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Osoby niepełnosprawne samo-
dzielnie nie dostaną się do PCPR

POWIAT SULĘCIŃSKI Czy starosta kazał zamurować wejście dla niepełnosprawnych do 
PCPR, by zrobić gabinet dla swojej narzeczonej?
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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
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> 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

Postanowiliśmy dowiedzieć 
się co i kogo skłoniło do podjęcia 
takiej decyzji. Pierwszą osobą, 
do której się udaliśmy była kie-
rownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 
Joanna Różańska. Byliśmy cie-
kawi dlaczego w instytucji, która 
jest pośrednikiem w przekazy-
waniu osobom niepełnospraw-
nym pieniędzy na likwidowanie  
w swoich mieszkaniach i do-
mach barier architektonicznych 
uniemożliwiających im swo-
bodne poruszanie się, zapadła 
decyzja o zamurowaniu wejścia  
z podjazdem na wózki inwa-
lidzkie. Pani kierownik odesłała 
nas jednak do dyrektora Domu 
Dziecka, który mieści się w tym 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zamurowano wejście dla 
osób niepełnosprawnych. Oficjalnym powodem był zły stan techniczny podjazdu 
na wózki inwalidzkie prowadzącego do wejścia oraz konieczność wygospodaro-
wania jeszcze jednego pomieszczenia. Są jednak osoby, które twierdzą inaczej.  

samym budynku. – Budynek jest 
w zarządzie Domu Dziecka, to 
nie ja podjęłam decyzję o likwi-

W numerze:

POWIAT SULĘCIŃSKI

ROZMOWA PRZEKROJU

STR. 20

Rozmowa z byłym burmi-
strzem Sulęcina, radnym 
Rady Powiatu Michałem 
Deptuchem

dacji wejścia z podjazdem dla 
osób niepełnosprawnych – mówi 
J. Różańska. Przyznała jednak, 
że PCPR boryka się z brakiem 
wystarczającej ilości pomiesz-
czeń co zgłaszała zarządowi 
powiatu.  – Ze względu na zmia-
nę ustawy o wspieraniu rodziny  
i pieczy zastępczej przybyło nam 

Za oknem, do którego wcześniej 
prowadziło wejście dla osób nie-
pełnosprawnych do PCPR znajduje 
się teraz dodatkowe pomieszczenie 
biurowe

Co nam przyniesie 
Nowy Rok?
Największe inwestycje w 
gminach w 2016 r. STR. 4

„Nadal mogę być  
potrzebny”

„Najważniejszy w sytu-
acji materialnej rodzi-
ny jest dochód z pracy”

ROZMOWA PRZEKROJU

Rozmowa z minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Elżbietą Rafalską STR. 19

KOLEKCJONER KUPI:

MONETY; ZEGARKI; ZŁOTO; 
SREBRO; ZŁOM I WYROBY

884 050 405
ODBIÓR NA MIEJSCU; DOJAZD GRATIS!
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Tłumacz, artysta-malarz 
Edward Diłanian przy-
jmuje zamówienia na 

tłumaczenia (niemiecki, 
rosyjski, angielski) oraz 

malowanie obrazów 
(dowolne tematy, rozmi-
ary, techniki). Najwyższa 

jakość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Suplement dobry na wszyst-
ko
Na oczy, na słuch, na drgają-

ce nogi, na stres, na zgagę, na 
erekcję (bardzo natarczywe) i 
wiele, wiele innych suplemen-
tów diety możemy dziś kupić 
w aptekach i w sklepach. Mało 
tego, TV zalewa nas falą reklam 
tych cudownych specyfików. 
Odnosi się wrażenie, że lekarze 
są niepotrzebni, a zażywając to 
wszystko będziemy żyć długo i 
szczęśliwie. Niestety, pod nazwą 
„suplementy diety” do sprzeda-
ży trafiają często specyfiki, które 
nie powinny się tak nazywać. 
Tylko producenci odpowiada-
ją za jakość suplementu, treść 
podaną na opakowaniu i w re-
klamie. Nie ma żadnej kontroli 
nad środkami, które mogą nam 
zaszkodzić. Nasz rząd zamiast 
zająć się uregulowaniem tego 
ogromnego rynku, planuje za-
bronić sprzedaży w sklepach 
środków przeciwbólowych. Jak 
rozboli ząb mieszkańca Słońska, 
to będzie musiał zapylać ponad 
30 km do Sulęcina do apteki, 
żeby kupić głupią tabletkę prze-
ciwbólową, zamiast zaopatrzyć 
się na miejscowej stacji benzy-
nowej. Rzekomym argumentem 
jest fakt, że Polacy stają się le-
komanami. Tylko nie wiem, czy 
przez środki przeciwbólowe, czy 
może przez suplementy diety? 
Wiem natomiast, że na zakazie 
sprzedaży leków w sklepach 
skorzystają apteki, które walczą 
o to od lat. Może więc ktoś na 
szczytach władzy węszy w tym 
dobry interes? 

Rząd do jednej kieszeni nam 
daje, a z drugiej zabiera
Miało nie drożeć, a tu klops. 

Po zapowiedziach opodatko-
wania banków i obietnicach, że 
nie odbije się to na klientach 
końcowych (czyli nas), banki 
nie czekając na wprowadzenie 
przepisów zaczęły podnosić 
ceny swoich usług. Podnoszone 
są marże kredytów i opłaty za 
korzystanie z konta. Jak jeszcze 
ktoś ma wątpliwości, że banki 
nie będą chciały sobie odbić 
strat związanych z nowym po-
datkiem, to niech się obudzi z 
błogiego snu. Obawiam się jed-
nak, że to nie koniec. Za chwilę 
PiS dosoli nam podatkiem od 
dużych sieci sklepowych. Dla-
czego nam? Bezpośrednio płat-
nikiem będzie sklep, ale sieci z 
pewnością zadziałają jak banki 
i żywność nam zdrożeje. To lo-
giczny mechanizm ekonomicz-
ny, ale PiS zaklinając rzeczywi-
stość, próbuje nam wcisnąć kit, 
że tak nie jest. Żywa jest tu stara 
maksyma, że żeby coś obywate-
lowi dać (np. 500 zł na dziecko), 
to gdzie indziej trzeba zabrać 
(wyższe ceny usług bankowych 
i droższa żywność). Jak żyć pani 
premier?

500 +
Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej przedstawił projekt 
programu 500+. Ma on wejść w 
życie od 1 kwietnia tego roku. 
Te 500 zł dla wielu rodzin będzie 
sporą pomocą spożytkowaną 
dla dobra dzieci. Nie oszukujmy 
się jednak, że dla niektórych bę-
dzie to zasiłek zmarnotrawiony 
na alkohol i inne rozrywki. W 
takim przypadku lepiej byłoby 
zapewnić całkowicie bezpłatne 
przedszkola, darmowe obiady 
w szkołach, darmowe leki dla 
dzieci, bezpłatne wejścia na 
basen i do instytucji kultury, 
obniżyć podatek VAT na ubran-
ka dla dzieci itp. Jestem rodzi-
cem dwójki dzieci i wiem ile to 
wszystko kosztuje. Takie rozwią-
zanie jest jednak trudniejsze i 
nie działa tak na wyobraźnie jak 
pięć stówek do kieszeni. Zatem 
czy przynajmniej program 500 
+ zachęci polskie rodziny do 
posiadania kolejnych dzieci? 
Zespół demografów ze Szkoły 
Głównej Handlowej ustalił co 
przeszkadza Polkom i Polakom 

w posiadaniu potomstwa. A jest 
to – obok braku dobrze płatnej, 
stabilnej pracy i mieszkań – nie-
możność pogodzenia obowiąz-
ków zawodowych z powinno-
ściami wobec rodziny. Dlatego 
wielu ekspertów uważa, że 
program nie wpłynie znacząco 
na poprawę dzietności Polek. 
Tak naprawdę jednak na wiary-
godne oceny musimy poczekać 
przynajmniej rok – wtedy po-
znamy pierwsze efekty wpro-
wadzenia programu.

Impreza na koszt podatnika
Powiat Sulęciński zorganizo-

wał 27 stycznia spotkanie no-
woroczne, na które zaprosił 
przedstawicieli firm, organiza-
cji pozarządowych, instytucji 
i samorządów. Starosta Patryk 
Lewicki chyba zapomniał, że 
jednostka jest objęta progra-
mem naprawczym? Wszędzie 
mówi się o oszczędnościach, ale 
na imprezę w „Kormoranie” star-
czyło… Tymczasem w samym 
starostwie 4 osoby trafiły na 
bruk, a w szkołach średnich na-
uczycielom obcięto dodatki za 
wychowawstwo. Całkowity brak 
konsekwencji. Ale co tam, kasa 
państwowa - można zaszaleć. 

Interesy, interesiki
Starosta sulęciński zdecydo-

wał, by zamurować przejście 
dla osób niepełnosprawnych w 
Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie przy ul. Szpitalnej 
9 w Sulęcinie. Czy taki jest dzi-
siaj standard walki z barierami 
dla osób niepełnosprawnych w 
instytucji, której zdecydowaną 
większość klientów stanowią ta-
kie właśnie osoby? Mam co do 
tego duże wątpliwości. Na do-
datek, gdy próbujemy wyjaśnić 
wątpliwości dotyczące sprawy, 
starosta nie 
odpowiada na 
nasze pytania. 
Więcej o spra-
wie w artykule  
na s. 1

minął miesiąc
Sprzedam dom w stanie 
surowym zamkniętym o 
pow. 190 m2 (część po-

wierzchni wykończona!). 
Cena 200 tys. zł. 

Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Kawalerka do wynajęcia na 
parterze w Świebodzinie.  

 20 m2, umeblowana, mały 
aneks kuchenny, piwnica. 

Tel. 724 411 718 (wieczorem)

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 

Gliśnie. Tel. 791 295 111

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

Układanie psów
tel. 601 772 559

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

PRZEKRÓJ POLECA:

Sprzedam mieszkanie 30 
m2 w Sulęcinie. Duży pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, CO, balkon II piętro. Cena 

85.000 zł. Tel. 507 944 860

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

Najnowsze:
dom w Torzymiu
dom w Grochowie
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
7 działek budowlanych 
- Lubniewice
dom bliźniak w Lubniewicach
dom w Pniowie
domy szeregowe Sulęcin ul. 
Młynarska

- obiekty komercyjne:
sklep ul. Kościuszki, stacja paliw 
w Pniowie

Do wynajęcia:
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,

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 

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

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

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

Z okazji Walentynek 
najdroższej Marzence 

moc buziaków i uścisków 
śle mąż
Wojtek

Dzieci będą się uczyć pływać

SULĘCIN  Gmina oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki sfinansują 
lekcje pływania dla uczniów szkół podstawowych

W pierwszej połowie stycznia 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało gminie Sulęcin dotację 
w wysokości 15.000 zł na realiza-
cję Programu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”. Pozo-
stałą część kosztów projektu w 
wysokości 16.600 zł pokryje ma-
gistrat. Projektem objętych zo-
stanie 135 uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z Sulęcina, Wę-
drzyna i Trzemeszna. W ramach 

projektu zorganizowane zostaną 
cykliczne wyjazdy uczniów na ba-
sen w Międzyrzeczu, gdzie dzieci 
będą pobierać lekcje pływania 
pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów. Udział w projekcie 
ma na celu naukę i doskonalenie 
technik pływania wśród dzieci, 
jak również zapobieganie i kory-
gowanie wad postawy oraz przy-
swojenie zasad bezpieczeństwa 
w wodzie.                                  (Red.)

Zadowolenia nie kryli również 
poseł na Sejm RP Katarzyna 
Osos i prezes Stowarzyszenia 
Młodych Lubuszan Adam Pio-
trowski. – Co jest bardzo ważne 
z porad prawnych, które będą 
bezpłatnie udzielane w Kancelarii 
Prawnej adwokata Marka Świer-
kowskiego w Sulęcinie będą mogli 
skorzystać wszyscy, bez żadnych 
kryteriów – powiedziała K. Osos. 
– Na razie dyżury będą dwa razy 
w miesiącu, jeżeli jednak będzie 
duże zainteresowanie, zwiększy-
my ich częstotliwość – dodał A. 
Piotrowski. 

Prawnik będzie dyżurował bez-
płatnie w każdy drugi i czwarty 
czwartek miesiąca. Żeby zapisać 
się na wizytę wystarczy zadzwo-
nić pod numer tel. 511 225 133.

Podczas dyżuru prawnik poin-
formuje interesanta o obowią-
zującym stanie prawnym, przy-
sługujących uprawnieniach lub 

POWIAT SULĘCIŃSKI

Bezpłatne porady prawne oficjalnie otwarte
- Dobra współpraca parlamentarzystów ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan 
zaowocowała uruchomieniem w Sulęcinie bezpłatnych porad prawnych  – pod-
kreślał 21 stycznia podczas wizyty w Sulęcinie senator RP Władysław Komarnicki.

spoczywających obowiązkach. 
Wskaże sposób rozwiązania 
problemu lub udzieli pomocy w 
sporządzeniu pisma. 

W Polsce tylko ok. 20 proc. 
osób korzysta z pomocy praw-
nika. Barierą są prawie zawsze 
względy finansowe. Jak ważny 
jest dostęp do pomocy prawnej 

profesjonalistów świadczy wie-
le przeprowadzonych badań. W 
Polsce większość osób zgłasza 
się do prawnika zbyt późno, gdy 
sprawy są już tak zaawansowane 
i poplątane, że nawet najlepszy 
adwokat nie jest ich w stanie wy-
prostować. 

Red.

Ostatnie szczegóły uzgodnione. Na zdjęciu od lewej: Senator RP Włady-
sław Komarnicki, adwokat Marek Świerkowski, poseł na Sejm RP Kata-
rzyna Osos i prezes SML Adam Piotrowski
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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

Przyłącz się do programu lojalnościowego 
SPOŁEM SULĘCIN 

i odbieraj nagrody za zakupy!

Co nam przyniesie Nowy Rok?
POWIAT SULĘCIŃSKI Największe inwestycje w gminach w 2016 r.

Sprawdziliśmy na co w tym roku pójdą wpływy z naszych podatków wydatkowane przez 
wójtów i burmistrzów. Władze postawiły przede wszystkim na rozbudowę i remonty infra-
struktury sportowej, remonty dróg oraz poprawę stanu kanalizacji wodociągowej i sanitar-
nej. W gminach na mieszkańców i turystów czeka też sporo rozrywki.

SULĘCIN
Największą gminną in-

westycją w tym roku jest 
remont stadionu miejskie-
go na Winnej Górze. Prace 
już się rozpoczęły. Dzięki 
modernizacji nie tylko zo-
stanie poprawiony stan 
techniczny obiektu, ale 
również powiększy się za-
kres jego użytkowania. Sta-
dion wzbogaci się o nową 
skocznię do skoku wzwyż, 
dwuścieżkową skocznię 
do skoku w dal i trójskoku, 
rzutnię do pchnięcia kulą, 
2 stanowiska rozbiegu do 
rzutu oszczepem, rzutnię 
do rzutu dyskiem i młotem 
oraz skocznię do skoku  
o tyczce. Stadion zostanie 
także ogrodzony i oświe-
tlony. Nowy stadion lekko-
atletyczny będzie miał cer-
tyfikat (jako jeden z trzech 
w województwie), zatem 
będzie można na nim roz-
grywać lekkoatletyczne 
zawody. Koszt remontu 
wyniesie ponad 2 mln zł, 
z czego połowę pokryje 
Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki. Do użytku stadion 
zostanie oddany w poło-
wie 2017 r.

Gmina chce też w tym 
roku uzbroić teren Sulęciń-
skiej Podstrefy Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Zaku-

pem działki zainteresowa-
ny jest inwestor z Niemiec.

 – To dzisiaj norma, że gmi-
ny zabiegając o zewnętrz-
nych inwestorów uzbrajają 
teren pod inwestycję we 
wszystkie niezbędne me-
dia – mówi nam burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart. 
Zakład, który ma powstać 
w Sulęcinie, ma docelowo 
zatrudnić ok. 350 osób. 

Sulęciński magistrat 
planuje wyremontować 
w tym roku kilka dróg na 
terenie gminy, w tym m.in. 
ul. Willową i Podgórną w 
Sulęcinie oraz ul. Ogrodo-
wą w Trzemesznie, a także 
uzbroić działki budowlane 
przy ulicy Cichej i Spokoj-
nej oraz na os. Słonecznym 
II. Sporo będzie również 
inwestycji w sieć wodocią-
gową i sanitarną w mieście 
(m.in. rozbudowa sieci wo-
dociągowej wzdłuż ulicy 
Młynarskiej do ulicy Pod-
górnej, rozdział kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej od 
ronda im. M. Włodarczaka 
do ul. W. Witosa). Lista ze 
wszystkimi inwestycjami 
planowanymi do realizacji  
w tym roku w gminie do-
stępna jest na stronie in-
ternetowej www.sulecin.pl

W ofercie kulturalno-
-sportowej w tym roku w 
Sulęcinie znajdziemy m.in. 

Polsko-Niemiecki Jarmark 
Koguci w Niedzielę Pal-
mową, Festiwal Muzyki  
i Sztuki Ulicznej Wake Up 
and Live (28.05-5.06) oraz 
Dni Sulęcina – tym razem 
w weekend 24-25 czerw-
ca. Miłośników aktywnego 
wypoczynku gmina zapra-
sza na Międzynarodowy 
Zjazd Cyklistów (23-25.09) 
oraz Sulęciński Rajd Nordic 
Walking (2.10).

SŁOŃSK
Najważniejsze planowa-

ne inwestycje w Słońsku to 
w tym roku remont i ada-
ptacja byłego posterunku 
policji (będzie tam miał sie-
dzibę Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej), remont 
i rozbudowa ulic Szpitalnej 
i Chopina oraz rozbudo-
wa oświetlenia ulicznego 
przy ul. Poniatowskiego  
i Wspólnej. Gmina planuje 
również remont i moder-
nizację Sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem socjal-
nym przy Zespole Szkół  
w Słońsku. 

Jak przystało na gmi-
nę graniczącą z Parkiem 
Narodowym „Ujście War-
ty” 23 kwietnia w Słońsku 
odbędzie się kolejny Zlot 
Obywateli Rzeczpospoli-
tej Ptasiej. Dla miłośników 
historii ciekawym i niespo-

tykanym nigdzie indziej 
wydarzeniem będzie or-
ganizowana 26 czerwca 
Maurycjada – tego dnia 
mieszkańcy Słońska będą 
wspominać dzień przyjaz-
du księcia Johana Moritza 
von Nassau do Słońska  
w 1652 r. Za 27-letnich rzą-
dów tego księcia miejsco-
wość przeżywała lata swo-
jej największej świetności. 
Drugi weekend sierpnia 
w Słońsku, to jak zwykle 
Święto Ryby a w niedzie-
lę 28 sierpnia rolnicy po-
dziękują za plony podczas 
Gminnych Dożynek.

KRZESZYCE
Jesienią 2015 r. gmina 

zmagała się z poważną 
awarią sieci wodociągowej. 
Mieszkańcy 12 miejscowo-
ści pozbawieni byli wody 
w kranach. Kiedy już woda 
wróciła w ujęciach wykry-
to liczne bakterie. Dlatego 
najważniejszą inwestycją 
w zakresie gospodarski ko-
munalnej w tym roku bę-
dzie wykonanie ujęcia wód 
podziemnych o głębokości 
ok. 125 m dla wodociągu 
grupowego w Malcie. Na 
terenie   trzech sołectw: 
Marianki, Krzeszyce i Krę-
piny, realizowany będzie 
program scalania gruntów 
rolnych. W ramach tego 

programu, przewidziana 
jest budowa dwóch mo-
stów, 4,5 km dróg o po-
wierzchni asfaltowej oraz 
3,5 km dróg o powierzchni 
tłuczniowej. Bardzo waż-
nym zadaniem  jest tak-
że  dokończenie budowy  
i oddanie do użytku remizy 
OSP w Kołczynie. W ramach 
oferty kulturalno-sporto-
wej w tym roku w gminie 
planowane są następujące 
wydarzenia: Bieg ,, Śladami 
Wiosny ”; Bieg Olimpijski; 
Dni Krzeszyc; zawody spor-
towo-pożarnicze jedno-
stek OSP z udziałem straża-
ków z partnerskiej gminy 
Altladsberg oraz   XXII Wy-
stawa Rolnicza ,, Krzeszyc-
ka Jesień”.  – Mam nadzieję, 
że przy dobrej współpracy 
całej społeczności gminy, 
radnych, sołectw, szkół, bi-
bliotek i gminnego ośrodka 
kultury, planowane zamie-
rzenia i wydarzenia  oraz 
być może te nie planowa-
ne - wypadną doskonale – 
mówi wójt Krzeszyc Stani-
sław Peczkajtis – Dla mnie 
najważniejszym zadaniem 
będzie skuteczne pozyski-
wanie inwestorów, którzy 
zdecydują się na zainwe-
stowanie swojego kapitału 

właśnie w naszej gminie – 
dodaje.

LUBNIEWICE
Jednym z najważniej-

szych zadań jakie gmina 
planuje rozpocząć w tym 
roku będzie gruntowna 
odnowa rynku w sercu 
miejscowości – Chcemy, 
żeby nasz rynek przypomi-
nał ten sprzed wojny – mówi 
burmistrz Lubniewic To-
masz Jaskuła. W ramach 
inwestycji rynek ma zyskać 
nową nawierzchnię. Odre-
montowana zostanie też 
fontanna – oczywiście z za-
chowaniem starej symboli-
ki (Rusałka jest symbolem 
Lubniewic, bez którego 
trudno sobie wyobrazić tę 
miejscowość). Na inwesty-
cję gmina chce pozyskać 
fundusze unijne. Kolejnym 
planowaną inwestycją 
jest budowa boiska pił-
karskiego i ministadionu 
lekkoatletycznego przy 
szkole. Założeniem nowej 
infrastruktury sportowej 
ma być jej powszechna 
dostępność – zarówno 
dla mieszkańców, jak i tu-
rystów. Planowanych jest 
też kilka inwestycji drogo-

Tradycją podczas „Święta Sandacza” w Lubniewicach jest 
konkurs kulinarny na potrowę... oczywiście z sandacza

„Jarmark Koguci” w Sulęcinie przyciąga co roku wielu gości 
również spoza terenu gminy

Z dużą nadzieją mieszkańcy powiatu sulęcińskiego czeka-
ją na budowę wielkiego parku rozrywki pod Kownatami w 
gminie Torzym

s. 5
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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%

s. 4
wych – remont obejmie ul. 
Hubalczyków oraz praw-
dopodobnie nawierzchni 
dróg na os. Trzcińce. Są 
też plany remontu świetlic 
w Świerczowie i Gliśnie. 
Część planów inwestycyj-
nych gmina uzależnia od 
unijnych dotacji. 

Największą „eksportową” 
imprezą w Lubniewicach 
będzie jak zwykle Święto 
Sandacza zaplanowane 
na 20 sierpnia. Poza tym 
w kalendarzu imprez za-
planowanych na ten rok w 
każdym miesiącu jest od 
kilku do kilkunastu pozycji. 
Wiosną i jesienią w Gliśnie 
odbędą się Targi Rolnicze. 
W dniach 22-24 kwietnia 
w lasach na terenie gmi-
ny w IX Rajdzie „Czerwo-
na Jedynka” sprawdzą się 
harcerze. Jak przystało na 
miejscowość otoczoną je-
ziorami w gminie odbędzie 
się sporo różnej rangi im-
prez wędkarskich. Wśród 
nich zaplanowane na 1 i 2 
października VI Spinningo-
we zawody o Puchar Bur-
mistrza Lubniewic.

TORZYM
Priorytetowym zada-

niem gminy w tym roku 
jest opracowanie do-
kumentacji technicznej  

i rozpoczęcie rozbudowy 
i modernizacji oczyszczal-
ni ścieków w Torzymiu. 
W tej chwili oczyszczalnia 
jest już przestarzała i ma 
zbyt małą przepustowość. 
Pełny koszt inwestycji sza-
cowany jest na 5 mln zł. 
Gmina chce też opracować 
dokumentację technicz-
ną i kosztorysy remontu 
świetlic wiejskich i placów 
zabaw. Na ten cel w tym 
roku w budżecie przezna-
czonych jest 355 tys. zł. Co 
innego jednak najbardziej 
ekscytuje mieszkańców 
gminy. Burmistrz Torzymia 
Ryszard Stanulewicz po-
informował nas, że jeżeli 
firma Momentum Poland 
Estate I Sp. z o.o. skomple-
tuje dokumentację tech-
niczną i uzyska formalne 
zgody, to jeszcze w tym 
roku ruszy budowa „Maja-
land” pod Kownatami . To 
jeden z elementów projek-
tu o nazwie Kownaty Park.

Największe imprezy ple-
nerowe w Torzymiu w tym 
roku, to Święto Ziemi To-
rzymskiej (w tym dniu jak 
zwykle spotkają się miesz-
kańcy Torzymia i partner-
skiego Kolkwitz), warszta-
ty malarsko-rzeźbiarskie  
i Noc Świętojańska. 

Adam Piotrowski

Ruszyła procedura uchwalenia budżetu 
obywatelskiego na rok 2017

SULĘCIN Zdecyduj jak wydać 300 tys. zł!

Z początkiem tego roku 
ruszyły prace związane z 
przygotowaniem budżetu 
obywatelskiego gminy Su-
lęcin na rok 2017. Obecnie 
odbywają się spotkania 
informacyjne z mieszkań-
cami, podczas których 
przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego wyjaśniają pro-
cedurę uchwalania budże-
tu obywatelskiego. 

Informacje o terminach 
spotkań na terenie po-
szczególnych sołectw zo-
stały przekazane sołtysom 
do wywieszenia na tabli-
cach ogłoszeń. Spotkanie 
informacyjne w Sulęcinie 
odbędzie się 23 lutego, o 
godzinie 16.30 w sali ka-
meralnej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury. W dniu 
1 marca, po zakończeniu 
cyklu spotkań informacyj-
nych, rozpocznie się przyj-
mowanie propozycji zadań 
do ujęcia w budżecie oby-
watelskim. Formularze, na 
których należy dokonać 
zgłoszenia, będzie moż-
na odebrać w Urzędzie 

Miejskim w Sulęcinie lub 
pobrać ze strony interne-
towej www.sulecin.pl na 
której założona zostanie 
zakładka budżet obywa-
telski. Wypełnione formu-
larze z propozycjami zadań 
należy złożyć w sekreta-

L.P. Etap Termin

1 Spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Sulęcin do 24.02.2016

2
Składanie przez mieszkańców Gminy Sulęcin formula-
rzy z propozycjami zadań do ujęcia w budżecie Gminy 
na rok 2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego

od 01.03.2016 
do 29.04.2016 
godz. 14.30

3
Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez powołaną 
komisje do przeprowadzenia konsultacji w sprawie bu-
dżetu obywatelskiego

od 02.05.2016
do 30.06.2016

4 Publikacja zakwalifikowanych propozycji do 01.07.2016

5 Głosowanie mieszkańców na kartach do głosowania na 
wybrane zadanie

od dnia publikacji 
do 30.09.2016 
godz. 14.30

6
Ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych 
konsultacji i przekazanie protokołu komisji wraz z do-
kumentacją Burmistrzowi- zakończenie konsultacji

do 14.10.2016

7 Przedstawienie przez Burmistrza protokołu z przepro-
wadzonych konsultacji Radzie Miejskiej

na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej

8 Ujęcie zadań do projektu budżetu na rok 2017 do 15.11.2016

riacie Urzędu Miejskiego 
w Sulęcinie w terminie 
do 29 kwietnia (decyduje 
data wpływu do Urzędu 
Miejskiego). Do składania 
wniosków o ujęcie zadań 
w budżecie obywatelskim 
uprawnione są wszystkie 

osoby, które w dniu skła-
dania wniosku ukończyły 
16 lat. Poniżej szczegółowy 
harmonogram czynności 
związanych z przygotowa-
niem budżetu obywatel-
skiego na 2017 rok.

UM w Sulęcinie
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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

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)

Nowy zakład na 25-lecie firmy
KRZESZYCE Dzięki nowemu zakładowi pracę znajdzie ok. 40 osób (na początek)

– Nowy zakład to dodatkowe 
miejsca pracy i szansa na stałe 
zatrudnienie - to zawsze powód 
do zadowolenia – powiedziała 
uczestnicząca w otwarciu no-
wego budynku zakładu minister 
pracy i polityki społecznej Elż-
bieta Rafalska – Województwo 
lubuskie zaczyna się specjalizo-
wać w przetwórstwie mięsnym co 
bardzo cieszy – dodała. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. odprawioną w kościele 
pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Krzeszycach. Następnie za-
proszeni goście, wśród których 
oprócz pani minister był również 
wojewoda lubuski Władysław 
Dajczak, udali się na teren no-
wego zakładu zlokalizowanego 
przy ul. Ogrodowej 15 w Krze-
szycach. Po przecięciu wstęgi 
Grażyna Sobieraj zaprosiła 
wszystkich do zwiedzenia tere-
nu zakładu. Goście mogli spró-
bować wyrobów wędliniarskich 
przygotowanych z wykorzysta-
niem nowoczesnych maszyn 
masarniczych, w które wyposa-
żony jest nowy zakład. Na zakoń-
czenie uroczystości niebo przy 
ul. Ogrodowej rozbłysło w poka-
zie sztucznych ogni.

Nowy budynek Zakładu Prze-
twórstwa Mięsnego Krzysztof 
Sobieraj w Krzeszycach został 
wybudowany z wykorzystaniem 
funduszy unijnych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł niespełna 14 mln zł. Prace 
zostały dofinansowane z UE w 
kwocie prawie 5,5 mln zł.

Historia zakładu zaczęła się 
w lutym 1991 r. Od 25 lat ta ro-
dzinna firma ma produkcyjno-
-handlowo-usługowy charakter. 
Początki działalności odbywały 
się   w niewielkich pomieszcze-
niach z jednym przyzakładowym 
sklepem. Zatrudniano wtedy kil-
ka osób. Produkowane wyroby 
szybko zdobyły uznanie na ryn-
ku lokalnym, co było impulsem 
do kompleksowego remontu i 

6 lutego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj w Krzeszycach obcho-
dził 25-lecie istnienia firmy. Okazja do świętowania była podwójna, ponieważ tego 
dnia oficjalnie otwarty został nowy zakład masarniczy firmy.

modernizacji istniejącej bazy. 
Z roku na rok zwiększano 

produkcję, a tym samym za-
trudnienie. Pod okiem mistrza 
rokrocznie kształcono młodzież, 
która uczyła się tajemnic nowe-
go fachu, a po ukończeniu szko-
ły znajdowała tu swoje miejsca 
pracy. 

Rok 2004, w którym Polska 
przystąpiła do Unii Europejskiej 
nie pozostał bez echa w działal-
ności firmy. Rozpoczął się dyna-
miczny okres szukania nowocze-
snych rozwiązań, które pozwoliły 
na dostosowanie się do potrzeb 
i wymogów europejskich. Po-
wstała sieć sklepów firmowych 
– obecnie jest ich ponad dwa-
dzieścia. W 2005 roku zakład roz-
szerzył swoją działalność otwie-
rając Dom  Przyjęć ”Nestor” w 
Krzeszycach. Z roku na rok firma 
poddawana była sukcesywnym 
remontom, modernizacji i do-
posażaniu w coraz doskonalszy, 
zautomatyzowany park maszy-
nowy. W 2011 roku poszerzono 
działalność o produkcję wyro-
bów garmażeryjnych. Na prze-
strzeni tych lat niewielki zakład 
wyrósł na nowoczesne przed-
siębiorstwo z uprawnieniami 
eksportowymi do UE. Właściciel 
Krzysztof Sobieraj nie ukrywa, 
że przez te wszystkie lata był 
wierny zasadzie, że jakość pojawi 
się dopiero wtedy, kiedy wraca 

klient, a nie towar. W swojej ofer-
cie posiada bogatą gamę pozy-
cji asortymentowych wyrobów 
wędliniarskich i podrobowych, 
z których najwyższym uznaniem 
i rosnącą popularnością cieszą 
się tradycyjne wyroby krzeszyc-
kie, firmowej receptury. Wyroby 
odbierane są niemal wprost z li-
nii produkcyjnej, a logo zakładu 
można spotkać na terenie gmi-
ny, powiatu, województwa, kraju 
i poza jego granicami.

Wyroby Zakładu były prezen-
towane i degustowane na wielu 
konkursach branży wędliniar-
skiej. W 2015 r. w konkursie pod 
patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi produkowana w 
zakładzie kiełbasa wiejska i sza-
szłykowa zostały uznane za pro-
dukty najwyższej jakości w prze-
myśle mięsnym. 

Obecnie firma zatrudnia 77 
osób. W najbliższym czasie pla-
nuje zwiększyć zatrudnienie o 
50%, a docelowo o wiele więcej.  

Zakład Przetwórstwa Mięsne-
go Krzysztof Sobieraj w Krzeszy-
cach to wspaniały przykład, jak z 
małego, lokalnego przedsiębior-
stwa można w 25 lat można zbu-
dować silną, solidną firmę cie-
szącą się uznaniem i zaufaniem 
klientów.

Tekst i foto.: Adam Piotrowski

Zgłoszenie o włamaniu do pie-
karni dyżurny słubickiej komen-
dy otrzymał we wtorek 26 stycz-
nia.   Włamywacz wybił szybę w 
pomieszczeniach biurowych, 
gdzie znajdowały się pieniądze 
z utargu. Policjanci kryminalni 
ze słubickiej komendy od razu 
podjęli intensywne działania w 
celu złapania sprawcy. Po kilku 

OŚNO LUBUSKIE

Ukradł pieniądze z piekarni. Łupem długo się nie cieszył

godzinach 40-latek i jak się oka-
zało pracownik piekarni był już w 
rękach policjantów. 
Mężczyzna przyznał się do winy. 
Za kradzież z włamaniem grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Z pewnością też w tej pie-
karni więcej już chleba nie upie-
cze.

Red.

10 tys. zł zamiast bułek wyniósł z piekarni w Ośnie Lubuskim mieszkaniec powiatu 
sulęcińskiego. 40-latek wpadł w ręce policjantów kilka godzin po kradzieży.
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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

Sulęciński Bardzo Tłusty Czwartek
SULĘCIN

- Każdy pączek wygrywa - w niektórych przypadkach pączek wygry-
wa pączka – zachęcał do zakupu tłusto-czwartkowych specjałów 
Jurek Hippman z SOK. Pomimo niesprzyjającej pogody na sulęciń-
skim rynku „pączkowych łasuchów” nie zabrakło.

Impreza tym razem pod nazwą Bardzo 
Tłusty Czwartek, to już sulęcińska tra-
dycja. Dla miłośników i smakoszy pącz-
ków organizatorzy przygotowali loterię 
– każdy numerek wetknięty w pączka 
gwarantował nagrodę. W najgorszym,  

a dla niektórych w najlepszym przypadku 
„pączek wygrywał pączka”. Pączki rozda-
wał też mieszkańcom burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. Nie obyło się bez kon-
kursu na najszybciej zjedzonego pączka. 
Rywalizacja była zacięta, a zwycięzca wy-
grał… oczywiście kolejnego pączka. Takie 
czwartki lubimy!

Na koniec w trosce o nasze zdrowie mała 
porada – naukowcy zbadali, że żeby spalić 
kalorie po zjedzeniu jednego pączka trze-
ba przez 6 godzin leżeć na kanapie przed 
telewizorem. Zatem miłego leżakowania!

Tekst i foto. Adam Piotrowski

Okazuje się że nawet dwa pączki można zjeść naprawdę szybko...
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Już w marcu 8. edycja 
Jarmarku Koguciego

20 marca na Placu Czarnieckiego w Su-
lęcinie odbędzie się „VIII Polsko – Niemiec-
ki Sulęciński Jarmark Koguci”. Organizato-
rzy Jarmarku: Burmistrz Sulęcina, Parafia  
p.w. św. Henryka w Sulęcinie, Sulęciński 
Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sulęcinie oraz placówki oświato-
we Gminy Sulęcin, jak co roku przygotowali 
na tę okazję szereg atrakcji nawiązujących 
do Świąt Wielkiej Nocy. W ramach Jar-
marku przedstawiony zostanie program 
artystyczny przygotowany przez sulęciń-
skich artystów oraz dzieci z Przedszkola  
nr 1 i Przedszkola nr 2 w Sulęcinie. W tym 
dniu będzie można również zakupić ozdo-
by i  dekoracje wielkanocne, spróbować 
potraw świątecznych oraz wziąć udział 
w  konkursach tematycznych. Do przed-

świątecznej rywalizacji w ramach kon-
kursu „Na najdłuższą Palmę Wielkanocną” 
zachęca ksiądz proboszcz Piotr Mazurek. 
Z kolei burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart zaprasza mieszkańców w każdym 
wieku do wzięcia udziału w konkursie „Na 
najładniej udekorowany mazurek wielka-
nocny”. W czasie tegorocznego Jarmarku 
rozstrzygnięty zostanie również konkurs 
„Na najładniej udekorowane jajko wiel-
kanocne”, organizowany pod patronatem 
burmistrza Sulęcina. Do udziału w tym 
konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze 
wszystkich placówek oświatowych z tere-
nu Gminy Sulęcin. Prace należy zgłaszać 
w swoich szkołach i przedszkolach. Re-
gulamin konkursu „Na najładniej udeko-
rowane jajko wielkanocne” jest dostępny 
na stronie internetowej www.sulecin.pl. 
Oprócz emocji związanych z konkursami, 
na gości przybyłych na Jarmark czekają 
także dodatkowe atrakcje i niespodzian-
ki. Organizatorzy serdecznie zapraszają w 
Niedzielę Palmową na Plac Czarnieckiego 
w Sulęcinie. Szczegółowy program Jar-
marku już wkrótce na stronach interne-
towych gminy Sulęcin oraz Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury a także na plakatach i w 
marcowym wydaniu Przekroju Lokalnego.

UM w Sulęcinie

SULĘCIN  POD PATRONATEM PRZEKROJU

Trwa nabór dzieci do przedszkoli
SULĘCIN

18 stycznia ruszył nabór dzieci do 
przedszkoli gminy Sulęcin na rok szkol-
ny 2016/2017. Kryteria naboru dzieci, 
opis procedury naboru oraz formularze 
kart zgłoszenia wraz z załącznikami do-
stępne są w Przedszkolu nr 1 im. Małego 
Przyrodnika w Sulęcinie (ul. M. Dudka),  

w Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkryw-
ców w Sulęcinie (os. Kopernika) oraz na 
stronie internetowej www.sulecin.pl

Termin składania wypełnionych do-
kumentów w wybranej placówce mija 
18.03.2016 r. 

UM w Sulęcinie

POWIAT SULĘCIŃSKI

- Jestem zdziwiony, że starosta zdecy-
dował się poszerzyć zarząd przed sesją, na 
której ma być głosowany wniosek o jego 
odwołanie – powiedziała nam anonimo-
wo osoba związana ze starostwem powia-
towym w Sulęcinie. 

Na nowego członka zarządu P. Lewicki 
zaproponował Eugeniusza Sembratowi-
cza, działacza lokalnych struktur Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, prezesa Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Wodny Świat”. Staro-
sta swój wniosek o wprowadzenie piątej 
osoby do zarządu argumentował dużym 
obłożeniem pracy i oszczędnościami 
związanymi z niższą pensją obecnego wi-
cestarosty Adam Basińskiego w porówna-

Nieudana próba rozszerzenia 
zarządu powiatu
Staroście sulęcińskiemu Patrykowi Lewickiemu nie udało się posze-
rzyć składu zarządu powiatu o nowego członka. Kandydatura Eu-
geniusza Sembratowicza przepadła w głosowaniu. 

niu do wynagrodzenia byłego wicestaro-
sty Michała Deptucha. 

Radni opozycyjni uważają jednak, że 
wniosek starosty, to tylko przysługa dla 
kolegi z tej samej partii i zbyteczny wyda-
tek dla mocno zadłużonego powiatu. 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy 
radni. Za wyborem Eugeniusza Sembra-
towicza na dodatkowego członka zarządu 
powiatu sulęcińskiego głosowało 6 rad-
nych, przeciw było 9 radnych. Żaden rad-
ny nie wstrzymał się od głosu. 

W wyniku głosowania E. Sembratowicz 
nie dołączył do składu zarządu powiatu 
sulęcińskiego.

Red.
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SULĘCIN

POWIAT SULĘCIŃSKI

Dzieci podczas ferii nie nudziły się
WĘDRZYN Zimowisko 2016

I dzień ,, Sportowe Igrzyska”
Zimowe szaleństwo czas za-
cząć… z takim nastawieniem 
udali się do szkoły uczestnicy 
zimowiska stacjonarnego w wę-
drzyńskiej szkole. 18 stycznia 
2016 r. po dopełnieniu ostatnich 
formalności i podziale na grupy 
można już było rozpocząć zimo-
wą przygodę. 
Pierwszy dzień upłynął głównie 
pod znakiem zmagań sporto-
wych w Igrzyskach Szkolnych. 
Każdy uczestnik zimowiska mógł 
sprawdzić swoje siły w zapro-
ponowanych konkurencjach, 
zarówno indywidualnych, jak i 
zespołowych. W przysłowiowym 
międzyczasie można było uspo-
koić sportowe emocje wykonując 
„zimowe” prace plastyczne. Na 
zakończenie ciepły obiad i nie 
chciało się wracać do domu…

II dzień ,, Kino wczoraj i dziś”
Kolejny dzień pozwolił uczest-
nikom zimowiska zgłębiać taj-
niki wiedzy w zakresie technik 
prezentacji filmowych podczas 
warsztatów „Kino wczoraj i dziś”, 
które odbyły się w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury.
Pracownicy SOK-u przygotowa-
li dla dzieci prezentację bajek 
z końca XX weku oraz animacji 
współczesnych.
 
III dzień ,, Kulig leśnymi droga-
mi”
Śnieżna środa pozwoliła uczniom 
w pełni skorzystać z uroków zimy. 

Kulig z pieczonymi na ognisku kiełbaskami, sportowe zmagania, plastyczna twórczość, ciekawe prelekcje i za-
bawa karnawałowa – z takich m.in. atrakcji korzystały dzieci uczestniczące podczas ferii w zimowisku w Szkole 
Podstawowej w Wędrzynie. 

Dzięki pomocy komendanta 
Ośrodka Szkolenia Poligonowe-
go Wojsk Lądowych, pana ppłk 
Przemysława Mikołajczaka, 
dzieci świetnie się bawiły podczas 
kuligu w wędrzyńskich lasach. 
Szczęśliwi uczestnicy zimowiska 
mogli wymienić się wrażeniami 
piekąc kiełbaski na ognisku. Nie 
zabrakło, jak na prawdziwym 
kuligu kilku upadków, które jed-
nym dostarczały radość a innych 
naraziły na przykre zetknięcia ze 
śniegiem. Ten dzień na długo po-
zostanie w naszej pamięci.

IV dzień Teatr Internetowy TVP 
i spotkanie z ratownikiem
W czwartek na uczestników zimo-
wiska znów czekało moc atrakcji. 
Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Nie zabrakło emocji podczas 
turnieju piłki nożnej. Dodatkowo 
uczniowie obejrzeli przedstawie-
nie teatru internetowego TVP pt. 
,,Super Piotruś Pan” oraz uczest-
niczyli w zajęciach z pierwszej 
pomocy przedmedycznej prowa-
dzonych przez ratownika wojsko-

wego pogotowia ratunkowego.

V dzień ,,Dzień gier i zabaw”
W ostatni dzień I tygodnia ferii 
uczestnicy zimowiska ponow-
nie odwiedzili SOK, gdzie wzięli 
udział w zajęciach ph. „Dzień gier 
i zabaw”. Humory wszystkim do-
pisywały. Nie zabrakło wizyty w 
cukierni Monika, gdzie każdy po-
silił się słodkościami.

Drugi tydzień  
I dzień ,, Strażackie zmagania”
Pierwszy dzień drugiego tygo-
dnia zimowiska należał do straża-
ków. Z przyjemnością uczniowie 
naszej szkoły spotkali się po raz 
kolejny z ludźmi, od których czę-
sto zależy nasze życie czy zdro-
wie. Strażacy pokazali uczniom 
sprzęt, pozwolili przymierzyć, 
zgodzili się na samodzielne ob-
sługiwanie węża strażackiego. 
I choć mżyło, wszyscy z ochotą 
skorzystali z możliwości „gasze-
nia pożaru”. Reszta dnia upłynęła 
na grach i zabawach sportowych, 
a po smakowitym obiadku, po-

wstały wesołe zabawki z koloro-
wych papierów.

II dzień ,, Karnawał tuż, tuż…”
Kolejny dzień poświęcony został 
w całości karnawałowym przy-
gotowaniom. Można było wyko-
rzystać swoją wyobraźnię , aby 
stworzyć interesujące maski kar-
nawałowe i rekwizyty na szkolny 
bal. Wycinankom i przymiarkom 
nie było końca, a żeby rozłado-
wać narastające emocje, rozegra-
ny został mecz w hokeja i „dwa 
ognie”.

III dzień ,, Zabawy plenerowe”
Pogoda bywa zaskakująca tak 
samo, jak kapryśna. Zamiast 
śnieżnych podchodów, można 
było zaledwie pospacerować po 
wiosennie wyglądającym Wę-
drzynie. Z torbą wypchaną owo-
cami i słodyczami, wesoła groma-
da wyruszyła  na przedwczesne 
poszukiwania wiosny. Miły spacer 
zakończył się ogniskiem z kiełba-
skami już na terenie szkoły.

IV dzień „Zimowiskowy bal kar-
nawałowy”.
Czwartek należał do Miłosza 
z klasy 6, bo to on właśnie był 
„szefem od muzyki” na szkolnym 
balu. Wspaniałe przebrania, miła 
atmosfera i ustrojone miejsce do 
tańców, którym w tym dniu stał 
się korytarz szkolny sprawiły, że 
uśmiech nie schodził z ust dzie-
ci. Nie zabrakło również emocji 
podczas konkursów. Po obiedzie 
nastąpił moment podsumowania 
i wręczenia nagród. Wszyscy byli 
najlepsi. Każdy w czymś innym. 
Wspaniały tort z lodową deko-
racją od pani dyrektor Edyty Ja-
kobczak był dopełnieniem kar-
nawałowej zabawy.

V dzień ,, Wizyta w SOK w Sulę-
cinie….znowu z Wami”
Kolejny raz uczniowie mieli moż-
liwość współpracować z Sulę-
cińskim Ośrodkiem Kultury. Na 
zaproszenie dyrektora ośrodka p. 
Jacka Filipka, uczniowie wybra-
li się na spektakl „Moc dobrego 
wychowania”. Obejrzana, pełna 
humoru i żywej akcji opowieść o 
tym, że bycie miłym dla innych 
pomaga nam w życiu, że słowa 
„proszę”, „dziękuję” i „przepra-
szam”, to nie żadna magia tylko 
oznaki dobrego wychowania i, 
że każdy z nas może w życiu po-
błądzić. ważne jednak jest, by 
zrozumiał swój błąd i wrócił na 
właściwą drogę-przypomniała 
wszystkim, że dobroć to nie ma-
gia tylko potrzeba serca.

Czas mija szybko, a to co miłe 
kończy się… Wróciliśmy do nauki 
naładowani pozytywną energią 
i mądrościami prosto z desek te-
atru. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli zorganizować zimo-
wy wypoczynek. (więcej zdjęć na 
www.przekrojlokalny.pl)

J.J./ E.J./B.Sz.
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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

SULĘCIN

Od samego rana dzieci 
przychodziły w pięknych 
strojach, które miały oka-
zję zaprezentować swoim 
paniom i kolegom z grup. 
Były księżniczki, królowie, 
kowboje, piraci, indianie, 
zwierzątka, postacie z ba-
jek i wiele innych wymyśl-
nych przebrań. Dzieci z 

Kolorowy bal 
przedszkolaków
15 stycznia w Przedszkolu nr 2 im Małych Od-
krywców w Sulęcinie odbył się długo wycze-
kiwany przez przedszkolaków bal karnawa-
łowy.

nauczycielkami bawiły się 
przy dźwiękach muzyki 
w kolorowo przyozdobio-
nych holach przedszko-
la. By zregenerować siły 
nadszarpnięte w zabawie 
dzieci mogły się posilić 
słodkim poczęstunkiem. 

Natalia Keffler

W Zespole Szkół Liceal-
nych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulę-
cinie tradycją już stało się 
poniedziałkowe tańczenie 
poloneza po studniówko-
wych szaleństwach. Przy-
jemnie było spotkać się po 
feriach w niecodziennej 
szkolnej scenerii i jeszcze 
raz powrócić pamięcią do  
magicznych chwil tego je-
dynego w życiu Balu. 

Tym razem już nie na ga-
lowo, ale z równie wielkim 
entuzjazmem tegoroczni 
maturzyści wraz z dyrekcją 
i wychowawcami ruszyli w 
rytmie staropolskiego tań-

Studniówkowe słod-
kości raz jeszcze

SULĘCIN

ca. Pani dyrektor, Grażyna 
Sobieraj podziękowała 
wszystkim za wspaniały 
Studniówkowy Bal, życząc 
jeszcze raz sukcesów na 
egzaminach maturalnych 
i zawodowych. Na osłodę 
czekających edukacyjnych 
trudów był tort czekola-
dowy. Serwowany przez 
panią dyrektor smakował 
wyjątkowo wyśmienicie. 
Takie chwile łączą i trwa-
ją nie tylko na szkolnych 
fotografiach ale przede 
wszystkim we wspomnie-
niach.

Karina Rogowska

Już dziś chcemy zachę-
cić młodzież szkół po-
nadgimnazjalnych oraz 
dorosłych do udziału w 
marcowym konkursie, 
którego pomysłodawcą 
jest Sulęciński Ośrodek 
Kultury. Jest jeszcze spo-
ro czasu, by podjąć decy-
zję, pomyśleć o doborze 
repertuaru, o tematyce 
jaką chcemy poruszyć, o 
sposobie w jaki chcemy to 
przekazać i kilku jeszcze 
krokach, które przekonają 
nas, że taka forma wyra-
żenia siebie jest równie 
dobra, a nawet lepsza niż 
inne.

Bądźmy choć od cza-

SULĘCIN Konkurs recytatorski dla młodzieży i dorosłych

„Słowem do Ciebie”
su do czasu posłańcem 
poezji, czyli recytatorem, 
który ma coś do powie-
dzenia.

Konkurs jest poświęco-
ny dziełom pisarzy całego 
świata, jednak prezenta-
cje odbywają się w języku 
polskim. Wszędzie - na ca-
łym świecie słowa i myśli 
poetów mówią o rzeczach 
ważnych, dają świadec-
two swego czasu i trady-
cji. Starają się uchwycić 
niezwykłe ludzkie uczu-
cia: radość, miłość, ból. 
Nazywają rzeczy nie na-
zwane, giętkie i urzekają-
ce dźwiękiem i melodią. 
Dzięki temu ich dzieła sta-

ją się zrozumiałe dla tych, 
którym bliska jest myśl 
zamknięta w poetyckim 
słowie. 

To recytator kunsztem 
interpretacji i artyzmem 
wypowiedzi odkrywa słu-
chaczom wszystkie warto-
ści ukryte w słowie.

Będziemy niezmiernie 
szczęśliwi, jeśli 18 marca 
dana nam będzie oka-
zja spotkać się w naszym 
ośrodku kultury wieczo-

rową porą i posłuchać 
wybranych przez recyta-
torów tekstów, ocenić je i 
nagrodzić. 

Regulamin oraz karty 
zgłoszenia do pobrania na 
stronie www.soksulecin.pl 
od 22 lutego br.

Zapraszamy!

Organizatorzy

SULĘCIN 

Koło PZW nr 1 w Su-
lęcinie zaprasza wędka-
rzy na akcję sprzątania 
jeziora Ostrowskiego. 
Czyn rozpocznie się 5 
marca. Zbiórka o godz. 
9.00 nad jeziorem od 
strony plaży.

Tydzień później (13 
marca 2016 r.) rozegra-
na zostanie I tura Spła-

„Jedynka” zaprasza
wikowych Mistrzostw 
Koła. Zawody odbędą 
się na kanale Słubic-
kim. Zbiórka i wyjazd o 
godz. 7.00 spod pomni-
ka k./gimnazjum. Zapisy 
chętnych zbierane są 
do dnia 9 marca w skle-
pie wędkarskim Domus 
przy ul. Witosa. 

Red.
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„Wszystkie dzieci kochają bajki, bajeczki…”
Ferie zimowe 2016 w 

Przedszkolu nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców w Sulęci-
nie, to czas świetnych za-
baw i realizacji ciekawych 
pomysłów, które w tym 
roku upłynęły pod hasłem  
„Bajkowe ferie zimowe ”.

Już pierwszego dnia, 
dzieci brały udział w do-
świadczeniach z wodą pod-
czas realizacji programu 
„Mamo, Tato wolę wodę”. 
Kolejną atrakcją była wi-
zyta pań z Uniwersytetu III 
wieku, które czytały dzie-
ciom bajki, a następnie 
uczestniczyły we wspól-
nych zabawach zakończo-
nych słodkim poczęstun-
kiem. Starszaki odwiedziły 
Bibliotekę Pedagogiczną, 
gdzie odbyło się spotka-
nie z książką Rafała Witka: 
„Wyprawa na Biegun: o 
ekspedycji Amundsena”.. 
Dzieci oddały się również 
twórczej aktywności pla-
stycznej, tworząc „zimowy 
obrazek” z nietypowych, 
wyszukanych materiałów 
plastycznych oraz wzięły 
udział w warsztatach deco-
upage pod czujnym okiem 
pani Anny Kicińskiej ze 
Stowarzyszenia „Mam Po-
mysł”,. Wykonały podkładki 
do herbaty „dla dziadka”. 

W drugim tygodniu 
ferii dzieci utrwaliły wia-
domości dotyczące za-
sad dbania o środowisko, 
zdrowego odżywiania się, 
odkryły sekrety natury i 
poznały zasady ekologii 
realizując jednocześnie 
program „Kubusiowi przy-
jaciele natury”. Wszystkie 

dzieci kochają bajki, ale 
najbardziej te, które mogą 
oglądać, dlatego, też zor-
ganizowano wyjazd do 
Teatru im. Osterwy w Go-
rzowie Wlkp. na spektakl 
pt. „Wierszyki – wybryki” 
dla grup starszych, zaś 
młodsze dzieci odwiedzi-
li aktorzy z krakowskiego 
teatru z przedstawieniem 
pt.„ Kaczka- cudaczka”. Na-
stępnego dnia dzieci za-
inspirowane spektaklem, 
własnoręcznie wykonały 
kukiełki podczas zajęć 
plastycznych. Gościliśmy, 
także funkcjonariuszy z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Sulęcinie, którzy przypo-
mnieli zasady bezpiecznej 
zabawy na śniegu i lodzie.  
„Przedszkolne kino”- przy 
opuszczonych roletach i 
zgaszonym świetle to ko-
lejna atrakcja, podczas któ-
rej dzieci uczestniczyły w 
projekcji filmu pt. „Królowa 
śniegu”, „Czerwony kaptu-
rek”, „Siedmiomilowe buty”, 
na diaskopie z lat 80-tych. 
Podsumowaniem ferii był 
bajkowy quiz wiedzy o baj-
kach i baśniach, podczas 
którego maluchy sprawdzi-
ły swoją wied. Przedszkola-
ki podczas ferii odwiedziły 
również SOK, gdzie wzięły 
udział w spektaklu „Moc 
dobrego wychowania”.

 Nasi przedszkolni wy-
chowankowie w trakcie 
ferii przenieśli się w krainę 
fantazji i wyobraźni, odgry-
wali bajkowe role i wesoło 
spędzili ze sobą czas.

Katarzyna Abrasowicz

SULĘCIN

Turniej wyłonił  
najlepszych szachistów

Uczniowie Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w 
Sulęcinie uczestniczyli w 
szkolnych rozgrywkach, 
które wyłoniły zawodni-
ków na Szachowe Mistrzo-
stwa Powiatowe Szkół. 
Pomysłodawcą i organiza-
torem obu imprez jest pan 
Janusz Kuśnierz, który 

jest sędzią szachowym kla-
sy państwowej. Jak pod-
kreśla pan Janusz, szachy 
to wspaniały trening logi-
ki, koncentracji i samody-
scypliny. Najlepszymi oka-
zali się Izabela Pawlus, 
Patryk Kuzajewski, Grze-
gorz Pawlak i Łukasz Pil-
czuk. Powodzenia. 

Karina Rogowska 

SULĘCIN

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

REKLAMA Z046000012A

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

3 pracowników dla których 
nie było przewidzianych 
pomieszczeń – podkreśla 
– Przy drzwiach wejścio-
wych zamontowany jest 
dzwonek przeznaczony dla 
osób, które mają trudności 
z wejściem do budynku. Po 
zasygnalizowaniu takiego 
faktu pracownik PCPR scho-
dzi do potrzebującej osoby. 
Jednocześnie podkreślam, 
że zaistniała sytuacja ma 
charakter przejściowy i jest 
doraźna – dodaje J. Różań-
ska. O likwidacji przejścia 
kierownik PCPR nie został 
formalnie powiadomiony.

PCPR planuje w tym roku 
zakup schodołazu z plat-
formą. Zależy to jednak od 
tego czy w PFRON pojawią 
się dedykowane na ten cel 
środki. 

Cel uświęca środki
- Decyzja o zamurowa-

niu przejścia była wspólna 
- moja i zarządu powia-
tu – mówi nam dyrektor 
domu dziecka w Sulęcinie 
Anna Krawczyk. Podkre-
śla jednak, że podjazd jest 
uszkodzony i nie nadaje 
się do użytku. – Na wiosnę 
planujemy rozebrać pod-
jazd – dodaje. Nikt jednak 
jak dotąd nie wykonał wy-
ceny remontu podjazdu. 
Kolejnym argumentem 
przemawiającym za likwi-
dacją przejścia według 
pani dyrektor były proble-
my lokalowe PCPR. – Osób 
korzystających z tego pod-
jazdu jest w przeciągu roku 
niewiele, dlatego uznaliśmy, 
że korzystniej będzie stwo-
rzyć jeszcze jedno pomiesz-
czenie dla pracowników 
PCPR – stwierdza – Będzie-
my się jednak zastanawiać 
jak w przyszłości umożliwić 
osobom niepełnosprawnym 
swobodne dostanie się do 
budynku – dodaje. A. Kraw-
czyk jest przekonana, że 
problem jest przez niektóre 
osoby wyolbrzymiony.

Drugie dno
Nasz informator (nazwi-

sko do wiadomości redak-
cji) twierdzi, że starosta 
kazał zamurować przejście, 
by zrobić pomieszczenie 
biurowe dla swojej narze-
czonej, zatrudnionej przed 
rokiem w PCPR. Pomimo 

<< cd. ze s. 1

Osoby niepełnosprawne samodzielnie 
nie dostaną się do PCPR

wielu prób kontaktu i prze-
słanych pytań starosta su-
lęciński w żaden sposób 
nie ustosunkował się do 
tych zarzutów.  Faktem jest 
jednak, że narzeczona P. Le-
wickiego urzęduje w biurze 
utworzonym po zamuro-
waniu przejścia dla osób 
niepełnosprawnych. 

Jedyne stanowisko P. Le-
wickiego jakie poznaliśmy, 
to wypowiedź na sesji Rady 
Powiatu w dniu 24 listo-
pada 2015 r. W protokole 
z sesji starosta wyjaśnia 
radnemu Stanisławowi 
Kubiakowi (S. Kubiak pytał 
o zamurowane przejście), 
że podjazd dla wózków in-
walidzkich ma być rozebra-
ny, ponieważ do budynku 
wchodzi wilgoć. Dodatko-
wo poinformował radnych, 
że doraźnym rozwiązaniem 
dla osób niepełnospraw-
nych jest zamontowany 
przy drzwiach dzwonek, a 
docelowo w budynku bę-
dzie zainstalowany scho-
dołaz. 

Prawo swoje, starosta 
swoje…

Zgodnie z ustawą Prawo 
Budowalne obiekt użytecz-
ności publicznej powinno 
się projektować i budować 
lub modernizować z za-
pewnieniem warunków do 
korzystania z niego przez 
osoby niepełnosprawne, 
w szczególności porusza-
jące się na wózkach inwa-
lidzkich. Prace budowalne 
podczas których zamuro-
wano w PCPR przejście dla 
osób niepełnosprawnych 
miały miejsce we wrześniu 
2015, więc dawno już się 
zakończyły. Po tym jednak 
jak sprawą zainteresował 
się Wojewoda Lubuski oka-
zało się, że remont w PCPR 
nadal trwa i zapewne bę-
dzie trwał do momentu 
zakupu schodołazu. Jeżeli 
jednak dostęp do budynku 
dla osób niepełnospraw-
nych ma być zachowany, 
zupełnie niezrozumiała jest 
kolejność działań. Zdecy-
dowanie bardziej logiczne 
byłoby najpierw zakupić 
schodołaz, a dopiero póź-
niej zamurować przejście z 
podjazdem na wózki. 

Pracownicze ubez-
pieczenia grupowe dla 
małych i średnich przed-
siębiorstw to sposób na 
podniesienie atrakcyjno-
ści miejsca pracy. Pakiet 
ubezpieczeniowy można 
tak dobrać, aby pasował 
jak uszyte na miarę ubra-
nie – zależnie od ilości za-
trudnionych osób, profilu 
firmy i indywidualnych 
potrzeb pracowników. 

Dzisiaj pracodawca po-
winien zadbać o swoich 
pracowników. Wielką stra-
tą, zwłaszcza dla małej 
lub średniej firmy, będzie 
odejście fachowca do 
konkurencji. Oferując pra-
cownikowi bonus, jakim 
jest ubezpieczenie, bu-
dujemy jego lojalność. To 
niewymierna wartość, ale 
bardzo potrzebna każde-
mu pracodawcy. Dbając 
o ubezpieczenie pracow-
ników budujemy też nasz 
wizerunek – nowoczesne-
go i solidnego pracodaw-
cy.

Niewielu pracodaw-
ców wie, że wykupując to 
ubezpieczenie, nie mu-
szą wypłacać odprawy 
pośmiertnej w przypad-
ku zgonu pracownika, a 
przypomnimy, że jest to 

Ubezpieczenia grupowe
PRZEKRÓJ RADZI

obowiązek i wypłata tego 
świadczenia nie zależy od 
przyczyny śmierci. 

Pakiet ubezpieczeniowy 
można dowolnie kształto-
wać, wybierając na przy-
kład duże świadczenia w 
razie śmierci pracownika 
lub rozszerzając zakres 
także o jego małżonka, 
dziecko lub rodzica. W 
firmach, w których pra-
cują młode osoby warto 
uwzględnić opcję doty-
czącą urodzenia się dziec-
ka. 

Warto poszerzyć pod-
stawowy zakres ubez-
pieczenia, który dotyczy 
życia, o pakiet medyczny. 
Każdemu mogą przytrafić 
się kłopoty zdrowotne, z 
którymi będą związane 
operacje i pobyty w szpi-
talach. Warto podkreślić, 
że ochrona ubezpiecze-
niowa działa przez całą 

dobę i na całym świecie. 
W firmach, w których 

pracodawca z różnych 
względów nie jest w sta-
nie opłacać składki za pra-
cownika, mogą to czynić 
oni sami. Dzięki dopaso-
waniu ubezpieczenia do 
potrzeb pracowników, zy-
skują oni dobrą ochronę w 
bardzo przystępnej cenie. 
W takim jednak przypad-
ku, pracodawca nie bę-
dzie zwolniony z wypłaty 
odprawy pośmiertnej.

W ostatnich latach co-
raz więcej firm ubezpie-
czeniowych proponuje 
ubezpieczenie w  grupach 
otwartych. Produkt ten 
jest skierowany do osób 
w wieku 18 - 69 lat, które 
z różnych względów nie 
mają możliwości skorzy-
stania z ubezpieczenia w 
zakładzie pracy (np. fir-
ma takiego ubezpiecze-

nia nie posiada, lub jest 
zbyt mała, aby mogła być 
objęta ubezpieczeniem 
grupowym), a także do 
wszystkich osób prowa-
dzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, 
rolników, bezrobotnych, 
studentów, itp.

Słowem do wszystkich 
tych, którzy ubezpiecze-
nia nie mają, a chcą mieć 
ochronę w razie pobytu 
w szpitalu, zachorowania, 
nieszczęśliwego wypad-
ku, śmierci rodziców itd. 
Tutaj również występują 
różne warianty, w zależ-
ności od potrzeb i moż-
liwości przystępującego. 
Składki oscylują od kilku-
nastu do kilkudziesięciu 
złotych miesięcznie, a w 
zamian otrzymujemy peł-
ną ochronę siebie i bli-
skich.

Warto zadbać o siebie, 
póki jeszcze jesteśmy 
zdrowi i czynni zawodo-
wo, aby gdy przydarzy 
nam się coś przykrego, 
chociaż w części zrekom-
pensować wydatki z tym 
związane. 

Jarosław Konopko

Ubezpieczenia grupowe - także dla jednej osoby!
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PRZEKRÓJ POLECA

„Zjawa”
Rok 1822 w okolicach Gór Skalistych 

grupa traperów i myśliwych pod wodzą 
kapitana Andrew Henry’ego (Domhnall 
Gleeson) urządza polowanie, ich prze-
wodnikiem jest Hugh Glass (Leonardo 
DiCaprio). „Zjawa” w reżyserii Alejandra 
Gonzáleza Iñárritu powstała na podsta-
wie powieści  Michaela Punkego „The Re-
venant: A Novel of Revenge” i legendy o 
Hugh Glassie, traperze, który ciężko ranny 
po starciu z niedźwiedziem grizzly zostaje 
porzucony przez swoich kompanów eks-
pedycji na pewną śmierć. Trzeba przyznać, 
że to bardzo trudny film. W dużej mierze 
jest to zasługa ciągłej konfrontacji widza 
z czystymi emocjami głównego bohatera 
oraz naturalizmu, którym ocieka prawie 
każda scena, od momentu walki Glassa z 
niedźwiedziem, przez porzucenie główne-
go bohatera w lesie przez kompanów, aż 
do ostatniego spojrzenia w kamerę. Obraz 
Iñárritu zdecydowanie oszczędza na dialo-
gach, ale nie na krwi i śmierci.  Jest to trud-
na historia, ponieważ pokazuje nie tylko 
tragedię jednostki – Hugh Glassa, dążące-
go do zemsty na zabójcach jego syna, ale 
w tle również tragedię słabych narodów, 
plemion, które padły ofiarą silniejszych 
państw kolonialnych. Mocno dotknęła 
mnie scena, w której Indianinem targuje 
się z Francuzem. Ten drugi zarzuca pierw-
szemu niedotrzymanie umowy handlowej 
i brak honoru, na co ten pierwszy mu od-
powiada: „Stoisz sobie TUTAJ i mówisz mi 
o honorze? Okradliście nas ze wszystkiego, 

z ziemi i ze zwierząt…”. Niestety „Zjawa” 
przypomina dosyć wstydliwą kartę z histo-
rii dokonań Europejczyków, którzy grabili 
na potęgę autochtonów w Ameryce Pn. 

Film polecam, mocny i pewnie nie dla 
każdego, ale jest dobrze i sprawnie zro-
biony. Leonardo DiCaprio może wreszcie 
doczeka się swojego Oscara. Choć nie miał 
wiele do powiedzenia, to był wystarcza-
jąco przekonujący jako mściciel i do roli 
odpowiednio się przygotował. W filmie 
można również obejrzeć Toma Hardy („In-
cepcja”, „Mad Max: Na Drodze gniewu”) w 
roli czarnego charakteru, Domnhalla Gle-
esona („Czas na miłość”, „Gwiezdne Wojny 
– Przebudzenie Mocy”) oraz młodego Willa 
Poultera („Opowieści z Narnii: Podróż Wę-
drowca do Świtu, „Millerowie”).

Dodam tylko, że oglądając Zjawę mo-
mentami można odetchnąć, podziwiając 
widoki Burnaby i  Canmore w Kanadzie, 
gdzie kręcono zdję-
cia oraz wsłuchując 
się w muzykę Ryûi-
chi Sakamoto i Car-
sten Nicolai, ale na 
nic więcej proszę 
nie liczyć. 

 
Anna Suchy

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Indyk w wiosennej oprawie
Zbliża się wiosna… Niektórzy nawet powiedzą, że ładna wiosna tej zimy :) Nie zmienia to 
faktu, że, dni stają się dłuższe, a my czujemy się zupełnie inaczej. Niestety często te zmiany 
niosą ze sobą zmęczenie, osłabienie oraz brak odporności. 
Nie ukrywajmy – dieta w zimowych szaro-burych dniach różniła się znacznie od tej wiosen-
no-letniej. I to właśnie często sprawia, że włos się nam na głowie jeży, gdy przypominamy 
sobie o tych wszystkich kiełbaskach, szyneczkach, sałatkach z majonezem, czy słodyczach… 
Cóż, ubrania same się raczej nie skurczyły, bardzo często to my przybraliśmy te parę kilo i kilka 
centymetrów nam po prostu przybyło…
Na szczęście mamy jeszcze czas, aby do ciepłych dni się odpowiednio przygotować. Po 
pierwsze musimy zmienić nasz jadłospis, wprowadzić 5 regularnych posiłków, oraz pić dużo 
wody. Nie oznacza to absolutnie, że musimy zrezygnować z jakiegoś posiłku, np. z obiadu, 
wręcz odwrotnie. Co takiego zrobić na obiad, aby był syty, a jednocześnie pełnowartościowy i 
nie zawierający pustych kalorii? Moja propozycja to pyszne kotlety z piersi indyka z rukolą.
SKŁADNIKI:
-500g mięsa z piersi indyka
-siemię lniane mielone
-nasiona lub pestki (np. słonecznika, 
pestki dyni, siemie lniane)
-białko jajka kurzego
Mięso pokroić i rozbić tłuczkiem tak, jak na kotlety (najlepiej zrobić to przez folię spożywczą, 
aby nie przywierało), przyprawić solą i pieprzem. Białko rozmącić z odrobiną wody. Na osob-
ny talerz wysypać siemię, pestki i wymieszać.
Kotlety zanurzać w białku, następnie obsypać siemieniem i pestkami i smażyć na rozgrzanej 
patelni z odrobiną oliwy. Rukolę dokładnie umyć, pomidora pokroić w kostkę i wymieszać z 
rukolą. Łyżkę miodu wymieszać z oliwą, łyżką musztardy i łyżką octu balsamicznego, polać 
sałatę. Podawać z kotletami.
Do kotletów idealnie pasuje zdrowa i smaczna kasza owsiana. 

-sól, pieprz
-rukola
-pomidor
-ocet balsamiczny, oliwa z oliwek
-miód, musztarda francuska

„Zawsze lubię być blisko ludzi”

Pochodzę z Łagowa, który słusznie 
nazywany jest „perłą Ziemi Lubuskiej”. 
Właśnie tutaj – do mojego rodzinnego 
domu wracam najchętniej, aby odpo-
cząć i zwolnić tempo. Praca poselska z 
pewnością wymaga dużo czasu i wiele 
poświęceń. Jednak mam świadomość, 
że Lubuszanie zaufali mi wybierając 
mnie na Posła. Nie chcę ich zawieść. 
Dlatego zarówno w Sejmie, jak i w re-
gionie chcę być aktywna i ciężko praco-
wać na rzecz mieszkańców. 

Nie planowałam, że pójdę tak mocno 
w politykę. Po prostu tak się poukłada-
ło moje życie. Jeszcze w trakcie studiów 
prawniczych, jako wolontariuszka, cho-
dziłam do Sejmu przyglądając się np. 
pracy komisji sejmowych. Właśnie tak 
spędzałam swój wolny czas. Chciałam 
być w miejscach, gdzie tworzy się coś 
ważnego, ale przede wszystkim zawsze 
lubię być blisko ludzi. 

Bycie Wojewodą Lubuskim było wiel-
kim wyzwaniem dla osoby w moim 
wieku. Jednak miałam to szczęście, że 
wychowałam się w atmosferze szacun-
ku do drugiego człowieka i pracy oraz 

Katarzyna Osos z pewnością zalicza się do osób aktywnych. Nie lubi stać bezczynnie i przyglądać się z boku. Ciekawość ludzi i świata spo-
wodowała, że zaangażowała się w życie społeczne. Radna Powiatu Świebodzińskiego, Wojewoda Lubuski, a obecnie lubuska posłanka 
na Sejm RP specjalnie czytelnikom „Przekroju lokalnego” opowiada o swojej pracy poselskiej i działalności na rzecz mieszkańców Regionu 
Lubuskiego, a także miejscach, do których z sentymentem powraca. 

aktywności obywatelskiej, dlatego pod-
jęłam się tego wyzwania. Była to duża 

odpowiedzialność, ale też wielka satys-
fakcja. Szczególnie wtedy, gdy mogłam 

wspierać samorządy w ich działaniach. 
Dzięki temu dziś przykładowo miesz-
kańcy Wędrzyna mają wyremontowa-
ną drogę, a Międzyrzecza - kładkę na 
Obrze. 

Cieszę się, że teraz mogę kontynu-
ować swoje działania na rzecz regionu 
jako Poseł. Dlatego już dziś wspieram 
m.in. Burmistrza Sulęcina w pozyska-
niu środków na uzbrojenie strefy prze-
mysłowej, a także oferuję swoją pomoc 
mieszkańcom podczas dyżurów posel-
skich. Zapraszam również do skorzy-
stania z bezpłatnych porad prawnych w 
Sulęcinie. 

Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali 
i oddali swój głos na moją osobę w je-
siennych wyborach parlamentarnych. 

Katarzyna Osos

Biuro Poselskie Katarzyny Osos:
Ul. Kożuchowska 15a lok. 217
65-364 Zielona Góra
Tel. 68 417 17 43
e-mail: Katarzyna.Osos@sejm.pl

Katarzyna 

OSOS

Aktywność na dzień 29 stycznia 2016

21
interpelacji
i zapytań

9
wystąpień

687
głosowań

Komisje: Ustawodawcza; Edukacji, Nauki 
i Młodzieży; Nadzwyczajna ds. zmian 
w kodyfikacjach.

Podkomisje: z-ca przewodniczącego w pod-
komisji ds. kształcenia zawodowego

Biuro Porad Prawnych w Sulęcinie 

http://www.filmweb.pl/person/Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu-45416
http://www.filmweb.pl/person/Alejandro+Gonz%C3%A1lez+I%C3%B1%C3%A1rritu-45416
http://www.filmweb.pl/person/Michael+Punke-2115266
http://www.filmweb.pl/person/Ry%C3%BBichi+Sakamoto-9273
http://www.filmweb.pl/person/Ry%C3%BBichi+Sakamoto-9273
http://www.filmweb.pl/person/Carsten+Nicolai-1498813
http://www.filmweb.pl/person/Carsten+Nicolai-1498813
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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

Wielki Bal Szkolnych Lat
SULĘCIN

Ta doniosła, oficjalna 
uroczystość wzorem lat 
ubiegłych odbyła się w 
murach szkoły w prze-
pięknej bajkowej scenerii. 
Nie zabrakło zaproszo-
nych gości ze starostą 
sulęcińskim na czele. Nie 
zabrakło rodziców, którzy 
bardzo licznie przybyli, 
chcąc przeżyć wspólnie ze 
swoimi dziećmi niezapo-
mniane chwile. Nie zabra-
kło podziękowań, życzeń, 
gratulacji dla dyrekcji, ka-
dry kierowniczej, nauczy-
cieli, pracowników niepe-
dagogicznych, rodziców  
i maturzystów. Szczególne 
słowa szacunku i uznania 
dyrektor szkoły pani Gra-
żyna Sobieraj skierowała 
również do organu prowa-
dzącego na ręce starosty 
Patryka Lewickiego, dzię-
kując za owocną współ-
pracę, pomoc, wsparcie 
i  zaangażowanie w dalszy 
rozwój szkoły.

W życiu każdego z nas są chwile, które chciałoby się zatrzymać. Ich atmosfera uskrzydla, 
nadaje blasku. Taki był na pewno czas związany z organizacją studniówki w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.

Druga część Wielkiego 
Balu Szkolnych Lat odbyła 
się w Ośrodku Kormoran 
w  Sulęcinie, a trzecia od-
będzie się ponownie w 
szkole, aby poczęstowanie 
się słodkim tortem dodało 
siły i energii tak potrzebnej 
na egzaminie maturalnym.

Tekst: Anita Pakulska
Foto. Witold Cholewa

- Historia, którą dzisiaj 
wspominamy, sięga bole-
snych kart naszej przeszło-
ści. Musimy pamiętać, że w 
XX wieku narody doświad-
czyły koszmaru. Niechaj ten 
koszmar będzie przestrogą 
po kolejne pokolenia i prze-
strogą przed nienawiścią, 
rasizmem i ksenofobią - po-
wiedział podczas swojego 
wystąpienia starosta su-
lęciński Patryk Lewicki w 
trakcie uroczystości przy 
pomniku pamięci w Słoń-
sku, w 71 rocznicę zagłady 
więźniów obozu w Son-
nenburgu. W obchodach 

71 rocznica zagłady więź-
niów obozu Sonnenburg 

SŁOŃSK 29 stycznia 2016 r.

udział wzięli m.in. woje-
woda lubuski Władysław 
Dajczak oraz biskup diece-
zjalny zielonogórsko-go-
rzowski Tadeusz Lityński. 
Uroczystości poprzedziła 
masz święta. Wiązanki 
kwiatów i wieńce, złożo-
no przy pomniku obok 
Muzeum Martyrologii, po-
mniku przy Placu Komba-
tantów oraz na cmentarzu 
jenieckim.  

Tekst i foto.: Maciek Barden  
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Organizatorem cieszącego się 
dużą popularnością konkursu 
jest Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Sulęcinie. Kon-
kurs swoim zasięgiem obejmie 
uczniów szkół masowych oraz 
uczniów niepełnosprawnych, co 
stanowi ważny element integra-
cji. Zadaniem uczestników bę-
dzie wybranie postaci, znaku lub 
wydarzenia odnoszącego się do 
historii Polski i przedstawienie 
go za pomocą dowolnej techni-
ki plastycznej. Celem przedsię-
wzięcia jest popularyzowanie 
historii Ojczyzny, kształtowanie 
patriotyzmu, rozwijanie wiedzy 
historycznej, stworzenie szansy 
do wymiany emocji, wrażeń i do-
świadczeń artystycznych dzieci i 
młodzieży, umożliwienie zapre-
zentowania swojej twórczości, 
a także rozwijanie wyobraźni i 
zdolności artystycznych mło-
dych twórców. Konkurs rozpo-
czął się 1 lutego i potrwa do 30 
kwietnia 2016 roku. Pełen regu-

„Namaluj historię” i weź udział 
w konkursie

POD PATRONATEM PRZEKROJU

Ruszyła IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. „Historia 
Malowana”. Konkurs skierowany jest do do dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich z województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

lamin dostępny jest na stronie 
internetowej Ośrodka: www.so-
sw-sulecin.pl. Patronat honoro-
wy nad konkursem objęli: Staro-
sta Sulęciński i Powiat Sulęciński, 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w  Poznaniu., Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Sulęcinie 
oraz Bractwo Rycerzy Ziemi Mię-
dzyrzeckiej. Patronem medial-
nym konkursu oprócz Przekroju 
są: Gazeta Lubuska,    Magazyn 

historyczny „Mówią wieki” oraz 
portal edukacyjny IPN Pamięć.pl 

Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody. Po każdej edycji 
konkursu organizowanych jest 
kilka wystaw (w tym w Bibliotece 
Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. 
oraz w Sulęcińskim Ośrodku Kul-
tury), które są dodatkowym wy-
różnieniem dla uczestników.

Wioletta Kaźmierczak

10 000 zł na działania lokalne!
REGION

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 pu-
bliczności. Jeśli projekt wejdzie 
do finałowej trzydziestki, to trafi 
pod obrady jury. Autorzy trzech 
projektów, które zdaniem oce-
niających najlepiej 
spełniają założenia 
konkursu zostaną 
zaproszeni do podpi-
sania umowy spon-
sorskiej na kwotę do 
10 000 zł brutto. 

Grupa chętnych do 
pracy osób, dysponu-
jąc takimi środkami 
jest w stanie zrealizo-
wać naprawdę fajne 
projekty. Udowodni-
li to laureaci trzech 
poprzednich edycji, 
którzy organizowali 
warsztaty pieczenia 

Już po raz czwarty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej 
Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników 
i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z są-
siadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy 
lokalne. 

chleba, sadzili tulipany na wspól-
nym skwerze, tworzyli świetlice 
i miejsca spotkań na świeżym 
powietrzu, a nawet budowali 
dom! Dołącz do grona Społecz-
ników 2.0, inspiruj się i działaj. O 
tym, czy będzie nam się dobrze 
mieszkać w danym miejscu de-
cyduje jego wygląd i relacje z 
ludźmi – a na to mamy ogromny 
wpływ, wystarczy zacząć robić 
coś dobrego.                            (Red.)

http://www.spolecznik20.pl
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

RYBY MAJĄ GŁOS

Coroczne zebranie odbyło się 
w Sali konferencyjnej Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury. Oprócz 
ok. 40 wędkarzy koła w Zgroma-
dzeniu uczestniczyli też goście: 
Kazimierz Jaruga - prezes Koła 
PZW nr 2 „Lin”, Anna Demko 
– prezes Koła PZW nr 3 „Gumo-
plast” oraz Dariusz Ejchart – 
burmistrz Sulęcina.

Wędkarze tradycyjnie na prze-
wodniczącego zgromadzenia 
wybrali Roberta Komorowskie-
go. Ten udzielił głosu prezesowi 
koła Ryszardowi Stachowiako-
wi. – Miniony rok był intensywny, 
pracowity i pełen sukcesów dla 
wielu wędkarzy naszego koła – 
podkreślał R. Stachowiak. Naj-
ważniejsze sukcesy wynikające 
z rocznych sprawozdań przed-
stawionych podczas zebrania są 
następujące:

- 4 miejsce Maksymiliana 
Matelskiego w klasyfikacji Mi-
strzostw Okręgu kadet, 1 miej-
sce Szymona Matelskiego w 
klasyfikacji Mistrzostw Okręgu 
junior U18 i 2 miejsce Sławomi-

„Jedynka” podsumowała miniony rok
SULĘCIN

17 stycznia w Kole PZW nr 1 w Sulęcinie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków. Wśród naj-
większych osiągnięć koła w 2015 r. można wymienić bardzo wysokie miejsca wędkarzy „Jedynki” w rywalizacji 
na poziomie powiatu, a także okręgu.

ra Matelskiego w klasyfikacji 
Mistrzostw Okręgu wśród senio-
rów.

- wzrost zaangażowania węd-
karzy w organizowanych przez 
koło zawodach i imprezach węd-
karskich;

- wzrost ilości zawodów węd-
karskich, imprez dla dzieci i mło-
dzieży;

- intensywna współpraca z 
kołami niemieckimi z Beeskow, 
Friedland, Kamen oraz z kołem z 
Nowego Tomyśla,

- utworzenie Szkółki wędkar-
skiej dla dzieci i młodzieży,

- pozyskanie lokalu na biuro 
koła w Hoteliku na Winnej Górze,

- zrealizowanie dwóch pro-
jektów w ramach funduszy po-
mocowych z Euroregionu pro 
Europa Viadrina i Starostwa Sulę-
cińskiego,

Wędkarze „Jedynki” w 2015 r. 
dobrowolnie uzbierali 1400 zł na 
zarybienie jeziora Ostrowskiego, 
którego są gospodarzami. Za tę 
kwotę do wody trafiło m.in. 120 

kg karpia i 30 kg amura. 
Zgromadzenie przyjęło har-

monogram zawodów wędkar-
skich i imprez w kole 2016 r. oraz 
preliminarz budżetowy na ten 
rok. W tym roku również będą 
zbierane środki na zarybienie j. 
Ostrowskiego. W trakcie zebra-
nia poruszony został problem 
intensywnego zarastania jezio-
ra. – W Urzędzie Miejskim odby-
ło się spotkanie z ichtiologami, 
na którym zastanawialiśmy się 
jak zapobiec dalszej degradacji 
Ostrowskiego. Na dzisiaj wskaza-
na jest interwencja specjalnymi 
środkami co zostało wycenione 
na ok 110 tys. zł.  – mówił Ryszard 
Stachowiak. W pozyskaniu pie-
niędzy obiecał pomóc burmistrz 
Dariusz Ejchart. By doraźnie 
zapobiec dalszemu zarastaniu 
jeziora wędkarze postanowili 
wprowadzić zakaz stosowania 
zanęt sypkich podczas zawodów 
wędkarskich odbywających się 
na Ostrowskim (będzie można 
nęcić tylko robactwem i gliną).   

W ostatnim punkcie Zgroma-

dzenia wręczono nagrody, dy-
plomy i ryngrafy zwycięzcom te-
gorocznej rywalizacji sportowej 
w kole. Ostateczna klasyfikacja 
wyglądała następująco: 

Grand Prix Koła 2015 w kate-
gorii spławikowej:
Seniorzy:
1 miejsce – Sławomir Matelski
2 miejsce – Łukasz Skonieczny
3 miejsce – Andrzej Siniawski
4 miejsce – Stanisław Skorupski
5 miejsce – Łukasz Róż
6 miejsce – Wiesław Uller

Juniorzy:
1 miejsce – Mateusz Domagała
2 miejsce – Szymon Matelski
3 miejsce – Mateusz Kopyt
Kadeci:
1 miejsce – Michał Kaczmarek
2 miejsce – Maksymilian Sobczak
3 miejsce – Hubert Czewiuk
4 miejsce – Jakub Kartawik
Kobiety:
1 miejsce – Magdalena Ludwi-
czak
2 miejsce – Edyta Cichała

Grand Prix koła w spinningu:
1 miejsce – Tomasz Szymański
2 miejsce – Benedykt Wojnar
3 miejsce – Ryszard Fronczek
4 miejsce – Łukasz Raczkowski

Tekst: Adam Piotrowski
Foto. Maciej Barden
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SULĘCIN

Ruszyła szkół-
ka wędkarska

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

DUŻY WYBÓR LISTEW 
PRZYPODŁOGOWYCH  

JUŻ  10,90 ZŁ/SZT

1090
już

 zł/szt.

FARBA DULUX
KOLORY ŚWIATA

7590
 zł/5l

DOSTĘPNE NOWE KOLEKCJE TAPET 2016/2017

SZEROKI WYBÓR SZTUKATERI 
ELEWACYJNEJ 

Przekrój Lokalny: Pani mini-
ster, czy istnieje zagrożenie, że 
„Program 500 plus” spowoduje 
masowe odejścia kobiet z ryn-
ku pracy? Często rozmawiam z 
pracodawcami i oni mają takie 
obawy. 
Elżbieta Rafalska: W moim prze-
konaniu obawy o dezaktywizacji 
kobiet są mocno przesadzone. 
One pojawiają się za każdym ra-
zem kiedy wprowadzane są in-
strumenty polityki prorodzinnej 
i podobnie było  gdy wydłużano 
urlopy macierzyńskie. Wtedy nic 
takiego się nie stało. Teraz w wie-
lu przypadkach kobiety będzie 
stać żeby np. opłacić miejsce w 
żłobku dla dziecka albo wynająć 
opiekunkę. Raczej skłaniam się 
ku stwierdzeniu, że poprawa sy-
tuacji materialnej może podziałać 
aktywizująco na kobiety. Oczywi-
ście mogą też zdarzyć się takie sy-
tuacje, że kobieta, która ma trójkę 
i więcej dzieci może stwierdzić, że 
chce zostać z dziećmi w domu. . 
Po roku obowiązywania ustawy 
dokonamy oceny programu i 
wtedy zobaczymy co takiego wy-
darzyło się i w zakresie świadczeń 

„Najważniejszy w sytuacji materialnej rodziny 
jest dochód z pracy”

ROZMOWA PRZEKROJU

Z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską rozmawia Adam Piotrowski.

socjalnych i obecności kobiet na 
rynku pracy.
PL: Wróćmy do naszego regio-
nu. Bezrobocie nam spadło, ale 
nadal spora grupa osób jest bez 
pracy, szczególnie w małych po-
wiatach, takich jak np. powiat 
sulęciński. Kolejnym problemem 
województwa lubuskiego są 
niskie płace. Jakie są plany mi-
nisterstwa, żeby te kwestie roz-
wiązać?
ER: Województwo lubuskie nie 
jest w czołówce  regionów z 
największym bezrobociem, jak 

bywało przed laty. Oczywiście 
jednak każdy poziom bezrobocia 
jest niepokojący. To co jest ocze-
kiwane, przede wszystkim przez 
młodych, to jest program, który 
zakłada częściową refundację 
pracodawcy lub przedsiębiorcy 
kosztów zatrudnienia osoby po-
niżej 30 roku życia przez pierwsze 
12 miesięcy. Przez następny rok 
pracodawca będzie musiał utrzy-
mać tego pracownika samodziel-
nie. Liczę na to, że nie będą to 
propozycje tylko wynagradzania 
na poziomie najniższej krajowej. 

Sytuacja na rynku pracy zmienia 
się, co daje nadzieję na wzrost 
wynagrodzeń. Trwają również 
prace nad wprowadzenia mini-
malnej stawki godzinowej 12 zł 
brutto w przypadku umów zlece-
nia i umów o świadczenie usług. 
Liczę że ta dobra zmiana wejdzie  
w życie w drugim półroczu 2016. 
PL: 25-lecie dużej rodzinnej 
firmy połączone z otwarciem 
nowego budynku Zakładu Prze-
twórstwa Mięsnego Krzysztof 
Sobieraj, to powód dla które-
go pani minister gości dzisiaj w 
Krzeszycach.
ER: Nowy zakład to dodatkowe 
miejsca pracy i szansa na stałe za-
trudnienie - to zawsze powód do 
zadowolenia. Warto podkreślić, że 
województwo lubuskie zaczyna 
się specjalizować w przetwórstwie 
mięsnym. 
Pracujemy nad programem „Ro-
dzina 500 plus”. To świadczenie po-
prawi sytuację rodzin, ale tak na-
prawdę najważniejszy w sytuacji 
materialnej rodziny jest dochód z 
pracy. 
PL: Dziękuję za rozmowę 

O godz. 16.00 na sali sporto-
wej Hoteliku na Winnej Górze 
pierwsze zajęcia Szkółki otwo-
rzył prezes Koła Ryszard Sta-
chowiak. Wędkarskie szkolenie 
poprowadził Sławomir Matel-
ski - wielokrotny mistrz Okręgu 
Gorzowskiego w wędkarstwie 
spławikowym. Tematyką były: 
ogólne wiadomości o wędce; 
zbrojenie wędki, wiązanie haczy-
ków, wyważanie spławika; wyko-
nywanie rzutów wędką; batem, 
przez uczestników szkolenia; 
rozpoznawanie ryb z wykorzy-
staniem tablicy poglądowej.

Uczestnicy zapoznali się też z 
regulmin połowu ryb. Następne 
spotkanie w Szkółce wędkarskiej 
planowane jest na piątek 26 lu-
tego o godz. 16.00 w sali spor-
towej Hoteliku na Winnej Górze

 
Zarząd Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie.

29 stycznia odbyły się pierw-
sze zajęcia Szkółki wędkar-
skiej dla dzieci i młodzieży 
organizowane przez zarząd 
Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie. 
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Przekrój Lokalny: Proszę zdra-
dzić na początek, ile lat już pan 
pracuje w samorządzie? 
Michał Deptuch: W gminie prze-
pracowałem 20 lat. Do tego 
trzeba dodać rok czasu w po-
wiecie. Jest to połowa mojego 
życia zawodowego. Wcześniej 
przez cztery lata pracowałem w 
Związku Młodzieży Wiejskiej, a 
jeszcze przed tym przez 21 lat w 
państwowych gospodarstwach 
rolnych. Karierę w samorządzie 
rozpocząłem w 1994 r. kiedy zo-
stałem radnym miejskim Sulęci-
na, a Rada wybrała mnie na za-
stępcę ówczesnego burmistrza 
Stanisława Kubiaka. 
PL: Młodszym czytelnikom 
przypomnimy, że wtedy to Rada 
Miejska wybierała burmistrza. 
MD: Tak i można było łączyć 
funkcję radnego i burmistrza 
czy zastępcy. Te 20 lat w gminie, 
to ogrom pracy, znajomości lu-
dzi i przepisów prawa. Myślę, że 
ten czas dla Sulęcina nie został 
stracony. Z pierwszej kadencji 
dobrze wspominam współpra-
cę ze Stanisławem Kubiakiem. 
Wspólnie z nim i Bożeną Sła-
wiak załatwiliśmy wiele spraw 
w Warszawie. To był okres m.in. 
zabiegania o powstanie powiatu 
sulęcińskiego. Teraz się o tym nie 
pamięta, ale wiele rzeczy uda-
ło się dzięki wsparciu Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, do któ-
rego należę.
PL: Jak pan spojrzy z perspek-
tywy samorządowca na Sulęcin 
sprzed 21 lat i na ten dzisiaj, to 
jakie pan dostrzega najwięk-
sze różnice jeżeli chodzi o pra-
cę burmistrza i rady, przede 
wszystkim w kwestii realizowa-
nych zadań?
MD: Patrząc na najważniejsze 
wyzwania 21 lat temu, to trzeba 
w pierwszej kolejności wymienić 
inwestycje w kanalizację i wodo-
ciągi. Temu poświęcaliśmy dużo 
uwagi i pieniędzy, by nadrobić 
wiele zaniedbań. Kolejna rzecz to 
infrastruktura oświatowa. Szkoły 
musiały przejść gruntowne re-
monty począwszy od dachów po 
gabinety. Wybudowaliśmy dwie 
nowe sale gimnastyczne i boiska 
sportowe. Najważniejszym zada-
niem obecnego burmistrza jest 
dokończyć inwestycje w kanali-
zację - zostały już małe, ale kosz-
towne odcinki - i zmodernizować 
wodociągi. To cały czas najważ-
niejsze zadania gminy. 
W pewnych kwestiach niewiele 
się zmieniło - Sulęcin nie ma ide-
alnego położenia. Nie przebiega-
ją przez gminę żadne drogi szyb-
kiego ruchu. Nie mamy żadnych 
bogactw naturalnych. Z tego po-

„Nadal mogę być potrzebny”
ROZMOWA PRZEKROJU

O pracy samorządowca od „kuchni”, straconych szansach, stojących przed Sulęcinem wyzwaniach i o wolnym czasie na emeryturze z 
byłym burmistrzem Sulęcina, obecnym radnym Rady Powiatu sulęcińskiego Michałem Deptuchem rozmawia Adam Piotrowski.

wodu nie zawsze można tu było 
zrobić to, co władze i mieszkańcy 
chcieli.
PL: No właśnie, nieraz w rozmo-
wach z mieszkańcami gminy 
słychać zarzuty w stosunku do 
pana, że nic nikt nie zrobił przez 
ostatnie lata, by młodzi ludzie 
po ukończeniu nauki mogli w 
Sulęcinie zostać i mieli po co 
zostać. Chodzi głównie o nowe 
miejsca pracy i niski poziom 
wynagrodzeń. Jak pan na takie 
zarzuty odpowie?
MD: Podejmowałem wielokrot-
nie działania, żeby wprowadzić 
do Sulęcina nowe firmy. Kolejni 
inwestorzy jednak, którzy pla-
nowali coś otworzyć w Sulęci-
nie zniechęcali się po wizycie 
w Powiatowym Urzędzie Pracy  
i sprawdzeniu, ile osób jest goto-
wych podjąć pracę. Najlepszym 
rozwiązaniem dla Sulęcina by-
łoby kilka zakładów zatrudnia-
jących 100-150 osób. Wtedy w 
naturalny sposób te firmy konku-
rowałby ze sobą o pracowników i 
pensje byłyby wyższe. 
Na tę chwilę mamy taką sytuację, 
że w zakładzie przetwórstwa wa-
rzyw działającym przy ul. Lipo-
wej – tę firmę udało się nam ścią-
gnąć do Sulęcina – oraz w firmie 
Molex zatrudnionych jest coraz 
więcej osób z Ukrainy. Kapitał 
ludzki to największy problem Su-
lęcina. 
PL: Co uważa Pan za swój naj-
większy sukces i największą po-
rażkę?
Jeżeli chodzi o sukcesy, to przede 
wszystkim muszę podkreślić, 
że są one nie tylko moje, ale też 
wszystkich pracowników urzędu, 
których zawsze bardzo ceniłem i 
wielu innych osób. Miałem taką 

zasadę, że w mojej pracy przed 
podjęciem decyzji pytałem się 
wielu ludzi, również mieszkań-
ców gminy, co oni o tym sądzą. 
Wśród największych dokonań z 
okresu gdy byłem burmistrzem 
można wymienić gruntowną 
odbudowę infrastruktury oświa-
towej w gminie. Dużą uwagę 
zwracałem na bezpieczeństwo 
mieszkańców, dlatego zawsze 
dbałem o wszystkie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej na 
terenie gminy. Wszędzie remi-
zy są po kapitalnym remoncie a 
strażacy dysponują dobrym sa-
mochodem. Na poprawę bezpie-
czeństwa znacząco wpłynął też 
monitoring miejski. Wybudowa-
liśmy oczyszczalnię ścieków, któ-
rą teraz trzeba już zmodernizo-
wać, skanalizowaliśmy 97 proc. 
Sulęcina i większość sołectw. 
Takim pozytywnym akcentem, 
który został po mojej pracy jest 
Centrum Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej Dom Joannitów. Długo 
starałem się o znalezienie pie-
niędzy na remont tego budynku 
– wszyscy nam go później za-
zdrościli. Boli mnie tylko dzisiaj, 
że stoi on pusty. Kolejne zrealizo-
wane zadania, które uważam za 
swój sukces to promenada nad 
Postomią z mini centrum reha-
bilitacji, Polsko-Niemieckie Cen-
trum Spotkań i Szkolenia OSP w 
Trzemesznie Lubusim oraz drogi, 
chodniki i ścieżki rowerowe w 
gminie.
Wśród rzeczy, które tak do koń-
ca się nie udały mogę wymie-
nić budownictwo komunalne. 
Chciałem postawić duży wielo-
rodzinny budynek, nigdy jednak 
gminy nie było stać na coś ta-
kiego. Niestety, nie było też na 

ten cel środków pomocowych. 
Zrobiliśmy jednak dobry klimat 
dla inwestycji prywatnych i woj-
skowych, dzięki czemu w Sulęci-
nie powstało w ostatnich latach 
sporo nowych mieszkań.
PL: Która chwila z okresu gdy 
był pan burmistrzem wryła się 
panu najbardziej w pamięć, 
była najbardziej doniosła?
MD: Dzięki silnemu partnerstwu 
jakie nawiązaliśmy z Niemcami 
zostałem zaproszony do Parla-
mentu Europejskiego w Stras-
burgu, gdzie jako burmistrz 
małego Sulęcina miałem na 
głównej mównicy dwuminuto-
we wystąpienie. Mogłem w ten 
sposób podziękować za wspar-
cie finansowe z Unii Europejskiej. 
Podczas wizyty wręczono nam 
dyplom Rady Europy. Później na 
gali w Sulęcinie wiceprzewodni-
czący Rady Europy za współpra-
cę z partnerami z Niemiec oraz 
krzewienie idei wspólnej Europy 
wręczył nam Honorową Flagę 
Rady Europy. Kolejne ważne dla 
mnie wydarzenie, to spotkanie z 
Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II w Watykanie. To są dla mnie 
chwile, które będę doskonale pa-
miętał do końca życia.
PL: W ostatnich wyborach sa-
morządowych osiągnął Pan 
dopiero czwarty wynik. Był pan 
zaskoczony? Dlaczego wyborcy 
tak zagłosowali?
Chciałem już nie kandydować w 
tych wyborach i pójść na eme-
ryturę. O jeszcze jedną kadencję 
bardzo mnie jednak prosili pra-
cownicy urzędu i mieszkańcy. To 
był generalnie mój błąd, że wy-
startowaniu w tych wyborach. 
Uważam, że porażka to był ogól-
ny trend zmian, jakie zachodziły 

wtedy w wielu samorządach. 
Ludzie chcieli wymieniać starych 
burmistrzów na młodych.
Mogę tylko dodać, że po 21 la-
tach pracy w samorządzie mam 
czyste sumienie i mogę spokoj-
nie spać. Nie było takich przypad-
ków, żebym był przesłuchiwany 
przez policję czy prokuraturę za 
stawiane mi często w mediach 
zarzuty. Obsmarowywano mnie 
wszędzie dla zasady. 
PL: Wróćmy do teraźniejszości. 
Przez wiele lat ze Stanisławem 
Kubiakiem był pan zaciętym 
wrogiem. Dzisiaj panowie ra-
zem składacie wniosek o od-
wołanie starosty, rozmawiacie. 
Czy ta zmiana jest spowodowa-
na tym, że macie teraz wspólne-
go przeciwnika politycznego? 
MD: Obaj z panem Kubiakiem 
mamy za sobą ogromne do-
świadczenie samorządowe.  
 W latach 90’ bardzo dobrze 
nam się współpracowało i jeden 
na drugim mógł polegać. Teraz 
znów jesteśmy radnymi i zależy 
nam, żeby coś dobrego jeszcze 
zrobić, a sytuacja w powiecie jest 
zła. 
PL: Jak dotąd pracował pan za-
wodowo przez ponad 45 lat, co 
wiązało się z codziennym wsta-
waniem i napiętym planem 
dnia. Teraz ma pan na pewno 
więcej wolnego czasu, proszę 
powiedzieć co pan z tym czasem 
robi?
MD: Staram się jakoś zagospo-
darować wolny czas, bo rze-
czywiście mam go dużo więcej 
(śmiech). Trochę dłużej śpię 
ostatnio. Nadal prowadzę kalen-
darz, w którym codziennie coś 
się pojawia – są to spotkania, 
uroczystości i zebrania, na które 
jestem zapraszany. Jak przyjdzie 
wiosna to na pewno zajmę się 
ogrodem, wsiądę na rower i mo-
tor. Planuję też w końcu poświę-
cić trochę czasu na wędkarstwo. 
Zawsze podobały mi się wyjazdy 
na ryby, ale niestety brakowało 
na to czasu. 
PL: I oprócz tego pozostaje panu 
nadal praca w samorządzie.
MD: Oczywiście, nadal jestem 
radnym i służę pomocą i do-
świadczeniem wszystkim, którzy 
mnie o wsparcie poproszą. Je-
stem pewien, że nadal mogę być 
potrzebny.
Korzystając z okazji chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować 
mieszkańcom gminy Sulęcin za 
wiele dobrych słów i wsparcie, 
które przez tyle lat mi okazywali. 
Osoby, które z jakiegoś powodu 
uraziłem bardzo przepraszam. 
PL: Dziękuję za rozmowę

W centrum prasowym w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
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Na sygnale  

Pomoc udzielona na czas
27 stycznia policjanci z sulę-
cińskiej komendy podczas   pa-
trolu miasta na ul. Poznańskiej, 
zauważyli wyjeżdżający ze sta-
cji paliw pojazd marki Mazda, 
którego kierujący nie ustąpił 
pierwszeństwa innemu kierow-
cy. Dodatkowo zauważyli, że 
kierujący miał problem z zacho-
waniem równego toru jazdy. Po 
zatrzymaniu pojazdu okazało 
się, że kierujący mówi bardzo 
nieskładnie – ma problem z wy-
powiadaniem poszczególnych 
słów. Policjanci podczas roz-
mowy nie wyczuli jednak woni 
alkoholu oraz nie zauważyli 
objawów świadczących o tym, 
że  mężczyzna może znajdować 
się pod wpływem jakichkolwiek 
substancji psychoaktywnych. 
St. sierż. Mateusz Olejnik oraz 
st. post. Piotr Sławiak zorien-
towali się, że przyczyną takiego 
stanu rzeczy mogą być objawy 
choroby. Dlatego też na miej-
sce wezwali zespół pogotowia 
ratunkowego, a do tego czasu 
monitorowali zachowanie męż-
czyzny, jego oddech oraz funk-
cje życiowe.   Po przybyciu na 
miejsce ratowników medycz-
nych i przebadaniu kierującego 
okazało się, że objawy są zwią-
zane z niskim poziomem cukru 
w organizmie, który może bez-
pośrednio prowadzić do tzw. 
śpiączki cukrzycowej. Mężczy-

zna z uwagi na swój stan zdro-
wia musiał zostać niezwłocz-
nie hospitalizowany. 

Kierował bez prawka
25 stycznia w Torzymiu sulę-
cińscy policjanci zatrzymali do 
kontroli samochód marki Dacia 
Dokker. Kierującym okazał się 
21 – letni mężczyzna, miesz-
kaniec gminy Lubniewice. W 
trakcie prowadzonej kontroli 
mężczyzna oświadczył funk-
cjonariuszom, że nie posiada 
prawa jazdy, gdyż zabrała mu 
je policja zabrane przez Policję. 
Okazało się że wobec mężczy-
zny starosta sulęciński wystoso-
wał wniosek o cofnięcie upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. Mundurowi 
zabronili mężczyźnie dalszej 
jazdy i skierowali sprawę do 
sądu. Za popełnione przestęp-
stwo 21-latkowi grozi grzywna 
i ograniczenie lub pozbawienie 
wolności do lat 2.

Zatrzymany bez prawka po 
raz kolejny
20 stycznia dzielnicowy pełnią-
cy służbę w Kołczynie zauwa-
żył kierującego samochodem 
osobowym marki Skoda, który 
wcześniej był przez niego uka-
rany mandatem karnym za brak 
uprawnień do kierowania po-
jazdami. Kierujący na widok po-
licjanta w celu uniknięcia kon-
troli i konsekwencji prawnych 
wjechał na pobliską posesję. 
Dzielnicowy zatrzymał 
W trakcie kontroli okazało się, że 
mężczyzna wielokrotnie kiero-
wał pojazdem bez uprawnień, 

co skutkowało skierowaniem 
wniosku do sądu o ukaranie i w 
dniu 14 grudnia ubiegłego roku 
w Sądzie Rejonowym w Sulęci-
nie zapadł wyrok za popełnie-
nie podobnego wykroczenia, w 
którym orzeczono zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych na okres 6 miesię-
cy. Wyrok jest prawomocny i w 
związku z powyższym mężczy-
zna kierując samochodem po-
pełnił przestępstwo niestoso-
wania się do wyroku sądu za co 
grozi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3, natomiast za popeł-
nione wykroczenie kierowanie 
pojazdem bez uprawnień kara 

Przekroczył prędość 
o 102 km/h 
3 lutego około godz. 7.30 poli-
cjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego KPP w Sulęcinie pełniący 
służbę na drodze krajowej nr 
22 zarejestrowali niebezpiecz-
ną jazdę kierującego samocho-
dem osobowym marki Renualt 
Scenic. 37-letni mężczyzna w 
sposób rażący naruszył prze-
pisy ruchu drogowego jadąc z 
prędkością 192 km/h przy ogra-
niczeniu do 90 km/h . Podczas 
legitymowania okazało się, że 
kierowca nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami 
oraz pozostałych wymaganych 
dokumentów. Za rażące naru-
szenie przepisów w ruchu dro-
gowym policjanci odstąpili od 
nałożenia mandatu informu-
jąc kierującego o skierowaniu 
wniosku do sądu o ukaranie. 

Tel. 533 871 996, ul. Saperska 6A/3, 66-235 Torzym
email: kontakt@biuro-vademecum.pl www.biuro-vademecum.pl
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• 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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- 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
08.02-14.02 - Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1 
15.02-21.02 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8
22.02-28.02 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6
29.02.-06.03 - Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie
MARZEC
07.03-13.03 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 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

GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D 

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)

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.

W dniach od 22 do 26 lutego, 
w ramach Tygodnia Pomocy 
Ofiarom Przestępstw, w sie-
dzibie Prokuratury Rejono-
wej w Sulęcinie prokurato-
rzy udzielać będą wszelkich 
porad ofiarom przestępstw. 
Przyjść można codziennie, 
od 8.00 do 15.00. 

(red.)

Przyjdź 
po poradę

Informacja o wysokości podatków w 2016 roku
SULĘCIN

W listopadzie 2015 roku Rada 
Miejska w Sulęcinie na wnio-
sek Burmistrza Sulęcina podjęła 
uchwałę obniżającą wysokość 
stawek podatku od środków 
transportowych (uchwała nr 
XIV/82/15 z 30.11.2015 r.). Po-
datek od nieruchomości został 

utrzymany na poziomie z 2015 
roku i obowiązują obecnie stawki 
zgodne z Uchwałą nr XIV/81/15  
z 30.11.2015 r. Z kolei podatek 
rolny jest niższy w porównaniu 
do roku 2015 ze względu na 
niższą cenę żyta, która jest pod-
stawą do ustalenia wymiaru po-

datku. Szczegółowe informacje 
dotyczące wysokości podatków 
znajdują się na stronie interne-
towej www.bip.sulecin.pl, w za-
kładce akty przedmiotowe. Od 
2016 roku zniesiono również 
obowiązek wnoszenia opłaty za 
posiadanie psa.    (UM w Sulęcinie)

Szybszy zwrot podatku PIT dla rodzin wielodzietnych
KRAJ

Ministerstwo Finansów kon-
tynuuje akcję preferencyjnego 
zwrotu przez organy podatkowe 
nadpłaty podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2015 
r. Rodziny z trójką i więcej dzieci 

po złożeniu deklaracji PIT-37 lub 
PIT-38, zwrot nadpłaconego po-
datku otrzymają maksymalnie  
w terminie 30 dni od dnia złoże-
nia zeznania podatkowego. Wa-
runkiem jest złożenie deklaracji 

drogą elektroniczną. 
W 2015 r. złożonych zostało 

przez Internet, z załącznikiem 
wskazującym na liczbę dzieci  
3 i więcej 185.211 zeznań rocz-
nych PIT-37 i PIT-38.                         (Red.) 


