się on trucizną. 
Po zgłoszeniu A. Miglujewicza 
sprawę zbadała gminna Komisja 
Rewizyjna. Jej członkowie nie 
stwierdzili jednak, by w związ-
ku z używaniem perhydrolu 
do czyszczenia urządzeń w hy-

droforniach, mogło wystąpić 
zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców. Sprawę umorzyła 
również policja, posiłkując się 
opinią z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego - Państwo-
wy Zakład Higieny, który stwier-
dził, że dostarczana do miesz-
kańców gminy przez ZWiK woda 
nie zagrażała ich życiu i zdrowiu. 
- Zaraz po tym, gdy dowiedziałem 
się, że do czyszczenia urządzeń 
wodociągowych używany jest 
perhydrol zabroniłem jego stoso-
wania – mówi burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart – obecnie 
woda pochodząca z sulęcińskiego 
wodociągu jest dobra, zdrowa i 
dopuszczona do spożycia – doda-
je. Burmistrz D. Ejchart na kon-
ferencji prasowej, która odbyła 
się 19 października zapewnił, że 

zleci Komisji Rewizyjnej ponow-
ne zbadanie sprawy z wykorzy-
staniem opinii biegłego w tych 
sprawach, czego domagał się 
radny Miglujewicz. Burmistrz za-
powiedział też szerokie inwesty-
cje w sieci wodno-kanalizacyjne 
w gminie w najbliższych latach.
Najbardziej zastanawiające w 
sprawie jest to, dlaczego przez 
5 lat stosowania perhydrolu do 
czyszczenia urządzeń wodocią-
gowych (a może uzdatniania 
też wody) pracownicy ZWiK nie 
mieli pojęcia, że środek ten jest 
silnie trujący i dlaczego w związ-
ku z tym od kierownika jednostki 
nie wyciągnięto żadnych konse-
kwencji służbowych.

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

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

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

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek:

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

www.bs.osno.sgb.pl

Dzięki kredytowi gotówkowemu spełnisz marzenia i zyskasz jeszcze więcej!
Skorzystaj z kredytu objętego loterią w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, 

który w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel.
Teraz nie tylko możesz zrealizować swoje plany, ale także wziąć udział w loterii oraz 

wygrać 1 z 10 wysokiej klasy telewizorów Panasonic oraz setki innych nagród.
Szczegóły w regulaminie (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 Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Czy mieszkańcy gminy byli podtruwani? 

Trudne sąsiedztwo to bolączka 
wielu polskich rodzin. Ten przy-
padek jednak doprowadziłby o 
ból głowy nawet Kargula i Paw-
laka. W filmie najczęściej waśnie 
wywoływali obaj bohaterowie. 
Tutaj wydaje się, że głównym ini-
cjatorem konfliktów jest jedna z 
sąsiadek, która jak na razie prze-
grała 2 sprawy sądowe z rodziną 
Kołodziejskich. Dwie kolejne są 
w trakcie rozpatrywania przez 
sąd.
Zaczęło się od tego, że Kołodziej-
scy stanęli po stronie innej miesz-
kanki bloku – pani Waloryszek. 

Sąsiedzkie (nie)przyjemności
SULĘCIN

- Nie możemy we własnym domu swobodnie poruszać się 
w innych butach niż kapcie. Nie daj Boże coś upadnie na 
podłogę. Sąsiadka od razu dzwoni na policję ze skargą, że 
zakłócamy jej spokój – żali się Roman Kołodziejski mieszka-
jący na placu Mickiewicza 8 w Sulęcinie. 

Kłótliwym sąsiadom, jako jedy-
nym przeszkadzał niezbędny do 
poruszania się starszej pani bal-
konik zostawiany na dole klatki 
schodowej, przy wejściu do piw-
nicy. A później się się posypało… 
„Opluł tylną część buta”, „rzucał 
kasztanami w okno”, „nasikał ze 
swojego balkonu do zupy zosta-
wionej na balkonie piętro niżej”, 
„uporczywie stukał w swoim 
mieszkaniu”, „wrzucał kamienie 
do skrzynki na listy”. To tylko nie-
które oskarżenia poruszane we 
wnioskach do sądu. – Sąsiadka 
najczęściej idzie na policję, a ta 

ma obowiązek skierować sprawę 
dalej do sądu. Jak dzielnicowy raz 
tego nie zrobił, sąsiadka poskar-
żyła się komendantowi i policjant 
został ukarany. Najbardziej cier-
pliwy nie wytrzymałby z takimi 
sąsiadami – mówi R. Kołodziejski. 
Jak twierdzi pan Roman, inni 
sąsiedzi z tej samej klatki scho-
dowe wyprowadzili się z bloku, 
bo dłużej nie mogli wytrzymać 
w takim sąsiedztwie. Zanim 
jednak kupili nowe mieszkanie, 
wynajęli inne, by jak najszybciej 
się wynieść. R. Kołodziejski nie 
zamierza jednak ustąpić i tym ra-
zem on wniósł do sądu skargę na 
sąsiadkę – Chcę, żeby sąd nałożył 
na sąsiadkę nawiązkę na dziecko 
niepełnosprawne, żeby odechcia-
ło się jej zgłaszać bezsensowne i 
nieprawdziwe skargi.

Adam Piotrowski
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„U Beaty”
• 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

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

PAWILON HANDLOWY 
NA KOPERNIKA
(dawny ADI)

733 366 707

Na terenie SULĘCINA - 
transport gratis

pon. - czw. 11.00 - 21.00
piątek 11.00 - 22.00
sobota 13.00 - 22.00

Szanowni Państwo,
Urząd Miejski w Sulęcinie przystąpił do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
– dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się przez mieszkańców Gminy Sulęcin 
oraz instytucje i firmy działające na jej terenie, o dofinansowanie inwestycji mających na 
celu redukcję emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. 
Wśród zadań, o dofinansowanie których będzie się można starać w najbliższych la-
tach, wymienić można m.in.: termomodernizację budynków (wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, ocieplenie ścian i dachów), wymianę systemów grzewczych, czy inwe-
stycje w odnawialne źródła energii. O możliwościach ubiegania się o dofinansowanie 
ww. przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będą Państwo 
na bieżąco informowani za pomocą dostarczanego do Państwa domów Informatora 
Samorządowego oraz artykułów w lokalnej prasie i informacji publikowanej na stronie 
internetowej Gminy Sulęcin.
Zanim to jednak nastąpi, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie muszą zebrać dane 
o aktualnym stanie budynków znajdujących się na terenie Gminy, sposobach ich ogrze-
wania, zapotrzebowaniu na odnawialne źródła energii, itd. Dlatego też zwracam się do 
Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowych ankiet, na podstawie których opraco-
wany zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, będący podstawą do ubiegania się w 
przyszłości o dofinansowanie do opisanych wyżej zadań.
Ankiety potrzebne do przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można pobrać 
ze strony internetowej Gminy Sulęcin www.sulecin.pl lub odebrać w Urzędzie Miejskim w 
Sulęcinie (pokój nr 5, pokój nr 14).  Mieszkańcy miejscowości sołeckich mogą je również 
pobrać u Sołtysów.
Wypełnione ankiety w formie papierowej proszę dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miej-
skiego w Sulęcinie, a w przypadku mieszkańców miejscowości sołeckich do Sołtysów, w 
terminie do 27.11.2015 r. 
Ankiety można także przesłać do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pocztą elektroniczną na 
adres: media@sulecin.pl 
W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodar-
czego (tel. 95 755 36 01, wew. 135 lub 95 755 36 01, wew. 167).
Jakość powietrza, którym oddychamy jest naszą wspólną sprawą, o którą powinniśmy 
dbać solidarnie, a możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje, które spra-
wią, że wysokość płaconych przez nas rachunków znacznie się obniży, warta jest poświę-
cenia kilkunastu minut na wypełnienie ww. ankiety, do czego z całego serca zachęcam.

Burmistrz Sulęcina
(-) Dariusz Ejchart

Od godziny 15.00 „muzyczną 
ucztę” zgotowali wykonawcy: 
Kantor Klaus Nothdurft (Berlin) 
z repertuarem organowym oraz 
Duet Marta i Łukasz (Katowice, 
Wrocław) z repertuarem standar-
dów głównie jazzowych - wspar-
ty gościnnie przez księży (Piotra 
na perkusji i Jana na saksofonie). 
Wśród licznie zgromadzonych 
widzów można było zauważyć 
zarówno mieszkańców parafii 
Słońsk jak i gości z Niemiec.

Koncert dobroczynny w Słońsku
SŁOŃSK

W niedzielę 25 października br. w kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku odbył się 
koncert dobroczynny na rzecz dalszej renowacji za-
bytkowych organów. Jego organizatorami byli Para-
fia w Słońsku przy współpracy z Zakonem Joannitów, 
którym przewodniczył pastor Axel Luther.

Kwesta na remont organów, była 
połączona z tradycyjną degu-
stacją doskonałych domowych 
wypieków, przygotowanych sta-
raniem członków Towarzystwa 
Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” 
przez słońskie gospodynie. Kon-
cert upłynął w przyjaznej i rado-
snej atmosferze.

Wojciech Zimmerman
www.slonsk.pl

21 września w Przedszkolu Wojsko-
wym nr 88 w Wędrzynie obchodzo-
no uroczyście „Święto Przedszkolaka”. 
Dzieci wesoło bawiły się i skakały po 
dmuchanym zamku, tańczyły i brały 
udział w licznych konkursach przygo-
towanych i prowadzonych przez dwie 
sympatyczne pszczółki: Gucia i Żądełko. 
tego dnia odwiedziła nasze przedszkolaki 
również pani poseł Bożena Sławiak, któ-
ra złożyła dzieciom życzenia z okazji ich 
święta i podarowała słodki poczęstunek.

Anna Glinczewska

Świętowały przedszkolaki
SULĘCIN / WĘDRZYN

Drzewa z gatunku lipa drobno-
listna w ilości 27 szt. zostały po-
sadzone w pasie drogowym na 
odcinku wylotowym drogi relacji 
Ośno Lubuskie – Rzepin, na ul. 
Rzepińskiej w Ośnie Lubuskim. 
W akcji uczestniczył burmistrz 
Stanisław Kozłowski, nauczy-
ciele i dzieci z klas Ic, IIc i IVb Ze-
społu Szkół Publicznych w Ośnie 
Lubuskim, pracownicy Gminy 
Ośno Lubuskie, animator zadrze-

Dzieci sadziły drzewka
OŚNO LUBUSKIE

6 listopada w Ośnie odbyły się modelowe nasadzenia 
drzew przydrożnych organizowane w ramach progra-
mu „Drogi dla Natury”. 

wieniowy, a także przedstawiciel 
Nadleśnictwa Ośno Lubuskie. 

Red.

http://www.sulecin.pl
mailto:media@sulecin.pl
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• Coraz mniejsze uposażenie na-
szej komendy zarówno w środki 
finansowe, jak i warunki higieny 
pracy. Co to oznacza?  Każdego 
roku komendy straży pożarnej 
dysponują coraz mniejszym 
budżetem. W czasach kiedy 
system ratownictwa staje się 
coraz bardziej profesjonalny, 
możliwości udzielenia pomocy 

NADESŁANO DO PRZEKROJU

Walka sulęcińskich strażaków nie tylko z ogniem 
Maksymalny czas wyjazdu do zdarzenia – 1 minuta. Czas pracy – całodobowy. Kwalifikacje – bardzo wysokie. Warunki działań – trudne. Tam skąd każdy 
ucieka, my wkraczamy do akcji. W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej strażacy z Komendy Powiatowej w Sulęcinie zrzeszeni w Związku Zawodo-
wym „Florian” prezentują to, co otrzymują w zamian za trud i poświęcenie w ramach pełnionej służby…

– bardziej skuteczne,  my – co-
raz lepiej wyszkoleni, Komenda 
w Sulęcinie –  z uwagi na brak 
środków finansowych nie jest 
zaopatrywana w podstawowe 
sprzęty, które z uwagi na duże 
zużycie wymagają wymiany na 
nowsze, bardziej nowoczesne.  
Czy zatem coraz mniej warte 
jest ratowanie ludzkiego życia? 

• Od 2010r. brak podwyżek, za-
mrożone pensje. Pomimo za-
gwarantowania przez „Ustawę 
o kształtowaniu wynagrodzeń 
w  państwowej sferze budże-
towej z dnia 23.12.1999r.” co-
rocznej podwyżki inflacyjnej, 
od 5 lat nasze pensje stoją w 

miejscu. Dzisiejsza wartość 
realna naszych wynagrodzeń 
powinna wzrosnąć o 17%. Rząd 
proponuje nam podwyżkę w 
wysokości 4%. 

• Brak sprawiedliwego systemu 
rozliczania nadgodzin. Wg obo-
wiązujących standardów prawa 
pracy każda nadgodzina po-
winna być rozliczana wg stawki 
100%. W straży pożarnej obo-
wiązuje 1/172 stawki średniego 
uposażenia strażaka. Jednak 
w okresie od 01.07.2005r. do 
30.06.2010r. nadgodziny nie 
podlegały kwestii rozliczenia w 
jakikolwiek sposób. Wg prawa 
ponadnormatywne godziny 

pracy można 
odebrać jako 
czas wolny. Tyl-
ko kto wtedy 

zajmie się ratowaniem ludzkie-
go życia?

• Coraz większe obciążenie psy-
chiczne oraz fizyczne. Na czym 
ono polega? Dotychczas obo-
wiązywało prawo przejścia na 
tzw. „wcześniejszą emeryturę”. 
Ta jednak gwarantowała wyna-
grodzenie w wysokości jedynie 
40% ostatniej pensji. Nie trak-
towaliśmy tego jako przywilej, 
ale szansę. Szansę na poprawę, 
przede wszystkim, swojego 
zdrowia. Służba w straży po-
żarnej wiąże się z ogromnym 
obciążeniem. Stres, praca w 
trudnych warunkach, niejedno-
krotnie z narażaniem własnego 
życia. Jednak to zdrowie czło-
wieka poszkodowanego jest 
dla nas priorytetem. Jeśli za-
tem mamy być w pełni spraw-

ni, aby móc pełnić służbę dla 
społeczeństwa, musimy rów-
nież mieć prawo, aby odejść z 
godnością ze służby. Ustąpić 
miejsca tym, którzy będą od 
nas szybsi, sprawniejsi, przede 
wszystkim zdrowsi. 

Wymagania rosną, a nasze wy-
nagrodzenia wciąż maleją. Wg 
słownika języka polskiego służba 
to „praca na rzecz jakiejś wspól-
noty, wykonywana z poświę-
ceniem”. I My – Strażacy gotowi 
jesteśmy na poświęcenie nasze-
go życia, aby uratować drugiego 
człowieka, ale czy również musi-
my poświęcać swoje prawo do 
godnego życia? 

Mariusz Szabat
Przewodniczący Zarządu 

Terenowego ZZ Florian

I faktycznie, od czasu jego powstania w Mału-
szowie uspokoiło się. – Przed wybudowaniem 
wysepki średnio co roku musiałem naprawiać 
ogrodzenie, bo ktoś w nie wjeżdżał. Od pięciu 
lat nic takiego nie miało miejsca – podkreśla 
pan Krzysztof, mieszkaniec Małuszowa. 

Czarna seria
Po powstaniu zakola z ulgą odetchnęli miesz-
kańcy Małuszowa. Niektórzy krewcy kierowcy 
skupili się na wypadaniu z zatoczki. Doszło do 
kilku albo nawet kilkunastu zdarzeń, w któ-
rych wjeżdżające w zatokę z nadmierną pręd-
kością samochody ciężarowe przewracały się 
na poboczu drogi. Ostatnie trzy miesiące to 
jednak seria poważnych zdarzeń samocho-
dów osobowych. Oficjalnie policja mówi o 
czterech zdarzeniach, w których dwie osoby 
doznały obrażeń ciała. Nieoficjalnie miesz-
kańcy Małuszowa mówią o nawet kilku wy-
padkach każdego miesiąca, do których nikt 
nie wzywał służb ratowniczych. Jak informuje 
nas asp. sztab. Alina Słonik z KPP w Sulęcinie, 
powodem wszystkich zdarzeń było niedosto-
sowanie prędkości do warunków panujących 
na drodze. Apelujemy do kierowców o rozwa-
gę. 

Adam Piotrowski

Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu!
<<  cd. ze s. 1

Foto. w
w

w
.strazsulecin.pl

Foto. w
w

w
.strazsulecin.pl
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www.drewform.pl

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.

tarcica - wiązary - więźby dachowe - wiaty - altany
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

Inwestycje w infrastrukturę 
wodociągową w gminie

SULĘCIN

Parametry dotyczące jakości wody do-
starczanej mieszkańcom gminy Sulęcin 
przez sulęcińskie wodociągi nie uległy 
zmianie w ciągu ostatnich lat. Badania 
wykonywane kilkakrotnie w ciągu roku 
zarówno przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji, jak i Powiatową Stację Sa-
nitarno-Epidemiologiczną w Sulęcinie 
pokazują, że woda ta jest dobrej jakości 
i spełnia wymagania sanitarno-epide-
miologiczne określone dla wody pitnej. 
Jednak zmieniające się przepisy i nakła-
dane przez nie obostrzenia, powodują 
konieczność ciągłego inwestowania w 
infrastrukturę wodociągową. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i 
chcąc dostosować standard sulęcińskich 
wodociągów do zmieniających się prze-
pisów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Sulęcinie na zlecenie Gminy Sulęcin 
prowadzi regularne działania mające za 
zadanie zapewnienie mieszkańcom do-
brej jakości wody pitnej. Najważniejszym 
realizowanym w tym roku zadaniem w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
jest opracowanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę sieci wodociągo-
wej w celu m.in. zapewnienia wyższego 
ciśnienia wody w obszarze lewostron-
nego brzegu rzeki Postomii oraz przy-

gotowanie dokumentacji na rozbudowę 
i przebudowę oczyszczalni ścieków w 
Sulęcinie. Sporządzenie takiej dokumen-
tacji jest warunkiem niezbędnym do 
ubiegania się przez Gminę Sulęcin o dofi-
nansowanie do realizacji ww. inwestycji. 
W ostatnich latach wykonano także re-
mont większości pomieszczeń funkcjo-
nującej obecnie Stacji Uzdatniania Wody 
w Sulęcinie. Inwestycja ta poprawiła nie 
tylko estetykę, ale przede wszystkim wa-
runki sanitarne budynku. W zakresie nad-
zoru nad ujęciami wody, zainstalowano 
monitoring nad studniami i Stacją Uzdat-
niania Wody. Uregulowano również zasa-
dy wstępu na teren obiektu. Dokonano 
także szeregu inwestycji polegających 
m.in. na: wymianie awaryjnych rur bie-
gnących od studni do deszczowni, wy-
mianie instalacji zaporowej i pomiarowej 
w obudowach studni, wymianie pompy 
dozującej, odpowiedzialnej za zabez-
pieczenie dezynfekcji ujęcia wody, czy 
wymianie i uzupełnieniu złóż, znajdu-
jących się w filtrach wody. Zbudowano 
także cztery stacje podnoszenia ciśnie-
nia wody dla mieszkańców zaopatrywa-
nych w wodę z Sulęcina. W październiku 
i listopadzie  wykonano przeglądy studni 
głębinowych pod względem jakości rur 
tłocznych, pomp głębinowych i armatu-
ry.
Aby na bieżąco kontrolować parametry 
wody, zakupiono przenośne urządze-
nie z testami do badań poziomu żelaza 
i manganu - pierwiastków występują-
cych naturalnie w wodzie. Możliwość 
wykorzystania tego urządzenia do pro-
wadzenia regularnych badań wody, po-
zwoli na bieżąco uzyskiwać informacje o 
zawartości tych pierwiastków w wodzie i 
określać ich stabilność oraz jakość pracy 
filtrów. Zakupiono także tlenomierz – 
urządzenie, którym bada się zawartość 
tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wyniki 
powyższych badań, a także badań wyko-
nywanych przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Sulęcinie oraz 
niezależną firmę zajmującą się technolo-
gią wody, posłużyły do przeanalizowania 
stosowanych dotąd technologii i okre-
ślenia kolejnych niezbędnych remontów 
i inwestycji. Do końca roku planowane 
jest wykonanie prac mających na celu 
podniesienie zawartości tlenu w wodzie, 
a następnie przystąpienie do wymiany 
dysz i złóż w filtrach.
Na każdym etapie wykonywanych prac, 
przed oddaniem do użytku remontowa-
nego odcinka, Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji zleca sulęcińskiemu Sanepidowi 
wykonanie badań jakości wody.
W przyszłym roku kontynuowane będą 
prace związane z remontem ujęcia wody 
w Sulęcinie oraz przygotowane zostaną 
nowe tereny przeznaczone pod rezerwo-
we ujęcia wody dla Sulęcina oraz okolicz-
nych miejscowości.

Urząd Miejski w Sulęcinie

O ile samochody w mia-
stach takich jak Sulęcin, 
Słubice czy Międzyrzecz 
nie są poważnym proble-
mem, to jakość paliwa 
spalanego w domowych 
piecach już tak. Problem 
jest szczególnie odczuwal-
ny w centrach miast, na 
osiedlach domków jedno-
rodzinnych oraz na innych 
miejskich terenach nie ob-
jętych scentralizowanym 
systemem zaopatrzenia w 
ciepło. Nikt nie kontroluje co niektórzy 
wrzucają do palenisk. A są to często szma-
ty i inne tekstylia, opakowania po mleku, 
plastikowe butelki typu pet itp. Ostatnim 
hitem, o którym poinformował nas jeden 
z czytelników są framugi starych drewnia-
nych okien, malowanych może z dziesięć 
razy olejną farbą. W efekcie z kominów do 
powietrza i docelowo do naszych płuc do-
stają się szkodliwe pyły zawieszone (PM10 
i PM2,5), tlenki azotu, dwutlenek siarki, 
benzo(a)piren i tak dalej można wyliczać 
przynajmniej pół tablicy Mendelejewa. 
Gdy zauważymy, że z jakiegoś komina 
wydobywa się gęsty ciemny dym lub po-
czujemy nieprzyjemny duszący zapach, to 
znak, że ktoś pali w piecu śmieciami i przy 
okazji nas podtruwa. Eksperci szacują, że 
rocznie w Polsce umiera ponad 45 tys. 
osób na choroby związane z wdychaniem 
zanieczyszczonego powietrza. 
Problem został dostrzeżony przez ustę-
pujący rząd i parlament. W październiku 
weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa 
– nowelizacja Prawa ochrony środowiska. 
Ustawa przyznaje szerokie kompetencje 
samorządom w kształtowaniu polityki 
związanej z czystym powietrzem. Sejmi-

Śmiercionośny dym
Wraz z nastaniem chłodniejszych dni, jak bumerang wraca do nas 
problem zanieczyszczonego  powietrza w miastach. Jego powo-
dem jest trujący dym wydobywający się z niektórych kominów oraz 
intensywny ruch samochodów.

ki województw określą w 
uchwale jakim paliwem bę-
dzie można palić w piecach 
i wyznaczą standardy tech-
niczne dla kotłów. 
Czy przez to jednak mniej 
osób będzie palić w piecach 
śmieciami? Ustawa tego nie 
reguluje, bo już wcześniej 
było to nielegalne. Co więc 
możemy zrobić? O instruk-
cje zapytaliśmy Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Nasze podej-

rzenie o spalaniu w piecach śmieci mo-
żemy zgłosić do samej Inspekcji. Problem 
w tym, że najbliższy oddział znajduje się 
w Gorzowie Wlkp., a tutaj liczy się szybka 
reakcja, by winowajców złapać na gorą-
cym uczynku. Inspektorzy WIOŚ poradzili 
nam zatem, by o sprawie zawiadomić bez-
pośrednio policję. Ta ma prawo wejść do 
domu i sprawdzić rodzaj spalanego pali-
wa. Wobec delikwenta złapanego na go-
rącym uczynku policja może podjąć sank-
cje karne wynikające z art. 191 ustawy o 
odpadach, w myśl którego za termiczne 
przekształcanie odpadów poza spalarnia-
mi do tego przystosowanymi grozi kara 
aresztu lub grzywny. Kara może wynieść 
nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie 
sprawcy następuje w trybie określonym 
w Kodeksie postępowania w sprawach o 
wykroczenia. 
Jak widać nie opłaca się palić śmieciami w 
piecach. Po pierwsze dlatego, że trujemy 
tym również siebie i naszych bliskich, po 
drugie może nas to sporo kosztować i pie-
niędzy i wstydu. 

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

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090NOWO OTWARTY

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

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

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

silikonowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

Sprzedaż materiałów budowlanych:

Uczniowie odwiedzili torzymskie nekropolie
TORZYMSULĘCIN

Od kilkunastu lat w ramach 
działalności koła historycznego 
w Gimnazjum im. ks. Jana Twar-
dowskiego w  Torzymiu sprawu-
jemy opiekę nad zdewastowa-
nymi grobami na opuszczonym 
Kirkucie żydowskim. Odwiedza-
my również groby ludzi zasłu-
żonych dla historii naszej Małej 
Ojczyzny, którzy spoczywają na 
Cmentarzu Komunalnym w  To-
rzymiu. Należą do nich między 
innymi: Śp. Walenty Szymaniak, 
który w czasie II wojny światowej 
był więźniem obozu Auschwitz-
-Birkenau oraz Sp. Maria Syrociń-
ska, niestrudzona organizatorka 
oświaty w naszej miejscowości  
po zakończeniu II wojny świato-
wej.

W obecnym roku szkolnym w 
wycieczce na cmentarz uczestni-

Zbliżający się miesiąc listopad to czas pamięci i zadumy o Tych, co odeszli. Udaje-
my się wówczas na cmentarze, aby w chwili ciszy przywołać wspomnienia naszych 
bliskich, znajomych, których nie ma już wśród nas.

czyli również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Torzymiu.  

23 października 2015  roku 
udaliśmy się na oba cmentarze, 
aby uporządkować miejsca spo-
czynku zmarłych, zmówić modli-
twę, zapalić znicze i złożyć kwia-
ty  na grobach Tych, co odeszli. 

Możliwe, że wzbudza to pew-
ne wątpliwości, że chrześcijanie 
modlą się na cmentarzu innego 
wyznania. Sądzimy jednak, iż naj-
ważniejszą sprawą jest dbanie o 
pamięć każdego człowieka bez 
względu na jego pochodzenie 
i religię. Staramy się być wierni 

takim wartościom, jak tolerancja 
i akceptacja drugiego człowieka 
pomimo jego odmiennego wy-
znania.  

Naszymi działaniami intere-
suje się Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego. W wyniku 
wspólnych rozmów koło histo-
ryczne zostało włączone do re-
alizacji projektu „Przywróćmy 
pamięć”. W ramach jego  realiza-
cji kontynuujemy naszą dotych-
czasową działalność na Kirkucie 
żydowskim. 

Danuta Czapnik
Joanna Pawlak- Kopeć

Oddali krew i wygrali turniej
SULĘCIN

13 października w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa odbyło się podsumo-
wanie XII Edycji Turnieju Młoda 
Krew Ratuje Życie w roku szkol-
nym/akademickim 2014/2015. 
W Turnieju uczestniczyły 33 
szkoły ponadgimnazjalne. 
Zespół Szkół Licealnych i Zawo-
dowych im. Unii Europejskiej w 
Sulęcinie zajął I miejsce w kate-
gorii najwyższy wskaźnik aktyw-
ności szkoły (krew przeliczona na 
jednego pełnoletniego ucznia) - 
ze wskaźnikiem 0,6823 l. Otrzy-
maliśmy także wyróżnienie za 
największą ilość oddanej krwi - 
aż 93,450 l. 
W kategorii najciekawsza pro-

mocja Honorowego Krwiodaw-
stwa – zajęliśmy drugie miejsce. 
Do szkoły oraz opiekuna Szkol-
nego Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi „ Dar Serca” pani Anny 
Sobieraj trafiły podziękowania 
za wspieranie tej szlachetnej 
akcji. Otrzymaliśmy także pa-
miątkowe puchary ufundowane 
przez Polski Czerwony Krzyż, 
oraz upominki przekazane  przez 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa.
Naszym szkolnym krwiodawcom 
gratulujemy wspaniałych osią-
gnięć i życzymy nadal tak otwar-
tych serc na ratowanie ludzkiego 
życia.

Karina Rogowska

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

DREWNO KOMINKOWE

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

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

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

Serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału w bezpłatnych szko-
leniach z  zakresu obsługi kom-
putera i korzystania z Internetu. 
W ramach szkoleń dowiedzą się 
Państwo m.in., jak dzięki Interne-
towi:
- za darmo rozmawiać z rodziną 
i przyjaciółmi na całym świecie,
- bezpiecznie robić zakupy w 
sklepach internetowych,
- poszerzać własne kwalifikacje,
- dokonywać opłat i korzystać z 
usług administracji publicznej,
- planować podróże,
- szukać pracy.
Szkolenia skierowane są do osób 
dorosłych i młodzieży. 
W ramach szkoleń zorganizowa-
nych wspólnie przez firmę Oran-
ge Polska oraz Urząd Miejski w 
Sulęcinie w każdej z wymienio-
nych poniżej miejscowości od-
będzie się 5 spotkań po 3,5 go-
dziny (16.30 - 20.00). 
Zajęcia będą się odbywały w 

Bezpłatne szkolenia komputerowe 
dla mieszkańców sołectw

małych (10 – 12–osobowych) 
grupach, co  pozwoli na indywi-
dualny kontakt z instruktorem i 
lepsze przyswojenie wiedzy. 
Organizatorzy zapewniają nie-
zbędny sprzęt komputerowy 
z  dostępem do Internetu, ma-
teriały szkoleniowe, opiekę wy-
kwalifikowanego instruktora 
oraz poczęstunek. Ukończenie 
szkolenia zostanie potwierdzone 
otrzymaniem certyfikatu.
Szkolenia odbędą się:
1. W świetlicy wiejskiej w 

Długoszynie w dniach 16-
20.11.2015 (szkolenie dla 
mieszkańców Długoszyna, 
Drogomina i Trzebowa)

2. W oddziale przedszkolnym 
w Żubrowie w dniach 23-
27.11.2015 (szkolenie dla 
mieszkańców Żubrowa i 
Miechowa)

3. W świetlicy wiejskiej w 
Brzeźnie w dniach 30.11-
4.12.2015 (szkolenie dla 

SULĘCIN

14 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż siedmiu 
atrakcyjnych działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, zlokalizowanych w rejonie ulic: Cicha i Spokojna. Szczegółowe 
informacje dotyczące działek oraz przetargu znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

Już w grudniu do sprzedaży wystawionych zostanie 7 działek przeznaczo-
nych pod budownictwo jednorodzinne

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A        
o g ł a s z a   

czwarte   przetargi  ustne    nieograniczone   
w   dniu 14  grudnia  2015  r. od godz.  1015 do 1145 (co 15 minut na każdą nieruchomość)  w  sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowych.

SULĘCIN

mieszkańców Brzeźna i Ry-
chlika)

4. W świetlicy wiejskiej 
w Ostrowie w dniach 
7-11.12.2015 (szkolenie dla 
mieszkańców Ostrowa, Tur-
ska i Małuszowa).

Osoby chętne do wzięcia 
udziału w szkoleniach, pro-
szone są o  zgłoszenie się do 
Sołtysa swojej miejscowości 
lub kontakt telefoniczny z pra-
cownikami Urzędu Miejskiego 
w Sulęcinie (tel. 95 755 36 01, 
wew. 167 lub 151).
Zgłoszenia na poszczególne 
szkolenia będą przyjmowane 
do końca tygodnia poprzedza-
jącego termin szkolenia w danej 
miejscowości.

Urząd Miejski w Sulęcinie
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Kontakt z nami 
Zadzwoń, aby dowiedzieć 
się więcej o naszych 
usługach i produktach  

Wiktor Arrow 

Konstytucji 3 Maja 4/6 

Międzyrzecz  

(790) 753-751 

biuro@wiktorarrow.pl 

Odwiedź nas w Internecie 
na www.wiktorarrow.pl 

50% RABATU  
PRZY ZAKUPIE  
MIESZKANIA  

 
 W najnowszym energooszczędnym budynku nr 8 na osiedlu Zielone Wzgórze przygotowaliśmy dla 

Państwa specjalną ofertę. W przypadku zakupu mieszkania do 31 grudnia 2015 każdy klient otrzyma 50% 

rabatu na instalację klimatyzacji oraz wentylacji z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją. Nowoczesna klima-

tyzacja, która jest pompą ciepła, zapewni doskonały komfort w dużym pokoju oraz sypialni, a także oszczęd-

ności w rachunkach za ogrzewanie.  

Przyłożyliśmy najwyższą staranność do izolacji termicznej budynku (obecnie jest to ok. 30cm styro-

pianu), jakości okien (z pakietem trójszybowym) oraz poziomu opłat w budynku. W budynku po zamontowa-

niu elektrowni słonecznej o mocy 5000W zapewniamy brak opłat eksploatacyjnych w całym roku 2016. Do-

datkowo każde mieszkanie wyposażone jest w indywidualne ogrzewanie oraz pompę ciepła do produkcji 

ciepłej wody. Jest to budynek, w którym nie ma rozliczeń zimnej, ciepłej wody i centralnego ogrzewania. 

Wszystkie media są indywidualnie dostarczane i rozliczane.  

 Dla najbardziej wymagających klientów mamy jesienną promocję : ROK  2016—BEZ OPŁAT ZA 

OGRZEWANIE W PRZYPADKU ZAKUPU MIESZKANIA DO 6 GRUDNIA 2015.  Udzielam y również 5  

letniej gwarancji na nasz system ogrzewania wraz z 5 letnim bezpłatnym serwisem.  

Przypominamy, iż nadal trwa akcja zbie-
rania deklaracji od mieszkańców sołectw 
chcących, aby do ich posesji wybudowa-
ne zostały bezpłatne przyłącza światło-
wodowe. Wybudowanie takich przyłączy 
pozwoli mieszkańcom na uzyskanie do-
stępu do Internetu bez limitu transferu 
danych. Za pomocą nowej sieci świad-
czone mogą być także usługi obejmują-
ce telefon stacjonarny oraz telewizję. 
Budowa nowoczesnej szerokopasmo-
wej, światłowodowej sieci internetowej, 
obejmującej swoim zasięgiem całą gmi-
nę, będzie pierwszym tego typu projek-
tem w Polsce. To unikalne przedsięwzię-
cie, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą 
mogli nie tylko bez przeszkód korzystać 
z najszybszego Internetu w Polsce, ale 
także otworzą drogę do nowoczesności 
mieszkańcom innych gmin.
Obecnie firma Orange Polska przepro-
wadza analizę faktycznego zapotrze-
bowania na doprowadzenie przyłączy 
do poszczególnych posesji na terenie 
gminy Sulęcin. Decyzja  o  przystąpieniu 
przez firmę Orange Polska do realizacji 
inwestycji na terenie naszej Gminy bę-
dzie zależała od ilości osób i  instytucji 
zainteresowanych wybudowaniem (na 
koszt firmy Orange Polska) przyłączy 
do posesji oraz skorzystaniem z usług fir-
my Orange (zgodnie z aktualną ofertą 
cenową). Zatem im więcej osób wyrazi 
chęć przystąpienia do projektu i zgłosi 
swoją posesję do wybudowania przyłą-
cza do sieci szerokopasmowej, tym więk-
sza jest szansa na to, iż firma Orange Pol-
ska na własny koszt zrealizuje inwestycję 
na terenie naszej Gminy. Firma Orange 
oceniła, iż niezbędne jest zebranie dekla-
racji od właścicieli minimum 50% gospo-
darstw domowych na terenie każdego z 
sołectw.
W przypadku powodzenia akcji i ze-
brania wymaganej ilości deklaracji, 
firma Orange Polska zorganizuje w 
Sulęcinie wystrzałowego Sylwestra 
na świeżym powietrzu z pięknym po-
kazem sztucznych ogni oraz zapewni 
dojazd na zabawę wszystkim chętnym 
mieszkańcom miejscowości sołeckich. 
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
że posiadanie dostępu do szybkiego 
Internetu, to nie tylko możliwość korzy-
stania z wielu form rozrywki, jaką daje In-
ternet, ale także ogromne ułatwienie w 
prowadzeniu codziennych spraw, takich 
jak robienie opłat, załatwianie spraw 
urzędowych, robienie zakupów, czy kon-
taktowanie się z mieszkającymi daleko 
krewnymi i przyjaciółmi. 
Mieszkańcy terenów wiejskich wyraża-
jący chęć, aby ich posesje zostały nie-
odpłatnie przyłączone do sieci szero-
kopasmowej, proszeni są o wypełnienie 
deklaracji, które można otrzymać u Soł-

Internet na wsiach - inwestycja w rękach mieszkańców
SULĘCIN

tysów, w sklepach na terenie miejscowo-
ści sołeckich oraz w  szkołach i dostarcze-
nie ich do 11 grudnia 2015 r. do Sołtysa 
w swojej miejscowości lub do Urzędu 
Miejskiego w Sulęcinie, ul.  Lipowa 18, 
69-200 Sulęcin (pokój nr 14). Deklaracje 
można również pobrać ze strony interne-
towej Gminy Sulęcin www.sulecin.pl 
W przypadku powodzenia akcji, pierw-
sze przyłącza światłowodowe na terenie 
miejscowości sołeckich w Gminie Su-

lęcin, wybudowane zostaną w połowie 
przyszłego roku.  
Na dodatkowe pytania dotyczące pla-
nowanej inwestycji firmy Orange Polska 
w  Gminie Sulęcin odpowiedzą  pracow-
nicy Wydziału Promocji i Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 
(tel. 95 755 36 01, wew. 151 lub 167). 
Na potrzeby zainteresowanych osób fir-
ma Orange Polska uruchomiła także spe-
cjalną infolinię: 800 606 606. 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z 
możliwości wybudowania bezpłatnego 
przyłącza światłowodowego do Państwa 
posesji. 
Zróbmy krok w przyszłość i zostańmy 
pierwszą gminą w Polsce, która w całości 
zostanie objęta dostępem do szerokopa-
smowego Internetu.

Urząd Miejski w Sulęcinie

http://www.sulecin.pl
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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

RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN / SŁOŃSK

„Jedynka” zakończyła cykl Grand Prix w spławiku

Zawody otworzył prezes Koła 
Ryszard Stachowiak, a całością 
pokierowali Sławek Matelski 
i Ryszard Sekuła. Czterogo-
dzinne zawody odbyły się przy 
wędkarskiej pogodzie. Całkowi-
te zachmurzenie i lekki zachod-
ni wiaterek sprzyjał żerowaniu 
drobnej ryby. Łupem wędkarzy 
padło również kilka leszczy-
ków  od 0,44 do 0.80 kg. Ogólnie 
dominował mały krąp i płotka. 
Dzisiejsze zawody miały wskazać 
zwycięzców Grand Prix. I tak też 
się stało. Wyniki jakie osiągnęli 
wędkarze spowodowały kilka 
istotnych zmian w klasyfikacji 
indywidualnej po sześciu turach 
Grand Prix.
Wyniki VI tury Grand Prix Koła 
2015:
Kobiety: I miejsce - Ludwiczak 
Magdalena - 340 pkt.
Kadeci: I miejsce - Kartawik Ja-
kub - 2180 pkt.
II miejsce - Czewiuk Hubert - 
1940 pkt.
III miejsce - Kaczmarek Michał - 
1890 pkt.
IV miejsce - Sobczak Maksymi-

25 października na kanale Szerokim w Słońsku odbyły się ostatnie w tym roku zawody węd-
karskie z cyklu Grand Prix Koła nr 1 PZW w Sulęcinie w 2015. VI spławikowe spotkanie przy-
niosło rozstrzygnięcie końcowej klasyfikacji.

lian - 1560 pkt.
Juniorzy: I miejsce 
- Domagała Mate-
usz - 5730 pkt.
II miejsce - Matelski 
Szymon - 3560 pkt
Seniorzy: 
Sektor A: I miejsce - 
Skonieczny Łukasz 
- 5560 pkt.
II miejsce - Petlik Se-
bastian - 5040 pkt
III miejsce - Sobczak Paweł - 4180 
pkt.
Sektor B: I miejsce - Matelski Sła-
womir - 7770 pkt.
II miejsce - Siniawski Andrzej - 
6540 pkt.
III miejsce - Przybył Janusz - 5270 
pkt.
Nagrody dla zwycięzców VI tury 
Grand Prix Koła wręczył prezes 
Koła. 
Hubert Czewiuk otrzymał z rąk 
Prezesa odznakę dla Młodego 
Wędkarza.
Na zakończenie Prezes Koła R. 
Stachowiak zaprosił wędkarzy 
na zabawę wędkarską, która od-
będzie się 21 listopada.

PUNKTACJA GRAND PRIX 
KOŁA PZW Nr 1 PO 6 ZAWO-
DACH
SENIORZY: I - Matelski Sławomir 
- 75 pkt ; II- Skonieczny Łukasz - 
50 pkt; III - Siniawski Andrzej - 48 
pkt
JUNIORZY: I - Domagała Mate-
usz - 55 pkt; II - Matelski Szymon 
- 54 pkt; Kopyt Mateusz - 24 pkt
KADECI: I - Kaczmarek Michał - 
62 pkt; II - Sobczak Maksymilian 
- 58 pkt; Czewiuk Hubert - 46 pkt
KOBIETY: I - Ludwiczak Magda-
lena - 69 pkt; II - Cichała Edyta - 
54 pkt.

Tekst: .R. Stachowiak
Foto. W. Uller, R. Stachowiak

Ze spinningiem coraz trudniej
SULĘCIN / SŁOŃSK

8 listopada na kanale Szerokim w 
Słońsku odbyły się zawody spin-
ningowe Koła nr 1 PZW w Sulęci-
nie. Po czterogodzinnej rywaliza-
cji na stopniach podium znaleźli 
się kolejno Tomasz Szymański i 
Ryszard Fronczak. Byli to jedyni 
zawodnicy (na 10), którzy tego 
dnia złapali wymiarowe ryby, a 
ściślej okonie.
Spinning jest trudną metodą 
wędkowania. Wymaga zarówno 
umiejętności doboru odpowied-
niej sztucznej przynęty, pasującej 
do akwenu i warunków atmosfe-
rycznych, umiejętności stosowa-
nia wielu technik jej prowadzenia 
w wodzie oraz doboru odpowied-
niego miejsca do podania przy-
nęty. Złowione tą metodą ryby, 
zwłaszcza te większe przynoszą 

Chude lata nastały na wędkarzy uprawiających spinning. 
Na naszych wodach coraz trudniej o drapieżnika. 

jednak wędkarzom sporo rado-
ści. Niestety, przez ostatnie kilka 
lat razem z kolegami wędkarzami 
obserwujemy coraz słabsze efek-
ty połowów metodą spinningu. 
O słabych rezultatach w połowie 
z brzegu świadczą rozgrywane w 
kołach PZW spinningowe zawody 
wędkarskie. W „Jedynce” w Sulęci-
nie w tym roku w dwóch turach 
zameldowało się tylko 6 okoni. 
Z rybami kiepsko, ale miłośnicy 
spinningu z pewnością nie porzu-
cą tej metody wędkowania z na-
dzieją na lepsze czasy. Na zawo-
dach 8 listopada pomimo słabych 
rezultatów humory dopisywały, a 
wędkarze planowali, kiedy w tym 
roku jeszcze raz spotkają się nad 
wodą. 

Adam Piotrowski
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

Sezon 2015 w „Linie” zakończony

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

10 października nad jez. Ostrow-
skim odbyły się spławikowe 
zawody wędkarskie kończące 
sezon 2015. W wędkarskich zma-
ganiach wzięło udział 3 juniorów, 
2 kobiety oraz 12 seniorów. Pogo-
da dopisywała, szkoda tylko, że 
tego dnia ryby nie chciały współ-
pracować z zawodnikami. 
Po trzy godzinnym wędkowa-
niu komisja sędziowska szybko 
wzięła się do swojej pracy, ważąc 
złowione ryby, które w dobrej 
kondycji powróciły do wody. W 
trakcie oczekiwania na końcowe 
wyniki na zawodni-
ków czekał gorący 
bigos oraz pieczona 
karkówka, a na deser 
panie Izabela Klim-
czak i Joanna Skrzy-
pacz przygotowały 
przepyszne ciasta. 
Wszystkim paniom 
serdecznie dziękuje-
my za obecność oraz 
za swoją drogocenną 
pomoc w zorganizo-
waniu wszystkich za-
wodów wędkarskich.
Z końcowymi wy-
nikam uczestników 
zapoznał wicepre-
zes do spraw sportu 

Przemysław Struch, a dyplomy 
i nagrody wręczyli prezes Kazi-
mierz Jaruga oraz wiceprezes 
koła Judyta Kułaczkowska.
Wyniki zawodów:
Kategoria juniorów:
1. Maja Klimczak – 595 pkt.
2. Michał Jałocha – 260 pkt.
3. Patryk Śmiecikowski – 0 pkt.
Kategoria kobiet:
1. Izabela Klimczak – 330 pkt.
2. Halina Lasota – 245 pkt.
Kategoria seniorów:
1. Bogdan Kułaczkowski – 1630 p.
2. Dawid Melanowicz – 1050 pkt.

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

• 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

3. Zbigniew Wojniusz – 540 pkt.
4. Artur Jaruga – 510 pkt.
5. Patryk Czekalski – 505 pkt.
6. Bartłomiej Miszon – 505 pkt.
7. Przemysław Radzi – 410 pkt.
8. Ryszard Winiarski – 350 pkt.
9. Jerzy Lasota – 315 pkt.
10. Jerzy Śmiecikowski -310
11. Mirosław Zabłocki – 245 
12. Leszek Sierota – 210 pkt.
Puchar za największą rybę ufun-
dował właściciel - BBQBURGER 
Michał Latos, a otrzymał go 
Bogdan Kułaczkowski, który 
złowił leszczyka o wadze 295g.
Nagrodę o wartości 200 PLN wy-
losował Bartłomiej Miszon.

Koło PZW Lin w Sulęcinie

70-lecie Zespołu Szkół w Sulęcinie
SULĘCIN

D y r e k c j a , 
Grono Pe-
dagogiczne, 
Uczniowie, 
Pracownicy, 
Rada Rodzi-
ców Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulęci-

nie mają zaszczyt zaprosić na 
obchody 70. Rocznicy Powsta-
nia Szkoły, połączone ze Zjaz-
dem Absolwentów. Uroczy-
stość odbędzie się 20 listopada 
2015 roku. Szczegóły oraz pro-
gram obchodów dostępne na 
na stronie internetowej szkoły: 
www.zsliz-sulecin.edu.pl

Kolejne bezpłatne badania
LUBNIEWICE

Gmina Lubniewice zaprasza 
mieszkańców na kolejne bez-
płatne badania. Tym razem w 
ramach akcji Zdrowa Gmina Lub-
niewice wykonane zostaną ba-
dania: TSH, Morfologia, Glukoza, 
PSA-mężczyźni po 40 roku życia.
Badania odbędą się 17 listopa-
da, od godz. 8.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury „Pod Morwą”. 
Konieczna jest wcześniejsza re-

jestracja telefoniczna pod nume-
rem. 728990122 lub osobiście w 
pok. nr 14 w Urzędzie Miejskim 
w Lubniewicach   w dniach od 
9.11 do 13.11. 2015 r. (włącznie) 
w godzinach pracy UM. Przy re-
jestracji trzeba podać nr PESEL. W 
przypadku badania z krwi w dniu 
badania trzeba być na czczo.

 
Red.

Komunikat w sprawie wody
KRZESZYCE

Wójt Krzeszyc informuje miesz-
kańców, że woda z sieci wodocią-
gowej po przegotowaniu nadaje 
się do picia. Urzędnicy nadal jed-
nak proszę o ograniczanie zuży-
cia do minimum. 

Sytuacja jest pokłosiem poważ-
nej awarii pomp wodociągo-
wych obsługujących ujęcie wody 
w Malcie. Jest to jedyne ujęcie 
wody w gminie Krzeszyce.

Red.
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Biliśmy rekord z Fundacją WOŚP
SULĘCIN

Uczniowie, pracownicy, nauczy-
ciele razem z zaproszonymi go-
śćmi wzięli udział w akcji, którą 
zorganizowała Fundacja Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Akcja przypadła na „Dzień 
Przywracania Czynności Serca“. 
Cała Polska Uczy Ratować i sku-
tecznie prowadzić resuscytację 
krążeniowo - oddechową, to 
główne zadania, w który nasza 
placówka jest zaangażowana od 
2010 roku. Przeszkolone, dzieci i 
młodzież uczestniczyły w prowa-
dzeniu nieprzerwanego masażu 
serca, który jest podstawą przy-
wracania czynności życiowych 
wśród osób poszkodowanych. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie z dyrektorem 
Danutą Malinowską na czele, po raz trzeci był organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Bicia Re-
kordu w jak największej liczbie osób prowadzących resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Nasz Ośrodek był jedną 
z 1041 instytucji w Pol-
sce, które wzięły udział 
w tym niesamowitym 
przedsięwzięciu. Pod-
czas zorganizowanej 
akcji w hali sportowej 
liceum, w godzinach 
12.00 - 12.30, skutecznie 
prowadziliśmy resuscy-
tację na siedmiu fanto-
mach, zwiększając wśród 
uczestników spotkania 
świadomość, jak ważne 
są czynności pierwszej pomocy, 
podjęte na rzecz osób nieprzy-
tomnych. Zgodnie z danymi 
przekazanymi przez Fundację 

WOŚP w całej akcji uczestniczy-
ło 88   444 osób, które miejmy 
nadzieję, pobiły rekord z 2013 
roku   (85.000 osób.). Ostateczne 

wyniki zostaną przedstawione 
przez Fundacją po spłynięciu 
informacji ze wszystkich insty-
tucji. Ze względu na niesprzyja-
jące warunki pogodowe, akcję 
na dwie godziny przed rozpo-
częciem, przeniesiono z Placu 
Czarnieckiego do hali sporto-

wej przy liceum. Uczest-
niczyło w niej około 160 
osób. Za udostępnienie 
hali serdeczne dziękujemy 
dyrektor LO Aleksandrze 
Jasickiej. Na zakończenie 
rozdaliśmy 150 apteczek 
pierwszej pomocy, które 
w ramach udziału w biciu 
rekordu, przekazała nam 
Fundacja WOŚP. 
Inicjatorem oraz koordy-
natorem akcji była Kata-
rzyna Dziadas, nauczy-

ciel SOSW, przeszkolony przez 
Fundację WOŚP. W tym szcze-
gólnym dniu zanim rozpoczęto 
właściwą resuscytację krążenio-

wo - oddechową, nauczycielka 
wskazała istotę pierwszej po-
mocy, a także udzieliła krótkie-
go instruktażu, jak prawidłowo 
prowadzić działania, niejedno-
krotnie, ratujące życie człowieka. 
Następnie goście zaproszeni, na-
uczyciele i uczniowie przystąpili 
do 30-minutowej akcji reanima-
cyjnej, tym samym sprawdzając 
swoje umiejętności i udowad-
niając, że pierwsza pomoc jest 
bardzo ważna!!! pokazaliśmy 
europie, jak polska ratuje życie! 
a polsce, jak sulęcin ratuje osoby 
poszkodowane! 
wszystkim serdecznie dziękuje-
my za udział w akcji i zapraszamy 
za rok! serdeczne podziękowania 
przekazujemy panu Tadeuszowi 
Malawskiemu, prezesowi firmy 
Molex sp. z.o.o za zasponosoro-
wanie 150 maseczek do sztucz-
nego oddychania, dzięki którym 
sulęcińska akcja mogła mieć taki 
wymiar.                                    (SOSW)

Historia obozu i więzienia w Sonnenburg
SŁOŃSK

28 października 2015 r. w Mu-
zeum Martyrologii w Słońsku 
odbyła się pierwsza prezentacja 
filmu dokumentalnego o obozie 
koncentracyjnym i więzieniu w 
Sonnenburgu. Film jest efektem  
projektu Stowarzyszenia Oder-
läufe e.V.  zs.Kuhbrűcke 24; D 
15328 Kűstriner Vorland i Gminy 

Słońsk, realizowanego z mło-
dzieżą z Zespołu Szkół w Słoń-
sku oraz zaprzyjaźnionej szkoły 
z Fürstenwalde. Powstał on pod 
okiem specjalistów - reżysera 
Tobiasa Lenela oraz Eweliny 
Wanke. Motywem przewodnim 
były „czarne karty” historii Słoń-
ska dawnego Sonnenburga. 

Zrealizowany film od początku 
do końca to dzieło młodzieży 
zaangażowanej w tworzenie do-
kumentu.
Prace nad filmem rozpoczęły się 
wiele miesięcy wcześniej  pod-
czas wspólnych warsztatów, któ-
re odbyły się w Słońsku i Treb-
nitz. Młodzież z Polski i Niemiec 

wspólnie analizowała dokumen-
ty i zdjęcia dotyczące obozu, 
przeprowadzała i nagrywała wy-
wiady ze świadkami historii oraz 
z mieszkańcami Słońska. 
Znaczący wkład do powstania 
filmu wnieśli nauczyciele historii 
Artur Wysokiński oraz Mariusz 
Wojnarowski, którzy czuwali 
nad pracami podczas realizacji 
filmu oraz pełnili rolę opieku-
nów młodzieży. W projekcie 
ze strony polskiej udział wzięli 

następujący uczniowie: Ernest 
Bajorat, Aleksandra Kryczka, 
Angelika Kalisz, Konrad Czuj-
kowski, Bartosz Łyczkowski, 
Oliwia Brzostowska, Marta 
Chochulska, Martyna Tychoń-
czuk, Agnieszka Tychończuk, 
Bartosz Matkowski, Grzegorz 
Jankowski.
Film będzie stałym elementem 
ekspozycji muzealnej w słoń-
skim Muzeum Martyrologii.

Red. na podst. www.slonsk.pl
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Na sygnale  

Prędkość nie popłaca
W niedzielę 4 października w Tur-
sku policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Sulęcinie do kontro-
li drogowej zatrzymali kierującą 
samochodem osobowym marki 
BMW, która w terenie zabudowa-
nym przekroczyła dozwoloną 
prędkość o 56 km/h. 24-latka utra-
ciła prawo jazdy na trzy miesiące. 
Kobieta została ukarana manda-
tem oraz otrzymała punkty karne.
We wtorek 6 października poli-
cjanci WRD w Boczowie przy ul. 
Sikorskiego do kontroli zatrzymali 
kierującego samochodem oso-
bowym marki Hyunday Coupe. 
Okazało się, że 24-letni mężczyzna 
nie posiadał uprawnień do kiero-
wania a pojazd obowiązkowego 
ubezpieczenia OC. Policjanci na-
łożyli na sprawcę wykroczenia 
mandat karny w wysokości tysiąca 
złotych. Na podstawie przepisów 
Ustawy Prawo o Ruchu Drogo-
wym pojazd został odholowany 
na parking strzeżony.
Tego samego dnia w Tursku funk-
cjonariusze zatrzymali do kontroli 
kierującą samochodem osobo-
wym marki Renault, która w tere-
nie zabudowanym przekroczyła 
dozwoloną prędkość o 56 km/h. 
23-letniej kobiecie zatrzymano 
prawo jazdy na okres trzech mie-
sięcy oraz ukarano mandatem 
karnym i nałożono punkty karne.
W piątek 9 października w Ostro-
wiu policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Sulęcinie zatrzymali 
do kontroli kierującego samo-

chodem osobowym marki Audi. 
Laserowy miernik wykazał, że 
kierowca jechał z prędkością 105 
km/h. 23-letniemu mieszkańcowi 
powiatu krośnieńskiego policjan-
ci zatrzymali prawo jazdy i ukarali 
go mandatem w wysokości 500 
złotych i 10 punktami karnymi.
W czwartek 22 października w 
Sulęcinie na ul. Lipowej policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Sulęcinie i SZA KWP w Gorzowie 
Wlkp. zatrzymali do kontroli kieru-
jącego samochodem ciężarowym 
marki Citroen Nemo. 21-letni 
mężczyzna w terenie zabudowa-
nym jechał z prędkością 122km/h 
przy ograniczeniu do 50 km/h… 
Funkcjonariusze zatrzymali mu 
uprawnienia do kierowania, nało-
żyli mandat oraz punkty karne.
Z kolei w poniedziałek 2 listopa-
da znów w miejscowości Ostrów 
policjanci do kontroli zatrzymali 
kierującego samochodem osobo-
wym marki VW Passat, który prze-
kroczył w terenie zabudowanym 
dozwoloną prędkość o 72 km/h. 
20-letni mieszkaniec powiatu zie-
lonogórskiego utracił prawo jazdy 
na najbliższe trzy miesiące. Poli-
cjanci nałożyli na niego mandat i 
punkty karne.

Obywatelskie ujęcie nietrzeź-
wego kierującego
W poniedziałek 26 października 
około godziny 19:30 do dyżurne-
go Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie zadzwonił mężczyzna, 
który przekazał, że jadąc z Sulęci-
na w kierunku Turska inny uczest-
nik ruchu drogowego zmusił go 
do zjechania na pobocze. Spo-
sób w jaki poruszał się kierujący 
volkswagenem zaniepokoił go, 
dlatego też postanowił zawrócić 
i zatrzymać nieodpowiedzialne-
go kierującego – po zatrzymaniu 

zastał w pojeździe także pasaże-
ra, który jak się okazało miał 2,78 
promila w organizmie - próbował 
wysiąść z pojazdu, lecz z uwagi na 
stan nietrzeźwości wpadł do rowu 
doznając urazu ręki… 56-letni kie-
rujący miał 1,28 promila alkoholu 
w organizmie - policjanci zatrzy-
mali mu prawo jazdy, natomiast 
samochód został odholowany na 
parking strzeżony. 
Za przestępstwo kierowania po-
jazdem w stanie nietrzeźwości 
mieszkaniec powiatu gorzowskie-
go odpowie przed Sądem. Grozi 
mu grzywna od 5000 zł, kara do 
dwóch lat pozbawienia wolności 
oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych od roku do 
dziesięciu lat.

998
Wypadki pod Małuszowem
W czwartek, 15 października do 
Stanowiska Kierowania w Su-
lęcinie wpłynęło zgłoszenie o 
wypadku drogowym za miejsco-
wością Małuszów w kierunku To-
rzymia . Po dojeździe zastępów 
na miejsce zdarzenia stwier-
dzono, że doszło do czołowego 
zderzenia dwóch samochodów 
osobowych. Kierowcy opuścili 
swoje pojazdy o własnych siłach. 
Jednego z kierujących z bólem 
pleców pogotowie zabrało do 
szpitala na obserwację. Działania 
zastępów polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia oraz 
odłączeniu akumulatorów.
W poniedziałek 19 październi-
ka do Stanowiska Kierowania w 
Sulęcinie wpłynęło zgłoszenie o 
kolejnym wypadku drogowym 
w Małuszowie. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia zastano samo-
chód osobowy leżący na boku w 
przydrożnym rowie. W samocho-
dzie znajdowały się dwie osoby z 
zachowaną świadomością i bez 

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

oraz www.strazsulecin.pl

widocznych obrażeń. Osoby te, 
po udzieleniu im kwalifikowanej 
pierwszej pomocy zostały ewa-
kuowane z pojazdu i przekazane 
zespołom PRM. W uszkodzonym 

samochodzie został odłączony 
akumulator.

Rodzinie, kapłanom, znajomym oraz 
wszystkim życzliwym, którzy wzięli udział 

w godnym pożegnaniu mojej Kochanej Żony, 
naszej Mamy i Babci

Śp. Danuty Sroki
serdeczne podziękowania składa rodzina.

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

Śp. Janiny Waldun
za złożone kondolencje i pomoc przy 

organizacji pogrzebu serdeczne podziękowanie 
składają: mąż Edward, syn Ryszard, córka 

Monika z mężem oraz wnuki.
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Zakres obowiązków:
• zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia;
• podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla 

zabezpieczenia placówki;
• bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb 

interwencyjnych oraz dyrekcji firmy w przypadku zaistnienia 
stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Firma ILTRANS 
z siedzibą w Ośnie Lubuskim

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres:                 
info@iltrans.eu  Tel. kontaktowy: 95 755 87 11

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami

Dozorca

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na okres próbny z możliwością stałego 

zatrudnienia;
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Wymagania:
• odpowiedzialność, sumienność, umiejętność organizacji czasu 

pracy;
• gotowość podjęcia pracy w godzinach nocnych.

Pogrzeb odbył się 24 października w koście-
le w Gliśnie. Marian Zwierzchowski urodził 
się 2 grudnia 1922 r. na Polesiu, na Ukrainie. 
Miał pięciu braci, z czego trzech zginęło na 
wojnie. W 1944 r. wstąpił do polskiego woj-
ska. Była to 4 Dywizja, 12 Pułk Piechoty, ba-
teria 12 mm. Od kwietnia do lipca przeszedł 
ćwiczenia na Ukrainie, nad Morzem Czar-
nym. Po powrocie, w okolicach Lublina, zło-
żył przysięgę wojskową i został wysłany na 
front. Żołnierze przyjechali nad Wisłę, aby jej 
bronić. Zatrzymali się w Otwocku nad rzeką 
Świder. Tam walczyli do 1945 r. Dalej ruszy-
li w kierunku Warszawy. Przybyli do niej 17 
stycznia, już po jej zdobyciu, gdyż należał do 
jednostek zapasowych. Następnie uczestni-
czył w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu, 
które trwały 18 dni. Wojsko polskie poniosło 
tam duże straty. Po miesięcznym odpoczyn-
ku ruszyli na Berlin, gdzie przybyli po jego 
zdobyciu.
Do 5 maja 1945 r. gonił nieprzyjaciół. Dotar-
li do rzeki Łaby, gdzie zatrzymali się i gdzie 
usłyszał wiadomość, że Niemcy skapitulo-
wały. Po powrocie do ojczyzny rozpoczęło 
się zwalnianie żołnierzy do domu rozpoczy-
nając od najstarszych roczników. Mariana 
Zwierzchowskiego zwolniono w lutym 1947 
r. W tym saym roku przybył do Glisna ze swo-
imi rodzicami, którzy uciekli z Ukrainy i tutaj 
się osiedlili. W Gliśnie ukończył szkołę. Tutaj 
ożenił się 17 kwietnia 1948 r. Ma czworo 

Pożegnaliśmy Mariana Zwierzchowskiego
LUBNIEWICE

Zmarł Marian Zwierzchowski, najstarszy kombatant na terenie gminy Lub-
niewice i jedyny w Gliśnie, jeden z pierwszych osadników Lubniewic, wal-
czący za wolność naszego narodu. Kombatant, któremu należą się wszel-
kie honory za ofiarną walkę podczas II wojny światowej. Świadek trudnych 
wydarzeń, działający na rzecz Glisna i gminy Lubniewice.

dzieci – trzy córki i syna, siedmioro wnuków 
oraz dziewięcioro prawnuków.
Glisno w czasie wojny nie było mocno znisz-
czone. Była to wioska rolnicza, ale także 
wioska, w której osiedlało się bardzo dużo 
osadników Ludowego Wojska Polskiego. 
Ludzie ci, w czynie społecznym wybudowali 
szkołę, która nosiła nazwę Osadników Ludo-
wego Wojska Polskiego. Zawiązał się też tu 
ZBOWID, do którego należeli żołnierze, jak 
również podopieczni, czyli żony poległych 
wojskowych. Marian Zwierzchowski należał 
do komitetu rodzicielskiego, gdzie był czo-
łowym działaczem. Odznaczony medalami: 
za zdobycie Warszawy, Zasłużony na Polu 
Chwały – medal trzeciej klasy, Krzyżem Ka-
walerskim, odznaką Zasłużonego Rolnika.
 Komendant Straży Pożarnej w latach 1968-
1978, radny gminy Lubniewice (dwie ka-
dencje), ławnik w Sądzie Grodzkim w latach 
1958-1961.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Virtuti Militari. Otrzymał Medal za War-
szawę 1939, Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk 16 
września 1945, Medal-Zwycięstwo i Wol-
ność-1945. W 2013 roku został odznaczony 
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Żołnierzy 
Wojska Polskiego.
W 2014 odznaczony tytułem i medalem „Za-
służony dla Gminy Lubniewice”. 

Aleksandra Górecka
www.Lubniewice.pl

Ciepłe życzenia z okazji Dnia Chłopaka
SULĘCIN

Uczennice prezentowały się na profesjo-
nalnym wybiegu  w strojach codziennych, 
sportowych i wieczorowych niczym za-
wodowe modelki. Obok urody, wdzięku 
i gracji dziewczęta dokonywały autopre-
zentacji i wykazywały się wiedzą związaną 
z historią i funkcjonowaniem szkoły, która 
jak wiemy obchodzi w tym roku 70-lecie 
istnienia. Niełatwym zadaniem okazała się 
konkurencja, w której kandydatki musiały 
rozpoznać narzędzia używane  przez me-
chaników i mechatroników. Jury na czele 
z Wiktorią Bieszcz - ubiegłoroczną miss 
szkoły, miało twardy orzech do zgryzienia, 
a oczekiwanie na 
ostateczne wyniki 
wyborów umilały 
publiczności  wy-
stępy Dagmary 
Dudurycz.  
Miss publiczności  
została nagrodzo-
na wielkimi bra-
wami Dominika 
Lachowicz. Tytuł  I 
wicemis przypadł 
sympatycznej i 
ślicznej Patrycji 
Gontowicz, nato-
miast Miss Szkoły 

Już po raz czwarty w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie w dniu swojego Święta, mężczyźni wybrali 
najpiękniejsza uczennicę w szkole. Cała impreza została przygoto-
wana i przeprowadzona przez SU pod opieką Moniki Hartman i Ka-
roliny Ignatowicz. 

a.d. 2015 została Klaudia Lemiszewska, 
której  wielu wróży karierę zawodowej 
modelki.  Dyrektor Szkoły, Grażyna So-
bieraj pogratulowała wszystkim kan-
dydatkom odwagi, urody, inteligencji  i 
podkreśliła, że każda kobieta ma w sobie 
coś pięknego. Sztuką jest to piękno do-
strzegać. Oczywiście nie zabrakło także 
ciepłych życzeń dla całej męskiej części  
szkolnej społeczności w dniu ich Święta.

Natasza Kiewro
Karina Rogowska
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- 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

Listopad
09.11-15.11 – Apteka  „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16” w Sulęcinie
16.11-22.11 - Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1
23.11-29.11 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
30.11-06.12 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
Grudzień
07.12.-13.12 – Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie

Która apteka czynna?
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.

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

PROMOCJA

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D 

OLEJE ORLEN PLATINUM OD 45 ZŁ ZA 4,5L

DO KAŻDEGO POJEMNIKA 4,5 L 
KOSMETYKI SAMOCHODOWE - GRATIS
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wOlny mOduł

100 x 138 mm

REGIONALNY DYSTRYBUTOR:
• kasy fiskalne (sprzedaż, serwis)
• NC + 
• alarmy
• monitoring

NC +  59 kanałów już za 19.90!

Idą
 święta, a Ciebie przeraża sprzątanie?

A może nie masz czasu i chęci?
ZADZWOŃ!

Posprzątamy za Ciebie!
Oferujemy:
• jednorazowe lub stałe sprzątanie mieszkań i biur;
• mycie okien;
• pranie dywanów;
• sprzątanie wspólnot i osiedli;
• sprzątanie po remontach.

Wykonujemy usługi dla firm i osób prywatnych 
jednorazowo lub okresowo. Ceny ustalamy 

indywidualnie po uwględnieniu rodzaju                             
i częstotliwości wykonywanych czynności. 
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem 

i środkami czystości.

TEL. 883 492 865

SULĘCIN

Naładuj kulturę 
w Sulęcinie
5 listopada w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbyło się 
kolejne spotkanie w sprawie Partnerstwa Lokalnego. 
Obecni byli przedstawiciele wielu sulęcińskich insty-
tucji, szkół, przedsiębiorstw, lokalnych mediów, sto-
warzyszeń i Biblioteki Publicznej. Dyskusji dotycząca 
zagadnień, co i w jaki sposób zrobić, jak działać, jak 
pomóc, by zachęcić młodzież, rodziców, dzieci, do-
rosłych do uczestnictwa w warsztatach kulturalnych, 
oraz skorzystania z szerokiej oferty programowej Su-
lęcińskiego Ośrodka Kultury towarzyszyła niezwykle 
sympatyczna atmosfera. Wspólnie ,,główkowano” 
nad ciekawymi pomysłami i programami współpracy 
z SOK, tak by czerpać z niej obopólną korzyść. Każdy 
z nas może znaleźć wśród szerokiej oferty zajęć, spo-
tkań, imprez to, w czym się realizuje i spełnia. Zachęca-
my, by rodzice zaprowadzili dzieci na zajęcia, pokazali 
dziecku, jak może spędzać wolny czas, obserwowali 

co sprawia mu przyjemność i wybrali spośród 
oferty coś dopasowanego do jego potrzeb. Nie 
ulega wątpliwości, że każdy z nas potrzebuje się 
spełniać chociaż w jakimś ułamku talentu, który 
posiada. 

Ewa Kaczmarzyk

„Łopaty” poszły w ruch
TORZYM

23 października pod Kowna-
tami rozpoczęły się pierwsze 
prace związane z budową Ho-
liday Konwnaty Park. Inwestor, 
firma Kownaty Park Sp. z  o.o. 
przystąpiła do prac związanych 
z wybiciem studni głębinowej 
na potrzeby funkcjonowania 
przyszłej inwestycji. Wody pod-
ziemne czerpane będą z  pozio-
mu 104 metrów. Firma złożyła 
również wniosek o  wydanie de-
cyzji środowiskowej na budowę 
oczyszczalni ścieków. Trwa pro-
ces projektowania infrastruktury 
drogowej i otoczenia parku.
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