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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)

95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

Gmina na skraju bankructwa!
SULĘCIN Tak źle jeszcze nie było. Kto odpowiada za katastrofalny stan publicznej kasy?

REKLAMA
511 225 133
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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

traf

aparaty słuchowe

- Źle się dzieje w naszym urzę-
dzie… Już nam pensje obniży-
li, a teraz wielu z nas boi się, że 
wyląduje na zielonej trawce – 

mówi nam anonimowo jeden 
z urzędników Urzędu Miasta w 
Sulęcinie.

Po naszym tekście z ostatniego 
numeru („Czy w gminie szykują 
się wielkie zwolnienia?”) rozpę-
tała się prawdziwa burza. Dzwo-
nią do nas urzędnicy oraz człon-
kowie ich rodzin, którzy boją się 
o miejsca pracy. Trzeba przyznać, 
że strach ten jest uzasadniony. 
Przypomnijmy: w przesłanym do 
nas miesiąc temu oświadczeniu 
nowy burmistrz Dariusz Ejchart 
pisał, że aby nie przekroczyć 
wskaźników zadłużenia narzu-
conych na jednostki samorządu 
terytorialnego przez Ustawę o Fi-
nansach Publicznych, konieczne 
jest dokonanie drastycznych cięć 
w tegorocznym budżecie gminy. 
- Decyzje które będę musiał pod-
jąć nie będą łatwe, ale niestety 
konieczne. Ponieważ prace nad 

tegorocznym budżetem jeszcze 
trwają, a ich efekt jest zależny od 
decyzji RIO, nie jestem w stanie 
na tym etapie określić dokładnej 
wysokości cięć budżetowych, a 
więc także skali ewentualnych 
zwolnień – pisał do nas D. Ej-
chart. 

Gdzie się podziały miliony?

Według D. Ejcharta najbardziej 
„leżą” finanse gminy. Miesiąc 
temu pisaliśmy, że już w 2014 r. 
nie były ujęte wszystkie rozcho-
dy, a plan spłaty kredytów był 
zaniżony o … 300 tys. zł. Teraz 
okazało się, że była to zaledwie 
kropla w morzu wobec rzeczy-
wistego zadłużenia. – Po analizie 
budżetu na ten rok zaczęliśmy 

przyglądać się dokumentom 
finansowym, m.in. wieloletniej 
prognozie finansowej  i projek-
tom budżetów za dwa poprzed-
nie lata, a także budżetowi, który 
były burmistrz zamierzał reali-
zować w tym roku. Doszliśmy 
wtedy do wniosku, że są one 
niezgodne z zawartymi umowa-
mi kredytowymi – mówiła na ła-
mach „Gazety Lubuskiej” zastęp-
ca burmistrza Iwona Walczak. 
Podkreśla, że ten rok zapowiada 
się tragicznie, bo okazało się, że 
planowane dochody są niereal-
ne do osiągnięcia, co oznacza, że 
w kasie miasta już dziś brakuje… 
3 mln zł. Nie pomaga też fakt, 
że w 2015 r. gmina musi oddać 
bankom 8 mln zł, dlatego szuka 

cd. na s. 3

Wajnert-promocja
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Brawa dla Zuzi i Kacpra

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI – je-
stem na miejscu i zawsze dostęp-
ny, nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście.

Na sprzedaż:
- mieszkania w Sulęcinie :
Długoszyn x8 (okazja), ul. Dudka, 
Pl. Czarneckiego, Pl. Mickiewicza, 
ul. Lipowa, Kościuszki, Torzym, 
Osiedle Żubrów, Przęślice, Kra-
snołęg

-domy:
Drogomin, Rychlik. Lubień x2, 
Sulęcin x3, Torzym x2, Trześniów, 
Słońsk

- działki:
Ostrówek, Bobrówko, Muszkowo, 
Słońsk x5, Torzym x2, 

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, działka na ul. 
Daszyńskiego, hala w Ostrowiu, 
sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2 i 3-pokojowe w Su-
lęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w Torzy-
miu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościuszki, 
Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy 
na: 
http://nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
http://lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

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

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

PRACA

Pożyczki bez BIK  z dojazdem 
do klienta również z 
zajęciem komorniczym. Tel. 
604-792-715 lub 600-500-
626

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

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 52 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 2 piętro w  
Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.
Tel. 513 226 043

Sprzedam mieszkanie w 
Lubniewicach 90 m2 + garaż, 
pierwsze piętro, trzy pokoje, po 
kapitalnym remoncie. 
Tel. 698 368 497

Walentynki
Życzenia przesłane przez naszych czytelników

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Ogłoszenia drobne dla firm 
- od 1 zł za wyraz! Kontakt: 
reklama.progress@op.pl
lub 511 225 133

Dla Ciebie słońca blask 
Dla Ciebie niebo pełne gwiazd 
Dla Ciebie uśmiech i moje łzy 
Dla Ciebie wszystko 
Dla mnie- tylko Ty 
Kochanemu Darusiowi Siunia

Kochana Wiolu! 
Raz są w roku Walentynki, 
Więc dla Swojej dziewczynki 
Moc uścisków niesie wciąż 
Zakochany wiecznie - mąż (Marcin R.) 
Kocham i całuję !!!

Dla sympatycznej Ewy z 
Sulęcina życzenia wielkiej 
miłości przesyła Marcin.

Dla Mojego Wróbelka Kacperka 1000 
całusów - kocham Cię - Mama Ewa

Dariuszu, dziękuję Ci za 
to, co dla nas robisz – 
żona Monika.

Całusy dla moich ukochanych 
wnuczków przesyła babcia 
Marzena z Wędrzyna.

Kochanemu Bartkowi 
kocham Cię, całuję i tęsknię 
mocno Twoja Walentynka 
Martynka :*

Aniu, kocham Cię bardzo mocno każ-
dego dnia, pamiętaj, że jesteś dla mnie 
zawsze najważniejsza i możesz na 
mnie liczyć w każdej chwili – Piotr Z.

Na Walentynki… przesyłam całusów 
kilka,
Delikatnych jak muśnięcie motylka…
Myślę, że jak je poczujesz, to mi się 
zrewanżujesz.
Kochanemu Łośkowi – Klępa ;)

Nie tylko w walentynki, ale 
codziennie jesteś dla mnie 
najważniejsza. Pozdrowienia 
dla Kochanej Kamci, Twój 
ROMEO ;)

Kocham ptaki i obłoki
Kocham cały świat szeroki
Kocham gwiazdy na niebie
A najbardziej kocham ciebie
Dla Paulinki, mąż Marcin  
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Pisząc nie tak dawno w tym miejscu o 
krajobrazach po bitwach, mając na uwa-
dze minione wybory samorządowe, nie 
sądziłem, że owa powyborcza atmosfera 
będzie wisiała nad naszymi głowami aż 
do teraz. Bo mimo, ze głosy wreszcie poli-
czone, koalicje potworzone, stołki pozaj-
mowane, a plakaty pozdejmowane (choć 
nie wszystkie), to duch wyborów wciąż 
jest wśród nas i co jakiś czas złowieszczo 
zawyje, by dać o sobie znać. Oto bowiem 
nowi rządzący, po paru tygodniach „przy-
stosowywania się” do swej nowej sytuacji 
i ochłonięciu po wyborczych sukcesach 
ze zdziwieniem stwierdzają, że władza to 
nie tylko przywileje, przecinanie wstęg, 
te same mowy-trawy podczas lokalnych 

fet i spijanie śmietanki. Tak, tak, trzeba 
wypić coś jeszcze: piwo, które nawarzyli 
ich poprzednicy. I nie jest to bynajmniej 
browarek ze słodkim sokiem, tylko gorz-
ki, trudny do przełknięcia napój o nazwie 
„lokalna zmora” lub „prawdziwy obraz”. No 
bo wystarczy prześledzić medialne do-
niesienia z ostatniego czasu: jedna gmina 
zadłużona, aż huczy, w innej w tajemniczy 
sposób zniknęły miliony, jeszcze kolejna 
robi takie cięcia, że sam profesor Religa 
pokiwałby z uznaniem głową, gdzie in-
dziej natomiast trwa wymiana całej załogi 
urzędu, no bo przecież ten się nie spraw-
dził, tamten się spóźniał, a następny za 
długo przesiadywał w toalecie, nosząc w 
dodatku mało gustowny krawat. Coraz 

Dziel i rządź
częściej padają też zapowiedzi zgłoszenia 
poprzednika do różnych instytucji, które 
mają przyjrzeć się dobrze lub niedobrze 
wydanej kasie, a nawet do prokuratora. 

Boję się, że w tym całym kołowrotku 
mało kto zwraca uwagę, iż obok gabi-
netu szefa gminy czy powiatu znajdują 
się pomieszczenia, w których obsługi-
wani mamy być my, szarzy mieszkańcy, 
a urzędnicy są powoływani dla nas, a nie 
na odwrót. Miejmy więc nadzieję, że we-
wnętrzne sprawy urzędnicze, które nie-
kiedy, trzeba to przyznać, wołają o po-
mstę do nieba, a przede wszystkim o jak 
najszybsze wyjaśnienie, nie przesłonią 
panom w garniturach (lub paniom w gar-
sonkach) tego, po co znaleźli się w swych 
nowych, wygodnych fotelach. Na opisa-
nie powyższej sytuacji wystarczy stara, 
rzymska maksyma divide et impera (dziel 

i rządź). Mimo, że w jej pierwotnym zało-
żeniu chodziło o coś innego, to jej wymo-
wa jak najbardziej oddaje sens obecnej 
sytuacji w wielu magistratach. Chcesz 
rządzić? To rządź. Ale musisz podzielić 
czas na pozamiatanie swego podwórka 
oraz na sprawy tych, którzy cię wybrali. 
Miejmy nadzieję, że 
taka równowaga zo-
stanie zachowana.

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

SULĘCIN

Opłatek kombatantów

Gmina na skraju bankructwa!
cd. ze s. 1

oszczędności gdzie się da: planowane są 
zwolnienia, pracownicy urzędu (z burmi-
strzem włącznie) mają obniżone pensje o 
10 proc., radni będą pobierać niższe die-
ty, będą negocjacje z bankami, ale to i tak 
wciąż mało.

Były burmistrz nie wie o długach?

O swojej sytuacji gmina zawiadomiła 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicz-
nych, a w urzędzie trwa właśnie kontrola 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. RDFP 
na zbadanie sprawy ma 4 miesiące. Po 
tym czasie może dać upomnienie, karę 

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www

pieniężną czy naganę. W wyjątkowych 
sytuacjach może być też orzeczony zakaz 
pełnienia funkcji publicznych.
Były burmistrz Sulęcina, a obecnie wice-
starosta sulęciński Michał Deptuch twier-
dził na łamach „Gazety Lubuskiej”, że „o 
długach nic nie wie, wypowiadać się nie 
chce, bo mu to niepotrzebne, a następca 
zawsze będzie grymasił”.

Wojciech Obremski 

W następnym numerze rozmowa z za-
stępcą burmistrza Sulęcina Iwoną Wal-
czak.

31 stycznia w sali kameralnej Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury odbyło się Spo-
tkanie Opłatkowo – Noworoczne, zor-
ganizowane przez burmistrza Sulęcina 
oraz Koło Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych w Sulę-
cinie, Związek Inwalidów Wojennych 
RP Koło w Sulęcinie oraz Koło Związku 
Sybiraków w Sulęcinie. 

Oprócz władz i członków wszystkich 
trzech organizacji oraz gospodarza, 
burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta 
w  spotkaniu udział wzięli: poseł RP Bo-
żena Sławiak, starosta sulęciński Patryk 
Lewicki, przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Dąbroś, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Ja-
cykowski, proboszcz 
ks. Piotr Mazurek, kie-
rownicy gminnych i 
powiatowych instytucji, 
szef Wydziału Rekrutacji 
WKU w Gorzowie Wlkp. 
mjr Robert Barylak, 
byli radni Rady Miej-
skiej Leon Szczepański 
i Danuta Szymańska, 
prezes Zarządu Oddzia-
łu Związku Sybiraków w 
Gorzowie Wlkp. Jadwi-
ga Ostrowska, kierow-

nik Zarządu Biura Okręgowego Związku 
Inwalidów RP w Poznaniu Zbigniew Gó-
ralewicz oraz delegacje oddziałów tere-
nowych wszystkich trzech organizacji. 
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem 
wszystkich członków organizacji kom-
batanckich przez sekretarza gminy Mi-
rosławę Maszońską. Uroczyście wpro-
wadzono sztandar i wysłuchano hymnu 
Sybiraków. Następnie odznaczenia w 
sprawie nadania medalu „Za zasługi dla 
obronności kraju” wręczył mjr Robert Ba-
rylak z WKU w Gorzowie Wlkp. Oprawę 
muzyczną spotkania przygotowały solist-
ki Studia Piosenki SOK pod opieką instruk-
tora Waldemara Handzlewicza.

Agnieszka Mazurczak

Oto przegląd wydarzeń, jakie miały 
ostatnio miejsce w Zespole Szkół Li-
cealnych i Zawodowych w Sulęcinie. A 
trzeba przyznać, że działo się wiele…

- „Szkolna strefa zdrowych kalorii” - to ty-
tuł kolejnego projektu, który uplasował 
Zespół Szkół na czołowym miejscu wśród 
projektów z  całej Polski. Szkoła otrzyma-
ła grant w postaci wsparcia finansowego 
na reaktywację i  modernizację sklepiku 
szkolnego. 
- W grudniu w szkole spotkali się ucznio-
wie, dyrekcja, grono pedagogiczne, 
pracownicy administracji i obsługi oraz 
zaproszeni goście na spotkaniu świątecz-
no-noworocznym. W świąteczną atmosfe-
rę wprowadzili ucznio-
wie Szkolnego Koła 
Teatralnego „Bystrzyki”, 
wystawiając sztukę te-
atralną pt. „Opowieść 
wigilijna” oraz uczen-
nice ze Szkolnego Koła 
Muzycznego, które przy 
akompaniamencie pia-
nina wykonały kolędy 
i pastorałki.  
- 12 grudnia Domini-
ka Małecka z klasy III 
liceum ogólnokształ-
cącego z dodatkowym 

SULĘCIN Nowy sklepik, wigilijne spotkanie, stypendia i wizyta Mikołaja, czyli…

Pracowity koniec roku
przedmiotem wybrane zagadnienia 
bezpieczeństwa publicznego i Patryk 
Stawujak z klasy IV technikum w za-
wodzie technik mechanik odebrali w 
Gorzowie Wlkp. stypendia premiera za 
bardzo dobre wyniki w nauce. 
- W pewien grudniowy poranek szkołę 
odwiedził św. Mikołaj i jego pomocnice 
- śliczne śnieżynki (na zdjęciu). Ponadto 
Szkolne Koło Wolontariatu, przy wsparciu 
wychowanków internatu, zebrało fundu-
sze na paczki dla dzieci z oddziału dziecię-
cego Szpitala Powiatowego w Sulęcinie. 
Mikołaj i śnieżynki chętnie dołączyli do 
charytatywnej akcji i pomogli obdarować 
chore dzieci. 

(red.)
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BUDOWNICTWO PASWNE 
II ETAP budowy osiedla Zielone Wzgórze (Green Hill) w Sulęcinie. 

W związku z rozpoczęciem budowy czwartego budynku chciałbym Państwu przybliżyć pojęcie budownictwa pasywnego. To nowość, która ze względu na 
koszty, ma duże problemy z rozwojem na terenie Polski. Bogate kraje jak Niemcy, Austria stosują takie rozwiązania na masową skalę. Z drugiej strony w Polsce bra-
kuje jeszcze wykonawców, projektantów, którzy mają doświadczenie, wiedzę i są w stanie zachować odpowiedni standard w czasie budowy. 

Dla przykładu opiszę co rozumiemy przez mieszkanie wykonane w standardzie pasywnym. Proszę sobie wyobrazić igloo, tylko że zamiast lodu użyjemy np. 
30cm styropianu. Dokładnie przycięte bloki zapewnią nam doskonały komfort cieplny, czyli termoizolacje. Następnie musimy zadbać o szczelność powietrzną nasze-
go igloo, aby zimne powietrze nie przedostawało się do środka, a ciepłe na zewnątrz (specjalny ciepły montaż okien i drzwi). Jeśli uda nam się wykonać poprawnie 
te elementy, to do ogrzania naszego mieszkania potrzebna będzie moc 10 watów na każdy m2. Czyli dla domu/mieszkania o powierzchni np.. 70m2 x 10W/m2= 
700Wx 1h= 0,7kWh. Nie zapominajmy że do życia potrzebujemy świeżego powietrza, które zapewni nam system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na 
poziomie min. 80%. W specjalnym wymienniku wywiewane zużyte powietrze z wewnątrz przekazuje ciepło świeżemu powietrzu czerpanemu  
z zewnątrz.  

Anegdota, która dobrze obrazuje dom/mieszkanie pasywne, to: przy przekazaniu mieszkania i odbiorze kluczy, żona pyta się męża:  
Kochanie, gdzie w naszym nowym mieszkaniu są grzejniki? Mąż zdziwiony patrzy na żonę, wręcza jej małą farelkę o mocy 700W i mówi, włącz ją Kochanie!, jak 
będzie Ci zimno. Elektryczny czajnik ma moc 2000W, także wystarczy na ogrzanie prawie 3 mieszkań. To  trafne porównanie.  Oczywiście w takim mieszkaniu nie 
ma potrzeby wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wystarczy ogrzewanie powietrza nawiewanego z zewnątrz. Dla komfortu miesz-
kańców montujemy najnowocześniejszy klimatyzator w klasie A+++/A+++. Nie dość, że spełnia on rolę pompy ciepła przy ogrzewaniu i chło-
dzeniu, to dodatkowo eliminuje w 99% wirusy, posiada filtr antybakteryjny  oraz jonizator,  który aktywnie oczyszcza powietrze. Dodatkowo w 
celu oszczędności energii elektrycznej zakładamy panele fotowoltaiczne o mocy 2000W, które zapewnią np. ciepłą wodę. Dzięki takim rozwią-
zaniom, w takim mieszkaniu każdy płaci za to, co faktycznie zużywa, a przewidywany koszt utrzymania mieszkania wraz z energią elektrycz-
ną będzie na poziomie ok. 200-350 zł/miesięcznie.  Największym kosztem utrzymania takiego mieszkania będzie zimna woda oraz śmieci, a 
nie jak teraz centralne ogrzewanie. 

Koszt mieszkania pasywnego.  
Różnica w cenie pomiędzy mieszkaniem 70 m2 energooszczędnym w tradycyjnej technologii z ogrzewaniem podłogowym, a mieszkaniem 
pasywnym to kwota ok 48.000 zł.  Można skorzystać z dopłaty w wysokości 16.000 zł z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej. Chętnych zapraszam do rezerwacji jednego z trzech dostępnych mieszkań w tym standardzie lub do budowy domu w no-
woczesnym pasywnym standardzie.  Na każdym etapie budowy jesteśmy w stanie pomóc Państwu w doborze rozwiązań, która po-
mogą Państwu oszczędzać w przyszłości na ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody.  

 

Piotr Strzelczyk –certyfikowany mistrz rzemiosła budownictwa pasywnego 

Kontakt z 
nami 
Zadzwoń, aby dowie-
dzieć się więcej o 
naszych usługach i 
produktach  

Wiktor Arrow 
ul. Konst. 3 Maja 4/6 
66-300 Międzyrzecz 
tel. (790) 753-751 
tel. (95) 742 67 10 
biuro@wiktorarrow.pl 

Rozmowa z Patrykiem Lewickim, 
nowo wybranym starostą sulęcińskim, 
o doświadczeniu, priorytetach i decy-
zjach politycznych

-  Jak się Pan czuje jako najmłodszy sta-
rosta w Polsce?
- Po prostu dobrze. Bez kompleksów, ale 
też bez triumfalizmu. Przede wszystkim 
najmłodszy nie znaczy najmniej doświad-
czony. Od wielu lat pracuję w stowarzy-
szeniach. Wszyscy aktywni ludzie wiedzą, 
że to najlepsza szkoła demokracji i pracy 
społecznej. Wiele stowarzyszeń zakłada-
łem sam lub we współpracy  z innymi, z 
czego jestem bardzo  dumny. Tak powsta-
ły: „Wiarus”, Grochowiacy, „Razem Żubrów” 
oraz stowarzyszenie Parasol. Od lat zwią-
zany jestem z  Lokalną Grupą Działania 
„Kraina Szlaków Turystycznych” oraz Lo-
kalną Grupą Rybacką „Wodny Świat”. Od 
2012 r. jestem przewodniczącym Federa-
cji Młodych Socjaldemokratów  w woje-
wództwie. Federacja ma swoje struktury 
w 11 powiatach i ponad 200 członków. 
Przez ostatnie 4 lata miałem też możli-
wość poznać zarządzanie powiatem z per-
spektywy wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu. Co do triumfalizmu - nie mam 
czasu na przeżywanie sukcesu. Od razu 
wziąłem się do pracy.
- Wicestarostą został Michał Deptuch. 
Skąd decyzja SLD o wejściu w koalicję 
z PSL?
- Z decyzji wyborców. To mieszkańcy wy-

ROZMOWA PRZEKROJU

Bez kompleksów i bez tryumfalizmu

brali radnych. Na 15 radnych, sześć man-
datów przypadło PSL. W Zarządzie Powia-
tu znaleźli się także aktywni członkowie 
PO i SLD. Powstała koalicja, która będzie 
pracowała nad realizacją dobrych pomy-
słów dla mieszkańców.
- Czy szykuje Pan zmiany w urzędzie?
- Urząd, jaki zastałem pracuje prawidłowo, 
jest uporządkowany i dość dobrze zorga-
nizowany. Mój poprzednik zadbał o wyso-
kie standardy obsługi interesantów. Nie 
mam powodów do dużych zmian. Jeżeli 
nastąpią zmiany, to tylko usprawniające. 
W relacjach z interesantami starostwa kie-
rujemy się zasadą: URZĘDNIKU: nie ma dru-
giej takiej okazji, aby zrobić dobre pierwsze 
wrażenie.
- Jakie ma Pan priorytety na najbliższe 
4 lata?
- Ponieważ ustalenie zadań należy rozpo-
cząć od diagnozy potrzeb i możliwości, 

podjęliśmy pracę nad nową Stra-
tegią Rozwoju Powiatu Sulęciń-
skiego. Uruchamiamy Centrum 
Obsługi Inwestora, w ramach któ-
rego przewidujemy współpracę 
z gminami, organizacjami praco-
dawców, biurami obrotu nieru-
chomości oraz mediami. Tworzy-
my spójną ofertę inwestycyjną, jej 
pierwszy efekt - materiał informa-
cyjny był dostępny podczas spo-
tkania regionalnych przedsiębior-
ców w Sulęcinie z okazji jubileuszu 
Izby Przemysłowo-Handlowej. To 
nowe otwarcie na współpracę z 

inwestorami. Mam także plany związane z 
rozwojem kontaktów z  partnerami zagra-
nicznymi. Przy realizacji wszelkich projek-
tów istotne będzie dla mnie współdziała-
nie z naszymi gminami.
Moja lista zadań jest precyzyjna, chociaż za 
wcześnie, by mówić o tym w szczegółach. 
Niedawno zakończyliśmy duże inwestycje 
w powiatowych szkołach średnich. Będę 
wspierał dalszy rozwój obu placówek 
stosownie do możliwości finansowych 
powiatu. Kolejna kwestia to wspieranie 
stowarzyszeń i organizacji społecznych – 
to w organizacjach pozarządowych rodzą 
się oddolne inicjatywy lokalne. Zależy mi 
na ich wzmocnieniu. Na naszym terenie 
działają głównie stowarzyszenia. Zaczą-
łem od powołania Rady Organizacji Po-
zarządowych o funkcjach opiniodawczo-
-doradczych. Przy okazji przypominam 

wszystkim zainteresowanym, że ogłosi-
liśmy otwarty konkurs ofert na bieżący 
rok. Ważny społecznie cel to również uru-
chomienie przychodni rehabilitacyjnej 
przy SP ZOZ (w dawnym budynku policji). 
Oczywiście realizacja nowych projektów 
będzie zależała od możliwości naszego 
budżetu. Aby móc wygospodarować pie-
niądze, chcemy wprowadzić oszczędno-
ści, także w jednostkach powiatowych. 
- Oszczędności?
- Tak, oszczędności. W 2011 roku, kiedy 
starostą był pan Kubiak, powiat zaciągnął 
duże zobowiązania, a teraz nadchodzą 
największe raty ich spłat. Istnieje zagroże-
nie, że przez to w 2017 roku w powiecie 
wprowadzony zostanie plan naprawczy. 
Chcemy temu zapobiec - przez to oszczęd-
ności dotkną każdą jednostkę organiza-
cyjną powiatu oraz same starostwo.
- Czy zachowa Pan dotychczasowe 
funkcje w stowarzyszeniach?
 - Jako starosta zrzekłem się przewodni-
czenia Lubuskiej Fabryce Młodych Spo-
łeczników oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Domu Dziecka „Parasol”. Nie chcę prowo-
kować podejrzeń o stronniczość. Zale-
ży mi na zachowaniu klarownych zasad 
wsparcia powiatu dla stowarzyszeń, cho-
ciaż powiat nie rozdaje przecież dużych 
pieniędzy. Wszyscy oferenci startują z 
równych pozycji.
- Dziękuję za rozmowę i powodzenia.
- Dziękuję.

PASYWNE
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SULĘCIN Pod patronatem „Przekroju”

I Ty możesz nama-
lować historię!

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

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

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

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

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

Już po raz trzeci Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Sulęcinie organizuje  
Międzyszkolny Konkurs Hi-
storyczno - Plastyczny  pt. „Hi-
storia malowana”. Skierowany 
on jest do dzieci i młodzieży 
szkolnej szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich z 
województwa lubuskiego  i 
wielkopolskiego. 

Obejmie swoim zasięgiem 
uczestników ze szkół masowych 
oraz uczniów niepełnospraw-
nych, co stanowi ważny element 
integracji. Zadaniem uczestni-
ków konkursu będzie wybranie 
postaci, znaku lub wydarzenia 
odnoszącego się do historii Pol-
ski i przedstawienie go za pomo-
cą dowolnej techniki plastycz-
nej. Celem przedsięwzięcia jest 
popularyzowanie historii ojczy-
zny, kształtowanie patriotyzmu, 
rozwijanie wiedzy historycznej, 
stworzenie szansy do wymiany 
emocji, wrażeń i doświadczeń 
artystycznych dzieci i młodzieży, 
umożliwienie zaprezentowania 
swojej twórczości, a  także roz-
wijanie wyobraźni i zdolności 
plastycznych. Konkurs rozpo-

czął się 15 stycznia i potrwa do 
30 kwietnia. Pełen regulamin 
dostępny jest na stronie inter-
netowej Ośrodka: http://www.
sosw-sulecin.pl/. Patronat hono-
rowy i medialny nad konkursem 
objęli: starosta sulęciński i Po-
wiat Sulęciński, Instytut Pamięci 
Narodowej. Oddział 
w Poznaniu, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej, 
Bractwo Rycerzy 
Ziemi Międzyrzec-
kiej, „Gazeta Lubu-
ska”, portal eduka-
cyjny Pamięć.pl, 
magazyn historycz-
ny „Mówią wieki” i 
„Przekrój Lokalny”.
Prace konkursowe 
zostaną zaprezento-
wane w czasie  wy-
stawy w Centrum 
Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej w 
Sulęcinie. Laureaci 
konkursu otrzymają 
nagrody. Serdecz-
nie zapraszamy do 
udziału.

SOSW Sulęcin

KRZESZYCE

Tu nie ma nudy
4 listopada odbyło się kolej-
ne spotkanie z cyklu zajęcia 
plastyczno-literackie DKK dla 
dzieci i młodzieży w krzeszyc-
kiej Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, w filii Muszkowo. 

Tym razem zajęcia miały charak-
ter bardziej aktywny - wybrano 
się na plac zabaw, gdzie  uczest-
nicy zostali podzieleni   na dwie 
drużyny. Były skoki przez skakan-

kę, wyścigi, rzut 
papierow ymi 
s a m o l o t a m i 
oraz gra w pił-
kę. Następnie, 
już w bibliote-
ce, przeczyta-
no wiersz pt. 
,,Dwa jeże’’ L .J. Kerna. Po jego 
przeczytaniu dzieci znów zosta-
ły podzielone na dwie drużyny i 
zagrały m.in. w kalambury, łami-

główkę matematyczną, układały 
rebusy dla przeciwników oraz 
dopasowywały pogubione przy-
słowie.

(red. na podst. www.krzeszyce.pl)
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

SULĘCIN 

To już 15 lat...

POWIAT SULĘCIŃSKI - POWIAT SŁUBICKI

Spotkali się starostowie
Pierwsze spotkanie nowych starostów po-
wiatu słubickiego Piotra Łuczyńskiego i 
wicestarosty Tomasza Stupienko oraz sulę-
cińskiego Patryka Lewickiego odbyło się 16 
grudnia w Starostwie Powiatowym w Sulę-
cinie. 
Wymieniono poglądy na temat funkcjonowa-
nia starostwa, jako urzędu przyjaznemu pe-
tentowi, efektywnego podniesienia standardu 
obsługi w nowej rzeczywistości, sposobu po-

zyskiwania funduszy unijnych, ministerialnych i pań-
stwowych oraz wdrażanie w życie programów, które 
pozwolą na realizację zadań powiatowych. Starostwie 
podzielili się swoimi dotychczasowymi życiowymi do-
świadczeniami, jak również wstępnie uzgodnili działa-
nie na rzecz swoich zadań statutowych. Takie spotkania 
będą się odbywały częściej oraz w miarę zaistniałych po-
trzeb. Możliwa jest wspólna działalność i wymiana do-
świadczeń na niwie 
kultury, turystyki, 
szkolnictwa i spor-
tu. Podczas spotka-
nia starosta Patryk 
Lewicki otrzymał 
od starostów są-
siedniego powiatu 
list gratulacyjny z 
okazji powołania 
na stanowisko sta-
rosty.                                                  

Maciek Barden

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Su-
lęcinie jest jednoosobową spółką skarbu 
gminy. Powstał 1 stycznia 2000 r. w wyniku 
wyodrębnienia ze spółki „Komunalnik”. 

31 stycznia, w ośrodku Kormoran w Sulęcinie, 
pracownicy ZUK świętowali jubileusz 15-lecia 
działalności zakładu. Pracowników oraz przy-
byłych na uroczystość gości powitał prezes 
Zarządu Dariusz Kiepura. Prezes opowiedział 
o działalności oraz rozwoju zakładu na prze-
strzeni lat. Ponadto podczas spotkania dyplo-
my uznania wręczono pracownikom, którzy 
swoją ścieżkę zawodową związali z Zakładem 
Usług Komunalnych od początku jego dzia-
łalności. Dyplomy z rąk prezesa odebrali: Elż-
bieta Striem, Sławomir Sakowicz, Andrzej 
Grześkowiak, Benedykt Rapicki, Wacław 
Kubiak, Józef Zdeb, Władysław Tutka oraz 
Rinat Musim. W obchodach jubileuszu uczest-
niczyli również radny Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Marek Zaręba, starosta sulęciński 
Patryk Lewicki, zastępca burmistrza Sulęcina 
Iwona Walczak, prze-
wodniczący Zarządu 
Celowego Związku 
Gmin CZG – 12 w 
Długoszynie Tadeusz 
Pietrucki oraz przed-
stawiciele firmy „Pie-
chota” ze Wschowy, 
którzy na ręce preze-
sa złożyli serdeczne 
życzenia. List gratu-
lacyjny burmistrza 
Sulęcina Dariusza 
Ejcharta, skierowany 
do kierownictwa i pra-
cowników Zakładu 
Usług Komunalnych, 
odczytała i przekaza-
ła na ręce D. Kiepury 
zastępca burmistrza 
Iwona Walczak.
 
 Agnieszka Mazurczak

W sali widowiskowej klubu 17. Wielkopolskiej Brygady Pan-
cernej w Wędrzynie odbył się jubileusz 25-lecia dziecięcego 
zespołu „Miniaturki”

W trakcie jubileuszowego koncertu zaprezentowano archiwalne 
filmy z wcześniejszego okresu działalności zespołu, jak również 
występy obecnych „Miniaturek”. U wielu wykonawców, dzisiaj już 
osób dorosłych, wróciły wspomnienia z lat dziecięcych. Zespół jest 
znany z wielu koncertów i udziału w różnych festiwalach o randze 
krajowej, wojewódzkiej i na szczeblu powiatowym. 

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

SULĘCIN 

Stuknęło im 
ćwierć wieku
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Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

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

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

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

TORZYM

Dla babci i dziadka
W świetlicy wiej-
skiej w Gądkowie 
Wielkim odbyła 
się uroczystość z 
okazji Dnia Bab-
ci i Dnia Dziadka, 
zo rg a n i zowa n a 
przez Zespół Edu-
kacyjny w Gądko-
wie Wielkim wraz 
z radą sołecką.

Z zaproszenia 
skorzystało duże 
grono naszych se-
niorów, na których 
czekało mnóstwo 
atrakcji. Mogli wy-
słuchać i obejrzeć kilka przedstawień 
wykonanych przez dzieci z miejscowej 
szkoły oraz z gądkowskiego przedszkola. 
Swoje repertuary przedstawiły również 
zaproszone grupy dzieci i młodzieży z 
okolicznych miejscowości. Tematem prze-
wodnim oczywiście były nasze babcie i 

Stuknęło im 
ćwierć wieku

dziadkowie, którym śpiewano piosenki 
i dedykowano wiersze. Przy współpracy 
nauczycieli z rodzicami oraz radą sołecką, 
zorganizowano poczęstunek, a salę ozda-
biały prace plastyczne podopiecznych ZE 
w Gądkowie Wielkim.

Ewa Barcińska

Zwykły piątek, 23 stycznia. Zwykła 
sala, nieduża, nienowa. Stara sala gim-
nastyczna przy sulęcińskim gimnazjum 
była wystarczająca dla rozegrania tak 
wspaniałego turnieju, a raczej mi-
strzostw, Mistrzostw Sulęcina w Karate 
Kyokushin.  
Bez wielkich pieniędzy, bez drogocen-
nych nagród. Liczył się tylko duch walki. 
Dziwne?  - Nie dla tych, którzy maja w 
życiu pasję - powiedział Karol Bukszty-
nowicz, wielokrotny mistrz Polski Karate, 
pomysłodawca imprezy. Organizatorem 
turnieju była Sulę-
cińska Sekcja Ka-
rate. Mistrzostwa 
rozegrane zostały 
w 4 kategoriach. A 
oto wyniki:  Kumi-
te, dzieci do lat 7 
(bezkontaktowe): 
I miejsce – Hane-
bauer Bartosz 
(7 lat), II miejsce 
– Rzemieniecki 

SULĘCIN 

Karate po sulęcińsku
Krystian (7), III miejsce – Ejchart Filip (7). 
b) Kata, dzieci do lat 12: I miejsce – Kowal-
czyk Michał (8), II miejsce – Makowski 
Sergiusz (8), III miejsce – Petlik Michał 
(8). c) Kata, dzieci powyżej lat 12: I miej-
sce – Hartman Kacper (12), II miejsce – 
Światłowska Alina (13), III miejsce – Ma-
kowiecka Julia (13). d) Kumite, mężczyzn 
(full contakt) open: I miejsce – Żelechow-
ski Marcin (23) II miejsce – Petlik Seba-
stian (41) III miejsce – Mizak Kacper (18).

KB
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SULĘCIN 

Kolejna zmiana warty
19 grudnia na placu apelo-
wym jednostki wojskowej w 
Wędrzynie odbyła się uroczy-
stość przekazania dowódz-
twa 7. batalionu Strzelców 
Konnych Wielkopolskich no-

wemu dowódcy mjr Arturowi 
Barańskiemu. Przekazania 
dokonał dotychczasowy do-
wódca batalionu ppłk Rafał 
Miernik.

W uroczystości uczestniczył do-
wódca 17 Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej 
gen. bryg. Andrzej Kuśnie-
rek, starosta sulęciński Patryk 
Lewicki oraz żołnierze, ofice-
rowie, przedstawiciele służb 
mundurowych i cywilnych z 
powiatu sulęcińskiego. Podczas 
uroczystości zostały przyznane 
i wręczone pamiątkowe znaki 
batalionu, które otrzymali: An-
toni Pawłowski, nadkom. Ra-
dosław Kaczorowski, podinsp. 
Marek Schabikowski, płk Mie-
czysław Chęciński, Dom Dziec-
ka w Sulęcinie, płk Arkadiusz 
Mikołajczyk, kpt. Wojciech 
Politowicz, por. Marcin Cho-
dakowski, st. chor. szt. Maciej 
Niesiewicz, sierż. Janusz Rę-
dziak, st. kpr. Dariusz Radecki, 
kpr. Piotr Parszewski, st. szer. 
Elżbieta Szczepańska, szer. 
Paweł Ciesielski oraz szer. Ro-
bert Lebicki. Decyzją dowódcy 
batalionu monetą pamiątkową 
7.batalionu Strzelców Konnych 
Wielkopolskich wyróżniono: 
por. Przemysława Podrzyckie-
go, ppor. Miłosza Prawdzina, 
ppor. Szymona Chlebowskie-
go, sierż. Marcina Dubika, sierż. 
Krzysztofa Dymianowskiego, 
st. kpr. Barbarę Kamińską, st. 
kpr. Daniela Durłota, kpr. Pio-
tra Parszewskiego, kpr. Mar-
cina Czyżowicza oraz st. szer. 
Elżbietę Szczepańską. Uro-
czystość zakończyła defilada 

kompanii honorowej i podod-
działów batalionu. Ppłk Rafał 
Miernik od sierpnia 2010 roku 
dowodził  batalionem. Obecnie 
został szefem w Inspektoracie 
Implementacji Innowacyjnych 

Technologii Obronnych Mini-
sterstwa Obrony Narodowej w 
Warszawie.  

 Maciek Barden  

- naprawa i grawerowanie biżuterii na miejscu
- największy wybór obrączek i pierścionków
- sprzedaż złota, srebra, diamentów, dewocjonalii
- wyrób z materiału powierzonego
- wycena i skup metali szlachetnych, kamieni i antyków
- wymiana starej biżuterii na nową

tel. 507 823 102             email: zioberart@gmail.com
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686
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Za nami 23. 
Finał Wiel-
kiej Orkiestry 
Świątecznej 
Pomocy. W 
tym roku pie-
niądze były 
zbierane na 
p o d t r z y m a -
nie wysokich 

standardów leczenia dzieci na oddzia-
łach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz (po raz trzeci) na godną opiekę me-
dyczną seniorów. Jak co roku w naszym 
regionie można było przyłączyć się do 
orkiestrowego grania. A było w czym wy-
bierać.

Sulęcin: orkiestrowy Misz-masz i cenne 
pióro starosty
W tym roku wielkie granie trwało dwa dni i 
rozpoczęło się 10 stycznia kwestą podczas 
meczu piłki siatkowej pomiędzy Olimpią Su-
lęcin a Stoczniowcem Gdańsk. Wieczorem, 
w klubie „u Bulka” koncertami zainauguro-
wano 23. finał WOŚP. Zagrali: Stara Wara, 
Orange Tree oraz Heldorado. W międzycza-
sie licytowano pierwsze gadżety. Od wielu 
lat bazą WOŚP w Sulęcinie jest Ośrodek Kul-
tury, który gromadzi wokół siebie młodych 

REGION Mieszkańcy jak zwykle nie zawiedli. Zebrali ponad 81 tysięcy zł.

Orkiestra grała dla najmłodszych i ich dziadków
ludzi z głowami pełnymi pomysłów. 
W organizację 23. Finału, oprócz Su-
lęcińskiego Ośrodka Kultury i Urzę-
du Miejskiego w Sulęcinie, zaanga-
żowane były szkoły, przedszkola, 
ZHP - hufiec w Sulęcinie, Komenda 
Powiatowa Policji oraz Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Sulęcinie, Klub MC Boxer, Mło-
dzieżowi Ratownicy Przedmedyczni 
oraz sulęcińskie firmy, instytucje i 
wiele osób prywatnych. 
11 stycznia 60 wolontariuszy ruszyło 
w miasto i od.00 kwestowało na uli-
cach Sulęcina, a także w Lubniewi-
cach, Gliśnie, Wędrzynie, Żubrowie, 
Długoszynie, Brzeźnie i Ostrowie. Kwesta 

trwała do 15.30. Następnie 
przeniesiono się do Ośrod-
ka Kultury, gdzie na miesz-
kańców Sulęcina czekał 
Orkiestrowy Misz - Masz. 
Program „orkiestrowego 
grania” był bardzo intere-
sujący i działo się wiele nie 
tylko w Ośrodku Kultury, 
ale również w przestrzeni 
miejskiej, gdzie dla miesz-
kańców przygotowano 
takie atrakcje jak: Harcer-
skie Harce – gry i zabawy 
harcerskie na Placu Czar-
nieckiego, Moto Show 

oraz koncert Śpiewających 
Aniołów na parkingu przy 

sklepie Intermarche, a także pokaz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego sulęcińskich straża-
ków. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury 
na mieszkańców Sulęcina czekał m.in.: Kap-
sel Cross (gra w kapsle), minigolf, prezenta-
cja klubu sportowego Stal Gorzów, pokaz 
motocykli, zabawy z fizyką przygotowane 
przez Liceum Ogólnokształcące w Sulęci-
nie, nauka pierwszej pomocy z Młodzie-
żowymi Ratownikami Przedmedycznymi, 
zabiegi kosmetyczne, kącik masażu, pokaz 
„Światło i Dźwięk” oraz malowanie buziek 

dla najmłodszych. W klubie „u Bulka” przy-
gotowano klubowy koncert wokalistek 
Studia Piosenki SOK, który przeplatano licy-
tacjami gadżetów. W kweście ulicznej oraz 
licytacjach uczestniczył także burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz starosta su-
lęciński Patryk Lewicki. Przedstawiciele su-
lęcińskiego samorządu również wsparli su-
lęciński finał WOŚP, zakupując przedmioty 
wystawione na licytację. Najwyżej wylicyto-
wanym gadżetem okazało się ufundowane 
przez starostę pióro, za które zaoferowano 
430 zł. Podczas 23. Finału WOŚP z 
kwesty, biletów i licytacji, w gmi-
nie Sulęcin zebrano 21.455,96 zł 
oraz 1 złoty kolczyk.

Lubniewice: anioły w oknach i 
rodzinne karaoke
W Lubniewicach tegoroczny 
finał odbył się tradycyjnie w 
Gminnym Ośrodku Kultury oraz 
w nowym miejscu – Przedszko-
lu Samorządowym. Od 14.30 
w GOK-u odbywały się pokazy 
działań ratowniczych w wykona-
niu OSP w Lubniewicach, dzie-
cięce animacje i rodzinne karaoke. O 17.00 
uczestnicy 23. finału odwiedzili Samorządo-
we Przedszkole w Lubniewicach, aby podzi-
wiać pokaz „Anioły w oknach” w wykonaniu 

najmłodszych mieszkańców gminy. W pod-
świetlonych oknach placówki i anielskich 
przebraniach przedszkolaki śpiewały ko-
lędy. O 19.00 w GOK-u zagrał lubniewicki 
zespół TrolejBlues – mocne brzmienia, roc-
kowe klimaty i mnóstwo pozytywnej ener-
gii. Finał WOŚP w Lubniewicach tradycyjnie 
zakończono o 20.00 światełkiem do nieba.
W trakcie imprezy przeprowadzono także 
licytacje. Bombka ręcznie malowana przez 
starostę Patryka Lewickiego wylicytowa-
na została za 500 zł. Natomiast za 200 zł 
szczęśliwy zwycięzca licytacji wybierze się 
w wędkarską wyprawę z burmistrzem Lub-
niewic Tomaszem Jaskułą. Organizatorem 
imprezy był Gminny Ośrodek Kultury „Pod 
Morwą”
Zaangażowani w przygotowanie 23.Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Lubniewicach: Towarzystwo Przyjaciół 
Lubniewic, Stowarzyszenie Klub Seniora 
„Gorące Serca”, Samorządowe Przedszkole 
w Lubniewicach, OSP Lubniewice, drużyna 
harcerska „Wataha” z Glisna, grupa „Four Fi-
res”, Elżbieta Neuman oraz Irena Koprow-
ska. Z samej licytacji udało się zebrać 890 
zł.

Słońsk: zumba i grochówka dla każdego
W Słońsku 23. Finał WOŚP rozpoczął się już 
o 8.30 uliczną kwestą, która trwała do wie-
czora. Ponadto można było uczestniczyć w 
pokazie sprzętu wojskowego, ratownictwa 
oraz w biegu przełajowym. Nie zabrakło 
warsztatów Zumby oraz grochówki dla każ-
dego. Podczas licytacji pod młotek poszły 
m.in. obrazy, rzeźby, gadżety z autografami, 
karnety, itp. O 20.00 przyszedł czas na świa-
tełko do nieba. Zebrano ok. 16.000 zł.

Krzeszyce: kto zje obiad z wójtem?
W tym roku na terenie gminy działały dwa 
sztaby WOŚP: w Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Krzeszycach i w Zespole Eduka-
cyjnym w Kołczynie. W pierwszej placówce 
orkiestra grała już po raz dziewiąty. Sztab i 
wolontariusze pod kierownictwem Anny 
Rzemienieckiej, przy technicznym wspar-
ciu GOK Krzeszyce, zebrali kwotę  10  090, 
27 zł (i kilkadziesiąt złotych w innej walucie). 
Złożyły się na tą kwotę środki zebrane przez 
wolontariuszy podczas kwesty na terenie 
Krzeszyc, dochód z kawiarenki, otwartej 
podczas niedzielnego koncertu przez rady 
rodziców uczniów krzeszyckiej podstawów-
ki i gimnazjum, dochód z licytacji gadżetów 
przekazanych przez fundację WOŚP oraz in-
nych darów przekazanych przez ofiarodaw-
ców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
koszulki WOŚP, zegar ścienny i kalendarze. 
Jeden dzień urzędowania z wójtem Krze-
szyc zlicytowano za 1000 zł, a zaproszenie 
na obiad przygotowany i zaserwowany 
przez wójta - za 1250 zł. Medal Konstytucji 3 
Maja osiągnął cenę 510 zł. Bezpieczeństwo 

Fizyka może być ciekawa – o tym przypomnieli uczniowie 
z I LO w Sulęcinie.

W Lubniewicach orkiestrowy finał odbył się na scenie 
Gminnego Ośrodka Kultury.

W Krzeszycach można było wylicytować m.in. obiad oraz 
dzień urzędowania z wójtem.
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wolontariuszom podczas kwesty zapew-
niali żołnierze z jednostki wojskowej w Wę-
drzynie oraz strażacy z OSP Krzeszyce.
W Zespole Edukacyjnym w Kołczynie sztab 
i wolontariusze pod kierownictwem Toma-
sza Karasia zebrali  2 366,31  zł (oraz 5,26 
euro).  Łącznie w gminie Krzeszyce zebra-
no  12  456,58  zł (oraz kilkadziesiąt złotych 
w walucie obcej).

Ośno Lubuskie: występy najmłodszych i 
udane licytacje
Tłumy przybyły do Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Ośnie Lubuskim, żeby wspomóc 
WOŚP. Wspaniale spisali się wolontariusze, 
było ich 25. Najaktywniejsi z nich zebrali na-
wet 604 zł, po 500 zł dwóch wolontariuszy, a 
inni po około 150 zł. Całą imprezę uświetni-
ły występy lokalnych artystów. Nie zabrakło 
też występy najmłodszych -  od przedszkola-
ków, poprzez uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum, do młodzieży szkoły średniej.   
Z przytupem pokazała się grupa tańcząca 
zumbę, orkiestranci, tancerze i seniorzy z 
chóru „Łęczanie”. Zachwyceni występami 
widzowie chętniej uczestniczyli w aukcjach 
i wykupili wszystkie ofiarowane przez spon-
sorów dary. Najwyższe kwoty uzyskały 
meble: po 1.000 zł za sofę i dwa narożniki. 
Niebagatelne kwoty uzyskały także gadżety 
WOŚP: 180 zł jedna koszulka, około 150 zł 

dwie następne, 130 zł zegar. Zebrani 
mieszkańcy nie szczędzili także gro-

sza licytując bukiety kwiatów, obrazy lokal-
nych malarzy, ubrania, akcesoria dla wędka-
rzy i wiele, wiele innych ofiarowanych przez 
przedsiębiorców.    Zgromadzeni w Ekono-
miku skorzystali również z przygotowanych 
przez uczniów i pracowników szkoły dodat-
kowych uciech. Maluchy malowały swoje 
buźki w gabinecie kosmetycznym. Starsi 
uczyli się udzielania pierwszej pomocy, za-
poznawali się  ze sprzętem ratowniczym i 
pracą strażaków. Wszyscy rozkoszowali się 
wspaniałymi ciastami upieczonymi przez 
uczniów i ich rodziców, bigosem, barsz-
czem i krokietami przygotowanymi przez 
kucharki ZSE. Natomiast firma uczniowska 
„Gofferek Cafe” serwowała    naleśniki i hot 
dogi.  Sztab skrupulatnie zliczał każdy gro-
sik. Orkiestra serc ośniańskich mieszkańców 
zebrała łącznie 16.000 zł.

Torzym: kolejny finał – kolejny rekord
W tym roku Torzymski Ośrodek Kultury 
wraz z 29 wolontariuszami zebrał dla WOŚP 
14.466,40 zł. Impreza, jak co roku została 
zorganizowana w auli gimnazjum, gdzie 
można było obejrzeć występy artystyczne 
dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Torzymiu, dziewcząt z Koryt oraz zespół 
GO! Nie zabrakło też licytacji - najdroż-
szym wylicytowanym gadżetem był obraz 

G r z e g o r z a 
Zygmańskie-
go, który został 
zakupiony za 
250 zł. Wśród 
wolontariuszy 
n a j w i ę k s z e 
kwoty zebrali: 
Pr z e mys ł aw 
Obliński, Zu-
zanna Jano-
wicz i Jakub 
To p c z e w s k i 

(każdy ponad 800 zł). 

oprac. woj na podst:. UM Sulęcin (fot. M. Szy-
bowicz), www.lubniewice.pl, www.krzeszyce.
pl, www.slonsk.pl oraz www.osno.pl. Relacja 

z Torzymia – P. Mielczarek.

Na ulicach Słońska już od rana kwestowało ok. 30 
wolontariuszy.

W Torzymiu, jak co roku, Orkiestra zagrała w gimnazjum.

Rozmowa z mistrzem Polski juniorów w 
siłowaniu się na rękę Mateuszem Doma-
gałą.

Przekrój Lokalny: Po pierwsze, przyj-
mij nasze gratulacje. Powiedz, od kiedy 
trenujesz siłowanie się na rękę? 
Mateusz Domagała: Dziękuję. Armwre-
stling trenuję od kilku lat. Pierwszy raz 
pojechałem na zawody w tym roku pod-
czas wakacji. Jest to mało znany w Polsce 
sport, u nas istnieje dopiero od 15 lat.
PL: Jak uprawianie tej dziedziny sportu 
wygląda obecnie w Polsce? Czy to sport 
typowo amatorski?
MD: Głównie amatorski, ale coraz prężniej 
dziedzina ta rozwija się jako zawodowa.
PL: Zawodowe kluby rywalizują ze sobą 
w jakiś sposób czy tylko trenują? Jak to 
wygląda?
MD: Regularnie odbywają się zawody Pu-
charu Polski. Wtedy kluby rywalizują ze 
sobą drużynowo. 
PL: Pierwsze twoje zawody odbyły się 
latem 2014 r., trafiłeś później do jakie-
goś klubu, pod opiekę trenera?
MD: Trenowałem trochę w klubie Arm-
strong ze Świebodzina. Po mistrzostwach 
Polski rozmawiałem z klubem, czy mógł-
bym być członkiem, posiadać kartę człon-
kostwa, oczywiście zgodzili się. 

ROZMOWA PRZEKROJU

Drugi turniej i... 
pierwsze miejsce

PL: Rozumiem, że Mistrzostwa Polski 
były Twoimi drugim turniejem w życiu i 
od razu zająłeś pierwsze miejsce? 
MD: Tak. 
PL: Jak często trenowałeś przed zawo-
dami? Czy w ogóle często trenujesz?
MD: 4, 5 razy w tygodniu trenuję na siłow-
ni, 1 trening pod armwrestling – cały czas 
przy stole. W klubie w Świebodzinie trene-
rzy uczyli mnie różnych technik.
PL: Jak wyglądają typowe dla armwre-
stlingu ćwiczenia?
MD: Jest specjalny stół do armwrestlingu 
z drążkami, poduszkami, ćwiczy się różne 
techniki siłowania.
PL: Jakie jest twoje największe marze-
nie?
MD: Wyjazd na Mistrzostwa Świata w Ar-
mwrestlingu.
PL: Powodzenia zatem! 

Ośniański chór „Łęczanie” został wyróż-
niony na XXI Międzynarodowym Festi-
walu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. 
Podczas festiwalu zaprezentowało się około 
200 podmiotów wokalnych - od solistów, 
duety przez schole i kapele góralskie na 
chórach kończąc. Nie zabrakło wykonaw-
ców zagranicznych, w tym głównie z Ukra-
iny i Białorusi. Wyróżnienie dla chóru „Łęcza-
nie” w tak zaszczytnym gronie jest nie lada 
osiągnięciem. Serdecznie gratulujemy pani 
Danucie Major - Senyszyn i wszystkim pa-
niom z zespołu, życząc dalszych sukcesów.    

(tekst i fot. www.osno.pl)

OŚNO LUBUSKIE

Łęczanie 
wyróżnieni
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Opłaty wędkarskie na 2015 r.

RYBY MAJĄ GŁOS

2014 rok dla wędkarzy z Koła 
PZW nr 1 w Sulęcinie można 
zaliczyć do zdecydowanie uda-
nych. Zarówno drużynowo, 
jak i indywidualnie „moczyki-
je” z „Jedynki” odnieśli wiele 
sukcesów. Członkowie Koła 
podjęli  również wiele działań 
służących zarówno ochronie 
środowiska naturalnego, jak 
też mieszkańcom gminy.

Zebranie rozpoczął prezes Koła 
nr 1 PZW w Sulęcinie Ryszard 
Stachowiak. Na przewodniczą-
cego zgromadzenia zapropono-
wał Roberta Komorowskiego, 
a na sekretarza Leonida Żamoj-
dę. Obaj koledzy tradycyjnie już 
podczas różnych zebrań pełnią 
te funkcje, a że robią to dobrze, 
wędkarze jednogłośnie zgodzi-
li się na tę propozycję. Od tego 
momentu zgromadzenie prowa-
dził R. Komorowski. Przedstawił 
porządek zebrania, a następnie 
poprosił wszystkich o uczczenie 
minutą ciszy zmarłych w ubie-
głym roku kolegów, członków 
Koła. Zgromadzenie jednogło-
śnie przyjęło sprawozdanie za-
rządu Koła z poprzedniego roku. 
Następnie wybrano członków 
Komisji Mandatowej oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków.

SULĘCIN 

Walne „Jedynki” za nami

To był dobry rok…
Po ukonstytuowaniu się obu ko-
misji głos ponownie zabrał pre-
zes Koła R. Stachowiak. Przed-
stawił walnemu zgromadzeniu 
sprawozdanie za ostatni rok pra-
cy zarządu Koła. Zarząd spotykał 
się 18 razy. Członkowie zarządu 
uczestniczyli czynnie w przygo-
towaniu i realizacji wielu imprez 
wędkarskich. Przeprowadzonych 
zostało 7 tur zawodów spła-
wikowych o Grand Prix Koła w 
spławiku. Zarząd przeprowadził 
również m.in. zawody o Puchar 
Burmistrza Sulęcina, 3 tury za-
wodów spławikowych w ramach 
GP Okręgu oraz okręgowe za-
wody spinningowe, VII Memoriał 
Mirosława Gudacza, zawody i 
szkolenie dla dzieci i młodzieży 

(2 tury – wiosną i jesienią), za-
wody o Puchar Starosty z okazji 
15-lecia Powiatu Sulęcińskiego 
oraz międzynarodowe zawody 
o Puchar Przyjaźni. Wszystkie 
imprezy przeprowadzone przez 
wędkarzy z PZW nr 1 w Sulęcinie 
były zorganizowane starannie 
i profesjonalnie. R. Stachowiak 
podziękował wszystkim kolegom 
angażującym się w pracę na rzecz 
Koła za poświęcony czas. W 2014 
r. do Koła należało 673 wędka-
rzy. Wędkarze „Jedynki” w 2014 
r. zebrali na zarybienie wód PZW 
w gminie Sulęcin 2100 zł. Za tę 
kwotę oraz dotację z Okręgu za-
rybiono jezioro Ostrowskie. Do 
wody trafiło 200 kg karpia, 150 
kg karasia pospolitego oraz 100 
kg szczupaka. Wędkarze zadbali 

również o stan kładek nad jezio-
rem Ostrowskim i jego czystość. 
Koło w 2014 r. prowadziło także 
ożywioną współpracę z wędka-
rzami z Nowego Tomyśla i z Be-
eskow.  

Deszcz pucharów
Warto podkreślić, że wędkarze 
z „Jedynki” drużynowo zwycię-
żyli w zdecydowanej większości 
imprez wędkarskich na terenie 
powiatu sulęcińskiego. Zdobyli 
Puchar Burmistrza Sulęcina (dru-
żyna w składzie: Matelski Sławo-
mir, Sekuła Ryszard, Skorupski 
Stanisław, Skorupski Paweł, 
Mirecki Jarosław, Szałtys Ma-
rek, Uller Wiesław i Domagała 
Mateusz), Puchar Starosty Sulę-
cińskiego z okazji 15-lecia powia-
tu (drużyna w składzie: Matel-
ski Sławomir, Sekuła Ryszard, 
Szałtys Marek, Uller Wiesław 
i Domagała Mateusz), puchar 
Starosty Sulęcińskiego (drużyna 
w składzie: Matelski Sławomir, 
Sekuła Ryszard, Szałtys Ma-
rek, Uller Wiesław i Domagała 
Mateusz), oraz Puchar Przyjaźni 
Miast Partnerskich Beeskow-Ka-
men-Friedland-Sulęcin (drużyna 
w składzie: Sekuła Ryszard, Gło-
wacki Tadeusz, Uller Wiesław). 
Wraz z kolegami z Koła PZW Lin 
w Sulęcinie zwyciężyli również 
w turnieju wędkarskim o „Puchar 
Lubuskich Pereł”.

Jest szansa na siedzibę
Ostatni rok obfitował również 
w osiągnięcia indywidualne 
wędkarzy „Jedynki”. Mistrzem 

Okręgu PZW Gorzów Wlkp. w 
wędkarstwie spławikowym se-
niorów oraz zwycięzcą Grand 
Prix Okręgu także w spławiku 
został kolega Sławomir Matelski. 
Maksymilian Sobczak został 
Mistrzem Okręgu Kadetów U-14 
w wędkarstwie spławikowym a 
Szymon Matelski wicemistrzem 
Okręgu Juniorów U-18 w spła-
wiku oraz zwycięzcą GP Okręgu 
w spławiku w tej samej katego-
rii. Kolega Ryszard Sekuła został 
najlepszym wędkarzem w cyklu 
zawodów o Puchar Lubuskich 
Pereł. Na koniec zebrania najlep-
si wędkarze otrzymali puchary i 
dyplomy. Nie zabrakło również 
czasu na dyskusje. Z dezaproba-
tą została przyjęta informacja o 
zwiększeniu składki za połów w 
innych okręgu niż macierzysty. 
Opłata ta za jednodniowe węd-
kowanie wynosi 50 zł dla węd-
karzy niezrzeszonych i 25 zł dla 
wędkarzy zrzeszonych. Zarząd 
Koła planuje dalsze prace nad 
jeziorem Ostrowskim. Na kolej-
ne lata we współpracy z gminą 
ma być zagospodarowany teren 
wokół jeziora, w ramach którego 
wykonana zostanie m.in. ścież-
ka dydaktyczna. Zarząd podjął 
również rozmowy z burmistrzem 
Sulęcina Dariuszem Ejchartem 
na temat upragnionej przez węd-
karzy siedziby – miejsca, gdzie 
mogliby przeprowadzać zebrania 
i planować kolejne działania. Jest 
szansa, że takie miejsce dla orga-
nizacji liczącej blisko 700 człon-
ków wkrótce się znajdzie.

Adam Piotrowski 

W obu okręgach PZW działających na terenie województwa lubuskiego zostały podniesione składki 
członkowskie na 2015 r. O 7 zł więcej zapłacimy również za składkę członkowską podstawową.

Wysokość składki członkowskiej podstawowej 75,00 zł

Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,
4) kobiety od 60 roku życia

37,00 zł

Okręg Gorzowski PZW

Składka członkowska okręgowa 150,00 zł (+25 zł dobrowolnie za węd-
kowanie ze środków pływających)

Składka członkowska okręgowa – ulgowa
1) odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW
2) młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) z ważną legitymacją 
szkolną lub studencką
3) kobiety
4) mężczyźni, którzy ukończyli 65 - ty rok życia

90,00 zł (+25 zł dobrowolnie 
za wędkowanie ze środków 
pływających)

Składka 1-dniowa dla wędkarzy z innego okręgu
1).dla członków PZW z brzegu i lodu
2). dla niezrzeszonych i obcokrajowców

25,00 zł
50,00 zł

Okręg Zielonogórski PZW

Składka członkowska okręgowa 115,00 zł

Składka członkowska okręgowa – ulgowa
1) odznaczonych srebrną odznaką PZW
2) młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) z ważną legitymacją 
szkolną lub studencką, odznaczeni złotą odznaką PZW, kobiety
3) mężczyźni, którzy ukończyli 65 - ty rok życia

71,00 zł
65,00 zł

78,00 zł

Składka 1-dniowa dla wędkarzy z innego okręgu
1).dla członków PZW z brzegu i lodu
2). dla niezrzeszonych i obcokrajowców

30,00 zł
42,00 zł
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Nowoczesne warsztaty
POWIAT SULĘCIŃSKI

WiOsną czas na zmiany!
Duży Wybór tapet 

już OD 24,90 zł za rOlkę 10mb

SULĘCIN 

Jak rozpoznać karpia?

3990 zł/op. 
0,96 m2

Lokalna Grupa Rybacka „Wod-
ny Świat” wraz z członkami 
Koła PZW w Sulęcinie przepro-
wadziła w przedszkolach cykl 
pogadanek na tematy wędkar-
sko-rybackie w ramach kam-
panii edukacyjno-promocyjnej 
„Jaka to ryba?”. 

Akcją objętych zostało 18 od-
działów w przedszkolach na te-
renie 8 gmin członkowskich LGR 
(Krzeszyce, Lubniewice, Lubrza, 
Łagów, Sulęcin, Słońsk, Ośno 
Lubuskie, Torzym). Każde przed-
szkole otrzymało tablicę interak-
tywną „Jaka to ryba?”, maskotki 
i układanki w kształcie ryb oraz 
grę edukacyjną,  a każde dziecko 

odebrało malowankę o tema-
tyce wędkarsko-rybackiej, ksią-
żeczkę „Co szumi w stawie?” oraz 
zakładkę do książek z rybami. 
Członkowie Koła PZW nr 1 w Su-
lęcinie Sławomir Matelski oraz 
Krzysztof Kuzajewski pokazali 
dzieciom wędki, spławiki, sztucz-
ne przynęty i inne akcesoria 
wędkarskie. Akcja została zorga-
nizowana w ramach środka 4.2 
PO RYBY 2007-2013 „Wsparcie na 
rzecz współpracy międzyregio-
nalnej i międzynarodowej’, przy 
współudziale partnera: Łużyckiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dagmara Żarkowska Terech

PŁYTA KARTON - GIPS BIAŁA
260 x 120 cm, grubość 12,5 mm

1480 zł/szt.

FARBA DULUX ABSOLUTE
WHITE 9L

5490 zł/szt.

STEGU KAMIEŃ 
DEKORACYJNY 
STEGU OSHIMA 3

2 lutego odbyło się uroczyste 
otwarcie zmodernizowanych 
warsztatów w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych w 
Sulęcinie. 
Po modernizacji warsztatów 
mechanicznych przyszła kolej 
na warsztaty gastronomii i eko-
nomiki. Zaproszeni goście mieli 
okazję zwiedzić wyremontowa-
ne i nowocześnie wyposażone 
sale dydaktyczne i praktyczne. 
Spotkanie otworzyli gospoda-
rze obiektów – dyrektor ZSLIZ w 
Sulęcinie Grażyna Sobieraj oraz 
starosta sulęciński Patryk Lewic-
ki. W uroczystości udział wzięli 
m.in. Jadwiga Parada, naczel-
nik Departamentu Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej w Warszawie, poseł na Sejm 
RP Bogusław Wontor, Lubuski 
Wicekurator Oświaty Radosław 
Wróblewski, burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Sulęcinie Ta-
deusz Dąbroś oraz radni powia-
tu i lokalni przedsiębiorcy.
Prace nad oddaniem zmoderni-
zowanych obiektów do użytku 
trwały przez ostatnie dwa lata. 

R e a l i z a c j a 
przedsięwzięć 
była możliwa 
dzięki wspar-
ciu inwestycji 
ze środków 
L u b u s k i e g o 
R e g i o n a l n e -
go Programu 
Operacyjnego. 
Powiat Sulę-
ciński uzyskał 
w 2013 roku 
dofinansowanie na dwa pro-
jekty: „Przebudowa, rozbudowa 
i wyposażenie w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny i warsztato-
wy budynku warsztatów ekono-
miki w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Sulęcinie” oraz 
„Przebudowa, rozbudowa i wy-
posażenie w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny i warsztatowy bu-
dynku warsztatów gastronomii 
w Zespole Szkół Licealnych i Za-
wodowych w Sulęcinie”. Łącznie 
na realizację tych dwóch zadań 
powiat otrzymał ponad 1,7 mln 
złotych. Warsztaty gastronomii 
powstały na bazie dwóch istnie-
jących obiektów. Budynek po-
dzielony na części dydaktyczną 

i praktyczną jest wyposażony 
w specjalistyczny sprzęt prze-
znaczony do kształcenia zawo-
dowego. Warsztaty ekonomiki 
natomiast powstały w wyniku 
przebudowy starej stolarni z za-
chowaniem konstrukcji funda-
mentów. W zmodernizowanym 
budynku utworzone zostały 
m.in. pracownia technologii, to-
waroznawstwa i systemów trans-
portowych, pracownia rachun-
kowości i finansów, pracownia 
ekonomiki, prawa i obsługi klien-
ta czy pracownia symulacyjna. W 
zmodernizowanych obiektach 
kształcić się będą m.in. przyszli 
ekonomiści, logistycy, spedyto-
rzy, kucharze, dietetycy oraz kel-
nerzy.

Monika Kononowicz
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Na sygnale  

Za kółkiem po sześciopaku

11 stycznia oficer dyżurny KPP w 
Sulęcinie został powiadomiony, 
że całą szerokością autostrady 
jedzie tir. Wkrótce ciężarówka 
wjechała na parking w Korytach. 
Badanie wykazało, że 58-letni 
kierowca miał 3,15 promila alko-
holu w organizmie. Dodatkowo 
pojazd nie miał aktualnych ba-
dań technicznych. Kierowca miał 
wypić 6 piw i po około 3-4 godzi-
nach ruszył w drogę. Teraz może 
posiedzieć 2 lata.

Pirat wytłumaczy się w sądzie

15 stycznia na drodze pomiędzy 
Krzeszycami a Grabami, kierow-
ca opla vectry wyprzedził radio-
wóz na podwójnej linii ciągłej. 
Poza tym pędził 171 km/h przy 
ograniczeniu do 90 km/h. Po-
licjanci zatrzymali kierowcę na 
najbliższym parkingu i skiero-
wali wniosek do sądu o ukaranie 
25-latka. Teraz grodzi mu grzyw-
na do 5 tys. zł. 

Policjant uratował kobietę

14 stycznia policjant z sulęciń-
skiej komendy w wolnym czasie 
przejeżdżał  przez Małuszów. 
Niedaleko drogi zauważył leżą-
cą na ziemi kobietę. Policjant 
dowiedział się, że  ma najpraw-
dopodobniej kłopoty z sercem, 

wymagała natychmiastowej 
pomocy medycznej. Funkcjona-
riusz szybko zadzwonił po pogo-
towie. Choć kontakt z chorą był 
utrudniony, udało się mu usta-
lić, że wymieniona wracając do 
domu, źle się poczuła i przewró-
ciła się. Wołała o pomoc, a kiedy 
straciła siły, dawała jedynie znaki 
ręką. Wyziębiona kobieta cze-
kała na pomoc ok. 1,5 godziny, 
jak sama stwierdziła, mimo wie-
lu przejeżdżających pojazdów, 
żaden się nie zatrzymał. Kiedy 
pacjentka trafiła do szpitala, po-
licjant odszukał zamieszkałą w 
tej samej miejscowości rodzinę i 
przekazał informacje o kobiecie.

Jechał za szybko, wpadł w po-
ślizg

19 stycznia dyżurny KPP w Su-
lęcinie otrzymał zgłoszenie o 
wypadku obok Trzemeszna Lu-
buskiego. Jak ustalono, kierowca 
osobowego Rovera nie dostoso-
wał prędkości do warunków na 
drodze, wpadł w poślizg i zderzył 
sie czołowo z jadącym z przeciw-
ka autobusem. W wyniku zda-
rzenia 28-letni kierujący Rove-
rem z poważnymi obrażeniami 
został przewieziony do szpitala. 
Kierowca autobusu nie odniósł 
obrażeń. Jeden z pasażerów po 
udzielonej pomocy w sulęciń-
skim szpitalu został zwolniony 
do domu.

Awanturnicy z policyjnym do-
zorem

16 stycznia oficer dyżurny otrzy-
mał zgłoszenie o awanturze do-

mowej w jednym z mieszkań w 
Sulęcinie. Na miejscu policjanci 
ustalili, że 51-letni mężczyzna 
wywołał awanturę i zachowywał 
się agresywnie wobec swojej 
żony. Wyzywał ją, bił  i wyganiał 
z domu. Policjanci zatrzymali 
awanturnika, który wydmuchał 
prawie 2 promile alkoholu. Ro-
dzina zdecydowała się złożyć 
zawiadomienie o psychicznym 
i fizycznym znęcaniu się. Proku-
rator zastosował wobec mężczy-
zny dozór policyjny. 
Z kolei 2 lutego mundurowi za-
trzymali 27-latka, który znęcał 
się fizyczne i psychicznie nad 
mieszkającą z nim w Sulęcinie 
kobietą. W tym przypadku rów-
nież skończyło się policyjnym 
dozorem. Jednak obu awantur-
nikom grożą 5 lat więzienia. 

Ukradł toyotę i przepadł w le-
sie

25 stycznia policjanci otrzymali 
komunikat, że w Świecku kie-
rowca toyoty nie zatrzymał się 
do kontroli Straży Granicznej. 
Kierowca, kontynuując ucieczkę 
udał się w kierunku Torzymia. 
W okolicach Przęślic zjechał w 
leśną, drogę tam porzucił auto, 
a sam oddalił się. Patrole pro-
wadziły kilkugodzinną obławę 
za uciekinierem, niestety, bez-
skutecznie. Warte 95 tys. zł auto 
skradziono w Holandii. 

Odzyskano skradzionego tira

22 stycznia policjanci, na jednej 
ze stacji paliw w Boczowie, za-
uważyli tira wraz z naczepą, w 
której pootwierane były klapy 
od przedziałów bagażowych. 
Mundurowi zauważyli też dwóch 
mężczyzn, którzy na ich widok 
przeczołgali się pod naczepą na 

drugą stronę i wbiegli do lasu. 
Policjanci wraz z psem tropiącym 
natychmiast ruszyli w pościg. 
Jednego z mężczyzn, Litwina, 
zatrzymano, za paserstwo może 
posiedzieć 5 lat. Wartego ok. 500 
tys. zł tira skradziono we Francji. 

Śmierć na drodze

3 lutego, na drodze z Serbowa 
do Ośna Lubuskiego doszło do 
tragicznego wypadku. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że 58-letni 
mieszkaniec powiatu słubickie-
go kierując autobusem, prawdo-
podobnie nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu i, wyjeżdżając 
z drogi podporządkowanej od 

strony Świniar, wjechał na drogę  
nr 137 przed jadącą prawidłowo 
ciężarówkę. Doszło do zderzenia 
czołowo – bocznego obu pojaz-
dów. W wyniku wypadku śmierć 
na miejscu poniosła 83- letnia 
mieszkanka Słubic, jadąca auto-
busem, do szpitala przewiezione 
zostały dwie pasażerki autobusu 
w wieku 29 i 45 lat, które doznały 
licznych obrażeń. Kierowca auto-
busu także przebywa w szpitalu. 
Z kolei kierowcy tira nic się nie 
stało. 

(oprac. woj na podst. www.sule-
cin.policja.gov.pl oraz www.slu-
bice.policja.gov.pl) 

W dniach od 23 do 27 lutego, w ramach Tygodnia Pomo-
cy Ofiarom Przestępstw, w siedzibie Prokuratury Rejo-
nowej w Sulęcinie prokuratorzy udzielać będą wszelkich 
porad ofiarom przestępstw. Przyjść można codziennie, 
od 8.00 do 15.00. 

(red.)

Przyjdź na poradę
POWIAT SULĘCIŃSKI
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Wygląda na to, że twórca fil-
mowego „Hobbita” Peter Jack-
son, wzorem trzeciej części 
„Władcy Pierścieni”, najlepsze 
zostawił na koniec.

Trzeba przyznać, że Jackson po-

PRZEKRÓJ POLECA Hobbit: Bitwa pięciu armii

Tolkiena nigdy dość
trafi budować napięcie, 
a raczej narastającą chęć 
obejrzenia kolejnej czę-
ści cyklu. Po premierze 
pierwszej części („Nie-
zwykła podróż”), wielu, 
w tym my, narzekało na 
zbytnie rozciągnięcie w 
czasie fabuły. Po co  - pi-
sano wtedy – dzielić nie-
grubą przecież książkę na 

trzy 3-godzinne filmy? – O kasę 
chodzi – mówili inni. I choć – 
zwłaszcza ci ostatni -  mieli rację, 
to już kolejna część (Pustkowie 
Smauga”) zachwycała efektami 
specjalnymi i nowozelandzkimi 

 Zimowa Promocja w autoryzowanym 
salonie sprzedaży podłóg i drzwi

Zapewniamy transport, montaż, sprzedaż ratalną
Już dziś umów się na bezpłatny pomiar okien i drzwi!!!

plenerami, a i o niepotrzebnym 
przedłużaniu opowieści jakoś 
ucichło. Natomiast ostatnia od-
słona dosłownie wgniata w fotel. 
Tak samo zresztą było w przy-
padku „Władcy Pierścieni”: część 
pierwsza się podobała, druga 
przyprawiała o wypieki na twa-
rzy, a po trzeciej, obsypanej 11 
Oscarami, nic już nie było takie 
same. Toteż w „Bitwie pięciu ar-
mii”, podobnie jak w „Powrocie 
króla”, nie brak spektakularnych 
scen batalistycznych, a i sama 
fabuła ponownie zbliżyła się do 
literackiego pierwowzoru. I wy-
pada tylko żałować, iż reżyser 
zapowiedział… że do świata Tol-
kiena już wracać nie zamierza.

Wojciech Obremski

KSERO

PIECZĄTKI
(expres w 15 min!)

REKLAMA
(ulotki, wizytówki, itp.)

pokój nr 1

TEL. 511 225 133

WYDRUKI, OPRAWY
LAMINOWANIE, FAX

KOLPORTAŻ ULOTEK W GAZECIE 
PRZEKRÓJ LOKALNY 8GR/SZT!

STUDIO REKLAMY PROGRESS

Sulęcin, ul. Kilińskiego 9, pok. 1
(budynek Telekomunikacji Polskiej)

TEL. 511 225 133

pieczątka biurowa
już od 39,00 zł!!!31 stycznia w sali gimnastycz-

nej Zespołu Szkół w  Słońsku 

SŁOŃSK

Siatkarskie zmagania
odbył się XIV Turniej 
Siatkarski im. Jana 
Matkowskiego zor-
ganizowany przez 
f u n k c j o n a r i u s z y 
Zakładu Karnego 
w Słońsku.
W zmaganiach 
udział wzięło 6 dru-
żyn: Areszt Śledczy 
w Międzyrzeczu, 

Zakład Karny w Goleniowie, 

Piękni i Młodzi, SKF Huber-
tus, Marago i ZK Gorzów – OZ 
Słońsk.  Drużyny podzielono na 
dwie grupy. W pierwszej zwy-
ciężył ZK Gorzów – OZ Słońsk, a 
w drugiej – AŚ Międzyrzecz. Za 
zdobyte miejsca drużyny otrzy-
mały puchary i  dyplomy. Statu-
etkę dla najlepszego zawodnika 
zdobył Arkadiusz Nawrot z „SKF 
Hubertus”. Pamiątkowy dyplom 
wręczono córce J.Matkowskiego 
- Małgorzacie.

red. na podst. www.slonsk.pl
fot. www.slonsk.pl
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

Jakże się ucieszyłem, gdy na 
początku roku przeglądając w 
internecie mapę porozumień 
wędkarskich na 2015 r., gdy „klik-
nąłem” na Okręg Gorzowski Pol-
skiego Związku Wędkarskiego, 
obok zaświecił się Okręg Zielo-
nogórski, co miało oznaczać, że 
przy jednej opłacie za wędkowa-
nie można łowić w obu okręgach 
(informacja dla osób niezoriento-
wanych w temacie – Polska jest 
podzielona na 45 okręgów węd-
karskich odpowiadających mniej 
więcej starym województwom. 
W każdym okręgu jest osobny za-
rząd i biuro i ustanowione są od-
rębne składki. Niektóre okręgi za-
wierają jednak porozumienia, w 
ramach których wędkarze mogą 
przy jednej opłacie wędkować na 
wodach okręgu innego niż swój. 
Okręg Gorzowski PZW od lat nie 
miał zawartego porozumienia z 
żadnym innym okręgiem). Jako 
wędkarz z Okręgu Gorzów już 
w myślach planowałem wypady 
na piękne jeziora torzymskie i 
urokliwą rzekę Ilankę (teren PZW 
Okręg Zielona Góra). Długo jed-
nak się nie nacieszyłem… Okaza-
ło się, że porozumienie owszem 
jest, ale w jego ramach wędkarze 
z obu okręgów mogą łowić na 
terenie sąsiada dopiero po wnie-
sieniu ulgowej opłaty. Wynosi 
ona za 1 dzień 10 zł, za 7 dni 20 
zł z brzegu i lodu wód nizinnych 
oraz za 1 dzień 23 zł, a za 7 dni 43 
zł z brzegu wód górskich. Jak pła-
cili, tak będą płacić, tyle, że tro-
chę mniej. Za młody jestem i nie 
pamiętam, ale kiedyś, w ramach 
jednej składki, za wędkowanie 
można było łowić w całej Polsce. 
A teraz porobiło się działaczy, 
pracowników i w każdym okręgu 
haracz trzeba im zapłacić. Gdy-
by człowiek chciał rajd z wędką 
po kraju zrobić i wszędzie na 
biwakach trochę połowić, toby 
na opłaty majątek stracił. PZW 
to jednak państwo w państwie. 
Gdyby wśród wędkarzy były ta-
kie związki zawodowe, jak u gór-

Wieczny opór „twardogłowych”

ników, to strajk byłby murowany. 
650 tys. członków PZW sparali-
żowałoby cały kraj. Taki pomysł 
widziałem w internecie – gdyby 
każdy z 650 tys. wędkarzy zrze-
szonych w PZW zapłacił dodatko-
wo po 10 groszy na każdy okręg 
w kraju, jego składka wzrosłaby 
o 4,50 zł. To mało dla jednej oso-
by, jednak każdy okręg dostałby 
dodatkowo po ok. 65 tys. zł jako 
ekwiwalent za ogólnopolskie ło-
wienie ryb. Ma to sens. To jedna 
z wielu propozycji. Twardogło-
wi (w wielu przypadkach „leśne 
dziadki”) z PZW są jednak wyjąt-
kowo oporni na wszelkie tego 
typu propozycje. 

Piękny w Polsce mamy zwy-
czaj przyozdabiania świątecz-
nych drzewek. Nie znam domu, 
w którym w czasie świąt Bożego 
Narodzenia nie byłoby choinki. 
Jedni stawiają sztuczne, inni jed-
nak, do których i ja należę, wolą 
prawdziwe (z punktu widzenia 
ekologii lepiej ściąć żywe drzew-
ko, niż wyprodukować sztuczne). 
W grudniu w moim mieszkaniu 
również stanął piękny, srebrny 
świerk. Święta jednak minęły i 
gdzieś w połowie stycznia cho-
inkę trzeba było rozebrać, bo za-
częły lecieć z niej igły. Drzewko 
zostawiłem przy pojemnikach na 
śmieci obok mojego budynku i… 
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stoi tam do dziś. Panowie z ZUK 
Sulęcin zabierali odpady już przy-
najmniej dwa razy, chyba jednak 
stwierdzili, że drzewko jest ozdo-
bą i zostawili je w spokoju. Się-
gnąłem do ulotki nt. selektywnej 
zbiórki odpadów wydanej przez 
gminę Sulęcin w 2013 r. i prze-
czytałem tam, że do pojemników 
na odpady organiczne można 
wrzucać m.in. „gałęzie drzew i 
krzewów”. Wydaje mi się więc, że 
moja choinka należy do opadów 
organicznych. Może powinienem 
ją jednak pociąć na mniejsze ga-
łęzie? A może choinki nie zabra-
no, bo przy moim budynku nie 
ma kosza na odpady organiczne 
(jak się zastanowiłem, to w ogó-
le jest ich mało na terenie gminy 
– zazwyczaj widzę trzy rodzaje: 
niebieskie na papier, żółte na pla-
stik i metal i zielone na szkło). 

Mam nadzieję, że choinka jed-
nak wkrótce zniknie, a dla ZUK 
mam propozycję, żeby po na-
stępnych świętach przynajmniej 
na swojej stronie internetowej 
zamieściła informację, co zrobić z 
niepotrzebnym drzewkiem.

Przed samym wydaniem tego 
numeru Przekroju dotarła do 
mnie niepokojąca informacja o 
zamiarach Urzędu Miejskiego w 
Sulęcinie likwidacji Domu Joan-
nitów Centrum Wpółpracy Pol-
sko-Niemieckiej. Miejsce to tętni 
życiem artystycznym i kultural-
nym a jego strata byłaby niepo-
wetowana. Byłby to zamach na 
sulęcińską kulturę. Do sprawy 
będziemy wracać po zapoznaniu 
się ze szczegułami w kolejnych 
numereach gazety.

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

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

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

Ul . Poznańska 13A, 69-200 Sulęcin
tel. 95 755 34 00 / 501 544 711

- 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

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.
Luty:
09.02-15.02.2015 – Apteka 112 przy ul. Kościuszki 26 w Sulęcinie
16.02-22.02 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
23.02-01.03 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
Marzec:
02.03-08-03 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
09-03.15.03 – Apteka 112 przy ul. Kościuszki 26 w Sulęcinie

Która apteka czynna?
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