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Orkiestra gorących serc zagrała po raz 24.
POWIAT SULĘCIŃSKI

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

Adam 
Piotrowski

• Do skrzynek 
pocztowych

• 4 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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9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

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

SULĘCIN
Na ulice miasta i okolicznych 
wiosek wyszło 70 wolontariuszy. 
Wśród nich można było spotkać 
burmistrza Sulęcina Dariusza Ej-
charta i przewodniczącego Rady 

Pokazy, koncerty, tańce i przede wszystkim dobra zabawa dominowały 10 grud-
nia w wielu miejscowościach powiatu sulęcińskiego, ale również w całym kraju. 
Wszystko to za sprawą 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najważ-
niejsze jednak, że po raz kolejny udało się zebrać miliony na zakup sprzętu do od-
działów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Miejskiej Zbigniewa Szczepań-
skiego. Na mieszkańców Sulę-
cina już od rana czekało sporo 
atrakcji. Na Pl. Czarneckiego o 
11.00 ruszyło miasteczko harcer-
skie. Najmłodsi mogli spróbo-
wać swoich sił przechodząc po 
rozciągniętych między drzewa-
mi linach. Obok swój sprzęt pre-
zentowali sulęcińscy strażacy. O 
tej samej godzinie rozpoczął się 
koncert solistów SOK na małej 
scenie na parkingu pod sklepem 

W numerze:

Ręce dla Mirka
SULĘCIN

Mirek Nadobnik urodził się 
bez kończyn dolnych i ze 
szczątkowymi kończynami 
górnymi. Marzy o protezach 
rąk.                                 STR. 7

Kolejny wniosek  
o odwołanie staro-
sty sulęcińskiego 

POWIAT SULĘCIŃSKI

STR. 4

KANTOR
EXCHANGE     WESCHESTUBE

OTWARTE CODZIENNIE 9.00 - 21.00
Sulęcin, ul. Poznańska 4

w pawilonie Intermarche

Pilnuję lubuskich 
tematów

ROZMOWA PRZEKROJU

STR. 14

Rozmowa z Senatorem RP  
IX kadencji Władysławem 
Komarnickim
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Najnowsze:
2 działki w Torzymiu
mieszkanie Torzym
dom Sulęcin ul. Wiejska
bar-restauracja w Słońsku
działka w Trzemesznie
dom w Sulęcinie ul. Dębowa
mieszkanie ul. Fabryczna
mieszkanie w Lubniewicach
7 działek budowlanych - Lub-
niewice
dom bliźniak w Lubniewicach
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
domy szeregowe Sulęcin ul. 
Młynarska
pawilon handlowy ul. Żerom-
skiego
Obiekty komercyjne:
sklep ul. Kościuszki, stacja pa-
liw w Pniowie

Do wynajęcia:
hala handlowa 300m w Sulę-
cinie
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,

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

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

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 
Gliśnie. Tel. 791 295 111

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 200 
tys. zł. Tel. 608 275 272. 
Sulęcin.

Tłumacz, artysta-ma-
larz Edward Diłanian 
przyjmuje zamówienia 
na tłumaczenia (nie-
miecki, rosyjski, ang-
ielski) oraz malowan-
ie obrazów (dowolne 
tematy, rozmiary, tech-
niki). Najwyższa ja-
kość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835

Sprzedam działkę rekreacyjną 
o pow. 841 m2 położoną nad 
jeziorem Lubikowo (150 m od 
linii wodnej). Tel. 508 256 945

Opiekunki dO niemiec Am-
BeRcARe24 , wymAgAny 
j. niem. kOmunikAtywny, 
dO 1500 euro na rękę, 
legAlnie Od zARAz 535 340 
311 luB  533 848 005 luB 
730 340 005

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Zima jak zwykle zaskoczyła
Miałem okazję 6 stycznia je-

chać z Legnicy do Sulęcina. Stan 
odśnieżenia dróg wojewódz-
kich pozostawiał wiele do ży-
czenia. Jakież jednak było moje 
zdziwienie, gdy w Nowej Soli 
wjechałem na drogę ekspreso-
wą S3, na której również było… 
biało. Gdy jezdnia zamieniała się 
na dwupasmową, lewy pas do 
wyprzedzania niewiele się różnił 
od pobocza. Dopiero autostra-
da A2, gdy wjechałem na nią na 
węźle Jordanów była całkowicie 
czarna. W regionalnej rozgłośni 
w serwisie o 16.00 usłyszałem, 
że pługopiaskarki mają wyje-
chać na pozostałe drogi dopie-
ro, gdy przestanie padać śnieg 
(w tym czasie padał praktycznie 
niedostrzegalnie). To znaczy, że 
gdyby śnieg padał przez trzy 
doby na okrągło i napadałoby 
go z metr, to i tak ciężki sprzęt 
nie wyruszy, bo padać nie prze-
stał? I gdzie tu logika?

Tymczasem lokalnie całkiem 
przyzwoicie. W Sulęcinie chod-
niki odśnieżone, posypywane 
piachem – można przejść bez 
narażania życia. Skarżą się jed-
nak mieszkańcy Pamiątkowic 
pod Trzemesznem Lubuskim. O 
nich kolejny raz ZUK zapomniał. 
Żaden publiczny pług na dro-
dze się nie pojawił. Dobrze, że 
sąsiedzi przyszli z pomocą, bo 
ksiądz zagroził, że jak nie będzie 
odśnieżone, to na kolędę nie 
przyjdzie. 

Starostowie na cenzurowa-
nym

Starostowie słubicki i sulęciń-
ski nie mają spokoju. Dopiero 
co minęło 6 miesięcy od ostat-
niej próby ich odwołania, a już 
radni szykują kolejny „zamach”. 

Pierwsi zadziałali rajscy powia-
towi ze Słubic. Nadzwyczajna 
sesja została zwołana na 5 stycz-
nia. Okazało się jednak, że rajcy 
opozycyjni na nią nie przyszli. 
Zarząd jednak na tę sytuację się 
przygotował, bo nieobecni rad-
ni otrzymali… żółte i czerwone 
kartki. Swoją nieobecność argu-
mentowali nieprawidłową we-
dług nich formą zwołania sesji. 
Wygląda na to, że radni i zarząd 
powiatu słubickiego grają na 
wyczerpanie kruczków formal-
nych. 

W Sulęcinie na razie początek. 
Pięciu radnych złożyło wniosek 
o sesję nadzwyczajną, a prze-
wodniczący rady zwołał ją na 
14 stycznia (dzień wydania tego 
numeru Przekroju). Na tej sesji 
mają przedstawić wniosek o 
odwołanie starosty wraz z uza-
sadnieniem. Na następnej sesji, 
która odbędzie się w drugiej po-
łowie lutego radni zadecydują o 
przyszłości najmłodszego staro-
sty w Polsce. 

Jestem przeciw, a nawet 
za…

- Starosta wykazuje się nie-
kompetencją w kwestii finansów 
(…); brakuje mu doświadczenia i 
zaufania ze strony radnych – ta-
kie opinie wygłaszał w mediach 
radny powiatowy Adam Basiński 
z Torzymia w czerwcu ubr., kiedy 
razem z trzema innymi radnymi 
chciał odwołać ze stanowiska 
starostę Patryka Lewickiego. 
Najwyraźniej P. Lewicki przez 
następne cztery miesiące zyskał 
doświadczenie i kompetencje w 
kwestii finansów i nie tylko, bo A. 
Basiński 19 listopada postanowił 
zostać jego… podwładnym na 
stanowisku wicestarosty. Tym-
czasem radni chcą zafundować 
staroście kolejną nerwową sesję. 
Wniosek o sesję nadzwyczajną z 
planem złożenia wniosku o od-
wołanie starosty podpisali: Mi-
rosław Baranowski, Agnieszka 
Sławiak, Krzysztof Skrzypnik, Mi-
chał Deptuch i Stanisław Kubiak. 
Tylko podpis M. Baranowskiego 
widniał pod poprzednim wnio-
skiem o odwołanie Lewickiego. 
Trudno powiedzieć, czy pod 
koniec lutego 9 rajców postawi 
krzyżyk na obecnym staroście. 
Z pewnością wśród nich nie bę-
dzie wicestarosty A. Basińskie-
go.

Łyżka dziegciu w beczce 
miodu

Znakomite układy choreogra-
ficzne, zwinne ruchy tancerek 
i tancerzy, piękne wokale so-
listów i grup przedszkolnych. 

Wszystko to mogliśmy podzi-
wiać podczas 24 finału najwięk-
szej orkiestry świata – Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na sali widowiskowej SOK w 
Sulęcinie. Frekwencja, jak przy 
tego typu okazjach dopisała. 
Sulęcinianie chętnie otworzyli 
też swoje portfele. Na aukcjach 
i do puszek udało się uzbie-
rać rekordową ilość pieniędzy.  
I wszystko byłoby ok, gdyby nie 
dwie rysy. Największym proble-
mem, którego w zasadzie już 
nie da się wyeliminować jest 
sala widowiskowa SOK zafundo-
wana nam przez byłego dyrek-
tora ośrodka. Jej wypłaszczona 
część nie pozwala usadzonym 
w dalszych rzędach cokolwiek 
zobaczyć. Tym razem jednak na-
wet siedzący w pierwszych rzę-
dach prawie nic nie widzieli, a to 
za sprawą rodziców - fotorepor-
terów chcących uwiecznić pląsy 
swoich pociech – co wcale mnie 
nie dziwi (też wśród nich by-
łem). Decyzja bez konsekwencji, 
a ty się Polaku męcz.

Druga sprawa, to coś co 
dziennikarzowi i rodzicowi jed-
nego z artystów ciężko prze-
milczeć. Widziałem i słyszałem 
wzburzonych rodziców, którzy 
zastanawiali się, co się dzieje  
z ich dziećmi przez ponad dwie 
godziny oczekiwania na występ. 
Można jednak na przyszłość 
pomyśleć, by konkretne grupy 
przychodziły maksymalnie na 
godzinę przed występem.  

Cud nad Postomią
Niedawno głośno było o gmi-

nie Sulęcin w polsatowskich wy-
darzeniach za sprawą… cudu, 
który wydarzył się w podsulę-
cińskim Żubrowie. Na apel o 
pomoc rodzinie odpowiedziało 
tyle osób, że z małej wyprawki 
dla dziecka zrobiło się niemal 
nowe mieszkanie. Akcję zapo-
czątkowały Sandra Gruntowska 
i Katarzyna Rajfur. W remont 
zaangażowało się ponad 50 
osób z wojskiem włącznie. Dla 
wszystkich liczył się czas, bo 
lada moment do mieszkania 
miała wrócić mama z urodzo-
nym w Wigilię synkiem. Więcej o 
akcji w następ-
nym numerze 
Przekroju.

minął miesiąc

Sprzedam Skodę Octavię 1.9 
TDI, 4x4, 6-biegowa, rok pro-
dukcji 2002. Samochód jest 
bardzo doinwestowany: sprzę-
gło z dwumasem, zregene-
rowane turbo, wymieniony 
rozrząd i wiele innych. Bardzo 
bogate wyposażenie. Sprze-
daję, bo przyszedł czas na coś 
nowszego :) Cena 11900 zł do 
negocjacji. Tel. 731 845 524
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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

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!

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
ostatnie wolne terminy na ferie!

Najdroższej Monice 
z okazji 10 rocznicy ślubu

moc gorących życzeń
śle

kochający mąż
Darek

PRZEKRÓJ POLECA:

Wigilia Miejska w Sulęcinie
SULĘCIN

20 grudnia 2015 r. mieszkańcy 
Sulęcina po raz kolejny zebrali 
się na Placu Czarnieckiego, aby 
wziąć udział w Wigilii Miejskiej. 
To tradycyjne przedświąteczne 
spotkanie upłynęło w atmosfe-
rze radosnego oczekiwania na 
zbliżające się Boże Narodzenie. 
Mieszkańców zebranych przy 
Fontannie Dobrosąsiedztwa 
przywitał organizator Wigilii 
- burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, który złożył zebranym 
życzenia spokojnych i rado-
snych Świąt, spędzonych w gro-
nie najbliższych oraz wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 
roku. Do życzeń przyłączyli się 
także: starosta sulęciński Patryk 
Lewicki oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbi-
gniew Szczepański. Fragment 
Pisma Świętego odczytał ksiądz 
proboszcz Piotr Mazurek, któ-
ry pomodlił się także w inten-
cji przybyłych oraz ich rodzin. 

W organizację przedświątecz-
nego spotkania włączyli się 
również harcerze z Hufca ZHP 
w Sulęcinie, którzy przybyli na 
Plac Czarnieckiego z Betlejem-
skim Światełkiem Pokoju. Na 
uczestników Wigilii Miejskiej, 
jak co roku czekało mnóstwo 

atrakcji, w tym m.in.: wystawa 
rękodzieła przygotowana przez 
panie ze Stowarzyszenia „Mam 
pomysł”, występy artystyczne 
w wykonaniu przedszkolaków 
z Przedszkola nr 1 i nr 2 w Sulę-
cinie, zespołu Bene Vestri, Soli-
stów Studia Piosenki SOK oraz 

Chóru „Biały Orzeł”. Nie mogło 
zabraknąć także pysznych świą-
tecznych dań, przygotowanych 
przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sulęci-
nie oraz placówek oświatowych 
z terenu Gminy Sulęcin. Nie-
dzielne popołudnie spędzone 
przy dźwiękach kolęd, w gronie 

przyjaciół i sąsiadów było wspa-
niałym wstępem do Świąt Boże-
go Narodzenia.

UM w Sulęcinie
Foto. Maciej Barden

Sulęcinianie jak zwykle tłumnie stawili się na Miejską Wigilię
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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

TYLKO U NAS! GAMA BIO PRODUKTÓW ORAZ OFERTA POLSKICH PRODUCENTÓW!

Promocja trwa od 21.01.2016 do 01.02.2016

179 zł

Piwo
Żubr
but.

299 zł

379 zł

Herbata 
Lipton 
25 szt.

269 zł
Sok jabłkowy
100% 
Hortex
petDelma extra

450 g

Do Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przyno-
szone są już proszki do prania, 
środki do mycia mebli, płyny do 
okien i podłóg, jednak to wciąż 
niestety jest   mało. Oprócz tego 
pogorzelcy najbardziej potrze-
bują: farb jasnych, kolorowych 
do ścian, białych do sufitu, ja-
snych do elewacji.

Potrzebne materiały prosimy 
przynosić do Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubniewicach. 

Chętni mogą także wpłacać 
pieniądze na konto bankowe, 
które utworzone zostało jako sub-
konto Lubniewickiego Towarzy-
stwa Sportowego Aktywni. Bank 
Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 
88 8369 0008 7107 8168 2000 0030 
Z dopiskiem „Pomoc pogorzel-
com/środki na odbudowę dachu 
domu wielorodzinnego”. 

Z góry dziękujemy w imieniu 

Pomóżmy pogorzelcom
LUBNIEWICE

Drodzy mieszkańcy i sympatycy gminy Lubniewice, zwra-
camy się z prośbą o pomoc rodzinom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji, w wyniku pożaru, do którego doszło 26 
grudnia na Osiedlu Trzcińce w Lubniewicach.

pogorzelców!
Przypomnijmy: w sobotę, 26 

grudnia na Osiedlu Trzcińce w 
Lubniewicach doszło do pożaru 
w budynku mieszkalnym. Ogień 
strawił prawie całe poddasze. W 
pożarze nikomu nic się nie stało, 
ale cztery rodziny, w sumie kil-
kanaście osób, straciło dach nad 
głową. W akcji gaszenia wzięło 
udział siedem zastępów straża-
ków.

Dodajmy, że dach został już 
zabezpieczony. Pogorzelcy wró-
cili do swoich mieszkań. Zakasali 
rękawy i wzięli się do pracy. Po-
magają również sąsiedzi. Przed 
nimi mnóstwo pracy. Jako gmi-
na pomagamy we wszystkich 
obszarach, w których zgodnie z 
prawem pomóc możemy.

Aleksandra Górecka 
Fot. Tomasz Jaskuła

Pod wnioskiem o zwołanie nad-
zwyczajnej sesji Rady Powiatu 
podpisało się pięciu powiato-
wych rajców: Mirosław Bara-
nowski, Agnieszka Sławiak, 
Krzysztof Skrzypnik, Michał 
Deptuch i Stanisław Kubiak. 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Sulęcińskiego Tadeusz Dą-
broś zwołał sesję na 14 stycznia 
(dzień wydania Przekroju). Na 
niej złożony zostanie wniosek  
o odwołanie Patryka Lewickie-
go ze stanowiska starosty. 
Zgodnie z przepisami wniosek 
o odwołanie starosty może być 

Kolejny wniosek o odwołanie starosty 
sulęcińskiego Patryka Lewickiego

POWIAT SULĘCIŃSKI

Grupa radnych powiatowych złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jedynym 
punktem programu sesji ma być złożenie wniosku o odwołanie starosty sulęcińskiego 
Patryka Lewickiego.

złożony tylko i wyłącznie pod-
czas sesji rady. Głosowanie w 
sprawie odwołania rada powiatu 
przeprowadza po zapoznaniu 
się z opinią komisji rewizyjnej na 
następnej sesji po tej, na której 
zgłoszono wniosek o odwołanie, 
nie wcześniej jednak niż po upły-
wie 1 miesiąca od dnia zgłosze-
nia wniosku.
Radni już raz głosowali nad od-
wołaniem starosty Patryka Le-
wickiego na nadzwyczajnej sesji 
Rady Powiatu w dniu 30 czerw-
ca 2015 r. Zgodnie z prawem od 
tego czasu musi minąć nie mniej 

niż 6 miesięcy, by radni mogli 
ponownie złożyć wniosek o od-
wołanie. Jak widać radni nie cze-
kali do następnej sesji zwyczaj-
nej Rady Powiatu, tylko w trybie 
pilnym zwołali sesję, by proce-
dować kolejny wniosek o odwo-
łanie. Sesja, na której radni po-
wiatowi zdecydują o obsadzeniu 
stanowiska starosty odbędzie się 
pod koniec lutego (będziemy  
o niej informować w kolejnych 
numerze Przekroju).

Adam Piotrowski

Członkowie wspólnoty Wiara i Światło „Czułe Ser-
duszka” w Sulęcinie spotkali się na wspólnej wie-
czerzy wigilijnej. Spotkanie poprzedziła msza świę-
ta, którą odprawił kapelan wspólnoty ks. Dariusz 
Denuszek. Podczas wieczerzy śpiewano kolędy, 
składano sobie życzenia i wręczano świąteczne po-
darunki. 
Wspólnota Wiara i Światło funkcjonuje przy parafii 
św. Henryka od 25 lat. – Na nasze spotkania zapra-
szamy wszystkich niepełnosprawnych mieszkających 
w parafii – mówi Ryszard Waldun, koordynator 
wspólnoty w Sulęcinie.

war

„Czułe Serduszka” 
na wspólnej wigilii

SULĘCIN

Ważny certyfikat dla SP w Sulęcinie 
SULĘCIN

Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie na-
leży od wielu już lat do Lubu-
skiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Wojewódzki Certyfi-
kat Szkół Promujących Zdrowie 
został przyznany oficjalnie w 
grudniu 2015 r. podczas konfe-
rencji „Szkoła Promująca Zdro-
wie jako środowisko sprzyjające 
rozwojowi psychospołecznemu 
uczniów”. Wyróżnienie wrę-

Za działalność na rzecz propagowania idei zdrowotnej w latach 2012 – 2015 Szkole 
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie przyznano Certyfikat potwier-
dzający przynależność do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

czył Lubuski Kurator Oświaty 
Radosław Wróblewski. – Nie 
spoczęliśmy na laurach i nadal 
planujemy ciężko pracować na 
rzecz poprawy i promocji nasze-
go zdrowia - podkreśla Elżbieta 
Struch, koordynator programu 
w sulęcińskiej podstawówce. 

war
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Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zapraszamy do naszych placówek:

Promocja trwa 
od 18.01.2016 do 15.04.2016.

www.bs.osno.sgb.pl

Nowy Opel Astra

Wiele atrakcyjnych nagród

Nawet 2%

„Czułe Serduszka” 
na wspólnej wigilii

SULĘCIN
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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

<<  cd. ze s. 1

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)

Intermarche. Najważniejsza jed-
nak część wielkoorkiestrowego 
grania, która zgromadziła setki 
sulęcinian rozpoczęła się o 16.15 
w Sali widowiskowej SOK. Na 
scenie wystąpili po raz kolejny 
soliści SOK, następnie z energe-
tyzującym pokazem zaprezen-
towali się karatecy z sulęcińskiej 
sekcji karate. Swój debiut na 
scenie mieli tego dnia członko-
wie zespołu Trans z Sulęcina. Po-
dzielone na trzy grupy wiekowe 
dzieci zachwyciły publiczność 
dynamicznym tańcem. Na scenie 
nie zabrakło występów przed-
szkolaków z obu sulęcińskich 
przedszkoli. Między występami 
widzowie licytowali różne przed-
mioty i usługi przekazane przez 
darczyńców. Sulęcinianie nie ża-
łowali pieniędzy. Za największe 
kwoty (po 1000 zł) wylicytowa-
ne zostały kolacja z senatorem 
Władysławem Komarnickim 
oraz bilet na mecz Stali Gorzów 
z możliwością wejścia do parku 
maszyn i spotkania z Bartoszem 
Zmarzlikiem. Pierwszą licytację 
zwyciężył Mirosław Maszoń-
ski, drugą Mirosław Tomaszyk. 
W gminie Sulęcin łącznie uda-
ło się zebrać rekordową kwotę 
30.602,24 zł!

TORZYM
W małym Torzymiu mieszkańcy 
również okazali wielkie serca. 
Wolontariuszom udało się ze-
brać ponad 22.500 zł. Od godz. 
15 w auli gimnazjum torzymianie 
mogli podziwiać występy przed-
szkolaków w spektaklu „Dziew-
czynka z zapałkami”, tancerzy ze 
szkoły tańca Viktor oraz pokaz 
Zumby pod okiem instruktora 
Karoliny Falkowskiej. Między 
występami licytowano koszulki, 
kalendarze, kubeczki i inne ga-
dżety WOŚP. Na koniec o godz. 
20.00 w ramach „światełka do 
nieba” w powietrze poszybowa-
ły kolorowe lampiony. Przez 11 

finałów WOŚP sztab Torzymskie-
go Ośrodka Kultury zebrał ok. 
112 tys. zł. Przez ten okres szpi-

Orkiestra gorących serc zagrała po raz 24.

Harcerskie miastecznko na sulęcińskim rynku

tal w Torzymiu otrzymał sprzęt z 
WOŚP na kwotę 412.209,99 zł!

LUBNIEWICE
Głównym punktem programu fi-
nału WOŚP w Lubniewicach były 
dwa spektakle: „Chodź opowiem 
tobie wiersz” w wykonaniu naj-
młodszej grupy teatralnej teatru 
„Pod Morwą” oraz spektakl „W 
kawiarni miłości” w wykonaniu 
aktorów. Oprócz tego również 
na sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury odbył się 
koncert zespołu Katedra. W or-
ganizację finału zaangażowali 
się: Stowarzyszenie Towarzy-
stwo Przyjaciół Lubniewic, OSP 
Lubniewice, Drużyna Harcerska 
„Wataha” z Glisna oraz Aleksan-
dra Górecka z aktorami. Łącznie 
w Lubniewicach udało się zebrać 
ok. 2.700 zł.

SŁOŃSK
Na ulicach Słońska kwestowało 
35 wolontariuszy przy wsparciu 
dodatkowych ok. 10 osób, w 
tym żołnierzy z 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej. 
Organizatorem finału, tak jak w 
latach poprzednich było Sto-
warzyszenie Kultury Fizycznej 
Hubertus ze Słońska z prezesem 
Piotrem Lechem na czele, we 
współpracy z Urzędem Gminy w 
Słońsku. Po kweście mieszkańcy 
Słońska spotkali się przy scenie 
letniej, gdzie odbywały się licyta-
cje. By rozgrzać zebranych na de-
skach wystąpił zespół San Remo 
oraz odbył się pokaz Zumby. W 
ramach finału rozegrany został 
turniej tenisa stołowego. Trady-
cyjnie, jak co roku wójt gminy 

Janusz Krzyśków wygrał licyta-
cję tortu za niebagatelną sumę 
2.000 zł. Po licytacji tortem po-
dzielił się ze wszystkimi zebrany-
mi. Łącznie w Słońsku udało się 
zebrać ok. 17 tys. zł.

KRZESZYCE
Na terenie gminy Krzeszyce dzia-
łały w tym roku dwa sztaby WOŚP 
– w Zespole Szkół Samorządo-
wych w Krzeszycach z Anną Rze-
mieniecką na czele i w Zespole 
Edukacyjnym w Kołczynie. W 
Krzeszycach na ulicach kwesto-
wało 35 wolontariuszy. Na konto 
WOŚP oprócz zawartości puszek 
trafił też dochód z kawiarenki 
otwartej podczas niedzielnego 
koncertu przez rady rodziców SP 
im. Wincentego Witosa w Krze-
szycach i PG im. Adama Mickie-
wicza w Krzeszycach, dochód z 
licytacji gadżetów przekazanych 
przez Fundację WOŚP oraz in-
nych darów przekazanych przez 
ofiarodawców. Bezpieczeństwo 
Wolontariuszom podczas kwesty 
zapewniali strażacy z OSP Krze-
szyce. W holu ZSS w Krzeszycach 
przygotowano wystawę prezen-
tującą 23 letni dorobek Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Łącznie w Krzeszycach udało się 
uzbierać 8.476,20 zł.

OŚNO LUBUSKIE
W gminie Ośno Lubuskie nieste-
ty w tym roku nikt nie zorgani-
zował sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W roku 
ubiegłym orkiestra serc ośniań-
skich mieszkańców zebrała łącz-
nie 16 tys. zł.

Torzymski sztab gotowy do dzia-
łania

Główna część finału WOŚP w Krzeszycach odbywała się w Zespole Szkół 
Samorządowych



7nr 1(49)/2016 14 stycznia 2015

„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

Mirek od 22 lat mieszka w Sulęcinie. Jest 
uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Sulęcinie. Uczęszcza do 
klasy III SPdP. Nauczany jest indywidualnie 
w domu rodzinnym. Uczestniczy również w 
zajęciach prowadzonych na terenie szkoły. 
Od urodzenia u Mirka obserwowano stany 
gorączkowe powyżej 38 st. C. Wielokrot-
nie z tego powodu był hospitalizowany. W 
czasie pobytów w szpitalach rozpoznawa-
no infekcje dróg oddechowych, zapalenie 
płuc, zakażenie układu moczowego. Mając 
roczek przebył biegunkę toksyczną z epizo-
dem drgawek o ciężkim i przewlekłym prze-

biegu. Wobec trudności diagnostycznych 
przebywał w wielu klinikach i szpitalach. 
Leczony był w Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie oraz w Klinice Chorób Dzieci 
Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w 
Poznaniu. 
Mirek jest obowiązkowy i ambitny, w miarę 
swoich możliwości bierze aktywny udział 
w życiu szkoły i w wydarzeniach o zasięgu 
lokalnym. Malowanie i twórcze inicjaty-
wy kocha najbardziej, to jego pasja. Prace 
wykonuje trzymając w ustach pędzel lub 
pracuje wykorzystując niewykształcony 
palec umiejscowiony w kikucie lewej koń-

Ręce dla Mirka
SULĘCIN

Mirosław Nadobnik urodził się bez nóg i ze szczątkowymi kończynami 
górnymi. Pomimo swojej niepełnosprawności jest aktywny i zawsze 
chętny do pracy. Marzy o protezach rąk, by zyskać większą samo-
dzielność i jeszcze lepiej malować, co jest jego największą pasją.

czyny górnej. Bierze udział w licznych kon-
kursach o randze lokalnej, wojewódzkiej 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Two-
rzy prace oryginalne, barwne i pomysłowe 
na różnych formatach z wykorzystaniem 
różnych narzędzi i materiałów. Są one od-
zwierciedleniem jego duszy i wrażliwo-
ści artystycznej. Mirek pracuje wolno, ale 
dokładnie. Twórczość to jedyna szansa na 
odniesienie sukcesów przez ucznia, dowar-
tościowanie go i na realizację jego marzeń. 
Uzyskane nagrody i wyróżnienia motywują 
go do dalszej, wytężonej pracy. Jest dum-
ny ze swoich prac i sukcesów, ale jak sam 
mówi – to zobowiązuje. Stawia sobie nowe, 
wcale niełatwe zadania. Marzy o własnej 
autorskiej wystawie prac. Przez twórczość 
wyraża swoje odczucia i przemyślenia na 
temat otaczającego go świata. Jego prace 
są ciepłe, radosne, kolorowe, przepełnione 
optymizmem. 
Zawsze pogodny i uśmiechnięty Mirek 
twierdzi, że marzenia się spełniają . Chciałby 
mieć swoje protezy górnych kończyn, dzię-
ki którym zyskałby większą samodzielność i 
mógłby realizować swoją pasję. Posiadanie 
protez przyczyni się do usamodzielnienia 
i aktywizowania Mirka, w dążeniu do jego 
pełnego udziału we wszystkich sferach ży-
cia. Spowoduje to wzrost wiary we własne 
siły, zmobilizuje go do podejmowania in-
nych, nowych działań. 

POMÓŻYMY MIRKOWI 
ZREALIZOWAĆ JEGO 
MARZENIA !
WSZYSTKICH LUDZI  
WIELKIEGO SERCA 
PROSIMY O POMOC W 
POZYSKANIU ŚROD-
KÓW FINANSOWYCH 
NIEZBĘDNYCH DO 
ZAKUPU PROTEZ .
Darowizny zbieramy 
przez Fundację Sedeka
ul. Grzybowska 4 
lok.132
00-131 Warszawa
Numer rachunku: 35 
1030 1508 0000 0008 
1669 1036
tytuł przelewu: 
"Ręce dla Mirka" 
10830-grupa OPP-
-Nadobnik Mirosław
Można też przekazać 
swój 1% z podatku



  
8 nr 1(49)/2016 14 stycznia 2015

Lekkomyślny 55-latek, mieszkaniec woj. Łódzkiego 
został zatrzymany do kontroli drogowej w Kory-
tach w gminie Torzym, po tym jak policyjny wideo 
rejestrator wskazał, że kierowany przez niego vol-
kswagen pędzi ponad 121 km/h w miejscu, gdzie 
obowiązuje ograniczenie do pięćdziesiątki. Za swo-
je tak drastyczne złamanie przepisów drogowych 
stracił prawo jazdy na trzy miesiące, a jego konto 
wzbogaciło się o 10 pkt karnych. Będzie też musiał 
zapłacić 500 zł mandatu.                                        (Red.)

Pędził w terenie zabudowanym 
o 70 km/h za szybko!

TORZYM / KORYTA

Wigilia policjantów i emerytów w Sulęcinie
SULĘCIN

Wśród zaproszonych gości byli 
lokalni samorządowcy,  przed-
stawiciele wojska, nadleśnictw, 
sądu, straży – czyli instytucji 
na co dzień współpracujących  
z Policją. W spotkaniu uczestni-
czył także Zygmunt Magniew-
ski – wiceprzewodniczący Za-
rządu Wojewódzkiego SEiRP  
w Gorzowie Wlkp, a jednocze-
śnie opiekun Koła w Sulęcinie. 
Przed podzieleniem się opłat-
kiem wspólną modlitwę zainicjo-
wał kapelan policyjny ks. Piotr 
Mazurek. 
Spotkanie odbyło się w nowej 
pracowni gastronomicznej Ze-
społu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych. Z inicjatywy dyrektor 
szkoły pani Grażyny Sobieraj 
oprócz poczęstunku zorganizo-
wano również występ artystycz-
ny uczniów przygotowany pod 
kierunkiem nauczycielki p. Ka-
riny Rogowskiej. Goście mieli 
okazję wysłuchać wiązanki kolęd 
oraz obejrzeć przedstawienie 
świąteczne nawołujące do oka-
zania miłości i serdeczności wo-
bec osób samotnych i opuszczo-
nych. Czas przedświąteczny jest 

Piątek 18 grudnia był dniem szczególnym. Z inicjatywy insp. Jerzego Głąbowskie-
go – Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie na wspólnej Wigilii spotkali się 
policjanci KPP Sulęcin i emeryci Koła SEiRP w Sulęcinie. 

to szczególna okazja, by innym 
okazać współczucie czy pomoc. 
Często wystarczy dotrzymać to-
warzystwa osobie samotnej, by 
poczuła, że inni o niej pamiętają 
i jest dla nich także ważna. Cho-
ciaż bohaterką przedstawienia 
była młoda dziewczyna, to od-
niesienie tematu idealnie pasuje 
do wielu emerytów i rencistów 
– oni także potrzebują zaintere-
sowania i towarzystwa innych. 
Przedstawienie bardzo podo-
bało się gościom, którzy występ 
młodzieży szkolnej nagrodzili 
gromkimi brawami. 
Policjanci i emeryci mieli oka-
zję do poznania się - zwłaszcza 
dotyczy to tych najstarszych  
i najmłodszych, którzy nigdy nie 
pracowali razem. Była okazja po-

rozmawiać o starych  i obecnych 
czasach, wymienić uwagi, po-
wspominać. 
Spotkanie wigilijne w Sulęcinie 
było okazją to łączenia przeszło-
ści z teraźniejszością, do integra-
cji pokoleń oraz nastrojowym 
przygotowaniem się do świąt 
Bożego Narodzenia. Była to też 
okazja do złożenia życzeń świą-
tecznych i noworocznych. 
Radosnych świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wszystkiego najlep-
szego w Nowym Roku wszystkim 
czytelnikom tego tekstu życzą 
policjanci i emeryci z Sulęcina 
oraz niżej podpisany. 

Stanisław Przybylski
Prezes Koła SEiRP w Sulęcinie

Ponad 120 km/h w terenie zabudowanym pędził 55-letni kierowca 
volkswagena zatrzymany do kontroli przez policjantów.

31 grudnia 2015 r. burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart podpisał 
porozumienie z  sołtysem i Radą 
Sołecką Długoszyna, w myśl któ-
rego w projekcie budżetu Gminy 
Sulęcin co roku zabezpieczane 
będą środki finansowe w wy-
sokości nie mniej niż 70.000 zł, 
przeznaczone na realizację za-
dań na terenie sołectwa Długo-
szyn, wskazanych przez Radę So-
łecką we wniosku składanym do 
projektu budżetu Gminy Sulęcin 
na kolejny rok. Poprzedni  kon-
trakt zawarty pomiędzy Gminą 
Sulęcin, a Sołectwem Długoszyn 
w związku ze zlokalizowaniem 

Porozumienie  
z sołectwem Długoszyn

SULĘCIN

w sąsiedztwie Długoszyna za-
kładu unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych CZG12, stracił 
ważność ze względu na zmianę 
przepisów. 
Burmistrz Sulęcina wyraża na-
dzieję, że zaproponowane roz-
wiązanie zrekompensuje miesz-
kańcom Długoszyna uciążliwości 
związane z lokalizacją składowi-
ska odpadów na terenie miejsco-
wości, w której mieszkają. 

Tekst i foto: Agnieszka Mazurczak
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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 CNC.

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

Kolędy na grudniowy wieczór  
w wykonaniu przedszkolaków

SULĘCIN

16 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej 
SOK po raz kolejny odbył się „Wieczór ko-
lęd”, na który zaproszone zostały przed-
szkolaki z rodzinami oraz władze Sulęci-
na. Podczas tego wyjątkowego wieczoru 
przedszkolaki zmieniły się w chór anielski 
śpiewający kolędy oraz pastorałki przy 
dźwiękach gitary i bębnów, na których 
grali uczniowie z zaprzyjaźnionych sulę-
cińskich placówek oświatowych. 
Na zakończenie uroczystości dyrektor 
Ewa Janicka oraz burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart złożyli dzieciom oraz ich 
rodzinom świąteczne życzenia. Wszystkie 
pociechy otrzymały słodkie pomarańcze 
oraz pierniczki, które samodzielnie upie-
kły w Przedszkolu na tę okazję. 

Grudzień to magiczny czas, w którym czekamy na zbliżające się 
święta. Dzieci z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie 
przygotowywały się do świąt Bożego Narodzenia w sposób szcze-
gólny. 

Z okazji zbliżających się świat w Przed-
szkolu ogłoszony został rodzinny konkurs 
na „Świątecznego aniołka”. Do konkursu 
zgłoszono 63 piękne prace. Jury powoła-
ne przez organizatora przyznało wszyst-
kim dzieciom biorącym udział w konkur-
sie… pierwsze miejsce. Dzieci otrzymały 
dyplomy oraz nagrody, które ufundowa-
ne zostały przez Radę Rodziców oraz fir-
mę Maszoński Logistic, za co serdecznie 
dziękujemy. 

Kaffler Natalia
Jacykowska Ewa

Chcąc wprowadzić szkolną społeczność 
w radosną atmosferę Świąt Bożego Na-
rodzenia spotkaliśmy się na corocznym 
Koncercie Świątecznym. Spotkanie trady-
cyjnie rozpoczęło się od przedstawienia 
jasełkowego pt. „Do Betlejem”, którego 
celem było przypomnienie biblijnego 
wydarzenia- narodzenia Jezusa. Szesna-
stoosobowa grupa uczniów, wybrana 
spośród wychowanków całego Ośrodka 
fantastycznie zaprezentowała okoliczno-
ści narodzenia Pana. Bożonarodzeniowe 
dekoracje i bogaty repertuar kolęd doda-
ły występowi magicznej aury, klimat Świąt 
zapanował w pełni! Artyści, grający w spo-
sób naturalny i urzekający widzów,  zostali 
wynagrodzeni niezwykle gorącymi i dłu-
gimi owacjami! Opiekunki grupy, Alek-
sandra Okopień i Urszula Kołodziej, 
jeszcze raz składają im ogromne gratula-
cje i podziękowania - duma nas rozpiera, 
jesteście rewelacyjni!

Jasełka i koncert świąteczny
w SOSW

SULĘCIN

Po obejrzeniu przedstawienia pojawili 
się nietuzinkowi goście- pani Magdale-
na Bilińska, rzecznik prasowy Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Gorzowie Wlkp., w towarzystwie 
przesympatycznego Żarka. Celem ich wi-
zyty było przekazanie informacji na temat 
konkursu plastycznego o tematyce pożar-
niczej „Zgaś ryzyko, czyli bądź bezpieczny w 
domu” zorganizowanego przez Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp. Doceniono ogromne 
zaangażowanie i samodzielność uczniów 
w wykonaniu prac konkursowych. Wy-
różniono uczniów klasy I-II SP ZET: Raję 
Łozińską, Kacpra Kmeta, Michała So-
bolewskiego, Jana Sokoła i Piotra Wi-
śniewskiego. 
Rozstrzygnięto również szkolne konkursy 
o tematyce bożonarodzeniowej:
Konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba 
okienna” : I miejsce- klasa II-III SPDP, II 
miejsce- klasa I-III SPDP, III miejsce- Jolan-
ta Łykowska i Arkadiusz Gap ( ex aequo) 
Wyróżniono i nagrodzono drobnymi upo-
minkami wszystkich uczestników konkur-
su.  
Konkurs „Naturalnie choinka” : I miejsce- 
Tobiasz Bulka, II miejsce- Marta Łysakow-
ska, III miejsce- klasa I- III SPDP, wyróżnio-
no: Arkadiusza Gapa, Jolantę Łykowską i 
Paulę Matkowską.  
Magicznym czasem jak zawsze był czas 
wspólnego kolędowania- uczniowie pre-
zentowali przygotowane przez siebie ko-
lędy i utwory o tematyce świątecznej. Bar-
dzo cieszy nas fakt, że zaprezentowali się 
wszyscy podopieczni naszego Ośrodka, a 
co ważniejsze, że wspólny śpiew sprawiał 
im ogromną radość, czego dowodem były 
uśmiechnięte twarze i gromkie oklaski! 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom za 
wspaniale spędzony czas, przepełniony 
przyjemnym zaangażowaniem i cudowną 
radością! Jeszcze raz składamy najlepsze 
życzenia na nadchodzący Nowy Rok. 

Opracowała Urszula Kołodziej 
we współpracy z Aleksandrą Okopień 
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Jasełka i koncert świąteczny
w SOSW

SULĘCIN
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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

Na targi, które odbywały się w 
Zespole Szkół Licealnych i Zawo-
dowych w Sulęcinie stawili się licz-
nie uczniowie nie tylko tej szkoły, 
ale również I LO i trzecioklasiści z 
sulęcińskiego gimnazjum. Wielu  
z nich jest teraz w prawdziwej 
rozterce, jaką przyszłość dla sie-
bie wybrać – czy nadal się uczyć, 
czy może rozpocząć już karierę 
zawodową? Na co dzień w podję-
ciu tych decyzji młodzieży poma-
gają doradcy zawodowi, którzy 
obecnie na stałe współpracują ze 
szkołami. O współpracy z ZSLiZ 
opowiedziała nam Magdalena 
Cieplak, doradca zawodowy z 
Młodzieżowego Centrum Kariery 
w Sulęcinie – jednostki podlega-
jącej pod Ochotnicze Hufce Pra-
cy – Każda klasa ma ze mną kilka 
spotkań w ciągu roku szkolnego. 
Młodzież chętnie opowiada o swo-
ich marzeniach i planach na przy-
szłość, chociaż często się one zmie-
niają w krótkim okresie czasu. Są 
jednak bardzo otwarci i elastyczni. 
Wieżą, że sobie poradzą na rynku 
pracy. Większość z nich chciałaby 
zostać w miejscu, z którego pocho-
dzą, ale obawiają się, że w poszu-
kiwaniu dobrej pracy będą musieli 
jednak stąd wyjechać – mówi M. 
Cieplak. Wielu uczniów Zespołu 
Szkół nie myśli jednak jeszcze o 
podjęciu pracy. – Większość na-
szych absolwentów w ankietach 
na koniec szkoły deklaruje podję-
cie studiów wyższych i wielu z nich 
się to udaje – podkreśla dyrektor 
ZSLiZ Grażyna Sobieraj. – Nasi 
uczniowie zostają później wojsko-
wymi, policjantami, ratownikami 
medycznymi – chwali się G. Sobie-
raj. 

Na targach spotkaliśmy Paulinę 
i Olę, uczennice klasy maturalnej 
I Liceum Ogólnokształcącego  
w Sulęcinie. – Bardzo się cieszymy, 
że zorganizowano takie targi w Su-
lęcinie. Nie musimy nigdzie jeździć, 
żeby zapoznać się z ofertą różnych 
uczelni – mówi Paulina. Obie są 
zdecydowane podjąć studia, ale 
nadal zastanawiają się na jakim 
kierunku. – Po skończeniu studiów 
chciałabym pracować w Polsce  - 
zapewnia Ola. 

Jednym z wystawców wśród 
szkół wyższych był Uniwer-
sytet Zielonogórski. Przy sto-
isku spotkaliśmy Agniesz-
kę Łaszczowską z biura 
karier UZ i Patrycję Łykowską  
z biura promocji. – Młodzież często 
do ostatniej chwili nie wie jakie stu-

POWIAT SULĘCIŃSKI

Młodzież szukała swojej przyszłej szkoły lub pracodawcy

dia wybrać. Staramy się im w tym 
pomóc – mówi A. Łaszkowska. Jak 
podkreślają największym zainte-
resowaniem na UZ-ecie cieszy się 
obecnie prawo, kierunek lekarski i 
psychologia. Targi, to dla obu pań 
chleb powszedni – Zaczynamy jeź-
dzić do szkół średnich pod koniec 
każdego roku i tak nawet do maja . 

Dla czujących się dobrze w 
przedmiotach ścisłych do swojej 
oferty zachęca Akademia Morska  
w Szczecinie. – Studia u nas nale-
żą do kategorii ciekawych – mówi  
z uśmiechem Wojciech Czyżew-
ski, pełnomocnik rektora Akade-
mii Morskiej. To jednak tylko jedna  
z wielu zalet tej uczelni. – Nasi ab-
solwenci po ukończeniu studiów w 
zasadzie mają zagwarantowaną 
pracę. Od razu mają też jasną dro-
gę kariery. Absolwenci kierunku 
morskiego mają w kieszeni dwa dy-
plomy: inżyniera i oficera wachto-
wego. To normalna sytuacja, że  
w wieku 31-32 lat zostają kapita-
nami statków i odpowiadają za 
jednostkę wartą z towarem na-
wet 800 mln dolarów. Zarabiają 
naprawdę duże pieniądze, a w po 
czterdziestce mają już domy, kilka 
luksusowych aut i mogą myśleć np. 
o własnym biznesie na lądzie – tak 
w skrócie W. Czyżewski opowiadał 
o tych, którzy decydują się zostać 
marynarzami. Na zachętę można 
dodać, że początkujący maryna-
rze po ukończeniu 
Akademii Morskiej 
zarabiają minimum 
5 tys. W euro rzecz 
jasna. Ta uczel-
nia ma też jednak 
w swojej ofercie 
również inne kie-
runki. Są to np.: 
eksploatacja ferm 
wiatrowych, gór-
nictwo morskie czy 
kierunki logistycz-
ne. Jak podkreśla 
W. Czyżewski, AM 
w Szczecinie wsłu-
chuje się uważnie w 
głos pracodawców 
i swoją ofertą od-
powiada na zapo-
trzebowanie rynku. 
Co roku uczelnia 
przyjmuje ok. 1000 
nowych studentów 
i nigdy jeszcze nie 
narzekała na brak 
chętnych. Wbrew 
pozorom jednak nie 
jest tak trudno się 

dostać.
Na tych, który po szkole śred-

niej chcą już pracować lub chcą 
pracować i uczyć się zaocznie cze-
kało kilku okolicznych firm. Wśród 
nich znalazło się stanowisko jed-
nego z największych pracodaw-
ców sulęcińskich i jednocześnie 
jednej z największych firm trans-
portowych w Polsce – Maszoński 
Logistic. Obecnie firma poszukuje 
osób chętnych do odbycia praktyk 
w zawodach: mechanik samocho-
dów ciężarowych, elektrotechnik 
i mechatronik. Najlepsi po prak-
tykach otrzymają stałe zatrudnie-
nie. Oprócz tego firma stale po-
szukuje kierowców ciężarówek – Z 
miejsca, od dziś możemy zatrudnić 
nawet 30 kierowców. Przyjmujemy 

zarówno tych z doświadczeniem, 
jak i bez niego – mówi reprezentu-
jący firmę Ryszard Staniszewski. 
By zostać zawodowym kierowcą 
trzeba zdać prawo jazdy katego-
rii C+E, co kosztuje ok. 4 tys. zł i 
ukończyć kurs na przewóz rzeczy, 
który kosztuje mniej więcej tyle 
samo. Osoby, które widzą siebie 
w zawodzie kierowcy i są zareje-
strowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy jako bezrobotne, mogą 
uzyskać na ten ostatni kurs nawet 
100-procentowe dofinansowa-
nie. – Jeżeli osoba bezrobotna ma 
pisemną gwarancję, że po takim, 
czy innym kursie konkretny praco-
dawca ją zatrudni, to praktycznie 
wszystkie wnioski rozpatrujemy po-
zytywnie – mówi Agnieszka Sar-

bicka z PUP w Sulęcinie. Zarobki 
kierowców ciężarówek w Polsce 
to spore widełki (zależy to od 
doświadczenia, tras, ilości przeje-
chanych kilometrów itp.). W tym 
zawodzie można zarobić od 4 do 
nawet 9 tys. zł na rękę.

Swoich sił absolwenci, ale rów-
nież jeszcze uczniowie mogą 
spróbować w firmie AVON, która 
również wystawiała się podczas 
targów w Sulęcinie – Są trzy drogi 
współpracy z AVON-em. Można być 
klientem bezpośrednim, konsultan-
tem i koordynatorem grupy sprze-
dawców. Nasza firma to świetne 
pole do stawiania pierwszych kro-
ków w swoim własnym biznesie. 
Można zdobyć spore doświadcze-
nie – podkreśla reprezentantka 
firmy Magdalena Marciniak. – 
Pracę w systemie multi lewel mar-
keting można traktować jako formę 
dorobienia, ale również jako stałe-
go zatrudnienia. Manager w naszej 
firmie, którym nie jest ciężko zostać 
zarabia 2,5 do 4 tys. zł miesięcznie – 
zachęcała Anna Polańska.

Organizatorem pierwszych Su-
lęcińskich targów edukacyjnych  
i pracy był Zespół Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Sulęcinie, Staro-
stwo Powiatowe oraz Ochotnicze 
Hufce Pracy. Sądząc po ilości wy-
stawców i frekwencji, śmiało moż-
na zaliczyć je do udanych. 

Tekst i foto. Adam Piotrowski

Siedem wyższych uczelni, kilkunastu pracodawców, Ochotniczy Hufiec Pracy, Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Gorzowa Wlkp. – ci wystawcy zaprezentowali się podczas Sulęcińskich targów 
edukacyjnych i pracy i zachęcali młodzież do skorzystania ze swojej oferty.
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PHU GEOPOZIOM
świadczy usługi geodezyjne w pełnym zakresie:

• podziały i rozgraniczenia działek
• wznowienia granic
• tyczenie budynków i inwentaryzacje budynków (do odbioru)
• tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego
• geodezyjna obsługa inwestycji
• sporządzanie map do celów projektowych
•  doradztwo z zakresu nieruchomości gruntowych i budyn-

kowych

W każdy wtorek pierwsza robota
z upustem cenowym 50%. 
Zaufaj precyzji i doświadczeniu…

G
EO

D
EZ

JA

P.H.U. GEOPOZIOM 
Michał Sztrauch
ul. Lipowa 20d
69-200 Sulęcin

tel. 502 678 287
782 249 372

e-mail: geopoziom@op.pl

Na targach tłumnie pojawiła się sulęcińska młodzież
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PRZEKRÓJ POLECA

“Słaba płeć?”
Niespecjalnie przepadam za polskimi 

komediami, szczególnie za tymi, które na 
ekrany kin trafiły w przeciągu ostatnich 10 
lat, dlatego też gdy wybierałam się na naj-
nowszą produkcję Krzysztofa Langa „Sła-
ba płeć?” byłam dosyć sceptyczna. Muszę 
jednak przyznać, że film dosyć pozytyw-
nie mnie zaskoczył, ale być może dlatego, 
że nie jest to typowa komedia.

Główna bohaterka filmu Zosia (Olga Bo-
łądź) to młoda, ambitna i wykształcona ko-
bieta, pracująca w jednej z warszawskich 
korporacji. Na początku filmu ukazuje się 
widzowi jako konrektna i „twarda babka”. 
Choć jest inteligenta, potrafi nawiązywać 
kontakty z zagranicznymi klientami lepiej 
od własnego szefa (Piotr Głowacki), który 
nie zna nawet dobrze języka angielskie-
go, to wciąż jest niedoceniona w pracy. 
Zosia ma jeszcze jeden problem: choć 
z zewnątrz stara się dopasować do roli 
twardej, warszawskiej kobiety sukcesu, to 
tak naprawdę, mimo iż ma charakterek, to 
jest dobrą i  wrażliwą dziewczyną. Miesz-
ka w  skromnym mieszkaniu, do którego 
przygarnęła niezbyt uzdolnioną i zaradną 
życiowo Mariannę (Marieta Żukowska) - 
przyjaciółkę ze szkolnej ławy, szukającą co 
rusz nowej pracy. 

Kiedy Zosia w wyniku intrygi traci pracę, 
zaczyna się zastanawiać, czy kariera za-
wodowa, której tak bardzo pragnęła była 
warta udawania przed wszystkimi, nawet 
przed własną matką (Katarzyna Figura) 

kogoś kim w rzeczywistości nie jest?
Film „Słaba Płeć?” w założeniu miał być 

oparty na książce Katarzyny Grygi „Suka”, 
jednak główna bohaterka wcale jej nie 
przypomina. Zośka to po prostu kobieta 
z charakterem, która dała się pochłonąć 
stylowi życia stolicy. „Słaba płeć?” to w 
założeniu również komedia romantyczna 
i stwierdzam, że owszem znalazłoby się w 
filmie parę zabawnych scen, szczególnie 
z udziałem Katarzyny Figury, ale ogólnie 
jest to obraz gorzkich realiów, które rzą-
dzą na dzisiejszym rynku pracy. Co do 
miłości, to jest to temat dosyć szorstko 
traktowany przez główną bohaterkę, ale 
w końcu wypływa na pierwszy plan.

Film polecam, ogląda się go przyjemnie 
nie tylko ze względu na dobrą obsadę, ale 
również na muzykę. Nie nazwałabym tej 
produkcji komedią romantyczną, ponie-
waż ma kilka gorzkich momentów, skła-
niających do refleksji, a jedyne co jest w 
tym filmie słodkie to zemsta głównej bo-
haterki, ale filmem obyczajowym z małym 
przesłaniem do tych, którzy za dużo życia 
poświęcają karierze zawodowej.  

Anna Suchy

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Żeberka w musztardzie i miodzie 
z sosem barbecue 
Święta i Sylwester za nami. Myślę, że każdy z nas ma na jakiś czas dość wykwintnych, ale 
też tradycyjnych dań. Przed nami jednak okres karnawału, a co za tym idzie, czas zabaw, 
przyjęć i spotkań z przyjaciółmi. Tu właśnie rodzi się dylemat co takiego moglibyśmy 
ugotować, aby nasi goście wychodząc byli zadowoleni. Proponuję tytułowe żeberka.
Składniki:
- 1kg żeberek wieprzowych
- 5 łyżek miodu
- oliwa z oliwek
- 3 łyżki musztardy francuskiej
- papryka słodka
- sól, pieprz

Żeberka myjemy, osuszamy i wkładamy do naczynia żaroodpornego. W miseczce mie-
szamy musztardę, przyprawy i 6 łyżek oliwy, a następnie nacieramy mięso i odstawiamy 
je na 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni 
piekarnika i pieczemy (w zamkniętym naczyniu) ok.1,5 godziny. 
W rondelku rozgrzewamy olej i szklimy na nim bardzo drobno posiekaną cebulę oraz 
posiekane ząbki czosnku. Następnie dodajemy słodką paprykę, pieprz cayenne i mie-
szamy. Następnie dodajemy pozostałe składniki, mieszamy całość dokładnie i zawar-
tość rondelka gotujemy na małym ogniu przez około 45 minut mieszając od czasu do 
czasu. Studzimy. Żeberka możemy polać sosem, albo je w nim maczać. Nadmiar sosu 
można przechowywać w słoiku, w lodówce nawet kilka tygodni. 

Składniki do sosu:
- 1 średniej wielkości czerwona cebula 
- 2 ząbki czosnku 
- 4 łyżki łagodnego keczupu dobrej jakości 
- 4 łyżki musztardy miodowej 
- 6 łyżek octu balsamicznego 
- 2 łyżki miodu i 2 łyżki oleju 
- 3 łyżeczki słodkiej papryki 
- 1/2 łyżeczki  pieprzu cayenne

Pilnuję lubuskich tematów 
ROZMOWA PRZEKROJU

Przekrój Lokalny: Panie Senato-
rze spotykamy się w drugim ty-
godniu stycznia, a już wygląda 
na to, że 2016 rok będzie pozy-
tywny dla mieszkańców Gorzo-
wa Wlkp. 
Władysław Komarnicki: Ze swo-
jej strony, jako senator dokła-
dam wszelkich starań, aby tak 
było. Jest wiele spraw, które idą 
w dobrym kierunku, na przy-
kład komunikacja. Trzymam za 
słowo Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbietę Annę Polak, 
że będzie połączenie kolejowe 
Gorzów – Berlin. Liczę też, na 
podobne jak w ubiegłym roku, 
wsparcie zarządu województwa 
dla naszej kochanej Stali Gorzów 
w nowym sezonie.
PL: Media ogłosiły, że wycze-
kiwana Akademia Gorzowska 
jest już na ostatniej prostej.
WK: Bardzo cieszę się, że dwie 
gorzowskie uczelnie chcą żeby 
powstała akademia i że jest de-
klaracja Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej. Kiedy pojawiła się in-
formacja na ten temat, byłem 
w urzędzie marszałkowskim w 

Rozmowa z Senatorem RP IX kadencji Władysławem Komarnickim

Zielonej Górze na spotkaniu Lu-
buskiego Zespołu Parlamentar-
nego z Zarządem Województwa 
Lubuskiego. Jako pierwsi mieli-
śmy okazję komentować tę do-
niosłą, wręcz historyczną chwilę.
PL: Wydaje się też bliskie utwo-
rzenie Ośrodka Radioterapii w 
Gorzowie. 
WK: Radioterapia to sprawa 
szczególnie ważna i również 
ponad polityczna. Powinna łą-
czyć wszystkich parlamentarzy-
stów. Odbyłem wiele spotkań w 

tej sprawie i będę działał dalej, 
aby rzeczywiście powstała. Jako 
ponadregionalne specjalistycz-
ne centrum usług medycznych 
ośrodek radioterapii jest wpisa-
ny do Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego z 
Rządem RP. Pilnuję tego tematu 
i będę na bieżąco informował o 
postępach.
PL: Przenieśmy się jeszcze na 
chwilę do senatu. Zapowiadał 
Pan pracę społeczną. 
WK: Jest tak, jak powiedziałem 

przed wyborami, zrzekłem się 
wynagrodzenia i pracuję w se-
nacie społecznie. Jestem przed-
siębiorcą, potrafię dbać o swoje 
finanse. Tą decyzją chciałem 
przekonać moich wyborców, że 
startuję do parlamentu nie dla 
pieniędzy, ale po to, aby na jesz-
cze szerszym polu działać dla 
Gorzowa i całego województwa. 
Z racji moich największych zain-
teresowań, do których należą jak 
wiadomo rozwój gospodarczy i 
sport, należę do dwóch komisji: 
Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności oraz Nauki, Edukacji 
i Sportu. Pracuję społecznie i 
jestem w pełni zaangażowany 
w prace senatu. Chociaż muszę 
przyznać, że pierwszy raz w życiu 
zdarzyło mi się pracować w nocy 
z 23 na 24 grudnia i to aż do 4 
rano. To była wtedy dziwna noc. 
PL: Wszedł Pan do senatu z po-
parciem blisko 45 tys. Lubuszan. 
To tak jakby głosowali na Pana 
wszyscy mieszkańcy czterech 
miast wielkości np. Drezdenka. 
Jak Pan dba o utrzymanie kon-
taktu z wyborcami?
WK: Jestem bardzo otwartym 

człowiekiem. Codziennie kon-
taktuję się z moimi wyborcami 
poprzez portale społecznościo-
we, które dzisiaj są bardzo szyb-
kim i ważnym kanałem komuni-
kacyjnym. Mam aktywne konta 
na FB i Twitterze. Zapraszam do 
rozmów. Jestem także dostępny, 
wraz z moimi współpracownika-
mi, w biurze przy ul. Sikorskiego 
111/315 w Gorzowie Wlkp.
PL: Na zakończenie zaprośmy 
wszystkich mieszkańców, któ-
rzy potrzebują porad prawnych 
na dyżury do Sulęcina. 
WK: Dzięki współpracy z po-
słanką Katarzyną Osos i Ada-
mem Piotrowskim, prezesem 
Stowarzyszenia Młodych Lubu-
szan oferujemy w Sulęcinie dla 
wszystkich potrzebujących bez-
płatne porady prawne w każdy 
drugi i czwarty czwartek miesią-
ca. Wystarczy zadzwonić pod nr 
tel. 511 225 133.
PL: Dziękuję za rozmowę
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Składniki do sosu:
- 1 średniej wielkości czerwona cebula 
- 2 ząbki czosnku 
- 4 łyżki łagodnego keczupu dobrej jakości 
- 4 łyżki musztardy miodowej 
- 6 łyżek octu balsamicznego 
- 2 łyżki miodu i 2 łyżki oleju 
- 3 łyżeczki słodkiej papryki 
- 1/2 łyżeczki  pieprzu cayenne
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TORZYM

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

Do spektaklu pod nazwą: Gdzie jesteś Kaju, 
gdzie? zaangażowano grupę 46 uczniów 
szkoły, którzy pod okiem pani Anny Pe-
cuch i pani Moniki Zaporowskiej szlifo-
wali swoje aktorskie, wokalne i taneczne 
umiejętności. Widowisko w piękny sposób 
łączyło powyższe elementy i sprawiło, że 
publiczność poczuła magię zbliżających 
się świąt. Podczas śledzenia wędrówki 
Gerdy (w tej roli wystąpiła Anitka Ochot-
na), która szukała swego przyjaciela Kaja 
(Kacper Dąbrowski), uczestnicy wyda-
rzenia mieli okazję 
zobaczyć interesu-
jące sekwencje ta-
neczne (taniec roz-
bójników, diabłów, 
wron i śnieżynek) 
oraz posłuchać pięk-
nej muzyki (kompo-
nowanej m.in. przez 
polskiego kompozy-
tora - Michała Loren-
ca). Uwagę widzów 
przykuły precyzyjnie 
wykonane elementy 
dekoracji i scenogra-

Królowa Śniegu oczarowała torzymską 
publiczność
17 grudnia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w To-
rzymiu odbyło się coroczne przedstawienie świąteczne. Tym razem 
do szkoły zawitała piękna i tajemnicza Królowa Śniegu, której rolę 
powierzono Julii Bazan. 

fii, tj.: sanie, pałac Królowej Śniegu, lustro. 
Publiczność była oczarowana spektaklem, 
więc nagrodziła dzieci i autorki przedsię-
wzięcia gorącymi brawami.
Przesłaniem wspomnianej sztuki była MI-
ŁOŚĆ – nieodzowny element Świąt Boże-
go Narodzenia. To uczucie uratowało bo-
hatera przedstawienia i ratuje na co dzień 
każdego człowieka. Nie zapominajmy  
o nim każdego dnia…

Tekst: Anna Pecuch
fot: Przemysław Mielczarek 
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TORZYM

Przekrój Lokalny: Czy strefa 
pomaga inwestorowi w pozy-
skaniu pracowników? Czy pro-
wadzona jest współpraca ze 
szkołami lub uczelniami?
Artur Malec: Udzielamy wsparcia 
inwestorom planującym swoją 
działalność w K-S SSE na każ-
dym etapie inwestycji. Odbywa 
się to jednak na wyraźne życze-
nie inwestora. Standardem stały 
się spotkania, w których biorą 
udział gestorzy mediów, włoda-
rze miast, firmy z branży HR czy 
szkoły zawodowe i średnie z re-
gionu. 
Na potrzeby inwestorów two-
rzymy specjalne klasy, w których 
kształcona jest przyszła kadra 
pracownicza.
PL: Czy na potrzeby utworzenia 
strefy ponoszone były nakłady 
na modernizację infrastruktury 
technicznej – np. budowa no-
wych dróg? Kto finansuje takie 
przedsięwzięcia?
AM: K-S SSE stale się rozwija i 
ponosi nakłady inwestycyjne na 

Są perspektywy dla rodzimych firm. 
Trzeba tylko sprawdzić ofertę K-S SSE

ROZMOWA PRZEKROJU

O sposobach skutecznego pozyskiwania inwestorów do Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych działaniach strefy z prezesem zarządu 
Arturem Malcem rozmawia Adam Piotrowski

infrastrukturę techniczną. Klu-
czowym czynnikiem przy wybo-
rze lokalizacji jest dla inwestora 
nieruchomość wraz z dostępną 
infrastrukturą. W przypadku nie-
ruchomości, których jesteśmy 
właścicielami, nakłady są pono-
szone przez spółkę.  Miasta-pod-
strefy które oferują swoje tereny 
same przygotowują infrastruktu-
rę techniczną.
PL: Jakie są plany rozwoju Stre-
fy? Czy planowane jest przyłą-
czenie nowych gruntów? Ilu? 

Kiedy?
AM: Staramy się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom potencjalnych 
inwestorów. Przygotowujemy 
specjalne warunki dla małych 
przedsiębiorstw m.in. działki od 
0,5 ha. Nasze działania mają na 
celu poprawę konkurencyjności 
rodzimych firm. Wprowadza-
nie na rynek firm zagranicznych 
powoduje powstawanie wielu 
małych firm polskich w otocze-
niu. Zjawisko to wpływa na zm-
niejszenie problemu  bezrobo-
cia w regionie. Główne kierunki, 
które wyznaczone zostały na rok 
2016, to m.in. powiększenie ofer-
ty inwestycyjnej strefy, rozbu-
dowa istniejącej infrastruktury 
technicznej oraz ciągłe pozyski-
wanie inwestycji w ramach pod-
stref K-S SSE. Na rozpatrzenie 
wniosku czekają już tereny, które 
obejmują: 68,5305 ha. W wyni-
ku rozszrzenia  powierzchnia Ko-
strzyńsko-Słubickiej SSE wynie-
sie 1 936,5797 ha.
PL: Dziękuję za rozmowę.

Spotkanie z saperami
SULĘCIN

Celem wizyty saperów 
w ZSLiZ było przeka-
zaniem informacji na 
temat zachowania 
szczególnej rozwagi  
i niezwykłej ostrożno-
ści w sytuacji kontaktu 
z niewypałami i niewy-
buchami. Prowadzą-
cy prelekcje żołnierze 
podkreślali, że nasz 
rejon jest pod tym względem 
miejscem newralgicznym i choć 
od II wojny światowej minęło 
tyle lat, zauważa się rosnące w 
liczbę przypadki odkrywania lub 
odnalezienia przedmiotów wy-
buchowych. Liczne inwestycje, 
prace budowlane bądź ostatnio 
popularne „zabawy” z wykry-
waczami metalu tylko sprzyjają 
temu zjawisku. Stąd coraz po-
wszechniejsze w mediach infor-
macje o przypadkowo odnale-
zionych pociskach artyleryjskich,  
minach przeciwpancernych czy 
bombach lotniczych – wszyst-
ko z okresu II wojny światowej. 
Uświadomiono uczniom, że, 
będąc w podobnej sytuacji, nie 

Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie spotkała się z przedstawi-
cielami 5. Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Od-
rzańskiego

wolno dotykać, przenosić czy 
niszczyć podobnych rzeczy – 
trzeba bezzwłocznie poinformo-
wać o  tym odpowiednie służby.
Spotkanie, zorganizowane „ku 
przestrodze”, było ciekawym do-
świadczeniem. Żołnierze chęt-
nie odpowiadali na dręczące 
uczniów pytania, interesująco 
opowiadali o swojej fascynują-
cej pracy. Była to niepowtarzalna 
okazja do przymierzenie kami-
zelki przeciwodłamkowej czy 
ważącego 120 kg kombinezonu, 
co dało wyobrażenie, jak niebez-
pieczną i ryzykowną jest praca 
sapera.

Filip Janusz
uczeń kl. IV technikum

w zawodzie technik informatyk
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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

Zebranie sprawozdawcze 
w „Jedynce”
Zarząd Koła PZW nr 1 w Sulęcinie serdecznie zaprasza 
wszystkich wędkrzy - członków Koła na roczne zebra-
nie sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się 17 stycznia 
o godz. 10.00 w sali konferencyjnej na Winne Górze.

Zajęcia w Szkółce Wędkarskiej 
prowadzone będą przez kol. 
Sławka Matelskiego -wielokrot-
nego mistrza Okręgu Gorzow-
skiego w wędkarstwie spławi-
kowym, uczestnika mistrzostw 
Polski w wędkarstwie spławiko-

Szkółka dla młodych adeptów wędkarstwa
SULĘCIN

Zarząd Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie informuje, że od stycznia 2016r. rozpoczyna dzia-
łalność Szkółka Wędkarska dla dzieci i młodzieży. Chętnych zapraszamy na pierw-
sze szkolenie, które odbędzie się w dniu 29.01.2016r. o godz. 16.00 w Sali Hoteliku 
na Winnej Górze.

wym oraz przez znanych w Kole 
wędkarzy.
Odpowiedzialnym za działanie 
Szkółki Wędkarskiej z zarządu 
koła jest wiceprezes Krzysztof 
Kuzajewski. 
Zarząd Kołą zaprasza wszystkie 

dzieci i młodzież, zaintereso-
wane wędkarstwem do udziału  
w zajęciach. Zapewniamy wykła-
dy na najwyższym wędkarskim 
poziomie.

Ryszard Stachowiak

Pierwsze prace społeczne w nowym roku w „Linie”
SULĘCIN

2 stycznia odbyły się pierwsze prace społeczne na rzecz jez. Trzeciego. W akcji 
uczestniczyło 12 członków Koła PZW nr 2 „Lin” w Sulęcinie.
Temperatura -11 i mroźny wiate-
rek nie przeszkadzał wędkarzom 
we wspólnej pracy. Po upora-
niu się z zaplanowanymi na ten 
dzień pracami prac przyszedł 
czas na odpoczynek, rozmowy  
i pieczenie kiełbasek.
Zarząd koła pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim oso-
bom za przybycie i udział w po-
rządkowaniu naszego akwenu. 

Koło PZW nr 2 „Lin” w Sulęcinie
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Zakres obowiązków:
• zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia;
• podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla 

zabezpieczenia placówki;
• bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb 

interwencyjnych oraz dyrekcji firmy w przypadku zaistnienia 
stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Firma ILTRANS 
z siedzibą w Ośnie Lubuskim

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres:                 
info@iltrans.eu  Tel. kontaktowy: 95 755 87 11

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami

Dozorca

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na okres próbny z możliwością stałego 

zatrudnienia;
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Wymagania:
• odpowiedzialność, sumienność, umiejętność organizacji czasu 

pracy;
• gotowość podjęcia pracy w godzinach nocnych.

TORZYM

Nowy dzielnicowy 
w gminie Torzym

Od 1 stycznia 2016 
roku teren służbowy 
miasta i gminy To-
rzym został podzie-
lony i obsługiwany 
będzie przez dwóch 
dzielnicowych. Miasto 
Torzym przydzielone 
zostało dotychczaso-
wemu dzielnicowe-
mu mł. asp. Pawłowi 
Markiewiczowi, na-
tomiast miejscowości 
sołeckie w gminie obsługiwane 
będą przez dzielnicowego sierż. 
Pawła Hipp.
Sierż. Paweł Hipp pełni obowiąz-
ki dzielnicowego rejonu służ-
bowego nr 8, w skład którego 
wchodzą miejscowości w gmi-
nie Torzym tj.: Bargów, Bielice, 
Bobrówko, Boczów, Debrzni-
ca, Drzewce Kolonia, Drzewce, 
Garbicz, Gądków Mały, Gądków 
Wielki, Grabów, Kownaty, Koryta, 
Lubin, Lubów, Mierczany, Prześli-

Wraz z nowym rokiem w gminie Torzym będzie praco-
wał jeszcze jeden policjant dzielnicowy. Do tej pory  
w całej gminie był tylko jeden etat dzielnicowego. 

sierż. Paweł Hipp

ce, Tarnawa Rzepińska, Walewi-
ce, Wystok.
Sierż. Paweł Hipp w Policji służy 
od 2012 roku. Ostatnio pracował 
w Zespole Prewencji w Posterun-
ku Policji w Torzymiu. Z dzielni-
cowym można kontaktować się 
osobiście lub telefonicznie w 
godzinach pełnienia przez niego 
służby pod nr telefonu - 690 106 
264.

Red.

Spotkanie wigilijne w Słońsku
SŁOŃSK

17 grudnia 2015 r. tradycyjnie 
spotkaliśmy się na kolacji wigi-
lijnej zorganizowanej dla osób 
najbardziej potrzebujących i nie-
pełnosprawnych z  terenu na-
szej gminy. Spotkanie upłynęło 
w  miłej i  radosnej atmosferze. 
Gościliśmy ks. proboszcza kano-
nika Józefa Drozda dzięki cze-
mu spotkanie miało swój klimat 
i charakter. Swoją obecnością za-
szczycili nas również wójt gminy 
Słońsk Janusz Krzyśków, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Słońsku Ur-
szula Jarmuszka, pedagog Ze-
społu Szkół w  Słońsku Barbara 
Lula oraz przedstawiciel służby 
zdrowia Teresa Kazieczko.
Część artystyczna przedstawio-
na przez uczniów naszej szkoły 
wprowadziła nas w  świąteczny 
nastrój. W tym miejscu szczegól-
nie dziękujemy pani Jadwidze 
Barańskiej, której zaangażowa-
nie w  przygotowanie tak wspa-
niałego przedstawienia uświet-
niło naszą imprezę. Dziękujemy 
również za pomoc Jakubowi 
Chajec, który zabrał nas do kra-
iny przepięknych kolęd.
Wójt gminy oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ciepłymi słowami 
powitali wszystkich zgromadzo-

nych i  w  imieniu organizatorów 
złożyli wszystkim obecnym naj-
serdeczniejsze życzenia świą-
teczno-noworoczne. Następnie 
ksiądz proboszcz odczytał frag-
ment Ewangelii oraz odmówił 
wspólną modlitwę, po której 
podzieliliśmy się opłatkiem i  za-
siedliśmy do przepysznej kolacji.
Wyjątkowe podziękowania skła-
damy dla naszych pań kucharek, 
które niesione duchem
wigilijnej atmosfery przygoto-
wały te wszystkie wspaniałości, 
które pieściły nasze podniebie-

nia. Dziękujemy również panie 
Annie Zalewskiej, która służyła 
swoją pomocą i  zaangażowa-
niem w przygotowaniu całej uro-
czystości.
To tradycyjne już w  naszej gmi-
nie spotkanie wigilijne jak co 
roku upłynęło w  pięknej i  świą-
tecznej atmosferze. 

Kierownik GOPS Irena Blicharska
Monika Waszkiewicz

www.slonsk.pl
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Zabójca w rękach policji
SULĘCIN / DŁUGOSZYN                             

Lp Oznaczenie nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena 

1. dz. 73/1 pow. 0.1327 ha
Sulęcin 
ul. Bolesława Chrobrego 

Brak miejscowego planu i  decyzji o warunkach za-
budowy,  
zapis w studium- tereny mieszkalnictwa i usług to-
warzyszących  

78.900,-zł

2. dz. 318/3 pow. 0.0866 ha 
Sulęcin 
ul. Żwirki i Wigury 

Brak planu miejscowego i decyzji o warunkach za-
budowy, 
zapis w studium- tereny usług publicznych ogólno 
– miejskich. 

43.100,-zł

3. dz. 393/17 pow.  0.0972 ha 
Sulęcin 
ul. Cicha –Spokojna 

Zapis w planie miejscowym- zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej.  

60.237,-zł

4. dz. 393/18 pow. 0.0999 ha 
Sulęcin
 ul. Cicha –Spokojna 

Zapis w planie miejscowym- zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej.  

63.855,-zł

5. dz. 393/19 pow. 0.0968 ha Sulęcin 
ul. Cicha –Spokojna

Zapis w planie miejscowym- zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej.  

62.883,-zł

6. dz. 393/20 pow. 0.0851 ha 
Sulęcin 
ul. Cicha –Spokojna

Zapis w planie miejscowym- zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej.

55.323,-zł

7. dz. 393/23 pow. 0.0863 ha 
Sulęcin 
ul. Cicha –Spokojna

Zapis w planie miejscowym- zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej. 

56.376,-zł

8. dz. 393/25 pow. 0.0828 ha Sulęcin 
ul. Cicha –Spokojna

Zapis w planie miejscowym- zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej. 

53.325,-zł

9. dz. 393/26 pow. 0.0816 ha Sulęcin
 ul. Cicha –Spokojna

Zapis w planie  zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności 
gospodarczej.

53.311,-zł

10. dz. 568/2 pow. 0.1664 ha
Sulęcin obręb 47 

Brak planu miejscowego, brak decyzji o warunkach 
zabudowy, 
zapis w studium- tereny mieszkalnictwa i usług to-
warzyszących.

98.200,-zł

11. dz. 383/11 pow. 0.3100 ha
oraz udział 209/1000
w działce  383/10 (droga  we-
wnętrzna) 
Sulęcin ul. W. Witosa 

Brak planu miejscowego, brak decyzji o warunkach 
zabudowy,
zapis w studium- tereny produkcyjno-magazynowe 
z dopuszczeniem usług lokalizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni 400 m2 

141.236,-zł

12. dz. 383/13  pow.0.2795 ha
oraz udział 188/1000 
w  działce 383/10 (droga wewnętrz-
na)
Sulęcin, ul. W. Witosa

Brak planu miejscowego i decyzji o warunkach za-
budowy. 
Zapis w studium- tereny produkcyjno-magazynowe 
z dopuszczeniem usług lokalizacji obiektów handlo-
wych o
o powierzchni 400 m2.

132.788,-zł

13. dz. 90/1 pow. 0.3739 ha
Drogomin

Brak miejscowego planu i decyzji o warunkach za-
budowy.  
Zapis w studium- tereny mieszkaniowe i usług z do-
puszczeniem nieuciążliwej działalności produkcyj-
nej. 

55.569,-zł

14. dz. 634/1 o pow. 0.8038 ha 
Długoszyn

Zapis w planie miejscowym – tereny o funkcjach 
związanych z procesami unieszkodliwiana nieczy-
stości stałych, przetwórstwa i drobnej wytwórczości 
oraz składowo-magazynowe.

400.000,-zł

15. działki 
67,68,69  pow.0.2551 ha
Sulęcin, ul. B. Chrobrego

Brak miejscowego planu i decyzji o warunkach za-
budowy. 

Brak  wyceny 
– w trakcie 
przygotowa-
nia do sprze-
daży.

16. działki
17/1 o pow. 8.2146  ha
17/2 o pow. 1.1899 ha
17/3 o pow. 0.1501 ha
17/4 o pow. 0.0933 ha
17/5 o pow. 0.6483 ha 
Sulęcin, obręb 46

Zapis w planie miejscowym- tereny o funkcji pro-
dukcyjno-technicznej i usługowej (strefa produkcyj-
no-usługowa)

Brak  wyceny 
– w trakcie 
przygotowa-
nia do sprze-
daży.

17. działki: 
477/2, 478/1,478/2, 475  o pow. 
1.9479 ha 
Sulęcin, os. Ostrówek 

Brak miejscowego planu i decyzji  o warunkach za-
budowy. 

Brak  wyceny 
– w trakcie 
przygotowa-
nia do sprze-
daży.

18. dz. 181/3 pow. 11.4770 ha 
Długoszyn

Brak miejscowego planu i decyzji  o warunkach za-
budowy. 

Brak wyceny 
– 
w trakcie 
przygotowa-
nia do sprze-
daży.

19.  27 działek 
pod budownictwo mieszkaniowe 
Sulęcin, Słoneczne II  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
– tereny o funkcji mieszkaniowej.

W trakcie 
przygotowa-
nia do sprze-
daży. 

20. dz. 69 o pow. 1,81 ha
Wielowieś 

Brak miejscowego planu i decyzji o warunkach za-
budowy. 

W trakcie 
przygotowa-
nia do sprze-
daży. 

  BURMISTRZ SULĘCINA OGŁASZA W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI GMINY SULĘCIN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w  2016  roku                              

w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

16 lutego 2015 roku mieszkaniec 
Długoszyna powiadomił dyżur-
nego KPP w Sulęcinie o znale-
zieniu zwłok ludzkich w stanie 
daleko posuniętego rozkładu 
w pobliżu torowiska niedaleko 
Długoszyna. W sprawie tej Pro-
kuratura Rejonowa w Sulęcinie 
wszczęła śledztwo. Powołany 
biegły medycyny sądowej okre-
ślił, iż zgon osoby nie był zgo-
nem naturalnym, a bezpośrednią 
przyczyną były obrażenia. Prze-
prowadzone badania DNA po-
zwoliły na identyfikację osoby. W 
toku prowadzonego postępowa-
nia ustalono, iż była to kobieta – 
24-letnia mieszkanka Sulęcina. 
Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Sulęcinie oraz Prokura-
tor Rejonowy w Sulęcinie podjęli 
szereg czynności procesowych i 
poza procesowych w tej sprawie, 
przesłuchali członków rodziny i 
znajomych ofiary. Rozpoznanie 
okoliczności zaginięcia kobiety 
i jej śmierci trwało około pięciu 
miesięcy.
Na podstawie zebranych mate-
riałów ustalono sprawcę zdarze-
nia, którym okazał się 28-letni 
mieszkaniec Sulęcina – chłopak 
ofiary. Policjanci Wydziału Krymi-
nalnego 18 lipca 2015 roku za-
trzymali 28-letniego mężczyznę, 
którego przesłuchano w charak-
terze podejrzanego. Następnie z 
jego udziałem przeprowadzono 
wizje lokalne na miejscu zda-
rzenia celem weryfikacji przeka-
zywanej przez niego wersji wy-
darzeń i ustalenia okoliczności 
zgonu kobiety.
Do zabójstwa doszło 25 czerwca 
2014 roku w pobliżu torowiska 
niedaleko miejscowości Długo-
szyn. Podczas spaceru pomiędzy 

Policjanci KPP w Sulęcinie zatrzymali 28-letniego miesz-
kańca Sulęcina, który usłyszał zarzut zabójstwa. Ofiarę 
znaleziono w lutym 2015 r., w osiem miesięcy po zabój-
stwie. 

mężczyzną a ofiarą doszło do 
kłótni w wyniku czego mężczy-
zna zadał kobiecie uderzenia w 
głowę, a następnie pozostawił 
ją w krzakach przy torowisku, 
gdzie zwłoki przeleżały kolejne 8 
miesięcy. Po zabójstwie, 28-latek 
z torebki ofiary ukradł pieniądze, 
dokumenty, karty bankomatowe 
i telefon komórkowy.
Zebrany materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie miesz-
kańcowi Sulęcina zarzutów: 
zabójstwa w wyniku motywacji 
zasługującej na szczególne po-
tępienie oraz kradzieży z wła-
maniem i usiłowania kradzieży 
z włamaniem. Łącznie usłyszał 
pięć zarzutów. Mieszkaniec Su-
lęcina był wcześniej karany za 
przestępstwa przeciwko mieniu, 
działał w warunkach recydywy. 
27 listopada 2015 roku Prokura-
tura Rejonowa w Sulęcinie skie-
rowała akt oskarżenia do Sądu 
Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Sąd Rejonowy w Sulęcinie 18 lip-
ca 2015 roku zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego areszto-
wania początkowo na okres 3 
miesięcy z kolejnym przedłuże-
niem do 12 marca 2016 roku.
Za popełnione przestępstwo 
28-latkowi z Sulęcina grozi na-
wet kara dożywotniego pozba-
wienia wolności.

asp. sztab. Alina Słonik

Obniżenie cen gazu jest następ-
stwem utrzymujących się niskich 
cen ropy naftowej, z czym wiążą 
się również niskie ceny zakupu 
gazu na rynku polskim. W efek-
cie końcowi klienci EWE zapłacą 
mniejsze rachunki za gaz. 

Red.

EWE obniża ceny gazu 
ziemnego na rok 2016

REGION

15 grudnia Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził ta-
ryfę dla paliw gazowych dla EWE energia sp. z o.o. 
Zgodnie z nową taryfą klienci spółki zapłacą od no-
wego roku, w zależności od grupy taryfowej, średnio 
o 9,2% mniej niż dotychczas za gaz wysokometanowy 
wraz z dystrybucją. 
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Na sygnale  

Zwróć uwagę na osoby potrze-
bujące pomocy 
Okres zimowy to dla bezdomnych 
najtrudniejsze miesiące w ciągu 
roku. SPolicjanci KPP w Sulęcinie 
prowadzą działania prewencyjne 
i interwencyjne ukierunkowane 
przede wszystkim na przeciwdzia-
łanie występowaniu przypadków 
zgonów będących przyczyną wy-
chłodzenia organizmu. Podczas 
codziennej służby funkcjonariusze 
kontrolują rejony dworców auto-
busowych, klatek schodowych, al-
tanek działkowych ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na ujawnienie 
osób bezdomnych i zapewnienie 
im niezbędnej pomocy. Pamiętaj-
my, aby każdy z nas w tym trud-
nym okresie był wrażliwy na osoby 
potrzebujące pomocy. O każdym 
przypadku zauważenia osoby nie-
przytomnej czy też znajdującej się 
w stanie upojenia alkoholowego 
świadczącym, że nie jest ona w 
stanie sama zadbać o swoje bez-
pieczeństwo należy przekazać 
informację dzwoniąc pod numer 
telefonu 112 lub 997. Czasami je-
den telefon może komuś uratować 
życie.

Postawa godna naśladowania
Dzięki przytomnej reakcji miesz-
kańca gminy Słońsk policjanci do-
konali zatrzymania nietrzeźwego 
kierującego. W piątek 8 stycznia  
dyżurny KPP Sulęcin otrzymał in-
formację, że w Lemierzycach po-
jazdem marki Volvo porusza się 
mężczyzna, który znajduje się pod 
wpływem alkoholu. Policjanci po 
krótkim patrolu ujawnili pojazd 

oraz kierującego. 37 – letni miesz-
kaniec Słońska znajdował się pod 
wyraźnym działaniem alkoholu 
jednak nie przyznawał się do pro-
wadzenia pojazdu, gdyż jak twier-
dził ostatni raz poruszał się nim 
około dwóch godzin temu, lecz 
wszystkie okoliczności takie jak 
np. ciepła pokrywa silnika świad-
czyły o tym, iż pojazd był używa-
ny niedługo przed czynnościami 
podjętymi przez funkcjonariuszy. 
Zachowanie mężczyzny było skraj-
nie nieodpowiedzialne, gdyż na 
drodze panowały trudne zimowe 
warunki atmosferyczne. Mężczy-
znę przewieziono do Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie 
celem przeprowadzenia dalszych 
czynności. Po zbadaniu stanu 
trzeźwości okazało się, że miesz-
kaniec Słońska ma 2,44 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. 
Za popełnione przestępstwo grozi 
mu kara pozbawienia wolności do 
lat 2, zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych i wysoka grzywna. 
Przypominamy, że każda osoba 
będąca świadkiem przestępstwa 
ma obowiązek poinformować o 
tym fakcie organy ścigania.

Chciał włamać się do prosekto-
rium
Policjanci wydziału prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie zatrzymali sprawcę wła-
mania do prosektorium w Sulęci-
nie. Mieszkaniec Sulęcina usłyszał 
zarzut. 1 stycznia br. około godz. 
10.40 dyżurny KPP w Sulęcinie 
został poinformowany, że przy ul. 
Żwirki i Wigury jakiś mężczyzna 
włamuje się do budynku. Na miej-
sce natychmiast udali się policjan-
ci wydziału prewencji. Zauważyli 
otwartą kratę zabezpieczającą i 
otwarte drzwi od budynku pro-
sektorium. Wewnątrz policjanci 
zastali mężczyznę w kapturze. Po-

licjanci zatrzymali mieszkańca Su-
lęcina. Jeszcze tego samego dnia 
funkcjonariusze i przesłuchali go 
i przedstawili zarzut usiłowania 
kradzieży z włamaniem. 21- latek 
podczas przesłuchania wyjaśnił, że 
wpadł na pomysł aby włamać się 
do prosektorium i znaleźć jakieś 
przedmioty, które mógłby sprze-
dać. Nie zdążył jednak niczego 
ukraść bo zaskoczyli go policjan-
ci. Za kradzież z włamaniem grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 
10.

Podpalacz zatrzymany
Sulęcińscy policjanci zatrzymali 
50-letniego mężczyznę, który pod-
palił budynek mieszkalny. Sprawca 
podpalenia usłyszał już zarzut. Do 
pożaru doszło w sobotę 26 grud-
nia około godziny 17.50 w jednym 
z mieszkań na Osiedlu Trzcińce 
w gminie Lubniewice. Ogień wy-
buchł na poddaszu budynku wie-
lorodzinnego. Powstały pożar był 
zagrożeniem dla zamieszkujących 
tam czterech rodzin. Interwencja 
załogi straży pożarnej zapobiegła 
dalszemu rozprzestrzenianiu się 
ognia. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, jednakże tego dnia 
rodziny ze względów bezpieczeń-
stwa nie mogły wrócić do swoich 
mieszkań. Policjanci zatrzymali 
50-letniego mężczyznę odpowie-
dzialnego za podpalenie miesz-
kania. Mieszkaniec Osiedla Trzciń-
ce przyznał się do popełnienia 
przestępstwa. Policjanci wydziału 
kryminalnego przedstawione mu 
mężczyźnie zarzut spowodowania 
pożaru budynku wielorodzinne-
go. Okoliczności spowodowania 
pożaru będą przedmiotem dal-
szego śledztwa. Mężczyzna został 
tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące. Za przestępstwo, które 
popełnił grozi kara pozbawienia 
wolności od 1 roku do lat 10.

Tel. 533 871 996, ul. Saperska 6A/3, 66-235 Torzym
email: kontakt@biuro-vademecum.pl www.biuro-vademecum.pl

Gwarancja Fachowej, 
Rzetelnej i Miłej Obsługi

Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa 
przedsiębiorstw i małych firm:

• księgi rachunkowe
• księgi przychodów i rozchodów
• ewidencje dla ryczałtowców
• ewidencje VAT
• kadry i płace, rozliczenia ZUS

Dla nowych klientów niższe ceny!

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

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

oraz www.strazsulecin.pl
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Szansa na „zieloną” energię
KRZESZYCE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na 
celu wskazanie możliwości zrównoważo-
nego rozwoju poprzez realizację inwesty-
cji efektywnych energetycznie, a zarazem 
wysoce ekologicznych. Jego zapisy doty-
czą zarówno obiektów oraz infrastruktury 
publicznej, przedsiębiorstw działających 
na terenie Gminy, a także jego mieszkań-
ców.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przy-
czynić się do osiągnięcia celów określo-
nych w pakiecie klimatyczno-energetycz-
nym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji 
gazów cieplarnianych oraz zwiększenia 
udziału energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych). Oprócz korzyści w skali ma-
kro docelowo Plan ma służyć wszystkim 
mieszkańcom gminy poprzez poprawę 
jakości powietrza oraz zmniejszenie kosz-
tów energii.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we pozwala na kształtowanie gospodarki 
energetycznej gminy w sposób opty-
malny i uporządkowany uwzględniając 
przy tym specyficzne warunki lokalne 
gminy, harmonizację działań w zakresie 
zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię 

Gmina Krzeszyce przygotowuje się do stworzenia Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce. 
Urzędnicy doradzą m.in.jak zdobyć dofinansowanie na produkcję 
energii ze źródeł odnawialnych

podejmowanych bezpośrednio przez 
organy gminy z odpowiednimi przedsię-
biorstwami energetycznymi funkcjonu-
jącymi na obszarze gminy, uzgadnianie 
kierunków działań gmin i przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie rozwoju infra-
struktury, w tym lokalizacji nowych źródeł 
wytwórczych, uzgadnianie kierunków 
działań gmin i przedsiębiorstw energe-
tycznych z interesami i potrzebami spo-
łeczności lokalnej.
W celu rzetelnego wykonania dokumen-
tów pracownicy Centrum Doradztwa 
Energetycznego będą zbierać dane doty-
czące zużycia energii cieplnej i elektrycz-
nej w budynkach publicznych czy przed-
siębiorstwach.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zo-
staną także przedstawione możliwe źró-
dła wsparcia zewnętrznego, przy pomocy 
których będzie można sfinansować inwe-
stycje związane z efektywnością energe-
tyczną, takie jak termomodernizacja bu-
dynków czy produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych.

Red. na podst. www.krzeszyce.pl

Świąteczny kiermasz nie tylko dla rodziców
SULĘCIN

Grudzień to miesiąc oczekiwania na naj-
piękniejsze Święta w roku. Młodzież  Ze-
społu Szkół Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie umila sobie 
ten magiczny czas, przygotowując świą-
teczne ozdoby, stroiki, choinki. Talenty 
plastyczne drzemią zarówno wśród na-
uczycieli, jak i uczniów. Efektem wspól-
nych działań był świąteczny kiermasz zor-
ganizowany tak, by mogli uczestniczyć w 
nim także rodzice. Przy dźwiękach kolęd 
i świątecznych piosenek prezentowaliśmy 
magiczne wytwory naszej wyobraźni. Ro-
dzice byli miło zaskoczeni przygotowaną 

dla nich niespodzianką.

Karina Rogowska
ZSLiZ w Sulęcinie
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- indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

- adaptacje projektów gotowych, 
- zmiany sposobu użytkowania, 
nadbudowy, rozbudowy

- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracy-
jne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE
Tel. +48 508 260 740
E-mail: aa.arc@wp.pl

STYCZEŃ
11.01-17.01 – Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6
18.01.-24.01 - Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie
25.01-31.01 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
LUTY
01.02-07.02 - Apteka  „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16” w Sulęcinie
08.02-14.02 - Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1

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

PROMOCJA

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D 

OLEJE ORLEN PLATINUM OD 45 ZŁ ZA 4,5L

DO KAŻDEGO POJEMNIKA 4,5 L 
KOSMETYKI SAMOCHODOWE - GRATIS

+ GRATIS

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

NC +  59 kanałów już za 19.90!

- 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

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych miesz-
kańców; 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. Gor-
zowska); 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)

REGION

1 marca pojedziemy 
bezpośrednio koleją  
z Gorzowa do Berlina

Według wcześniejszego scenariusza połączenie miało 
ruszyć już 1 stycznia. Okazało się jednak, że są spore 
trudności ze znalezieniem w Polsce taboru kolejowego 
posiadającego homologację uprawniającą do porusza-
nia się po niemieckich torach. 
Według wstępnego rozkładu z Gorzowa w godzinach 
rannych będą codziennie wy-
ruszać dwa składy. Podróż będą 
kończyć w Berlinie Lichtenberg 
o 7.28 i o 10.28. Połączone skła-
dy będą wyruszać w drogę po-
wrotną z tej stacji o 18.37.
Połączenie będzie realizowane 
wspólnie przez Przewozy Regio-
nalne, niemieckiego przewoźni-
ka NEB i polską Arrivę (ta firma 
posiada tabor z wymaganą ho-
mologacją). Do biletów będą do-
płacać samorządy województw, 
przez które będzie ono przebie-
gało. Na razie nie wiadomo ile za 
bilet będą musieli zapłacić pasa-
żerowie.

Adam Piotrowski

1 marca ma ruszyć bezpośrednie połączenie 
kolejowe Toruń – Gorzów – Berlin. – To termin re-
alny, chociaż przed nami jeszcze sporo pracy 
– mówił Dariusz Liszewski, członek zarządu Prze-
wozów Regionalnych podczas sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Lubuskiego, która 28 grudnia odbyła 
się w Gorzowie.

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.
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