
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

Kradzież paliwa z wojska. 9 osób z zarzutami
WĘDRZYN/MIĘDZYRZECZ  Z magazynów MPS w Wędrzynie „wyparowało” ok. 120 ton paliwa.

REKLAMA
511 225 133
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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!
Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

Wojsko ujawniło ogromne 
nieprawidłowości w obrocie 
paliwem pomiędzy Składem 
Materiałów Pędnych i Smarów 

(MPS) w Wędrzynie a jednost-
kami wojskowymi 11 Dywizji 
Kawalerii Pancernej z Żagania.

cd. na s. 14

Różnice wyliczone 
z pomocą nowego 
systemu informa-
tycznego wprowa-
dzonego w tym roku 
dotyczą w szczegól-
ności obrotu z 17 
Wielkopolską Bry-
gadą Zmechanizo-
waną. Jak podaje In-
spektorat Wsparcia 
Sił Zbrojnych wykry-
te nieprawidłowości 
sprawiają wrażenie 
nielegalnego ob-
rotu paliwem i jego zwyczajnej 
kradzieży. Według naszego in-
formatora – osoby związanej z 
wojskiem, z magazynów znik-
nęło ok. 120 ton paliwa! W spra-
wie cały czas toczy się śledztwo 

prowadzone przez Żandarmerię 
Wojskową oraz przez Wojsko-
wą Prokuraturę Garnizonową w 
Szczecinie.

Składy Materiałów Pędnych i Smarów w Wędrzy-
nie podlegają pod 45 WOG w Wędrzynie

cd. na s. 13

Mieszkańcy ul. Gorzowskiej 
(dawniej ul. Bieruta) w Rud-
nicy w gminie Krzeszyce zu-
pełnie nie rozumieją postępo-
wania starosty sulęcińskiego, 
który nie zgadza się na bez-
płatną wymianę dokumentów 
w związku ze zmianą nazwy 
ich  ulicy.

- Pan starosta chyba zapo-
mniał, że Bierut był jednym z                              

Starosta 
sulęciński 
chce po-
wrotu do 
komuny?

KRZESZYCE/RUDNICA 

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19
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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
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Bezrobocie spada. To wolna, 
ale od jakiegoś czasu stała ten-
dencja. Na terenie wszystkich 
mutacji Przekroju Lokalnego 
najmniejsze jest w powiecie 
słubickim – 8,5 proc. (dane na 
koniec marca), następny jest 
powiat gorzowski ziemski – 9,7 
proc., później powiat sulęciń-
ski – 14 proc. i z największym 
odsetkiem osób bezrobotnych 
powiat międzyrzecki – 19,2 
proc. W skali województwa to 
12,8 proc (o ok. 1,1 proc wyż-
sze niż średnia krajowa). Tyle 
danych. Mam jednak wrażenie, 
że wraz ze spadkiem bezrobo-
cia spada zainteresowanie… 
pracą. Jak wytłumaczyć to, że 
wiele dużych i mniejszych, 
znanych mi firm, ma problemy 
ze znalezieniem chętnych do 
pracy? Są tacy, którzy twierdzą, 
że nie opłaca się pracować za 
1300 miesięcznie. Lepiej wziąć 
zasiłek z OPS, dorobić gdzieś na 
czarno i gitara. A ubezpiecze-
nie załatwi PUP. Stąd wniosek, 
że największym problemem z 
jakim się boryka lud uczciwie 
pracujący jest prawdopodob-
nie poziom płac. Niestety, Lu-
buskie znajduje się w ogonku 
średnich wynagrodzeń w skali 
kraju. Zazwyczaj zajmujemy 
drugie miejsce… od końca. W 
lutym średnia płaca w lubuskim 
wynosiła jedyne 3268 zł brutto 
(w sektorze prywatnym), gdy 
na sąsiednim Dolnym Śląsku 
ponad 600 zł więcej. To trochę 
dziwne biorąc pod uwagę na-
szą bliskość do granicy z Niem-
cami. Wielu moich znajomych 
pracuje po drugiej stronie Odry. 
Kuba z Sulęcina razem ze swo-
ją dziewczyną i kolegą z Ośna 

Co z tym bezrobociem?OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI 
– jestem na miejscu i zawsze 
dostępny, nie trzeba szukać 
zarządcy w innym mieście.

Najnowsze:
myjnia TIR i restauracja w Pnio-
wie
dom w Torzymiu ul. Łąkowa
dom w Łukominie gm. Krzeszy-
ce
domy szeregowe w Sulęcinie 
ul. Młynarska
działka z pawilonem handlo-
wym ul. Żeromskiego
dom w Wystoku
zakład przy ul. Witosa (działka, 
budynki, wyposażenie)
dom bliźniak w Lubniewicach

- obiekty komercyjne:
działka na ul. Daszyńskiego, 
hala w Ostrowiu, sklep ul. Ko-
ściuszki

Do wynajęcia:
mieszkanie 2-pokojowe w Su-
lęcinie
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęci-
nie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościusz-
ki, Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i opi-
sy 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 

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

PRACA

Sprzedam mieszkanie 
80 m2 w Lubniewicach. 
Bezczynszowe na dogodnych 
warunkach dla kupującego! 
I piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 
Tel. 601 71 84 34

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

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 32 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 3 piętro w 
Kostrzynie nad Odrą. Cena 
114 tys. zł. Tel. 504 315 117

Sprzedam działkę budowlaną 
3000 m w Słubicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 368 504

Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe w bloku w 
Sulęcinie z C.O., balkonem 
na parterze lub zamienię na 
2-pokojowe. Tel. 607 993 521

Lubuskiego dojeż-
dżają codziennie 
do pracy pod Ber-
lin. Nawet po od-
liczeniu kosztuów 
paliwa, amortyzacji 
auta, straconego 
czasu na dojazdy i 
tak im się opłaca, 
bo zarabiają ok. 
1300 euro na rękę 
miesięcznie. W Lu-
buskiem takie pen-
sje szeregowych 
pracowników są 
nieosiągalne. Kuba twierdzi jed-
nak, że  chętnie zatrudniłby się 
w Sulęcinie na podobnym sta-
nowisku, gdyby mógł zarobić 
przynajmniej 2500 zł na rękę. 
To marzenie wielu osób bezro-
botnych i pracujących w Polsce, 
które jak się okazuje nawet u nas 
jest już możliwe. Moja przyjaciół-
ka Monika jest wysoko posta-
wionym managerem w jednej z 
dużych firm zlokalizowanych w 
Słubicach na terenie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W jej zakładzie 
pracownicy produkcji, gdy we-
zmą jeszcze trochę nadgodzin 
mogą zarobić miesięcznie (na 
„łapę”) 2500 zł. Jak twierdzi, w 
Słubicach za mniej niż 2000 
zł nikt do pracy nie przyjdzie. 
Podobna sytuacja jest w Ko-
strzynie nad Odrą. W przypad-
ku tych dwóch miejscowości z 
pewnością zadziałała granica z 
Niemcami zaraz za miedzą. W 
połączeniu z niskim bezrobo-
ciem tamtejsze firmy musiały 
podnieść pensje, by zatrzymać 
pracowników, których wyraźnie 
zaczyna brakować. Co zatem z 
powiatami międzyrzeckim i sulę-

cińskim? Pozostaje liczyć, że ich 
małe gospodarki nadal będę 
się rozwijać i tam również pra-
codawcy nie koniecznie będą 
się sugerować tylko poziomem 
minimalnego wynagrodzenia 
ustalonego z Warszawy. Ten 
proces musi jednak zajść natu-
ralnie. Zupełnie absurdalna dla 
mnie jest kampania związkow-
ców „Chcemy więcej zarabiać”. 
Jej uczestnicy domagają się 
ustalenia minimalnej miesięcz-
nej pensji na poziomie 2800 zł 
brutto. Takie posunięcie wy-
kończy naszą gospodarkę szyb-
ciej niż peerelowska 5-latka. 
Większość przedsiębiorców po 
prostu zwinie biznes, bo kosz-
ty pożrą ich w całości. I zamiast 
nowych firm 
b ę d z i e m y 
mieli nowych 
bezrobotnych.

Po ponad trzech latach owocnej współpracy z Prze-
kroju Lokalnego odszedł jego dotychczasowy redak-
tor naczelny Wojciech Obremski. Swoje „świetne 
pióro” Wojtek zaangażuje teraz w Gazecie Lubuskiej, 
w której zajął stanowisko dziennikarza redakcji               
w Słubicach.
Wojtku, w tym miejscu chciałbyśmy Ci podziękować 
za wkład i zaangażowanie, które włożyłeś w Przekrój. 
W historii tego czasopisma zapisałeś się jako jeden 
z jego twórców. W dalszej karierze życzymy Ci wielu 
sukcesów, satysfakcji oraz zasłużonego uznania ze 
strony odbiorców. 
          Redakcja

Panta rhei…

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Posiadam do wynajęcia 
mieszkanie 3-pokojowe 
w bloku w miejscowości 
Wędrzyn. Czynsz 1000 zł + 
prąd. Mieszkanie nie jest 
umeblowane. Dla żołnierzy 
lub prywatnie. Bez kaucji
Tel. 504 373 702
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Studio FITNESS
Profesjonalne treningi personalne indywidualne lub w parze;

Trening obwodowy, funkcjonalny, TRX, cardio z wagą BMI 
dopasowany do każdej osoby;

Programy odchudzające lub zwiększające masę mięśniową.

Zapraszam na konsultację 
w Sulęcinie

795 475 753

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

Zuchy w redakcji W Sulęcinie powsta-
nie nowy plac zabaw

tel. 885 503 977

16 kwietnia do re-
dakcji Przekroju 
Lokalnego miesz-
czącej się przy ul. 
Kilińskiego 9 w 
Sulęcinie zawi-
tali niecodzienni 
goście. W małym 
biurze redakcji nie-
spełna 40 zuchów 
z 8 Gromady Zu-
chowej „Mądre 
Ptaki” zdobywało 
sprawność dzien-
nikarza.

Co to są artykuły, 
kto je pisze, co się z 
nimi później dzie-
je, jak powstaje gazeta i gdzie 
jest drukowana – o tych i wielu 
innych kwestiach opowiedział 
zuchom nowy redaktor naczel-
ny gazety Adam Piotrowski. 
Ciekawskie i spragnione wiedzy 
dzieci dowiedziały się jak wyglą-
da cała droga od powstania arty-
kułu do wydrukowania gazety. 

Mogły też zobaczyć jak wyglą-
da skład gazety w komputerze. 
Chętnie odpowiadały na pytania 
prowadzącego . A. Piotrowski 
musiał się również zmierzyć z py-
taniami od dzieci. Zuchów inte-
resowało m.in. co to jest „kaczka 
dziennikarska” i ile zarabia dzien-
nikarz.
Zuchy z 8 GZ „Mądre Ptaki” od-

wiedziły redakcję Przekroju Lo-
kalnego pod opieką drużynowej 
Katarzyny Pawlik oraz harce-
rek Żanety Nowak i Weroniki 
Zwierzchowskiej z 3 DSH „Red 
One” .

Red.
Fot. Katarzyna Pawlik

15 czerwca 2015 r., przy bloku 
nr 10 na osiedlu Słonecznym, 
do użytku dzieci oddany zosta-
nie nowoczesny plac zabaw. 

Kolorowe, posiadające wyma-
gane atesty urządzenia, zostaną 
przekazane najmłodszym miesz-
kańcom Sulęcina przez Fundację 
Muszkieterów. Z  kolei załatwie-
niem niezbędnych pozwoleń, 
przygotowaniem miejsca pod 
plac zabaw i jego ogrodzeniem 
zajmą się Urząd Miejski w Sulę-
cinie oraz Spółdzielnia Mieszka-
niowa w  Sulęcinie. To już drugi 
plac zabaw, z którego sulęciń-
skie dzieci będą mogły korzystać 
dzięki bardzo dobrej współpracy 
prezesa Intermarchѐ Adama Si-
wińskiego z władzami miasta. 
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart oraz prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Irena Monit 
podkreślają, że takie połączenie 
sił dla dobra lokalnej społeczno-

SULĘCIN 

ści, przynosi jej nie tylko wymier-
ne korzyści, w postaci kolejnych 
przyjaznych dzieciom miejsc, ale 
także wpływa pozytywnie na in-
tegrację mieszkańców i  instytu-
cji działających na terenie Gminy.
Otwarciu placu zabaw towarzy-
szyć będzie wiele miłych nie-
spodzianek dla najmłodszych. 
Burmistrz Sulęcina, prezes Inter-
marchѐ oraz prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Sulęcinie ser-
decznie zapraszają dzieci wraz 
z rodzicami do udziału w atrak-
cjach, przygotowanych z  okazji 
otwarcia placu zabaw, a także do 
korzystania z nowych urządzeń. 

UM Sulęcin

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

więcej informacji na s. 19

JUŻ OTWARTA!

Przedsiębiorco! Zamów „usługę wizytówki” 
w Przekroju Lokalnym! Twoja wizytówka 

(85x55 mm) trafi do ponad 10 000 domów 
na terenie powiatu sulęcińskiego oraz Ośna 

Lubuskiego, a będzie kosztować jedyne 60 zł! 
Zadzwoń i dowiedz się więcej o USŁUDZE 

WIZYTÓWKI: 511 225 133
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Wojewoda przeciwko handlowi ludźmi
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Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos oraz Komendant Nado-
drzańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński pod koniec kwietnia 
podpisali umowę partnerską 
dotyczącą projektu: „Lubuski 
alians służb mundurowych 
i cywilnych wobec handlu 
ludźmi i przestępczości trans-
granicznej” (LASM). – Lubuski 
Urząd Wojewódzki jest jedy-
nym, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewo-
da Katarzyna Osos.

– Będzie bardzo szeroka kampa-
nia społeczna. Chcemy dotrzeć do 
jak największego kręgu odbior-
ców – zapowiedziała Wojewoda 
Lubuski Katarzyna Osos. – Będą 
szkolenia z instytucjami, które 
mają styczność z osobami nara-
żonymi na zagrożenia. W ramach 
projektu będziemy podejmować 
działania, które mają się przyczy-
nić do poprawy efektywności 
działania odpowiednich służb. 
Zorganizujemy seminaria, szko-
lenia i konferencje, które będą 
miały na celu zwiększenie zakre-
su wiedzy o metodach działania i 
zapobiegania zjawiskom handlu 
ludźmi.
Lubuski Urząd Wojewódzki za-
jął wysoką trzecią pozycję w 
rankingu z  ponad dwudzie-
stu  projektów ubiegających  się 
o dofinansowanie. Wyróżnienie 
to jest szczególnie ważne po-
nieważ Projekt „Lubuski alians 

służb mundurowych i cywilnych 
wobec handlu ludźmi i przestęp-
czości transgranicznej” jest jedy-
nym projektem finansowanym 
z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego realizowanym przez 
Urząd Wojewódzki w Polsce.
Zagadnienie handlu ludźmi oraz 
problem zorganizowanej prze-
stępczości transgranicznej są 
zjawiskami podlegającymi dy-
namicznym przemianom, któ-
rych nasilenie zaobserwowano 
w Polsce na początku lat 90. W 
związku ze wzrostem rozwoju 
gospodarczego i ekonomiczne-
go Polska obecnie nie jest już 
tylko krajem pochodzenia ofiar, 
ale także krajem tranzytowym, 
przez który odbywa się transfer 
osób z Europy Wschodniej czy 
Azji do Europy Zachodniej oraz 
krajem docelowym dla pokrzyw-
dzonych wykorzystywanych 
głównie w prostytucji i pracy 

przymusowej. Kwestie te odno-
towywane są szczególnie w re-
gionach przygranicznych.
– Mam nadzieję, że projekt zna-
cząco przyczyni się do zwiększe-
nia skuteczności prowadzonych 
działań – powiedziała Wojewoda 
Katarzyna Osos. Z działaniami 
podjętymi przez Wojewodę zga-
dza się gen. bryg. SG Andrzej 
Kamiński, Komendant Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzań-
skim - W dzisiejszym skompliko-
wanym świecie nie można działać 
w pojedynkę, trzeba wielu innych 
służb w tym administracji publicz-
nej, aby dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców – podkreślił Ko-
mendant Kamiński.
Dyrektor Wydziału Programów 
Europejskich i Rządowych Lubu-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
Agnieszka Świątek zapowie-
działa natomiast specjalistyczne 
szkolenia dla służb munduro-

wych, Straży Granicznej, a także 
pracowników LUW. Szkolenia 
będą dotyczyć identyfikacji za-
bezpieczeń przed fałszerstwem 
dokumentów publicznych.
Przestępczość transgraniczna i 
handel ludźmi są kwestiami, któ-
re wymagają interdyscyplinarne-
go podejścia i współpracy wielu 
instytucji. Lubuskie jest drugim 
województwem po mazowiec-
kim, w którym na tak dużą skalę 
prowadzony jest handel ludźmi. 
Lubuskie jest również terenem, 
przez który odbywa się przerzut 
ofiar handlu z Europy Środkowo-
-Wschodniej na Zachód.  
Wojewoda Lubuski w oparciu 
o Ustawę o pomocy społecz-
nej powołał Wojewódzki Zespół 
ds. Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi, którego celem jest opra-
cowanie właściwych procedur, 
a także skoordynowanie działań 
służb i instytucji mogących mieć 
styczność z problemem handlu 
ludźmi. Współpraca ze środowi-
skiem naukowym (partnerstwo z 
Ośrodkiem Badań nad Handlem 
Ludźmi działającym przy Uniwer-
sytecie Warszawskim) wzmocni 
wiedzę praktyczną, którą dyspo-
nuje administracja publiczna po-
przez diagnozę problemów do 
rozwiązania i wskazanie genezy 
powstawania tych problemów. 
Przeprowadzenie kampanii in-
formacyjnej wpłynie pozytywnie 
na deficyt wiedzy obywateli o 
zjawisku handlu ludźmi. Poprzez 
organizację wydarzenia Społecz-
nik Roku wnioskodawca zakłada 
dotarcie do grona osób związa-
nych z problemem handlu ludź-
mi, którzy stykają się bezpośred-

nio z ofiarami tego procederu, a 
jednocześnie jest to forma wy-
razu uznania za zaangażowanie 
dla ich codziennej, trudnej pracy.
Celem nadrzędnym Projektu 
LASM jest wzrost wiedzy w za-
kresie metod zapobiegania, 
wykrywania i ścigania prze-
stępczości transgranicznej i 
zorganizowanej. Realizacja pro-
jektu daje możliwość wymia-
ny doświadczeń oraz dobrych 
praktyk w zakresie działania 
służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo publiczne, czego 
konsekwencją będzie wypraco-
wanie wspólnych wniosków jak 
również nawiązanie kontaktów 
zawodowych, w zakresie tema-
tów stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania na 
poziomie międzynarodowym. 
– Lubuski Urząd Wojewódzki jest 
jedyny, który realizuje tego typu 
projekt – podkreśliła Wojewoda 
Katarzyna Osos.
Szkolenia zaplanowane dla służb 
(Straży Granicznej, służb cywil-
nych Wojewody Lubuskiego) w 
ramach projektu są odpowiedzią 
na potrzebę ciągłego podnosze-
nia kwalifikacji i nadążania za 
zmianami metod jakimi posłu-
gują się zorganizowane grupy 
przestępcze. Natomiast szko-
lenia dedykowane instytucjom 
samorządowym wpływają na 
uzyskanie efektu oddziaływania 
projektu wśród szerokiej grupy 
odbiorców.

Od 30 do 31 maja 2015 r. Miej-
ski Dom Kultury w Rzepinie 
będzie centrum IX Światowe-
go Zjazdu Wicynian. To wła-
śnie w tych dniach przypada 
70 rocznica opuszczenia Wicy-
nia i osiedlenia się na ziemiach 
zachodnich w tym na Ziemi Lu-
buskiej.
Kim są Wicynianie? W okresie 
II RP Wicyń – wieś utworzona z 
polskich XVII-wiecznych osad-
ników – znajdowała się w pow-
iecie złoczowskim (obecnie 
Ukraina). Tuż po wojnie – podob-
nie jak wielu innych Kresowian 
– mieszkańcy wsi transportem 
kolejowym przewiezieni zostali 
na “ziemie odzywskane”. Kole-
jne pokolenia przesiedleńców 
mieszkają tu i jak widać coraz 
częściej sięgają do korzeni swych 
przodków, do ich wspólnej histo-
rii. Służy temu m.in. działalność 
Klubu Wicynian – stowarzysze-
nia, które stara się prowadzić 

IX Światowy Zjazd Wicynian 
SULĘCIN / RZEPIN

działalność integracyjną pod 
wspólnym hasłem Światowych 
Zjazdów Wicynian. Poprzez swe 
działania jego członkowie chcą 
pielęgnować bogatą tradyc-
ję Wicynia pośród potomków 
jego mieszkańców. Aktywizując 
środowisko, podejmują próbę 
ocalenia od zapomnienia to, co 
jest jeszcze pozostało. Zgodnie z 
założeniem kolejne zjazdy odby-
wają się w różnych miejscowoś-
ciach na terenie Polski. Pierwszy 
z nich odbył się w Sulęcinie w 
2007 r. 
IX Światowy Zjazd Wicynian 
będzie niezapomnianą okazją 
do spotkanie wicynian z kraju i 
zagranicy. Organizatorzy serdec-
znie zapraszają 
Więcej informacji o Zjeździe (w 
tym m.in. plan spotkania, osoby 
kontaktowe, terminy, itp.) jest 
dostępnych na stronie interne-
towej: www.wicyn.tmlikpw.org 

Red.

W dniach 23-24 kwietnia 2015 
r. w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych im. Unii Euro-
pejskiej w Sulęcinie odbyły się 
po raz pierwszy warsztaty ku-
linarne pod hasłem „Zdrowe, 
smaczne, oryginalne nasze da-
nia regionalne”. 
Warsztaty były możliwe dzięki 
współpracy z  Agencją Rynku 
Rolnego Oddział Terenowy w 
Gorzowie Wlkp. Tytułowe hasło 
towarzyszyło przysmakom cha-
rakterystycznym dla naszego 
regionu w trzech kategoriach: 
potrawy z wieprzowiny, potrawy 
z wołowiny i potrawy z ryb słod-
kowodnych.  

Promując sulęciń-
ską kuchnię przygo-
towaliśmy: roladę 
wieprzową z owo-
cami runa leśnego, 
przysmak sulęciń-
ski – wieprzowe 
kuleczki osnute wa-
rzywami, warkocz 
z grzybową nutą, 
karkówkę miodo-
wą z jabłkiem i żurawiną, stro-
gonow wołowy z bitą śmietaną, 
roladę łosiowo-szpinakową oraz 
z pobliskich wód pstrąga fasze-
rowanego. Młodzież zaskoczyła 
wszystkich wielkim zaangażo-
waniem i pomysłowością. Potra-
wy podbiły nie jedno podnie-
bienie wyjątkowym smakiem i 
pięknym wyglądem. Zewnętrzna 
komisja konkursowa degustując 
je oceniała jakość, smak i kunszt 
podania. Do następnego etapu 
konkursu wyłoniła: strogonowa 
wołowego z bitą śmietaną, przy-

smak sulęciński – wieprzowe 
kuleczki osnute warzywami oraz 
pstrąga faszerowanego. 
Była to niebywała okazja do upo-
wszechnienie wiedzy na temat 
potraw tradycyjnych i regional-
nych, promocji zdrowego stylu 
życia, ale również do promowa-
nia nowoczesnej bazy gastrono-
micznej naszej Szkoły. Zwycię-
skie potrawy ponownie zostaną 
przygotowane i powędrują na 
targi rolnicze w Kalsku. 

Barbara Smolińska

Smakowicie w Zespole Szkół
SULĘCIN / RZEPIN

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Świątek, dyr. Wydziału Programów Europejskich i 
Rządowych LUW, Wojewoda Katarzyna Osos oraz gen. bryg. SG Andrzej Kamiński.

file:///C:/Users/adam/Documents/Przkr%c3%b3j%20Lokalny%20sklady/2015/Przekr%c3%b3j%205A/Przekr%c3%b3j%205A%20najwa%c5%bcniejsze/../../../../../Downloads/www.wicyn.tmlikpw.org
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Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie: prawa 
gospodarczego, w tym stałej obsługi przedsiębiorców, 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa 
spadkowego, prawa karnego.

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

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

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

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

SULĘCIN

Dzień sportu            
w Turskim Domu
Tegoroczny Dzień Sportu w 
Turskim Domu rozpoczął się 
mini koncertem zespołu „Nie 
dajmy się”. Wspólne śpiewanie 
wprowadziło uczestników w 
miłą sportową atmosferę.
Wychodząc na przeciw potrze-
bie aktywnego spędzania cza-
su przez Mieszkańców naszego 
Domu w placówce zorganizowa-
no Dzień Sportu.  Na tę okolicz-
ność przygotowano wiele cie-
kawych konkurencji. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość rywa-
lizowania między sobą m.in. w: 
odbijaniu piłeczki (na czas), rzu-
cie do kręgli, grze w kości, tzw. 
piłkarzykach oraz w grach sko-
jarzeniowych. Wszystkie konku-
rencje wymagały od podopiecz-
nych wykazania się sprawnością, 

refleksem, „jasnością umysłu” 
oraz sprytem. Podczas tegorocz-
nych zmagań sportowych nie 
wyłoniono zwycięzcy.  Uznano, 
że wszyscy, którzy przybyli by 
podjąć wyzwanie zasługują na 
wyróżnienie oraz nagrodę. - Cie-
szymy się, że mogliśmy sprawdzić 
nasze siły w różnych 
konkurencjach i nie 
ważny był wynik. 
Fajnie, że bawili 
się tu wszyscy - ci 
bardziej i ci mniej 
sprawni, wszyscy, 
którzy lubią sport 
i dobrą zabawę – 
podsumował jeden 
z mieszkańców DPS. 

DPS Tursk

Kwietniowe spotkania w Dys-
kusyjnym Klubie Książki dla 
dzieci i młodzieży minęły bar-
dzo przyjemnie i wiosennie. 
Towarzyszyła nam książka 
Pawła  Beręsewicza ,,Ciumko-
we historie (w tym jedna smut-
na)’’. 

Rodzinę Ciumków tworzą: mama 
Basia, tata Jan, Grzesiek i jego 
młodsza siostra Kasia. I oczywi-

KRZESZYCE

ście dziadkowie, okrutna Pra-
babcia, i wujek od hondy, oraz 
ciocia Kazia, która jest młodsza 
od Grześka. To wyjątkowy zbiór 
opowiadań, ale i nie tylko. Prze-
czytać możemy opowiadania 
o wyjątkowej historii rodziny 
Ciumków, którzy mają nawet 
własne Muzeum Historii Cium-
ków. Przeżywają oni najróżniej-
sze przygody. Mierzą się z całą 
masą problemów, na przykład 

Kasia, która musiała wystąpić w 
roli nietypowej baletnicy - łabąd-
ka.
Wszystkie te i jeszcze cała masa 
innych historii, których jeszcze 
nie poznaliśmy zostały spisane w 
dwudziestu opowiadaniach.
Zajęcia plastyczne dotyczyły 
wiosny, którą można zobaczyć w 
naszej Bibliotece. Motyle, żaby, 
bociany i słońce są juz u nas!

Ewelina Niemczyn

Ciumkowe historie na DKK w Muszkowie
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

POWIAT SULĘCIŃSKI

Nowa apteka w Sulęcinie
SULĘCIN 

W Komendzie 
P o w i a t o w e j 
Policji w Su-
lęcinie każdy 
kierowca, któ-
ry chce spraw-
dzić swój stan 
t r z e ź w o ś c i 
może to zrobić 
samodzielnie i anonimowo. Badanie 
stanu trzeźwości możliwe jest dzięki 
zainstalowanemu urządzeniu o na-
zwie AlkoBlow.

Ogólnodostępne urządzenie pozwoli 

Bądź odpowiedzialny(a), przyjdź się sprawdzić
każdej osobie, która nie jest pewna, czy 
danego dnia może prowadzić pojazd 
sprawdzić swój stan trzeźwości. W tym 
celu do Komendy można przyjść o do-
wolnej porze dnia i nocy. Przy urządzeniu 
zainstalowanym naprzeciwko stanowi-
ska dyżurnego znajduje się również in-
strukcja obsługi. Badanie przeprowadza 
się poprzez wdmuchiwanie powietrza 
z odległości ok. 2,5 cm od urządzenia, a 
wynik otrzymujemy już po kilku sekun-
dach. Urządzenie jest systematycznie 
legalizowane, dając wiarygodny odczyt. 
Policjanci ruchu 
drogowego do 

tej pory przy pomocy urządzenia Alko-
Blow sprawdzali trzeźwość kierujących 
m.in. podczas działań „Trzeźwy Kierowca”. 
Zamontowanie i udostępnienie miesz-
kańcom takiego samego urządzenia w 
budynku Komendy jest kolejnym eta-
pem działań profilaktycznych mającym 
na celu podnoszenie bezpieczeństwa na 
drogach powiatu. Sulęcińscy policjanci 
otrzymali AlkoBlow dzięki wsparciu Lu-
buskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Red.

Nowa całotygodniowa Apteka Centrum Zdrowia 
jest już otwarta. Znajdujemy się przy ulicy Pi-
neckiego 1 w Sulęcinie w Rynku przy fontannie. 
Apteka została otwarta w miejscu, gdzie jeszcze 
niedawno znajdowała się najstarsza apteka w 
Sulęcinie. Wracamy do tradycji miasta nawiązu-
jąc do tego co dobre i rzetelne.

Zapraszamy państwa bardzo serdecznie nie tylko 
po leki, ale przez wzgląd na wykwalifikowany ze-
spół z ogromnym doświadczeniem i wiedzą służy-
my doradztwem, pomocą, profesjonalną poradą. 
Naszą misją jest otoczyć pacjentów Sulęcina i okolic 
opieką farmaceutyczną i zabezpieczyć powiat sulę-
ciński w leki każdego dnia tygodnia. 
Posiadamy szeroki asortyment leków gotowych, 
dermokosmetyków, suplementów diety. Możliwa 
jest realizacja recept lekarskich na jałowe leki re-

cepturowe w pełnej aseptyce – sterylność wykona-
nia. Dbając o najwyższe standardy w każdej Aptece 
Centrum Zdrowia można zrealizować recepty na 
leki refundowane oraz od czerwca wnioski na pie-
luchomajtki. 
Pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców 
Sulęcina, że w Aptece Centrum Zdrowia regularnie 
raz w miesiącu dyżuruje wykwalifikowany dietetyk, 
który nieodpłatnie pomoże państwu uporać się z 
nadwagą, chorobami wynikającymi z otyłości, pro-
wadzi edukację osób chorych na cukrzycę i inne 
choroby metaboliczne. Edukuje i zmienia nawyki 
żywieniowe ze złych na te prawidłowe.
Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do niedzie-
li. Jesteśmy dla państwa codziennie.

Zespół Pracowników Apteki w Sulęcinie

Jak co roku o godzinie 8.00 w niedzielę Zmar-
twychstania Jezusa w Turskim Domu słychać 
gwar i radość. 
Przy odświętnie nakrytych stołach zasiadają miesz-
kańcy, zaproszeni 
goście i pracownicy. 
Ksiądz Proboszcz 
Piotr Mazurek święci 
potrawy , odczytuje 
słowo boże i składa 
życzenia. Do życzeń 
wielkanocnych do-
łączają  się Starosta 
Sulęciński – Patryk 
Lewicki, Burmistrz 
Sulęcina – Dariusz 
Ejchart oraz Dyrek-
tor Domu – Dariusz 
Obiegło. Kolorowe 
pisanki, stoły ugi-
nające się od świą-
tecznego jedzenia, 
a przede wszystkim 
ciepła rodzinna at-
mosfera sprawiły, że 
nikomu nie chciało 
się odchodzić od 
stołu.  Zwieńcze-
niem tego świątecz-

Śniadanie Wielkanocne w Turskim Domu
nego spotkania było wspólne radosne śpiewanie 
pieśni  wielkanocnych  o zmartwychwstaniu Chry-
stusa, odrodzeniu i pojednaniu. 

DPS Tursk

SULĘCIN / TURSK
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Rodzinna Majówka na Winnej Górze

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

SULĘCIN Pod patronatem „Przekroju”

Koncerty lokalnych artystów, 
występy przedszkolaków, za-
wody sportowo - pożarnicze 
OSP, pokaz karate oraz har-
cerskie ognisko, to główne 
atrakcje Rodzinnej Majówki na 
Winnej Górze, która odbyła się 
2 maja 2015 roku w Sulęcinie. 

W tym dniu obchodzono rów-
nież 10-lecie współpracy Su-
lęcina z partnerskim miastem 
Friedland. Przed południem, 
na stadionie miejskim odbyły 
się Miejsko - Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze Drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W rywalizacji udział wzięło 13 

zespołów strażaków ochotni-
ków, a wśród nich drużyny z nie-
mieckich miast Beeskow i Frie-
dland. W klasyfikacji jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Sulęcin zwycię-
żyła Jednostka OSP Trzebów. 
Zwycięzcy odebrali puchary 
oraz dyplomy z rąk Burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta oraz 
Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej Bogdana Śnieżka. Po 
zakończeniu zawodów rozpo-
częła się część artystyczna Ro-
dzinnej Majówki, którą zainau-
gurował koncert Orkiestry Dętej 
z Grochowa. Następnie odbył 
się krótki koncert przygotowa-

ny przez sulęcińską młodzież 
z okazji obchodów Dnia Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej. Jedną z 
największych atrakcji Rodzinnej 
Majówki była prezentacja umie-
jętności tanecznych i wokalnych 
dzieci z Przedszkola nr 1 im. Ma-
łego Przyrodnika oraz Przedszko-
la nr 2 im. Małych Odkrywców. 
Na scenie swoje umiejętności 
zaprezentowały również dzieci 
oraz młodzież ze Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. 
W ramach Majówki po raz pierw-
szy zorganizowano konkurs 
amatorskich form muzycznych 
pn. „Wyśpiewaj nagrody”, w któ-
rym udział mogli wziąć soliści, 

instrumentaliści, oraz zespoły 
wokalne. Pierwsze miejsce oraz 
miniwieżę „wyśpiewał” zespół 
wokalny „Piękni i Młodzi. Na-
tomiast solistów nagrodzono vo-
ucherami ufundowanymi przez 
Ośrodek Kormoran w Sulęcinie. 
Ciekawym akcentem Rodzinnej 
Majówki, który przyciągnął duże 
grono widzów, był pokaz karate 
w wykonaniu Sulęcińskiej Sekcji 
Karate Kyokushin, prowadzonej 
przez senseia Karola Bukszty-
nowicza. To jednak nie był ko-
niec sportowych atrakcji, gdyż 
na stadionie miejskim rozegrano 
mecz piłki nożnej Oldboy’ów, 
a dla miłośników gry w piłkę 

tel.
502-550-816

NAUKA JAZDY
L. KALOTA

www.naukajazdykalota.plOSK roku 2010
OSK roku 2012
Instruktor roku 2010
Instruktor roku 2011

zaprasza na kursy:
- kat. A1, A2, A, B, B/E, C, C/E

- szkolenia okresowe i kwalifikacja 
wstępna dla kierowców

Otwarcie nowego kursu w Sulęcinie 
w każdy wtorek, godz. 16.00

SULĘCIN, ul. Kilińskiego 9
(bud. Telekomunikacji Polskiej)

nożną zorganizowano I Turniej 
gry w Mega Piłkarzyki o Puchar 
Burmistrza Sulęcina. W między-
czasie na scenie swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentował 
sulęciński duet hip-hopowy Do-
uble Crew oraz Maciek Barden. 
Liczne grono fanów zgromadził 
koncert Pawła Gancarza, który 
wystąpił wraz z przyjaciółmi. Po 
zmroku zaprezentowano wido-
wisko multimedialne, poświęco-
ne pamięci zmarłej artystki Amy 
Winehouse, które wraz z woka-
listkami przygotował instruktor 
Studia Piosenki SOK Waldemar 
Handzlewicz. Na zakończenie 
Rodzinnej Majówki, przy wspar-
ciu sklepu Intermarchѐ, zorgani-
zowano ognisko harcerskie, po 
którym odbyła się zabawa ple-
nerowa. Podczas majówki przy-
gotowano również wiele atrakcji 
towarzyszących takich jak: ple-
nerowa kawiarenka literacko – 
artystyczna, warsztaty rękodziel-
nicze dla dzieci, przygotowane 
przez członków Stowarzyszenia 
„Mam Pomysł”, malowanie twa-
rzy, zajęcia plastyczne dla dzie-
ci oraz przejażdżki na kucyku, 
wystawa prac rękodzielników, a 
także atrakcje i konkursy przygo-
towane przez Nadleśnictwo Su-
lęcin, CZG-12 oraz firmę Molex.  

UM Sulęcin
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W dniu 15.04.2015 r. obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Inwalidy w 
Kole Słońsk. Na imprezę składały się: 
występy dziatwy szkolnej; występy ze-
społu śpiewaczego „Wrzos”; oraz zaba-
wa taneczna, która trwała od godziny 
18:00 do godziny 1:30 dnia następne-
go.

Gości powitał prezes Koła Zygmunt Kacz-
marek, który ogłosił swoją rezygnację z 
zajmowanej funkcji, ze względu na stan 
zdrowia. Jednocześnie poprosił kol. Łu-
cjana Skorupskiego o poprowadzenie 
Koła do czasu zorganizowania wyborów, 
bowiem jest on osobą najlepiej obeznaną 
w tym temacie. Dalej w swym wystąpieniu 
pan Zygmunt wymienił sponsorów spo-
tkania wśród których znaleźli się: Dariusz 
Matkowski, Franciszek Jamniuk, Teresa 
Matkowska, dyrektor Banku w Barlin-
ku oraz wójt Słońska, który był głównym 

SŁOŃSK

Dzień Inwalidy w Słońsku

sponsorem i jednocześnie współorganiza-
torem imprezy. Wszystkim darczyńcom Z. 
Kaczmarek serdecznie podziękował.
Panie Jarecka i Zofia Grochowska upie-
kły ciasta. Pani Eugenia Kaczmarek wraz 
z mężem przygotowali wszystkie wiktuały 
oraz spięli całość imprezy. Pani Skorup-
ska Stefania wraz z mężem przygotowali 
bigos i zajęli się muzyką.
Dziatwa szkolna uraczyła nas wspaniałym 
występami. Zawiodło nas Starostwo Po-
wiatowe w Sulęcinie, bo mimo wysłania 
sześciorga dwuosobowych zaproszeń, 
nikt na imprezie się nie zjawił. Mieliśmy 
przyjemność gościć Rejonowy Zarząd 
Polskiego Związku z Kostrzyna N/O. Go-
ściliśmy własnych członków oraz garstkę 
kombatantów. W sumie w imprezie wzięło 
udział 74 osoby. 

Zygmunt Kaczmarek
www.slonsk.pl

KRZESZYCE

Już 50 lat razem
14 kwietnia 2015r. 
w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Krze-
szycach, odbyła się 
uroczystość 50-le-
cia Pożycia Mał-
żeńskiego Państwa 
Jadwigi Teresy i Ste-
fana Szkudelskich 
zamieszkałych w 
Krzemowie

Jubilacji poznali się 
w Krzeszycach na za-
bawie sylwestrowej. 
Pani Jadwiga urodzi-
ła się w Krzemowie 
w gminie Krzeszyce, gdzie mieszka do 
dnia dzisiejszego. Pan Stefan pochodzi 
z Głuchowa z sąsiedniej gminy Słońsk. 
Jubilaci prowadzili gospodarstwo rolne. 
Pan Stefan pracował ponadto w Ośrodku 
Transportu Leśnego w Gorzowie Wielko-
polskim. Ślub zawarli  22 grudnia 1964r. w 
Kolczynie, gm. Krzeszyce. Jubilaci docho-
wali się dwójki dzieci, pięciorga wnuków 
oraz czworga prawnuków.

Wójt udekorował Jubilatów medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w 
takim przypadku nadaje Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej, wręczył upominki 
oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, ży-
cząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego 
życia.

Red. na podst. www.krzeszyce.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

Czynne 7 dni w tyg. od 10.00 do 22.00

SULĘCIN 

70 rocznica zakończenia II wojny światowej
Rocznica zakończenia II wojny światowej jest czasem 
niezwykle wyjątkowym - jest to również dobry mo-
ment na naukę patriotyzmu. Wiedzą o tym doskonale 
członkowie zarządu Związku Inwalidów Wojennych, 
którzy ten szczególny moment postanowili spędzić 
na rozmowach z uczniami Szkoły Podstawowej w Wę-
drzynie i Gimnazjum w Sulęcinie.  

28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Związku Inwalidów Wo-
jennych w Sulęcinie odbyło się posiedzenie zarządu, któ-
rego gościem specjalnym był emerytowany nauczyciel 
oraz członek Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych, Kazimierz Kulas. W spotkaniach uczestni-
czyli członkowie zarządu Związku Inwalidów Wojennych 
- prezes Związku Bolesław Karaś, wiceprezes Marian 
Seifert, II wiceprezes Piotr Stępień oraz skarbnik Stani-
sław Kołłątaj. Po zakończeniu posiedzenia członkowie 
Związku spotkali się z uczniami gimnazjum w Sulęcinie, 
by podyskutować o historii oraz o wielkich Polakach, któ-
rzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Spotkanie było 

również okazją do rozmów z osobami, które przeżyły ten 
czas i mogą opowiedzieć z perspektywy dziecka, nasto-
latka - jak wyglądało dzieciństwo w trudnym czasie, jakim 
była II wojna światowa. Członkowie Związku Inwalidów 
Wojennych spotkali się także z uczniami Szkoły Podsta-
wowej w Wędrzynie. Uroczystym momentem w progra-

mie dnia było złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy 
pod tablicą na cmentarzu komunalnym w Sulęcinie, po-
święconą Inwalidom Wojennym oraz Żołnierzom Wojska 
Polskiego poległym w walce o niepodległość Ojczyzny. 
Tablica pamiątkowa powstała dzięki połączonym sta-
raniom Związku Inwalidów Wojennych oraz Burmistrza 
Sulęcina i została uroczyście odsłonięta 9 września 2014r.

Ewa Tomczak
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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 CMC.

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

Wspomnienie o wielkim Polaku
ROZMOWA PRZEKROJU

Korzystając z okazji pobytu w Sulęcinie 
Witolda Pronobisa, znanego historyka, 
byłego dziennikarza polskiej sekcji, 
nadającego niegdyś z Monachium Ra-
dia Wolna Europa, przeprowadziliśmy 
z nim rozmowę na temat osoby, której 
niedawna śmierć poruszyła nie tylko 
Polaków.

Przekrój Lokalny: Panie doktorze, 24 
kwietnia zmarł prof. Władysław Barto-
szewski, dla wielu ludzi na całym świe-
cie, niepodważalny autorytet moralny 
i naukowy. Ponieważ – jak wiem-  przez 
wiele lat łączyły was bliskie kontakty za-
wodowe i towarzyskie , choćby za spra-
wą ścisłej współpracy na falach Rozgło-
śni RWE, chciałbym zapytać o pańską 
reakcję na tę smutną i mimo poważnego 
wieku profesora, niespodziewaną wia-
domość o jego śmierci? 

Witold Pronobis: Władysław Bartoszew-
ski nie był pracownikiem etatowym RWE, 
ale regularnie współpracował z tą Roz-
głośnią, uznając ją za niezwykle ważną i 
przez wiele lat praktycznie jedyną insty-
tucję, stwarzającą możliwość docierania, 
z pominięciem cenzury, do polskiej opinii 
publicznej. Od końca lat pięćdziesiątych, 
ale przede wszystkim po wprowadzeniu 
w Polsce stanu wojennego w grudniu 
1981 r. – wykorzystywał fale RWE by móc 
wspierać niepodległościowe aspiracje Po-
laków. Oczywiście narażał się na szykany 
i prześladowania ze strony władz PRL-u, 
ale jego znane nazwisko i autorytet na ca-
łym świecie, uniemożliwiały zastosowanie 
bardziej dotkliwych represji. Były w Polsce 
dwie osoby o takim specjalnym statusie, 
mianowicie Stefan Kisielewski i właśnie W. 
Bartoszewski, którym władza nie potrafiła 
skutecznie zamknąć ust. Gdy w począt-
kach lat 80-tych dostał propozycję wykła-
dów na Katolickim Uniwersytecie w Eich-

stätt, niedaleko Monachium, w Bawarii, 
skorzystał z tego zaproszenia i wyjechał. 
Zresztą za zgodą władz PRL-u, która uwa-
żała to za dobrą okazję pozbycia go się z 
Kraju. Nie przypuszczano w Warszawie, ze 
będzie tam miał on jeszcze lepszą niż na 
miejscu okazję do kontaktów z Polakami 
-  właśnie za sprawą fal RWE.

Czy dopiero tam właśnie – w Bawarii, za-
tknął się pan z profesorem?

Prof. Bartoszewskiego znałem już z kraju.  
Był wówczas wykładowcą Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, ale 
wykładał  także, na tzw. „latających uni-
wersytetach”, z którymi miałem styczność 
w Warszawie  w czasach przed-solidarno-
ściowych. Dlatego gdy nagle, ponownie, 
spotkaliśmy się w Monachium, bardzo 
ułatwiło to wzajemne kontakty. Służył mi 
radą przy pisaniu podręcznika najnowszej 
historii Polski i świata i w opracowywa-
niu moich historycznych audycji dla Ra-
dia Wolna Europa. Potem, gdy przeniósł 
się do Monachium, podejmując prace na 
tamtejszym Uniwersytecie Ludwika Mak-
symiliana, pomagałem państwu Barto-

szewskim (bo była cały czas 
przy nim jego żona Zofia) w 
codziennych sprawach. Zbli-
żyliśmy się też do siebie to-
warzysko. Ja bywałem często 
gościem w ich mieszkanku 
przy Landwehrstrasse, a oni 
odwiedzali nas. Niewątpliwie 
w jego stosunku do mnie po-
mogło moje pokrewieństwo 
z gen. Stefanem Roweckim, 
dowódcą Armii Krajowej, któ-
ry został zamordowany przez 
Niemców w Sachsenhausen. 
Przeprowadziłem z profesorem Barto-
szewskim, w 65 rocznicę jego urodzin 
duży wywiad, który nadaliśmy w RWE. 
Opublikowało go też, wychodzące w Pa-
ryżu emigracyjne pismo „Libertas”, wyda-
wane przez wydawnictwo „Spotkania”. 

Gdy upadł komunizm, po wyborach 
czerwcowych 1989 r., państwo Barto-
szewscy opuścili jednak Monachium? 

- To prawda, pomagałem im nawet przy 
przeprowadzce. Nie do Polski jednak! A 
do Wiednia. Malo kto wie, ze jadąc tam 
ciężarówką z ich meblami i osobistymi 
rzeczami, uczestniczyliśmy na autostra-
dzie w okolicach Salzburga,  w groźnym 
wypadku, który tylko o przysłowiowy 
„włos” nie skończył się bardzo tragicznie! 
Nowy rząd Tadeusza Mazowieckiego 
zwrócił się do Bartoszewskiego z propozy-
cją objęcia w Austrii funkcji ambasadora 
naszego kraju, uwalniającego się dopie-
ro spod wpływów Moskwy. Bartoszewski 
przyjął tą ofertę, chociaż zdawał sobie 
sprawę, że jego pracownikami w byłej 
peerelowskiej ambasadzie będą niemal 
wyłącznie SB-ecy i agencji kontrwywiadu, 
także sowieckiego. Dalego postawił jeden 
warunek:, jako swoją osobistą sekretarkę 
zatrudni tam, w swoim gabinecie, osobę, 

do której będzie miał 100% zaufanie. Etat 
ten zaproponował wówczas mojej żonie, 
pomimo że nie miała praktycznie żadne-
go doświadczenia w dyplomacji. Ja zaś, na 
jego zaproszenie, w ustanowione właśnie 
nowe święto państwowe, w dniu 11 listo-
pada 1989 r., wygłosiłem w wiedeńskiej 
ambasadzie okolicznościowy wykład o 
znaczeniu tego dnia dla narodu polskie-
go. Moimi słuchaczami, oprócz nowego 
ambasadora, byli niemal wyłącznie cią-
gle aktywni tam peerelowscy i sowieccy 
agenci. 

Czy te przyjazne kontakty miedzy Wami 
trwały dalej?

Z biegiem czasu prof. Bartoszewski, stawał 
się coraz bardziej urzędnikiem państwo-
wym. W 1995 został ministrem Spraw Za-
granicznych. Także później, cały czas ścisłe 
współpracował z rządami III RP. Ostatnio 
był sekretarzem stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem 
ds. dialogu międzynarodowego. Nie było 
wiec czasu na dawne przyjaźnie i te nasze 
stosunki trochę się rozluźniły. Niewątpli-
wie, gdy był działaczem opozycji niepod-
ległościowej, choćby wówczas w latach 
80-tych - w Monachium, zawsze mówił 
wszystko, co uważał za słuszne. Miał ten 
komfort, którego już nie do końca mógł 
mieć, gdy został zawodowym dyploma-
tą. Chociaż nie sądzę by kiedykolwiek 
sprzeniewierzył się sobie i swoim ideom 
to jednak kocham tego Bartoszewskiego 
z tamtego właśnie okresu. Był dla mnie zu-
pełnie wyjątkowym autorytetem.

Kiedy ostatni raz Pan widział się z prof. 
Bartoszewskim?

W tym roku rozmawialiśmy kilkakrotnie 
z okazji wydania mojej książki „Generał 
Grot. Kulisy zdrady i śmierci”. Bartoszewski 
jako znakomity znawca problematyki Ar-
mii Krajowej, stał się, siłą rzeczy, najważ-
niejszym konsultantem we wszystkich 
kwestiach, w których miałem określone 
wątpliwości „warsztatowe” czy meryto-
ryczne.
Jeszcze kilka dni temu dzwonił do mnie 
pragnąc wyjaśnić problemy, w których ja 
z kolei, jako mieszkaniec Berlina i znawca 
tutejszych archiwów, jestem dobrze zo-
rientowany. Nie spodziewałem się, że bę-
dzie to nasza ostatnia rozmowa.

Dziękuję za rozmowę

Notował: Adam Piotrowski

Zofia i Władysław Bartoszewscy. Zdjęcie wy-
konane w Monachium w latach 80-tych, w 
czasach szczególnie bliskich kontaktów ja-
kie mieli wówczas z naszym rozmówcą, dr. 
Witoldem Pronobisem

Dr Witold Pronobis podczas spotkania z uczniami I Liceum 
Ogólnokształcącego w Sulęcinie w dniu 28 kwietnia br. Pan 
Pronobis przyjechał do Sulęcina na prośbę uczennicy na-
szego liceum Magdy Arciszewskiej
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RYBY MAJĄ GŁOS

3 maja 2015 roku w go-
dzinach porannych nad 
jeziorem Ostrowskim 
zainaugurowano Spła-
wikowe Zawody Węd-
karskie o „Puchar Burmi-
strza Sulęcina”. 

Zawody rozegrano w ra-
mach obchodów 10. rocz-
nicy podpisania umów 
partnerskich pomiędzy 
Sulęcinem, a Friedland i 
Nowym Tomyślem. W za-
wodach o tytuł zwycięzcy 
i Puchar Burmistrza Su-
lęcina walczyli wędkarze 
z terenu gminy Sulęcin 
(Koło PZW Sulęcin nr 1, Koło PZW Sulęcin 
nr 2 „LIN”, Koło PZW Sulęcin nr 3 „Gumo-
plast”, Koło PZW Wędrzyn) oraz wędkarze 
z miast partnerskich: Beeskow, Friedland 
i Nowego Tomyśla. Zmagania wędkarzy 
obserwowali burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart oraz burmistrz Friedland Thomas 
Hähle. Puchar za zajęcie pierwszego miej-
sca w Drużynowych Zawodach Wędkar-
skich trafił do wędkarzy z Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie. Na miejscu drugim znaleźli 

się wędkarze z Koła PZW Nr 31 w Nowy 
Tomyślu, a miejsce trzecie przypadło 
wędkarzom z Koła Nr 2 „Lin” w Sulęcinie. 
W klasyfikacji indywidualnej zawodów 
zwyciężył Wiesław Uller z Koła PZW Nr 
1 w Sulęcinie, miejsce drugie zajął Paweł 
Janecki z Koła PZW Nr 31 w Nowym To-
myślu, a miejsce trzecie przypadło Sławo-
mirowi Matelskiemu z Koła PWZ Nr 1 w 
Sulęcinie.

UM Sulęcin

SULĘCIN 

Zmagania na OstrowskimRywalizowali o Puchar Burmistrza Sulęcina

Zwycięska drużyna z Koła nr 1 PZW w Sulęcinie z burmi-
strzem D. Ejchartem

Zapisz się na Memoriał
Zarząd Koła 
PZW nr 1 w Su-
lęcinie zaprasza 
wędkarzy „Je-
dynki” na VIII 
Memoriał Miro-
sława Gudacza 
– RODZINNE 
WĘDKOWANIE. 
W tym roku Me-
moriał odbędzie się 31 maja, jak zwykle 
na jeziorze Ostrowskim. W zawodach tra-
dycyjnie mogą wziąć udział całe rodziny 
wędkarzy z tą zasadą, że ryby są łowione 
na dwie wędki na rodzinę/drużynę, meto-
dą spławikową. Zapisy chętnych do udzia-
łu w zawodach przyjmowane są do 25 
maja lub do wyczerpania miejsc. Wpisowe 
wynosi 20 zł od drużyny. Zbiórka wędka-
rzy 31 maja punktualnie o godz. 9.00 nad 
jez. Ostrowskim od strony plaży. Po roze-
granych zawodach na uczestników i gości 
będzie czekał rodzinny piknik.

Red.

Szkolenie dla młodych 
wędkarzy
Zarząd Koła PZW nr 1 w Sulęcinie za-
prasza dzieci i młodzież do lat 16 na 
szkolenie i zawody wędkarskie. 
Wędkarstwo to wspaniałe hobby, które 
w dobie komputerów i setek programów 
telewizyjnych daje dziecku kontakt z 
przyrodą i możliwość aktywnego spędza-
nie wolnego czasu. Szkolenie wprowadzi 
młodych adeptów do trudnej sztuki węd-
karstwa i zapobiegnie wielu błędom, któ-
re na początku przygody z wędką popeł-
niają moczykije. Doświadczeni wędkarze 
z koła przedstawią m.in. zagadnienia: bu-
dowa zestawu na „bata” i techniki robienia 
zanęt. 
Zapisy na szkolenie przyjmowane są w 
sklepie wędkarskim „Domus” przy ul. Wi-
tosa w Sulęcinie. Wstęp jest wolny od 
opłat. Organizatorzy przypominają o 
konieczności zabrania siatek, w których 
będą przechowywane ryby.

Adam Piotrowski

12 kwietnia 2015 r. na j. Ostrow-
skim odbyła się II tura zawodów 
wędkarskich w ramach Grand Prix 
Koła PZW nr 1 w Sulęcinie.
Zawody otworzył wiceprezes Koła 
kol. Krzysztof Kuzajewski, a całością 
organizacyjną zawodów zajęli się 
kol. Sławomir Matelski, wiceprezes 
Koła ds. sportu i gospodarz Koła  Kol. 
Ryszard Sekuła. Po czterogodzinnej 
rywalizacji, sędziowie zważyli zło-
wione ryby i ogłosili wyniki II Grand 
Prix Koła. Nagrody dla zwycięzców wręczył 
K. Kuzajewski. A oto wyniki rywalizacji: 
Sektor A: I miejsce  Szałtys Marek  (5540 
pkt.), II miejsce – Sieniawski Andrzej 
(2950 pkt.), III miejsce  - Kabala Grzegorz 
(2680 pkt.).
Sektor B: I miejsce - Skorupski Stanisław 
(4570 pkt.) II miejsce - Skorupski Paweł 
(2620 pkt.), III miejsce   - Skonieczny Łu-
kasz (2600 pkt.) 

SULĘCIN 

Juniorzy:  I miejsce – Matelski Szy-
mon (670 pkt.)
Kadeci: I miejsce – Sobczak Maksymi-
lian  (1060 pkt.), II miejsce – Kaczmarek 
Michał  (840 pkt.), III miejsce – Czewiuk 
Hubert (730 pkt.)
Kobiety: I miejsce – Cichała Edyta  (740 
pkt.), II miejsce – Ludwiczak Magdalena 
(630 pkt.)

R.Stachowiak

19 kwietnia na Jeziorze Ostrowskim 
rozegrano już drugą turę zawodów w 
ramach Mistrzostw Koła PZW „Lin” w 
Sulęcinie w dyscyplinie spławikowej. 
Do rywalizacji zgłosiło się 20 zawodników 
w tym dziewięciu juniorów, trzy kobiety i 
ośmiu seniorów. Po krótkiej odprawie i lo-
sowaniu stanowisk zawodnicy udali się na 
swoje pomosty i rozpoczęły się przygoto-
wania do wędkowania. Sportowa rywali-
zacja rozpoczęła się o godz. 09:00 i trwała 
do godz. 13:00. Młodzi moczykije swoją 
rywalizację zakończyli godzinę wcześniej. 

Mizerne brania na Ostrowskim
SULĘCIN 

Po chłodnym poranku, w miarę upływu 
czasu było coraz cieplej, szkoda tylko, 
że brania były bardzo słabe i trzeba było 
bardzo się natrudzić, aby sprowokować 
ryby do żerowania. Po czterogodzinnej 
rywalizacji , sędziowie nie mieli zbyt wiele 
pracy, bo wyniki były bardzo mizerne. W 
trakcie oczekiwania na końcowy rezultat, 
uczestnicy mogli się posilić  grillowaną 
kiełbaską , a na deser jedna z pań upiekła 
przepyszny placek.
Klasyfikacja juniorów: I miejsce – Michał 
Jałocha – 1370 pkt.; II miejsce – Mateusz 

Dziedzic  - 1110 pkt.; III miejsce – Maja 
Klimczak - 750 pkt.
Klasyfikacja kobiet: I miejsce – Izabela 
Klimczak – 770 pkt.; II miejsce – Judyta 
Kułaczkowska – 650 pkt.; III miejsce – Ad-
rianna Andrze-
jewska – 620 pkt.
Klasyfikacja se-
niorów: I miej-
sce – Krzysztof 
Prugar  – 2330 
pkt.; II miejsce – 
Kazimierz Jaru-
ga  -  1700 pkt.; III 
miejsce – Patryk 
Czekalski - 1210 
pkt.

Największą rybę w zawodach złowiła Iza-
bela Klimczak – był to leszcz o wadze 
200 g.

Red.

Otwarcie sezonu w „Gumoplaście”
SULĘCIN 

18 kwietnia 
nad jeziorem 
O s t r o w s k i m 
odbyły się inau-
gurujące sezon 
zawody węd-
karskie Koła 
PZW Nr 3 „Gu-
moplast”. W ry-
walizacji wzięło 
udział 20 węd-
karzy.
Po spożyciu gorącej grochówki prezes 
koła serdecznie przywitała uczestników, 
przedstawiła regulamin zawodów, po 
czym rozlosowano stanowiska. Zawo-
dy trwały 4 godziny. Po ich zakończeniu 
ryba została zważona i wróciła do wody. 
W czasie kiedy trwało podsumowanie 
zawodów, wędkarze posilili się drugim 
posiłkiem. Ogłoszono wyniki i każdemu 
uczestnikowi wręczono nagrodę. Czołowe 
miejsca w kategorii seniorów zajęli:

I miejsce – Zenon Prugar, II miejsce – 
Zbigniew Płonka, III miejsce – Marek Kę-
dzierski, IV miejsce – Jan Sywulski.
Dziękuję członkom koła za wzięcie udzia-
łu w zawodach pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, a gospoda-
rzowi koła – Grzegorzowi Danielakowi 
za przygotowanie posiłków.

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Prezes Koła -  Cz. A. Demko

Na spinning w „Jedynce”
Do 21 maja przyjmowane są zapisy na zawody spinningowe w ramach Grand Prix 
Kola nr 1 PZW w Sulęcinie. Zawody odbędą się 24 maja na odcinku rzeki Warty 
pomiędzy Kołczynem a Świerkocinem. To pierwsza z trzech tur GP w spinningu, po 
których zostanie wyłoniony spinningowy mistrz Koła nr 1 PZW w Sulęcinie.
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W dniach 17-19 kwietnia Su-
lęcin znów zabrzmiał jedno-
głośnym Czuwaj. To właśnie 
w tych dniach odbył się VIII 
już Rajd Harcerski „Czerwona 
Jedynka”. Na starcie pojawiło 
się 130 harcerzy zorganizowa-
nych w 15 patrolach. Zjechały 
drużyny z Sulęcina, Glisna, 
Smogór, Zbąszynka, Zbąszy-
nia, Kostrzyna, Kamionnej, 
Rzepina, Strzelec Krajeńskich. 
Celem rajdu była dobra har-
cerska zabawa oraz promo-
cja miasta Sulęcina i okolic, 
zwłaszcza tak urokliwych 
miejsc jak Zespół Przyrodni-
czo - Krajobrazowy „Uroczysko 
Lubniewsko”. Organizatorami 
Rajdu była 3 DSH RED ONE z 
Sulęcina. 
 
Rajd rozpoczął się uroczystym 
apelem w piątkowy wieczór na 
placu Czarneckiego w Sulęcinie. 
Apel prowadził hm Jerzy Lasota 
i komendant rajdu phm Artur 
Pawlik. Apelem oprócz rajdu 
zainaugurowaliśmy rozpoczęcie 
obchodów 70-lecia powstania 
harcerstwa na ziemi sulęcińskiej. 
Po zakończeniu apelu dowódcy 
patroli udali się na odprawę, a 
reszta przybyłych przygotowy-
wała się do koncertu zespołu 

„NO NAME” z Glisna. Po odpra-
wie wszyscy razem udali się na 
koncert aby rozluźnić się trochę 
przed dalszą częścią wieczoru. O 
godzinie 23.15 patrole wyruszyły 
na grę nocną opartą na historii 
Hufca Sulęcin, historii drużyny 3 
DSH RED ONE, historii naszego 
bohatera, czyli Cichociemnych 
oraz historii Szarych Szeregów. 
Chcieliśmy tym samym podkre-
ślić jak ważne są dla nas dzieje 
harcerstwa na naszych ziemiach 
oraz historia całego ZHP. Po wy-
czerpującej grze przyszedł czas 
na krotki odpoczynek.
W sobotę pierwsze patrole wyru-
szyły na grę dzienną już o 6.30. W 
tym roku większość trasy dzięki 
porozumieniu z 17 WBZ, Komen-
dą Poligonu w Wędrzynie i 45 

WOG w  Wędrzynie biegła przez 
poligon wojskowy. Jednak żeby 
tradycji stało się zadość punkty 
na naszych pięknych wąwozach 
też musiały być :)  Harcerze w tym 
roku mieli do pokonania takie za-
dania jak: strzelanie z wiatrówki 
na strzelnicy w ZSLIZ w Sulęcinie, 
tradycyjna beczka, gra terenowo 
literowa na miasteczku wojsko-
wym, przejście po podziemiach i 
wydostanie z budynku rannego, 
bieg w strefie skażonej w OP 2, 
„Śnieżnik” - symulator działań 
wojskowych, gdzie strzelali z ka-
rabinów maszynowych i wyrzut-
ni rakiet RPG, kajaki, bojówkę 
u Straży Pożarnej, wyznaczanie 
azymutów, telefony polowe, liny 
oraz dwa mokre bagienne punk-
ty. Podczas gry uczestnicy mogli 

również zobaczyć pokaz sprzętu 
wojskowego - medycznego i bo-
jowego - wykonany przez żołnie-
rzy z 17 WBZ. Trasa gry dziennej 
wynosiła 23km. Zmęczeni ale 
zadowoleni wszyscy wrócili do 
punktu wyjścia, czyli na bazę 
do hoteliku na Winnej Górze. O 
22.30 odbył się apel podsumo-
wujący zmagania rajdowe. W 
tym roku oddzielnie była podsu-
mowywana gra dzienna i nocna. 
Patronat nad grą nocną objął Ko-
mendant Hufca Sulęcin, na grze 
dziennej na trasie wędrowniczej 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart, a na trasie starszoharce-
skiej starosta powiatu sulęciń-
skiego Patryk Lewicki. Nagrody 
dla zwycięskich patroli wręczyli 
Natalia Danielewicz, dyrektor 

biura poselskiego Bożeny Sła-
wiak z przedstawicielami 3 DSH 
RED ONE, a puchar burmistrza 
i starosty wręczał zwycięzcom 
obydwu tras VIII Rajdu Harcer-
skiego CZERWONA JEDYNKA  
Komendant Rajdu phm. Artur 
Pawlik. 
Zwycięzcami tegorocznej edycji 
okazali się:
Na Grze nocnej:
I miejsce: 7 DW CYGNUS ze Smo-
gór - 66 pkt
II miejsce: BYLE DO OBIADU ze 
Zbąszynka - 60 pkt 
III miejsce: WŁÓCZYKIJE ze Słubic 
- 49 pkt

Na trasie starszoharcerskiej :
I miejsce: 2 DH WATAHA                                  

VIII Rajd Harcerski Czerwona Jedynka za nami
SULĘCIN 
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Wiosnę przywitaliśmy  w  Ze-
spole Szkół Licealnych i Zawo-
dowych im. Unii Europejskiej 
w Sulęcinie ciepło, wesoło i 
bardzo smakowicie. 

Promieni słonecznych zabrakło 
tylko w czasie, gdy mieliśmy 
okazję obserwować zjawisko 
zaćmienia Słońca,  przez specjal-
nie skonstruowany do tego celu 
przyrząd.  Dyrektor szkoły, pani 
Grażyna Sobieraj wspólnie z SU 
i Radą Rodziców zaserwowała 
wszystkim zdrowy posiłek. Smak 
razowego makaronu z warzywa-
mi  w asyście  sosu  pomidoro-
wego oraz pieczonych na grillu 

Wiosna, ach to Ty!
SULĘCIN 

ziemniaków pozostanie w naszej 
pamięci na lata. Muzyczne  atrak-
cje III Edycji Konkursu  „Mam  
Talent” przypadły do gustu nie-
jednemu. Śpiewające „gwiazdy” 
i dowcipne jury rozbawiło całą 
publiczność szkolną. Hitem  wio-
sennego spotkania był występ 
Szkolnego Zespołu Muzyczne-
go „Albatrosy”.
Wiosnę przywitaliśmy jak się pa-
trzy. Liczymy na  piękne słonecz-
ne dni, bo chwila oddechu od 
pracy i nauki jest zawsze wska-
zana.

Karina Rogowska 

Zabawa jest - obok nauki i pra-
cy - jedną z głównych aktyw-
ności każdego z nas. Zwłaszcza 
dla dzieci ma ona szczególne 
znaczenie, bo wpływa na ich 
rozwój.

W grupie 4-latków Przedszkola 
nr 2 w Sulęcinie wprowadzono 
innowację pedagogiczną „Za-
bawki na wakacjach”, której za-
daniem jest pokazanie dzieciom 
czym i jak się bawić, gdy wokół 
nie ma gotowych zabawek. Jej 
zadaniem jest rozwijanie in-
wencji twórczej i wyobraźni 
dzieci, doskonalenie ich spraw-
ności manualnej oraz umiejętno-
ści współpracy i rozwiązywania 
konfliktów.
Przedszkolaki na tydzień „spako-
wały” swoje zabawki z sali i „wy-
słały je” na zasłużone wakacje, a 
ich miejsce zajęły gromadzone 
wcześniej przez rodziców i dzie-
ci kartonowe pudła różnej wiel-
kości, płachty materiałów, kap-
sle, wstążki, resztki materiałów, 

Zabawki na wakacjach
SULĘCIN 

klamerki do bielizny, sznurki, ta-
śmy i to wszystko, co według do-
rosłych trzeba wyrzucić, a nam 
się przydało.
Dzieci z wielkim zapałem wyko-
nywały „zabawki” ze zgromadzo-
nych materiałów - były klocki, 
puzzle, zwierzaki, instrumenty 
muzyczne, lornetki. W wykona-
niu lalek i samochodów pomo-
gły nam zaproszone do wspólnej 
zabawy panie z Uniwersytetu III 
Wieku. Podczas swobodnej za-
bawy okazało się, że dzieciom 
wystarczy karton i wycięte okno, 
by wspaniale bawić się w dom 
czy teatrzyk. 4-latki nie pytały się 
kiedy wrócą ich zabawki, wręcz 
przeciwnie - bawiły się chętnie 
tym, co same stworzyły...
Podsumowaniem „Tygodnia bez 
zabawek” było spotkanie z ro-
dzicami, podczas którego zorga-
nizowano wystawę prac dzieci. 
Przedszkolaki zaprezentowały 
akompaniament do znanej pio-
senki na swoich grzechotkach, 
wspólnie układały stworzone 

wcześniej przez siebie puzzle, 
by później wykonać razem z ro-
dzicami dowolną zabawkę. Po-
wstały lalki, wóz strażacki, zegar, 
pudełko na skarby, pająk, żyrafa, 
potworki… Pomysłów nie było 
końca. Rodzice dziękowali za do-
brą zabawę i uznali, że takie zaję-
cia rozwijają wyobraźnię  i spra-
wiają wszystkim dużo radości.
W naszej sali na stałe zagościło 
„pudełko ze skarbami”, do któ-
rego przedszkolaki zaglądają co-
dziennie, by tworzyć swoje małe 
„conieco”. Kolejny „Tydzień bez 
zabawek” czeka dzieci w przy-
szłym roku szkolnym, kiedy będą 
już 5-latkami.

Ewa Jacykowska

Po likwidacji stacji benzynowej w Lubniewicach 
mieszkańcy gminy stracili jedyne miejsce, gdzie mo-
gli zatankować swoje samochody. Ich problem jed-

W Gliśnie powstała stacja paliw
LUBNIEWICE nak zniknął, ponieważ w Gliśnie została niedawno 

otwarta nowa stacja paliw. Dzięki niej mieszkańcy 
gminy Lubniewice nie muszą specjalnie jechać do 
Sulęcina, by zatankować swoje auto.
O budowę stacji paliw w Gliśnie zbiegał od dłuższe-
go czasu Eugeniusz Sembratowicz.      Red.
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PAWILON HANDLOWY 
NA KOPERNIKA
(dawny ADI)

733 366 707

Na terenie SULĘCINA - 
transport gratis

pon. - czw. 11.00 - 21.00
piąt. - sob. 11.00 - 22.00

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

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

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

Głowy już poleciały

W związku z wykrytymi braka-
mi w paliwie minister obrony 
narodowej odwołał ze stano-
wisk i przeniósł do rezerwy sze-
fa Szefostwa Służby MPS oraz 
kierownika MPS w Wędrzynie. Z 
nieoficjalnego źródła dowiedzie-
liśmy się, że w aferze poleciało 
już kilkanaście osób i szykują się 
następne zwolnienia. Dodatko-
wo szef Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych polecił wszcząć 
postępowanie dyscyplinarne 

cd. ze s. 1
Kradzież wojskowego paliwa

wobec żołnierzy i pracowników 
wojska odpowiedzialnych za ob-
rót paliwem w podległych mu 
jednostkach, w których wykryto 
nieprawidłowości. Do tej pory 
Wojskowa Prokuratura Garnizo-
nowa w Szczecinie przedstawiła 
7 żołnierzom i 2 pracownikom 
cywilnym zarzuty przestępstw 
kradzieży, przywłaszczenia i pa-
serstwa oleju napędowego.

Dużo niewiadomych

Wszystkie instytucje wojskowe, 

NOWO OTWARTY

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

pon.-piąt. 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

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

konowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

Sprzedaż materiałów budowlanych:

do których zwróciliśmy się z py-
taniami w sprawie skradzione-
go paliwa nabrały wody w usta. 
Wojskowy Inspektorat Wspar-
cia Sił Zbrojnych odesłał nas do 
Żandarmerii, a ta do Prokuratury 
Wojskowej w Szczecinie. Urzędy 
zasłaniają się prowadzonym po-
stępowaniem, do końca którego 
nie udzielają żadnych więcej in-
formacji. Do sprawy będziemy 
wracać.

Adam Piotrowski

Jezioro na 10 lat
LUBNIEWICE

Z wielką przyjemnością infor-
mujemy, że Gmina Lubniewice 
będzie dzierżawcą jeziora Lu-
biąż przez kolejne 10 lat. 
Burmistrz Lubniewic Tomasz Ja-
skuła podpisał w Poznaniu umo-
wę z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej. Przez kolej-
ne 10 lat jesteśmy gospodarzami 
j. Lubiąż. – W efekcie podpisanej 
umowy do naszej wody trafi po-
nad 15 ton ryb: sandaczy, szczu-
paków, węgorzy, linów i karpi – 
poinformował T. Jaskuła.

Nie pozostaje nam nic innego, 
jak tylko życzyć wszystkim węd-
karzom, połamania kija. Zapra-
szamy na ryby do Lubniewic – 
Wędkarskiego Eldorado. 

www.lubniewice.pl

Zabawki na wakacjach

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www



14 nr 5(41)/2015 14 maja 2015

cd. ze s. 12

VIII Rajd Harcerski Czerwona Jedynka za nami

z Glisna - 285 pkt
II miejsce: 1DH SALTUS z Sulę-
cina - 248 pkt
III miejsce: DELTA z Cybinki - 
212 pkt
IV miejsce:  GRANICA  z Rzepina 
- 192 pkt
V miejsce :  BYLE DO OBIADU ze 
Zbąszynka - 185 pkt
VI miejsce : AZYMUT ze Zbąszy-
nia - 176 pkt

Na trasie wędrowniczej:
I miejsce: BEZDOMNI z Ka-
mionnej i Międzychodu - 317 
pkt
II miejsce:  7 DW CYGNUS  ze 
Smogór  - 301 pkt.
III miejsce:  ODDZIAŁ WYKLĘ-
TYCH z Kostrzyna - 254 pkt
IV miejsce:   DZIKI z Rzepina - 238 
pkt
V miejsce :   HURMAKI OLCHOW-
CE Z SOSNOWEGO OKRAJKA z 
Rogozińca - 236 pkt
VI miejsce :  PIĘKNI I MŁODZI ze 
Strzelec i Trzemeszna- 227 pkt 
VII miejsce : PER ASPER z Kostrzy-
na -- 209 pkt
VIII miejsce:  WŁÓCZYKIJE z Cy-
binki - 174 pkt
Po zakończeniu apelu wszystkie 

patrole udały się na zasłużony 
wypoczynek. 
Niedzielny poranek przywitał 
wstających pięknym słońcem. Po 
wysprzątaniu swoich miejsc za-
kwaterowania drużyny rozjecha-
ły się do swoich rodzinnych miej-
scowości aby szlifować formę na 
kolejny rok. Wielu uczestników 
potwierdzało że jest to rajd na 
który czekają cały rok – jeden z 
najlepszych w województwie. 
Słychać było głosy od „wetera-
nów” rajdu, że jeżdżą na ten rajd 
od pierwszej edycji i jeszcze ni-
gdy się nie zawiedli. Z roku na 
rok jest coraz lepszy i na pewno 
wrócą tu ponownie.
W imieniu swoim i 3 DSH RED 
ONE z całego serca składam po-
dziękowania wspaniałym i hoj-
nym sponsorom za pomoc finan-
sową oraz pracownikom oświaty, 
wędkarzom, strażakom, żołnie-
rzom i osobom prywatnym za 
pomoc w zorganizowaniu rajdu. 

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
phm. Artur Pawlik - FIZOL
                                                                                 

Polska jest 
krajem o bo-
gatej prze-
szłości. W 
toku minio-
nych dziejów 
nasze pań-
stwo było te-
atrem wielu 
wojen, po-
wstań, rodzi-
mych waśni, 
jak również dokonań na rzecz 
budowy demokracji, pomna-
żania osiągnięć w dziedzinie 
nauki i kultury. Z tymi wyda-
rzeniami związane są losy na-
szych przodków, którzy two-
rzyli historię naszego narodu.

Pamiętając o kolejnej 224 ważnej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja w Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Torzymiu,  
29  kwietnia 2015 r. zorganizo-
wano uroczystą akademię, na 
której przywołano brzemienne 
dla przyszłości Rzeczypospolitej 
chwile, gdy powstawała – druga 

Święto Konstytucji 3 maja 
w torzymskim gimnazjum

SULĘCIN 

na świecie,           a pierwsza w Eu-
ropie ustawa zasadnicza, będąca 
widocznym znakiem siły  narodu 
polskiego.
Uroczystość gimnazjalną swoją 
obecnością zaszczycili  goście 
w osobach Kierownik Oświaty, 
Kultury i Sportu - Wiesławy 
Bugały oraz Przewodniczącej 
Rady Rodziców Gimnazjum w 
Torzymiu - Bogumiły Micha-
lewicz.
Gimnazjaliści zaprezentowali in-
scenizację ukazującą młodzież, 
która oczekiwała na moment 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
W  interesującej dyskusji przed-

stawiono stanowiska młodych 
ludzi na kwestię reform w na-
szym kraju. Oprawę inscenizacji 
uświetnił występ młodzieży w 
strojach historycznych z końca 
XVIII w. Utwory muzyczne wyko-
nali uczniowie ze szkoły podsta-
wowej i gimnazjum w Torzymiu 
pod kierownictwem Grażyny 
Olejarz. 
Uroczystą akademię przygoto-
wały Danuta Czapnik  i Joanna 
Pawlak- Kopeć. 

Danuta Czapnik
Joanna Pawlak- Kopeć
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Starosta sulęciński chce powrotu do komuny?

największych zbrodniarzy PRL – 
mówi nam pan Marcin z Rudnicy 
– mógłby trochę pomóc w stara-
niach mieszkańców o „naprosto-
wanie” historii.

Ostatnia ul. Bieruta w Polsce!

Inicjatorem zmiany nazwy uli-
cy był nowy, od zeszłorocznych 
wyborów samorządowych, wójt 
Krzeszyc Stanisław Peczkajtis 
oraz dr Andrzej Zawistowski, 
dyrektor Biura Edukacji Publicz-
nej IPN. – Od 20 lat, jeszcze jako 
radny, zabiegałem o zmianę na-
zwy ul. Bieruta w Rudnicy. Kolejni 
wójtowie nie podejmowali tematu 
twierdząc, że inicjatywa powinna 
wyjść oddolnie. Mieszkańcy jed-
nak bali się kosztów związanych 
ze zmianą – powiedział nam 
wójt S. Poczkajtis. Na początku 
tego roku w sprawę zaangażo-
wał się również IPN w osobie dr. 
Andrzeja Zawistowskiego oraz 
Fundacja Niepodległości z Rze-
szowa. Okazało się, że to ostatnia 
ulica Bieruta w Polsce! O sprawie 
zrobiło się głośno w całym kraju. 
Wójt przeprowadził konsultacje z 
mieszkańcami ul. Bieruta w Rud-
nicy, którzy zgodzili się na zmia-
nę jej nazwy. Początkowo ulicę 
planowano nazwać im. Danuty 
Siedzikówny, ps. „Inka”, zamor-
dowanej w 1946 r. przez UB sa-
nitariuszki AK, której jednym z 

katów był ówczesny przywódca 
PRL Bolesław Bierut. Wójt stwier-
dził jednak, że dla „Inki” będzie 
miał lepsze miejsce (o tym póź-
niej). Ostatecznie w głosowaniu 
rudniczanie zgodzili się na „ul. 
Gorzowską”. Głosowanie radnych 
było już tylko formalnością. W 
marcu br. wójt Stanisław Pecz-
kajtis przy obiektywach kamer 
wielu ogólnopolskich telewizji 
z nieukrywaną satysfakcją zdjął 
tablice z nazwą ul. Bieruta w Rud-
nicy.

Z historią na bakier?

O ile postępowanie wójta po 
26 latach od obalenia komuni-
stycznego ustroju jest godne po-
chwały, o tyle ciężko zrozumieć 
intencje starosty sulęcińskiego 
Patryka Lewickiego, który ka-
tegorycznie odmówił zwolnienia 
mieszkańców z opłaty manipula-
cyjnej za wyrobienie dokumen-
tów z nowymi danymi. Starosta 
zgodnie z prawem o ruchu dro-
gowym może dokonać takiego 
zwolnienia w przypadku admini-
stracyjnej zmiany nazwy ulicy, do 
jakiej doszło w tym przypadku. 
Powiat nic by na tym nie stracił, 
ponieważ ww. opłaty są jego 
dochodem własnym. Tłumacze-
nia starostwa o braku środków 
w budżecie są zatem mętne i na 
wyrost. Raczej wątpliwe, żeby w 
budżecie jednostki na 2015 r. był 

zaplanowany specjalny dochód 
w związku ze zmianą nazwy uli-
cy w Rudnicy(!) Na zmianę zdania 
zarządu powiatu nie wpłynęło 
nawet gorące poparcie dla ini-
cjatywy wójta Krzeszyc ze stro-
ny Instytutu Pamięci Narodowej 
i Fundacji Niepodległości. Obie 
instytucje cieszące się powszech-
nym szacunkiem społecznym są 
bardzo zdumione odmową sta-
rosty. – Honorowanie osoby Bie-
ruta, tak obciążonej działaniami 
przeciwko niepodległości Polski 
nie powinno być tolerowane w 
wolnym kraju. Dlatego zamiana 
nazwy „ul. Bieruta” na „ul. Gorzow-
ską” zasługuje ze wszech miar na 
wsparcie – i nie może nikogo dzi-
wić, że takiego wsparcia oczekuje 
się także ze strony Starostwa Sulę-
cińskiego – powiedział nam Ma-
ciej Szymczak, członek zarządu 
Fundacji Niepodległości.
Przy byłej ulicy Bieruta w Rudni-
cy mieszka 16 rodzin. Byli pewni, 
że unikną kosztów związanych z 
wymianą dowodów rejestracyj-
nych, praw jazdy i paru innych 
dokumentów wyrabianych w 
Starostwie Powiatowym. Łącz-
nie to ok. 300 zł na rodzinę, co w 
budżecie wielu gospodarstw do-
mowych jest sporym wydatkiem. 
Wójt Krzeszyc oraz Fundacja Nie-
podległości szukają obecnie roz-
wiązania, które pozwoli nie ob-
ciążać finansowo mieszkańców 
ul. Gorzowskiej w Rudnicy opła-

tami administracyjnymi, których 
żąda Starostwo Sulęcińskie. – W 
wolnej Polsce byłoby chorym para-
doksem, aby z powodu wymagań 
urzędników Starostwa Sulęciń-
skiego mieszkańcy Rudnicy mieli 
tęsknić za poprzednią nazwą ulicy, 
honorującej agenta wrogiego Pol-
sce mocarstwa – podkreśla Maciej 
Szymczak.

Pamięci „Żołnierzy Niezłom-
nych”

Obecnie w Krzeszycach dobie-
ga końca budowa Centrum Re-
kreacyjno – Wypoczynkowego, 
w ramach którego w centralnej 
części miejscowości powstanie 
plac z imponującą fontanną. 28 
czerwca miejsce to z inicjatywy 
samorządowców z gminy Krze-
szyce otrzyma nazwę Placu im. 

Danuty Sidziekówny ps. „Inka”. 
Dzięki współpracy Fundacji Nie-
podległości, Gminy Krzeszyce i 
Instytutu Pamięci Narodowej w 
tym dniu w Krzeszycach odbę-
dzie się koncert Maleo Reggae 
Rockers i „Panien Wyklętych”. 
Artyści zaprezentują projekt 
muzyczny opowiadający histo-
rię „Żołnierzy Niezłomnych”. Ich 
koncerty spotkały się z bardzo 
dobrym przyjęciem w całej Pol-
sce. Dokładny plan tego wyda-
rzenia opublikujemy w czerwco-
wym numerze Przekroju. Już dziś 
jednak organizatorzy zapraszają 
na koncert mieszkańców powia-
tu a także urzędników Starostwa 
Sulęcińskiego. Wstęp będzie wol-
ny – nie pobierają opłat za lekcje 
historii. 

Adam Piotrowski

cd. ze s. 1

Wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis własnoręcznie zdjącł tablice z „ul. Bie-
ruta” w Rudnicy
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SULĘCIN  W Sulęcinie świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 10-lecia współpracy z miastami partnerskimi
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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

3 maja 2015 roku w sali wido-
wiskowej Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 224. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. 

Uroczystość poprzedzono Mszą 
św. w intencji Ojczyzny, którą 
celebrowano w kościele p.w. św. 
Mikołaja w Sulęcinie. Uroczystą 
akademię rozpoczęto wpro-
wadzeniem pocztów sztanda-
rowych. Następnie uczestnicy 
uroczystości wysłuchali hymnu 
państwowego w wykonaniu 
Chóru „Biały Orzeł” z Sulęcina. 
Mieszkańców Sulęcina oraz za-
proszonych gości, zgromadzo-
nych w sali widowiskowej, po-
witali starosta sulęciński Patryk 
Lewicki oraz burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, którzy w swo-
ich wystąpieniach przypomnieli 
najważniejsze wartości Konstytu-
cji 3 Maja oraz ich znaczenie dla 
współczesnego społeczeństwa. 
Wyróżnienie „Zasłużony dla Gmi-
ny Sulęcin”, nadane uchwałą Rady 
Miejskiej w Sulęcinie, otrzymał 
pan Grzegorz Bertasz z Sulęcina. 
Aktu wręczenia statuetki dokonał 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Sulęcinie Zbigniew Szczepański 

Radośnie i uroczyście

wraz z burmistrzem Sulęcina Da-
riuszem Ejchartem. Wzruszający 
montaż słowno – muzyczny pt. 
„Rozwiń skrzydła Orle Biały”, po-
łączony z prezentacją multime-
dialną, przedstawili uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Pawła II. Ta-
niec ludowy „Trojak” zaprezento-
wały dzieci z Przedszkola nr 1 im. 
Małego Przyrodnika. Część arty-
styczną zakończył „Mazur” w wy-
konaniu dzieci z Przedszkola nr 2 
im. Małych Odkrywców. Wszyst-
kie występy zostały nagrodzone 
przez publiczność gromkimi bra-
wami.
W godzinach popołudniowych 
w Domu Joannitów w Sulęcinie 

odbył się wernisaż wystawy foto-
graficznej pn. „10 lat współpracy 
pomiędzy Sulęcinem, a Friedland 
i Nowym Tomyślem”, będącej 
podsumowaniem dotychcza-
sowej współpracy Sulęcina z 
obydwoma miastami. Wystawa 
fotografii została wzbogacona 
o eksponaty pochodzące z Mu-
zeum Wikliniarstwa i Chmielar-
stwa w Nowym Tomyślu. W nie-
dzielnym spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych wszystkich trzech miast, 
osoby zaangażowane w budo-
wę fundamentów dzisiejszej 
współpracy oraz zaproszeni go-
ście. Podczas otwarcia wystawy 

głos zabrali burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, burmistrz Frie-
dland Thomas Hähle, zastęp-
ca burmistrza Nowego Tomyśla 
Paweł Mordal, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowym Tomy-
ślu Marcin Brambor, Ewelina 
Szofer - Pajchrowska z Nowego 
Tomyśla oraz wicestarosta sulę-
ciński Michał Deptuch. W swo-
ich wypowiedziach mówcy pod-
kreślali znaczenie współpracy 
partnerskiej pomiędzy miastami 
oraz ilość zrealizowanych wspól-
nie projektów, w których uczest-
niczyli m.in.: wędkarze, artyści, 
przedszkola, seniorzy, jednostki 
OSP, szkoły, sportowcy czy związ-

ki turystyczne. 
Wernisaż wystawy fotograficz-
nej poprzedzono uroczystym 
zasadzeniem drzewek symbo-
lizujących 10-lecie współpracy 
Sulęcina i Nowego Tomyśla oraz 
Sulęcina i Friedland, które sulęci-
nianie otrzymali od przedstawi-
cieli miast partnerskich. 
Wybrane momenty z dziesięciu 
lat partnerstwa, utrwalone na 
fotografiach, można oglądać w 
salach wystawowych Domu Jo-
annitów w dniach 3 – 22 maja 
2015 r. 

UM Sulęcin
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„Torzymianki” w Tursku Żeby wakacje były bezpieczne

DYSTRYBUTOR - Centrum Budowlane HUBIMAR
Sulęcin, ul. Wincentego Witosa 24, tel. 95 755 23 49

1999
 zł/m2

Oferta specjalna:

Dachówka Celtycka BRAAS

Super promocja 
na wszystkie drzwi
- 15% do końca maja!

30 kwietnia przedstawicie-
le Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Wodny Świat” odwiedzili 
Przedszkole Publiczne w Gli-
śnie. 

Prezes Zarządu LGR Eugeniusz 
Sembratowicz, wręczył ma-
luchom odblaskowe zestawy: ka-
mizelki, breloki 
i opaski zacisko-
we, które dzieci 
będą mogły wy-
korzystać pod-
czas zbliżających 
się wakacyjnych 
wędrówek.
Spotkanie z 
dziećmi odby-
ło się w ramach 
środka 4.1 PO 
RYBY 2007-2013 

„Rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa w zakresie realizacji 
operacji związanych z funkcjono-
waniem lokalnej grupy rybackiej 
oraz nabywaniu umiejętności i ak-
tywizacji lokalnych społeczności”

Red.

„Bo wiara w ludzi potrzebna 
by nadzieję wzbudzić i otrzeć 
łzy…”

Senior - mieszkaniec „Turskiego 
Domu”, to ktoś, kto tylko ciałem 
jest nieco starszy, ale wewnątrz 
wciąż posiada młodego ducha. 
Nasi podopieczni zawsze są 
chętni by uczestniczyć w no-
wych inicjatywach. 
Niezależnie od wokalnych umie-
jętności „w kwiecie wieku” moż-
na cieszyć się np. ze wspólnego 
śpiewania. Świadectwo o tym, 
że nie ma nic wspanialszego 
od dzielenia swoich pasji z in-
nymi „zapaleńcami” dał występ 
zespołu „Torzymianki”, który 16 
kwietnia gościł w Turskim Domu. 
Członkinie tego zespołu na sce-

nie są w swoim żywiole i wyda-
wać by się mogło, że ich śpiew 
czyni człowieka młodszym. Za-
rażają swoim entuzjazmem i ra-
dością płynącą ze śpiewania. A 
jeżeli dodać jeszcze, że w reper-
tuarze zespołu dominują prze-
boje muzyki biesiadnej, dobrze 
znanej wszystkim, trudno się dzi-

wić, że zgromadzeni mieszkańcy 
włączyli się do wspólnego śpie-
wania. Dziękujemy „Torzymian-
kom”, że po raz kolejny sprawiły, 
że szarość dnia nabrała barw i 
przez chwilę stała się wyjątkowa 
i radosna.    

DPS Tursk
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Na sygnale  

Złodziej samochodów schwy-
tany

29 kwietnia patrol sulęcińskiej 
„drogówki” rozpoczął pościg za 
kierującym Hyundaiem, który 
nie zatrzymał się do kontroli dro-
gowej. Kierowca jechał z dużą 
prędkością, nie reagując na sy-
gnały dźwiękowe i świetlne. Po 
kilkuminutowym pościgu poli-
cjanci uciekinier wreszcie się za-
trzymał.
Po sprawdzeniu auta w poli-
cyjnych systemach okazało się, 
że hyundai został skradziony 
na terenie Niemiec. Samochód 
zabezpieczono na parkingu 
strzeżonym, natomiast 26-letni 
mężczyzna zatrzymany został 
w sulęcińskiej komendzie. W 
tej chwili policjanci prowadzą 
czynności z zatrzymanym miesz-
kańcem województwa wielko-
polskiego. Odzyskany Hyundai 
ix35 rok prod. 2015 o wartości co 
najmniej 80 tysięcy złotych już 
niebawem zostanie zwrócony 
właścicielowi.

Sprawca włamań zatrzymany

Jakiś czas temu przez Sulęcin 
przeszła fala włamań i kradzie-
ży. Sprawca działał w krótkich 
odstępach czasu. Od listopada 
2013 r. do lutego 2015r. włamy-

wał się do altan ogrodowych, 
garaży, budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, kradł również 
przedmioty z posesji. Łupem 
sprawcy padały rzeczy, które 
napotykał na swojej drodze. 
Były to m.in. kable aluminiowe, 
rury miedziane, kanistry, wanny, 
siekiery, części samochodowe, 
narzędzia, elektronarzędzia, wy-
posażenia ogrodowe, odtwa-
rzacz video, bojlery, sztućce i 
zegarki srebrne. Pokrzywdzeni 
wycenili straty na ogólna war-
tość ponad 16 tys. złotych. Po-
licjanci KPP w Sulęcinie inten-
sywnie poszukiwali złodzieja. W 
wyniku prowadzonych działań 
policjanci ustalili i zatrzymali 
złodziejaszka. Zebrany materiał 
dowodowy 31 marca pozwolił 
na przedstawienie sprawcy 23 
zarzutów kradzieży i kradzieży 
z włamaniem. Podczas przesłu-
chania mężczyzna wyjaśnił, że 
do kradzieży zmusiła go sytuacja 
finansowa. Przedmioty, które nie 
zostały sprzedane przez 20-latka 
w punktach skupu złomu, zosta-
ły odzyskane przez policjantów i 
zwrócone właścicielom. Za kra-
dzież z włamaniem kodeks karny 
przewiduje od roku do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Zatrzymany za „trawkę”

4 kwietnia 02.00 policjanci KPP w 
Sulęcinie na jednej z ulic Sulęci-
na zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierowcę volkswagena golfa. 
W pojeździe znajdowało się pię-
ciu młodych mężczyzn w wieku 

od 19 do 33 lat. Funkcjonariusze 
podjęli decyzję o wylegitymo-
waniu podróżujących. Podczas 
kontroli odzieży wierzchniej u 
jednego z pasażerów golfa poli-
cjanci ujawnili woreczek struno-
wy z zawartością suszu roślin-
nego. Testy wykazały, że jest to 
marihuana o wadze prawie jed-
nego grama. Policjanci zatrzy-
mali 33-letniego mężczyznę w 
sulęcińskiej komendzie. Po wy-
trzeźwieniu został przesłuchany. 
Tłumaczył policjantom, że nie 
pamięta skąd się wzięły u niego 
substancje zabronione ponie-
waż był… pijany. Za posiadanie 
środków odurzających zgodnie 
z Ustawą o przeciwdziałaniu nar-
komanii grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności.

998
Dachowanie w Torzymiu

29 kwietnia do SK w Sulęcinie 
wpłynęło zgłoszenie o dacho-
waniu samochodu osobowego. 
Po dojeździe na miejsce zdarze-
nia zastępów z JRG Sulęcin kie-
rująca znajdowała się już w ka-
retce Pogotowia Ratunkowego. 
Działania zastępów polegały na 
ustawieniu pachołków wzdłuż 
miejsca zdarzenia oraz trójkąta 
ostrzegawczego przed łukiem 
drogi, rozwinięcie linii gaśniczej 
do czasu odłączenia akumulato-
ra oraz odłączenie źródła zasila-
nia.

Pożar w Głuchowie

23 kwietnia Komenda Powiato-

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

- NC +

- monitoring
UL. POZNAŃSKA 13A, 69-200 SULĘCIN
TEL. 95 755 34 00 / 501 544 711

s. 19
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wa Straży Pożarnej w Sulęcinie 
otrzymała zgłoszenie o poża-
rze stodoły w Głuchowie. Po 
dojeździe na miejsce zdarzenia 
zastano pożar nieużytkowanej 
chlewni. Ogniem objęta była 
drewniana konstrukcja dacho-
wa kryta płytami azbestowymi. 
Dach płonącego budynku był 
już częściowo zawalony. Działa-
nia zastępów polegały na poda-
niu trzech prądów wody na pa-
lący się obiekt. Po zatrzymaniu 
rozprzestrzeniania się pożaru i 
ugaszeniu widocznych ognisk 
zastępy przystąpiły do przerzu-
cania zawalonych fragmentów 
konstrukcji i pozostałości składo-
wanego siana w celu jego doga-
szania. Po zakończonych działa-
niach pogorzelisko sprawdzono 
kamerą termowizyjną.

Wypadek na A2

2.04.2015 r. do Stanowiska Kiero-
wania Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej 
w Sulęcinie wpłynęło zgłoszenie 
od dyżurnej Pogotowia Ratun-
kowego o wypadku drogowym 
na autostradzie A2. Po dojeździe 
zastępów z JRG Sulęcin oraz OSP 
Torzym  na miejsce zdarzenia 
zastano rozbite auto, które znaj-
dowało się poza jezdnią. Zda-
rzenie miało miejsce na pasie 
drogi w kierunku Poznania. Dwie 

osoby podróżujące pojazdem 
o własnych siłach wyszły z auta. 
Pasażerka odniosła obrażenia 
głowy i wraz z kierowcą, który 
nie odniósł obrażeń została od-
wieziona do szpitala w Sulęcinie. 
Działania zastępu polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, zakręceniu butli z gazem i 
odłączeniu uszkodzonego aku-
mulatora.

Motocykl w kawałkach

W piątek, 10 kwietnia do SK w 
Sulęcinie wpłynęło zgłoszenie o 
wypadku drogowym. Po przy-
byciu na miejsce zdarzenia za-
stano na poboczu drogi samo-
chód osobowy oraz 20 metrów 
dalej w lesie całkowicie rozbity 
motocykl. Działania zastępów 
polegały na udzieleniu pomo-
cy poszkodowanemu motocy-
kliście, zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia , zamknięcie drogi w 
obu kierunkach oraz przygoto-
waniu lądowiska dla Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.

oprac. sam na podst. 
www.sulecin.lubuska.policja.gov.

pl oraz  www.strazsulecin.pl
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15.04.2015 w Zespole Szkół 
Samorządowych w Krzeszy-
cach zainaugurowano działal-
ność Akademii Siatkówki w ra-
mach Siatkarskich Ośrodków 
Sportowych. 

W zajęciach integracyjnych 
uczestniczyło ok. 50 dzieci w 
wieku od 6 do 16 lat. Instruk-
torem, który będzie prowadził 
zajęcia w ramach Akademii jest 
Paweł Maciejewicz (mistrz Pol-
ski z drużyną PGE Skry Bełcha-
tów). Zajęcia będą prowadzone 
w grupach zróżnicowanych pod 
względem wieku i umiejętności. 

KRZESZYCE

Mali siatkarze
krzeszycki oddział 
Akademii jest jed-
nym z czterech 
wchodzących w 
skład SOS (Ko-
strzyn nad Odrą, 
Słońsk, Sulęcin). 
Inicjatorem dzia-
łań związanych z powstaniem 
Akademii był Uczniowski Klub 
Sportowy ŻAK w Krzeszycach. 
Działa on przy Zespole Szkół Sa-
morządowych w Krzeszycach. 
Seniorska drużyna UKS bierze 
udział w rozgrywkach III Lubu-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. Aka-
demia SOS może działać dzięki 

finansowemu zaangażowaniu 
Gminy Krzeszyce. Organizatorzy 
zapraszają wszystkie dzieci, któ-
re chcą spróbować swoich sił na 
kolejne zajęcia.

Red. na podst. www.krzeszyce.pl

18 kwietnia Towarzystwo Przy-
jaciół Słońska „Unitis Viribus” 
zorganizowało XIV Zlot Oby-
wateli Rzeczpospolitej Ptasiej. 

Przybyli goście z różnych stron 
kraju uczestniczyli w wyciecz-
kach i bardzo ciekawych prezen-
tacjach m.in. o pójdźce, imionach 
ptaków, ptasich dekoracjach 
w Wilanowie, obejrzeli też film 
„Sekretne życie drzew”. Jednak 

KRZESZYCE

Zlot „ptasich obywateli” w Słońsku
najważnieszymi elementami 
zlotu z pewnością były powoła-
nie Ambasady Rzeczpospolitej 
Ptasiej w Warszawie z siedzibą 
w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie oraz namalowanie 
pięknego muralu  na młynie w 
Słońsku. Artysta o pseudonimie 
ATM przybył do Słońska z Lon-
dynu, aby namalować pójdźkę, 
zagrożony wyginięciem gatunek 
małej sowy, która na szczęście 

jeszcze występuje w naszej oko-
licy. Pójdźka - ptak roku 2015 - 
gnieździ się w dziuplach starych 
drzew owocowych i ogłowio-
nych wierzbach, dlatego też tak 
ważne jest zachowanie ich w kra-
jobrazie. Jesteśmy bardzo dumni 
z naszej pierwszej Ambasady 
oraz z pierwszego muralu ATM w 
Polsce!

www.slonsk.pl
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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

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.
Maj:
11.05-17.05 – Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie 
18.05-24.05 – EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
25.05-31.05 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
Czerwiec: 
01.06-07.06 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
08.06-14.06 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie

Która apteka czynna?SULĘCIN 

Dobrze przygotowana kadra 
nauczycielska, świetnie wypo-
sażone klasy i przede wszyst-
kim jednozmianowy system 
nauczania – to oferta Szkoły 
Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie, z któ-
rą 24 kwietnia zainteresowani 
rodzice zapoznali się podczas 
dnia otwartego placówki.

Przed wejściem do szkoły na od-
wiedzających czekali jej obec-
ni uczniowie, którzy rozdawali 
specjalnie przygotowane ulotki 
i słodki poczęstunek. To spodo-
bało się szczególnie 6 i 7-latkom, 
które również, oprócz rodziców 
zostały zaproszone na dzień 
otwarty szkoły. Gości przywita-
ła dyrektor Edyta Jakóbczak. 
Zaprosiła wszystkich do zwie-
dzenia szkoły i zadawania py-
tań na wszystkie kwestie, które 
interesują rodziców. 
Pierwszą grupę opro-
wadziła Ewa Orzech, 
wychowawczyni klasy 
nauczania wczesnosz-
kolnego, opowiadając 
przy tym o warunkach 
panujących w szko-
le. Na parterze goście 
oglądnęli m.in. gabinet 
grupy „zerowej”, przy 
którym urządzone jest 
miejsce zabaw dla ma-
luchów. Dzieci biorące 
udział w zwiedzaniu z 
„marszu” ruszyły do za-
bawy. Na podobny ką-
cik znalazło się miejsce 
na pierwszym piętrze, 
gdzie swoje sale mają „pierwsza-
ki”. Podczas wizyty goście zoba-
czyli również stołówkę, salę gim-
nastyczną, gabinety starszych 
uczniów, świetlicę i izbę pamięci. 
W trakcie zwiedzania E.Orzech 

przedstawiła ofertę jaką szkoła 
skierowała dla dzieci nie tylko z 
Wędrzyna. Po lekcjach ucznio-
wie mogą uczęszczać na zajęcia 
dodatkowe. Do wyboru jest koło 
polonistyczno – redakcyjne, koło 
teatralne, koło plastyczne i SKSy. 
Świetlica jest czynna w godzi-
nach od 6.30 do 15.50. Dzieci z 
Sulęcina codziennie dowozi i od-
wozi autobus szkolny. SP w Wę-
drzynie prowadzi współpracę ze 
szkołą w niemieckim Tauche.
Szkoła wywarła bardzo dobre 
wrażenie na odwiedzających – 
Warunki do nauki dla dzieci są 
bardzo dobre. Szkoła robi wraże-
nie bardzo przyjaznej dzieciom – 
powiedziała nam mama 6-letniej 
Zosi.
SP w Wędrzynie swoim dobrym 
klimatem i kameralnymi wręcz 
warunkami przyciąga coraz wię-
cej dzieci z Sulęcina. Dojazdy 

dziecka do szkoły, to mała cena 
za komfort i jednozmianowy 
system nauki. W tej chwili do 
pierwszych klas na rok szkolny 
2015/2016 zapisanych jest 58 
dzieci, w tym 18 z Wędrzyna i 
40 z Sulęcina i okolic. Jak prze-
kazała nam wicedyrektor Anna 
Kapała, planowane 
są 3 oddziały klas 
pierwszych (20, 19 
i 19 dzieci). Szkoła 
jeszcze przez jakiś 
czas będzie przyj-
mowała podania o 
przyjęcie.

Tekst: 
Adam Piotrowski

Foto: SP w Wędrzynie

Szkoła przyjazna dziecku

Podczas dnia otwartego w SP w Wędrzynie rodzice i dzieci mogli zwie-
dzić całą szkołę

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19
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