
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

Radni chcą odwołać starostę
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www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!
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

cd. na s. 16

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul. Gorzowska; ABC ul. Gorzowska); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO 
ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3 Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. 
Sikorskiego); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

W artykule „Kradzież paliwa z wojska. 9 osób z zarzutami”, który ukazał się w Przekroju Lokalnym 
nr 5/2015 błędnie przyjęliśmy, że Skład Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) w Wędrzynie podle-
ga pod 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie. MPS w Wędrzynie jest podporządkowa-
na bezpośrednio 4 Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu.

Przypomnijmy. W ostatnich wy-
borach samorządowych, które 
odbyły się 16 listopada 2014 r. 
Komitet Wyborczy SLD Lewica 
Razem wprowadził ze swoich 
list 5 radnych powiatowych. Z 
list PSL mandat otrzymało 6 rad-
nych. Podczas sesji inauguracyj-
nej w dniu 1 grudnia 2014 r. rada 

POWIAT SULĘCIŃSKI Radni PSL zrywają koalicję?

Wszystko wskazuje na to, że koalicja SLD i PSL w Radzie Powiatu Sulęcińskiego roz-
padła się. Trzech z czterech radnych powitowych, którzy podpisali się pod wnio-
skiem o odwołanie starosty sulęcińskiego Patryka Lewickiego, dostali się do rady z 
listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

wybrała na starostę sulęcińskie-
go Patryka Lewickiego (SLD), a 
jego zastępcą uczyniła Michała 
Deptucha (przewodniczący po-
wiatowego PSL). Nie jest więc ta-
jemnicą, że te dwa ugrupowania 
dogadały się. Kontrkandydatem

Starosta sulęciński Patryk Lewicki
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu i zawsze dostępny, 
nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście. 

Najnowsze:
• mieszkanie na ul. Ko-

ściuszki (2 piętro)
• mieszkanie na Osiedlu 

Świerczów
• myjnia TIR i restauracja w 

Pniowie
• dom w Torzymiu ul. Łąko-

wa
• dom w Łukominie gm. 

Krzeszyce
• domy szeregowe w Sulę-

cinie ul. Młynarska
• działka z pawilonem han-

dlowym ul. Żeromskiego
• dom w Wystoku
• zakład przy ul. Witosa 

(działka, budynki, wypo-
sażenie)

• dom bliźniak w Lubniewi-
cach

Obiekty komercyjne, do wy-
najęcia i inne nieco starsze 
oferty (łącznie ok. 50), 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  

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

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

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

Jeden z największych, i 
wydawało się do nie dawna, 
najtrwalszych bastionów Plat-
formy Obywatelskiej padł. 
Jeszcze dwa miesiące temu 
Bronisław Komorowski cieszył 
się poparciem blisko 70% Po-
laków. Wielu znawców polityki 
twierdziło, że te wybory będą 
tylko formalnością, przetar-
ciem przed ważniejszą potycz-
ką na jesieni. Z tego samego 
założenia wyszedł sam kandy-
dat i kampanię oraz przeciw-
ników zwyczajnie zlekceważył. 
W efekcie wyszło niemrawo, 
bez pomysłu i bardzo cha-
otycznie. Obudzenie przyszło 
po pierwszej, przegranej turze 
wyborów. Obudzenie to prze-
rodziło się jednak w paniczne 
poszukiwanie recepty na wy-
graną. Jak „Filip z konopi” wy-
skoczył Bronisław Komorowski 
z projektem wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych, 
w czym nawet mało błyskotli-
wi domyślili się chęci przypo-
dobania się wyborcom Pawła 
Kukiza. Parę innych pomysłów, 
niektórych całkiem dobrych, 
jak np. wcześniejsze emery-
tury dla osób z 40-letnim sta-
żem pracy, rozmyły się w roz-
pętanej negatywnej retoryce 
straszenia PiS-em. Działało w 
poprzednich wyborach, tym 
razem okazało się, że to zbyt 
mało. Czy to oznacza, że starzy 
„platformersi” nagle pokochali 
PiS? Nie sądzę. Niezwykle iry-
tują mnie komentarze specja-
listów od PR i polityki o czymś 
takim, jak wyborcy Platformy 
i PiS-u. Ok, może ci drudzy są 
bardziej stali w uczuciach do 

Jak przegrać wygrane wybory
swojej partii, ale w PO chyba 
zapomnieli, że nic nie jest dane 
na zawsze, a szczególnie głos w 
wyborach. Nagrania ministrów, 
zawłaszczenie (tak właśnie 
uważam) pieniędzy z OFE, opie-
ka medyczna jak leżała, tak leży 
(doświadczają tego szczególnie 
ci, którzy potrzebują pomocy 
lekarzy specjalistów), urzędni-
ków coraz więcej etc. Ile można 
wytrzymać? Jak ktoś stąpa od 
jednej wtopy do kolejnej, to nie 
dziwię się, że ludzie mają dość. 
Wyborcy nie są czarną masą, 
której można wcisnąć każdy kit. 
Partia rządząca tak nawykła do 
tej władzy, że chyba lekko ode-
rwała się od rzeczywistości.  Jak 
PO nie przestanie zajmować się 
nadal tylko sobą, to na jesieni 
będzie krucho. 

Krajobraz po bitwie

Będę pracował do 65 roku 
życia, a moja żona już po 60 
przejdzie na emeryturę, dosta-
niemy po 500 zł na każde z na-
szej dwójki dzieci, zapłacimy też 
mniejszy podatek dochodowy, 
bo zwiększona zostanie kwota 
wolna od podatku do 8 tys. zł. 
Żyć nie umierać. Tylko czy nas 
na to stać? Eksperci wyliczyli, 
że  obietnice Prezydenta Elekta 
Andrzeja Dudy będą nas kosz-
tować ok. 250 mld zł. Budżet 
Polski w 2015 wynosi niecałe 
300 mld. Ok, zlikwidujmy Se-
nat, zwolnijmy połowę posłów i 
urzędników w kraju i jestem w 
100 proc. za. Z pustego i Salo-
mon nie naleje.

Ostatnie wydarzenia wykre-
owały w naszym kraju nowe siły 

polityczne, które mogą spo-
ro namieszać w najbliższych 
wyborach parlamentarnych. 
Już chyba nikt nie lekcewa-
ży ruchu, który zapoczątko-
wał Paweł Kukiz. Zwolennicy 
tego popularnego rockmena 
na swoich sztandarach niosą 
przede wszystkim wprowa-
dzenie okręgów jednomanda-
towych. 

31 maja w Warszawie odbył 
się kongres założycielki Stowa-
rzyszenia NowoczesnaPL. Na 
zjazd przyjechało kilkanaście 
tysięcy osób z całej Polski. Na 
czele organizacji stoi znany i 
popularny polski ekonomista 
Ryszard Petru. Według naj-
nowszych sondaży, gdyby ta 
liberalna w poglądach na go-
spodarkę organizacji wysta-
wiła w jesiennych wyborach 
swoje listy do parlamentu, 
mogłaby liczyć na poparcie 
10% społeczeństwa. 

Te dwa przykłady jasno po-
kazują, że obecna klasa po-
lityczna odchodzi powoli do 
lamusa. Jak tak dalej pójdzie 
to jesienią powieje świeżością.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

OPIEKUNKI NIEMCY. 
Pracuj Legalnie 
i bezpiecznie w 
Aktivmed24.pl 
tel. 83 307 04 44

SULĘCIN

SOK ma nowego dyrektora

J. Filipek od 2004 roku był (naj-
pierw w SOKSiR, a następnie w 
SOK) instruktorem ds. organiza-
cji imprez. Jest także współzało-
życielem Stowarzyszenia Strefa 
Działań Twórczych „iCoTam” oraz 
znanym w regionie animatorem 
kultury. Za swoją działalność w 
2013 roku otrzymał wyróżnie-
nie „Zasłużony dla Gminy Sulę-
cin” oraz tytuł „Lubuszanin Roku 
2013” przyznany przez kapitułę 

powiatową w finale powiato-
wym plebiscytu Gazety Lubu-
skiej.

Red.

Jacek Filipek jest dyrektorem 
artystycznym trwającego do 14 
czerwca w Sulęcinie festiwalu  
Wake Up and Live

2 czerwca burmistrz Sulęci-
na Dariusz Ejchart powołał 
na stanowisko dyrektora 
Sulęcińskiego Ośrodka Kul-
tury Jacka Filipka.
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SULĘCIN 

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

Otwarcie nowoczesnego placu 
zabaw na osiedlu Słonecznym

tel. 885 503 977

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

Plac zabaw w Sulęcinie powstał 
dzięki współpracy Fundacji 
Muszkieterów, zrzeszającej wła-
ścicieli supermarketów Inter-
marché i Bricomarché, z Gminą 
Sulęcin oraz Spółdzielnią Miesz-
kaniową w Sulęcinie, w ramach 
akcji społecznej „Place Zabaw 
Muszkieterowie”. Będzie to drugi 
plac zabaw otwarty w tegorocz-
nej ósmej edycji kampanii i 117. 
stworzony od początku jej trwa-
nia.
Pierwszy tego typu obiekt po-
wstał w Sulęcinie w 2011 roku, 
w Parku Szkolnym. Kolejny, 
bezpieczny plac zabaw Musz-
kieterów zlokalizowany będzie 
na os. Słonecznym. Wszystkie 

urządzenia zostały przekazane 
Gminie Sulęcin przez Fundację 
Muszkieterów, dzięki inicjatywie 
i zaangażowaniu pana Adama 
Siwińskiego. Z kolei załatwia-
niem niezbędnych pozwoleń, 
przygotowaniem terenu pod 
plac zabaw oraz jego ogrodze-
niem zajął się Urząd Miejski w 
Sulęcinie wspólnie ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową w Sulęcinie.
– Plac zabaw jest niezbędnym 
wyposażeniem każdego osiedla, 
na którym mieszka wiele rodzin 
z  dziećmi. Jestem bardzo dumny, 
że mogę przyczynić się do rozwoju 
osiedla Słonecznego, a  dzieciom 
zapewnić miejsce beztroskiej za-
bawy. Cieszę się tym bardziej, że 

już niedługo podobny plac zabaw 
stanie na plaży w Lubniewicach. – 
przyznaje Adam Siwiński, właści-
ciel supermarketu Intermarché w 
Sulęcinie.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart oraz Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Irena Monit 
podkreślają także, że takie połą-
czenie sił dla dobra lokalnej spo-
łeczności, przynosi jej nie tylko 
wymierne korzyści, w postaci 
kolejnych przyjaznych dzieciom 
miejsc, ale także wpływa pozy-
tywnie na integrację mieszkań-
ców i  instytucji działających na 
terenie Gminy.
Plac zabaw Muszkieterów wypo-
sażony będzie w nowoczesne, 

15 czerwca o godz. 17:00 właściciele supermarketu Intermarché oficjalnie prze-
każą mieszkańcom miasta nowy plac zabaw. Burmistrz Sulęcina, prezes Inter-
marche oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie zapraszają na ponie-
działkowe wydarzenie rodziny z dziećmi, na które czeka moc atrakcji i pełna 
wrażeń, niezapomniana zabawa.

certyfikowane urządzenia, które 
zapewnią dzieciom bezpieczeń-
stwo podczas zabawy. Na placu 
znajdzie się wiele różnorodnych 
i  kolorowych przyrządów m.in. 
huśtawka, drabinki, piaskownica 
i zjeżdżalnia. Koszt zakupu oraz 
montażu zestawu zabawowego 
wyniósł blisko 30 tys. złotych. 
Na uroczystość otwarcia placu 
zabaw Muszkieterowie oraz Bur-
mistrz Sulęcina przygotowali dla 
wszystkich dzieci, które wezmą 
w niej udział, moc atrakcji i pełną 
wrażeń zabawę. Poniedziałkowe 
popołudnie umilać będzie naj-
młodszym mieszkańcom Sulęci-
na Teatr Wariaté, którego aktorzy 
wcielą się w „Słoneczka Placów 

Wizualizacja placu zabaw na Os. Słonecznym w Sulęcinie

Zabaw Muszkieterowie”. Dzieci 
będą mogły wziąć również udział 
w licznych grach i zabawach, ta-
kich jak „Słoneczny Kalejdoskop”, 
„Latające Talerze” czy „Leć bez-
piecznie po drodze mlecznej”, 
oraz uczestniczyć w  konkursach 
z nagrodami. 

Red.
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Wojewoda z Ministrem o Regionalnym Systemie Ostrzegania 
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– Alarmowanie stanowi jedno 
z kluczowych działań służb w ob-
liczu zagrożeń. Głównym celem 
jest zminimalizowanie strat w lu-
dziach i mieniu. To może być reali-
zowane przez szybkie ostrzeganie 
za pomocą RSO. Dajemy możli-
wość podjęcia działań zapobie-
gawczych, które ograniczą skutki 
różnych zdarzeń. – rozpoczęła 
spotkanie Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos, podkreślając 
jednocześnie, że województwo 
lubuskie jest pierwszym regio-
nem, w którym system został 
wdrożony.

Minister Halicki podkreślał, 
że powstanie Regionalne-
go Systemu Ostrzegania było 
możliwe dzięki współpracy 
wielu przychylnych osób i in-
stytucji. – RSO ma duże zna-
czenie dla bezpieczeństwa oby-
wateli, którzy dzięki systemowi 
mają dostęp do najważniej-
szych informacji i poradników  
z instrukcjami jak postępować 
w sytuacji zagrożenia. System 
jest unikalny m.in. dlatego, że 
nadzoruje go Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. 
To pozwala unikać zapychania 
systemu informacjami mniej 
istotnymi. Ważne informacje są 
natomiast rozbudowywane i 
uzupełniane w oparciu o specyfi-
kę województwa – zapewniał Mi-

nister Administracji i Cyfryzacji.
Przedstawiciele służb mundu-

rowych zawracali uwagę, że RSO 
ułatwia pracę m.in. policji, straży 
pożarnej. Sprawny przepływ in-
formacji między służbami a od-
biorcami komunikatów ograni-
cza liczbę połączeń z numerami 
alarmowymi.

W spotkaniu uczestniczyli 
także: Marian Zalewski – czło-
nek zarządu TVP S.A., Wiesław 
Łodzikowski - Dyrektor TVP 
Technologie, Artur Koziołek 
– rzecznik Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji, przedsta-
wiciele jednostek samorządu 
terytorialnego i służb munduro-

wych oraz pracownicy Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego.

RSO to usługa, która umoż-
liwia powiadamianie obywa-
teli o lokalnych zagrożeniach, 
zarówno na stronach interne-
towych urzędów wojewódz-
kich, jak i w naziemnej tele-
wizji cyfrowej, telegazecie,  

a także aplikacji na telefon. Przez 
RSO rozpowszechniane są rów-
nież poradniki postępowania  
w sytuacjach kryzysowych. W 
całym kraju aplikację RSO po-
brano kilkadziesiąt tysięcy razy.

Dzięki Regionalnemu Sys-
temowi Ostrzegania każdy, 
kto ma dostęp do internetu, 
telewizji publicznej lub posia-
da zainstalowaną bezpłatną 
aplikację na telefon komórko-
wy, może być powiadamiany  
o potencjalnych zagrożeniach 
czy klęskach żywiołowych.

Komunikaty Regional-
nego Systemu Ostrzega-
nia można zobaczyć w pro-
gramach Telewizji Polskiej:  
w naziemnym multipleksie cy-
frowym MUX-3 w programach 
regionalnych. Najistotniejsze z 
nich pojawiają się na specjal-
nym pasku na ekranie telewizo-
ra.

Wszystkie komunikaty do-
stępne są na stronach telega-
zety w programach TVP1, TVP2, 
TVP Kultura, TVP Historia i TVP 
Polonia od str. 190, natomiast 
w TVP Regionalnej od str. 430. 
Ostrzeżenia dostępne są tak-
że na stronach internetowych 
urzędów wojewódzkich.

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

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8

GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY 
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27

MINI GAMA – JEDENASTKA 
Poznańska 13b

MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA 
UL. Kilińskiego 2b

SKLEP DZIESIĄTKA ul Wiejska 23

SKLEP JUBILAT – FLORINA ul. Ko-
ściuszki 38

zapraszamy do naszych sklepów

Promocyjne wtorki w wakacje 
w sklepie FLORINA JUBILAT

8 wtorków = 8 asortymentów

poluB nas na faceBooku!

www.faceBook.com/spolemsulecIn

8 wTorków = 8 asorTymenTów

w okresIe lIpIec - sIerpIeń w każdy wTorek raBaT 

20% na wyBrany asorTymenT

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się spotkanie w ramach RSO Road Tour – rządowego przedsięwzięcia promującego 
Regionalny System Ostrzegania. O zaletach RSO i znaczeniu systemu dla mieszkańców naszego województwa mówili m.in. Minister Admini-
stracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki i Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

- Dajemy możliwość podjęcia działań zapobiegawczych, które ograniczą skutki różnych zdarzeń - podkreśla-
ła na wspólnej konferencji w ramach RSO Road Tour Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos.

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

bez BIK-u
dojazd do klienta

696 043 055
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SULĘCIN - TURSK

Radośnie w turskim domu

Mieszkańcy placówki obejrzeli 
występy artystyczne przygo-
towane przez uczniów Gimna-
zjum w Sulęcinie, którzy gościli 
w naszym Domu. Święto Matki i 
Ojca to okazja do podziękowań 
najważniejszym osobom w na-
szym życiu i to bez względu czy 
są „tu jeszcze z nami” czy też już 
ich nie ma. Bezwarunkowa mi-
łość rodziców, Ich troska o nas 
przez całe życie sprawiają, że 
nigdy o Nich nie zapominamy 
a miłość do Nich trwa wiecznie.   
Mieszkańcy   turskiego domu 
we wtorkowe przedpołudnie 
uczcili najpiękniej jak umieli 
„Dzień Matki i Ojca”, zwłaszcza, 
że większość z nich -   to rodzi-
ce. Podczas spotkania   Dariusz 

Obiegło, dyrektor Domu złożył 
najserdeczniejsze życzenia i po-
dziękowania wszystkim Mamom 
i Tatom. Wszystkim zebranym 
podczas uroczystości czas umilał 
program artystyczny specjalnie 
przygotowany przez mieszkań-
ców i pracowników Domu oraz 
młodzież sulęcińskiego gimna-
zjum. Pojawiły się okolicznościo-
we wiersze i radosny śpiew. Nie 
jednemu z obecnych zakręciła 
się łza w oku, ponieważ powró-
ciły wspomnienia   o rodzinnym 
domu, miłości rodzicielskiej, bez-
trosce i bezpiecznym dzieciń-
stwie. Bo przecież :„Nie ma jak u 
mamy ciepły piec, cichy kąt…”

DPS Tursk

Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie 
nadkom. Paweł Rynkiewicz został powo-
łany na komendanta Komendy Miejskiej 
w Gorzowie Wlkp. Szefem sulęcińskiej po-
licji został insp. Jerzy Głąbowski.

Zmiana na stanowisku 
komendanta

POWIAT SULĘCIŃSKI

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się 22 
maja w Sulęcinie. Wzięli w niej udział policjanci, pra-
cownicy cywilni komendy, przedstawiciele samorzą-
dów, służb mundurowych, a także z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. 
Henryk Wieruszewski. 

Przy kawie, słodkim poczęstunku i w radosnej atmosferze 
rozpoczęło się spotkanie poświęcone wszystkim Matkom 
i Ojcom w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

SULĘCIN

Przedszkole w Wędrzynie zostaje

Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na dalsze 
funkcjonowanie Przedszkola Wojskowego w struk-
turach resortu Obrony Narodowej. Wydana zgoda 
dotyczy okresu do 31.12.2016 r. Wydając pozytywną 
decyzję szef MON wziął pod uwagę aktualne potrze-
by lokalnego środowiska oraz dodatkowe argumenty 
przedstawione przez burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta, radną Rady Miejsiej w Sulęcinie Annę Wy-
czachowską, dyrektora Przedszkola, Radę Rodziców 
i posła na Sejm RP – Bożenę Sławiak. Już dziś D. Ej-
chart zapowiada, że podejmie dalsze działania mające 
na celu zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania 
Przedszkola, także po upływie terminu wskazanego w 
decyzji Ministra Obrony Narodowej.

Red.

Wielomiesięczne starania władz samorzą-
dowych o utrzymanie Przedszkola Wojsko-
wego nr 88 w Wędrzynie zakończyły się suk-
cesem.

Nowy komendant KPP w Sulęcinie zadeklarował, 
że dołoży wszelkich starań, by zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańcom powiatu sulęcińskiego.

Red.
Foto: www.powiatsulecinski.pl
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

3INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nr przetar-
gu

Położenie Nr działki Pow. 
działki

/ha/

Księga  wieczysta Cena wy-
woławcza 

brutto
/zł /

Wa-
dium
/zł/

Opis  nieruchomości
dla  wszystkich  działek

1/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/17 0.0972 GW1U/00026607/0 60.237,- 6.100,-

2/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/18 0.0999 GW1U/00026608/7 63.855,- 6.400,-

3/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/19 0.0968 GW1U/00026609/4 62.883,- 6.300,-

41/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/20 0.0851 GW1U/00026610/4 55.323,- 5.600,-

5/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/21 0.0863 GW1U/00026611/1 56.754,- 5.700,-

6/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/22 0.0863 GW1U/00026663/0 56.646,- 5.700,-

71/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/23 0.0863 GW1U/00026612/8 56.376,- 5.700,-

81/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/24 0.0862 GW1U/00026613/5 54.526,- 5.500,-

9/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/25 0.0828 GW1U/00026614/2 53.325,- 5.400,-

101/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/26 0.0816 GW1U/00026615/9 53.311,- 5.400,-

11/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/27 0.0816 GW1U/00026616/6 53.554,- 5.400,-

12/2015/I Sulęcin
obręb 46

393/28 0.0816 GW1U/00026617/3 53.905,- 5.400,-

Dla działek obowiązujący jest 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego zatwier-
dzony uchwałą Nr XX/129/08 
Rady Miejskiej w Sulęcinie            
z dnia 29 maja 2008 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sulęcin 
- teren położony w rejonie ulic: 
Cicha i Jana Paska. Teren działek 
oznaczony jest symbolem MN 
- zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna z dopuszczeniem 
nieuciążliwej działalności go-
spodarczej. Uzbrojenie w sieć 
wodociągową, kanalizacyjną              
i energię elektryczną w trakcie 
realizacji.  Nieruchomości grun-
towe leżą w strefie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
w rejonie ulic: Cicha i Spokojna. 
Teren   porośnięty  jest   trawą.  
Działki posiadają dostęp do 
nieurządzonej drogi gminnej. 
Działki nie są obciążone ograni-
czonymi prawami rzeczowymi, 
ograniczeniami w rozporząrza-
niu, długami  ani  ciężarami. 

W cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23 % -ustawa z dnia 11 marca 2004 r . o podatku od towarów i usług  ( Dz. U .z 2011 r. 
Nr 177, poz. 1054 ze zm. ). Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach 
uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą wadium (na każdą działkę oddzielnie), w pieniądzu, w kasie 
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 
w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2015 r. wymagana kwota znajdowała się  na koncie Urzędu Miejskiego. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium 
oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną upoważnienia udzielonego 
przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, 
małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.    

Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zawiadomiona zostanie pisemnie 

o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca. 

Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, 
Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami). 

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może  być  odwołany. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 01 wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej 
urzędu www.sulecin.pl  oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl   

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

pierwsze przetargi  ustne  nieograniczone   
w dniu 30 czerwca 2015  r. od godz. 1000 do 1300 (co 15 minut na każdą nieruchomość)  w sali konferencyj-

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

Wiaroświetlana majówka
SULĘCIN

Na majowe spotkanie do Sulęcina 
przyjechali członkowie wspólnot 
Wiara i Światło z Gorzowa i Piły. 
Gospodarzem była miejscowa 
wspólnota „Czułe serduszka”. Ma-
jówka rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele św. Henryka, którą od-
prawił ks. Dariusz Denuszek, ka-
pelan sulęcińskiej wspólnoty. Po 
mszy odbyły się zawody sporto-
we w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II i poczęstunek. Puchar kapelana 
księdza Denuszka wywalczyła 
wspólnota „Aniołki katedralne” z 
Gorzowa Wlkp. Zawody sporto-
we połączone były z dniem matki. 
Dla obecnych na spotkaniu mam 
piosenki zaśpiewał Grzegorz 
Szostak z Sulęcina, a specjalny 
wiersz napisała Teresa Grzel-
czyk, która odczytała go z Magdą 

23 maja w Sulęcinie odbyła się majówka integracyjna 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

z Sulęcina i Sławkiem z Piły. Każdy 
z obecnych na majówce otrzymał 
pamiątkę w postaci maskotki. 
Za pomoc przy organizacji im-
prezy dziękujemy dyrekcji i na-
uczycielom Gimnazjum w Sulę-
cinie oraz nauczycielom: Izabeli 
Hutyrze, Ewie Krynickiej, Annie 
Tonder, Agnieszce Małeckiej, 
Małgorzacie Zając i Tadeuszowi 
Domaszewiczowi oraz wolon-
tariuszom z tej szkoły. Gościem 
specjalnym majówki był ks. Piotr 
Mazurek, proboszcz Parafii.
Majówka integracyjna osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie 
nie odbyłaby się gdyby nie po-
moc i wsparcie: burmistrza Sulę-
cina Dariusza Ejcharta, starosty 
Patryka Lewickiego oraz Agaty 
Hryniewieckiej Cichoń, Ireny 

Rostkowskiej, Ryszardy Płon-
ka, Agnieszki Staats z kwiaciarni 
Frezja, Anny i Marka Stańczyk 
z Kięgarni „Pasja”, Pawła Rogow-
skiego oraz pana Piotra Guda-
cza ze sklepu „ Duet” i wielu in-
nych ludzi dobrego serca.
Dziękujemy również dyrekcji i 
uczniom Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków oraz 
paniom należącym do Żywego 
Różańca i tym nie wymienionym, 
którzy pomogli przy organizacji 
majówki.

Ryszard Waldun
Foto Krystyna Szostak

Kapitan drużyny „Aniołki Katedral-
ne” z Gorzowa Wlkp. z pucharem.
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OSP w Trzemesznie ma nową siedzibę
SULĘCIN - TRZEMESZNO LUBUSKIE

W maju zakończono realizację 
projektu pn. „Polsko-Niemieckie 
Centrum Spotkań i Szkolenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Trzemesznie Lubuskim”. Na 
realizację zadania o wartości 
2.165.415,87 zł Gmina Sulę-
cin pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 85% z Programu 
Operacyjnego Współpracy Tran-
sgranicznej Polska (Wojewódz-
two Lubuskie) - Brandenburgia 
2007-2013. W ramach projektu, 
który Gmina Sulęcin realizowała 
w partnerstwie z Miastem Frie-
dland, powstał budynek o po-

wierzchni użytkowej 463 m2, w 
którym znajdują się przestrzen-
ny, dwupoziomowy hall, duża 
sala wykładowa z zapleczem 
kuchennym, antresola, toalety, 
pomieszczenia techniczne i go-
spodarcze. W obiekcie znajduje 
się ponadto dwustanowiskowy 
garaż, przeznaczony dla wozów 
bojowych straży pożarnej, ma-
gazyn sprzętu p.poż oraz szatnia 
z zapleczem sanitarnym, zawie-
rającym toaletę i natrysk, a tak-
że pomieszczenia biurowe dla 
funkcjonariuszy OSP. Wykonaw-
cą prac budowlanych w ramach 

powyższej inwestycji była firma 
SKANSKA S.A., natomiast za nad-
zór inwestorski odpowiedzialne 
było Przedsiębiorstwo Budowla-
no – Usługowe JKM – Jarosław 
Kosznik.
W budynku odbywać się będą za-
równo szkolenia jednostek OSP, 
mające na celu poprawę bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego, 
jak też spotkania mieszkańców, 
uczniów szkół partnerskich oraz 
różnego rodzaju przedsięwzięcia 
sprzyjające integracji lokalnej 
społeczności. 

tekst: UM Sulęcin 
foto: Artur Pawlik

Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
(Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) w ramach Pro-
gramu Operacyjnego   Współ-
pracy Transgranicznej Polska 
(Województwo Lubuskie) – 
Brandenburgia 2007-2013.

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)

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF

fronty meblowe podłogi, listwy i akcesoria

blaty robocze KRONOSPAN i JUAN

parapety 
BIUROSTYL

akcesoria 
i okucia 
meblowe

elementy szaf przesuwnych

usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Trzemesznie Lubuskim rozpoczęło swoją działalność

Podium w Turnieju 
Motoryzacyjnym

SULĘCIN

Turniej odbył się  w Starym Ki-
sielinie na torze kartingowym 
Wallra V race center. Zespół  w 
składzie:    Dawid Bogucki, Da-
mian Piątkowski i Bartosz 
Ujazda pod opieką nauczyciela 
zawodu Tomasza Ignatowicza 
musiał solidnie przygotować się 
do motoryzacyjnych zmagań. 
Uczniowie dobrze poradzili so-
bie z testami z przepisów ruchu 
drogowego oraz historii motory-
zacji, a także zaliczyli jazdę moto-

rowerem i samochodem wypo-
sażonym w tzw. Talerz Stewarda. 
Trudności nie sprawił im również 
sprawdzian z udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej i 
przygotowania pojazdu do jaz-
dy. Nauka w tym zawodzie dla 
młodych adeptów motoryzacji 
jest przyjemnością i pasją, a wte-
dy o sukcesy dużo łatwiej. Gratu-
lujemy  i życzymy kolejnych. 

 
Tomasz Ignatowicz

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie, zajęli III miejsce w Finale 
Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Motoryza-
cyjnego dla Szkół Ponadgimazjalnych. 
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Niektórzy z nas udadzą się na zorganizo-
wany wypoczynek, bez niespodzianek i 
niewiadomych, ale również zapewniający 
wiele atrakcji. Warto z odpowiednim wy-
przedzeniem pomyśleć o swoim bezpie-
czeństwie. Wiele osób powie: „Przecież 
nic złego nie może mi się stać. Tyle razy 
wyjeżdżałem i zawsze wszystko było w 
porządku”. I jest to  prawda, z pewnością i 
tym razem wszystko będzie dobrze. Urlop 
będzie udany i bezpiecznie wrócimy do 
domu. Jednak odpowiedzialna osoba - a 
taką staramy się być, pragnie zapewnić 
bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. Bo 
wbrew pozorom, często  mogą nas spoty-
kać niemiłe niespodzianki. Opóźniony wy-
lot samolotu, zagubiony bagaż, kradzież 
portfela i dokumentów, niespodziewane 
przeziębienie, czy kontuzja wymagająca 
interwencji lekarza, to tylko niektóre ze 
zdarzeń, mogących się nam przytrafić.
Więc zastanówmy się, czy przypadkiem 
nie warto zadbać o swoje bezpieczeństwo 
i wygodę. W końcu wakacyjny wyjazd ma 
być przyjemnością, a nie pasmem smut-
nych zdarzeń i stresów. 
Jeżeli wakacje spędzamy w Polsce sprawa 
jest prostsza. Każdy szpital przyjmie nas 
w razie potrzeby. Żeby poczuć się w peł-
ni bezpiecznie możemy wykupić pakiet 
ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypad-
ków wraz z odpowiedzialnością cywilną 
(odpowiedzialność za szkody na osobach 
lub w mieniu, które wyrządzimy my, lub 
nasi bliscy).
Inaczej rzecz wygląda, jeżeli wyjeżdżamy 
za granicę. Tutaj podstawową rzeczą (jeżeli 
jest to wyjazd na terytorium Europy) jest 
wyrobienie karty EKUZ. Jest to karta, któ-
rą możemy bezpłatnie wyrobić w każdym 

oddziale NFZ ( Gorzów ul. Przemysłowa) 
lub przez internet. Gwarantuje nam ona 
dostęp do służby zdrowia w kraju w któ-
rym się znajdujemy w takim zakresie jaki 
tam jest przyjęty. Dzięki takiej karcie mo-
żemy wybrać niższe sumy ubezpieczenia 
kosztów leczenia (które uzupełnią nam 
różnicę w tym co w danym kraju bezpłat-
ne, a tym za co zapłacić trzeba).
Jeżeli nie posiadamy takiej karty, lub wy-
bieramy się poza Europę, warto wybrać 
wyższe sumy ubezpieczenia. Co roku je-
steśmy zasypywani przez media historia-
mi osób, które podczas urlopu uległy wy-
padkowi lub zachorowały i nie są w stanie 
udźwignąć ciężaru kosztów leczenia, trans-
portu medycznego itd. Właściwie dobrane 
ubezpieczenie pozwoli nam takich sytuacji 
uniknąć. 
Poza pokryciem kosztów: leczenia, trans-
portu medycznego do kraju (nie życzę 
nikomu wracać liniowym rejsem z nogą 
w gipsie), pobytu osoby bliskiej wezwa-
nej do chorego, ratownictwa morskiego i 
górskiego (w krajach europejskich w prze-
ciwieństwie do Polski takie świadczenia są 
płatne), możemy również ubezpieczeniem 
objąć uszczerbek na zdrowiu, odpowie-
dzialność cywilną, zagubienie lub kradzież 
bagażu, odwołanie lub opóźnienie wylo-
tu i wiele innych ryzyk dopasowanych do 
specyfiki naszego wyjazdu.
W każdym przypadku służę pomocą w 
doborze odpowiedniego zakresu ubez-
pieczenia uwzględniającego indywidualne 
Państwa oczekiwania. Koszt takiego ubez-
pieczenia zaczyna się od kilkunastu zło-
tych (za cały pobyt) i często wśród klien-
tów wywołuje zdziwienie iż jest tak niski, 
a wcześniej obawa przed jego wysokością 

Bezpieczne wakacje
Zbliża się wymarzony okres wakacji i urlopów. Z utęsknieniem wycze-
kujemy tych dni, planując podróże w miejsca bardziej i mniej znane. 
Jednym słowem, nadchodzi czas „ładowania akumulatorów”.

powstrzymywała ich od 
zakupu.
W czasie wakacji odwie-
dzamy wiele nowych , 
nieznanych nam miejsc, 
więc samo zagrożenie 
wypadkiem jest dużo 
wyższe.  Bądźmy wiec 
kowalem własnego losu 
i nie pozwólmy , aby 
jakieś niespodziewane 
zdarzenie, odebrało nam 
przyjemność wypoczyn-
ku.
Jest takie przysłowie „Po-
lak mądry po szkodzie” - 
zadbajmy o ubezpiecze-
nie przed wyjazdem tak, 
aby być „mądrym przed 
szkodą” i czas spędzony 
na urlopie wspominać 
jako chwile radosne i 
niezapomniane, czego 
Państwu i sobie życzę.

Jarosław Konopko
Pośrednik 

ubezpieczeniowy
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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 8.00 do 22.00

KRZESZYCE

Lubuskie spotkania z Zabytkami – Kołczyn 2015

Inicjatorem wydarzenia był Lubuski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, Gmina Krzeszyce oraz Parafia Rzymsko-
katolicka pw. św. Stanisława Kostki w Kołczynie. Celem 
spotkania było przybliżenie zabytków oraz ich ochrona 
na terenach łęgów warciańskich – Kołczyn, Rudna, Masz-
kowo. Na uroczystość przybyło ponad 30 osób. Goście 
przywitał Stanisława Peczkajtisa, wójt gminy Krzeszy-
ce oraz Barbara Bielinis-Kopeć, lubuski wojewódzki 
konserwatora zabytków. S. Peczkajtis zaprezentował 
zgromadzonym gościom walory turystyczne, potencjał 
gospodarczy gminy Krzeszyce oraz przedstawił koncep-
cję utworzenia Centrum Wsi Polskiej w Krzeszycach. Ks. 
Adam Pawłowski proboszcz Parafii w Kołczynie omówił 
prace prowadzone przy zabytkowych kościołach w Parafii 
Kołczyn w latach 2007 – 2014.  Błażej Skaziński kierow-
nik Delegatury w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wygłosił referat 
pt. „Kołczyn i osadnictwo olęderskie na łęgach warciań-
skich”. Na zakończenie Przemysław Manna, konserwator 

dzieł sztuki ze Szczecin zaprezentował prace konserwa-
torskie przy zabytkach ruchomych w kościołach Parafii 
Kołczyn, wzbogacając swój referat interesującymi przy-
kładami z warsztatu malarza i konserwatora. Wszystkie 
wystąpienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, 
zaś całości dopełnił występ zespołu śpiewaczego Rudni-

czanki. W dalszej części imprezy jej uczestnicy udali się na 
spacer po Kołczynie. Zwiedzili kościół pw. św. Stanisława 
Kostki, dzwonnicę, oglądali zabudowę wsi oraz zapoznali 
się ze zbiorami mieszkanki Renaty Kuświk. Na zakończe-
nie wszyscy udali się do kościołów w Maszkowie i Rudnej.

Red. na podst.: www.krzeszyce.pl

15 maja w Kołczynie odbyły się kolejne spo-
tkania z zabytkami. 
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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

RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

VIII Memoriał w starym/nowym miejscu

31 maja organizatorzy VIII Memoriału, 
wędkarze z Koła PZW nr 1 w Sulęcinie mieli 
mniej pracy niż zwykle. W poprzednich la-
tach musieli zawsze przyszykować ok. 150 
miejsc dla uczestników Memoriału i ro-
dzinnego pikniku. Tym razem jednak część 
miejsc była gotowa i to zainstalowana na 
stałe. Drewniane ławy, stoły i zadaszenia 
powstały dzięki projektowi zrealizowa-
nemu przez Nadleśnictwo Sulęcin, które 
przy udziale środków z Unii Europejskiej 
z Programu „PO RYBY” zadbało w ten spo-
sób o jeszcze większą atrakcyjność tury-
styczną jeziora Ostrowskiego. W dzień VIII 
Memoriału odbyło się uroczyste otwarcie 
inwestycji w którym oprócz burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta wziął również 
udział szef sulęcińskich leśników, nadle-
śniczy Witold Wasylków i reprezentujący  
wykonawcę Marian Buczkowski. Goście 
przy oklaskach i wiwatach wędkarzy z „Je-
dynki” uroczyście przecięli symboliczną 
żyłkę z przywiązanymi do niej balonikami 
i przynętami wędkarskimi. W. Wasylków 
podkreślał, że z radością oddaje to miej-

sce we władanie m.in. wędkarzy, którzy w 
sposób szczególny dbają o jezioro Ostrow-
skie i jego otoczenie. Zauważył również, 
że miejsce to nie powstałoby bez ścisłej 
współpracy z Kołem PZW nr 1 w Sulęcinie, 
które razem z gminą Sulęcin było partne-
rem projektu. Radości i zadowolenia z jesz-
cze piękniejszego zakątka w pobliżu plaży 
miejskiej nad jeziorem Ostrowskim nie krył 
również burmistrz D. Ejchart. W imieniu 
wędkarzy „Jedynki” za praktyczne wyposa-
żenie miejsca piknikowego nad jeziorem, o 
które „moczykije” troszczą się od wielu lat, 
podziękował prezes Koła Ryszard Stacho-
wiak. Warto zauważyć, że oprócz wspo-
mnianych wyżej miejsc do piknikowania w 
ramach projektu powstała również droga 
dojazdowa do jeziora oraz boisko do siat-
kówki.
Jak jednak co roku, główną częścią Memo-
riału były zawody wędkarskie. Wiceprezes 
ds. sportu „Jedynki” Sławomir Matelski 
sprawnie przeprowadził losowanie stano-
wisk. W szranki stanęło 50 drużyn, w tym 
3 ekipy gości z Beeskow i 2 z Friedland.  

Każda drużyna mogła łowić ryby na dwie 
wędki metodą spławikową. O godz. 11 nad 
taflą jeziora rozległ się wystrzał oznajmia-
jący początek zawodów. Wędkarze robili 
co mogli, by zwabić i złowić ryby. Te bra-
ły różnie, w niektórych miejscach lepiej, w 
innych gorzej. Dominowała drobnica ze 
wszędobylską ukleją na czele, ale padło też 
kilkanaście większych ryb. Wśród nich wy-
różniały się piękne złote karasie w przedzia-
le wagowym 500 gram. W podbierakach 
wylądowało też kilka karpi. Największego 
o wadze 970 g złowiła para Diana Kruger 
i Herald Seidler z Friedland. Tym samym 
zapewnili sobie puchar za największą rybę 
ufundowany przez Bogumiłę i Krzysztofa 
Gudaczów. Po trzech godzinach zmagań 
zawody zakończono, a sędziowie przystą-
pili do ważenia. Zawodnicy po złożeniu 
sprzętu i sprzątnięciu stanowisk udali się 
na miejsce rodzinnego pikniku. Tam na wy-
męczonych „moczykiji” czekały jak co roku 
niezwykłe rarytasy. Grochówka z kotła i 
zupa gulaszowa przebiły w smaku wszyst-
kie z poprzednich lat. Niejeden leciał po 
dokładkę... Organizatorzy, jak zwykle spi-
sali się na piątkę. Po zaspokojeniu apety-
tów przyszedł czas na podsumowanie i 
rozstrzygnięcie zawodów. Zanim jednak 
wręczono puchary i rozdano nagrody, pre-
zes Koła R. Stachowiak  wręczył doroczną, 
honorową statuetkę „podaj rękę”, którą 
tym razem zarząd Koła przyznał Bankowi 

Spółdzielczemu w Ośnie Lubuskim za za-
angażowanie w rozwoju wędkarstwa w 
Gminie Sulęcin.  Statuetkę odebrała Urszu-
la Kłucińska, wiceprezes Banku. Podobne 
wyróżnienie za działalność na rzecz roz-
woju Wędkarstwa i Turystyki Wędkarskiej 
w Gminie Sulęcin otrzymał nadleśniczy 
Nadleśnictwa Sulęcin Witold Wasylków. Po 
tym wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie 
wyników. 
W VIII Memoriale im. Mirosława Gudacza 
zwyciężyła drużyna: Sławomir i Dominik 
Matelscy. Ojciec z synem do wagi wnieśli 
5480 g. Kolejne miejsca zajęli:
2. Kamila i Adam Piotrowscy – 4030 g.; 
3. Wiesław i Łukasz Uller  - 3700 g.; 
4. Ryszard i Przemysław Sekuła – 3610 g.;
5. Roman i Łukasz Raczkowscy – 3590 g.; 
6. Edyta i Piotr Cichała – 3340 g.; 
7. Marek Szałtys i Tomasz Pisarczuk – 2870 
g.; 
8. Krystian i Joanna Paproccy – 2800 g.; 
9. Grzegorz i Łukasz Gregoryński – 2660 g.; 
10. Uwe Lehmann i Ditmar Hanke – 2650 
g.; 
11. Paweł i Maksymilian Sobczakowie – 
2640 g.; 
12. Czesław Szymański – 2480 g.; 
13. Łukasz Róż – 2410 g.; 
14. Zbigniew i Jan Górscy – 2330 g.; 
15. Waldemar Zdanowicz – 2200 g.; 
16. Henryk i Szymon Matelscy – 2190 g.; 
17. Jankowski Marek – 2170 g.;
18. Ryszard Rozesłaniec – 2050 g.; 
19. Tomasz Gieroński z córką i synem – 
2050 g.;
20. Tadeusz Głowacki z żoną – 1920 g.; 
21. Jarosław Mirecki – 1860 g.
Zawodnicy z podium otrzymali pamiątko-
we puchary i nagrody. Kolejne 21 miejsc 
było premiowanych cennymi nagrodami, 
które zakup był możliwy dzięki hojności 
wielu sponsorów. Dodatkowo puchar dla 
najmłodszego zawodnika ufundowany 
przez Ewę Gudacz otrzymał Miłosz Komo-
rowski, a puchar dla najstarszego Stefan 
Krawiec. Ogromne podziękowania należą 
się zarządowi i członkom Koła PZW nr 1 w 
Sulęcinie, którzy pomimo, że mieli mniej 
ław i stołów do rozłożenia i tak musieli wy-
konać ogrom pracy, by wszystko jak zwy-
kle dokładnie przygotować, a na koniec 
posprzątać. Perfekcyjność organizatorów 
docenił obecny na uroczystości podsumo-
wania Memoriału Marian Ludwikowski, 
prezes Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie 
Wlkp. Podkreślił, że na „Jedynkowiczów” 
z Sulęcina, którzy już nieraz organizowali 
zawody wędkarskie na szczeblu Okręgu, 
zawsze można liczyć.
Sponsorami VIII Memoriału Mirosława Gu-
dacza byli: Firma Transportowa Jarosław 
Solski, Burmistrz Sulęcina, Bank Spółdziel-
czy w Ośnie Lubuskim, Poseł RP Boże-
na Sławiak, Zakład Usług Komunalnych, 
Komunalnik Sp. z o.o., LEKS Sp. z o.o., Le-
opold Ryczaj, Starostwo Sulęcińskie, Firma 
GOŚKA- M. Cichocka, Zarząd Okręgu PZW 
w Gorzowie Wlkp., CZG-12 w Długoszynie, 
Społeczna Straż Rybacka Powiatu Sulęciń-
skiego, Firma JAXON – Andrzej Podeszwa, 
Joanna i Piotr Cichała, Ewa Gudacz,  Bogu-
miła i Krzysztof Gudacz oraz Lokalna Grupa 
Rybacka „Wodny Świat”.
Po rozdaniu pucharów i nagród odbyła się 
dalsza część pikniku, a my nie możemy się 
już doczekać KOLEJNEGO MEMORIAŁU.

Adam Piotrowski
Ryszard Stachowiak

Foto: Adam Piotrowski

Tegoroczny Memoriał im. Mirosława Gudacza odbył się tradycyjnie 
nad jeziorem Ostrowskim, ale w nowej scenerii piknikowej z pięknymi za-
daszeniami, solidnymi stołami i ławami. Pogoda dopisała, ryby w miarę 
współpracowały, więc humory wszystkich były znakomite.
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cd. na s. 14

Jeśli twoje dziecko ma problemy, możemy mu pomóc
SULĘCIN Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy przyjazny uczniom

Rodzice najszybciej wychwytu-
ją nieprawidłowości w rozwo-
ju swoich pociech, ponieważ 
właśnie im najbardziej zależy 
na tym, aby ich najukochań-
sze dziecko miało możliwość 
spełnienie swoich marzeń, no 
i oczywiście marzeń rodziców. 
Czasami nie wszystko idzie po 
naszej myśli, co można zrobić? 
Najpierw szukamy pomocy u 
lekarza rodzinnego, ale i ten nie 
jest cudotwórcą. Może jednak 
pokierować zaniepokojone-
go rodzica do specjalistów, np. 
neurologa, psychiatry. To też nie 
zawsze skutkuje pomocą, więc 
udajemy się do poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej. To jest 
następna bardzo dobra reakcja 
odpowiedzialnych rodziców. 
Tam rodzice otrzymają szczegó-
łowe wskazówki, jak pomóc ich 
dziecku, do kogo się udać. 

Wczesne wspomaganie rozwo-
ju dziecka 
tak nazywają się zajęcia, które 
mogą zapobiec deficytom w 
rozwoju. Jednak muszą je pro-
wadzić specjaliści, którzy mają 
nie tylko dyplom, ale i długolet-
nią praktykę z dobrymi wynika-
mi swojej pracy. Mamy takich 
specjalistów i chętnie pomogą 
każdemu dziecku, które otrzy-
ma takie wskazanie z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 
wystarczy się do nas zgłosić, do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Sulęcinie. 
Nasza placówka jest różnie koja-
rzona, niestety nie zawsze wła-
ściwie, a to jest bardzo krzyw-
dzące dla dzieci i młodzieży 
potrzebującej pomocy – proble-

my w nauce, zaburzenia zacho-
wania, schorzenia neurologicz-
ne, autyzm, niepełnosprawność 
intelektualna – takie problemy 
może mieć każde dziecko. Czas 
najwyższy przegonić demony 
wyobraźni i sprawdzić osobiście, 
że nie taki diabeł straszny, jak go 
malują, że nasza szkoła jest przy-
jazna i każde dziecko, które do 
nas trafia staje się szczęśliwsze. 
Tutaj dzieci nabierają pewności 
siebie, uśmiechają się i tutaj za-
czynają realizować swoje marze-
nia, no i marzenia rodziców, od-
noszą sukcesy. Przecież właśnie 
o to chodzi nam wszystkim. Tak 
powinna być kojarzona nasza 
placówka, bo taką rolę spełnia!

Dzwoni dzwonek na lekcję. Sia-
damy w kręgu i każde dziecko 
opowiada, co mu się wczoraj 
udało. Jedni dostali piątkę z 
matematyki, inni strzelili gola, 
jeszcze inni przygotowali plac-
ki ziemniaczane. Skupianie się 
na mocnych stronach dziecka, 
to dla nas zadanie pierwszopla-
nowe. Wierzymy, że w każdym 
tkwi niezwykły potencjał, który 
trzeba odkryć, a następnie pie-
lęgnować. Wiemy, że dziecko 
rozwija się  wówczas, gdy dosta-
nie najlepsze dla siebie warunki. 
Może to być mało liczna klasa, 
specjalnie dobrane metody na-
uczania, specjalistyczny sprzęt, 
wykwalifikowani nauczyciele z 
pasją, a przede wszystkim wiara, 
że rozwój jest możliwy.

Nasza misja
Istniejemy i działamy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z zaburze-
niami rozwoju – tymi mniejszymi 

i większymi, z autyzmem, niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
schorzeniami neurologicznymi i 
genetycznymi, między innymi z 
Zespołem Downa, mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Trafiają 
do nas także dzieci niedowidzą-
ce, niedosłyszące oraz takie, któ-
re mają problemy z porozumie-
waniem się za pomocą mowy. 
Wiemy, jak ważne jest objęcie 
dziecka pomocą od najwcze-
śniejszych lat, dlatego też w tym 
roku uruchomiliśmy wczesne 
wspomaganie rozwoju, w ra-
mach którego pracujemy z dzieć-
mi małymi dwu, trzy-letnimi i 
ich rodzicami. Nie zapominamy 
również o starszych, bo zdajemy 
sobie sprawę, że najważniejszym 
zadaniem szkoły jest przygoto-
wanie uczniów do samodziel-
nego i niezależnego życia, do 
szczęśliwej i spełnionej dorosło-
ści. Wbrew powszechnej i krzyw-
dzącej opinii nasi uczniowie nie 
są wiecznymi dziećmi, stają się 
dorośli. Część z nich zakłada ro-
dziny, znajduje pracę, która daje 
im satysfakcję i pozwala na god-
ne życie. Część, dzięki nabytym 
u nas umiejętnościom prowadzi 
gospodarstwo domowe- robi 
zakupy, przygotowuje posiłki, 
sprząta, pierze, prasuje itp. - jest 
ogromną pomocą dla swoich 
rodzin. Ta druga grupa, to głów-
nie absolwenci Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy - jedynej w 
powiecie sulęcińskiej szkoły po-
nadgimnazjalnej dla uczniów z 
umiarkowaną i znaczną niepeł-
nosprawnością intelektualną.

Specjaliści – ludzie z pasją
W Ośrodku pracują ludzie z 

ogromną pasją, dla których każde 
spotkanie z dzieckiem jest czymś 
wyjątkowym i inspirującym. Wy-
chowankowie otrzymują od nich 
zrozumienie i wsparcie, a także 
zadania dostosowane do indy-
widualnych możliwości. Specja-
liści zatrudnieni w Ośrodku są 
dobrze przygotowani meryto-
rycznie i metodycznie. Odbyli 
wiele szkoleń i studiów podyplo-
mowych z zakresu wczesnej in-
terwencji, logopedii, alternatyw-
nych i wspomagających metod 
komunikacji (AAC), socjoterapii, 
integracji sensorycznej (SI) i wie-
lu innych. W swojej pracy poszu-
kują innowacyjnych rozwiązań i 
najlepszych metod pracy z kon-
kretnym dzieckiem. Pedagodzy 
w Ośrodku wiedzą jak ważna jest 
praca zespołowa. Dzielą się swo-
imi doświadczeniami, konsul-
tują, doradzają, wspierają wza-
jemnie w pracy, nawet szkolą 
nauczycieli z innych szkół woje-
wództwa. Współpracują również 
ściśle z rodzicami, uwzględniają 
ich potrzeby i oczekiwania. 

Nasze sukcesy
- Nasza córka trafiła do Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w I klasie gimnazjum. 
Dzisiaj wiemy, że dużo za późno. 
Wcześniej uczyła się w szkole ogól-
nodostępnej. Nie potrafiła tam 
znaleźć swojego miejsca. Obecnie 
odnosi liczne sukcesy, wygrywa 
nagrody, wyjeżdża, spotyka cieka-
wych ludzi, a co najważniejsze dla 
nas rodziców, częściej się uśmie-
cha – takie opinie rodziców są 
dla nas największym sukcesem.
Nasi uczniowie to utalentowani 
artyści i sportowcy. Na tym polu 

jak równi z równymi mierzą się 
ze swoimi pełnosprawnymi ko-
legami. Na swoim koncie mamy 
udział w Światowych Zimowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
2009 w Boise w stanie Idaho 
USA, zajęte czołowe miejsca i 
wyróżnienia w projekcie Jurka 
Owsiaka „Ratujemy i uczymy ra-
tować”, a także wiele sukcesów 
plastycznych.

Krótkie podsumowanie
Nasza szkoła jest przyjazna 
uczniom. Rodzice mają wpływ 
na wychowanie i edukację ich 
dzieci, a nauczyciele lubią swoją 
pracę. Realizujemy wiele cieka-
wych projektów edukacyjnych 
z  wykorzystaniem środków 
unijnych. Oferujemy internat 
z 40 miejscami oraz całodobo-
we wyżywienie. Zapewniamy 
opiekę świetlicową i medyczną. 
Posiadamy własny transport (mi-
nibusa) do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Prowadzimy 
różnorodne zajęcia specjalistycz-
ne i rewalidacyjne, pracujemy 
nowoczesnymi i atrakcyjnymi 
metodami.
Zachęcamy do zapoznania się 
z naszą ofertą na stronie inter-
netowej www.sosw-sulecin.
pl , ale wszystkich – nawet tych, 
którzy nie potrzebują naszej 
pomocy, zapraszamy do odwie-
dzin, ponieważ wrażenie pozo-
staje najdłużej i jest najbardziej 
wiarygodne, jeśli odniesiemy je 
osobiście.

Zapraszam!
Danuta Malinowska

Dyrektor SOSW w Sulęcinie

Udział w kampaniach został sfinan-
sowanych przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Sulęcinie pod patronatem 
Burmistrza Sulęcina.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
realizowana była w okresie od 1 kwiet-
nia do 30 listopada 2014 r. W ramach 
kampanii odbyło się 5 konkursów in-
dywidualnych – dwa dla uczniów szkół 
podstawowych i 3 dla gimnazjalistów. 
W konkursach plastyczno – literackich 
uczniowie mieli za zadanie namalować 
i opisać w jaki sposób spędzają wolny 
czas. W konkursie ulotkowym – odpo-
wiedzieć na 5 pytań dotyczących nar-
ciarstwa. Gimnazjaliści przez Internet 
odpowiadali na pytania o medalistów 
sportów zimowych oraz prezentowali 
swoje sylwetki w konkursie „Szukamy 
Młodych Mistrzów – Bezkonkurencyj-

Kampanie profilaktyczne podsumowane
SULĘCIN

ni”. W ramach kampanii wśród uczniów 
zostały również przeprowadzone ba-
dania ankietowe „Młodzi i substancje 
psychoaktywne”. Raport z tych badań 
został przekazany szkołom.
Dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczy-
ciele prowadzący zajęcia zostali uho-
norowani certyfikatami wystawionymi 
przez organizatorów kampanii, nato-
miast uczniowie otrzymali dyplomy 
oraz nagrody w postaci sprzętu spor-
towego i gier planszowych ufundo-
wane przez fundację „Trzeźwy Umysł” 
oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sulęci-
nie. Nagrody i wyróżnienia wręczył 
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 
oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sulęcinie Andrzej Żele-
chowski. Certyfikaty i podziękowania 
od głównych organizatorów za realiza-

cję kampanii otrzymali również Gmina 
Sulęcin, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sulęcinie oraz gminny koordynator 
Aldona Żuk.
Kampania „Postaw na Rodzinę” prze-
prowadzona została przez Grupę 
Wsparcia Pedagogów placówek 
oświatowych Gminy Sulęcin w szko-
łach podstawowych, gimnazjum oraz 
w Świetlicach Środowiskowych. 
Burmistrz podziękował laureatom i re-
alizatorom za zaangażowanie i zapew-
nił wszystkich, że obie kampanie nadal 
będą kontynuowane przez Gminę Su-
lęcin. Jednocześnie podkreślił, iż reali-
zacja tych kampanii wspiera działania 
gminy na rzecz rodziny.  

Tekst i foto: OPS Sulęcin

29 kwietnia 2015 roku w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie ogólno-
polskich kampanii profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na Rodzinę” realizowa-
nych przez Gminę Sulęcin, a koordynowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie. 

http://www.sosw-sulecin.pl
http://www.sosw-sulecin.pl
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PAWILON HANDLOWY 
NA KOPERNIKA
(dawny ADI)

733 366 707

Na terenie SULĘCINA - 
transport gratis

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

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

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

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

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

pon.-piąt. 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:

Imprezę rozrywkową prowadził doświad-
czony animator z Gorzowa Wlkp. wraz z 
„Misiem”, który umilał, rozbawiał i dopin-
gował nasze pociechy. W zabawie wzię-
ło udział ok. 40 dzieci. W programie były 
m.in gry, zabawy i konkursy z nagrodami. 
Wszystkie dzieci i dorośli mogli skorzystać 
z obfitości znajdujących się na stołach: 
słodyczy, ciast, owoców, pizzy i kiełbasek. 
Każde z uczestniczących dzieci otrzymało 
drobny upominek. Serdecznie dziękujemy 
Dariuszowi Matkowskiemu i sołtysowi 

SŁOŃSK - PRZYBORÓW

Dzień dziecka w Przyborowie
Dnia 29.05.2015 r. w Sali wiejskiej w Przyborowie obchodziliśmy „Dzień 
Dziecka” zorganizowany przez Radę Sołecką Przyborowa.

Andrzejowi Matkowskiemu za zaspon-
sorowanie animatorów. Podziękowania 
składamy również Marlenie Bierka i Sta-
nisławowi Piecucha za pyszne ciasto z ich 
piekarni; Władysławowi Matkowskiemu 
za ufundowanie pysznej pizzy z restauracji 
„Ramzes”; Annie Zalewskiej za nieoce-
nioną pomoc oraz wszystkim nie wymie-
nionym którzy pomogli w organizacji tej 
imprezy.

Anita Botor
Rada Sołecka wsi Przyborów
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Mistrzowie w badmingtona

SULĘCIN I miejsce i złoty medal Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 
w badmintonie dla ZSLiZ w Sulęcinie

Uczniowie Zespołu Szkół Lice-
alnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej Sulęcinie Daniel 
Gościło i Przemysław Frątczak 
zdobyli drużynowo I miejsce w 
Lubuskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w badmintonie. Opiekunami 
młodych sportowców byli Ro-
man Mendyk i Paweł Łubniew-
ski.  Ze  zwycięstwa naszych 
uczniów niezmiernie ucieszyła 

cała społeczność 
szkolna z dyrektorem  
szkoły Grażyną So-
bieraj na czele. Gra-
tulujemy złotym me-
dalistom i życzymy 
im  kolejnych wiel-
kich  sukcesów.

Karina Rogowska 

Autorem nowej aranżacji placu 
na Uroczysku Lubniewsko jest 
Nadleśnictwo Sulęcin. Środki na 
tę inwestycję zostały pozyskane 
z Unii Europejskiej za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Wodny Świat”, która od 2011 
roku działa na terenie wszyst-
kich gmin powiatu sulęcińskiego. 
1 czerwca odbyło się oficjalne 

Miejsce idealne na piknik
POWIAT SULĘCIŃSKI

Plac piknikowy na Uroczysku Lubniewsko pod Żubro-
wem przeszedł gruntowną modernizację. Nowe ławy, 
stoły, wiaty, huśtawki i boisko do siatkówki zachęcają 
do odpoczynku.

otwarcie miejsca piknikowego na 
Uroczysku. Ścieżką prowadzącą 
na plac zagradzała drewniana kło-
da ustawiona na dwóch kozłach. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulę-
cin Witold Wasylków zapraszał 
wszystkich przybyłych na uroczy-
stość otwarcia gości do symbo-
licznego przepiłowania drzewa 
za pomocą ręcznej piły. Zadanie 

to szczególnie spodobało 
się grupie dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie, 
które wraz z opiekunami 
przyjechały na uroczy-
stość rowerami.  – To mię-
dzy innymi dla Was drogie 
dzieci zdecydowaliśmy się 
ulepszyć to miejsce – po-
wiedział zwracając się do 
najmłodszych W. Wasyl-
ków – ma ono zachęcać 
do aktywnego odpoczyn-
ku na łonie natury.
Grzybodajne lasy, stro-
me wąwozy, nitki stru-
mieni wijące się między 
drzewami. Leśne ścieżki 

cd. na s. 20

Podczas imprezy uczestnicy mieli 
okazję obejrzeć wnętrze ponad stu-
letniego młyna, po którym oprowa-
dzili państwo Englowie z Towarzy-
stwo Przyjaciół Słońska. Udało się 
nawet uruchomić turbinę wodną! 
Następnie uczestnicy przeszli do 
Muzeum Martyrologii, gdzie poznali 
historię obozu i więzienia Sonnen-
burg, zobaczyli film dokumentalny 
na jego temat, a także poznali cie-
kawostki o wyjątkowych zabytkach 
Słońska. Prezentację uzupełniało 
odczytanie tzw. Rezolucji NN (więcej 
pod: www.rezolucjann.eu). Później 
przyjechała do Słońska wycieczka z 
Kostrzyna i uczestnicy wspól-
nie udali się pod tzw. „mur 
śmierci”, gdzie można było 
złożyć wieńce i zapalić znicze. 
Kostrzynianie zostali także 
oprowadzeni po Muzeum 
Martyrologii oraz po starym 
młynie. W godzinach wie-
czornych był otwarty również 
kościół oraz Wystawa Pamią-
tek Regionalnych. Nasi miesz-

SŁOŃSK

Szczególna noc

kańcy mieli możliwość uczestnictwa 
w wycieczce do Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn. Tam profesjonalnie opro-
wadził ich po terenie twierdzy i eks-
pozycji w Bastionie Filip Marcin Wi-
chrowski. Noc Muzeów zakończyła 
się po godzinie 22. Zarówno impre-
za na miejscu w Słońsku, jak i wy-
cieczka do Kostrzyna przebiegały w 
miłej atmosferze i uczestnicy już się 
dopytują czy za rok Noc Muzeów się 
powtórzy. Wszystkim bardzo dzięku-
jemy za udział i zapraszamy za rok! 

Dominika Piotrowska-Kuipers
Fot. W. Zimmerman

22 maja 2015 r. odbyła się pierwsza Noc Muzeów w Słońsku. 
Frekwencja dopisała, a nawet przekroczyła nasze oczeki-
wania, ponieważ w przeciągu czterech godzin nasze Mu-
zeum odwiedziło ponad 120 osób! 



15nr 6(42)/2015 11 czerwca 2015

minął miesiąc
Autentyk z przedszkola

Pani w przedszkolu 25 maja pyta dzieci, 
jakie jutro mamy święto (miała oczywi-
ście na myśli Dzień Matki). Zgłasza się 
Jaś (tylko imię jest zmyślone, reszta to 
autentyk) – Jutro jest otwarcie Biedronki. 
No i otworzyli. Dotarłem ok. 8.30 (bynaj-
mniej nie w celach dziennikarskich…). 
Miejsce na parkingu  znalazłem tylko 
dzięki temu, że ktoś właśnie wyjeżdżał. 
Kolejny fart – zabrałem ostatni wózek. 
Wszyscy znajomi, których spotkałem 
(było ich całkiem sporo) zgodnie twier-
dzili, że takich tłumów nie widzieli, i że w 
takich warunkach niezwykle ciężko ro-
bić zakupy. Ale wszyscy łącznie ze mną 
je robili… Ech, dałem się ponieść. Ale w 
końcu święto, to święto.
„Zamach” na starostę

Czterech radnych powiatowych chce 
odwołać głównodowodzącego naszego 
powiatu. Twierdzą, że najmłodszy staro-
sta w Polsce zupełnie zawalił finanse po-
wiatu, bo się na nich po prostu nie zna. 
Nie wiem jak z liczeniem u P. Lewickiego, 

ten zapowiada jednak, że łatwo skóry nie 
odda i nadal zamierza pracować 24h. Oby 
staroście doby nie zabrakło. Głosowanie 
pod koniec czerwca.

Bronek, tak nie ładnie

Prezydent jeszcze nam jaśnie panujący 
Bronisław Komorowski (do 6 sierpnia) 
przed drugą turą wyborów zapowiedział 
wcześniejsze emerytury dla tych co mają 
na swoim koncie 40 lat pracy. Mi się ten 
pomysł bardzo spodobał. Sprawiedliwy 
dla pracusiów. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy B. Komorowski kilka dni po 
przegranej drugiej turze wyborów pre-
zydenckich wycofał projekt z konsultacji 
społecznych. Może ja za słabo sklejam… 
Może jednak chodziło tylko o przypodo-
banie się wyborcom?

I znowu o staroście…

Ponad 300 patyków musi dorzucić staro-
stwo sulęcińskie do projektu wartego 3 
bańki, dzięki któremu 100 rodzin w po-
wiecie miało otrzymać za darmo sprzęt 

komputerowy i dostęp do Internetu. Dla-
czego miało? Bo projekt z niczyjej winy 
(nikt się przynajmniej do błędu nie przy-
znaje) szlak trafił. O komputerach i hot-
-spotach możemy zapomnieć. Z zadania, 
które miało w 100% być dofinansowane 
został rachunek na 300 tysi, które musiał 
pokryć powiat. Starosta i wykonawca za-
powiadają, że spotkają się w sądzie.

Nowy plac zabaw

Na os. Słonecznym w Sulęcinie powstał 
nowy plac zabaw. Stary wołał o pomstę 
do nieba więc chwała właścicielom In-
termarche, że dopomogli i załatwili kasę. 
Zresztą nie tylko w tej sprawie… Warto 
o tym pamiętać przy zakupach (no może 
poza „świętami” – patrz wyżej). Od pozo-
stałych „obcych sieciówek”, w tym nowej, 
która ma się otworzyć na PKS, tzn. by-
łym PKS, pomocy lokalnej, to raczej nie 
uświadczysz…

Stary plac zabaw

Na Słonecznym plac zabaw już na „wypa-

sie”. Czas najwyższy, żeby burmistrz Su-
lęcina, tudzież radny z okolic Żeromskie-
go/Kościuszki zainteresował się placem 
zabaw między tymi ulicami. Wyrażając 
się kolokwialnie, ale dosadnie na temat 
tego miejsca można śmiało napisać: „syf, 
kiła i mogiła”. Największy problem tego 
podwórka, to lokalizacja w bezpośred-
nim sąsiedztwie kilku kubłów na śmieci 
zarówno segregowane, jak i zmieszanie. 
W promieniu kilkunastu metrów od nich 
odpady są wszędzie. Miejskie służby 
porządkowe zasadniczo omijają lub ba-
gatelizują to miejsce. Trawnik na placu 
lub to co z niego zostało najeżony jest 
psimi kupami niczym Bałtyk minami po 
II wojnie.  Wypadałoby posprzątać, do-
posażyć, ogrodzić, postawić monitoring, 
a wdzięczność dzieci będzie bezcenna… 
Zachęcam burmistrza, 
żeby odpuścił prome-
nadę i przespacerował 
się Żeromskiego. 

Adam Piotrowski

Centrum Budowlane HUBIMAR w Sulęcinie
ul. Witosa 24, tel. 95 755 23 49    hubimar@onet.pl

Oferta specjalna: DUŻY WYBÓR OKIEN!

OFERUJE:
• docieplenia
• stal
• cegły
• pokrycia dachowe
• rynny

• konstrukcje dachowe
• tynki, farby (zewnętrzne, wewnętrzne)
• kamienie dekoracyjne
• panele ścienne, podłogowe
• okna, parapety, drzwi

KOSTKA BRUKOWA CEGIEŁKA
SZARA EURO 6 CM

3099
 zł/m2

MELBOURNE
CEGŁA KLINKIEROWA CZERWONA GŁADKA

135
 zł/szt.

Szczególna noc

Pełnia w Lubniewicach
LUBNIEWICE

Klip nakręcony został na zamku w Lub-
niewicach, a znany, polski producent tym 

razem do udziału zaprosił Marylę Rodo-
wicz. - Uśmiechajcie się i bawcie dobrze 

Wampiry, krew, świece, mrocznie i strasznie – to wszystko i jeszcze 
więcej znajdziecie w najnowszym teledysku wyprodukowanym przez 
Donatana. 

szczerząc kły do księżyca! - Ciężko praco-
wałem nad tym teledyskiem – komentował 
Donatan tuż po premierze teledysku „Peł-
nia”. Na pytanie dlaczego zrealizował wła-
śnie taki teledysk Donatan odpowiada, że 
lubi wyzwania i żartować z różnych kon-
wencji. „Pełnia” to kolejny już teledysk na-
kręcony w Lubniewicach. W zeszłym roku 
w naszej gminie powstał klip do utworu 
„Brać” i „Sztorm”.   - Stajecie się najpopular-

niejszym miejscem do kręcenia teledysków 
w Polsce – pisał na portalu społeczno-
ściom Donatan.
„Pełnia” nakręcona została dzięki uprzej-
mości prezesa Fundacji Książąt Lubo-
mirskich Jana Lubomirskiego-Lanc-
korońskiego i przy udziale licznie 
zaangażowanych osób i podmiotów.

Aleksandra Górecka
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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

Czytajmy dzeciom
SULĘCIN 

Akcja organizowana co roku 
przez Przedszkole nr 2 im. Małych 
Odkrywców w Sulęcinie tym ra-
zem pokryła się z Międzynarodo-
wym Dniem Dziecka. Sulęciński 
rynek od godziny 10 zapełnił się 
setkami kolorowych, poprzebie-
ranych przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych. Dzieci z 
chęcią wysłuchały bajek prze-
czytanych przez dorosłych. Na-
stępnie Adam Piotrowski, prze-
wodniczący Rady Rodziców przy 
Przedszkolu nr 2 w Sulęcinie oraz 
Iwona Walczak, zastępca burmi-
strza Sulęcina wręczyli nagrody 
laureatom konkursu plastyczne-
go pn. „Baśnie, bajki i bajeczki”. 

Na dzieci czekała też specjal-
na niespodzianka z okazji dnia 
dziecka. Do wspólnej zabawy 
maluchów zaprosiły animatorki z 
grupy „Żółty Kot” z Zielonej Góry. 
Po tańcach przyszedł czas na 
pokaz ogromnych baniek, które 
szczególnie przypadły do gustu 
milusińskim.
Przygotowaniem akcji na sulę-
cińskim rynku zajęły się nauczy-
cielki Anna Witek i Grażyna 
Kaczmarek. Sponsorem poka-
zów była firma Conterno z Gdyni 
(sponsora zorganizowała dyrek-
tor Przedszkola nr 2 w Sulęcinie 
Ewa Janicka).

Red.

„Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „Szedł Grześ przez wieś” i wiele 
innych bajek wybrzmiało na sulęcińskim rynku 1 czerwca w 
ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Lewickiego na funkcję starosty był 
Stanisław Kubiak, który po prze-
granej stał się największym opo-
nentem obecnego Zarządu. O dzi-
wo jednak S. Kubiak nie podpisał 
się pod wnioskiem o odwołanie P. 
Lewickiego. Prawdopodobnie były 
starosta nie widzi jeszcze szans na 
ponowne objęcie tego stanowiska 
i stąd jego wstrzemięźliwość.  

Przyczyny oficjalne
Pod wnioskiem o odwołanie staro-
sty Patryka Lewickiego podpisali 
się radni: Adam Basiński, Miro-
sław Baranowski, Sławomir Sło-
nik i Lesław Widera. Radnym nie 
podoba się w jaki sposób jest za-
rządzany powiat. W uzasadnieniu 
wniosku szczególny nacisk stawia-
ją na brak kompetencji Lewickiego 
w kwestii finansów powiatu. Wy-
powiadając się w innych mediach 
starosta odpiera zarzuty radnych 
twierdząc, że w ciągu pół roku nie 
było tak naprawdę czasu rozwi-
nąć skrzydeł i na ocenę jest zbyt 
wcześnie. Uważa też, że wszystkie 
argumenty są tylko pretekstem, by 
odwołać „zbyt młodego” zdaniem 
niektórych radnych, starostę. My 
również poprosiliśmy P. Lewickie-
go o komentarz w sprawie i do-
datkowe informacje, jednak naj-
wyraźniej półtora tygodnia czasu, 
to za krótki czas dla starosty, żeby 
odpowiedzieć na e-maila.

Radni chcą odwołać starostę
cd. ze s. 1 Przyczyny nieoficjalne

Jak się dowiedzieliśmy starosta 
może mieć w najbliższym czasie 
kłopoty prawne i stąd mogła się 
wziąć utrata zaufania ze strony 
radnych. Sprawa dotyczy podej-
rzenia wyłudzenia pieniędzy z Fun-
duszu Inicjatyw Społecznych prze-
znaczonych na wsparcie realizacji 
zadań pożytku publicznego. Od 
rzecznika Prokuratury Okręgowej 
w Gorzowie Wlkp. Dariusza Do-
mareckiego dowiedzieliśmy się, 
że chodzi o cztery dotacje, wszyst-
kie zbliżone do kwoty 100  000 zł, 
realizowane przez stowarzyszenia 
działające na terenie Sulęcina i 
okolic. Postępowanie jest na razie 
prowadzone w sprawie, a czynno-
ści prokuratury i policji zmierzają 
do ustalenia, czy przyznane środki 
rzeczywiście były wydatkowane 
na wskazane cele. Z naszej anali-
zy wynika, że jedyne organizacje 
z Sulęcina i okolic, które w ciągu 
ostatnich kilku lat otrzymały takie 
dotacje z Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej, to Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju Garnizonu 
Wędrzyn „Wiarus”, Stowarzyszenie 
„Grochowiacy” z Grochowa i Sto-
warzyszenie Lubuska Fabryka Mło-
dych Społeczników z Wędrzyna. 
Ze wszystkimi tymi organizacjami 
mocno związany jest Patryk Lewic-
ki.

Nieprawdziwe informacje w 

sprawozdaniu „Wiarusa”
Na początku kwietnia br. redakcja 
Przekroju Lokalnego otrzymała pi-
smo z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej z pytaniem, czy gazeta 
publikowała jakiekolwiek informa-
cje o projekcie „Powiat w dobrym 
klimacie”, realizowanym w 2014 
r. przez „Wiarusa”. Okazało się, że 
Stowarzyszenie w sprawozdaniu 
z realizacji projektu informowało 
o współpracy z Przekrojem w ra-
mach ww. projektu, tymczasem nic 
takiego nie miało miejsca. W spra-
wozdaniu wymienione są też inne 
media, które rzekomo miały infor-
mować o projekcie, jednak część z 
nich, według informacji przekaza-
nych z MPiPS, nie potwierdziła ja-
kiejkolwiek współpracy. Ta sprawa 
nie jest związana bezpośrednio z 
wnioskiem o odwołanie starosty, 
ale pokazuje, że jego określone 
przez nas jako „nieoficjalne” przy-
czyny, mogą znaleźć swoje uza-
sadnienie.

Uwarunkowania formalne
Głosowanie nad wnioskiem o 
odwołanie starosty powinno się 
odbyć na najbliższej sesji Rady 
Powiatu, jednak minimum 30 dni 
po sesji, na której został złożony 
wniosek. Radni zagłosują w głoso-
waniu tajnym. By odwołać starostę 
potrzebne jest 3/5 głosów rady, 
czyli 9 radnych. Jeżeli wniosek o 
odwołanie starosty przepadnie w 
głosowaniu, następny może zostać 
złożony po upływie pół roku.

Adam Piotrowski
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SULĘCIN 

Wietrznie na Szerokim
REGION

 

 

 

 

www.bs.osno.sgb.pl 
 

Weź \ 
 
Biorąc teraz kredyt gotówkowy w Banku 
Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim otrzymasz 
nagrody gwarantowane, a także masz szansę na 
wygranie jednego z sześciu Voucherów 
wakacyjnych firmy Grecos 
 Podpisz umowę kredytową. 
 Odbierz praktyczną torbę bawełnianą oraz 

voucher na wycieczkę fakultatywną do 
wykorzystania w czasie tegorocznych wakacji z 
Gecosem. 

 Weź udział w losowaniu nagród głównych. 
 

Promocja trwa od 25.05.2015 r. do  30.06.2015 r. 
O szczegóły zapytaj pracownika w banku. 

 

 

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie 
ul. B. Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lub. 
tel./fax. 95 757 60 76, 95 757 74 80 

central@bsosno.sgb.pl 
 
 
Oddział Słubice 
ul. B. Krzywoustego 2,  
69-100 Słubice 
tel/fax. 95 758 27 13, . 95 750 83 17 
slubice@bsosno.sgb.pl 
 
Punkt Kasowy  
w Urzędzie Skarbowym  
ul. Wojska Polskiego 155,  
69-100 Słubice 
tel/fax. 95 758 23 73 
 
Oddział Sulęcin  
ul. Witosa  2j,  
69-200 Sulęcin 
tel/fax. 95 755 93 25, 95 755 93 48 
sulecin@bsosno.sgb.pl 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do naszych placówek 

Oddział Lubniewice 
ul. Jana Pawła II 27,  
69-210  Lubniewice 
tel./fax. 95 755 85 88 
lubniewice@bsosno.sgb.pl 
 
Oddział Górzyca  
ul. 1 Maja 1B,  
69-113 Górzyca 
tel./fax. 95 750 83 12 
gorzyca@bsosno.sgb.pl 
 
Oddział Kostrzyn  
nad Odrą 
ul. Orła Białego 22,  
66-470 Kostrzyn nad Odrą 
tel./fax. 95 728 32 56 
kostrzyn@bsosno.sgb.pl 
 
 
 
 
 
 

   Odbierz upominek  Wygraj wakacje w Grecji   
NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

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

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

RYBY MAJĄ GŁOS

Warunki do wędkowania ze 
względu na wiejący porywisty 
wiatr były w tym dniu utrudnio-
ne. Do bilansu zawodów trzeba 
niestety zaliczyć kilka połama-
nych tyczek. W opinii wędkarzy 
ryby współpracowały dobrze, a 
na niektórych stanowiskach na-
wet bardzo dobrze. 
Po 4-godzinnej rozgrywce wśród 
kobiet najlepsza okazała się Kry-
styna Musiatowiecz z wynikiem 
3265 pkt. W kategorii seniorów 
zwyciężył Jan Włodarczak z 
Kostrzyna nad Odrą osiągając 
wynik 10920 pkt. Tuż za nim na 
drugiej pozycji znalazł się nasz 
kolega z Koła PZW nr 1 w Sulęci-

nie, ubiegłoroczny Mistrz Okrę-
gu, Sławomir Matelski. Wynik 
Sławka to 8065 pkt. Wysoką dru-
gą pozycję w swoim sektorze za-
jął kolejny członek „Jedynki” z Su-
lęcina Marek Szałtys. Serdeczne 
gratulacje dla obu panów.
Zawody obserwowało 6 sędziów 
wędkarskich pod wodzą sędzie-
go głównego Wiesława Hejdu-
ka. Łącznie udział w zawodach 
wzięło 8 kobiet oraz 49 seniorów. 
Przygotowaniem rozgrywek 
zajął się nie kto inny, tylko Koło 
PZW nr 1 z Sulęcina.

Tekst: Adam Piotrowski
Foto: PZW Okręg Gorzów Wlkp.

Już po raz trzeci Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Sulęcinie 
zorganizował  Międzysz-
kolny Konkurs Historycz-
no-Pastyczny pt. „Historia 
malowana“. 

Konkurs skierowany był do dzie-
ci i młodzieży szkolnej szkół 
podstawowych, gimnazjów i 
szkół średnich z województwa 
lubuskiego  i wielkopolskiego. 
Zadaniem uczestników konkur-
su  było wybranie  postaci,  zna-
ku  lub  wydarzenia związanego 
z historią Polski i przedstawienie 
go za pomocą dowolnej techniki 
plastycznej. 
Nadesłano 427 prac. Wszystkie 
były zgodne z tematyką kon-
kursu i charakteryzowały się 
wysokim poziomem artystycz-
nym oraz wiedzą historyczną 
ich autorów. Z pięknych prac 
plastycznych spoglądają na nas 
m.in.: warszawscy, wielkopolscy, 
styczniowi powstańcy, ucznio-
wie z Wrześni, Irena Sendlerowa, 
Kazimierz Sprawiedliwy, Danuta 
„Inka“ Siedzikówna, Żołnierze 
Wyklęci, średniowieczni wojo-
wie, legendarni założyciele pań-
stwa polskiego, Jan III Sobieski, 
Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Mi-
kołaj Kopernik,  Mieszko I,  Kazi-
mierz Wielki. Uczniowie w swo-
ich pracach przywoływali takie 
wydarzenia jak: powstanie pań-
stwa polskiego, koronacja Bo-
lesław Chrobrego na króla Pol-
ski, atak Niemiec hitlerowskich 
na Polskę, Katyń, wydarzenia z 
grudnia 1970 roku W pracach 
zachwyca  kolor i różnorodność 
technik plastycznych (rysunek, 
akwarela, kolaż, wypalanka w 
drewnie,  trówymiarowość itp.). 
– Mieliśmy ogromny problem z 
wytypowaniem laureatów. Po-
ziom prac był bardzo wysoki. 
Dlatego wiele miejsc wybraliśmy 
egzekwo – podkreśla Wioletta 
Kazimierczak, nauczycielka hi-
storii SOSW w Sulęcinie, orga-
nizatorka konkursu i członkini 
komisji oceniającej prace. Osta-
tecznie po burzliwych obradach 
komisja w której pracach btały 

Namalowali historię
REGION Pod patronatem Przekroju

też udział Anna Gwizdek z SOK 
w Sulęnie i Monika Stegeman, 
nauczcielka plastyki w SOSW w 
Sulęcinie, wyłoniła 29 laureatów  
i 16 uczestników wyróżniła.
W konkursie historyczno-pla-
stycznym pt. „Historia malowa-
na“  wzięło udział  50 placówek  
oświatowych    z    województwa    
lubuskiego   i   wielkopolskie-
go. Celem przedsięwzięcia była 
popularyzacja historii Ojczy-
zny, kształtowanie patriotyzmu, 
rozwijanie wiedzy historycznej, 
zaprezentowanie swoich umie-
jętności, rozwijanie  wyobraźni i 
zdolności  plastycznych. 
Uroczyste wręczenie nagród lau-
reatom miało miejsce 10 czerw-
ca podczas szkolnego festynu 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Sulęcinie.
Laureaci konkursu: 
Kategoria I - dzieci od 10 do 13 
lat: I miejsce egzekwo Hubert 
Klementowski z SP w Drzonko-
wie oraz Karolina Mielnik z SP 
nr 80 w Poznaniu.
Kategoria II – młodzież od 14 do 
16 roku życia: I miejsce egezkwo 
Julia Osika z Gimnazjum w Krze-
szycach oraz Marta Dominiak z 
Zespołu Szkół w Pszczewie
Kategoria III – młodzież od 17 do 
19 roku życia: I miejsce Klaudia 
Rewaj z Ośrodka dla Dzieci z Wa-
dami Słuchu i Mowy w Żarach.
Kategoria IV – młodzież niepeł-
nosprawna od 10 do 16 roku 
życia: I miejsce egzekwo Bartło-
miej Szymański z Młodzieżowe-

go Ośrodka Socjoterapii w Przy-
toku oraz Kacper Ostek z SOSW 
w Świebodzinie.
Kategoria V – młodzież niepeł-
nosprawna od 17 do 24 roku ży-
cia: I miejsce egzekwo Mateusz 
Kwiatkowski z SOSW w Gubinie 
oraz Konrad Kowalczyk z SOSW 
w Sulęcinie.
Nagrodzenie laureatów nie by-
łoby możliwe bez wielu hoj-
nych sponsorów wśród których 
byli: Powiat Sulęciński, Paweł 
Rogowski „Office1“, Angelika 
Kamfonik, sklepy internetowe 
PolscyPatrioci, SurgePolonia, Re-
disbad, redakcja biuletynu „Pa-
mięć.pl“.

Red. 

Laureaci konkursu z jego organizatorem Wiolettą Kazimierczak (w środ-
ku). W tle prace konkursowe.

Sławek Matelski z pięknym leszczem w podbierkaku i odlatującą czapką

17 maja Kanał Szeroki w Przyborowie pod Słońskiem 
był areną zmagań wędkarzy w ramach II tury Mi-
strzostw Okręgu Kobiet oraz II tury Grand Prix Okręgu 
Seniorów.



18 nr 6(42)/2015 11 czerwca 2015

Na sygnale  

Pożegnał się z prawem jazdy 
2 czerwca w Maszkowie policjan-
ci Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie do kontroli drogowej 
zatrzymali kierującego samo-
chodem osobowym marki VW 
Golf, który przekroczył w tere-
nie zabudowanym dozwoloną 
prędkość o 70 km/ha. Mało tego 
- mężczyzna podczas jazdy nie 
posiadał zapiętych pasów bez-
pieczeństwa. 25-letni mężczyzna 
utracił prawo jazdy na najbliższe 
trzy miesiące. Policjanci nałożyli 
na kierującego mandat karny w 
wysokości 600 złotych i 12 punk-
tów karnych.

Wyprzedził Policję na podwój-
nej ciągłej 
15 stycznia 2015 roku podczas 
służby policjanci zarejestrowali 
pojazdem z wideorejestratorem 
pędzące auto na drodze pomię-
dzy miejscowościami Krzeszy-
ce-Graby. Kierowca Opla Vectry 
znacznie przekraczając dopusz-
czalną prędkość wyprzedził ra-
diowóz nie stosując się do linii 
podwójnej ciągłej.
Policjanci zatrzymali kierowcę 
- odstąpili od nałożenia grzyw-
ny w drodze mandatu karnego 
i skierowali wniosek o ukaranie 
do Sądu. 14 maja 2015 roku za-
padł wyrok w tej sprawie – Sąd 
uznający winę kierującego i wy-

mierzył mu karę 3.000 złotych 
grzywny oraz orzekł zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych na okres 12 mie-
sięcy.

Ciężarówką z dwoma promila-
mi
W sobotę 30 maja o godzinie 1 w 
nocy policjanci patrolując teren 
stacji paliw w Boczowie zauwa-
żyli wyjeżdżającego z parkingu 
kierowcę ciężarówki, który w 
naczepie nie posiadał świateł 
mijania. Podczas jazdy funkcjo-
nariusze zauważyli, że kierowca 
samochodu ciężarowego wyko-
nuje nerwowe ruchy na drodze. 
Po tym, jak kierowca skręcił na 
pobliską stację paliw policjanci 
pojechali się za nim. Na parkingu 
mężczyzna wysiadł z ciężarówki 
a gdy zauważył mundurowych 
zaczął uciekać. Okazało się, że 
nie dość, że był pijany to jesz-
cze zachowywał się wulgarnie 
i agresywnie. Po badaniu stanu 
trzeźwości okazało się, że 33-la-
tek w organizmie ma blisko 2,2 
promila alkoholu. Podczas do-
prowadzania go do sulęcińskiej 
komendy, nogą wybił szybę w 
radiowozie. Mężczyzna następ-
nego dnia po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzuty: kierowania po-
jazdem w stanie nietrzeźwości i 
zniszczenia mienia.
Podczas przesłuchania obywa-
tel Ukrainy dodatkowo przyznał 
się do popełnienia innych prze-
stępstw. Poddał się dobrowolnej 
karze: 6 miesięcy pozbawienia 
wolności z warunkowym zawie-
szeniem, zakaz prowadzenia po-

jazdów mechanicznych na okres 
3 lat, 5 tysięcy kary grzywny oraz 
obowiązek naprawienia szkody 
na rzecz KPP w Sulęcinie.

Ukradł blachę wartą … 30 tys. 
zł
Policjanci Komendy Powiato-
wej Policji w Sulęcinie 9 kwiet-
nia 2015 roku zostali poinfor-
mowani, że z dachu pałacu w 
Jarnatowie ktoś ukradł blachę 
miedzianą. Złodziejem okazał 
się 32-letni mieszkaniec gminy 
Lubniewice - w lutym zdemon-
tował z dachu budynku arkusze 
blachy miedzianej o powierzch-
ni około 200 m2. a skradzione 
mienie sukcesywnie w przeciągu 
miesiąca sprzedawał w punkcie 
skupu złomu. Część skradzionej 
blachy została odzyskana przez 
funkcjonariuszy i zwrócona wła-
ścicielowi a 19 maja mężczyzna 
usłyszał zarzut kradzieży. Teraz 
za swój czyn odpowie przed są-
dem - może mu grozić nawet  
pozbawienie wolności do 5 lat.

Pijany i bez prawa jazdy
W piątek 22 maja policjanci za-
trzymali w Słońsku do kontroli 
drogowej kierowcę, który prze-
kroczył w terenie zabudowanym 
dozwoloną prędkość o 55 km/
ha. Okazało się, że 42-latek jest 
nietrzeźwy - badanie wykazało 
blisko 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Policjanci także usta-
lili, że mężczyzna nie posiada 
uprawnień do kierowania. 
Zgodnie z nowelizacją kodeksu 
Ruchu Drogowego w przypad-
ku gdy kierujący prowadzi bez 
wymaganych uprawnień lub w 

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
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PROFESJONALNE 
SPRZĄTANIE

- Usługi dla wspólnot mieszkaniowych:
• sprzątanie klatek schodowych
• sprzątanie terenu wokół budynku
• koszenie trawy i odśnieżanie

- Sprzątanie biur
- Sprzątanie domów i mieszkań

693 903 681

Sulęcin
ul. Kilińskiego 9/pok. 1
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stanie nietrzeźwości, pojazd ob-
ligatoryjnie zabezpieczany jest 
na koszt właściciela. W opisywa-
nym przypadku nie zaistniały 
przesłanki do zabezpieczenia 
pojazdu gdyż właścicielka a za-
razem pasażer pojazdu posiada-
ła uprawnienia do kierowania i 
była trzeźwa.
Sulęcińscy policjanci zgodnie z 
art. 96 par. 1 pkt 2 kodeksu wy-
kroczeń ukarali mandatem kar-
nym właścicielkę tego pojazdu, 
która będąc pasażerem udostęp-
niła samochód dla osoby nie po-
siadającej wymaganych upraw-
nień do kierowania. 
Natomiast 42-latek w przeszłości 
kilkakrotnie był już zatrzymany 
przez policję za kierowanie po-
jazdami będąc pijanym. Męż-
czyzna za swoje czyny odpowie 
przed sądem.

Kierowali bez prawka
20 maja policjanci zatrzymali w 
Sulęcinie na ul. Daszyńskiego 
do kontroli drogowej zatrzymali 
kierowcę, który jak się okazało 
prowadził auto nie posiadając 
uprawnień do kierowania. Sąd 
orzekł wobec niego zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych na okres 2 lat. Mężczyzna 
ten zgodnie z prawem w 2010 
roku mógł przystąpić do egzami-
nu na prawo jazdy, jednakże nie 
zrobił tego i jeździł bez prawa 

jazdy.
Z kolei w Słońsku patrol zatrzy-
mał do kontroli drogowej kieru-
jącego samochodem marki VW 
Transporter 0 kierowca także nie 
posiadał uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Mało tego, oka-
zało się, że 50-letni mężczyzna 
od roku 2012 ma aktywny zakaz 
sądowy prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, który obowią-
zuje go do grudnia tego roku. Za 
niestosowanie się do orzeczone-
go zakazu grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności.

998
Pożar samochodu w Krzeszy-
cach
W poniedziałek 11 maja do Sta-
nowiska Kierowania w Sulęcinie 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze 
samochodu na drodze krajowej 
numer 22.  Po dojeździe zastę-
pów z JRG Sulęcin i OSP Krzeszy-
ce na miejsce zastano palący się 
samochód dostawczy. Działania 
ratowników polegały na ugasze-
niu pojazdu prądami wody i pia-
ny. Na czas prowadzenia działań 
ruch na drodze był wstrzymany.

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

oraz  www.strazsulecin.pl
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Krzeszycka Akademia 
Siatkarska cieszy się coraz 
większym zainteresowa-
niem dzieci i młodzieży. 

- Wszystko za sprawą instruktora 
Pawła Maciejewicza, który dzię-
ki swojemu doświadczeniu oraz 
wsparciu zawodników UKS ŻAK 
Krzeszyce, potrafi w bardzo atrak-
cyjny sposób wszczepić u młodych 
zamiłowanie do siatkówki - pod-
kreśla Maciej Jachimowski, 
zawodnik UKS Żak Krzeszyce. 

KRZESZYCE

Akademia prężnie działa
Gry i zabawy z piłką siatkową 
odbywają się co wtorek i pią-
tek od 13:00. Dzieci i młodzież 
podzieleni są na 
trzy grupy, w za-
leżności od wieku. 
Akademia Siat-
karska rozpoczęła 
działalność pod 
koniec marca, a 
zajęcia są bezpłat-
ne. Zainteresowa-
nych zapraszamy 
na profil  drużyny 

na facebooku  UKS ŻAK Krzeszy-
ce. 

(war) foto. arch. drużyny

Wsparcie rodziny, samozapar-
cie i intensywna rehabilitacja  
powodują, że pacjenci małymi 
kroczkami dochodzą do większej 
samodzielności. Od siedmiu lat 
rehabilituję się ambulatoryjnie i 
na oddziale rehabilitacji w Sulęci-
nie i dzięki doktorom: Mariuszo-
wi Korzeniowskiemu, Roberto-
wi Rogowskiemu i Jarosławowi 
Ryniec oraz wielu doświadczo-
nym rehabilitantkom i rehabili-
tantom, pomimo lewostronnego 

SULĘCIN

Rehabilitacja naprawdę pomaga!

niedowładu poruszam się sa-
modzielnie wprowadzając w 
życie wyuczone ćwiczenia. Fa-
chowa pomoc pielęgniarek i bar-
dzo duże zaangażowanie salo-
wych powodują, że pacjenci bez 
względu na niepełnosprawność 
czują się jak we własnym domu. 
Nawet z najmniejszą sprawą 
mogą zgłaszać się do pielęgnia-
rek zarówno podczas dyżurów 
dziennych, jak i nocnych i zawsze 
jest im udzielana potrzebna po-

moc. Trzy tygodnie rehabilitacji 
szybko mijają, a nawiązane kon-
takty, i przyjaźnie pozostają na-
wet na lata. Na podsumowanie 
mogę dodać, że w mojej opinii 
Oddział Rehabilitacji w Sulęcinie 
jest najlepszy w regionie, a do-
świadczenie personelu sprzyja 
powrotowi do zdrowia. 

Ryszard Waldun
Foto: Jarosław Nawrocki

Wiele osób nie tylko z Sulęcina pyta mnie, czy rehabili-
tacja po udarze mózgu pomaga. Na moim przykładzie 
śmiało można stwierdzić, że tak. 
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KRZESZYCE

Będzie się działo w Krzeszycach

PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

- 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

Czerwiec:
08.06-14.06 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
15.06-21.06 – Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie 
22.06-28.06 – EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
29.06-05.07 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie

Lipiec: 
06.07-12.07 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie

Która apteka czynna?

Sulęcin, ul. Pineckiego 
1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

W programie : 
SOBOTA   zaczynamy od go-
dziny 10.00
• Akcja Zbiórki Krwi – Zo-

stań Honorowym Dawcą 
• Międzynarodowy Turniej 

Siatkówki Plażowej 
• Konkurs Kulinarny „ Smaki 

obojga narodów na prze-
strzeni dziejów”

• Wspólne grillowanie
• Międzynarodowy Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Wój-
ta  (Boisko ORLIK 2012)

NIEDZIELA
• 6.00   Międzynarodowe 

Wójt gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis serdecznie zaprasza w dniach 27-28 
czerwca na imprezę plenerową „ Europejskie smaki historią pisane”, która odbę-
dzie się w centrum Krzeszyc na Placu rekreacyjno-wypoczynkowym.

Zawody Wędkarskie o Pu-
char Wójta ( Piskorzno )

• 16.00 Polowa Msza Świę-
ta na Placu rekreacyj-
no-wypoczynkowym w 
Krzeszycach 

• Koncert Lubuskiego 
Kwartetu Smyczkowego

• „Historia malowana sło-
wem i muzyką” Arkadiusz 

prowadzące wielu wędkarzy do 
obfitego w różne gatunki ryb je-
ziora Nakońskiego. Ostrożny tu-
rysta ma szansę na zobaczenie 
sarny, dzika, jelenia, zająca, czy 
lisa. Takie właśnie jest Uroczysko 
Lubniewsko. W moim przeko-
naniu to niedoceniana perełka 
w turystycznej ofercie naszego 
powiatu. Teraz jeszcze bardziej 
atrakcyjna, ponieważ na dużym 
placu na pograniczu lasu i pól 
zostało odnowione miejsce, na 
którym po długich wędrówkach 
pieszych lub rowerowych można 
rozpalić ognisko lub grilla (oczy-
wiście z zachowaniem najwyższej 
ostrożności), zrelaksować się, po-
oddychać świeżym powietrzem i 
po prostu odpocząć. 
- W imieniu mieszkańców gminy 
Sulęcin składam serdeczne podzię-
kowania nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Sulęcin Witoldowi Wasyl-
ków, za odnowienie tego pięknego 
miejsca, z którego będziemy mogli 

wszyscy korzystać. 
Przykład tej inwe-
stycji pokazuje, jak 
ważny jest oddolny 
podział środków 
unijnych, w tym 
przypadku z Lokal-
nej Grupy Rybac-
kiej – podkreślał 
podczas uroczy-
stości burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart. Na-
stępnie D. Ejchart razem z wice-
starostą Michałem Deptuchem 
serdecznie podziękowali Henry-
kowi Dunasowi, kierownikowi 
Wydziału Rybactwa Urzędu Mar-
szałkowskiego. To ta instytucja 
wdraża i rozlicza środki z Progra-
mu Operacyjnego RYBY, z którego 
inwestycja została sfinansowana. 
Warto podkreślić, że oprócz placu 
na Uroczysku w ramach projektu 
podobna infrastruktura powsta-
ła w pobliżu plaży nad jeziorem 
Ostrowskim. Dodatkowo odno-

wiona została droga dojazdowa 
do jeziora Ostrowskiego. – Ta 
inwestycja była potrzebna. Jak 
bardzo, to widać po tym, jak du-
żym zainteresowaniem turystów 
z Sulęcina i nie tylko cieszą się oba 
miejsca – podkreśla wicestarosta 
M. Deptuch, który będąc jeszcze 
burmistrzem Sulęcina podpisy-
wał porozumienie o realizacji 
projektu. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł 370 tys. zł, z czego 314 
pochodzi z dofinansowania. 

Adam Piotrowski 

Haszler
• 20.00 Koncert Maleo 

Reggae Rockers „ Pan-
ny Wyklęte” Ania Ruso-
wicz, Ania Brachaczek, 
Gonix,  Lilu,  Marcelina,  
Marika,  Kasia Malejo-
nek

Red.

cd. ze s. 14

Na dzieci z SP w Sulęcinie czekały gry i zabawy przy-
gotowane przez pracowników Nadleśnictwa

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 na-
stępnego, w niedzielę w godzinach 
18.00 – 8.00 dnia następnego.

Miejsce idealne na piknik
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