
DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15

Sulęcin, ul. Pineckiego 1
JUŻ OTWARTA!

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

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

Policja czy taxi?
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SULĘCIN Policjanci z sulęcińskiej komendy zamiast aresztować pijanego kierowcę, od-
wieźli go do domu

Do naszej redakcji zgłosiła się 
Ewa (nazwisko do wiadomości 
redakcji) - jedna z osób, które 
dokonały obywatelskiego za-
trzymania mężczyzny kierujące-
go samochodem pod wpływem 
alkoholu. - Z niezrozumiałych dla 
nas przyczyn wezwani na miejsce 
policjanci nie aresztowali mężczy-
zny, ani nie zawieźli go na izbę wy-
trzeźwień – poinformowała nas 
zdenerwowana Ewa. Policjanci 
twierdzą, że doszło do nieporo-
zumienia komunikacyjnego, w 
efekcie którego interweniujący 

Nie chcąc dopuścić do tragedii świadkowie próby odjechania samochodem przez pijane-
go kierowcę odebrali mu kluczyki i wezwali policję. Mundurowi zamiast jednak aresztować 
sprawcę… odwieźli go do domu.

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

CENTRUM
SKLEPY

SZYK
Sulęcin ul.  Kościuszki 26

WENUS

patrol nie był świadomy, że po-
dejrzany o nietrzeźwość kierow-
ca ruszył już z miejsca samocho-
dem. Byli pewni, że tylko miał 
zamiar ruszyć. 

Wzorcowa reakcja
15 sierpnia grupa przyjaciół z 
Sulęcina wybrała się nad jezioro 
Buszno. Była piękna, wakacyjna 
sobota,  więc na plaży wypo-
czywało sporo osób. W pewnym 
momencie ktoś zauważył, że z 
jednego z kolejnych aut, które 
przyjechały nad jezioro wysia-

>> cd. na s. 6

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 www.grawo-stone.pl

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

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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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!

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

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

Władysław 

KOMARNICKI
KANDYDAT DO SENATU RP

Doświadczenie i pasja

M
ateriał sfinansow

any przez K
W

 Platform
a O

byw
atelska R

P

dły dwie osoby - kobieta i męż-
czyzna. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie to, że oboje 
sprawiali wrażenie nietrzeźwych. 
To zaniepokoiło i uwrażliwiło 
wypoczywających – Mieliśmy 
ich na oku, bo zwyczajnie baliśmy 
się, że potopią się w tym jeziorze. 
Przy nas wypili jeszcze po dwa 
mocne piwka – opowiada Ewa. 
Wtedy też Ewa wyszła na dro-
gę, żeby zadzwonić na policję i 
dowiedzieć się co mają zrobić w 
zaistniałej sytuacji. Dyżurny ko-
mendy w Sulęcinie poinstruował 
ją, żeby obserwować nietrzeźwą 
parę. Obywatelskiego zatrzyma-
nia (zgodnie z art. 243 kodeksu 
postępowania karnego) mogli 
dokonać dopiero, gdy któraś z 
nietrzeźwych osób wsiądzie za 
kierownicę samochodu, odpali 
go i ruszy z miejsca. Wtedy na-
leży też niezwłocznie wezwać 
policję. Nasi znajomi czekali więc 
na rozwój wypadków z nadzie-
ją, że ktoś jednak po wstawioną 
parę przyjedzie i odwiezie ich do 
domu. Tak się niestety nie stało. 
Po kąpieli i dodatkowej porcji 
alkoholu mężczyzna bez zasta-
nowienia wsiadł do samochodu 
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Najnowsze:
mieszkanie w Lubniewicach
dom w Pniowie
działka przy ul. Miodowej
gospodarstwo rolne - Trzemeszno
7 działek budowlanych w Lubnie-
wicach
dom bliźniak w Lubniewicach
dom w Ostrowiu
mieszkanie w Świerczowie
mieszkanie w Sulęcinie ul. Ko-
ściuszki
domy szeregowe - Sulęcin ul. Mły-
narska
pawilon handlowy ul. Żeromskie-
go

Obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, sklep ul. Ko-
ściuszki, hala w Ostrowiu, 

Do wynajęcia:
mieszkanie 2-pokojowe
mieszkanie 3-pokojowe 
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki

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

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

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

Sprzedam przenośny piec 
kaflowy oraz kafle do pieca. 
Tel. 722 139 072

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Komercyjne 
ogłoszenie drobne - 

tylko 1,50 zł za słowo!

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

W moim lokalu wyborczym 6 
września pojawiłem się pięć 
minut przed 22. Na twarzach 
członków komisji obwodowej 
odczytałem szok i niedowie-
rzanie. Po chwili jednak to ja 
przeżyłem szok, bo liczyłem, 
że w przypadku pierwszego 
od ponad 12 lat referendum 
(w 2003 r. głosowaliśmy nad 
przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej) swój obowiązek 
obywatelski spełni przynaj-
mniej ok. 15 proc. uprawnio-
nych do głosowania. Tymcza-
sem na 877 osób wpisanych 
na listę wyborców, ja byłem 
czterdziestym (i ostatnim) 
głosującym, co dało frekwen-
cję na poziomie 4,56 proc... 
W skali kraju zagłosowało 7,8 
proc. uprawnionych do gło-
sowania, a żeby referendum 
było ważne do urn musiało 
pójść przynajmniej 50 proc. 
Polaków + 1. Daleki jednak 
jestem od tego, by za tak ni-
ską frekwencję winić kogokol-
wiek, kto 6 września do urny 
nie poszedł. Ponad 100 mln. 
zł wydaliśmy na kaprys kilku 
polityków i jednego muzyka. 
Wróćmy jednak do genezy. 11 
maja po przegranej I turze wy-
borów prezydent Bronisław 
Komorowski zgłasza projekt 
przeprowadzenia referendum 
w sprawie JOW. Zrobił to za-
pewne pod wpływem dużego 
sukcesu wyborczego Pawła 
Kukiza, którego 10 maja po-

Referendalna kpina
parło ponad 20 proc. Polaków. 
Ostatecznie B. Komorskiemu 
ten akt rozpaczy nie pomógł i 
wybory przegrał.  Ale referen-
dum pozostało. Dlaczego jed-
nak Polacy nie poczuli bluesa 
i temat zupełnie zlekceważy-
li? Po pierwsze, żadna partia 
polityczna nie była na serio 
zainteresowana, by obywateli 
zachęcić do udziału w referen-
dum. Po drugie, sam Kukiz za-
jął się bardziej układaniem list 
wyborczych do parlamentu i 
wewnętrznymi kłótniami niż 
przekonywaniem Polaków do 
jedynego jak na razie wyraźne-
go hasła na swoim sztandarze. 
Po trzecie, pytania referendal-
ne sformułowano niezwykle 
zawile i nikt nie starał się wy-
tłumaczyć ludziom, na czym 
polegają różnice pomiędzy od-
powiedzią na „tak” lub na „nie”. 
Po czwarte wreszcie, nowy pre-
zydent najjaśniejszej Andrzej 
Duda, pomimo, że zapewne 
zdawał sobie sprawę z marnej 
otoczki wokół referendum i 
kiepskich szans na wystarcza-
jącą frekwencję nie skorzystał 
z szansy na jego odwołanie. Ba, 
poszedł nawet dalej, bo wzo-
rem swojego poprzednika za-
proponował przeprowadzenie 
kolejnego referendum, połą-
czonego z wyborami do parla-
mentu zaplanowanymi na 25 
października. Polacy mieli się 
w nim wypowiedzieć na temat 
wieku emerytalnego, posyłania 

sześciolatków do szkół oraz 
prywatyzacji Lasów Państwo-
wych. Na marginesie trochę 
tym posunięciem chciał się 
obecny prezydent wyręczyć, 
bo np. cofnięcie wieku eme-
rytalnego do stanu sprzed re-
formy, to był jego, a teraz PiS-
-u główny postulat wyborczy 
(na szczęście Senat pomysł 
prezydenta odrzucił i drugiej 
kompromitacji nie będzie). 
Jaki więc mamy na dziś efekt? 
Referendum z 6 września oka-
zało się sierotą - nikt nie przy-
znaje się do błędu. A prawda 
według mnie jest taka, jak w 
przypadku małżeństwa, któ-
re się rozwodzi – winna jest 
każda ze stron. Wszystkie 
partie, a także były i obecny 
prezydent z Kukizem na czele 
potraktowali instytucję refe-
rendum, jako swoją taktykę 
wyborczą, o nas obywatelach 
zapominając... Nie ma więc 
co się dziwić, że obywatele 
wykazali pełną obojętność 
dla kolejnych politycznych 
targów. 

Pożyczki bez BIK z 
komornikiem! Dojazd, 
tel. 696 043 055

PRZEKRÓJ POLECA:

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną   
o powierzchni 4,31 ara w 
Sulęcinie przy ul. Paska (na 
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180

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

 Stahl-Mont 
Sp. z o.o.- Sp. k.  

zatrudni :

 SPAWACZY MAG 

      CV na e-mail: 
biuro@stahlmont.eu, 
tel. 503-154-268

Z okazji 80. urodzin bukiet najwspanialszych 
życzeń: zdrowia, uśmiechu i szczęścia, radości 

każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności 
Babci Halince 

składają dzieci, wnuki 
oraz prawnuki Zuzia i Antosia



3nr 9(45)/2015 17 września 2015

POWIAT SULĘCIŃSKI 

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

Przedsiębiorcy stoczą bój o tytuł „Firma Roku”

tel. 885 503 977

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

więcej informacji na s. 19

JUŻ OTWARTA!

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Zwycięska firma otrzyma Złotą 
Statuetkę oraz możliwość za-
siadania w kapitule konkursu w 
kolejnej edycji. Będzie też mogła 
używać tytułu Firma Roku w swo-
ich materiałach promocyjnych. 
Na laureatów czekają też inne 
nagrody. Do konkursu będą mo-

gli przystąpić wszyscy przedsię-
biorcy prowadzący działalność 
co najmniej od 1 stycznia 2013 r. 
Gala finałowa konkursu odbędzie 
się na przełomie października i li-
stopada.  O szczegółach konkursu 
i dokładnych terminach naboru 
formularzy poinformujemy w na-

stępnym numerze Przekroju Lo-
kalnego.
Organizatorami konkursu Firma 
Roku są Związek Pracodawców 
„Przedsiębiorczość” i Starostwo 
Powiatowe w Sulęcinie w partner-
stwie z gazetą „Przekrój Lokalny”.                                           

Red.

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 5 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

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

BBQburger + Frytki

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15
tel. 724 468 967

Niedziela
1200 - 2000

Wtorek-Sob.
1200 - 2200

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł

MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

Niebawem ruszy konkurs Firma Roku, który ma wyłonić najbardziej dynamiczne i przyjazne 
pracownikom oraz społeczności lokalnej przedsiębiorstwo działające na terenie powiatu 
sulęcińskiego.

Będą nowe miejsca pracy?
SULĘCIN  / WIELOWIEŚ

Pod ziemią w samej miejscowości 
i w jej okolicach kryją się spore 
pokłady węgla brunatnego. Firma 
(na razie gmina nie ujawnia o jaką 
chodzi) chce uruchomić zakład 
przeróbki węgla brunatnego na 
płynne paliwo. Gmina przygoto-
wuje się do zmiany planu zago-
spodarowania terenu. Zanim to 
jednak nastąpi burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart chce się spotkać 

W Wielowsi w gminie Sulęcin pojawił się inwestor, który chce 
wybudować zakład przetwarzania węgla. Zatrudnienie 
mogłoby znaleźć 50-55 osób.

i porozmawiać z mieszkańcami 
wsi. Do takiego spotkania ma 
dojść 25 września. Sam jest prze-
konany, że pomysł to kolejny 
krok do przodu w rozwoju gminy, 
który przyniesie nie tylko nowe 
miejsca pracy, ale też wpływy do 
budżetu z podatków. Zwiększy 
się również fundusz sołecki Wie-
lowsi. Burmistrz zapewnia też, że 
firma wykorzystuje najnowsze 

technologie, co pozwala jej sto-
sować najwyższe standardy eko-
logiczne. Mieszkańcy mają jednak 
sporo obaw i wątpliwości. – Nie je-
steśmy tacy pewni, czy fabryka nie 
przyniesie ze sobą śmierdzących 
i co gorsze trujących wyziewów – 
mówi nam pan Stanisław. Radny 
gminy i mieszkaniec Wielowsi Ka-
zimierz Gryz proponuje pocze-
kać do spotkania zaplanowanego 
na 25 września. – Za mało wiemy o 
tej technologii. Oczywiście miejsca 
pracy i możliwość rozwoju wioski 
są zachęcające, ale przykre zapa-
chy, jakie mogą powstawać przy tej 
produkcji mogą mieszkańców znie-
chęcać – uważa K. Gryz. 

Adam Piotrowski
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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

poluB nas na faceBooku!

www.faceBook.com/spolemsulecIn

979 zł

169 zł

Piwo Wojak
od 17.09
do 30.09

Piwo Żubr 4-pak
od 24.09 do 5.10

Paluszki OK 70 g
od 17.09
do 30.09

079 zł

Kawa Jacobs 
Kronung 
500g + 50
od 17.09
do 30.09 1799 zł

Orzeszki ziemne OK 150 g
od 17.09 do 30.09

299 zł

W Drogominie tylko do poło-
wy wsi
- Nie dość, że sama nigdzie nie 
dojdę, to nawet z zawiezieniem 
mnie są duże kłopoty – skarży 
się nam 83-letnia Eugenia Filus 
z Drogomina, poruszająca się 
na wózku inwalidzkim. Pani Eu-
genia mieszka na końcu wsi, a 
chodnik jest poprowadzony tyl-
ko do połowy. Żeby dostać się do 
kościoła, albo do skrzynek pocz-
towych trzeba przejść asfaltem 
lub poboczem. Droga jest jed-
nak bardzo ruchliwa i poruszanie 
się po niej jest dość ryzykowane, 
a w nieutwardzonym poboczu 
grzęzną kółka wózka. Dlatego 
nawet bliscy pani Eugenii mają 
problem z pchaniem wózka. W 
podobnej sytuacji jest kilka in-
nych mieszkańców Drogomina. 
– Dokończenie chodnika w całej 
wsi obiecywał nam jeszcze kilka 
lat temu były burmistrz Deptuch. 
Ale czas mijał, a chodnika jak nie 
było tak nie ma – stwierdza Ma-
rian Przybył – Najbardziej boją 
się rodzice o swoje dzieci, które 
poboczem muszą jakość dojść na 
przystanek autobusowy – dodaje. 

Trzemeszno cieszy się na przy-
szłą inwestycję
W Trzemesznie Lubuskim panu-
je umiarkowany optymizm. Tu 
chodnik jest położony wzdłuż je-
dynie ok. 1/3 dróg prowadzących 
przez wieś. Niedawno razem z 
remontem nawierzchni powstał 
ważny odcinek chodnika wzdłuż 
ulicy Świebodzińskiej. Tam już 

jest bezpiecznie. Ale największy 
ruch samochodów jest na uli-
cy Poznańskiej, którą przebiega 
droga wojewódzka. Drogą tą 
przejeżdżają m.in. duże pojazdy 
wojskowe z Międzyrzecza na po-
ligon w Wędrzynie. – Dobrze, że 
do tej pory nic się nie nikomu nie 
stało, bo czasami bywa naprawdę 
niebezpiecznie. Szczególnie zimą, 
gdy jezdnią jadą duże samochody, 
a na poboczach leżą zaspy śniegu 
lub błota – stwierdza z ulgą soł-
tys wsi Jerzy Koza. Zarówno jed-
nak sołtys, jak i inni mieszkańcy 
Trzemeszna czekają z niecierpli-
wością na inwestycję Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, w ramach 
której ma być wyremontowany 
cały odcinek drogi wojewódzkiej 
prowadzącej przez Trzemeszno, 
a po obu jej stronach mają po-

SULĘCIN / DROGOMIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE Tu wciąż nie ma chodnika dla pieszych

Kiedy wreszcie powstaną chodniki?
Brak chodnika w Drogominie i Trzemesznie Lubuskim, to wielkie zmartwienie mieszkańców. Na drogach wojewódzkich prowadzących przez 
te miejscowości ruch samochodów jest bardzo duży.   

wstać chodniki. – Już dwa lata 
temu na zebraniu urzędnicy po-
kazywali projekt drogi i konsulto-
wali z mieszkańcami wjazdy na 
ich posesje. Obiecywali, że remont 
będzie w okolicach 2016-2017 r. – 
dodaje J. Koza. W ramach inwe-
stycji ma też powstać kanalizacja 
deszczowa, która brak niektórzy 
mieszkańcy Trzemeszna odczu-
wają w postaci wody w swoich 
piwnicach i na podwórkach.

ZDW odpowiada
Na pytania w sprawie chodni-
ków w Trzemesznie i Drogominie 
odpowiedział nam Henryk Na-
pierała, dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
Na przebudowę drogi, a także 
budowę kanalizacji deszczowej, 
przebudowę i budowę chodni-

Marian Przybył z Drogomina  uważa, że chodnik najbardziej przydałby się 
dzieciom i osobom starszym poruszającym się na wózkach inwalidzkich

Ruch samochodów przez Trzemeszno jest naprawdę duży

ków oraz przebudowę parkingu 
dla samochodów osobowych 
przed kościołem Zarząd Dróg 
Wojewódzkich chce przeznaczyć 
9,5 mln. zł. Projekt jest, na więc 
czeka ZDW? Na uruchomienie 
środków z Unii Europejskiej. Na 
razie jednak realizacja w latach 
2016-2017 nie jest zagrożona.
Gorzej ma się rzecz z chodni-
kiem w Drogominie. Ten odci-
nek ma być zrobiony ze środków 
własnych ZDW. W tej chwili nie 
ma jednak jeszcze budżetu na 
2016 r. więc nie wiadomo, czy  
znajdzie się w nim kontynuacja 
pieszego ciągu w Drogominie. 
Sama budowa nie jest prosta, 
gdyż konieczne będzie zasypa-
nia przydrożnego rowu, a z tym 
wiąże się budowa kanalizacji 
deszczowej potęgująca koszty. 

Dowiedzieliśmy się jednak, że w 
2012 r. ZDW zaproponował ów-
czesnemu burmistrzowi Sulęci-
na realizację inwestycji z dotacją 
gminy, jednak odpowiedź gminy 
była negatywna (!) Z praktyki 
ZDW wyraźnie wynika, że po-
szczególne realizacje inwestycji 
chodnikowych dochodzą do 
skutku dopiero w momencie, 
gdy część kosztów pokrywa gmi-
na, na terenie której chodnik ma 
powstać

Adam Piotrowski
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XXI Wystawa Rolnicza 
Krzeszycka Jesień 2015

KRZESZYCE

Przedstawiciele sołectw z prze-
pięknymi wieńcami dożynko-
wymi, rolnicy, sołtysi, zaproszeni 
goście i władze samorządowe 
Gminy w uroczystym, barwnym 
korowodzie, przeszli na stadion. 
Wójt gminy Stanisław Pecz-
kajtis powitał wszystkich zgro-
madzonych i poprosił ks. pro-
boszcza Dariusza Karpezo o 
odprawienie mszy św. w intencji 
rolników. Podczas mszy zostały 
złożone dary i chleb dożynko-
wy niesiony przez Starostów 
dożynek: Irenę Pietras z Krępin 
i Krzysztofa Czarneckiego z 
Kołczyna. Ceremoniałowi do-
żynkowemu towarzyszył zespół 
ludowy „Rudniczanka” z Rudnicy.
Wójt Stanisław Peczkajtis w 
swoim przemówieniu podkreślił 
trudną sytuację i ważną rolę rol-
nictwa na terenie naszej Gminy, 
podziękował i oddał szacunek 
rolnikom za ich całoroczny trud. 
Delegacje sołectw zaprezento-
wały wieńce dożynkowe - wynik 

13 września 2015 roku rolnicy z całej gminy, ponad 50 wystawców i kilkaset zwie-
dzających wzięło udział w XXI Wystawie Rolniczej „Krzeszycka Jesień” i dożynkach 
gminnych.

misternej i mozolnej pracy swo-
ich mieszkańców. Po przyjęciu 
wieńców Starostowie przekazali 
gospodarzom dożynek wójto-
wi Stanisławowi Peczkajtisowi, 
przewodniczącej Rady Gminy 
Elżbiecie Dominiczak i ks. Da-
riuszowi Karpezo - Probosz-
czowi Parafii Krzeszyce okaza-
ły bochen chleba upieczony z 
tegorocznych zbiorów. Za ten 
najpiękniejszy owoc pracy ludz-
kiej wójt podziękował i poprosił 
zaproszonych gości do podzie-
lenia się chlebem z mieszkań-
cami. W naszej wystawie i do-
żynkach uczestniczyła bardzo 
liczna delegacja wraz z wystaw-
cami z zaprzyjaźnionej gminy 
Altlandsberg z Niemiec na czele 
z obecnym burmistrzem Arno 
Jaeschke. 
Po części oficjalnej rozpoczął się 
czas zabawy, festyn oraz występy 
dzieci i młodzieży z przedszkoli i 
szkół gminy Krzeszyce. Wystąpił 
m.in. Maciej Barden z Sulęcina. 

Zwiedzający mogli oglądać i de-
gustować produkty wystawione 
na stoiskach sołeckich.
Wójt podziękował sołectwom 
uczestniczącym w wystawie, wszystkim przeka-
zał kuchenkę mikrofalową. Były również nagrody 
w konkursie „Najdorodniejsze i najciekawsze oka-
zy”, „Najpiękniejsze stoisko wystawy” i „Najpiękniej-
sze stoisko rolnicze”. W trakcie wystawy zaprezento-
wały się instytucje i firmy pracujące na rzecz rozwoju 
rolnictwa i naszej gminy. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko zaprzyjaźnionej Gminy Altlands-
berg z Niemiec prowadzące zbiórkę pieniędzy na 
rzecz rodzin poszkodowanych przez wichurę w dniu 
1.09.2015r.
O godz. 19 rozpoczął się blok artystyczny, podczas 
którego swoje koncerty dali „Grubsza Strona Rabar-
baru” i „Obstawa Prezydenta”, w międzyczasie wystą-
pił Teatr Ognia. Po koncercie wszyscy dobrze bawili 
się przy muzyce dyskotekowej - prowadzącym był DJ 
Szpaku.
Zorganizowanie Wystawy Krzeszycka Jesień możliwe 
było dzięki wsparciu wielu sponsorów. Dziękujemy 
wszystkim za udział w naszej uroczystości i zaprasza-
my za rok mając nadzieję, że pogoda również dopi-
sze.

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

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

i wraz ze swoją partnerką ruszył 
w stronę drogi. Daleko jednak 
nie ujechali, ponieważ na ich 
drodze stanęli inni plażowicze. 
Po zatrzymaniu auta Marcin (na-
zwisko do wiadomości redakcji) 
otworzył drzwi, zgasił silnik i za-
brał kluczyki.

Niestandardowe techniki ope-
racyjne policji
W czasie zdarzenia z próbą od-
jechania nietrzeźwej pary Ewa 
ponownie zadzwoniła na poli-
cję i poinformowała, że właśnie 
ze znajomymi zatrzymała sa-
mochód za kierownicą którego 
jechał z całą pewnością pijany 
mężczyzna. Dyżurny poinformo-
wał, że wysyła na miejsce patrol. 
Mundurowi pojawili się po ok. 40 
minutach. Marcin opowiedział 
im pokrótce o całej sytuacji. – Na 
koniec zaproponowałem jednemu 
z policjantów przekazanie moich 
danych, jak świadka, on jednak 
stwierdził, że nie potrzebują ta-
kich informacji i w razie czego nas 
znajdą – mówi nam zdziwiony 
Marcin. Policjanci zbadali męż-
czyznę bezdotykowym alkoma-
tem, który wskazał, że jest on 
nietrzeźwy. Niestety, próba zba-
dania alkomatem z ustnikiem na 
dokładną zawartość alkoholu nie 
powiodła się, ponieważ mężczy-
zna nie był w stanie wydmuchać 
odpowiedniej porcji powietrza. 
Według standardowej procedu-
ry w takim wypadku policjanci 
powinni zawieźć delikwenta na 
badanie krwi. Co jednak robią 
mundurowi? Zapakowali pijaną 
parę do samochodu i… odwieź-
li ich do domu w pobliskiej wsi. 
W drodze powrotnej policjanci 
zabrali ze sobą sąsiada pijanego 
mężczyzny, który zabrał z plaży 
jego samochód.

Sprawa nie do końca wyjaśnio-
na
Postępowanie policjantów było 
dla Ewy na tyle niezrozumiałe, 
że 19 sierpnia wybrała się do ko-
mendanta Komendy Powiatowej 
Policji w Sulęcinie, żeby dowie-

dzieć się o wyniku zajścia nad 
jeziorem. Insp. Jerzy Głąbow-
ski był bardzo zdziwiony, bo 
nic o sprawie nie wiedział. W 
celu sprawdzenia prawidłowo-
ści postępowania policjantów 
poprosił Ewę o napisanie skargi, 
która rozpocznie wewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające. 
Do 9 września nie otrzymała 
w spawie żadnych informacji, 
więc wybrała się ponownie na 
komendę. Okazało się, że ko-
mendant jest na urlopie, więc 
Ewę przyjął naczelnik Wydziału 
Prewencji.  – Powiedział, że doszło 
do nieporozumienia, ponieważ 
interweniujący policjanci nie wie-
dzieli, że ten pijany mężczyzna już 
jechał samochodem. Myśleli tylko, 
że dopiero chce to zrobić. Jestem 
jednak przekonana, że o fakcie ru-
szenia z miejsca mówiłem w dru-
giej rozmowie z dyżurnym policji, 
a na miejscu potwierdził to Mar-
cin – zapewnia Ewa. - Naczelnik 
powiedział, że policjanci dostaną 
reprymendę i na tym sprawa się 
zakończy – dodaje.

Policja: doszło do nieporozu-
mienia
 – Podczas telefonicznego zgło-
szenia a następnie w trakcie in-
terwencji policjanci mylnie zinter-
pretowali sam przebieg zdarzenia. 
Interweniujący policjanci nie byli 
świadomi, że sprawca interwencji 
ruszył już samochodem – mówi 
nam podkomisarz Robert Par-
chimowicz, naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego w sulęciń-
skiej komendzie. – Bez wątpienia 
policjanci popełnili błąd, bo po do-
jechaniu na miejsce powinni do-
trzeć do zawiadamiającego o zda-
rzeniu (czyli do Ewy – dop. Red), 
jeżeli była bezpośrednim świad-
kiem, to dopytać co się wydarzyło, 
jeżeli nie, to poprosić o wskazanie 
osoby, która widziała całe zajście. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 
iż na miejscu było wielu świadków, 
którzy wypowiadali się na raz w 
tym samym czasie do policjantów, 
co utrudniło wyłapanie istotnych 
dla zgłoszenia faktów – dodaje. 
W tej chwili w KPP w Sulęcinie 
nadal toczy się postępowanie 

<<  cd. ze s. 1

Zrobili bukieciki
SULĘCIN  

wyjaśniające sprawę. Jego wy-
niki będą znane w przyszłym 
tygodniu. R. Parchimowicz już 
teraz jednak nie ma wątpliwo-
ści, że policjanci poniosą konse-
kwencje służbowe swojego błę-
du. Poinformował nas również, 
że sprawa pijanego mężczyzny 
będzie miała swój dalszy bieg – 
Po zakończonym postępowaniu 
skargowym, na podstawie analizy 
materiału dowodowego z przesłu-
chań świadków wszczęte zostanie 
postępowanie wyjaśniające pod 
kątem kierowania pojazdem me-
chanicznym w stanie po użyciu 
alkoholu – mówi R. Parchimo-
wicz. Mężczyzna, który próbował 
odjechać samochodem po spo-
życiu alkoholu nadal więc może 
ponieść konsekwencje swojego 
czynu.

Słowo policjantów przeciwko 
słowu świadków
Świadkowie widzący zdarzenie 
nad jeziorem Buszno twierdzą, 
że mówili policjantom o ruszeniu 
przez pijanego kierowcę samo-
chodem. Interweniujący mundu-
rowi zarzekają się, że nic takiego 
nie miało miejsca. Bez względu 
na wynik postępowania wyja-
śniającego w policji, biorąc pod 
uwagę wersję policjantów do 
głowy przychodzi kilka trudnych 
do wyjaśnienia pytań. Dlaczego 
dyżurny, który podczas pierw-
szej rozmowy z Ewą instruował, 
kiedy można dokonać zatrzy-
mania obywatelskiego, w czasie 
drugiej rozmowy zrozumiał tyl-
ko, że była to próba odjechania, 
a nie odjechanie samochodem? 
Dlaczego mundurowi na miejscu 
nie przesłuchali po kolei świad-
ków na okoliczność zdarzenia? 
Dlaczego nie spisali danych żad-
nego ze świadków? 
Najważniejszym pewnikiem 
sprawy jest za to bohaterska 
postawa Ewy, Marcina i ich zna-
jomych, bo całkiem możliwe, że 
swoimi działaniami uratowali ko-
muś życie.

Adam Piotrowski

Policja czy taxi?

Wspólnota Wiara i Światło tra-
dycyjnie już wykonała i rozpro-
wadziła bukieciki, które święco-
ne były podczas mszy w święto 
Wniebowzięcia Maryi Panny 

15 sierpnia. – Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy nabyli 
małe wiązanki, wspierając jed-
nocześnie finansowo sulęcińską 
wspólnotę. Dziękujemy także tym, 
którzy pomogli w ich wykonaniu 
- podkreśla Ryszard Waldun, 
odpowiedzialny wspólnoty „Czu-
łe serduszka”. Wspólnota przy 
miejscowej parafii działa od 24 
lat. – Za rok będziemy świętowa-
li nasz jubileusz - mówi Teresa 
Grzelczyk.

Ruch Wiara i Światło to wspólno-
ta ogólnoświatowa skupiająca 
głównie osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie, ich rodziny i 
przyjaciół. Członkowie „Czułych 
serduszek” zachęcają do brania 
udziału w spotkaniach ruchu. 
Każde z nich ogłaszane jest pod-
czas niedzielnych mszy świętych.

Red.



7nr 9(45)/2015 17 września 2015

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

• fronty meblowe
• podłogi, listwy i akcesoria
• parapety BIUROSTYL
• blaty robocze KRONOSPAN i JUAN
• elementy szaf przesuwnych
• usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży
• akcesoria i okucia meblowe

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

„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda ślubna, wieczorowa, garnitury ślubne, chłopięce
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

REGION

Kolejne firmy w K-S SSE

To jedna z najlepszych specjal-
nych stref ekonomicznych w 
kraju, obejmująca zasięgiem 
swoich działań obszar kilku wo-
jewództw, ale w szczególności 
wierna ojczystemu regionowi i 
działająca na rzecz jego rozwoju. 
K-S SSE działa w regionie od 18 lat 
i z sukcesem wspiera inwestorów 
zarówno krajowych, jak również 
zagranicznych. Suma nakładów 
inwestycyjnych, poniesionych 
przez inwestorów strefowych, 
przekroczyła 6 mld, a zatrudnie-
nie firmach na niej operujących 
wynosi prawie 30 tys. osób. W 
chwili obecnej, po rozszerzeniu 
terenów Strefy, które miało miej-
sce w ubiegłym miesiącu, zasięg 
jej oddziaływania obejmuje 44 
lokalizacje na terenie 3 woje-
wództw. Łączna powierzchnia 
Strefy wynosi 1.868 ha.  
- Stale uatrakcyjniamy naszą ofer-
tę inwestycyjną. Obserwujemy 
zainteresowanie gmin utworze-
niem na ich terenach podstref w 
ramach K-S SSE. Jest to niewątpli-
wie najskuteczniejszy instrument 

Do końca 2015 roku zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
planuje wydać co najmniej 20 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodar-
czej. 

wsparcia, zarówno rodzimych 
firm, jak również inwestycji zagra-
nicznych. Wprowadzanie na rynek 
firm zagranicznych powoduje po-
wstawanie wielu małych przedsię-
biorstw polskich w otoczeniu. Zja-
wisko to wpływa na zmniejszenie 
problemu bezrobocia w regionie 
– mówi Roman Dziduch, wice-

K-S SSE wciąż poszerza zasięg swojej działalności - podkreśla 
wiceprezes strefy Roman Dziduch

prezes zarządu K-S SSE .
Od początku roku K-S SSE wyda-
ła już zezwolenia na inwestycje, 
których łączna wartość przekra-
cza kwotę 200 mln. zł. W nowych 
firmach zatrudnienie znajdzie 
min. 200 osób. 

Red.

Pomoc dla rolników po-
szkodowanych przez suszę

SULĘCIN 

Urząd Miejski w Sulęcinie in-
formuje, że rolnicy którzy zo-
stali poszkodowani w wyniku 
tegorocznej suszy, mają prawo 
zwrócenia się do burmistrza 
Sulęcina z prośbą o udzielenie 
ulgi w spłacie zobowiązań z 
tytułu podatku rolnego w po-
staci odroczenia terminu płat-
ności, rozłożenia płatności na 
raty lub umorzenia zaległości 
podatkowych. Decyzja o ewen-
tualnej pomocy podejmowana 

będzie na wniosek poszkodo-
wanego, po przeprowadzeniu 
indywidulnego postępowania i 
stwierdzenia ważnego interesu 
podatnika. Informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Finanso-
wego Urzędu Miejskiego pok. 
29, tel. 95 755 3601 wew. 141.

Red.
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Dzień zdrowia i urody w Molex
SULĘCIN

W tegorocznej ofercie można było bez-
płatnie sprawdzić stan swojego zdrowia 
lub skorzystać z konsultacji specjalistów 
w 5 strefach. STREFA ZDROWIA obejmo-
wała badania z zakresu osteoporozy, ba-
dania mammograficzne, badania EKG oraz 
badanie poziomu  cholesterolu, ciśnie-
nia oraz sprawdzenie poziomu cukru we 
krwi. Uruchomiona została także strefa 
honorowego krwiodawstwa oraz punkt 

Kontynuując tradycję Dnia Medycznego w firmie Molex w sobotę 12. wrze-
śnia na terenie zakładu odbyła się otwarta dla mieszkańców Sulęcina i okolic 
akcja promująca dbałość o zdrowie i wykonywanie badań profilaktycznych.

nauki wykonywanie pierwszej pomocy. 
Przez panie najchętniej odwiedzana była 
STREFA URODY, w której profesjonalna 
stylistka udzielała porad z zakresu analizy 
kolorystycznej i ubioru. Natomiast Panów 
przyciągnęła STREFA SPORTU. Jedną z za-
planowanych atrakcji był Rodziny Turniej 
Siatkarski, którego zwycięzcami została 
rodzina Cichomskich. Zwolenników moc-
nych wrażeń przyciągnął pokaz KARATE 

Emocje były ogromne już od samego 
początku, a cała akcja przypominała ka-
dry z filmu o katastrofie drogowej. Każdy 
wiedział za co jest odpowiedzialny. Za-
daniem uczniów było odegranie poszko-
dowanych w wypadku autobusu szkol-

Spisali się na medal -  akcja na 
autostradzie A2 

SULĘCIN

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie wzięli udział w niecodziennej akcji na autostradzie 
A2 zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz Autostradę Eksploatacja S.A.  

zorganizowany przez Ka-
rola Buksztynowicza. Z 
kolei dla najmłodszych zo-
stała przygotowana STRE-
FA DZIECKA, a w niej foto-
ścianka, malowanie buziek 
oraz sekcja plastyczna. Dla 
smakoszy - STREFA KULI-
NARNA. Szef kuchni udo-
wadniał jak łatwo i szybko 
przygotować przekąski 
zdrowe i smaczne.
Wszystkich, którzy tak jak 
my, czują niedosyt i nie 
mogą doczekać się już ko-
lejnego Dnia Zdrowia i Urody – zaprasza-
my już za rok! Jednocześnie zachęcamy 
do wykonywania badań profilaktycznych i 

zmiany trybu życia, bo zdrowie nasze i na-
szych bliskich jest najważniejsze!

Red.

nego, czterech samochodów osobowych 
i ciężarówki. Charakteryzacji podjęli się 
ratownicy medyczni z Gorzowa Wlkp. 
oraz strażacy - medycy z PSP. Uczniowie 
zagrali jak prawdziwi aktorzy. Panika, jęki, 
wzywanie pomocy, pośpiech ratowników, 

było  profesjonalnie i zgodne z założenia-
mi. Statyści spisali się na medal i usłyszeli 
podziękowania  od zastępcy Lubuskie-
go Komendanta Wojewódzkiego PSP st. 
bryg. Sławomira Kluska.
 Udział w ćwiczeniach był okazją do zdo-
bycia wiedzy i umiejętności o etapach 
niesienia pomocy poszkodowanym. Sami 
pozoranci przyznali, że  podczas całej akcji 
czas jakby się zatrzymał i było to dla nich 

niesamowite przeżycie i  doświadczenie. 
„Na szczęście zagrożenie utratą zdrowia i 
życia było fikcyjne, jednak takie ćwiczenia 
na pewno nauczyły nas profesjonalnego 
zachowania w sytuacjach kiedy ktoś na-
prawdę będzie potrzebował pomocy”.

Marek Walkowski
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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

Sprostowanie
Chciałbym ustosunkować się do kilku tez 
zawartych w tekście Pani Iwony Walczak 
pt. „Jak decyzje pana Kubiaka położyły po-
wiat na kolana” zamieszczonym w nume-
rze 8/44/2015 Przekroju Lokalnego z dnia 
13.08.2015 r.

1. Starostą byłem do 19.09.2011r. Jak od-
chodziłem zadłużenie Powiatu wyno-
siło 16mln 300tys. złotych. To Dariusz 
Ejchart zwiększył je do 21mln podpi-
sując 02.11.2011r. umowę kredytową 
na 5mln po przeprowadzonych przez 
niego negocjacjach. Kredyt nie był po-
trzebny i odradzała go ówczesna skarb-
niczka.

2. Nieprawdą jest, że Pan Ejchart spła-
cił ponad 5mln 600tys. kredytu bo jak 
napisała to sama Pani Walczak spłacił 
tylko 3mln 330 tys. złotych. Oznacza to, 
że wziął 5mln niepotrzebnego kredy-
tu, nie spłacał wcześniejszych długów i 
„przejadł 1mln 670tys. ze swojego kre-
dytu .

3. Pan Ejchart był moim zastępcą od 
12.12.2006r do 19.09.2011r. Głosował 
za zaciąganymi kredytami i podpisał 
razem ze mną dwie umowy. Jedna do-
tyczyła kredytu oprocentowanego na 
dziś 1,905% druga obligacji oprocen-
towanych od 2,06% do 2,09% w zależ-
ności od transzy (takie oprocentowa-

nie dla wielu z nas to prezent)  . W ten 
sposób uporządkowaliśmy sytuację 
finansową i pozyskaliśmy pieniądze na 
inwestycje np. modernizację szpitala, 
modernizację drogi Słońsk-Chartów. 
Do Powiatu płynęły środki Unijne. Unia 
dawała 85% my swoich 15%.

4. Pani Walczak pisze, że w 2014r. wpłynę-
ły do Powiatu środki z unii europejskiej 
w wysokości 7mln 800tys. złotych, ale 
przemilcza fakt, że są w tym  pieniądze 
które Bożena Sławiak razem ze mną po-
zyskała w 2011r. Dokument  z Komitetu 
Sterującego potwierdzający ten  fakt 
trafił do Powiatu w czerwcu 2011r, kie-
dy ja byłem Starostą.

I jeszcze kilka sprostowań do ocen za-
wartych w materiale Pani Walczak. 

Za czasów kiedy byłem Starostą zmo-
dernizowaliśmy szpital, powstało skrzy-
żowanie z autostradą, WOG w Wędrzynie 
zmodernizowaliśmy drogę Słońsk-Char-
tów i wykonaliśmy wiele innych zadań w 
gminach Powiatu. Środki Unijne trafiały 
do powiatu szerokim strumieniem a są-
siedzi zazdrościli nam tego, że potrafimy 
dobrze gospodarować. Jeżeli braliśmy 
kredyt to był on najtańszy z możliwych 
i radziliśmy sobie ze spłacaniem rat. My 
dawaliśmy 1,5mln swoich pieniędzy albo 
z kredytu a z Unii dostawaliśmy 8,5 mln. 
Dobrym przykładem jest szpital na który 
wydaliśmy ok. 20mln złotych z tego na-
szych środków było ok 3mln złotych.

Prowadziliśmy oszczędną gospodarkę i 
z dochodów własnych mogliśmy spłacać 
raty kredytów. Sytuację popsuł D. Ejchart, 
który nie potrafił kontrolować wydatków; 
po prostu nie był tym zainteresowany. 
Miał zamiar zostać Burmistrzem i przez 
trzy lata prowadził działania mające na 
celu zwycięstwo w wyborach. Nie liczył 
się  z pieniędzmi. Nie miał zamiaru dalej 
być Starostą więc nie interesował go los 
Powiatu.

 „Jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej 
nawet radni opozycyjni dostrzegają to 
,że potrafimy jednocześnie inwestować 
i spłacać zadłużenie” mówił 17.01.2014 
w gazecie lubuskiej D.Ejchart. Kłamstwo 
wyszło na jaw w maju 2015r. kiedy rad-
ni sprawdzili sprawozdania finansowe i 
stwierdzili nieprawidłowe księgowania na 
prawie 2mln 200tyś złotych.”

Z dnia na dzień okazało się, że Powiat jest 
na skraju bankructwa. W takim stanie zo-
stawił Powiat Ejchart Lewickiemu. Patryk 
Lewicki obecny Starosta nie ma wystar-
czającego doświadczenia ani wiedzy żeby 
poradzić sobie z tą sytuacją ale od począt-
ku kadencji promuje siebie i potrzebuje 
na to pieniędzy. Żeby uniknąć Programu 
Naprawczego narzuconego przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową ma zamiar 
przekazać zadłużenie bliżej nie określonej  
firmie w ramach tzw. subrogacji co może 
spowodować, że oprocentowanie wynie-
sie 6% albo więcej z obecnych 2%. Powiat 
będzie spłacał zadłużenie o 6 lat dłużej do 

2030r i zapłaci zamiast 2,5mln -10mln od-
setek. 

Tytuł artykułu jest zrzucaniem winy na 
mnie za nieudolne gospodarowanie przez 
trzy lata w Powiecie Pana Ejcharta i przeje-
dzenie kredytu w wysokości 5mln złotych. 
W 2011r. potrafiliśmy spłacić 2mln 420 tys. 
kredytu i 700tys. odsetek a Pan Ejchart z 
Panią Walczak w 2014r. spłacili 500tys.
złotych i na 2015r. też przewidzieli 500tys. 
do spłaty. Pan Lewicki według  programu 
naprawczego  chciałby spłacić w 2016r. i 
2017r. tylko po 20tys. rocznie. 

SLD-owska ekipa rządząca w Powiecie 
najpierw zwiększyła zadłużenie do 21mln 
zł później z roku na rok trwoniła pienią-
dze a teraz nie chce spłacać kredytów w 
ogóle przesuwając ten problem na na-
stępne kadencje aż do 2030 r. i obciążając 
mieszkańców (bo budżet powiatu to nasz 
budżet) dodatkowymi 7.5mln zł. odsetek. 
Po Staroście D.Ejcharcie, który nie umiał 
lub nie chciał zarządzać powiatem bo 
interesowało go stanowisko Burmistrza 
mamy Starostę, który nie tylko nie umie 
zarządzać ale także nie ma niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia do pełnienia tej 
odpowiedzialnej funkcji. Po tym jak na 
poniedziałkowej (31.08.2015r.) sesji radni 
przegłosowali zgodę na przejęcie długu i 
wzrost odsetek o około 7.5mln mogę pro-
stując tytuł artykułu Pani Walczak napisać 
że „D.Ejchart i I.Walczak doprowadzili po-
wiat do upadku a P. Lewicki go dobija”.

Stanisław Kubiak
                                                  

s. 11

Przypomnijmy. Dwa miesiące temu radni 
miejscy Lubniewic uchwalili regulamin 
dotyczący korzystania z jeziora Lubiąż. 
Wprowadzili w nim m.in. licencje czaso-
we i ilościowe dotyczące sprzętu z silni-
kiem powyżej 10 KW. Rocznie miało być 
wydawanych 10 takich licencji. Zanim 
jednak uchwała zdążyła wejść w życie, 
jej zapisy podważył wojewoda. W uza-
sadnieniu stwierdził, że gmina nie może 
wymyślać swoich przepisów na jeziorze, 
bo jego właścicielem jest skarb państwa. 
Burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła nie 

Na jeziorze Lubiąż powstanie 
strefa dla motorowodniaków

LUBNIEWICE Burmistrz nie ustępuje w „temperowaniu” niektórych moto-
rowodniaków

Po nieudanej próbie wprowadzenia na jeziorze Lubiąż ograniczenia do 
wydawanych 15 rocznie licencji na sprzęt wodny z mocnym silnikiem 
(powyżej 10 KW), gmina chce w porozumieniu z motorowodniakami, 
wędkarzami, kajakarzami, żeglarzami i mieszkańcami wyznaczyć ob-
szar, w którym motorówki, skutery itp. będą mogły szaleć do woli.

spoczął jednak na laurach i postanowił w 
inny sposób sprawę uregulować. W tym 
celu zwołano spotkanie w Urzędzie Miej-
skim Lubniewic, które odbyło się 28 sierp-
nia. Wzięły w nim udział zainteresowane 
strony oraz przedstawiciele Urzędu Żeglu-
gi Śródlądowej w Szczecinie. To ta instytu-
cja ma odegrać w sprawie wiodącą rolę.
- Ostatnie wydarzenia na jeziorze, a szcze-
gólnie dwa lub trzy wakacyjne weekendy 
pokazały nam, że musimy uregulować sy-
tuację na jeziorze. Nie jestem zwolennikiem 
wprowadzania strefy ciszy, dlatego trzeba 
znaleźć rozwiązanie zadowalające wszyst-
kie strony – powiedział T. Jaskuła. Podczas 
dyskusji okazało się, że faktycznie przyczy-
ną, dla której podjęto próby wprowadze-
nia na jeziorze limitów na silne jednostki 
pływające był „najazd” skuterów wodnych 
i motorówek w ciepłe wakacyjne weeken-
dy. Wyczyny motorowodniaków dysponu-
jących sprzętem o mocy nawet 250 koni 
mechanicznych stworzyły realne niebez-
pieczeństwo dla innych użytkowników je-
ziora. – Nie chcę dopuścić do sytuacji z 2007 
r., gdy na jeziorze zginął człowiek uderzony 
śrubą motorówki – podkreślał burmistrz. 
Dlatego zaproponował, by na jeziorze 
powstała strefa, po której będzie mógł 
pływać „ciężki sprzęt”. Uczestnicy spotka-
nia raczej skłaniali się do takiego rozwią-
zania. – Strefa to dobry pomysł. Wydaje się, 
że propozycja jej zasięgu jest optymalna 
– stwierdził jeden z mieszkańców Lubnie-
wic obecny na spotkaniu. Zasięg strefy 
będzie jeszcze omawiany na następnych 
spotkaniach. Nowe zasady mają wejść w 
życie od nowego sezonu turystycznego. 
Formalnie będzie polegało to na tym, że 
burmistrz zwróci się o wyznaczenie strefy 
dla motorowodniaków do Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Szczecinie, a ta ustawi na 
brzegach jeziora i na jeziorze odpowied-
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Agencja Reklamy PROGRESS Adam 
Piotrowski
ul. T. Kościuszki 22a/3, 69-200 
Sulęcin
Tel. 511 225 133, e-mail: Adam.
Piotrowski2@gmail.com
NIP: 927-18-28-448; REGON 
081010751

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

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

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

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

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

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

silikonowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

Sprzedaż materiałów budowlanych:

Uśmiechnięci i jeszcze w letnich humo-
rach wysłuchaliśmy przemowy dyrektora 
szkoły Grażyny Sobieraj, która przywita-
ła wszystkich gorąco, wyrażając radość z 
tego, że możemy ponownie spotkać się w 

murach naszej szkoły. Mówiąc, że „każdy 
początek to ciąg dalszy”, przypomniała, iż 
nowy rok szkolny, to faktycznie kolejny, i 
już 70, w historii Szkoły. Z tej okazji obcho-
dzimy jubileusz powstania tej najstarszej 

 „Ważne są tylko te dni, których 
jeszcze  nie znamy...”

SULĘCIN

Słowa piosenki Marka Grechuty wprowadziły zebranych – dyrekcję, 
grono pedagogiczne, przybyłych gości oraz uczniów, a przede wszyst-
kim pierwszoklasistów, w powakacyjny nastrój, właściwy dla inauguracji 
nowego, 2015/2016 roku szkolnego, jaka miała miejsce 1. września w 
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. 

w Sulęcinie szkoły, niby takiej jak każda, 
ale jednak wyjątkowej, bo zawsze tętnią-
cej życiem i przyjaznej każdemu uczniowi. 
Przywoławszy słowa Moliera: „Doprawdy, 
jak dobrze coś umieć” pani dyrektor przy-
pomniała o niezwykłej wartości wiedzy. 
Zachęciła tym samym do podejmowania 
trudu kształcenia, zdobywania nowych 
kompetencji oraz owocnej współpracy z 
dyrekcją, gronem pedagogicznym, kolega-
mi i koleżankami . 
Starosta sulęciński Patryk Lewicki, skie-
rował do  nauczycieli i uczniów serdeczne 
słowa. Przekonywał, aby myśl przewodnia 
utworu ”Ważne są tylko te dni, których 
jeszcze nie znamy”, stała się dla wszyst-
kich inspiracją do odważnego odkrywania 
każdego nieznanego dnia. Byśmy ciekawi 
odkryć, pełni pasji i nowych sił wytrwali w 
nowym roku szkolnym. 
Podczas uroczystości wręczone zostały 
akty nadania nowych stopni awansu zawo-
dowego. Z rąk dyrektora szkoły i starosty 
otrzymali je: Anna Sobieraj, Agata Patel-
ka, Barbara Smolińska i Mariusz Zjawiń-
ski. Poza tym wręczone zostały nagrody 
jubileuszowe w podziękowaniu za lata 
pracy i wytrwałość Elżbiecie Czerwińskiej 
i Iwonie Jadach. A najzdolniejsi ucznio-
wie otrzymali Stypendia Starosty Sulęciń-
skiego, które wręczył składając gratulacje: 
Patrycji Gontowicz, Kindze Kleńk, Ka-
rolinie Wiącek, Kacprowi Rudzińskiemu 
i Denisowi Sierce. Mamy nadzieję, że te 
dni, których jeszcze nie znamy będą fa-
scynującą przygodą odkrywania wiedzy i 
mądrości 

Katarzyna Błońska 

.

nie znaki. 

Co z przesmykiem?
Przy okazji spotkania poruszone zostały 
inne kwestie dotyczące jezior w gminie 
Lubniewice. Kilku uczestników zapytało 
o obiecany remont przesmyku pomiędzy 
jeziorami Lubiąż i Lubniewsko. –Mamy 
postępy w sprawie przesmyku między jezio-
rami. Udało się przekonać Lasy Państwowe, 
żeby zrzekły się tego terenu. Teraz prowa-
dzimy rozmowy z Marszałkiem Wojewódz-
twa, kto i w jakiej formie go przejmie oraz 
przeprowadzi tam stosowny remont – po-
wiedział burmistrz T. Jaskuła. Obecna na 
spotkaniu Aleksandra Rutyna, naczelnik 
Wydziału Budownictwa, Nieruchomości i 
Ochrony Środowiska w Starostwie Powia-
towym w Sulęcinie poinformowała, że w 
sprawie obu jezior: Lubiąż i Lubniewsko 
wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o obję-
cie ich strefą ciszy. Wiąże się ona m.in. z 
całkowitym zakazem używania silników 
spalinowych napędzających łodzie. T. Ja-
skuła powiedział, że jest zwolennikiem 
wprowadzenia takiej strefy na Lubniew-
sku. Nie wszyscy uważają jednak, że bę-
dzie to trafiony pomysł. – Jeżeli mamy 
wprowadzić strefę ciszy na Lubniewsku, 
które jest większe od jeziora Lubiąż, to bez 
sensu jest wyrzucać ok. 1,5 mln zł w remont 
przesmyku między jeziorami. Kajak i rowe-
rek wodny przepłyną już teraz pod drogą, 
więc dla kogo powstanie przesmyk? – słusz-
nie zauważył jeden z uczestników spotka-
nia.

Adam Piotrowski

s. 10
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

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

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

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

- Jeszcze trochę czasu upłynie i bu-
dynek się zawali, tak jak kino, a te-
ren po nim zostanie sprzedany za 
grosze – komentuje sytuację sta-
rej komendy policji mieszkaniec 
Sulęcina Leon Szczepański. Bu-
dynek jest zlokalizowany naprze-
ciwko szpitala powiatowego, 
do którego codziennie zachodzi 
wiele osób, nie tylko z Sulęcina. 
Jest to więc jedno z centralnych 
miejsc w mieście. Widok na ko-
mendę z roku na rok staje się 
coraz bardziej opłakany. Trawni-
ki na jej terenie porosły wysokie 
chaszcze. Z zapchanych rynien 
głównego budynku zwisają kępy 
traw i chwastów, a podczas desz-
czu woda wylewa się pod bu-

Stary budynek policji niszczeje
SULĘCIN Czy po kinie do rozbiórki pójdzie też stara komenda policji?

Pięć lat temu sulęcińscy policjanci przeprowadzili się do nowo wybudowanej, no-
woczesnej komendy. Stare budynki zostały przekazane darowizną na rzecz Powia-
tu Sulęcińskiego. I tak stoją  nieużywane do dzisiaj.

dynek niszcząc 
f u n d a m e n t y. 
W niektórych 
miejscach od-
padają całe 
połacie tynku. 
– Można przy-
najmniej część 
placu wokół 
starej komendy 
z a a d o p t o w a ć 
na potrzeby 
Domu dziecka, 
który jest w po-
bliżu. Obecnie te 
dzieci nie mają za wiele miejsca – 
uważa L. Szczepański. 
Skontaktowaliśmy się ze Sta-
rostwem Powiatowym w Su-

lęcinie z zapytaniem, co dalej 
planuje zrobić z budynkami po 
byłej komendzie. – Planowano 
przeznaczenie tej nieruchomości 
na cele szpitala lub siedzibę Sta-

rostwa, jednak z uwagi na brak 
środków finansowych, jak również 
brak możliwości pozyskania ich 
ze źródeł zewnętrznych nie uda-
ło się dotychczas zaadaptować 
budynków stosownie do potrzeb 
– odpowiedziała nam Aleksan-
dra Rutyna, naczelnik Wydziału 
Budownictwa, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska w Staro-
stwie. Dowiedzieliśmy się rów-
nież, że darowizna od Skarbu 
Państwa może być przeznaczona 
tylko i wyłącznie na realizację za-
dań własnych Powiatu. W przy-
padku wykorzystania na inny cel, 
darowizna podlega odwołaniu. 
Niestety, przez najbliższe półtora 
roku adaptacja na jakikolwiek cel 
nie będzie możliwa w związku z 

wprowadzonym w Powiecie Su-
lęcińskim planem naprawczym 
blokującym wszelkie inwestycje, 
do których trzeba dopłacić choć-
by złotówkę.
Pracownicy starostwa w paź-
dzierniku 2012 r. ocenili stan 
techniczny budynków po byłej 
komendzie. Z oceny wynika, że 
elementy konstrukcyjne nie po-
siadają uszkodzeń i nie stwarzają 
zagrożenia dla użytkowników. 
Jednak budynek jeszcze przed 
przeprowadzką wymagał re-
montu, więc kolejne lata z pew-
nością nie wpłyną pozytywnie 
na jego stan.

Adam Piotrowski
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Zaraz na początku wakacji Wojewo-
da przygotowała szereg działań, pod 
hasłem „Lubuskie bez dopalaczy”. Cel, 
to dotarcie do jak największej ilości 
młodych lubuszan, aby chronić ich 
zdrowie i życie. Teraz w każdej szkole 
podstawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej uczniowie i rodzice mają  
do dyspozycji dedykowaną infolinię 
oraz pomoc w powiatowych stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. Ponad-
to, zespoły stworzone z przedstawicieli 
policji, sanepidu, LUW odwiedzały mło-
dzież w miejscach wypoczynku. Podję-
cie tematu podczas wakacji wielu mło-
dym osobom miało dać do myślenia i 
uświadomić wagę problemu. To niektó-
re z efektów kampanii.

Lokalny autorytet sportowy wspiera 
akcję Wojewody Lubuskiego

Kiedy opracowywano treść spotu z 
Bartkiem Zmarzlikiem – znanym żuż-
lowcem, który wspiera akcję, Wojewo-
da planowała już działania profilaktycz-
ne na Przystanek Woodstock. Służby 
zabezpieczające festiwal, przy oso-
bistym zaangażowaniu Wojewody, 
otrzymały sprzęt do natychmiasto-
wego wykrywania niebezpiecznych 
substancji psychoaktywnych. 

Również Jerzy Owsiak na spotkaniu z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą 
Piotrowską podkreślał profesjonalizm i 
zaangażowane Wojewody i Jej służb w 
walce z dopalaczami. Chodziło nie tylko  
o dostarczenie specjalistycznego 
urządzenia do wykrywania narko-
tyków ale o otwartość i rzeczywistą 
troskę o młodych.

Dialog z młodymi to nasz cel!
Na początku lipca Wojewoda zapro-

siła do rozmów Dorotę Konaszczuk, 
Lubuskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
Zdecydowano, że sztab specjalistów 
zasilą również lekarze, nauczyciele, pe-

Lubuskie bez dopalaczy 
– kampania Wojewody Lubuskiego

REGION

Wojewoda Katarzyna Osos wraz z grupą specjalistów opracowała akcję edukacyjno-profilaktyczną 
przeciw dopalaczom, skierowaną do młodzieży. Tylko w tym roku w naszym województwie odnoto-
wano ponad 300 przypadków zatruć dopalaczami, kiedy w ubiegłym roku było ich 45, a w 2013 r. 
tylko 7. To zatrważający wzrost. Trzeba jak najwięcej mówić o ich szkodliwości.

DOPALACZOM

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Spektrometr - urządzenie do szybkiego wykrywania dopalaczyLubuskie bez dopalaczy na Przystanku Woodstock

7

45

ponad 
300!

2013

2014

2015

Wzrost zatruć spowo-
dowanych dopalaczami                   
w województwie lubuskim.

dagodzy, terapeuci i policja.  Jeszcze 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
Wojewoda spotkała się z dyrektorami 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, uświadamiając 
przedstawicieli placówek oświatowych, 
że po dopalacze sięgają już uczniowie 

szkół podstawowych, dlatego w każdej 
szkole temat ten musi być podejmowa-
ny.

Co robimy, by wykurzyć te ohydz-
two? Spot, spotkania, ankiety…

Zgodnie z założeniami, kampania „Lu-
buskie bez dopalaczy” jest realizowana 
i obecna w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Wojewoda spotkała się już z kilku-
set uczniami szkół. Specjalnie opra-
cowany spot emitowany jest dziś we 
wszystkich placówkach województwa.  
Jego mocny przekaz dociera do mło-
dych ludzi, którzy niestety coraz czę-
ściej decydują się sięgać po te truciznę. 

„Temat dopalaczy jest dwuwąt-
kowy, działania służb w likwidowa-
niu tego procederu to jedna część,  
a powody dla których młodzież sięga 
po te środki to druga, równie ważna 
sprawa”

 – podkreśla Wojewoda Kata-
rzyna Osos. Ze względu na tą 
dwuwątkowość dodatkowo zo-
stały skierowane do uczniów an-
kiety, przygotowane przez Lubu-
ską Naukową Radę Bezpieczeństwa. 
Pozwolą one nie tylko poznać przyczy-
ny sięgania po niebezpieczne substan-
cje, ale dadzą również odpowiedź, skąd 
nasza młodzież ma do nich dostęp i co 
sama o nich sądzi. 

Do walki potrzeba innowacyjnych 
rozwiązań

Edukacja połączona z profilaktyką 
odnosi lepsze rezultaty i przemawia do 
młodych ludzi bardziej niż ich karanie. 
Dlatego też Wojewoda Katarzyna Osos 
razem z grupą specjalistów będzie kon-
tynuować szerokie działania profilak-
tyczne przeciw dopalaczom. 
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Po słodko-kwaśnych “O 
północy w Paryżu” i „Zako-
chanych w Rzymie” Woody 
Allen postanowił nakręcić 
coś...kwaśnego, bo tak okre-
śliłabym „Nieracjonalnego 
mężczyznę”. Oto mamy 
przed sobą główną boha-
terkę i jednocześnie narra-
torkę filmu Jill - młodziut-
ką i (póki co) zakochaną w 
swoim chłopaku studentkę. 
Pewnego dnia w jej ideal-
nym świecie zamąca nowy 
profesor filozofii, który 
oprócz tego, że jest od niej dużo starszy, 
lubi zaglądać do kieliszka, ma skłonności 
autodestrukcyjne, jest tajemniczy i ma 
mroczną przeszłość to nie ma w sobie 
absolutnie nic więcej co mogłoby zaintry-
gować naiwną i niedoświadczoną dziew-
czynę...tyle bowiem wystarczy. Jill choć 
zarzeka się przed rodziną i chłopakiem, że 
nic ją nie łączy z profesorem Lucasem, że 
czuje do niego wyłącznie litość to tak na-
prawdę ma świadomość, że zaprząta on 
jej każdą myśl. I tak oto Abe Lucas spędza-
jąc coraz więcej czasu ze swoją najlepszą 
(bo jakżeby inaczej) studentką,wspólnie 
odkrywają sens jego życia... Wniosek z 
tego filmu płynie jeden: nie warto jest 
zbytnio wczuwać się w twórczość Dosto-
jewskiego, tyczy się to zarówno Abe’a Lu-
casa jak i Woody’ego Allena. 
W roli Jill wystąpiła młoda aktorka która 
do produkcji wniosła dużo młodzieńczej 
świeżości, a momentami i temperamentu 

Nieracjonalna komedia

- Emma Stone, znana m.in. z takich filmów 
jak „Służące”, „Kocha lubi szanuje”oraz 
„Magia w blasku księżyca”, a w roli intrygu-
jącego profesora wystąpił znany już szer-
szej publiczności dzięki takim filmom jak 
„Gladiator” czy „Spacer po linie” - Joaquin 
Phoenix.
Film skierowany do widowni dojrzalszej, 
mile widziani studenci filozofii i osoby fa-
scynujące się problematyką moralności 
ludzkiej, jednak jeśli ktoś miałby ocho-
tę na coś słodszego i lżejszego to jak już 
wspomniałam „Nieracjonalny mężczyzna” 
jest filmem kwaśnym. 

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Pieczony filet z karasia w ziołach
Dzięki dzisiejszemu daniu wg autorskiego przepisu zajęłam trzecie 
miejsce w regionalnym konkursie kulinarnym. To pokazuje, że warto 
eksperymentować w kuchni, bo efekty mogą nas samych nieraz 
zaskoczyć.
Już dawno postanowiłam, że w swojej kuchni będę używać jak najwięcej ryb, które 
występują w naszych jeziorach czy rzekach. Nie uważam bowiem, że są one mniej war-
tościowe, niż np. wszechobecny łosoś (ten najczęściej sprzedawany w naszych skle-
pach pochodzi z wielkich, przemysłowych hodowli)
Tym razem postanowiłam wykorzystać karasia srebrzystego złowionego przez moje-
go męża i trzymanego w zamrażarce na specjalną okazję, gdyż zacne wymiary ryby 
(2400 g) zakwalifikowały ją do złotego medalu. Karasie to średnio ościste ryby, o bia-
łym, zwartym i smacznym mięsie. 
Składniki:
- filety z karasia (lub całe niewielkie ryby);
- świeże zioła: szałwia, bazylia, tymianek cytrynowy
- pieprz, sól, czerwona słodka papryka

- olej
- cytryna

Ponieważ karasie często zalatują mułem, rybę najlepiej przed przygotowaniem wymo-
czyć przez kilkanaście godzin w mleku z dodatkiem czosnku i pieprzu. Następnie opłu-
kać i posolić. W głębszym naczyniu wymieszać olej z sokiem z 2/3 cytryny, przyprawami 
i ziołami. Włożyć karasia tak, aby wszystkie filety były zamoczone i odstawić do lodówki 
najlepiej na całą noc.  Przed smażeniem filety delikatnie osączyć i kłaść na gorącą patel-
nię z niedużą ilością tłuszczu (ja lubię smażyć na patelni grillowej). Obsmażyć z obydwu 
stron.
Tak usmażoną rybę podawać z mieszanką sałat polaną sosem z octu balsamicznego i 
ćwiartką cytryny.

PRZEKRÓJ POLECA

Anna Suchy

Rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego to ważny dzień w życiu 
każdego ucznia. 1 września w 
placówkach oświatowych gmi-
ny Sulęcin zabrzmiał pierwszy 
dzwonek rozpoczynający nowy 
rok szkolny 2015/2016. W szkol-
nych ławach w naszej gminie za-
siadło 1518 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum. Apele 
inaugurujące nowy rok szkolny 
odbyły się w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie, w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Stra-
żaków w Trzemesznie, w Szko-
le Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie oraz w 
Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie. W 
każdej z placówek uczniów po-
witali dyrektorzy szkół. Oprócz 
uczniów i ich rodziców oraz ka-
dry nauczycielskiej w inauguracji 
nowego roku szkolnego uczest-
niczyli również zaproszeni go-
ście: burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, zastępca burmistrza Iwo-
na Walczak, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Ryszard Nowicki, 

Rok szkolny 2015/2016 oficjal-
nie rozpoczęty

SULĘCIN

prezes Oddziału ZNP Zbigniew 
Dauksza oraz wielu innych. 
Uczniowie, a w szczególności 
pierwszoklasiści, usłyszeli szereg 
ciepłych słów od zaproszonych 
na uroczystości gości. Burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart życzył 
uczniom wytrwałości w rozwija-
niu własnych talentów, ambicji w 
zdobywaniu wiedzy oraz zapału 
do podejmowania nowych wy-
zwań. 
W roku szkolnym 2015/2016 w 
szkolnych ławach zasiądzie 856 
uczniów w Szkole Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków w 
Sulęcinie, 155 uczniów w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierza Pol-
skiego w Wędrzynie, 98 uczniów 
w Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Strażaków w Trzemesznie 
oraz 409 uczniów w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Sulęcinie.  

Tekst: Urząd Miejski w Sulęcinie
Foto: Szkoła Podstawowa w 

Sulęcinie

Naładuj kulturę
SULĘCIN Akcja Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

Oprócz tego w dniach 25-27 
września SOK wraz z Biblioteką 
Publiczną organizują weekendo-
wą akcję pn. NAŁADUJ KULTURĘ, 
której celem jest zaangażowanie 
społeczności lokalnej do kre-
owania i współtworzenia działań 
kulturalnych w Sulęcinie. Będzie 
to również pierwsze spotkanie 
w ramach Partnerstwa Lokalne-
go organizowanego przez SOK. 
Podczas spotkań rozmawiać bę-
dziemy z mieszkańcami oraz z 
zaproszonymi gośćmi o wspól-
nych pomysłach i działaniach 
na rzecz poprawy jakości życia 
kulturalnego w naszym mieście.   
 
Program:
25.09 – Piątek 
Akcja PODARUJ KSIĄŻKĘ BI-

W Sulęcińskim Ośrodku Kultury ruszyło się na maksa. Najbliższe miesiące to szereg 
różnych inicjatyw, wydarzeń, imprez. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

BLIOTECE.
Zbiórka książek odbędzie się na 
sulęcińskim Rynku od godziny 
14.00 do 17.00.  
Zwracamy się do Państwa z 
prośbą o przekazanie książek 
do naszej biblioteki. Przyjmie-
my książki zarówno w języku 
polskim jak i w językach obcych, 
najchętniej wydane po 2000 
roku. Czekamy na książki w do-
brym stanie. W przypadku dzieł 
wielotomowych – kompletne. 
Interesuje nas literatura pięk-
na dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych.  
 
26.09 – Sobota 
Akcja KTO? CO? DLACZEGO? 
...w Ośrodku Kultury 
11.00 – Otwarte Pracownie – 
spotkanie z instruktorami sekcji 
SOK. 
11.00 – Wystawa grafik Alekse-
go Nowaka – sala wystawowa. 
11.30 – Kawiarenka Literacka 
– miejsce spotkań miłośników 
literatury na chwilę i na każdą 
chwilę. 
12.30 – O Kulturze w kulturze 

cz. I – spotkanie z zaproszonymi 
przedstawicielami samorządów, 
instytucji, organizacji, firm, itp. 
poświęcone budowaniu part-
nerstwa lokalnego, którego in-
tencją jest poprawa jakości życia 
kulturalnego, zaangażowanie się 
w życie kulturalne szerokiej bazy 
społecznej, dotarcie z ofertą 
kulturalną do grup, które do tej 
pory nie były nią zainteresowa-
ne, poszukiwanie nowatorskich 
rozwiązań, wzbogacenie wiedzy 
o potrzebach i oczekiwaniach 
różnych grup społecznych w 
zakresie kultury, itp.  
13.00 – SOK SHOW – program 
artystyczny, podczas którego 
wystąpią soliści Studia Piosenki 
SOK, zespół TRANS oraz Sulęciń-
ska Scena Muzyczna. 
14.00 – O Kulturze w kulturze 
cz. II – otwarte spotkanie z 
mieszkańcami, którego intencją 
jest poprawa jakości życia kultu-
ralnego oraz zaangażowanie się 
w życie kulturalne.
 
27.09 – Niedziela 
18.00 – OLD SPICE GRILE – 
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minął miesiąc
Rzecz o browarze
Każdy szanujący się i podkreśla-
jący swoją wyjątkowość region 
w Polsce posiada swój lokalny 
browar. Również Ziemia Lubuska 
może się poszczycić posiadają-
cym długie tradycje piwowarskie 
Browarem w Witnicy, który pro-
dukuje szeroki wachlarz chmie-
lowego napoju z procentami. 
Niedawno wyjeżdżałem do ro-
dziny do centralnej Polski, m.in. 
do wujaszka, który bardzo lubi 
smakować regionalne piwka. Po-
stanowiłem zawieźć mu nasze z 
Witnicy. Niestety, objechałem 
cały Sulęcin i witnickich piwek 
nie znalazłem. Jakiś czas później 
zawitałem nad nasz piękny Bał-
tyk. Obowiązkowym punktem 
wyprawy nad morze jest oczy-
wiście smażona rybka. Do ryby 
poprosiłem o jakiś regionalny 
browarek i co mi obsługa zapro-
ponowała? Oczywiście Lubuskie 
z Witnicy.

Zakazany arbuz
Niniejszym ogłaszam, że chętnie 
podzielę się arbuzem z pracow-
nikami (i oczywiście szefem) su-
lęcińskiego sanepidu. Najmniej-
szy, jaki znalazłem niedawno w 
miejscowym markecie ważył 8,5 
kg. Moja rodzina tak dużego nie 
zje, a ja nie lubię marnować żyw-
ności. Poprosiłem więc obsługę 

sklepu o przecięcie arbuza na 
pół. Pani odmówiła twierdząc, 
że… zabronił tych praktyk sa-
nepid. Zapytałem, czy były ja-
kieś zgłoszenia zatrucia itp., ale 
nieee… Kolejny po prostu zakaz 
w Polsce pełnej zakazów. Chęt-
nie więc umówię się z sanepi-
dem na wspólny zakup arbuza. 
Proponuję koszty podzielić na 
pół. Przekrojenia dokonam nie-
odpłatnie. 

Związki nie dla pracowników
Z nazwy Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” należy usunąć przedrostek 
„niezależny”. Z solidarnością ta 
organizacja ma niewiele wspól-
nego. Jak inaczej wytłumaczyć 
fakt, że jej działacze nie zaprosili 
na uroczystości z okazji 35-lecia 
podpisania Porozumień Sierp-
niowych Premiera Rzeczypo-
spolitej Polskiej, najwyższego 
urzędnika władzy wykonawczej. 
Mamy prawo mieć własne poglą-
dy polityczne, mogą one być zu-
pełnie odmienne od stanowiska 
reprezentowanego przez partię 
rządzącą, ale nie mamy prawa 
zawłaszczać tylko dla siebie na-
szej wspólnej historii. 

Dożynki (nie) powiatowe
30 sierpnia mieliśmy w Sulęci-
nie dożynki… no właśnie, jakie 

to były dożynki? Powiatowo-
-gminne, czy raczej gminne? 
Na Winnej Górze swoje specjały 
serwowały sołectwa gminy Su-
lęcin (polecam pierogi z ciasta 
drożdżowego z Wielowsi), ale 
gdzie było stanowisko z gminy 
innej niż Sulęcin? Powiat to rów-
nież gminy Torzym, Lubniewice, 
Słońsk i Krzeszyce. Wszystkie 
mają również charakter wiejski 
(szczególnie Krzeszyce i Słońsk), 
więc dlaczego nie pojawiły się 
na powiatowym święcie plo-
nów? Wśród gości nie widziałem 
żadnego z włodarzy ww. gmin. 
No i wreszcie jeszcze jedno py-
tanie. Dlaczego nie było posłan-
ki Bożeny Sławiak, wywodzącej 
się z gminy Sulęcin, pierwszego 
starosty sulęcińskiego i autora 
powstania tego powiatu? Pro-
ste – nie otrzymała zaproszenia, 
co można uznać nie tylko za 
ogromne faux pas, ale też czy-
stą złośliwość, zwłaszcza, że dla 
„czerwonych” posłów zaproszeń 
nie zabrakło.

Opinie nielegalne?
W mojej skrzynce na listy znala-
złem niedawno kolejną publika-
cję pt. „Opinie”. Teksty jak zwykle 
były podpisane przez Stanisława 
Kubiaka. W jednym z nich zosta-
łem wezwany do publicznego 
ujawnienia informacji dot. osób 

lub instytucji, które współpra-
cują ze mną w ramach gazety 
Przekrój Lokalny. Niniejszym 
informuję pana Kubiaka, że ja 
osobą publiczną nie jestem i na 
jego pytania odpowiadać nie za-
mierzam. Jak jest taki ciekawy, 
to niech zwróci się do instytucji 
państwowych z wnioskiem o 
udostępnienie informacji pu-
blicznej. Na marginesie chciał-
bym publicznie zadać radnemu 
powiatowemu S. Kubiakowi py-
tanie, czy periodyk pt. „Opinie”, 
którego jest autorem zareje-
strował w Sądzie Okręgowym w 
Gorzowie Wlkp. i w innych nie-
zbędnych instytucjach? Zgod-
nie z ustawą Prawo Prasowe taki 
obowiązek ciąży na wszystkich 
wydaniach o charakterze cyklicz-
nym. Jak się nie mylę „Opinii” 
ukazało się już kilkanaście. Stro-
na tytułowa nie spełnia jednak 
wymagać ww. ustawy. Czyżby 
zatem pan Kubiak łamał prawo?

Adam Piotrowski

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. K.
zatrudni

SPAWACZY TIG-141
Praca w Niemczech (Schwedt)
CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu

tel. 503 154 268

Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi 
w zakresie sprzątania w branży turystycznej

Naszą dewizą jest służyć!

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

OPIS STANOWISKA:
Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina 

Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

• Nie wymagane doświadczenie
• Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych

• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,                     
początkującą lub zmieniającą zawód

zatrudni na stanowisku:

OFERUJEMY:
• Gruntowne wprowadzenie do zawodu

• Umowa o pracę - niepełny etat
• Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku

• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

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

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

kabaret babski 
Śmiech przedłuża życie, za-
pewnia zdrowie i poprawia 
samopoczucie, stąd stały jego 
deficyt! Porcję szczerego śmie-
chu zapewni państwu spektakl 
kabaretowy ”OLD SPICE GIRLS” 
czyli babski kabaret. W jego 
skład wchodzą trzy artystki o 
dużym i zróżnicowanym dorob-
ku scenicznym: Emilia Krakow-
ska, Lidia Stanisławska, Barbara 
Wrzesińska. Łączy je poczucie 
humoru, wyczucie nonsensu 
sytuacyjnego… żartobliwy sto-
sunek do płci przeciwnej. “Do-
kładają”, więc panom w zabawny 
sposób, wykorzystując teksty 
znakomitych twórców: Tuwima, 
Hemara, Brechta, Czubaszek 
czy Korpolewskiego. Półtorago-
dzinny spektakl nawiązuje do 
tradycji klasycznego literackiego 
kabaretu gdzie skecz, monolog 
przeplatany jest piosenką cza-
sem gorzką, częściej dowcipną 
i gdzie zawsze można liczyć na 
dobrą puentę...
 
Bilety:
Przedsprzedaż: 33 zł  
W dniu występu: 40 zł 
Bilety do kupienia w SOK i Bi-
bliotece Publicznej 
Rezerwacja telefoniczna: 95 755 
24 77

Sulęciński Ośrodek Kultury
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

Puchar Przyjaźni zostaje w Sulęcinie

Już w piątek 11.09. 
dziesięcioosobowa re-
prezentacja wędkarzy 
z Koła PZW Nr 1 w Sulę-
cinie wyjechała do Frie-
dland. Po przyjeździe 
na miejsce zostaliśmy 
zakwaterowani, wraz z 
wędkarzami z Kamen 
w Pensjonacie Angeliki 
Schenk w miejscowości 
Niewisch nad ogrom-
nym jeziorem Schwie-
loch. O godz. 17.00 
przewodniczący nie-
mieckiego koła wędkarskiego z 
Schadow – Herald Seidler przy-
witał nas w imieniu burmistrza 
Friedland i zaprosił nad jezioro, 
na którym w sobotę miały odbyć 
się zawody wędkarskie. Nad je-
ziorem w Schadow spotkaliśmy 
się z wędkarzami z Friedland i 
Beeskow. Wieczorem wszyscy 
uczestnicy spotkania spędzili 
czas przy wspólnej kolacji. Kol. Se-
idler przedstawił harmonogram  
trzydniowego spotkania wraz z 
sobotnimi zawodami wędkar-

Coroczne zawody wędkarskie o Puchar Przyjaźni Miast Partnerskich – Beeskow, Kamen, Frie-
dland, Sulęcin  - 2015 zwyciężyła drużyna z Sulęcina. Wędkarze rywalizowali 12 września na 
małym jeziorku w jeziorku w Schadow, gmina Friedland w Niemczech.

skimi. Wieczorne spotkanie było 
okazją do wspomnień z poprzed-
nich spotkań i nawiązywania no-
wych znajomości. W sobotę rano, 
po śniadaniu, wyjechaliśmy do 
Schadow na zawody wędkarskie. 
W zawodach, poszczególne mia-
sta partnerskie wystawiły trzy 
osobowe drużyny. Po losowaniu 
stanowisk i przedstawieniu regu-
laminu połowów, o godz. 10.00 
rozpoczęła się pierwsza tura 
zmagań wędkarskich. Wędkarzy 
z Sulęcina reprezentowała druży-

na w składzie: Sekuła Ry-
szard, Matelski Sławomir 
i Uller Wiesław. Pierwsza 
tura zawodów trwała do 
godz. 13.30. Przy pięknej, 
słonecznej pogodzie bra-
ły małe płotki, leszczyki i 
ukleje. Złowione zostały 
dwa karpie, ale jeden z nich 
wrócił do wody ze względu 
na mały wymiar. O godz. 
13.30, sędziowie zważyli 
złowione ryby. Po pierw-
szej turze okazało się, że 
wyraźnym pretendentem 

do wygrania zawodów była dru-
żyna z Sulęcina, której zawodnicy 
złowili 7,54 kg ryb.
Podczas przerwy między tura-
mi uczestnicy zawodów wraz z 
osobami towarzyszącymi zostali 
zaproszeni na grillowany obiad 
sporządzony przez kolegów z 
Koła wędkarskiego z Schadow. 
Od godz. 14.30, po ponownym 
losowaniu stanowisk, rozpoczę-
ła się druga tura zawodów, która 
trwała do godz. 16.30. Po skoń-
czonych zawodach, sędziowie 

  Ryszard Sekuła, zwycięzca klasyfikacji indywidualnej  
  w akcji

22 sierpnia nad Jeziorem Trze-
cim (Owiecko Duże) odbyło się 
szkolenie wędkarskie oraz II Mini 
Turniej Szkółki Wędkarskiej „Li-
nek Kroczek”. Nad brzegiem tego 
malowniczego akwenu stawiło 
się jedenastu zawodników wraz 
z opiekunami i rodzicami. Szkole-
niem oraz praktycznymi pokaza-
mi typu zajął się kol. Dawid Mela-
nowicz.
Zawody trwały 2,5 godz. i odbyły 
się na żywej rybie. Po zważeniu 
rybki w dobrej kondycji powróciły 
z powrotem do jeziora. Po sporto-
wej rywalizacji dzieci i opiekuno-
wie zaproszeni zostali do wspól-
nego pieczenia kiełbasek. 
Na zakończenie turnieju uczestni-
cy zapoznali się z końcową klasyfi-
kacją oraz otrzymali materiały dy-
daktyczne, pamiątkowe dyplomy, 
a zwycięzcy zawodów puchary.

SULĘCIN

Szkolenie i zawody dla najmłodszych w „Linie”

 Wyniki zawodów:
01. Mateusz Dziedzic – 2210 pkt.
02. Ada Gajewska – 1670 pkt.
03. Roksana Lorenz – 1390 pkt.
04. Maja Klimczak – 1360 pkt.
05. Patryk Śmiecikowski– 1240 
pkt.
06. Maciej Zając – 1220 pkt.
07. Adrian Orkiszewski – 1100 pkt.
08. Michał Jałocha – 860 pkt.
09. Mikołaj Dąbrowski – 600 pkt.
10. Filip Gęśowski – 540 pkt.
11. Kamil Melanowicz – 430 pkt.

Sponsorami imprezy byli: Komi-
sja ds. Młodzieży przy ZO PZW 
Gorzów Wlkp. oraz Judyta Kułacz-
kowska – Konfekcja Dziecięca „NI-
COL” – Sulęcin. Serdecznie dzięku-
jemy za wsparcie.

Koło PZW „Lin” w Sulęcinie
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

Zawody Wędkarskie „GRND PRIX Lubuskich Pereł” 2015
5 września 2015 r. na jeziorze 
Ostrowskim koło Sulęcina odbyła 
się IV runda Wędkarskiego Grand 
Prix Lubuskich Pereł. W zawodach 
udział wzięły reprezentacje węd-
karzy z czterech gmin należących 
do porozumienia „Lubuskie Per-
ły”: gmina Lubrza, gmina Łagów, 
gmina Lubniewice i gmina Sulę-
cin.
Już od godziny 7.00 wędkarze 
przybywali nad jezioro Ostrow-
skie. O godzinie 8.00 w imieniu 
burmistrza Sulęcina Dariusza Ej-
charta oraz gospodarza zawodów 
- Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie, za-
wody zainaugurował pan Ryszard 
Stachowiak Prezes Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie. Przywitał wędkarzy, 
przedstawił regulamin zawodów 
i rozlosował stanowiska dla po-
szczególnych grup. Zawody roz-
poczęły się o godz. 9.00 i trwały 
do godz. 13.00. Pogoda była iście 
wędkarska, mały deszczyk, silny 
wiatr i dużo słońca. Ryby brały 
różnie. Jak się później okazało wy-
niki nie były wcale złe. Gospoda-
rze zawodów przywitali wędkarzy 
porannym śniadaniem z gorącą 
kiełbaską, a po zawodach smacz-
ną grochówką, którą w trakcie 
zawodów ugotował kolega Piotr 

10% rabatu
na okna sonarol

za okazaniem gazety!

W ofercie 
drzwi wej-

ściowe 
i bramy 

garażowe 
KMT 

Cichała.
Po zakończeniu zawodów prace 
rozpoczęła Komisja sędziow-
ska w składzie: R. Stachoiwiak 
– Sędzia Główny, Sędziowie po-
mocniczy: W. Uller, J. Przybył, G. 
Ludwiczak oraz prezesi Kół z Lub-
niewic i Łagowa. W godzinach od 
13.00 do 15.00 trwał piknik węd-
karski połączony z wręczaniem 
pucharów i nagród dla indywi-
dualnych zwycięzców w III Grand 
Prix Lubuskich Pereł. Puchary dla 
zwycięskich drużyn oraz nagro-
dy indywidualne wręczali: bur-

mistrz Sulęcina - Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Lubniewic 
- Katarzyna Szczepańska, wójt 
Łagowa - Czesław Kalbarczyk, 
członek zarządu Powiatu Sulęciń-
skiego - Tomasz Prozorowicz oraz 
prezes Koła PZW nr 1 w Sulęcinie 
- Ryszard Stachowiak.
Wyniki IV rundy wędkarskiego 
Grand Prix Lubuskich Pereł nad 
jeziorem Ostrowskim koło Sulę-
cina
Drużynowo:
I - Gmina Łagów - 21 pkt
II - Gmina Lubniewice - 35 pkt

III - Gmina Lubrza - 37 pkt
IV - Gmina Sulęcin - 40 pkt
Indywidualnie: 
Ignaszak Władysław - Łagów – 
4990 pkt
Sekuła Ryszard – Sulęcin – 4140 
pkt
Łukasik Edward – Łagów – 4130 
pkt
Górski Leszek – Łubrza – 3790 pkt
Szczepański Sławomir – Lubnie-
wice – 3450

Klasyfikacja ostateczna zawodów 
wędkarskich z cyklu III Grand Prix 
Lubuskich Pereł:
Drużynowo: 
I miejsce – Gmina Łagów- 103 pkt
II –miejsce – Gmina Lubniewice – 
118 pkt
III miejsce – Gmina Lubrza – 158 
pkt
IV miejsce – Gmina Sulęcin – 179 
pkt
Indywidualnie: 
1. Dariusz Wiszniewski – Lubnie-
wice – 23 pkt
2. Bartek Dzierla – Łagów – 25 pkt
3. Janusz Stańczyk – Lubrza – 26 
pkt.

Tekst: R. Stachowiak
Foto: P. Cichała, J. Przybył

SULĘCIN

Puchar Przyjaźni zostaje w Sulęcinie
zważyli złowione ryby i ogłosili 
wstępne wyniki.
Klasyfikacja drużynowa: I miej-
sce  - Sulęcin – 13,4 kg; II miejsce  
- Beeskow; III miejsce – Kamen; IV 
miejsce – Friedland.
Klasyfikacja indywidualnie:  I 
miejsce – Sekuła Ryszard; Sulę-
cin – 6.9 kg, II miejsce – Matelski 
Sławomir, Sulęcin; III miejsce – 
Künstner Patrick, Kamen
Największą rybę - ponad kilogra-
mowego karpia złowił zawodnik 
z Friedland.
Puchar i nagrody dla zwycięz-
ców zostały wręczone na spo-
tkaniu z burmistrzem Friedland - 
Thomasem Hähle i burmistrzem 
Sulęcina Dariuszem Ejchartem 
na wieczornym spotkaniu na 
zamku w Friedland. Przechod-
nią, metalową, rybę – symbol 
zawodów prezesowi Koła węd-
karskiego z Kamen przekazał kol. 
Herald Seidler z Koła w Schadow. 
W przyszłym roku organizato-
rem zawodów wędkarskich o Pu-
char Przyjaźni Miast Partnerskich 
będzie Kamen. W niedzielę, po 
śniadaniu i pożegnalnej wizycie 
burmistrza Friedland w pensjo-
nacie wszyscy uczestnicy spo-
tkania udali się do swoich miast.

Tekst i fot. R. Stachowiak
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30 sierpnia 2015 r. w Sulęcinie 
odbyły się Dożynki Powiatowo 
– Gminne. Tegoroczne Święto 
Plonów obfitowało w atrakcje 
przygotowane z myślą zarów-
no o rolnikach, jak i pozostałych 
mieszkańcach naszej gminy i 
powiatu. W bogatym programie 
dożynkowym znalazły się propo-
zycje skierowane do dzieci oraz 
do osób dorosłych, dlatego też 
tego słonecznego dnia na obiek-
ty sportowe przy Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury licznie przybyły 
całe rodziny.
Uroczystość rozpoczął przemarsz 
barwnego korowodu dożynko-
wego, prowadzonego przez Sta-
rostów tegorocznych Dożynek: 
panią Anetę Maśluk i pana Ra-
dosława Cerbin. Na plac przed 
sceną główną wkraczali kolejno: 
Orkiestra OSP z Grochowa, Sta-
rostowie Dożynek, Starosta Su-
lęciński Patryk Lewicki oraz Bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 
wraz z zaproszonymi gośćmi, 
delegacje z miast partnerskich 
Friedland, Beeskow, Nowego To-
myśla i Związku Byłych Mieszkań-
ców Powiatu Wschodniotorzym-
skiego oraz delegacje wieńcowe 
z wszystkich sołectw gminy Sulę-
cin i Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych. Mszę świętą dziękczyn-
ną w intencji rolników celebrował 
ksiądz proboszcz Piotr Mazurek.

Stary budynek policji niszczeje

SULĘCIN

Uroczyste zakończenie żniw w Sulęcinie

Podczas ceremoniału dożynko-
wego głos zabrali gospodarze 
dożynek – starosta sulęciński 
Patryk Lewicki oraz burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, którzy 
skierowali do wszystkich rolni-
ków słowa podziękowania i uzna-
nia za ich wielomiesięczną ciężką 
pracę, dzięki której na nasze stoły 
trafiają codziennie wspaniałe wa-
rzywa, owoce, nabiał oraz świe-
ży, pachnący chleb. Tradycyjnie 
Starostowie Dożynek przekazali 
gospodarzom: staroście sulę-
cińskiemu, burmistrzowi Sulę-
cina oraz księdzu proboszczowi 
chleb upieczony z tegorocznych 
zbóż, który został podzielony i 
rozdany wśród uczestników uro-
czystości. Ponadto gospodarze 

powitali przybyłych na uroczy-
stość gości, wśród których zna-
leźli się: Maciej Mroczek poseł na 
Sejm RP, Bogusław Wontor poseł 
na Sejm RP, Thomas Hähle bur-
mistrz Friedland, Siegfrid Busse 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Beeskow, Paweł Mordal zastępca 
burmistrza Nowego Tomyśla, He-
inz Habermann przewodniczący 
Związku Byłych Mieszkańców Po-
wiatu Wschodniotorzymskiego 
oraz sołtysi, członkowie rad so-
łeckich, dyrektorzy powiatowych 
i gminnych jednostek organiza-
cyjnych i wielu innych gości.
Podczas Dożynek Powiatowo – 
Gminnych na scenie zaprezento-
wały się zarówno zespoły ludowe 
jak Obrzanie z Krosna Odrzań-

skiego, czy Słowianki z Lubniewic, 
jak i Orkiestra Dęta OSP Grocho-
wo, młodzież ze Szkoły Tańca 
WIKTOR, soliści Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 
oraz wokalista Maciej Barden. Dla 
dzieci przygotowano folkowe gry 
i zabawy oraz „dmuchańce”. Cie-
kawą propozycją dla rodzin było 
wypiekanie dożynkowego chle-
ba i bułek z Piekarnią Kultury oraz 
firmą Leks. Pokaz sztuki układania 
drzewek Bonsai oraz ich wystawę 
przygotował pan Alferd Rostkow-
ski - właściciel firmy Rostkowski 
Bonsai Nursery. Dla miłośników 
ciężkiego sprzętu przygotowano 
wystawę maszyn rolniczych oraz 
pokaz sprzętu wojskowego armii 
Stanów Zjednoczonych, stacjo-
nującej obecnie w Wędrzynie. 
Natomiast na stadionie miejskim 
rozegrany został towarzyski mecz 
piłki nożnej pomiędzy drużyną 
firmy MOLEX i Oldboyami Stali 
Sulęcin, który zakończył się wyni-
kiem 3:2.
W ramach tegorocznego Święta 
Plonów komisja konkursowa oce-
niła wieńce zgłoszone do konkur-
su na najładniejszy wieniec do-
żynkowy oraz stoiska zgłoszone 
do konkursu na najładniejsze sto-
isko dożynkowe. Za najbardziej 
interesujące i nawiązujące do 
tradycji uznano stoisko Sołectwa 
Drogomin. Drugie miejsce zdo-
było stoisko Sołectwa Żubrów, a 
trzecie miejsce przyznano Sołec-
twu Rychlik. Tytuł „najładniejsze-
go wieńca dożynkowego” otrzy-

mał wieniec przygotowany przez 
mieszkańców Ostrowa. Drugie 
miejsce przyznano Sołectwu 
Żubrów, a trzecie miejsce Sołec-
twu Rychlik. Nagrodę specjalną 
Starosty Sulęcińskiego w formie 
bonu o wartości 650,00 zł otrzy-
mało Sołectwo Żubrów za wspa-
niały wieniec z barankiem sulę-
cińskim. Bardzo emocjonującym 
punktem programu tegorocz-
nych dożynek był Turniej Sołectw 
„O złoty kłos Burmistrza”, w któ-
rym w konkurencjach sprawno-
ściowych zmierzyło się 10 drużyn 
sołeckich oraz drużyna żołnierzy 
Armii Stanów Zjednoczonych. 
W turnieju zwyciężyli przedsta-
wiciele Sołectwa Trzemeszno. 
Drugie miejsce zdobyła drużyna 
Sołectwa Żubrów, a trzecie miej-
sce przypadło Sołectwu Brzeźno. 
Wieczór uczestnikom Święta Plo-
nów umilała Biesiada Dożynkowa 
przy akompaniamencie akorde-
onisty. Jednym z ostatnich punk-
tów dożynkowego programu był 
Kabaretowy Dobry Wieczór, w 
ramach którego na scenie zapre-
zentowały się Inicjatywa Scenicz-
na FRUUU oraz kabaret ZALOTKA. 
Zabawę zakończyło dożynkowe 
disco.
Wszystkim rolnikom oraz osobom 
związanym z pracą na roli serdecz-
nie dziękujemy za ich trud i ciężką 
pracę.

Tekst i foto: Urząd Miejski w 
Sulęcinie
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Zapewniamy transport, montaż, sprzedaż ratalną
Już dziś umów się na bezpłatny pomiar okien i drzwi!!!
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1 września 2015 roku w Sulęcinie 
odbyła się uroczystość z okazji 
76. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. W tym dniu oddano 
hołd wszystkim tym, którzy nie 
dbając o swoje bezpieczeństwo, 
poświęcili życie, walcząc w obro-
nie kraju oraz wszystkim prze-
śladowanym w imię ideologii 
nazistowskiej. Obchody odbyły 
się przy płycie pamiątkowej w 
Parku Bankowym. W uroczy-
stości uczestniczyli Kombatan-
ci, Inwalidzi Wojenni, Sybiracy, 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, sulęcińskich instytucji, 
placówek oświatowych, służb 
mundurowych oraz mieszkańcy 
Sulęcina, w tym młodzież z su-

SULĘCIN

Upamiętnili heroiczną walkę 
Polaków na Westerplatte

lęcińskich szkół oraz przedszko-
laki. Zgromadzeni przy płycie 
pamiątkowej sulęcinianie wysłu-
chali Hymnu Polski. Uczestników 
uroczystości powitał burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, który 
odczytał referat okolicznościo-
wy. Głos zabrał także starosta 
sulęciński Patryk Lewicki. War-
szawiankę na trąbce odegrał 
Krzysztof Kaniuczok, przy 
akompaniamencie grającego 
na bębenku Mikołaja Samar-
skiego z Orkiestry Dętej OSP w 
Grochowie. 

Tekst i foto: 
M. Szybowicz/ UM w Sulęcinie

Przygotowując się do nowego 
roku w budynku szkoły  poma-
lowano dwie klasy lekcyjne, szat-
nię, kuchnię wraz z zapleczem, 
szatnię przy sali gimnastycznej, 
pomieszczenia socjalne pracow-
ników. Zakupiono do  kuchni  
zmywarkę i naświetlacz. Dopo-
sażono w nowe ławki i krzesła 
dwa gabinety oraz salę oddziału 
przedszkolnego.
Wójt Janusz Krzyśków zlecił za-
kup 28 szafek dla uczniów klas 
III – VI  i 10 szafek “Porządkuś” 
dla uczniów klas drugich. Szafki 
metalowe ze skrytkami posłużą 
uczniom klas starszych do prze-
chowywania książek i przyborów 
szkolnych oraz odzieży, a szafki 
“Porządkuś” są przystosowane 
do przechowywania odzieży i 
obuwia dzieci młodszych.                                                                                                                                 
W bieżącym roku w klasach I – 
III szkoły podstawowej będzie 
realizowany ogólnopolski pro-
jekt „Edukacja przez szachy w 
szkole”. Jednym z głównych za-
łożeń projektu jest zwiększenie 

Nowy rok szkolny 2015/2016
SŁOŃSK

1 września br.  na uroczystym apelu uczniowie Zespołu Szkół w Słońsku rozpoczęli nowy 
rok szkolny. Podczas przemówień Janusz Krzyśków wójt Gminy Słońsk i Urszula Jarmusz-
ka dyrektor szkoły, życzyli uczniom i pracownikom sukcesów, wytrwałości  i satysfakcji 
z wykonywanych obowiązków. W bieżącym roku w szkole pracować będzie 39 na-
uczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. W Szkole Podstawowej im. Przyjaźni 
Narodów będzie 308 uczniów w 14 oddziałach, w Publicznym Gimnazjum 137 uczniów 
w 6 oddziałach oraz 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych.

umiejętności matematycznych, 
szczególnie w zakresie logiki, 
orientacji przestrzennej, myśle-
nia analitycznego, rozwiązywa-
nia problemów oraz kształtowa-
nia ważnych cech osobowości 
(koncentracja, intuicja, odpowie-
dzialność).
Z dniem pierwszego września 
próg Przedszkola Samorządowe-

go w Słońsku przekroczyło 125 
dzieci. Pierwsze dni nie będą dla 
nich łatwe, szczególnie dla trzy-
latków. Dzieci zostaną otoczone 
opieką przez 6 wychowawców I 
8 pracowników obsługi. 

Zespół Szkół w Słońsku
www.slonsk.pl



20 nr 9(45)/2015 17 września 2015

E-Granica - działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego pogranicza               
- platforma wymiany doświadczeń 
w obszarze trnasgranicznym

„e-Granica” to całkowicie BEZPŁATNA, oficjalna aplikacja            
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Aplikacja „e-Granica” jest innowacyjną informa-
cyjno-komunikacyjną technologią wykorzystywaną 
zarówno przez turystów, jak również przez firmy 
transportowe, przedstawicieli handlowych czy ku-
rierów podróżujących i pracujących na pograniczu 
lubusko-brandenburskim.

e-Granica pozwala w prosty i wygodny sposób, na 
bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące bezpie-
czeństwa ludności. Każdy użytkownik aplikacji po-
biera aktualne ostrzeżenie meteorologiczne i hydro-
logiczne. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy przygrani-
cza sprawdzą aktualne informacje o utrudnieniach 
na drogach jakie występują w regionie. Przy pomocy 
aplikacji można określić swoją lokalizację, aby lepiej 
móc zlokalizować zagrożenia w okolicy. Aplikacja 
dostarczy ponad to wielu informacji o wydarzeniach 
kulturalnych czy atrakcjach turystycznych regionu. 
Na interaktywnych mapach można sprawdzić aktu-
alne zagrożenia przeciwpowodziowe, sytuację bu-

rzową oraz rozmieszczenie instytucji, które w 
sytuacjach zagrożenia życia lub mienia udzielą 
pomocy. W dziale „WARTO WIEDZIEĆ” użyt-
kownik ma możliwość zapoznania się z szerokim 
wachlarzem poradników oraz informacji o waż-
nych instytucjach w regionie. Dowiedz się jakie 
są rodzaje alarmów, aby móc je w razie niebez-
pieczeństwa rozpoznać oraz jak udzielić pierw-
szej pomocy.

Aplikację „e-Granica” można bezpłatnie ścią-
gnąć na smartfony i tablety, doskonale sprawdzi 
się w prowadzeniu podróżujących do celu. Z 
aplikacji „e-Granica” będzie mógł korzystać każ-
dy obywatel przekraczający granicę polsko - nie-
miecką, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla 
obu stron projektu. Wszystkie informacje znaj-
dujące się w naszej aplikacji są aktualizowane 
na bieżąco, dzięki czemu będziesz miał zawsze 
aktualne dane.

W projekt e-Granica zaangażowali się: Martin Wilke, 
przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Środkowa Odra 
e.V., Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, nadinspektor 
Ryszard Wiśniewski, komendant Wojewódzki Policji w 
Gorzowie Wlkp. oraz Jacek Wójcicki, przewodniczący Sto-
warzyszenia Gmin Polskich „Pro Europa Viadrina”.

Funkcjonalności:
•	 Interaktywne menu główne
•	 Przeglądanie listy komunikatów hydrologicznych                

i meteorologicznych
•	 Zlokalizowanie zagrożeń powodziowych na 

interaktywnej mapie
•	 Przeglądanie informacji drogowych
•	 Przeglądanie informacji kulturalnych i turystycznych
•	 Zapoznanie się z szeroką gamą poradników                     

w sytuacjach kryzysowych
•	 Zapamiętanie swoich ustawień i lokalizacji
•	 Automatyczne pobieranie aktualnych danych.

Projekt „e-Granica - działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze trans-
granicznym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

Aplikacja „e-Granica” jest dostępna dla systemów 
Android, iOS oraz WindowsPhone.

„Pobierz aplikację E-Granica i poczuj 
się bezpieczniej – Katarzyna Osos, 
Wojewoda Lubuski” 
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REGION

S3 w korkach

Tegoroczne miesiące wakacyj-
ne w Polsce biły rekordy tem-
peratury. Nic więc dziwnego, że 
rzesze Polaków za cel swojego 
urlopu wybrały nasz rodzimy 
Bałtyk z pięknymi, piaszczysty-
mi plażami. Nad morze trzeba 
jednak jakoś dotrzeć. Najlepszą 
drogą prowadzącą z południa 
na północ w zachodnim pasie 
Polski jest droga ekspresowa 
S3. Najlepszym i zarazem naj-
gorszym. Trasa ciągle nie jest 
dokończona. Korki tworzą się 
przede wszystkim na odcinkach 
obwodnic Międzyrzecza i Gorzo-
wa Wlkp. Od Sulechowa na połu-
dnie jest trochę lepiej, tam za to 
jednak jest bardzo niebezpiecz-
nie. Spieszący się kierowcy łamią 
przepisy drogowe, czym często 
doprowadzają do groźnych wy-
padków.
Obwodnice za 2 lata
Najszybciej doczekamy się ob-
wodnicy Międzyrzecza. Budową 
drugiego pasa jezdni na odcinku 
6,4 km zajmuje się Budimex. Pra-
ce są tam dość zaawansowane 
(GDDKiA szacuje je na 30 proc.). 

Kolejny rok urlopowicze korzystający z S3 musieli w niektórych miejscach uzbroić się w cierpliwość. Przez korki podróż nad morze 
i z powrotem trwała znacznie dłużej. Sprawdziliśmy jak długo potrwa budowa wszystkich odcinków drogi.

Inwestycja ma być oddana w 
czerwcu 2017 r. Oprócz drugie-
go pasa jezdni na tej obwodnicy 
powstanie jeszcze jeden węzeł 
łączący S3 z drogą wojewódz-

ką nr 137. To szczególnie dobra 
wiadomość dla mieszkańców 
jadących od strony Sulęcina, 
którzy wjadą na „ekspreswókę” 
bez konieczności przejeżdżania 

przez Międzyrzecz. 
Kilka miesięcy póź-
niej, bo w sierpniu 
2017 otwarty zosta-
nie drugi pas obwod-
nicy Gorzowa Wlkp. 
Patrząc na stan robót 
na odcinku mierzą-
cym 11,6 km na razie 
trudno w to uwie-
rzyć. Inwestor, firma 
Dragadas z Hiszpanii 
mierzy się jednak z 
trudnym geologicz-
nie terenem. Firma 
musi wybierać zbyt 
miękkie podłoża (po-
wodem jest Warta) i 
sypać nasypy.

Szybciej do Zielo-
nej Góry
Budowa drugiego 
pasa jezdni S3 od 
Sulechowa do Zielo-

nej Góry podzielona jest na dwa 
etapy. W pierwszym, do sierpnia 
2017 r. powstanie cały odcinek 
dwupasmowej trasy. „Wąskim 
gardłem” pozostanie tylko jed-

nopasmowy most przez Odrę. 
Tym drogowcy zajmą się w dru-
gim etapie. Na miejscu starego 
mostu ma do sierpnia 2019 po-
wstań zupełnie nowy z dwoma 
pasami w obie strony. 

S3 na południe
Z Zielonej Góry d Nowej Soli 
po nowym dwupasmowym od-
cinku S3 pojedziemy dopiero 
jesienią 2018 r. Trochę szybciej 
zostanie otwarty odcinek do 
Niedoradza. Dla Lubuszan jed-
nak równie ważny jest odcinek 
do węzła z autostradą A4 w Le-
gnicy. Obecnie GDDKiA jest na 
etapie rozstrzygania przetargów 
na ich budowę. Trudno więc 
wskazać konkretny termin za-
kończenia prac, będzie to jednak 
zapewne 2019 r. Od Legnicy do 
granicy z Czechami dojedziemy 
S3, według szacunków Minister-
stwa Infrastruktury, w 2020 r.

Adam Piotrowski 

Obwodnica Międzyrzecza zostanie poszerzona o węzeł z drogą wojewódzką nr 137
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Na sygnale  

Kolejne przypadki rażących 
naruszeń przepisów w ruchu 
drogowym

7 września w Grochowie po-
licjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego samo-
chodem ciężarowym marki 
Mercedes, który przekroczył w 
terenie zabudowanym dozwo-
loną prędkość o 63 km/h. Na 
28-letniego kierującego poli-
cjanci nałożyli mandat karny 
w wysokości 500 złotych i 10 
punktów karnych zatrzymując 
przy tym prawo jazdy na okres 
3 miesięcy.
Dzień później w Sulęcinie na 
ul. Lipowej kierująca samocho-
dem osobowym marki Audi 
potrąciła mężczyznę, który 
zgodnie z przepisami przepro-
wadzał rower przez przejście 
dla pieszych. Za rażące naru-
szenie przepisów ruchu dro-
gowego policjanci zatrzymali 
42-letniej kobiecie uprawnie-
nia do kierowania. W tym przy-
padku sporządzony zostanie 
wniosek o ukaranie. Sąd może 
orzec zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych do lat 
3.

Nietrzeźwi rowerzyści

28 sierpnia policjanci Wydziału 
Prewencji KPP w Sulęcinie w 
ciągu jednego dnia zatrzymali 

pięciu nietrzeźwych rowerzy-
stów. Pierwszy kierujący ro-
werem do kontroli drogowej 
został zatrzymany w Krępinach 
- po zbadaniu stanu trzeźwo-
ści okazało się, że mężczyzna 
miał 0,60 promila alkoholu w 
organizmie. Drugi rowerzysta 
zatrzymany został w Żubrowie 
- 1,9 promila. Z kolei skontrolo-
wany w Sulęcinie na ul. Lipowej 
trzeci cyklista miał 0,7 promila.
W Słońsku do kontroli drogo-
wej policjanci zatrzymali ko-
lejnego nietrzeźwego kierują-
cego rowerem. Wynik badania 
wskazał, że mężczyzna kiero-
wał rowerem mając 1,6 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Rekordzistą okazał się jednak 
mężczyzna, którego zatrzymali 
policjanci na drodze Kołczyn-
-Maszków. Badanie wykazało 
u niego 2,4 promila alkoholu w 
organizmie. 
Nieodpowiedzialni kierujący 
odpowiedzą przed sądem - za 
powyższe wykroczenie grozi 
kara grzywny do 5 tys. złotych 
oraz możliwość orzeczenia za-
kazu prowadzenia pojazdów 
inne niż mechaniczne na okres 
od 6 miesięcy do lat 3.

Bez uprawień i z amfetaminą

W czwartek 13 sierpnia w Przę-
ślicach do kontroli drogowej 
wytypowany został motocykli-
sta na zachodniopomorskich 
numerach rejestracyjnych. 
Poproszony o okazanie doku-
mentów mężczyzna nagle ru-
szył. Ucieczkę uniemożliwiło 

mu jednak przytomne zacho-
wanie policjanta. Powód unik-
nięcia kontroli po chwili był już 
znany - mężczyzna nie posiadał 
uprawnień do kierowania. Ale 
jak się okazało to nie był koniec 
kłopotów 29-letniego miesz-
kańca województwa zachod-
niopomorskiego. Przy nim po-
licjanci znaleźli biały proszek w 
woreczku strunowym. Badanie 
wykazało, że były to 32 gramy 
amfetaminy. Mężczyzna został 
więc zatrzymany. Grozi mu do 
3 lat pozbawienia wolności. 

998
Pracowita noc strażaków po-
wiatu sulęcińskiego

1 września w godzinach wie-
czornych na trenie powiatu 
wystąpiły anomalia pogodowe 
w związku z którymi do Stano-
wiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Sulęcinie 
zaczęły wpływać liczne zgło-
szenia od mieszkańców z proś-
bą o interwencję. Strażacy z 
powiatu sulęcińskiego usuwali 
powalone drzewa, wypompo-
wywali wodę z zalanych bu-
dynków oraz udzielali pomocy 
mieszkańcom w zwalczaniu 
skutków silnych wiatrów. Łącz-
nie Straż Pożarna interwenio-
wała 68 razy. 

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

Wrzesień
14.09-20.09 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
21.09-27.09 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
28.09-04.10 – Apteka „Lubfarm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie
Październik
05.10-11.10 – Euro-apteka przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie

Która apteka czynna?

Sulęcin, ul. Pineckiego 
1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

Podczas spotkań młodzież 
współpracujących miast Sulęcin 
- Beeskow tworzyła kreatywne 
obrazy graffiti na ścianach bu-
dynków. W tym roku tematem 
przewodnim i hasłem – klu-
czem było słowo ,,ekspedycja”. 
Na pierwszy ogień poszła ściana 
budynku sali gimnastycznej su-
lęcińskiego gimnazjum. Uczest-
nicy projektu zrobili z niej wielki, 
kolorowy plakat – namalowali 
spray’em wszystko co przyszło 
im do głowy i skojarzyło się z 
hasłem przewodnim projektu. 
Pozornie niepasujące do siebie 
oddzielne elementy stworzyły 
wielką, patchworkową, połączo-
ną tematycznie całość, a co naj-
ważniejsze bajecznie kolorową! 
W czwartek 27 sierpnia młodzież 
wraz z animatorami pojechała 
tworzyć artystyczne graffiti do 
Beeskow, gdzie zwykle odbywa-
ły się spotkania w ramach Graffiti 
Camp. W Sulęcinie uczestnicy 
projektu malowali pierwszy raz. 
29 sierpnia fotogaleria z doko-
nań młodych grafficiarzy została 
zaprezentowana na Festiwalu 
Kultury Młodzieżowej ,,Ostrale” 
w Dreznie.
Głównym koordynatorem pro-
jektu z Polski była Aleksandra 
Kosek, z Niemiec Hans Cord 
Vőlxen oraz Sarah Ihlefeldt, 
natomiast animatorem Tomasz 
Walenciak. Młodzi graficiarze 
tworzyli pod okiem instrukto-
rów: Floriana Bőlike oraz Chris-
tophera Kugler

Ewa Kaczmarzyk

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.

SULĘCIN

Graffiti Camp 2015
W ramach współpracy 
sulęcińskich gimnazjali-
stów z klubem młodzieżo-
wym z Beeskow w dniach 
24-29 sierpnia po raz 
czwarty odbyła się impre-
za Graffiti Camp. 

RZETELNOŚĆ

MIEJSCE

6

Zbigniew

SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać

KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni
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