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Dwaj policjanci skazani  
i wyrzuceni ze służby

POWIAT SULĘCIŃSKI

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą
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www.przekrojlokalny.pl

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

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
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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

>> cd. na s. 9

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

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. uznał, że dwóch policjantów przesadziło pod-
czas interwencji w Lemierzycach w gminie Słońsk. Za przekroczenie uprawnień 
obaj zostali skazani na pół roku więzienia z zawieszeniem na dwa lata.

W numerze:

95 755 39 15

>> cd. na s. 7

O prostych gestach i ludz-
kiej pomocy...

STR. 10

STR. 17

SULĘCIN

Sprawę założyli policjantom 
poszkodowani bracia Zygmunt 
i Zbigniew Zastryżni z Lemie-
rzyc. Wcześniej prokuratura w 
Strzelcach Krajeńskich dwukrot-
nie umorzyła sprawę. Do zdarze-
nia doszło ponad dwa lata temu 
w Lemierzycach. Według relacji 
braci i świadków zdarzenia po-
licjanci po słownej pyskówce 
wyszli z samochodu i zaczęli bez 
powodu bić Zygmunta i jego 

kolegę. Gdy Zbigniew chciał to 
przerwać, jemu też się oberwało. 
Zdaniem sądu mundurowi użyli 
pałki służbowej i gazu w sytu-

acji, która tego nie uzasadniała. 
- Nikt nie atakował policjantów. 
Kolejne przechodzące osoby sta-
rały się interweniować, pytać funk-
cjonariuszy, dlaczego zachowują 
się tak wobec pana Zastryżnego. 
Wyjaśnienia policjantów sądu nie 
przekonują – mówiła podczas 
ogłaszania wyroku sędzia spra-
wozdawca Renata Nowosadzka.

Powiat chce wyremontować 
drogę z Grabowa do Walewic

POWIAT SULĘCIŃSKI

Na zadanie pod dokładną na-
zwą „Przebudowa dróg powia-
towych nr 1247F Grabów – Wa-
lewice – A2 i nr 1259F St. kol. 

Plan remontu drogi został zgłoszony pod koniec 2015 
r., jeszcze przez poprzedni Zarząd, na którego czele stał 
starosta Patryk Lewicki. Podczas głosowania nad wnio-
skiem wszyscy radni zgodnie byli za realizacją inwestycji.

Drzewce – Koryta” radni zgodzili 
się zabezpieczyć środki w budże-

>> cd. na s. 14
22 Międzynarodowy 
Zjazd Cyklistów za 
nami

„Zawsze mogę liczyć 
na wsparcie dobrych 
ludzi”

SULĘCIN

STR. 4

Wieści z Senatu

ROZMOWA PRZEKROJU

O bieżących sprawach roz-
mowa z senatorem Włady-
sławem Komarnickim
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Prąd w XXI w. to luksus?
Na początku października mu-

siałem wybrać się na chwilę do 
naszej Polskiej stolicy. „Na chwi-
lę”, to dobre określenie zważyw-
szy, że podróżowałem w obie 
strony łącznie samochodem i 
pociągiem 9 godzin, a na miej-
scu w Warszawie przebywałem 
2 godziny. Stwierdziłem jednak, 
że dnia nie stracę – wystarczy 
laptop i telefon i można sporo 
przez 8 godzin podróży pocią-
giem zrobić. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy podłączyłem 
się do gniazdka w pociągu typu 
InterCity relacji Berlin – War-
szawa Wschodnia a prąd… nie 
popłynął. Uprzejmy konduktor 
poinformował mnie, że do prą-
du w pociągu można się pod-
łączyć tylko w klasie I, ja nato-
miast miałem wykupiony bilet 
w kl. II. Postanowiłem przenieść 
się do wagonu restauracyjne-
go, by spróbować popracować 
przy szczęku widelców innych 
pasażerów, tam jednak w ogóle 
nie było żadnego gniazdka. Nie 
poddałem się tak łatwo i osta-
tecznie rozsiadłem się w wago-
nie kl. I. Co prawda konduktorzy 
kręcili nosem, ale jakoś im wy-
tłumaczyłem, że bez laptopa tej 
podróży nie przeżyję. To jednak 
dla mnie szokujące, żeby te tro-
chę zużytego prądu było luksu-
sem zarezerwowanym tylko dla 
klientów klasy I.

To jednak pestka w porówna-
niu z innym przypadkiem. Nasz 
kolega redakcyjny Lech Mali-
nowski z Międzyrzecza po nie-
dawnej przeprowadzce przez 30 
dni czekał, aż zakład energetycz-
ny podłączy mu prąd do miesz-
kania. Nie pomagały prośby, 
groźby ani błagania. Śmialiśmy 

się, że przez ten miesiąc cof-
nął się nieco w czasie – chodził 
spać i wstawał z kurami. Dobrze 
przynajmniej, że mógł korzystać 
z komputera w bibliotece. Dzię-
ki temu mógł na bieżąco pisać i 
przesyłać kolejne materiały do 
Przekroju.

Niewdzięczna lama…
Czy ktoś z naszych szanow-

nych czytelników kiedyś słyszał, 
że lamy plują na ludzi? Z biologii 
tego nie pamiętam, wieść gmin-
na niosła jednak, że może się coś 
takiego zdarzyć, w co szczegól-
nie wiary nie dawałem. Do czasu 
własnych traumatycznych prze-
żyć. 

Pewnego ciepłego wrześnio-
wego popołudnia wybrałem 
się z rodzinką do najbliższego 
w naszej okolicy mini ZOO w 
Mostkach (przy stacji paliw PORT 
2000). Dla dzieciaków (jeszcze 
nie nastolatków), to naprawdę 
świetna atrakcja. Dla dorosłych 
też, tym bardziej, że wstęp jest 
darmowy. Mając w pamięci po-
przednie wizyty przygotowałem 
się i zabrałem siatkę suchego 

chleba, by niektóre zwierzątka 
trochę podkarmić. Na części 
ogrodzeń wiszą co prawda ta-
bliczki, by zwierząt nie dokar-
miać, ale na niektórych takich 
zakazów nie ma. Ku uciesze 
dziatwy podkarmiliśmy więc 
koniki, osły i… lamy. W zasadzie 
już pod sam koniec zbliżyłem 
się, na szczęście sam, do grupki 
lam, by rozdać resztki chleba z 
siatki. Częstowałem sprawiedli-
wie wszystkie po kolei tym co 
zostało, ale najwyraźniej jednej 
z nich się to nie spodobało i 
ostentacyjnie na mnie prychnę-
ła… Na tym może zakończę.

Szanowni czytelnicy, uwa-
żajcie na lamy! One naprawdę 
plują.

minął miesiąc

Sprzedam dom parterowy 
w Sulęcinie, nowo wybu-

dowany w stanie surowym 
otwartym. Pow. użytkowa 
114 m2. Pow. działki - 21 

arów. Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Zarządzanie WSPÓLNO-
TAMI MIESZKANIOWYMI 
– jestem na miejscu, nie 
musisz szukać zarządcy 
w innych miastach.

Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie Os. Słoneczne
dom Bobrówko
dom Walewice
działka w Lubniewicach
pole w Żubrowie
działka w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
pół domu w Smogórach
3 domy w Torzymiu
mieszkanie Os. Żubrów
dom w Miechowie
3 działki w Torzymiu
5 działek w Bielicach
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe 
ul. Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska
dom ul. Sienkiewicza
mieszkanie ul. Fabryczna

Do wynajęcia:
boksy sprzedażne przy ul. Ku-
pieckiej
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
dom w Sulęcinie
kompleks handlowy w Sulęci-
nie
 
Pozostałe oferty, zdjęcia i opi-
sy na: 
http://lokum.tcn.net.pl

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

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Zamienię własne z gruntem, 
II piętro, 48 m2 + garaż 

w Bornem Sulinowie 
k/Szczecina na podobne 

w Sulęcinie, Torzymiu, Lub-
niewicach.

Tel. 739 422 759

Poszukuję pracowni-
ka ochrony (dozoru) w 

okolicach Sulęcina (bez 
specjalnych kwalifikacji). 
Mile widziane orzeczenie 

o niepełnosprawności. 
Konieczny własny środek 

transportu. 
Tel. 512 252 866

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272

O prądzie i innych lamach...

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

http://lokum.tcn.net.pl/
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

- indywidualne wielobranżowe projekty budowlane
- adaptacje projektów gotowych, 
- zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, roz-
budowy

- 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

POWIAT SULĘCIŃSKI

Organizatorami konkursu Fir-
ma Roku są Związek Pracodaw-
ców „Przedsiębiorczość” i Sta-
rostwo Powiatowe w Sulęcinie 
w partnerstwie z Przekrojem 
Lokalnym. Głównym celem jest 
wyłonienie najbardziej dyna-
micznego i przyjaznego pracow-
nikom oraz społeczności lokalnej 
przedsiębiorstwa działającego 
na terenie powiatu sulęcińskie-
go. 

Do konkursu będą mogli przy-
stąpić wszyscy przedsiębior-
cy prowadzący działalność co 
najmniej od 1 stycznia 2014 r. 
Regulamin i formularz konkur-
sowy można pobrać na stronie  

Przedsiębiorcy rywalizują o miano 
Firmy Roku
Firmy działające na terenie powiatu sulęcińskiego mogą ubiegać się o tytuł „Firma Roku”. 
By wziąć udział w konkursie należy do 21 października złożyć wypełniony formularz.

www.przekrojlokalny.pl lub 
otrzymać mailem po zgłoszeniu 
zapotrzebowania do Marcina 
Tołoczko (zpprzedsiebiorczosc@
gmail.com), pełnomocnika orga-
nizatora. 

Wypełnione formularze kon-
kursowe firmy mogą dostarczać 
papierowo do siedziby Biura 
Związku przy ul. Emilii Plater 4 
w Sulęcinie lub przesyłać skan 
mailem na adres:  zpprzedsie-
biorczosc@gmail.com. Formu-
larze należy dostarczyć do 21 
października. Oficjalnie rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi się 27 
października podczas uroczystej 
gali, która odbędzie się w ośrod-

ku „Kormoran” w Sulęcinie. Gala 
będzie połączona z Konferencją 
Pracodawców na którą organi-
zatorzy serdecznie zapraszają 
wszystkich przedsiębiorców 
działających na terenie powiatu 
sulęcińskiego.

Zwycięska firma otrzyma Zło-
tą Statuetkę oraz możliwość za-
siadania w kapitule konkursu w 
kolejnej edycji. Będzie też mo-
gła używać tytułu Firma Roku w 
swoich materiałach promocyj-
nych. Jedną z głównych nagród 
w konkursie jest kampania rekla-
mowa w Przekroju Lokalnym o 
wartości 1500 zł. 

Red.

SULĘCIN

Już niedługo wyniki
30 września zakończono zbie-

ranie głosów na zadania zgło-
szone przez mieszkańców do 
realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok. W 
ciągu ostatnich trzech miesięcy 
każdy z mieszkańców Gminy Su-
lęcin, który ukończył 16 lat, mógł 
oddać swój głos na jeden z 21 za-
proponowanych projektów. Apel 
Burmistrza o zaangażowanie się 
mieszkańców w tworzenie przy-
szłego kształtu gminy i wskaza-
nie kierunków, w których powi-
nien zmierzać jej rozwój, spotkał 
się z bardzo dużym odzewem 
ze strony Sulęcinian. Liczba od-
danych głosów przerosła naj-
bardziej optymistyczne progno-
zy władz samorządowych, co 
świadczy o tym, że inicjatywa ta 
jest bardzo potrzebna i dobrze 
postrzegana przez mieszkań-
ców. Obecnie trwa weryfikacja 
kart do głosowania. Komisja 
powołana do czuwania nad po-
prawnością uchwalania Budże-
tu Obywatelskiego na 2017 rok 

przedstawi wyniki głosowania 
jeszcze w październiku, a zada-
nia, które uzyskają największą 
liczbę głosów i których łączna 
wartość nie przekroczy kwoty 
300.000 zł, zostaną wpisane do 
projektu budżetu Gminy Sulęcin 
na 2017 rok.  Wyniki głosowania 
zostaną opublikowane na stro-
nie internetowej www.sulecin.pl 
oraz w lokalnej prasie.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom za za-
angażowanie w tworzenie Bu-
dżetu Obywatelskiego.

UM Sulęcin

http://www.przekrojlokalny.pl
mailto:zpprzedsiebiorczosc@gmail.com
mailto:zpprzedsiebiorczosc@gmail.com
http://www.sulecin.pl
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Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133

Zapraszają: senator RP Władysław Komarnicki, poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes SML Adam Piotrowski

Uroczystość dla dostojnych Jubilatów
SULĘCIN

Jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili Pań-
stwo: Antoni i Ludwika Dzia-
das z Trzemeszna Lubuskie-
go, Edmund i Halina Sadlak z 
Wędrzyna.

52 rocznicę ślubu obchodzili 
Państwo: Józef i Janina Cha-
łupka z Długoszyna, Bohdan i 
Jarosława Kubiak z Żubrowa, 
Józef i Irena Nowak z Sulęci-
na, Eugeniusz i Feliksa Sier-
żant z Trzemeszna Lubuskie-
go, Stanisław i Władysława 
Zakrzewscy z Zarzynia.

51 rocznicę ślubu obchodzili 
Państwo: Piotr i Maria Kubi-
szyn z Trzemeszna Lubuskie-
go, Ignacy i Maria Kula z Sulę-
cina, Andrzej i Bożena Rutyna 
z Sulęcina, Teodor i Krystyna 
Stępień z Sulęcina.

50-rocznicę ślubu obchodzili 
Państwo: Henryk i Marianna 
Haak z Małuszowa oraz Wal-
demar i Helena Tamulewicz z 
Sulęcina.

14 września w Ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie odbyła się uroczystość związana z jubileuszami długoletnich pożyć małżeńskich.

Jubilatom Prezydent RP An-
drzej Duda nadał medale „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, które wręczył burmistrz 

Sulęcina Dariusz Ejchart.
W uroczystości udział wzięli: 

przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sulęcinie -Zbigniew Szcze-
pański, który w imieniu rad-
nych złożył życzenia jubilatom 
wręczając kwiaty i listy gratula-
cyjne, Mirosława Maszońska 
- sekretarz gminy Sulęcin, Anna 
Habura - kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Sulęcinie i 
Paulina Lewandowska - z-ca 
kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Sulęcinie. Burmistrz 
Sulęcina składając Jubilatom 
gratulacje, wręczył im upominki 
i specjalnie przygotowane na tę 
uroczystość pamiątkowe doku-
menty.

Dostojnym Jubilatom ży-
czymy dalszych lat w zdrowiu, 
wzajemnej miłości i szacunku 
najbliższych osób.  

Anna Habura

Przekrój Lokalny: Panie se-
natorze, 6 października za-
kończyło się 27 posiedzenie 
Senatu. Jakie tematy były po-
ruszane podczas obrad?
Władysław Komarnicki: Pod-
czas obrad zabrałem głos w 2 
sprawach. Pierwsza to ustawa o 
umowie koncesji na roboty bu-
dowlane. Jako przedsiębiorca 
związany z branżą budowlaną 
od prawie 50 lat bardzo się cie-
szę, że ta ustawa wreszcie po-
wstała. Projekt ma na celu ogra-
niczenie niepewności prawnej 
przy zawieraniu umów koncesji 
oraz ułatwienie realizacji pro-
jektów publiczno-prywatnych 
w obszarach infrastruktury i 
usług strategicznych oraz ma 
zapewnić najlepszy możliwy 
stosunek jakości do ceny konce-

Wieści z Senatu
ROZMOWA PRZEKROJU

O bieżących sprawach poruszanych w Senacie RP z senatorem Władysławem  
Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

sji. Wprowadzane zostają zatem 
trzy tryby wyboru koncesjona-
riuszy: przetarg ograniczony i 
nieograniczony oraz negocja-
cje. Kolejnym instrumentem są 
nowe zasady szacowania war-
tości umowy koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. Wartość 
umowy koncesji ma być szaco-
wana przez zamawiającego, a 
na szacunkową wartość składać 
się będzie całkowity przychód 
koncesjonariusza uzyskany w 
okresie obowiązywania umowy, 
bez podatku VAT. Pozytywny 
wpływ na procesy inwestycyjne 
będą miały prostsze i bardziej 
przejrzyste zasady udzielania 
zamówień w drodze umów 
koncesji na roboty budowlane 
lub usługi.
PL: Czego dotyczyła druga 

sprawa?
WK: Drugi temat to inicjatywa 
PiS, aby Krajowej Szkole Admi-
nistracji Publicznej nadać imię 
śp. Lecha Kaczyńskiego. Moim 
zdaniem to działanie niewła-
ściwe. Doskonale pamiętamy o 
zasługach śp. pana prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego na wielu 
polach – jako szefa Najwyższej 
Izby Kontroli, ministra sprawie-
dliwości, prezydenta Warszawy 
i prezydenta kraju. Jednak czy 
pan prezydent Rzeczypospoli-
tej Lech Kaczyński był twórcą 
Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej? Czy był jej absol-
wentem? Dlaczego w takim ra-
zie szkole nie zostanie nadane 
imię Tadeusza Mazowieckiego? 
Przypomnę, że premier Ma-
zowiecki współtworzył Towa-

rzystwo Kursów Naukowych, a 
więc kuźnię niezależnego my-
ślenia także o państwie polskim. 
Krajowa Szkoła Administracji 
Publicznej została utworzona 
decyzją właśnie pierwszego 
niekomunistycznego premie-
ra w roku 1990 i przypomnę, 
że była to pierwsza tego typu 
instytucja w krajach Europy 
Środkowo - Wschodniej. Czy 
naprawdę większość rządząca 
będzie proponować aby każda 

instytucja, każda inwestycja po-
cząwszy od Gazoportu w Świ-
noujściu, kończąc na KSAP była 
imienia pana prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego? Ja mam wątpli-
wości.
PL: Dziękuję za rozmowę
WK: To ja dziękuję i korzystając 
z okazji pozdrawiam serdecznie 
wszystkich czytelników Prze-
kroju Lokalnego.
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

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.

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

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

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

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

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

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

800

-

2000

SULĘCIN

Dzień Patriotyczny w sulęcińskim ogólniaku

Udział w uroczystości wzię-
li przedstawiciele środowiska 
Kombatantów, Inwalidów Wo-
jennych, Sybiraków i rodzin 
Katyńskich, nie zabrakło też dy-
rektorów i kierowników sulęciń-
skich jednostek oświatowych. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
wykonania utworów poezji śpie-
wanej w wykonaniu Łukasza 
Łyczkowskiego – absolwenta 
liceum, który zaprezentował 
m.in. wiersz Zbigniewa Herber-
ta „Wilki”. W części artystycznej 
wystąpili również uczniowie, 
którzy recytowali fragmenty 
dzieł znanych polskich autorów, 
między innymi wieszcza Adama 
Mickiewicza. Jednak najbardziej 
podniosłą częścią uroczystości i 
zwieńczeniem Dnia Patriotycz-
nego stanowiły wspomnienia 
Sybiraków. Pan Mieczysław 
Wirszyc i pan Tadeusz Rzeszu-

23 września w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie obchodzono Dzień Patriotyczny. 

tek odsłonili przed młodzieżą 
fragment własnej trudnej histo-
rii. Należy podkreślić, że zebrani 
wsłuchiwali się w te opowieści z 
dużym przejęciem. Zostały one 
nagrodzone brawami, które były 
jednocześnie wyrazem wdzięcz-

ności dla naszych Sybiraków. 
Spotkanie zakończyło się wy-

stąpieniem pani dyrektor Alek-
sandry Jasickiej, która podkre-
śliła, że Dzień Patriotyczny to 
szczególna okazja do budowa-
nia wśród młodego pokolenia 

poczucia przynależności naro-
dowej - Ten dzień dostarczył nam 
wiele wiedzy historycznej i patrio-
tycznej, a także skłonił do refleksji 
nad historią naszych najbliższych.

Wioletta Bartniak

SULĘCIN / MAŁUSZÓW

Przebudowa drogi w Małuszowie
Podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finanso-
wej Województwu Lubuskie-
mu na realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa polegająca na 
odnowie dywanikowej drogi 
wojewódzkiej nr 138 w miejsco-
wości Małuszów” zakończono 
kilkumiesięczne negocjacje po-
między sulęcińskimi władzami 
samorządowymi, a Zarządem 
Dróg Wojewódzkich. Inwestycja 
o wartości ok. 1.170.000,00 zł 
zostanie zrealizowana do końca 
tego roku. Gmina Sulęcin dofi-
nansuje ją kwotą 200.000,00 zł. 
Wyrażenie przez Województwo 
Lubuskie zgody na zrealizowa-
nie przebudowy drogi przeloto-
wej przez Małuszów ma bardzo 

duże znaczenie dla 
mieszkańców tej miej-
scowości. Po otwarciu 
autostrady A2 liczba 
samochodów, zarów-
no osobowych, jak i 
ciężarowych, korzy-
stających z przejazdu 
drogą wojewódzką 
pomiędzy Torzymiem 
a Sulęcinem, bardzo 
wzrosła. Wzmożony ruch pojaz-
dów spowodował znaczne po-
gorszenie jakości nawierzchni 
drogi nr 138, a także obniżenie 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Małuszowa oraz bezpieczeństwa 
pozostałych użytkowników dro-
gi. Zarówno burmistrz Sulęcina 
jak i sulęcińscy radni wyrażają 

nadzieję, że po zakończeniu in-
westycji mieszkańcy Małuszowa 
będą mogli bezpiecznie poru-
szać się po swojej miejscowości 
oraz korzystać z infrastruktury 
wiejskiej, zlokalizowanej przy 
drodze wojewódzkiej.

UM Sulęcin
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„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

SULĘCIN

W sierpniu rozpoczęto prace przy prze-
budowie ul. Willowej na odcinku od skrzy-
żowania z ulicą Brzozową do skrzyżowa-
nia z ulicą Bukową. W ramach inwestycji 
o wartości 831.539,13 zł wykonana zosta-
nie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi i 
chodnik po stronie budynków mieszkal-
nych. Wybudowana zostanie także kana-
lizacja deszczowa. W wyniku przeprowa-
dzonego postępowania przetargowego 
na wykonawcę inwestycji wybrana zo-
stała firma „Sulbruk” Piotr Buczkowski. In-
westycja zostanie zakończona w połowie 

Przebudowa ulicy Willowej
listopada br. We wrześniu Gmina Sulęcin 
złożyła także wniosek o dofinansowanie 
drugiego etapu tej inwestycji, dotyczące-
go przebudowy kolejnego odcinka ulicy 
Willowej oraz odcinka ulicy Podgórnej, w 
ramach Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Decyzja komisji oceniającej 
projekty będzie znana prawdopodobnie 
w styczniu 2017 roku.

UM Sulęcin

Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu 
Rejonowego w Gorzowie od którego od-
wołali się zarówno policjanci jak i gorzow-
ski prokurator Krzysztof Rosiński. Wyrok 
sądu jest prawomocny. Wniosek o jego ka-
sację do Sądu Najwyższego w Warszawie 
może złożyć jedynie prokurator generalny.

Komendant Powiatowy Policji w Sulę-
cinie po otrzymaniu informacji o prawo-
mocnym skazaniu dwóch policjantów nie-
zwłocznie podjął czynności zmierzające 

do wydalenia funkcjonariuszy ze służby w 
policji. 12 października zostali oni zwolnie-
ni. – W naszej formacji nie ma miejsca dla 
funkcjonariuszy, którzy stosują przemoc i 
nadużywają swoich uprawnień – podkreśla 
szef sulęcińskich policjantów kom. Fabian 
Rogala w odpowiedzi na nasze pytania. 

O ponowne przyjęcie do policji skazani 
policjanci mogą się ubiegać po 2,5 roku, 
czyli po zatarciu skazania. Będą musieli 
jednak przejść całą procedurę rekrutacyj-
ną od nowa.

Adam Piotrowski

Dwaj policjanci skazani  
i wyrzuceni ze służby
>> cd. ze s. 1
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

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

Firma PORT 2000 zajmująca się sprzedażą paliw z wykorzystaniem własnej karty 
flotowej oraz dostawami auto-cysternami do zbiorników klientów (naszymi klientami 

są m.in. firmy transportowe) poszukuje osoby na stanowisko

Kierowca Cysterny ADR
Miejsce pracy: Mostki koło Świebodzina

Opis zadań:
• przewóz i dystrybucja paliw
• praca na terenie województwa lubuskiego i ościennych
• możliwe wyjazdy za granicę zachodnią

Wymagania stawiane kandydatom:
• prawo jazdy C + E oraz elektroniczna karta kierowcy
• aktualne uprawnienia ADR (przewozy w cysternach)
• uprawnienia TDT do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
• udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku
• samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych prac
• świadectwo kwalifikacji zawodowej
• aktualne orzeczenie lekarskie i aktualne badania psychologiczne

Oferujemy:
• stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• konkurencyjne wynagrodzenie
• nowoczesną flotę pojazdów
• pracę mieszczącą się w normach czasowych z codziennymi powrotami do 

domu
Prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@port2000.pl. 

Tel kontaktowy: 505 442 268. W CV prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Port 2000 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zielonej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1652)

W środę 28 września na 
zaproszenie Lubuskiego 
Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Zielonej Górze 
kilkoro uczniów Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawo-
dowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie wraz z 
opiekunem Szkolnego 
Koła Honorowych Daw-
ców Krwi Dar Serca panią 
Anną Sobieraj udało się 
do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwio-
lecznictwa w Zielonej Gó-
rze na uroczyste wręczenie 
statuetek i  dyplomów z 
okazji podsumowania XIII 
Edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju „Młoda Krew Ra-
tuje Życie” Polskiego Czer-
wonego Krzyża w roku 
szkolnym 2015/2016.

W Turnieju uczestniczyły 
33 szkoły ponadgimnazjal-
ne województwa lubuskie-
go. Całość była oceniona w 
trzech kategoriach. Dzięki 
opiekunowi koła, uczniom 
i nauczycielom oddającym 
krew nasza szkoła zdobyła:

- I miejsce w kategorii 

Niosą bezinteresowną pomoc

„największa ilość od-
danej krwi”;

- I miejsce w ka-
tegorii „najwyższy 
wskaźnik aktywno-
ści”;

- II miejsce w kate-
gorii „najciekawsza 
promocja honoro-
wego krwiodaw-
stwa”.

 Na ręce pani Anny 
Sobieraj zostały wręczone 
podziękowania od Preze-
sa Lubuskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża, pana 
Zdzisława Martyniuka za 
przygotowanie młodzieży 

do tak szlachetnego celu, 
jak i podziękowania dla 
Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych im. Unii Eu-
ropejskiej w Sulęcinie za 
udział w XIII edycji Turnieju 
„Młoda Krew Ratuje Życie”.

ZSLiZ Sulęcin

SULĘCIN

Uzbrojenie działek budowlanych 
przy ulicach Cicha i Spokojna

SULĘCIN

W sierpniu rozpoczęto 
realizację zadania pn. Bu-
dowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej, ka-
nalizacji deszczowej oraz 
rozbudowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości 
Sulęcin na działkach poło-
żonych w rejonie ul. Cichej 
i Spokojnej. Wykonawcą 
inwestycji, wyłonionym 
w wyniku przeprowadzo-
nego postępowania prze-
targowego, jest Zakład 
Usługowo-Handlowy Ma-
rek Dylewski z siedzibą w 
Lipnie. W ramach zadania 
o wartości 216.272,12 zł 
wykonana zostanie: sieć 
kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej o średnicy  200 
mm na odcinku o długości 
ok. 450 mb, przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej o śred-
nicy 160 mm (do granic 
działek), sieć kanalizacji 
deszczowej o średnicy 315 
mm o długości ok. 80 mb, 
sieć wodociągowa o śred-
nicy 90 mm na odcinku o 
długości ok. 410 mb oraz 

przyłącza wodociągowe o 
średnicy 32 mm (do granic 
działek).

Jednocześnie informu-
jemy, że ogłoszony został 
przetarg na sprzedaż 4 
działek pod budownictwo 
mieszkaniowe jednoro-
dzinne, znajdujących się 
w rejonie objętym opisaną 
powyżej inwestycją. Do 
sprzedaży przeznaczone 
zostały działki o numerach 
398/18, 393/19, 393/20 
oraz 393/25. Rozstrzy-
gnięcie przetargu nastąpi 
31 października 2016 r. 

Wszelkich dodatkowych 
informacji udziela Wydział 
Inwestycji, Zagospodaro-
wania Przestrzennego i  
Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego 
w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 
pokój nr 6, telefon 95 755 
36 01  wew. 136. Ogłosze-
nie dostępne na stronie 
internetowej urzędu www.
sulecin.pl  oraz  na stronie 
Biuletynu Informacji Pu-
blicznej www.bip.sulecin.
pl.

UM Sulęcin

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
http://www.bip.sulecin.pl
http://www.bip.sulecin.pl
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Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

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

DREWNO KOMINKOWE

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

Jesień w Gliśnie
REGION

18 września Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Lubniewicach 
zorganizował w Gliśnie imprezę integracyjno-promocyjną pt. Jesień w Gliśnie. 
Celem była integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, prezentacja tradycji, 
kultury i twórczości ludowej regionu oraz promocja firm pracujących na rzecz 
rolnictwa. Uczestniczyło ok. 140 wystawców.

Wszystkich przybyłych, w tym 
znaczne grono vipów, serdecz-
nie przywitał Zbigniew Żywień 
dyr. LODR w Kalsku i Zbigniew 
Ejchart, dyr. lubniewickiego od-
działu. Trochę to trwało, „oficjeli” 
z tzw. górnej półki zawsze tutaj 
wielu przyjeżdża. Bo od zawsze 
impreza jest wspaniała, ma swój 
koloryt i klimat. Wokalnie roz-
począł zespół „Kęszyczanki” 
z Kęszycy Leśnej. To duże wy-
różnienie zaistnieć na „wejściu”. 
Kolejne zespoły  pojawiły się na 
schodach pałacyku dopiero w 
godzinach południowych.

Tradycyjnie odbył się turniej 
sołectw pod hasłem „Przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość wsi 
lubuskiej”. 7 zespołów prezen-
towało własne gminy i powiaty. 
Rywalizowano w 9 konkuren-
cjach (m.in. scenka rodzajowa z 
życia wsi, wystawka promująca 
osiągnięcia wsi, dowolny ta-
niec dzieci, test z bhp w pracy 
w rolnictwie, domu i zagrodzie, 
wypieki, transparent promujący 
wieś, ubijanie piany z jednego 
jajka). Zwyciężył zespół ze wsi 
Rychlik, gm. Sulęcin, startujący 
w tej imprezie po raz drugi. Silnej 
grupie przewodziła Małgorzata 
Serwin, sołtys wsi, liczącej ok. 
200 mieszkańców. Miejscowość 
zacna historycznie od okresu 
przynależności w XII w, do zako-
nu Joanitów, następnie innych 
właścicieli. Ostatnia przedwo-
jenna pani na włościach miała 
udokumentowane drzewo ge-
nealogiczne aż po 1560 r., co 
można było wyczytać na doku-
mentach prezentujących wieś 
w konkursie. Pokazano także 
oryginalne protokoły z 1952 
r. Gromady Rychlik. Wieś ma 
od tego roku własną świetlicę. 
Społeczność chętnie uczestni-
czy np. w Jarmarkach Kogucich 
w Sulęcinie, gdzie prezentuje 
m.in. swoje wyroby wędliniar-
skie. W tym turnieju wsi niegdyś 
zajęli II miejsce. Niby mała wieś, 
a jakże zasobna w medalistów i 
laureatów różnych profesji i na 
różnych szczeblach. I umie się 
promować.

Ponieważ wszystkie zespoły 
otrzymały nagrody rzeczowe, 
więc smutek z przegranej po-
zostałych nie był duży. O sumie 
zdobytych punktów decydowa-
ły końcowe zmagania, bo staw-
ka była wyrównana.

Sporo emocji, szczególnie 

smakowych towarzyszyło trady-
cyjnemu jesiennemu konkurso-
wi kulinarnemu „Rozgrzewające 
zupy”. Startowały Koła Gospo-
dyń Wiejskich, stowarzyszenia, 
Kluby Nowoczesnej Gospodyni 
i sołectwa. W sumie 15 kandy-
datów do najwyższego trofeum. 
Zwyciężyła zupa grzybowa z 
makaronem przygotowana 
przez KGW z Gronowa. Zwy-
cięzcy mieli wyjątkowego farta, 
bowiem uczestniczyli w impre-
zie o startowali w konkursie po 
raz pierwszy. Z werdyktem jury 
się nie dyskutuje. Jurorzy mieli 
niczym nie uzasadnione pre-
tensje do braku wazy, jakby z 
gorącego garnka inaczej sma-
kowało. Osobiście byłem wręcz 
zdegustowany serwowaniem 
zupy przez jednych ze startują-
cych w wymyślnej porcelanie z 
masą zieleniny różnego rodzaju. 
Niegdyś podawano w misecz-
kach lub talerzach jednorazo-
wego użytku, a teraz Wersal całą 
gębą. Wcale bym się nie zdziwił, 
gdyby wygrał rosół. Rosół przy-
prawiony spirytusem. Jednak 
każda zupa podana na gorąco 

jest rozgrzewająca. 
Cieszyły oko prezentacje rę-

kodzieła twórców ludowych 
(m.in. Danuty Pastusiak i Marii 
Szewczyk z Sulęcina) . Smako-
wały domowe wypieki i regio-
nalne potrawy. Do KGW, sto-
warzyszeń i sołectw dołączyła 
w tej ofercie 2 Drużyna Harcer-
ska „Wataha” z Glisna. Ciekawa 
była ekspozycja „Chryzantemy 
złociste” czy oferta handlowa 
Inspiracji Ogrodowych ze Sta-
rego Dworu (Krystyna i Józef 
Jednorowiczowie). Smakołyka-
mi własnego wyrobu i ciekawą 
formą edukacji w atrakcyjnych 
kierunkach kształcenia przycią-
gało, zainteresowaną nie tylko 
młodzież, stoisko Zespołu szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Kamieniu Małym. Porządna 
placówka podlegająca bodajże 
pod Ministerstwo Rolnictwa. O 
wspaniałych kogutach, kurach, 
królikach, kaczkach, nutriach, 
gołębiach i kanarkach nie wspo-
minam, bo to klasyka wiosen-
nych jak i jesiennych imprez w 
Gliśnie. Choć trudno nie wymie-
nić królika jakim był Olbrzym 

Część ekipy z Rychlika

niemiecki srokacz, hodowany 
przez Bolesława Wireńskiego z 
Sulęcina. A że przy okazji można 
było nabyć chleb, mydło i po-
widło, to nic dziwnego. I chleb, 

i powidła i kosmetyki też były 
w ofercie. Takie są niezbywalne 
prawa takich imprez. 

L. Malinowski

Sołtysowa wsi Rychlik w czasie wywiadu

SULĘCIN
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W dniach 23-25 września 
2016 r. w Sulęcinie odbył się 22. 
Międzynarodowy Zjazd Cykli-
stów. Organizatorzy, jak co roku, 
przygotowali szereg atrakcji dla 
miłośników jazdy na dwóch kół-
kach. Oprócz urokliwych tras 
rowerowych, dostosowanych do 
osób w różnym wieku i o różnym 
stopniu sprawności, na rowe-
rzystów czekały także wyścigi i 
turnieje rowerowe, spotkania in-
tegracyjne, piknik na Uroczysku 
Lubniewsko oraz loteria z atrak-
cyjnymi nagrodami. Uroczysta 
inauguracja Zjazdu Cyklistów 
odbyła się 24 września na Placu 
Czarnieckiego w Sulęcinie. Na-
stępnie cykliści udali się na wy-
brane trasy rowerowe. Podczas 
jazdy mogli oni podziwiać uroki 
Ziemi Sulęcińskiej oraz usłyszeć 
od swoich przewodników wiele 
ciekawostek na temat mijanych 
miejsc i związanych z nimi hi-
storii. Bardziej zaawansowani ro-
werzyści sprawdzili swoje umie-
jętności podczas Amatorskiego 
Szosowego Wyścigu dla Doro-
słych. Po kilkugodzinnym wysił-
ku fizycznym miłośnicy dwóch 
kółek chętnie skorzystali z po-
częstunku, który czekał na nich 
na polanie Uroczyska Lubniew-
sko. Pieczone na ognisku kiełba-
ski i pyszna grochówka z kotła to 
specjały, które smakują każde-
mu, a możliwość uczestnictwa 
w rowerowych konkurencjach 
sprawnościowych i atrakcjach 
przygotowanych przez Nadle-
śnictwo Sulęcin oraz Komendę 
Hufca ZHP w Sulęcinie, dodatko-

SULĘCIN

22 Międzynarodowy Zjazd Cyklistów za nami

wo podgrzały ducha sportowej 
rywalizacji. Wspaniałym zwień-
czeniem tego intensywnego i 
pełnego atrakcji dnia było spo-
tkanie integracyjne w Klubie „U 
Bulka”, w czasie którego można 
było jeszcze raz powrócić do 
przeżyć pierwszego dnia Zjazdu, 
podczas wspólnego oglądania 
relacji z tras. Drugi dzień Zjazdu 
odbył się pod znakiem sprawno-
ściowych zawodów rowerowych 
dla uczniów. Po ich zakończe-
niu, o godzinie 13.00 wszyscy 
uczestnicy Zjazdu spotkali się w 
sali widowiskowej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury na uroczystym 
podsumowaniu imprezy, pod-
czas którego odznaczono zwy-
cięzców poszczególnych konku-
rencji. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości była loteria, w której 
mógł wziąć udział każdy uczest-
nik Zjazdu. Zdobywcami tego-
rocznych nagród głównych w 
postaci rowerów byli: Agnieszka 
Dulik z Żubrowa, która otrzyma-
ła rower ufundowany przez Bur-

mistrza Sulęcina oraz Gertruda 
Andrzejewska z Sulęcina, która 
wylosowała rower ufundowany 
przez firmę Molex. Po wręczeniu 
nagród organizatorzy podzięko-
wali uczestnikom za sportową 
postawę i stworzenie niepowta-
rzalnej atmosfery i zakończyli 
spotkanie hasłem „Miłośnicy 
dwóch kółek, do zobaczenia za 
rok na kolejnym 23. Międzynaro-
dowym Zjeździe Cyklistów!”

Listę zwycięzców poszczegól-
nych zawodów organizowanych 
w ramach tegorocznego Zjazdu 
oraz  obszerną fotorelację z im-
prezy znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.sulecin.pl 

Organizatorzy Zjazdu: Bur-
mistrz Sulęcina, PTTK Oddział 
„Ziemia Sulęcińska”, Sulęciński 
Ośrodek Kultury oraz Nadleśnic-
two Sulęcin dziękują wszystkim 
osobom i instytucjom, które 
wsparły organizację tegorocz-
nego sulęcińskiego święta cykli-
stów.

UM Sulęcin

http://www.sulecin.pl
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Miłośnicy nordic walking już po raz 
siódmy spotkali się w Sulęcinie
2 października na obiek-
tach sportowych przy 
Szkole Podstawowej 
im.  Polskich Olimpijczy-
ków w Sulęcinie zebrało 
się kilkuset miłośników 
nordic walking. W tym 
dniu odbył się bowiem VII 
Polsko-Niemiecki Sulęciń-
ski Rajd Nordic Walking. 
Współorganizatorami im-
prezy byli Burmistrz Sulę-
cina oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej w 
Sulęcinie. Dla uczestników 
tegorocznego Rajdu przy-
gotowano szereg atrak-
cji. Spotkanie miłośników 
spacerów nordyckich roz-
poczęło się od rozgrzewki 
oraz pokazu prawidło-
wych technik chodzenia „z 
kijami”. Następnie uczest-
nicy Rajdu zostali po-
dzieleni na dwie grupy i 
wyruszyli na trasy NW o 
długościach 6 i 10 km. Po 
powrocie z tras czekał na 
nich pyszny poczęstunek 

oraz dodatkowa atrakcja 
w postaci kolorowych la-
tawców, prezentowanych 

przez uczestników Zawo-
dów o Puchar Burmistrza 
Sulęcina w puszczaniu 

latawców. Instruktorzy z 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Sulęcinie przygotowali 
także dla uczestników Raj-
du zabawne konkurencje 
sprawnościowe, w których 
mogli wziąć udział zarów-
no młodsi, jak i nieco starsi 
miłośnicy nordic walking. 
Punktem kulminacyjnym 

imprezy była loteria, która 
jak co roku, wzbudziła wie-
le pozytywnych emocji.
Organizatorzy VII Polsko-
-Niemieckiego Sulęciń-
skiego Rajdu Nordic Wal-
king składają serdeczne 
podziękowania wszystkim 
osobom i instytucjom, 
które włączyły się w orga-
nizację imprezy, w tym w 
szczególności: Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej w 
Sulęcinie, Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Sulęcinie, 
Szkole Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w 

Sulęcinie, Ośrodkowi „Kor-
moran” w Sulęcinie oraz 
Sulęcińskiemu Ośrodkowi 
Kultury.

UM Sulęcin
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PRZEKRÓJ POLECA GOTUJ Z PRZEKROJEM

7 października na ekrany polskich kin 
weszła nowa produkcja Wojciecha Sma-
rzowskiego „Wołyń”. Reżyser takich filmów 
jak „Pod Mocnym Aniołem”, „Róża” czy 
„Drogówka” postanowił opowiedzieć swo-
im widzom o  tragicznym losie Polaków 
mieszkających na Kresach, a dokładnie we 
wsi na tytułowym Wołyniu. Jest to historia, 
którego tematu nie dotykano w publicznej 
dyskusji przez pokolenia, a wątek o niej  był 
szeroko omijany nawet na lekcjach historii 
w większości polskich szkół.

Akcja filmu zaczyna się wiosną 1939 r. 
Piękna i młodziutka Zosia (Michalina Gło-
wacka) tuż po ślubie ukochanej siostry 
zostaje wydana przez swojego ojca (Jacek 
Braciak) za Macieja (Arkadiusz Jakubik) 
owdowiałego sołtysa z dwójką dzieci. Mło-
da dziewczyna czyni to z wielką niechęcią, 
jest bowiem zakochana z wzajemnością w 
swoim ukraińskim sąsiedzie Petro (Wasyl 
Wasylik). Wkrótce jednak miłosne rozter-
ki dziewczyny muszą zejść na drugi plan 
gdy zaczyna się II Wojna Światowa. Zosia 
choć stara się żyć jak dawniej, pracując na 
polu, prowadząc dom i wychowując dzie-
ci nieobecnego męża, to mimo woli staje 
się świadkiem rosyjskiej, a potem niemiec-
kiej okupacji, jak również cicho rosnącej 
niechęci i spisków wśród ukraińskich są-
siadów, którzy coraz mniej przychylnym 
okiem spoglądają na Polaków.

Film „Wołyń” to nie tylko obraz bogaty w 
folklor i oddający klimat dawnych lat życia 
kresowiaków, ale również ekranizacja za-
pomnianej przez lata rzezi na Polakach, w 

której sąsiad stanął przeciwko sąsiadowi, 
brat przeciwko bratu, a mąż przeciwko żo-
nie. Przed Smarzowskim stanęło nie lada 
wyzwanie: jak pokazać ludziom jedno z 
największych na kartach historii przemil-
czane ludobójstwo -Rzeź Wołyńską? Reży-
ser uniknął jednak przerysowania w swoim 
filmie. Kiedy potrzebował pokazać praw-
dziwe polsko-ukraińskie wesele, to pokazał 
w całym bogactwie jego tradycji i barwie 
folkloru, kiedy potrzebował unaocznić be-
stialstwo rzezi, nie zabrakło krwi i prawdzi-
wych scen okrucieństwa, ani przez chwi-
lę jednak widz nie ma uczucia przesady. 
Kiedy chciał pokazać wewnętrzne rozterki 
ludzi uczestniczących w tamtych wydarze-
niach, ich lęk, zagubienie, ale i czające się 
w sercach pragnienie zemsty to pokazał i 
sądzę, że nikt nie poczuje się tym obrazem 
urażony. 

Warto pójść na ten film, pozwolić mu się 
dotknąć, przesiedzieć w ciszy aż do ostat-
niego nazwiska przy napisach końcowych 
i również bez słowa z ciężkim sercem opu-
ścić kino, mając w głowie jedno: „to wyda-
rzyło się naprawdę”, bo jak mądrze wspo-
mniał reżyser filmu w jednym z wywiadów:

„Nie ma mowy o pojednaniu, jeżeli za-
tai się prawdę. Za-
tajenie prawdy o 
zbrodni to prosta 
droga do nowych 
zbrodni.” 

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

Nie mam ostatnimi czasy weny na go-
towanie… Pogoda chyba robi swoje i 
skutecznie zniechęca mnie do nowych 
wyzwań kulinarnych. Pewnie gdyby nie 
to, że mam do wykarmienia dwie małe 
dziewczynki ( a jestem zwolenniczką tra-
dycyjnego żywienia domowego dzieci), 
poszłabym na łatwiznę i codziennie kazała 
mężowi zamawiać sobie „COŚ” na obiad…

Tak, jak wspomniałam, moje dzieci są 
dla mnie inspiracją, z resztą nie tylko w tej 
kwestii. Postanowiłam połączyć moje je-
sienne „nie chce mi się” ze świadomością 
matki dbającej o dobre odżywianie swo-
ich dzieci i tak oto powstały:

Pałki z kurczaka w musztardzie, miodzie 
i ziołach

Pałki z kurczaka w musztardzie, 
miodzie i ziołach

SKŁADNIKI
- 1 kg pałek z kurczaka
- 2 łyżki miodu
- łyżka musztardy delikatesowej
- świeżo zmielony pieprz, sól
- świeże zioła: tymianek, rozmaryn, szał-
wia
- słodka czerwona papryka w proszku
- łyżka oleju rzepakowego

Pałki z kurczaka umyć, osuszyć i opró-
szyć solą, pieprzem, papryką i drobno 
posiekanymi ziołami. Wstawić do nagrza-
nego ( 200 stopni) piekarnika w naczyniu 
żaroodpornym i piec ok. pół godziny.

Miód, musztardę i olej wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji i po-
smarować mięso z każdej strony. Piec do 
miękkości, aż mięso będzie odchodzić od 
kości.

Polecam podawać z ryżem i surówką z 
marchwi.

Wołyń – to wydarzyło się naprawdę

Anna Suchy

Konkurs „Opowiedz…” 
dla grantobiorców  
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Kraina Szla-
ków Turystycznych – Lokalna 
Grupa Działania ogłasza lokal-
ny konkurs dla beneficjentów 
Programu „Działaj Lokalnie” pt. 
„Opowiedz...”. 

Celem konkursu jest zachęce-
nie grantobiorców do poszuki-
wania atrakcyjnych sposobów 
opowiadania o własnych dzia-
łaniach i promowania inicjatyw 
wspieranych w ramach Progra-
mu Działaj Lokalnie. Na prace 
konkursowe czekamy do 31 
grudnia 2016  roku. Na zwycięz-
ców czeka nominacja do etapu 
drugiego – ogólnopolskiego, or-
ganizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Konkurs służy wyłonieniu, 
nagrodzeniu i promowaniu naj-
lepszych przykładów twórczego 
pokazywania projektów Pro-
gramu „Działaj Lokalnie”, a jego 
tematem jest wpływ grantobior-
ców na aktywizację lokalnej spo-
łeczności oraz budowanie dobra 
wspólnego na terenie swojego 
działania.

Do konkursu mogą przystąpić 

beneficjenci Programu Działaj 
Lokalnie, którzy otrzymali dofi-
nansowanie na realizację swoich 
projektów od Stowarzyszenia 
KST-LGD w 2016 roku. 

Informacje oraz regulamin 
konkursu dostępne są na stronie 
Stowarzyszenia Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Grupa 
Działania www.kst-lgd.pl.

KST-LGD

Jak co roku liczna grupa 
przedszkolaków wraz z rodzina-
mi wyruszyła sprzed budynku 
przedszkola na rynek miasta, 
by tam po uroczystym otwar-
ciu zjazdu podążyć ścieżkami 
rowerowymi na ośrodek wypo-
czynkowy „Marina” nad jezio-
rem Ostrowskim, gdzie czekały 
na dzieci same niespodzianki. 
Dmuchane zjeżdżalnie, pokaz 
sprzętu i pojazdów wojskowych 
przygotowany przez Żandar-
merię Wojskową, pokaz sprzętu 
wędkarskiego i wspólne wędko-
wanie z panem Przemysławem 
Radzi, nauka pierwszej pomocy 
z panem Danielem Naranowi-
czem, zwiedzanie karetki pogo-
towia z SPZOZ Sulęcin, slalom 
rowerowy, to atrakcje, które cze-
kały na wszystkich uczestników 
zjazdu. W przerwach na zabawę 
każdy uczestnik spotkania mógł 
posilić się ciepłą grochówką, 
kiełbaskami z grilla, chlebem ze 
smalcem oraz owocami i domo-
wymi ciastami przygotowanymi 

SULĘCIN

Podwójne święto przedszkolaków
24 września 2016 r. na ośrodku wypoczynkowym „Marina” nad jeziorem Ostrowskim 
przedszkolaki ze swoimi rodzinami uczestniczyły w pikniku z okazji Dnia Przedszkola-
ka oraz XXII Międzynarodowego Zjazdu Cyklistów pod hasłem „Bezpieczne Przed-
szkolaki”.

przez rodziców.
Takie spotkania niewątpliwie 

stwarzają okazję do wspólnego 
spędzenia czasu dzieci z rodzi-
cami oraz integrują z przedszko-
lem, a uśmiechy na twarzach 
dzieci i ich rodziców mobilizują 
przedszkole do dalszego działa-
nia.

Ewa Jacykowska
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Podwójne święto przedszkolaków
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cie powiatu na lata 2017 – 2018, 
jednak główny ciężar inwesty-
cji miał być sfinansowany z Unii 
Europejskiej z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. W uza-
sadnieniu do wniosku czytamy 
m.in., że odcinki dróg z Grabowa 
do wiaduktu przez autostradę 
A2 i ze stacji kolejowej Drzewce 
do Koryt ma duże znaczenie dla 
dalszego rozwoju gospodar-
czego powiatu. Obszar gminy 
Torzym, na którym przebiegają 
drogi jest atrakcyjny inwestycyj-
nie ze względu na bliskość węzła 
autostradowego jednak nie wy-
korzystany ze względu na kiep-
ski stan dróg.

Wniosek odrzucony
Pomyślny finał inwestycji zo-

stał zagrożony, ponieważ wnio-
sek do PROW nie uzyskał wy-

Powiat chce wyremontować drogę z Grabowa do Walewic
<< cd. ze s. 1 starczającej oceny i został tym 

samym odrzucony (Program miał 
zapewnić finansowanie w ponad 
67 proc.). Obecny Zarząd Powia-
tu nie załamuje jednak rąk i już 
planuje realizację inwestycji przy 
współudziale środków z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (popularnie na-
zywanego „schetynówką”). Pie-
niądze na remont drogi obiecał 
też dołożyć burmistrz Torzymia 
Ryszard Stanulewicz.  – To waż-
na inwestycja, na którą czekają 
nie tylko mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, ale również wielu 
kierowców podążających w stro-
nę krajowej „dwójki” – podkreśla 
wicestarosta sulęciński Tomasz 
Prozorowicz. Nie wszyscy jed-
nak są tego samego zdania.

Radny Lewicki zmienił zdanie?
Wniosek o remont dróg złożo-

ny przez byłego starostę Patryka 

Lewickiego niespodziewanie 
stracił jego poparcie. Na jednym 
z portali społecznościowych w 
dniu 22 września radny Lewic-
ki napisał, że „Zarząd Powiatu 
bez informowania radnych rady 
złożył wniosek o modernizację 
drogi Grabów Walewice”. W tym 
samym wpisie P. Lewicki infor-
muje, że upadł wniosek o zmia-
nę budżetu i przeznaczenie 100 
tys. zł na wykonanie moderniza-
cji drogi powiatowej z Sulęcina 
przez Żubrów, Miechów i dalej 
w stronę drogi krajowej 22, któ-
rą inwestycję uważa za znacznie 
ważniejszą. Poprosiliśmy radne-
go powiatowego i byłego staro-
stę o komentarz w tej sprawie. 
- Droga Grabów - Walewice z pew-
nością wymaga remontu, dlatego 
w 2015 roku wraz z zarządem i 
przy zgodzie rady powiatu złoży-
łem wniosek do PROW o dofinan-
sowanie tej inwestycji w wysokości 

67 proc. - mówi Lewicki - Istniały 
również plany, aby w 2016 roku 
złożyć wniosek do tzw. „schetynó-
wek” o modernizację drogi Sulęcin 
- Żubrów - Miechów. To droga naj-
bardziej uczęszczana w całym po-
wiecie. Dziennie pokonuje ją kilka 
tysięcy samochodów – uzasadnia 
dalej swoje postępowanie. P. Le-
wicki jest zdziwiony, że Zarząd 
Powiatu bez informowania rad-
nych zmienił plany dot. drogi Su-
lęcin - Żubrów – Miechów. Radny 
dziwi się, że obecny zarząd po-
wiatu nie zgadza się na sfinanso-
wanie dokumentacji technicznej 
tej drogi. - Tym bardziej, że wydat-
ki majątkowe nie wpływają źle na 
realizację programu naprawcze-
go – podkreśla.

Inaczej sprawę przedstawia 
starostwo – Mówiliśmy radnym, 
że w tej chwili chcemy się skupić 
na remoncie drogi z Grabowa 
do Walewic. Nikt nie kwestionuje 
celowości modernizacji drogi z 
Sulęcina do Miechowa, ponieważ 

jest to jeden z ważniejszych szla-
ków komunikacyjnych do Gorzo-
wa Wlkp., jednak nie jesteśmy w 
stanie udźwignąć obecnie obu 
inwestycji – mówi wicestarosta 
Tomasz Prozorowicz. Za bezcelo-
we uważa również przygotowy-
wanie dokumentacji technicznej 
remontu tej drogi, ponieważ w 
momencie realizacji może on 
być nie aktualny. – Na remont 
drogi do Miechowa będziemy się 
starać o środki w kolejnym roz-
daniu „schetynówek”. Wstępnie 
udział finansowy zadeklarował 
również burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart – dodaje T. Prozo-
rowicz. Burmistrz potwierdza tę 
informację, a nawet wychodzi 
dalej: - Jesteśmy gotowi współfi-
nansować do 50 proc inwestycji 
nie tylko drogi powiatowej Su-
lęcin – Żubrów – Miechów, ale 
również drogi z Trzemeszna Lub. 
do Zarzynia 

Adam Piotrowski

SULĘCIN

Lingua Akademia – współpraca LO i WSB

Oficjalnego podpisania do-
kumentów dokonały dr Anna 
Czekirda, rektor WSB Gorzowie 
Wlkp. i dyrektor I LO w Sulęcinie 
Aleksandra Jasicka. Spotkanie 
uhonorowali swoją obecnością 
m.in. wicestarosta sulęciński p. 
Tomasz Prozorowicz, dyrekto-
rzy jednostek samorządu lokal-
nego, współpracujące ze szkołą 
stowarzyszenia, nauczyciele i 
uczniowie liceum.

Szczegółowe ustalenia trwały 
od kilku miesięcy, a ich efektem 
jest podpisanie dokumentu, 
który określa wzajemne relacje 
i zadania, jakie wynikają z tej 
umowy. Porozumienie o współ-
pracy obejmuje wiele wspólnych 
przedsięwzięć, ale najważniej-
sze z nich to m.in. uczestnictwo 
młodzieży w wykładach i semi-
nariach w Wyższej Szkole, moż-
liwość korzystania z zasobów bi-
blioteki szkoły wyższej, realizacja 
projektów unijnych, doradztwo 
zawodowe i kierowanie karierą. 
Dlatego wykład inauguracyjny 
podczas naszego  spotkania, wy-
głoszony dla młodzieży i zapro-
szonych gości, obejmował temat  
szkolnictwa wyższego w Polsce.

Pierwszym, konkretnym efek-
tem współpracy  pomiędzy LO 
i WSB jest rozpoczęcie działal-
ności Szkoły Językowej „ Lingua 
Akademia” w murach naszego 
liceum. Wychodzimy do miesz-
kańców Sulęcina i okolic z pro-
pozycją profesjonalnego, nowo-
czesnego kształcenia języków 
obcych. Nasze kursy językowe (j. 

27.09.2016 r.- kolejna ważna data w historii naszego liceum. Tego dnia odbyło się 
uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólno-
kształcącym im. A. Mickiewicza a Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp.

angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, 
j. polski dla obcokrajowców), to 
bogata oferta dostosowana do 
potrzeb i możliwości finanso-
wych. Zakładamy indywidualne i 
elastyczne podejście do potrzeb 
dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. Możemy prowadzić kursy 
wyrównujące, przygotowawcze 
do egzaminów (np. matury, dla 
studentów), do egzaminów TELC 
i inne, dla dzieci i osób starszych 

.Nasi lektorzy i egzaminatorzy 
rekrutują się z kadry WSB i miej-
scowych nauczycieli języków z 
uprawnieniami egzaminatorów.

Tego typu współpraca to nowa, 
ciekawa oferta edukacyjna nie 
tylko dla młodzieży naszego li-
ceum, ale całego sulęcińskiego 
szkolnictwa. Zapraszamy do LO !

Aleksandra Jasicka
Dyrektor I LO w Sulęcinie 

SULĘCIN

W Sulęcinie rozpoczyna 
działalność nowa instytucja

Nawiązanie współpracy pomię-
dzy Gminą Sulęcin i OHP jest 
odpowiedzią na rosnące po-
trzeby w  zakresie prowadzenia 
wspólnych działań mających na 
celu przeciwdziałanie marginali-
zacji i wykluczeniu społecznemu 
młodzieży. Podjęta współpraca 
ma także wpłynąć na poprawę 
sytuacji młodych ludzi na ryn-
ku pracy oraz promować za-
trudnienie osób pozostających 
poza systemem pracy. Nowa 
instytucja będzie kontynuować 
dobre tradycje współpracy mię-
dzynarodowej, prowadzonej w 
Domu Joannitów od 2009 roku. 
OHP będzie bowiem realizować 
w Sulęcinie także projekty mię-
dzynarodowe. W czasie realizacji 
tych przedsięwzięć Młodzieżowe 
Centrum Kariery i Współpracy 

30 września odbyło się uroczyste otwarcie Młodzieżo-
wego Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodo-
wej OHP, które rozpoczęło swoją działalność w Domu 
Joannitów w Sulęcinie.

Międzynarodowej OHP będzie 
korzystać z doświadczeń podob-
nych placówek, funkcjonujących 
w innych krajach europejskich. 
W ramach prowadzonej działal-
ności na rzecz młodzieży nowa 
instytucja będzie współpraco-
wać z Zespołem Szkół Zawodo-
wych i Licealnych im. Unii Euro-
pejskiej w Sulęcinie.
Dzięki otwarciu Młodzieżowego 
Centrum Kariery i Współpracy 
Międzynarodowej OHP w  Sulę-
cinie, nasza gmina wzbogaci się 
o kolejną dużą instytucję pań-
stwową, z usług której korzystać 
będą mieszkańcy całego Powia-
tu Sulęcińskiego oraz powiatów 
ościennych.  

UM Sulęcin
Fot. Maciej Barden
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Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej okolicy, 
to koniecznie zajrzyj na stronę 
www.spolecznik20.pl do zakład-
ki Spółdzielnia pomysłów! Aby 
wziąć udział w konkursie zgłoś 
pomysł przez formularz na stro-
nie, a następnie zbieraj głosy 

Kolejny raz możesz wygrać nawet 
10 000 zł na działania lokalne

publiczności. Jeśli projekt wej-
dzie do finałowej trzydziestki, 
to trafi pod obrady jury. Autorzy 
trzech projektów, które zdaniem 
jury najlepiej spełniają założenia 
konkursu zostaną zaproszeni do 
podpisania umowy sponsorskiej 
na kwotę do 10 000 zł brutto. 

Już po raz piąty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zinte-
growania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne. 

Grupa chętnych do pracy osób, 
dysponując takimi środkami jest 
w stanie zrealizować naprawdę 
ciekawe projekty. Udowodnili 
to laureaci poprzednich edycji, 
którzy organizowali warsztaty 
pieczenia chleba, sadzili tulipa-
ny na wspólnym skwerze, two-

rzyli świetlice i miejsca spotkań 
na świeżym powietrzu, a nawet 
budowali dom! Dołącz do gro-
na Społeczników 2.0, inspiruj się  
i działaj. Wierzymy, że konkurs 
będzie motywacją dla osób, 
którzy czują potrzebę zrobienia 
czegoś dobrego dla innych, a do 

tej pory być może brakowało im 
inspiracji, miejsca, gdzie mogą 
znaleźć społecznikowskie pora-
dy czy dofinansowania swojego 
projektu.

Red. 

SULĘCIN

SULĘCIN

„Zerwijmy łańcuchy”
To protest użytkowników por-

talu Psy.pl  przeciwko wiązaniu 
psów na stałe na łańcuchach – i 
po raz kolejny Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy zaanga-
żował się w tę szczytną akcję. W 
sobotę  1 października, równo 
z wybiciem godz. 12:00 na ko-
ścielnej wieży rozpoczął się  nasz 
protest. Zgodnie z założeniami 
akcji protestujemy, ponieważ 
stałe trzymanie psów na uwię-
zi jest nadal częstym zjawiskiem, 
a jest to:

niezgodne z prawem – zgod-
nie z ustawą o ochronie zwierząt 
zabrania się trzymania zwie-
rząt domowych na uwięzi  w 
sposób stały dłużej niż 12 go-
dzin w ciągu doby lub powo-
dujący u nich uszkodzenie ciała, 
cierpienie oraz niezapewniają-
cy  możliwości niezbędnego ru-
chu; zabronione jest trzymanie 
psa na uwięzi  krótszej niż 3 
metry; 

niehumanitarne – zwierzęta, 
tak samo jak ludzie,  odczuwają 
ból, pragnienie, strach i samot-
ność; łańcuch często powoduje 
u nich urazy kręgosłupa, wra-
sta w szyję lub przemarza do 
niej; 

niebezpieczne dla ludzi – 
pies będący na uwięzi cierpi 
psychicznie i fizycznie, przez to 
staje się  agresywny  i stwarza 
zagrożenie dla ludzi. 

Do rozstawionych na sulęciń-
skim rynku bud  
zrobionych  przez  
uczniów klasy IV i 
VI  można było się   
przykuć i doświad-
czyć  losu psa, 
który często od 
szczeniaka  dźwi-
ga na szyi łańcuch 
i zobaczyć, jak wy-
gląda świat z per-
spektywy psa łań-
cuchowego. Mamy 

nadzieję, organizując taką akcję, 
że w naszym mieście nie będzie 
bud  z łańcuchami i przywiąza-
nych do nich psów. Zamiast tego 
będą kojce, gdzie pies będzie 
miał swobodę.  Bardzo zależy 
nam, aby psy przywiązywane 
były nie do bud, a do właścicie-
li, dla których często są najwier-
niejszym przyjacielem.

Barbara Nowak-Mazurczak

http://www.spolecznik20.pl
http://psy.pl/
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Mieszkańcy włączyli się  w przygotowanie 
Lokalnego Programu Rewitalizacji

SULĘCIN 

W dniach 3-6 października 
odbyły się spotkania infor-
macyjne dla mieszkańców 
Gminy Sulęcin, związane z 
przygotowaniem Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Sulęcin do roku 2020, z 
perspektywą do 2030 roku. 
Spotkania zorganizowano w 
Sulęcinie oraz w sołectwach 
Brzeźno i Wielowieś. W czasie 
konsultacji z mieszkańcami 
pani Anna Andrysiak, repre-
zentująca Biuro Ekspertyz i 
Rozwoju Gospodarczego Sp. 
z o. o. z Zielonej Góry, wyja-
śniła na czym polega proces 
rewitalizacji. Przedstawiła 
również cele i zasady opra-
cowywania Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji. W czasie 
zajęć warsztatowych, przy-
gotowanych przez panią An-
drysiak, uczestnicy spotka-
nia wskazali „słabe” i „mocne” 
strony naszej gminy oraz 
przedstawili zadania, które 
ich zdaniem powinny zostać 
zrealizowane w ramach rewi-
talizacji. Osoby uczestniczą-
ce w spotkaniach miały rów-
nież za zadanie wskazanie 

instytucji mogących włączyć 
się w realizację procesu rewi-
talizacji, będącego z założe-
nia  procesem partycypacyj-
nym. Oznacza to, że w jego 
przeprowadzenie oprócz 
władz samorządowych po-
winni zostać zaangażowani 
także mieszkańcy, różnego 
rodzaju instytucje, organiza-
cje pozarządowe oraz przed-
siębiorcy. Przy określaniu 
obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizacji na 
terenie Gminy Sulęcin, pod 
uwagę będą brane czyn-
niki określające cztery sfe-
ry funkcjonowania gminy: 
sferę społeczną, infrastruk-
turalno-gospodarczą, śro-
dowiskową oraz przestrzen-
no-funkcjonalną. Informacje 
opisujące wskazane powyżej 
sfery posłużą do wyznacze-
nia na terenie gminy obszaru 
najbardziej wymagającego 
wsparcia, na którym działa-
nia rewitalizacyjne zostaną 
przeprowadzone w pierw-
szej kolejności. Informacje 
zebrane od mieszkańców 
w czasie spotkań, a także za 

pomocą specjalnych ankiet, 
pomogą w określeniu obszaru 
wskazanego do objęcia pro-
cesem rewitalizacji. Dane te 
będą również pomoce przy 
określeniu przedsięwzięć, 
które powinny zostać zreali-
zowane na wyznaczonym 
obszarze. Przygotowany dzię-
ki współpracy mieszkańców 
Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Sulęcin do roku 2020, 
z perspektywą do 2030 roku, 
będzie także podstawą do 
ubiegania się przez gminę o 
dofinansowanie do realizacji 
działań rewitalizacyjnych.

UM Sulęcin

Realizacja projektu pn. 
„Mieszkaniec – wspólny 
cel” – przygotowanie Lokal-
nego Programu Rewitaliza-
cji Gminy Sulęcin do roku 
2020, z  perspektywą do 
2030 roku odbywa się przy 
wsparciu finansowym ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 
2014 – 2020.
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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

Jarek to od wielu lat pasjonat 
wędkarstwa. Zawsze wesoły i 
uśmiechnięty, chętnie brał udział 
w pracach na rzecz Koła PZW nr 1 
w Sulęcinie. W upalny letni dzień 
17 lipca 2015 r. wraz z kolegami 
- wędkarzami „Jedynki” pojechał 
do Kołczyna, by pomóc przygo-
tować kolejne zawody wędkar-
skie – Jeszcze zjadł z nami obiad, 
pożegnał się i obiecał, że szybko 
wróci do domu – opowiada pani 
Krystyna. Niestety, los napisał 
inny scenariusz. Gdy wyjmował 
coś z bagażnika samochodu na-
gle zemdlał i osunął się na zie-
mię. Pierwszej pomocy udzielili 
mu koledzy, którzy od razu we-
zwali też karetkę. Ostatecznie Ja-
rek śmigłowcem trafił do szpitala 
w Gorzowie. Lekarze zdiagnozo-
wali rozległy udar. – Nie dawali 
mu większych szans na przeżycie, 
ale Jarek się nie poddał – mówi 
K. Mirecka. Po kilku miesiącach 
pobytu w szpitalach wrócił do 
domu. - Nasze życie odwróciło się 
o 360 stopni. Jarek wymaga ciągłej 

SULĘCIN

„Zawsze mogę liczyć na wsparcie dobrych ludzi”
- Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy pomagają mi i mojemu mężowi. Dzię-
ki ciągłemu wsparciu mamy siłę, żeby nadal walczyć i wierzymy, że będzie lepiej 
– podkreśla Krystyna Mirecka, której mąż Jarosław Mirecki rok temu przeszedł roz-
legły udar. 

opieki, przez 24 godziny na dobę. 
Doszło sporo nowych problemów. 
Nikt nigdy jednak nie odmówił mi 
pomocy, co więcej wiele osób przy-
chodziło i nadal przychodzi sama, 
żeby w jakiś sposób nas wesprzeć – 
mówi pani Krystyna, która sama 
również jest schorowana. Swoje 
problemy odsuwa jednak na bok. 
Najbardziej cieszy się z postępów 
męża i z faktu, że dziś wreszcie 
może z nim wyjść na dwór. – Gdy 
robi się ciepło, ciężko wytrzymać 
w domu. Nie chciałam Jarka zo-
stawiać samego, a zjechanie wóz-
kiem inwalidzkim z wysokiego 
parteru było praktycznie niemoż-
liwe – opowiada. Od czego jed-
nak są dobrzy ludzie. Najpierw 
panie z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie pomogły przy-
gotować wniosek na zakup scho-
dołazu. Po zjechaniu ze schodów 
pojawiała się jednak inna bariera 
nie do pokonania dla ciężkiego 
specjalistycznego wózka – brak 
podjazdu z progu budynku i 
nierówne oraz nieutwardzone 

podwórko. – W czerwcu pojawiło 
się kilku kolegów Jarka z zarzą-
du Koła PZW nr 1. Oni wszystko 
zorganizowali. Gmina przekaza-
ła kostkę polbrukową, ktoś inny 
zorganizował piach ze żwirowni 
i inne potrzebne materiały – re-
lacjonuje. Projekt podjazdu do 
budynku i chodnika przygotował 
nieodpłatnie Ryszard Kamfonik. 
Wreszcie któregoś pięknego dnia 
pojawiła się grupa wędkarzy, któ-
rzy swój czas wolny nie spędzili 
nad wodą, tylko poświęcili na 
wykonanie pięknego i bezpiecz-
nego podjazdu oraz chodnika. 
– Jestem taka szczęśliwa, że może-
my teraz wyjść z Jarkiem na świe-
że powietrze. Trudno mi wyrazić 
moją wdzięczność, za tą ogromną 
pomoc i pracę wszystkich dobrych 
ludzi – mówi ze łzami w oczach 
Krystyna Mirecka. Jak podkreśla, 
to zaangażowanie i bezintere-
sowna pomoc tylu osób daje jej 
siłę do dalszej walki o poprawę 
zdrowia Jarka Mireckiego.

Adam Piotrowski
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RYBY MAJĄ GŁOS

Sezon zakończony
24 września nad jezio-

rem Ostrowskim odbyły 
się spławikowe zawody 
wędkarskie członków Koła 
PZW Nr 3 „Gumoplast”. 
Frekwencja i pogoda do-
pisały. Zawody otworzyła 
prezes koła Czesława Anna 
Demko, która zapoznała 
kolegów z  regulaminem 
zawodów. Zawodnicy ro-
zeszli się na wylosowane 
pomosty. Mimo różnych 
opracowanych strategii 
ryby nie dały się tak łatwo 
skusić. Największy okaz to 
karaś o wadze 320 gram.

Czekając na wyniki za-

wodnicy posilali się znako-
mitą grochówką i kiełba-
skami z grilla. Sprawcą raju 
dla podniebienia był Grze-
gorz Danielak. Po ogło-
szeniu wyników każdy 
otrzymał nagrodę rzeczo-
wą. Na zakończenie pre-
zes podsumowała sezon 
i  podziękowała za udział 
we wszystkich zawodach 
oraz gospodarzowi koła za 
przygotowane posiłki.

Z wędkarskimi 
pozdrowieniami

Czesława Anna Demko

SULĘCIN 

Słabe brania na Szerokim

SULĘCIN

Puchar prezesów kół

SULĘCIN 

W dniu 25 września na 
Kanale Szerokim w Słoń-
sku odbyły się spławikowe 
zawody wędkarskie o Pu-
char Prezesa Koła PZW Su-
lęcin Nr 2 „LIN”. W ten pięk-
ny wrześniowy poranek 
na start zgłosiło się 14 se-
niorów oraz 3 juniorów. O 
godz. 08:00 zawody otwo-
rzył prezes Koła Kazimierz 
Jaruga, fundator nagród 
głównych czyli pucharów.

Sportową rywalizację 
moczykije rozpoczęli o 
godz. 09:00, a zakończyli o 
godz. 13:00. Zawody trwa-
ły zgodnie z regulaminem 
PZW. Po czterogodzinnej 
rywalizacji do pracy przy-
stąpili sędziowie ważąc 
złowione ryby, które w 
dobrej kondycji wróciły 
do wody. Kiepsko żerują-
ce ryby dały się we znaki 
wędkarzom, co pokazały 

końcowe wyniki. 
W trakcie oczekiwania 

na werdykt sędziowski 
na uczestników czekała 
gorąca grochówka prze-
gotowana przez samego 
prezesa.

Na zakończenie zawo-
dów prezes Koła ogłosił 
wyniki oraz pogratulował 
zwycięzcom wręczając pu-
chary, nagrody i pamiątko-
we dyplomy.

KLASYFIKACJA JUNIO-
RÓW:

01. Kamil Melanowicz - 
1690 pkt.

02. Mateusz Dziedzic - 
1600 pkt.

03. Patryk Śmiecikowski 
- 970 pkt.

KLASYFIKACJA SENIO-
RÓW:

01. Bogdan Kułaczkow-
ski – 2490 pkt.

02. Marcin Stefański – 

1350 pkt.
03.  Zbigniew Wojniusz – 

1010 pkt.
04. Daniel Bakowicz – 

900 pkt.
05. Piotr Klimczak – 860 

pkt.
06. Jerzy Śmiecikowski – 

850 pkt.
07. Adam Dulik – 790 

pkt.
08.  Krzysztof Prugar – 

750 pkt.

09. Dawid Melanowicz – 
720 pkt.

10. Kazimierz Jaruga – 
670 pkt.

Największą rybę w za-
wodach złowił Mateusz 
Dziedzic, a był nią leszcz o 
wadze 790g.

Tekst: Bogdan 
Kułaczkowski 

Foto: Kazimierz Jaruga 

9 października 2016r. na 
j. Ostrowskim odbyły się 

zawody wędkarskie o Pu-
char Prezesów Kół PZW 
Nr1 i Nr 2 LIN w Sulęcinie. 
O godz. 7.00 nad jeziorem 
stawiło się 17 seniorów i 
6 juniorów do 18 lat.   Za-
wodników przywitali pre-
zesi: Kazimierz Jaruga 
- Koło Nr 2 LIN i Ryszard 
Stachowiak Koło Nr 1. Po 
rozlosowaniu stanowisk o 
godz. 9.00 rozpoczęła się 
rywalizacja wędkarzy o Pu-
char Prezesów w Kategorii 
Seniorów i Juniorów do 18 
lat. O godz. 12.00 rywaliza-
cję zakończyli Juniorzy. a 
o godzinę później, o 13.00 
Seniorzy. Po skończonych 
zawodach , uczestnicy w 
oczekiwaniu na ogłosze-

nie wyników spędzili czas 
na pieczeniu kiełbasek nad 
ogniskiem.
Wyniki:
Kategoria Seniorów
I miejsce - Przemysław 
Radzi, Koło Nr 1 - 5000 
pkt.
II miejsce  - Sławomir Ma-
telski, Koło Nr 1 - 3240 pkt.
III miejsce - Andrzej Si-
niawski, Koło Nr 1 - 1980 

pkt.
Kategoria Junior do 18 
lat.
I miejsce - Bartosz Barłoga, 
Koło Nr 2 LIN - 670 pkt.
II miejsce - Jakub Kartawik, 
Koło Nr 1 - 390 pkt.
III miejsce - Mateusz Dzie-
dzic, Koło Nr 2 LIN - 220 
pkt.

Tekst i foto: R.Stachowiak
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SULĘCIN / WĘDRZYN

Wybory do Rady SU
Wrześniowe wybory do Rady SU to tradycja w Szkole Podstawowej w Wędrzynie.

O rynku pracy w Gorzowie
REGION

Kurs na HR to cy-
kliczna konferen-
cja odbywająca się 
kilka razy w roku, w 
różnych częściach 
kraju. Na najbliż-
szym spotkaniu, w 
Gorzowie Wielko-
polskim, przedsta-
wiciele lokalnych 
władz, ludzie biz-
nesu oraz świata 
nauki, debatować będą o zmie-
niających się realiach rynku pra-
cy w Polsce i regionie. Podjęte 
zostaną tematy motywacji pra-
cownika, aktualnej sytuacji, pro-
cedur i zmian prawnych w zakre-
sie zatrudniania pracowników 
z Ukrainy, rozwoju współpracy 
biznesu i nauki, transferze wie-
dzy w zróżnicowanych kulturo-
wo i wiekowo organizacjach, jak 
również budowaniu marki pra-
codawcy. Prelegentami podczas 
wydarzenia będą m.in. Paweł 
Klimczak, dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, dr inż. Alek-
sandra Radomska – Zalas, pro-
dziekan Wydziału Technicznego 

Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz 
Małgorzata Loser, Ochotniczy 
Hufiec Pracy Gorzów Wielko-
polski. Spotkanie będzie polem 
do wypracowania efektywnych 
rozwiązań odpowiadających po-
trzebom regionu. Patronat nad 
konferencją objęli Wojewoda Lu-
buski i Marszałek Województwa 
Pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się 20 
października w godzinach 10.30 
– 14.30 w Przystani Sportów 
Wodnych przy ul. Fabrycznej 3 w 
Gorzowie Wlkp. Wstęp jest wol-
ny.

Red.

Marka pracodawcy, transfer wiedzy w organizacji czy 
emigracja zarobkowa Ukraińców do Polski, to jedne 
z najgorętszych ostatnio tematów dotyczących ryn-
ku pracy. Już 20 października zostaną one poruszone 
podczas konferencji Kurs na HR, spotkania środowisk 
nauki, biznesu i samorządu, które odbędzie się w Go-
rzowie Wielkopolskim. Organizatorem wydarzenia jest 
jedna z największych polskich firm branży usług HR, 
Grupa Progres. 

Idą
 święta, a Ciebie przeraża sprzątanie?

A może nie masz czasu i chęci?
ZADZWOŃ!

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

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

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

i środkami czystości.

TEL. 883 492 865693 903 681

Są one pierwszym krokiem 
dla młodych ludzi, uczących się 
promowania własnej osoby i 
kreatywności. Młodzi wyborcy 
to uczniowie klas III- VI – przyszły 
elektorat miasta Sulęcina  i całej 
gminy.

Wybory zostały poprzedzo-
ne zakrojoną na szeroką skalę 
kampanią wyborczą, trwającą 
przeszło dwa tygodnie. 18 kan-
dydatów rozwieszało swoje 
plakaty z propozycjami działań, 
które miały zachęcić uczniów do 
głosowania na nich. 19 września 
odbyła się tzw. „godzina wybor-
cza”, podczas której kandydaci 
prezentowali siebie i swoje pro-
gramy zgromadzonej szkolnej 
społeczności z klas. III- VI. Poja-
wiły się ulotki, rymowane hasła 
i wierszyki. Kolejny dzień był już 
dniem ciszy wyborczej…

21.09.16 r., godzina 10.00 - WY-
BORY!

Każdy wyborca: uczeń i na-
uczyciel otrzymał kartę wy-
borczą, i mógł zagłosować na 
maksymalnie 5 kandydatów, a 
następnie wrzucić swoją kartę 

do urny. Komisja Wyborcza, skła-
dająca się z przedstawicieli klas 
III- VI, zliczyła wszystkie głosy. 
I…. OTO WYNIKI:

I miejsce - 50 głosów - ZUZAN-
NA CHIRKOWSKA - KL. V

II miejsce - 49 głosów - JULIA 
KOZICKA - KL. V

III miejsce - 42 głosy - KAROLI-
NA JAKÓBCZAK – KL. VI

IV miejsce - 39 głosów - JAN 
PIETRZAK- KL. IV B

V miejsce – 29 głosów - BŁAŻEJ 

KUBIAK - KL. IV B
VI miejsce – 25 głosów - KOR-

NELIA GROMULSKA – KL. VI
Dziękuję całej szkolnej spo-

łeczności klas III - VI, Dyrekcji 
Szkoły i Nauczycielom oraz Prze-
wodniczącej Rady Rodziców za 
czynny udział w organizowa-
nych wyborach. Nowej Radzie 
SU życzymy powodzenia!

Katarzyna Borowiecka
Opiekun SU

SULĘCIN 

Super Chłopak wybrany 

Samorząd Uczniowski zor-
ganizował z tej okazji imprezę 
– niespodziankę. Utalentowane 
uczennice zadedykowały swoim 
kolegom utwór muzyczny pt. 
„Bądź dużym chłopcem” z naj-
lepszymi życzeniami.

Zadania w konkursie „Super 
Chłopak” wymagały od  uczest-
ników zręczności, plastycznej 
wyobraźni,  wiedzy na temat pie-
lęgnowania urody oraz zdolności 
językowych, którymi  trzeba było 
się wykazać podczas prezentacji 
swojego ideału kobiecego pięk-
na. Nie bez znaczenia okazały 
się umiejętności taneczne i wo-
kalne. Ze wszystkimi zadaniami 
najlepiej poradził sobie uczeń 
Elbasan Woźniakiewicz.. Słod-
kości dla wszystkich chłopców 
były miłym zakończeniem tego 
szczególnego dnia.

Weronika Kleńk
Uczennica kl. I thlog

W piątek 30 września w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej 
w Sulęcinie świętowano Dzień Chłopca. 
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Na sygnale

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

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 !

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

tel. 724 191 394
Pon. 900 - 1500, wt - pt 1000 - 1800

sob . 900 - 1500

PRACA / ZATRUDNIĘ - informacje w zakładzie

Nieuczciwy znalazca odpo-
wie przed sądem 

30-letnia kobieta usłyszała za-
rzuty przywłaszczenia saszetki 
oraz kradzieży pieniędzy z ban-
komatu. Za popełnione prze-
stępstwa grozi jej kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Zdarzenie miało miejsce pod 
koniec lipca br. w Sulęcinie na 
parkingu jednego ze sklepów. 
Mieszkaniec Sulęcina poinformo-
wał policjantów, że po wyjściu 
ze sklepu pozostawił w koszyku 
sklepowym saszetkę wraz z do-
kumentami, kartą bankomatową, 
pieniędzmi i okularami o łącznej 
wartości blisko 700 złotych. 

Policjanci wydziału kryminal-
nego podjęli czynności w celu 
ustalenia sprawcy przywłaszcze-
nia mienia. Pod koniec września 
mundurowi zatrzymali miesz-
kankę gminy Sulęcin, która przy-
znała się do popełnionego prze-
stępstwa. Podczas przesłuchania, 
30-latka oświadczyła, że dokona-
ła wypłaty z bankomatu pienię-
dzy w kwocie 100 złotych przy 
użyciu karty pokrzywdzonego. 

Kobieta usłyszała zarzuty 
przywłaszczenia mienia oraz 
kradzieży z włamaniem. Oprócz 
pieniędzy, odzyskano i zwróco-
no właścicielowi pozostałą za-
wartość saszetki. Za popełnione 
przestępstwa 30-latka odpowie 
przed sądem, grozi jej kara po-
zbawienia wolności do lat 5.

Kolejny skradziony pojazd 
wróci do właściciela 

Policjanci z Sulęcina na tere-
nie gminy Krzeszyce odzyskali 
skradziony samochód dostawczy 
marki Peugeot Boxer. Auto warte 
jest ponad 70 tysięcy złotych. To 
kolejne pojazd, który odzyskali 
sulęcińscy funkcjonariusze. 

W sobotę (1.10) policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP w 
Sulęcinie podczas patrolowania 
drogi krajowej nr 22 na jednym 
z parkingów na terenie gminy 
Krzeszyce zauważyli samochód 
dostawczy marki Peugeot Boxer. 
Pojazd był otwarty i posiadał 
uszkodzoną stacyjkę. Po skontak-
towaniu się z oficerem dyżurnym 
Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie i sprawdzeniu przez 
niego w systemie policyjnym 
potwierdziło się, że wskazany 
Peugeot Boxer z 2014 roku został 
skradziony na terenie Niemiec. 
Wartość odzyskanego auta to 
ponad 70 tysięcy złotych. Pojazd 
został zabezpieczony przez sulę-
cińskich policjantów. Niebawem 
zostanie zwrócony właścicielowi. 
Policjanci ustalają sprawców kra-
dzieży. 

To kolejne odzyskane pojazdy 
przez sulęcińską policję. Wcze-
śniej funkcjonariusze zwrócili 
właścicielowi koparki o wartości 
100 tysięcy euro. 

Zatrzymany  z „amfą”
21-letni mieszkaniec powiatu 

sulęcińskiego usłyszał zarzut po-
siadania środków odurzających. 
Zgodnie z Ustawą o przeciwdzia-
łaniu narkomanii grozi mu kara 

pozbawienia wolności do 3 lat.
Dzięki funkcjonowaniu Kra-

jowej Mapy Zagrożenia Bezpie-
czeństwa, w środę (5 paździer-
nika br.) policjanci Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powia-
towej Policji w Sulęcinie skie-
rowani zostali w rejon miejsc 
zagrożonych na terenie miejsco-
wości Słońsk. Około godz. 19.00 
przy ul. 3-go Lutego policjanci 
zauważyli na parkingu samo-
chód osobowy, a w nim trzech 
mężczyzn. Podczas legitymowa-
nia policjanci zwrócili uwagę na 
nerwowe zachowanie jednego 
z nich. Podczas rozmowy 21-la-
tek próbował schować trzymane 
przez siebie plastikowe pudełko. 
Jak się okazało, znajdowały się w 
nim woreczki strunowe z zawar-
tością białego proszku. Ponadto 
podczas przeszukania pojazdu 
policjanci ujawnili wagę. Ba-
danie testerem narkotykowym 
wykazało, że jest to amfetami-
na. Narkotyk o wadze ponad 5 
gramów został zabezpieczony, a 
mężczyzna zatrzymany w poli-
cyjnym pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych. W piątek (7.10.
br) 21-letni mieszkaniec powiatu 
sulęcińskiego usłyszał zarzut po-
pełnienia przestępstwa z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii tj. 
za posiadanie środków odurzają-
cych. Teraz za swój czyn odpowie 
przed sądem i grozi mu kara do 3 
lat pozbawienia wolności.
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 do 

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;

• Walka o polski przemysł po-
przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Jeszcze tej jesieni Gmina Sulę-
cin planuje wykonanie remontu 
pokrycia dachowego budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zlokalizowanego przy ulicy Że-
romskiego, w którym mieści się 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy. Na realizację inwestycji 
gmina pozyskała dotację Wo-
jewody Lubuskiego w wysoko-
ści 56.284,00 zł. Wykonanie re-
montu dachu jeszcze tej jesieni 
jest konieczne ze względu na 
zbliżającą się zimę i związane z 
tym pogorszenie warunków po-
godowych. W ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat dach nie był 
remontowany, a powstałe w tym 

Remont dachu Środowisko-
wego Domu Samopomocy

SULĘCIN 

czasie nieszczelności grożą zala-
niem pomieszczeń znajdujących 
się na najwyższej kondygnacji 

budynku.

UM Sulęcin

Narodowe Święto 
Niepodległości 

SULĘCIN 

Burmistrz Sulęcina oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Sulęcinie serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy do udziału w obchodach 
Narodowego Święta Niepodle-
głości Polski. Uroczystości roz-
poczną się Mszą św. w intencji 
Ojczyzny, która zostanie odpra-
wiona 11 listopada o godzinie 
10.30 w kościele p.w. św. Mikoła-
ja. Następnie, o godzinie 12.00, w 
sali widowiskowej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury uczniowie Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Su-
lęcinie przypomną wydarzenia 
związane z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości, a także 
historię niezwykłego męstwa 
bohaterów tamtych czasów. O 

oprawę muzyczną uroczysto-
ści zadba Chór „Biały Orzeł”, a 
w pięknych ludowych tańcach 
zaprezentują się dzieci z Przed-
szkola nr 1 im. Małego Przyrod-
nika oraz z Przedszkola nr 2 im. 
Małych Odkrywców.

Spotkajmy się w tym najważ-
niejszym dla każdego Polaka 
dniu w roku i pokażmy, że jeste-
śmy dumni z dokonań naszych 
przodków, dzięki którym może-
my cieszyć się z wolności i nie-
podległości.

UM Sulęcin
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PAŹDZIERNIK
10.10-16.10 - Apteka “Konawalia przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
17.10-23.10 - Apteka “Centrum Zdrowia” ul. Pineckiego 1 w Sulęcinie
24.10-30.10 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie

LISTOPAD
31.10-06.11 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej w Sulęcinie
07.11-13.11 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w czasie nocnym od poniedziałku 
do piątku od  21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę 
w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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 Chrob-
ry; 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)

PRZEKRÓJ POLECA:

W SKRÓCIE:

Rusza Sulęcińska 
Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej

SULĘCIN

Urząd Miejski w Sulęcinie informuje, 
że rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń 
do udziału w Amatorskiej Lidze Piłki 
Siatkowej mężczyzn oraz kobiet w 
sezonie 2016/2017. Ze względów or-
ganizacyjnych przyjmowane są wyłącz-
nie zgłoszenia drużyn z terenu gminy 
Sulęcin. Inauguracja rozgrywek ligi na-
stąpi w połowie listopada 2016 r. System 
rozgrywek uzależniony będzie od ilości 
zgłoszonych drużyn. 

W rozgrywkach mogą uczestniczyć 
drużyny w składach minimum 8-oso-
bowych. Mecze rozgrywane będą na 
obiektach sportowych Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczyków w 
Sulęcinie (os. Kopernika 7) oraz Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie (ul. 
Park Bankowy 7).

Koordynatorem przygotowań do or-
ganizacji Sulęcińskiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej jest Zbigniew Kędziora 
(tel.: 691-420-739, e-mail:  zbikra@onet.
pl)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailowo 
na adres zbikra@onet.pl lub pocztą tra-
dycyjną na adres: Urząd Miejski w Sulę-
cinie, ul. Lipowa 18 ,69-200 Sulęcin.

W zgłoszeniu prosimy wpisać nazwę 
drużyny, jej skład osobowy, nazwisko, 
adres mailowy oraz numer telefonu 
osoby wyznaczonej do kontaktu. Osta-
teczny termin przesyłania zgłoszeń 
upływa 26 października 2016 r.

Liczba drużyn uczestniczących w roz-
grywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki w 
każdej grupie, ograniczona jest do 8 ze-
społów. O uczestnictwie w rozgrywkach 
decyduje data przesłania zgłoszenia. 
Drużynom, które zgłoszą akces do ligi, 
przesłane zostaną szczegółowe regula-
miny oraz terminarze rozgrywek.

Gorąco zachęcamy do aktywno-
ści  sportowej w okresie jesienno – zi-
mowym.

Zbigniew Kędziora
Koordynator

mailto:zbikra@onet.pl
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