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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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9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

95 755 39 15

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

>> cd na s. 18

Szukamy pracowników myślących 
o długoletniej współpracy

ROZMOWA PRZEKROJU

Przekrój Lokalny: Na sulęciń-
skiej podstrefie Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w okolicach ulicy 
Lipowej od ponad miesiąca pra-
cuje ciężki sprzęt. Inwestorem 
powstającego zakładu pracy 
jest spółka Living Furniture Eu-
rope, której jest pan Członkiem 
Zarządu. Proszę powiedzieć 
czym ma się zajmować firma i 
dlaczego wybrali państwo wła-

Z Mariuszem Pawlakiem, członkiem Zarządu Living Furniture Europe Sp. z o.o. roz-
mawia Adam Piotrowski.

śnie Sulęcin?
Mariusz Pawlak: Niebagatelne 

znaczenie przy wyborze loka-
lizacji miała okoliczność profe-
sjonalnej współpracy pomiędzy 
burmistrzem Sulęcina Dariu-
szem Ejchartem, jego załogą i 
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną a Living Fur-
niture Europe, jako przedsiębior-
cą. Korzystne jest też położenie 
Sulęcina blisko autostrady oraz 

granicy z Niemcami. 
Zajmujemy się produkcją wy-

sokiej jakości materacy spręży-
nowych i łóżek z materacami 
sprężynowymi. 

Jak daleko są posunięte prace 
budowlane i kiedy planowane 
jest otwarcie zakładu?

Na obecnym etapie wyko-
nawca prowadzi jeszcze roboty  
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Niektóre reklamy powinny 
być zakazane. Część z nich 
ma na celu przekonać do 
produktu łatwowiernych i 
wrażliwych, często osoby star-
sze, które będąc uczciwymi 
przez całe życie wierzą bez-
względnie i bezrefleksyjnie 
w to co im mówi kolorowa, 
migająca skrzyneczka. Znajo-
ma opowiadała mi, co ujrzała 
w lodówce swojej samotnie 
mieszkającej babci. Obok kil-
ku produktów spożywczych 
znalazła szereg różnej maści 
leków zakupionych bez re-
cepty i suplementów diety: 
na stawy, na żołądek, na nerki 
i wiele innych naszych narzą-
dów, a najwięcej na dobry sen. 
Babcia święcie wierzyła, że jej 
to wszystko pomaga. Kasa 
nie ważna jak w grę wcho-
dzi zdrowie. Szkopuł, że dużą 
część emerytury tej starszej 
osoby zasila konto producen-
tów (naciągaczy) tych wątpli-
wie działających specyfików. 
Może gdyby nie było reklam 
suplementów w TV, to babcia 
chętniej słuchałaby się lekarzy 
i u nich zasięgała informacji, 
co powinna jeszcze brać na 
zdrowie. Co na to rząd? Zasta-
nawiano się kilka razy czy nie 
zabronić reklam suplementów 
diety, ale protestują przeciw-
ko temu rozwiązaniu nadawcy 
radiowi i telewizyjni. Rynek re-
klam tego badziewia jest wart 
ponad miliard zł rocznie! Chy-
ba władza zapomina jednak, 
że ten miliard jest sponsoro-
wany przez nieświadomych 
konsumentów. Poza tym, czy 

nie ważniejsze od pieniędzy 
powinno być zdrowie?

Ciężki szok przeżyłem, gdy 
po pracowitym dniu sam pew-
nego razu bezmyślnie ogląda-
łem TV. W oko wpadła mi jedna 
z reklam. Przemiły spiker za-
chwalał firmę X, w której każdy 
dostanie nawet 10  000 zł po-
życzki na dowolny cel. Spiker 
podkreślił także, że firma X za-
pewnia najniższe raty według 
rankingów! Gdy to powiedział 
na ekranie przez sekundę wy-
świetliły się dwa przezroczy-
ste napisy, których nie zdąży-
łem przeczytać, a które były w 
domyśle nazwami ośrodków 
przeprowadzających rzekome 
rankingi. Zapewne ten „rewe-
lacyjny” produkt parabanko-
wy wyleciałby mi zaraz z gło-
wy, gdyby nie ostatnia bardzo 
szybka wzmianka spikera (coś 
jak w reklamach farmaceuty-
ków: „Przed użyciem zapoznaj 
się z treścią ulotki…”), że rze-
czywista roczna stopa opro-
centowania tej cud pożyczki 
wynosi jedyne 328,08% rocz-
nie! Czyli jak weźmiesz 10 000 
zł na rok to musisz oddać w 
ciągu tego roku ponad 32 800 
zł. Jak dla mnie to klasyczna 
lichwa. To i tak cud, że ustawo-
dawca nakazał firmie przeka-
zanie takiej informacji w treści 
reklamy, ale jak kto potrzebuje 
kasy, to tego ostatniego zda-
nia nie usłyszy, albo nie będzie 
chciał usłyszeć. I skończy się jak 
w przypadku znajomej osoby 
zadłużonej w parabankach na 
prawie 100 tys. zł. Zapytałem 
czego brałeś, jak wiedziałeś, że 

nie spłacisz? Bo dawali! Niby 
w demokracji sami powinni-
śmy podejmować wybory co 
jest dobre, a co złe, ale przed 
oszustami państwo powinno 
nas bronić.

A propos leków przypo-
mniało mi się jeszcze jedno 
zdarzanie. Jak to często o tej 
porze roku bywa, obie moje 
córeczki niedawno rozcho-
rowały się. Katar, kaszel, pod-
niesiona temperatura – na 
szczęście okazało się, że to 
tylko przeziębienie. Po wizy-
cie dziewczyn u lekarza żona 
udała się do apteki, w której 
zostawiła ponad 120 zł. Czy 
nie byłoby skuteczniej zamiast 
dawać 500 PLUS wprowadzić 
np. darmowe leki dla dzie-
ci? (z przepisu lekarza). Może 
wtedy łatwiej byłoby uniknąć 
sytuacji, gdy matce będącej 
w ciągu alkoholowym zabie-
ra się skrajnie niedożywione 
dziecko z nieprzebieraną od 
kilku miesięcy pieluchą. Bo ja 
nie mam wątpliwości skąd ta i 
wiele innych kobiet mają kasę 
żeby chlać.

minął miesiąc

Do wynajęcia sala na im-
prezy - urodziny itp. Do 50 
osób (możliwość noclegu). 

Sprzedam działkę budowlaną 
(11 arów) w Sulęcinie przy ul. 
Okopowej. Cena 65 tys. zł do 

negocjacji.
Tel. 608 275 272

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

Najnowsze na sprzedaż:
dom ul. Wiejska 1
mieszkanie ul. Podgórna
działka inwest. ul. Daszyńskie-
go
lokal handl. centrum Sulęcina
dom  ul. Sienkiewicza
dom Torzym
dom Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
dom nad jeziorem Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Poznańska
boksy sprzedażne przy Kupieckiej 
4
kompleks handlowy w Sulęcinie
pow. handlowe w nowej „Mrów-
ce”

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl

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

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Reklamowe bagno

Praca w sklepie row-
erowym. Stanowisko 

samodzielne, obsługa 
komputera i umiejęt-

ność zmontowania 
roweru. 

Kontakt 603 767 174.

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

Ostrzenie łańcuchów 
pilarek spalinowych i 

elektrycznych już od 6 zł.
Kozia Zagroda Grochowo,
odbiór także w Sulęcinie.

Kontakt Tomasz
531 800 714

Ogłoszenia drobne dla 
firm. Koszt od 15 zł.
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Już wkrótce będzie możliwość 
podłączenia się w Sulęcinie do 

ultraszybkiego, światłowodowego 
Internetu.  

W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,  
pok. 1 zbierane są deklaracje 

zainteresowanych osób.

Doradca Klienta:

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

Fajfy - Dancing po pięćdziesiątce
SULĘCIN 

Impreza przede wszystkim 
kierowana jest do osób, które 
ukończyły 40-ci, 50-siąt, 60-siąt i 
więcej lat i mają ochotę zabawić 
się tanecznie oraz miło spędzić 
czas w gronie znajomych przy 
muzyce z lat 60-70 i 80. 

Pierwsze spotkanie zasko-
czyło, a jednocześnie ucieszyło 
organizatorów, ponieważ pomi-
mo niepewności, jak zareagują 
na taką formę spędzenia wal-
nego czasu w godzinach wie-
czornych mieszkańcy miasta 
i gminy, w imprezie uczestni-
czyło ponad 70 osób w różnym 
wieku. 

Wszyscy mieli okazję przy-
pomnieć sobie największe 
przeboje z repertuaru wielu 
ówczesnych gwiazd polskiej i 

W sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, która w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku była kawiarnią, w piątek 26 stycznia zainaugurowano nową cy-
kliczną imprezę muzyczo-rozrywkową „Fajfy - Dancing po pięćdziesiątce”. 

zagranicznej muzyki rozryw-
kowej m.in. Jana Wojdaka i 
zespołu Wawele, Andrzeja Ry-
bińskiego, Wojciecha Gąsow-
skiego, Jerzego Rybińskiego, 
Bobby’go Vintona, Ireny Jaroc-
kiej, Jerzego Grunwalda, Stana 
Borysa, Janusza Laskowskiego 
oraz zespołów „2 + 1”, Trubadu-
rzy, ELO, Czerwone Gitary, Tee 
Set, Osmonds, ABBA, Smokie i 
wielu, wielu innych. Dodatko-
wą atrakcją spotkania była wy-
stawa archiwalnych fotografii z 
minionych lat, które przedsta-
wią imprezy organizowane w 
ówczesnym Powiatowym i Su-
lęcińskim Domu Kultury /lata 
1970-1980/. 

Biorąc pod uwagę bardzo po-
zytywne opinie mieszkańców 

uczestniczących w imprezie, 
Sulęciński Ośrodek Kultury raz 
w miesiącu będzie organizato-
rem tego typu spotkań. 

Kolejne drugie spotkanie i 
możliwość uczestniczenia w 
„Dancingu po pięćdziesiątce” 
odbędzie się w piątek 23 lutego. 

Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc siedzących, w im-
prezie może uczestniczyć do 
70 osób. Szczegółowe informa-
cje będą podane na plakatach, 
stronie internetowej Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury oraz Fa-
cebooku. Dodatkowych infor-
macji udziela dom kultury pod 
numerem telefonu 95 755 2477.

Tekst i foto. Maciek Barden  

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK
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Były starosta sulęciński Patryk L. 
usłyszał zarzuty prokuratorskie

Śledztwo gorzowskiej policji pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Gorzowie było prowadzone już 
ponad 2 lata. Jak tłumaczy rzecznik 
Prokuratury, prokurator Roman 
Witkowski powodem długotrwa-
łości prowadzonego postępowa-
nia była konieczność zbadania 
wielu wątków sprawy i przesłucha-
nia kilkuset osób. 

Ministerstwo zażądało zwrotu 
dotacji

Sprawa dotyczy okresu od 2014 
do 2015 r. W tym czasie trzy orga-
nizacje pozarządowe związane z 
Patrykiem L.: Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Garnizonu Wę-
drzyn „WIARUS”, Stowarzyszenie 
Grochowiacy oraz Stowarzyszenie 
Lubuska Fabryka Młodych Spo-
łeczników realizowały zadania, na 
które środki otrzymały z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich dyspono-
wanego przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwsze kłopoty wymienionych 
organizacji zaczęły się w poło-
wie 2016 r. Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  nie za-
akceptowało sprawozdania „Wia-

rusa” z realizacji projektu „Powiat 
w dobrym klimacie” i zażądało 
zwrotu środków z dotacji (łącznie 
100 tys. zł + odsetki). W wystąpie-
niu pokontrolnym Ministerstwa 
stwierdzono m.in., że „ze względu 
na nieudostępnienie dokumentacji 
merytorycznej potwierdzającej wy-
konanie zadania publicznego, za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że 
zaplanowane działania nie zostały 
zrealizowane przez Stowarzyszenie, 
a dotacja udzielona organizacji po-
winna być zwrócona w całości. Jed-
nocześnie kontrolującym nie została 
przedłożona kompletna dokumen-
tacja finansowo-księgowa, umożli-
wiająca zweryfikowanie kwalifiko-
walności wydatków i prawidłowości 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
odzwierciedlających rzeczywisty 
przebieg operacji gospodarczych”.

W sierpniu 2016 r. nasza redakcja 
otrzymała informację z MRPiPS, że 
również Stowarzyszenie Grocho-
wiacy z Grochowa będzie musiało 
zwrócić dotację z zadania „Aktywni 
Lubuszanie – warci zachodu” reali-
zowanego w 2014 z udziałem środ-
ków z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Kwota do zwrotu to blisko 

100 tys. zł.  Stowarzyszenie Grocho-
wiacy oficjalnie zostało wykreślone 
z rejestru stowarzyszeń w dniu 11 
lutego 2016 r.

Ministerstwo zakwestionowało 
również realizację zadania „I Lubu-
ska Młodzieżowa Szkoła Liderów 
Społeczeństwa Obywatelskiego” 
realizowanego przez Stowarzy-
szenie Lubuska Fabryka Młodych 
Społeczników i od tej organizacji 
również zażądało zwrotu 100 tys. 
zł przyznanej dotacji.

Sprawa ostatecznie trafiła do 
sądu

Oprócz Ministerstwa na prze-
łomie 2015 i 2016 r. w zbadanie 
sprawy włączyła się Komenda Wo-
jewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 
pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Gorzowie. W wyniku wie-
lotorowego śledztwa Prokuratura 
przedstawiła dotychczas zarzuty 7 
osobom. - Zarzuty przedstawione 
6 osobom dotyczą udzielenia po-
mocy Patrykowi L. do wyłudzenia 
mienia na szkodę Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej w kwotach 
od   99.900 do 100.000 zł poprzez 
podpisywanie różnego rodzaju nie-

rzetelnych dokumentów mających 
znaczenie dla rozliczenia dotacji 
przekazanych w ramach programu 
„ Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 
przez w/w instytucję na realizację 
zadań   „I Lubuska Młodzieżowa 
Szkoła Liderów Społeczeństwa Oby-
watelskiego”, „Powiat w dobrym kli-
macie”, „Aktywni Lubuszanie Zacho-
du” – informuje prokurator Roman 
Witkowski. Są to osoby związane z 
trzema organizacjami. Pełniły one 
w stowarzyszeniach różne funkcje.

Najpoważniejsze zarzuty usłyszał 
jednak były starosta - Patrykowi 
L. przedstawiono zarzut wyłudze-
nia mienia na szkodę Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 
łącznej ponad 300.000 zł poprzez 
wydatkowanie przekazanych przez 
w/w instytucję dotacji na cele inne 
niż wskazane w projektach stano-
wiących podstawę umów, a na-
stępnie ich rozliczenie w oparciu o 
nierzetelną dokumentację w postaci 
faktur, rachunków, umów i list obec-
ności – odpowiada na pytania re-
dakcji prokurator R. Witkowski. 

Lech Malinowski

Zarzuty m.in. wyłudzenia mienia na szkodę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie łącznej ponad 
300 tys. zł oraz podpisywania równych nierzetelnych dokumentów usłyszał były starosta sulęciński Patryk L. Prokuratura 
Rejonowa w Gorzowie przedstawiła również zarzuty dotyczące udzielania pomocy Patrykowi L. 6 innym osobom. 
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych

SULĘCIN  

Spotkanie kombatantów

W trakcie spotkania minutą ci-
szy uczczono pamięć wszystkich 
osób zrzeszonych w Związkach, 
które odeszły na wieczny spo-
czynek.

W imieniu współorganizato-
rów spotkania Bolesława Kara-
sia, prezesa ZZIW, Mieczysława 
Wirszyca, prezesa ZZS, Zenona 
Walczaka, prezesa ZZK RP i BWP 
oraz Stanisława Czaka, prezesa 
Stowarzyszenia Kresowian w Su-
lęcinie, zebranych przywitał or-
ganizator uroczystości burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański.

Decyzją Zarządu Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych odznakę Za 
Zasługi dla Związku otrzymała 
Izabela Hutyra. Odznaczenie 
wręczyli: kpt. Wojska Polskiego 
w stanie spoczynku Tadeusz 

Z okazji Nowego Roku 20 stycznia w Ośrodku Kormoran w uroczystości opłatko-
wo-noworocznej, spotkali się seniorzy zrzeszeni w Związku Sybiraków Koła Sulęcin, 
Związku Inwalidów Wojennych Oddziału w Sulęcinie oraz Związku Kombatantów i 
Byłych Więźniów Politycznych Koła w Sulęcinie. 

Spirydowicz oraz prezes Związ-
ku Zenon Walczak.

Odznaki oraz legitymacje 
członków wspierających Zwią-
zek Inwalidów Wojennych otrzy-
mali: burmistrz Zbąszynka Wie-
sław Czyczerski oraz burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart. 

W uroczystości wzięli również 

udział przedstawiciele Powiatu 
Sulęcińskiego, służb munduro-
wych, Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Sybiraków oraz jedno-
stek administracyjnych gminy.

W części artystycznej wystąpił 
kresowy chór „Biały Orzeł” z Sulę-
cina oraz lokalny artysta estrado-
wy Maciek Barden.                (Red.)

SULĘCIN  / WĘDRZYN

Przez cały styczniowy tydzień 
trwały przygotowania do uro-
czystości, na której dzieci z od-
działów przedszkolnych mogły 
przedstawić swoim babciom 
i dziadkom okolicznościowe 
wiersze i piosenki. Mali artyści 
z dużym przejęciem prezento-
wali swój program artystyczny, 
a czcigodni goście ze wzrusze-
niem słuchali i oglądali prezen-
tacje swoich wnucząt. Na koniec 
przedszkolaki obdarowały swo-
ich „dziadków” własnoręcznie 
wykonanymi upominkami. Po 
występach niecodzienni goście 
wraz z wnukami zostali zaprosze-
ni na słodki poczęstunek przygo-

towany przez mamy przedszko-
laków. Spotkanie upłynęło w 

miłej i serdecznej atmosferze. 
Anna Babirowska
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Wizażystka i stylistka paznokci 
Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie 
rzęs, stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

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

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

Starosta Sulęciński ma gdzieś lokalne firmy
POWIAT SULĘCIŃSKI

Pewien sulęciński przedsię-
biorca (nazwisko do wiadomo-
ści redakcji), nazwijmy go „X”, 
prowadzący działalność w bran-
ży sprzątającej dowiedział się 
przypadkiem, że Starostwo Po-
wiatowe w Sulęcinie prowadzi 
postępowanie w celu wyłonie-
nia firmy, która będzie sprzątać 
budynek urzędu w 2018 r. 

„X” o postępowaniu usłyszał 
18 grudnia 2017. Następnego 
dnia rozmawiał telefonicznie z 
kilkoma urzędnikami, prosząc 
o włączenie do procedury po-
przez przesłanie treści zapyta-
nia, po to, żeby on również mógł 
złożyć swoją ofertę. Dowiedział 
się jednak, że zapytanie zostało 
już wysłane 18 grudnia, i że w tej 
sytuacji może być włączony do 
grona firm, które mogą złożyć 
ofertę ale… za rok. Nie otrzymał 
żadnej sensownej odpowiedzi, 
dlaczego pomimo, że został jesz-
cze czas do składania ofert (mi-
jał 21.12.2017 r.) nie może tego 

Aż trudno uwierzyć, że w taki sposób mogą działać urzędy państwowe. Sytuacja, o której opowiedział mi jeden z sulęcińskich przedsiębior-
ców to jakaś kpina z obywatela. Zawsze w takich momentach zadaję sobie pytanie, czy to urzędnicy są dla społeczeństwa czy społeczeń-
stwo dla urzędników?

zrobić.
„X” jednak nie poddał się i 20 

grudnia zaraz po otwarciu Sta-
rostwa Powiatowego pojawił się 
w urzędzie, gdzie spotkał się ze 
starostą sulęcińskim Adamem 
Basińskim. Na spotkaniu prosił 
starostę (tak jak dzień wcześniej 
urzędników Starostwa), by prze-
słano do niego treść zapytania 
ofertowego na sprzątanie bu-
dynku Starostwa, by on także, 
jako lokalny przedsiębiorca dzia-
łający prężnie w branży sprząta-
jącej mógł złożyć ofertę. Staro-
sta stwierdził, że nie zajmuje się 
takimi „drobnymi sprawami”, ale 
dodał, że „zobaczy co się da zro-
bić”.

Na wszelki wypadek, znając 
zwyczaje biurokratyczne urzę-
dów przedsiębiorca tego same-
go dnia zostawił w starostwie 
pismo, w którym możemy m.in. 
przeczytać: „Moja firma ma 
odpowiednie doświadczenie, 
możliwości kadrowe i sprzęto-

we, by móc prowadzić usługi 
czystościowe w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Sulęcinie. 
Zdajemy sobie sprawę, że Sta-
rostwo wybierze najkorzystniej-
szą ofertę według specyfikacji 
zamówienia, ale by nasza oferta 
była rozpatrywana musimy mieć 
możliwość odpowiedzi na zapy-
tanie ofertowe, dlatego proszę o 
jego udostępnienie”.

Starania na nic
Niestety, w sprawie nic nie 

udało się zrobić. „X” ostatecznie 
nie otrzymał zaproszenia do 
złożenia oferty. Dlaczego? Trud-
no jednoznacznie wyrokować. 
Kliknięcie w mailu „prześlij dalej”, 
by udostępnić jeszcze jednemu 
przedsiębiorcy treść zapytania 
wydaje się zwykłym zjadaczom 
chleba czystą formalnością. Dla 
urzędników starostwa było to 
jednak zbyt trudne. 

Patrząc na ten przypadek trud-
no powiedzieć, żeby Starosta 

533 069 561

Sulęciński odczuwał jakikolwiek 
lokalny patriotyzm. Do złożenia 
oferty zostały zaproszone firmy 
z Kolbuszowej, Gorzowa Wlkp., 
Zielonej Góry, Międzyrzecza i 
Ośno Lubuskiego. Przedsiębior-
ca, który prosił, by umożliwić 
mu złożenie oferty, jako jedyny 
prowadzi działalność na terenie 
powiatu sulęcińskiego. Chciał 
uczciwie, tak jak pozostałe firmy 
mieć możliwość złożenia oferty, 
nie było jednak woli, żeby mu to 
umożliwić. 

W całej sprawie pojawiają się 
też inne kwestie budzące sporo 
wątpliwości. Dlaczego po pierw-
szym zapytaniu, po którym z 
pięciu firm żadna nie była zain-
teresowana sprzątaniem budyn-
ku starostwa, kilka dni później 
urzędnicy wysyłają zapytanie 
do tych samych pięciu przed-
siębiorstw? Okazało się, że po 
ponowionym zapytaniu firma 
z Międzyrzecza złożyła jednak 
ofertę. Taka sytuacja rodzi po-
dejrzenie, czy aby coś nie zosta-
ło wcześniej uzgodnione?

Gdzie jest transparentność?
Pomijając to, że starosta cał-

kowicie zbagatelizował jedyną 
lokalną firmę, która mogła wziąć 

udział w zapytaniu dot. sprząta-
nia budynku starostwa, zastana-
wia mnie, dlaczego urzędnicy w 
takich przypadkach nie mogli 
przeprowadzić konkursu ofert 
całkowicie otwartego, publiku-
jąc np. zapytanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej? Tak pro-
cedura przebiega np. w Urzędzie 
Miejskim w Sulęcinie. Ofertę 
może wtedy złożyć każda zain-
teresowana firma, a wygrywa ta 
najkorzystniejsza. 

Cóż, dziwne zwyczaje zapano-
wały w sulęcińskim starostwie, 
czego jak żyję w Międzyrzeczu, 
w którym mieszkam, czy w in-
nych miejscowościach nie wi-
działem. Bo kto powinien być 
ważniejszy dla Zarządu Powiatu, 
jak nie lokalny przedsiębiorca, 
którego płacone podatki utrzy-
mują struktury samorządowe 
różnych szczebli? Mam nadzieję, 
że w mających się odbyć jesienią 
tego roku wyborach samorzą-
dowych wyborcy w odpowiedni 
sposób ocenią starania powiato-
wych władz.

L. Malinowski  
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SULĘCIN  

Ferie Zimowe w SOK
Sulęciński Ośrodek Kultury, Biblioteka 

Publiczna w Sulęcinie oraz Urząd Miejski 
w Sulęcinie serdecznie zapraszają na Ferie 
Zimowe, które odbędą się w dniach 14.02-
23.02.

Tegoroczne zimowe spotkania rozpo-
czynamy od turnieju tenisa stołowego, 
który odbędzie się w środy – 14 oraz 21 lu-
tego. Turniej odbędzie się o godzinie 10:00 
w sali sportowej przy Stadionie Miejskim.

W sobotę, 17 lutego zapraszamy na kli-
matyczny, walentynkowy koncert Janka Sa-
mołyka. Klub u Bulka, godzina 20:00, wstęp: 
20zł/25zł. Bilety do nabycia w sekretariacie 
SOK oraz na www.ubulkaklub.8merch.
com. Rezerwacje SMS +48 509 996 390 
Plan dla najmłodszych przedstawia się na-
stępująco.

Od 19.02 do 23.02 „dla każdego coś cie-
kawego” w Sulęcińskim Ośrodku Kultury:
19.02 (poniedziałek) – Artystyczna 
Zima – zajęcia plastyczne dla dzieci od 7 
r. ż. Godz. 11:00-13:00, obowiązują zapisy.
20.02 (wtorek) – Filmowy Wtorek – se-
anse dla dzieci. Godziny do wyboru: 10:00, 
12:30, 15:00. Klub u Bulka.
21.02 (środa) – teatr dla dzieci - „Bazyli-
szek”, godzina 10:00, Sala Konferencyjna 
SOK.
22.02 (czwartek) – Escape Room, zaba-
wa dla dzieci w wieku szkolnym (grupy 
wiekowe: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat), zapi-
sy w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie pod 
numerem: 95 755 31 72.

23.02 (piątek) – Dzień gier i zabaw, godz. 
10:00, Sala Wystawowa SOK.
22 lutego zapraszamy na Turniej Szacho-
wy. Start: godzina 10:00, Sala Wystawowa 
SOK.
23 lutego (wieczorem) zapraszamy na II 
odsłonę dancingów po pięćdziesiątce. 
Fajfy - co czeka Was tego wieczoru?
Po pierwsze – najlepsze gorące 
hity i przeboje muzyki lat 60/70/80. 
Po drugie – niezwykły klimat tamtych lat!
Po trzecie – najlepszy prowadzący w mie-
ście – Maciek Barden!
Po czwarte – doborowe towarzystwo!
Po piąte – zapewniamy bufet jak z daw-
nych lat. Start: godzina 19:00, Sala Wysta-
wowa SOK, wstęp płatny.
24 lutego (sobota) zapraszamy na Kapsel 
Cross – turniej w kapsle, bez ograniczeń 
wiekowych. Start: godzina 15:00, Sala Kon-
ferencyjna SOK, szczegółowe informacje 
– regulamin, zapisy znajdują się na profilu 
FB oraz stronie: www.soksulecin.pl.
Regulamin ferii zimowych znajduje się na 
stronach: www.soksulecin.pl / www.bi-
bliotekasulecin.pl.
Karta zgłoszeniowa dostępna na miejscu, 
przed zajęciami.

Źródło: SOK Sulęcin
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SULĘCIN  / GROCHOWO

Karnawał w Świetlicy Środowiskowej w Grochowie
3 lutego w Świetlicy Środo-

wiskowej w Grochowie dzia-
łającej przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie odbył 
się bal karnawałowy dla dzieci 
z Grochowa, Trzemeszna Lub. 
i okolic. Bal zorganizowany był 
przez wychowawcę świetlicy 
Jolantę Tymczyn oraz sołtysa 
Grochowa Tomasza Terecha. 
Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji, w tym liczne kon-
kursy, za które uczestnicy otrzy-
mywali nagrody. Były „tańce po-
łamańce”, „gorące krzesła”, „mapa 
skarbów”,  „rysowanie bałwana”, 

„zbieranie balonów”,  konkurs 
na maskę karnawałową oraz na 
Króla i Królową Balu. Królową 
została Kamila Tyliszczak, a kró-
lem Tobiasz Szumlewicz. Bal 
uatrakcyjniła muzyka i występ 
solistki Laury Iwaniak. Uczest-
nicy poczęstowani zostali słody-
czami i napojami. Zwycięzcom 
konkursów nagrody wręczali za-
proszeni goście: zastępca burmi-
strza Iwona Walczak, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sulęcinie Andrzej Stefan Żele-
chowski i koordynator świetlic 
środowiskowych OPS Aldona 

Żuk. W trakcie zabawy świetlicę 
odwiedził  również dzielnicowy 
Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie st. sierż. Mateusz Olej-
nik, który chętnie włączył się w 
zabawę. Podczas balu panowała 
wspaniała atmosfera. Organiza-
torom dziękujemy za zaangażo-
wanie, a rodzicom i dzieciom za 
pomysłowość i niepowtarzalny, 
karnawałowy klimat.

Andrzej Stefan  Żelechowski
Dyrektor OPS w Sulęcinie

LOWE działa 
pełną parą!

POWIAT SULĘCIŃSKI

Czy szkoła może być miejscem efektywnego kształ-
cenia i rozwijania zainteresowań dorosłych? Jak najbar-
dziej! Dowodem tego jest aktywny udział różnorodnych 
grup mieszkańców naszej gminy w ofercie Lokalnego 
Ośrodka Wiedzy i Edukacji. LOWE zaproponowało róż-
ne formy w oparciu o wyniki diagnozy, która została 
przeprowadzona wśród mieszkańców naszego regionu 
przed rozpoczęciem projektu, a także sukcesywnie po-
szerza ją, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kursan-
tów, którzy wskazują dodatkowe formy, w jakich chcie-
liby wziąć udział. 

Warsztaty rękodzieła, kurs carvingu, prelekcja  z dr 
hab. Małgorzatą Rosalską z kompetencji wychowaw-
czych, warsztaty szycia dla seniorów z Turskiego Domu 
- są już za nami. Nieprzerwanie od początku projektu 
działa osiem grup językowych na różnych poziomach 
(język angielski, niemiecki, rosyjski) i trzy grupy z zakre-
su informatyki, zarówno z podstawowej obsługi kompu-
tera, jak i doskonalenia znajomości pakietu Office. Boga-
ta gama innych form ruszy już niebawem. 

Aktualne informacje dotyczące naboru na kursy prze-
kazywane są na stronie gminy Sulęcin. Informacje na 
bieżąco przekazuje także Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie, na terenie której odbywa się więk-
szość szkoleń. Ponadto, można dowiedzieć się wszyst-
kiego z profilu na facebooku (Lubuskie LOWE). Plakaty o 
realizacji przedsięwzięć rozwieszane są także w różnych 
instytucjach na terenie miasta i gminy. 

Partnerstwo Gminy Sulęcin, Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Stowarzyszenia Młodych 
Lubuszan (autorów projektu) potwierdza, że szeroka 
współpraca na rzecz mieszkańców Małej Ojczyzny przy-
czynia się, zarówno do podnoszenia przez nich kwali-
fikacji i nabywania nowych umiejętności, czy też reali-
zacji zainteresowań, jak również integruje społeczność. 
Nawiązują się nowe znajomości, ludzie wymieniają się 
doświadczeniami, cieszą się zwyczajnym przebywaniem 
ze sobą. 

Zapraszamy do Lubuskiego LOWE! 

Ewa Krynicka animator LOWE przy SP nr 1 w Sulęcinie.

SULĘCIN  

Pełna miska dla zwierzaka

Z wielkim zaangażowa-
niem w zbiórkę karmy dla 
bezdomnych zwierząt ze 
Schroniska „AZORKI” pro-
wadziła od września 3 DSH 
„Red 1 ONE” im. Cichociem-
nych. Harcerze swoją ak-
cję zakończyli na koniec X 
Złazu Harcerskiego z Kon-
tekstu Wyrwany, a nad ca-
łością czuwał druh Jakub 
Kaczkowski.

Podczas wizyty w schro-
nisku towarzyszył nam 
wolontariusz Antek, od 
którego dowiedzieliśmy 
się wiele ciekawych rzeczy 

o podopiecznych. Niektóre 
psy chciały się z nami ba-
wić, zachęcająco skacząc 
na siatkę i wesoło macha-
jąc ogonem, próbowały 

Podopieczni Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek” oraz sulęcińscy harcerze 
odwiedzili pieski w Schronisku „AZORKI” w Gorzowie Wlkp. Nie pojechali z 
pustymi rękoma. Dzieci zawiozły karmę zebraną przez sulęcińskich harcerzy 
oraz podczas spotkania z Mikołajem 10 grudnia nad j. Ostrowskim. 

podawać łapę, ale niestety 
nie pozwolono nam ich 
dotykać. Antek zaprosił nas 
na kolejną wizytę w Schro-
nisku „AZORKI” podczas 

której dzieci będą mogły 
wyjść na spacer z pieska-
mi, wiernymi przyjaciółmi 
człowieka.

W naszym przedsięwzię-
ciu wzięli udział: 
Milena Ziomek - 8 Groma-
da Zuchów „Mądre Ptaki”;
Julia Miszon - 3 Drużyna 
Starszoharcerska „Red 1 
One” im. Cichociemnych;
Kornelia Zjawińska - 3 
DSH „Red 1 One” im. Cicho-
ciemnych;
Jakub Kaczkowski - 3 DSH 
„Red 1 One” im. Cichociem-
nych

Dzieci ze Szkółki Wędkar-
skiej „Linek Kroczek”: Zosia 
i Monika Barłoga, Bartosz 
Barłoga, Kamil Melano-
wicz, Alan Stefański, Do-
minik Neubauer, Adrian 
Orkiszewski, Fabian Raj-
kiewicz, Jakub Kruziński, 
Mateusz Dziedzic.

Tekst i foto. B. Kułaczkowski



  
10 nr 2(74)/2018 8 lutego 2018

Tydzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie 
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Słubiczanie nie dadzą się zaskoczyć!
POWIAT SŁUBICKI Podglądamy sąsiadów

 - O! Widzi pan? Właśnie dostałem smsa... 
chwileczkę... no tak, znów trasa na Rzepin 
zablokowana, tir stoi w poprzek drogi... - 
mruczy pod nosem pan Tomasz, ale po 
chwili się rozpromienia: - dzięki powiado-
mieniu, które przyszło na mój telefon, poja-
dę inną drogą!

Coraz więcej pobrań!
Odkąd w powiecie słubickim ruszył no-

woczesny i - uwaga - bezpłatny system po-
wiadamiania i ostrzegania mieszkańców 
przed zagrożeniami, aplikację BLISKO po-
biera coraz więcej osób. - Przyda się zwłasz-
cza teraz, zimą pogoda jest taka niepewna... 
- kiwa głową nasz rozmówca. 

Przypomnijmy: system SIMS to kolejny 
mocny punkt realizowanego przez nas 
projektu „Rozwój e-usług w powiecie słu-
bickim”.

- Potrzeba rozbudowania systemów 
ostrzegawczych w zakresie lokalnym jest 
niezbędna. Nasza aplikacja jest na to do-
skonałym przykładem - tłumaczy starosta 
Marcin Jabłoński.

- Nareszcie! Odkąd pobrałem tę aplikację wiem, czego się spodzie-
wać w pogodzie. No i jestem na bieżąco, jeśli chodzi o ostrzeżenia 
przed różnymi zagrożeniami! - mówi nam pan Tomasz z Rzepina, po-
kazując nam swojego smartfona, na ekranie którego widnieje ikon-
ka aplikacji BLISKO.

Czym jest SISMS? Najkrócej mówiąc, to 
teleinformatyczny system do komunikacji 
masowej, wykorzystywany przez admini-
strację samorządową i służby mundurowe 
do błyskawicznego przekazywania infor-
macji mieszkańcom na telefony komórko-
we.

Na e-maila lub komórkę
System jako jedyny w Polsce umożliwia 

zintegrowane przesyłanie wiadomości 
przez różne kanały. Użytkownicy otrzymu-
ją powiadomienia w postaci SMS, e‑mail 
oraz SMS Cloud czyli multimedialne wia-
domości na aplikację mobilną. System jest 
używany również w komunikacji niepu-
blicznej przez służby porządku publiczne-
go.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia 
i ostrzeżenia za pośrednictwem telefonu 
lub e-maila, postępuj zgodnie z instruk-
cjami podanymi poniżej. Bądź na bieżąco! 
Nie daj się zaskoczyć!

Wojciech Obremski
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SULĘCIN  / FRIEDLAND

Wizyta w partnerskim mieście

Podczas spotkania, w 
którym uczestniczyli rów-
nież radni, kierownicy i 
dyrektorzy jednostek or-
ganizacyjnych oraz przed-
stawiciele straży pożar-
nych, burmistrz Friedland 
przekazał sprawozdanie z 
działań, jakie miały miejsce 
w 2017 roku. Nawiązał do 
przedsięwzięć, które zosta-
ły zrealizowane i do kolej-
nych będących w planach. 
Miniony rok konsolidacji 
pomiędzy partnerskimi 
miastami Friedland-Sulę-
cin został uznany za bar-
dzo dobry i dalsza współ-
praca będzie realizowana, 
w każdej możliwej dziedzi-
nie.

Za dotychczasową pra-
cę na rzecz mieszkańców 
Friedland wyróżniający 
się pracownicy jednostek 
organizacyjnych otrzyma-
li od burmistrza Thomasa 
Häle dyplomy, podzięko-
wanie i nagrody rzeczowe.

- Dziękuję za zaproszenie 
i możliwość uczestnicze-
nia w ważnym wydarze-
niu Friedland, którym jest 
dzisiejsze sprawozdanie z 
działalności Burmistrza za 
rok ubiegły. Należymy do 

Na zaproszenie burmistrza partnerskiego miasta Friedland Thomasa Hähle, 15 stycznia w uro-
czystym spotkaniu podsumowującym działalność Burmistrza oraz Rady Miejskiej Friedland w 
2017 roku, uczestniczyła zastępca burmistrza Sulęcina Iwona Walczak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański.

podobnych miast, które 
mają zbliżone problemy 
oraz osiągnięcia i możemy 
je porównywać na skalę 
własnych możliwości i po-
trzeb mieszkańców. Naszą 
rolą jest również wymiana 
doświadczeń i współpraca 
z burmistrzem Thomasem 
Häle i Radą Miejską, które to 
obie instytucje reprezentu-
ją mieszkańców Friedland. 
Nadal będziemy realizo-
wali nasze partnerstwo, 
które zbliża nasze narody 
i pozwala nam tworzyć 
jedność współczesnej Euro-
py – powiedziała między 
innymi w swoim krótkim 

wystąpieniu zastępca bur-
mistrza Sulęcina I. Walczak.

W części artystycznej 
wystąpiła wspaniała so-

listka o aksamitnym głosie 
Valeska Traube z Frie-
dland, która zaprezento-
wała zebranym utwory 

klasyczne na gitarę aku-
styczną oraz piosenki z 
repertuaru wielu znanych 
światowych wykonawców. 

Tekst i foto. 
Maciek Barden 

SULĘCIN  

„Niech żyje bal” – Studniówka 2018

Przysłowiowa Studniówka jest 
jedną z najważniejszych i naj-
piękniejszych uroczystości w ży-
ciu szkoły. Tak było i tego roku. W 
niepowtarzalnym klimacie, spo-
tkali się uczestnicy imprezy, aby 
wspólnie przeżyć emocje tego 
wieczoru. A tych z pewnością nie 
zabrakło. 

Tanecznym krokiem walca i 
utworem pt „Niech żyje bal” w 
wykonaniu Pauli Biernat po-
witano gości: dyrektora Szkoły, 
panią Grażynę Sobieraj, władze 
samorządowe oraz przewod-
niczącą Rady Rodziców, panią 
Annę Rymszę, wychowawców, 

12 stycznia 2018 r.,100 dni 
przed maturą odbył się 
Bal tegorocznych matu-
rzystów Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Su-
lęcinie. 

nauczycieli, pracowników ad-
ministracji i obsługi, drogich ro-
dziców i oczywiście dostojnych 
bohaterów imprezy. 

Tradycyjnie nie zabrakło wielu 
mądrych, ciepłych, pełnych otu-
chy i życzliwości słów. Pierwsze 
padły ze strony dyrektora szkoły 
- W tak pięknej scenerii kultywuje-

my tradycje polskiej edukacji, pod-
kreślamy wartość nauki w szkole 
średniej, która otwiera bramy do 
dorosłego życia. Uczniowie dali 
się poznać, jako mądrzy i warto-
ściowi ludzie, otwarci na nowe 
wyzwania, pełni nadziei, oczeki-
wania na lepsze jutro, z pewnością 
wykorzystują swój zdobyty poten-

cjał w przyszłości, w życiu społecz-
nym, gospodarczym i kulturalnym 
miasta, regionu, kraju – podkre-
ślała G. Sobieraj. Do tych życzeń 
dołączył także starosta sulęciński 
Adam Basiński, i przemawia-
jące, w imieniu rodziców, pani 
Agnieszka Lewitzka-Chuchro 
oraz w imieniu wychowawców, 
pani Anna Kowalewska.

Maturzyści nie szczędzili słów 
wdzięczności, które popłynęły 
w stronę wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do wspomagania 
ich edukacji i rozwoju. Kwiaty i 
wyrazy uznania skierowano do 
dyrektora szkoły, organu pro-
wadzącego, ale też partnerów 
i przyjaciół szkoły oraz pracow-
ników administracji i obsługi 
szkoły. Otrzymali i usłyszeli je 
również wychowawcy, pani Elż-
bieta Czerwińska, pani Irena 
Romanowska, pani Anna Ko-
walewska, pan Mariusz Hart-
man i Witold Butkiewicz. Go-
rące podziękowania popłynęły 
także w stronę rodziców: - Nie 
tylko dzisiaj, nie tylko przez lata 
nauki w liceum czy technikum, 
ale przez całe życie byli i zapew-
ne będą przy nas, wspierając nas 

swoją radą, pomagając, dodając 
otuchy, będąc wyrozumiałymi i 
cierpliwymi w zachęcaniu nas do 
pokonywania przeszkód – po-
wiedzieli uczniowie. Łzy wzru-
szenia popłynęły po policzkach 
rodziców, kiedy uczennice Kin-
ga Kleńk i Alexandra Timus za-
śpiewały specjalnie dedykowaną 
im piosenkę. 

„Poloneza czas zacząć!”- te 
słynne słowa powtórzyli za 
wieszczem prowadzący uroczy-
stość. Zgodnie z tradycją dały 
one sygnał do odtańczenia sta-
ropolskiego tańca, kończącego 
oficjalną część studniówki. 

Zabawy na sto dni przed ma-
turą była przednia, bo z nostal-
gią wspomniano ją również w 
poniedziałek, 15 stycznia kiedy 
ostatni raz zabrzmiał polonez, a 
pani dyrektor podziękowała za 
piękną i kulturalną zabawę. W 
finale, na otarcie łez, że koniec 
szkoły już blisko, a studniówka 
minęła, wszyscy poczęstowali się 
pysznym tortem. 

Karina Rogowska



13nr 2(74)/2018 8 lutego 2018

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

We wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie 
Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna 
Grupa Działania zostało Ośrodkiem Dzia-
łaj Lokalnie w ramach programu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanym od 2000 roku przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywi-
zowanie lokalnych społeczności wo-
kół różnych celów o charakterze dobra 
wspólnego. Realizacji Programu służy 
organizowanie konkursów grantowych, 
w ramach których wspierane są projek-
ty inicjujące współpracę mieszkańców 
z małych miejscowości. Konkursy gran-
towe skierowane są przede wszystkim 
do początkujących liderów, którzy dzięki 
uczestnictwu w konkursie mają okazję 
zdobyć doświadczenie realizując mały 
projekt na rzecz swojej społeczności. 

W naborze organizowanym w 2017 r. 
przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowa-
rzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych 
– Lokalna Grupa Działania wpłynęło 14 
projektów z czego 6 uzyskało dofinan-
sowanie. Cztery projekty realizowano na 
terenie Powiatu Gorzowskiego, a dwa na 
terenie Powiatu Sulęcińskiego. 

Komisja oceniająca wybrała najlepsze, 
innowacyjne a przede wszystkim całkiem 
różne działania odzwierciedlające potrze-
by społeczności lokalnej z terenu KST-LGD.

Wspólnymi siłami zbudujmy sobie 
boisko! Grupa nieformalna CzirLIDER-
KI przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Grochowie (gm. Sulęcin)

W ramach projektu mieszkańcy przygo-
towali plac i wybudowali boisko do piłki 
plażowej siatkowej. W pracę zaangażowa-
li się dorośli wolontariusze, młodzież oraz 
dzieci. Czyn społeczny - powstanie boiska 
- został zwieńczony organizacją I Turnieju 
Piłki Plażowej dla mieszkańców wsi oraz 
mieszkańców ościennych miejscowości.

Wakacyjna przygoda z Koniem, „Sto-
warzyszenie HorseSports” ( gm. Bogda-
niec)

Projekt polegał na organizacji zajęć re-
kreacyjno-sportowych w okresie wakacyj-
nym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Bogdaniec. Zajęcia miały na celu zaszcze-
pienie w dzieciach pasji jeździeckiej.

Pierwsze minuty warte życia-od zera 
do bohatera, Stowarzyszenie Na Rzecz 

Działaj Lokalnie w Krainie Szlaków Turystycznych
Rozwoju i Promocji Wsi Glisno (gm. 
Lubniewice)

Dzięki współpracy Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno z lo-
kalnymi Harcerzami zrzeszonymi w 2 DH 
Wataha i 22 GZ Młode Wilczki zrealizowa-
no cykl warsztatów z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W ramach pro-
jektu zakupiono fantomy do ćwiczeń RKO, 
defibrylator automatyczny oraz materiały 
opatrunkowe. Sprzęt oraz nowo nabyte 
umiejętności będą wykorzystywane w 
pokazach w trakcie lokalnych spotkań, 
imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyj-
nych.

Sąsiedzki skwer „COOLtura”, Funda-
cja COOLtura  (gm. Deszczno)

Dzięki dotacji z Działaj Lokalnie powo-
łano do życia Sąsiedzki skwer „COOLtura”, 
czyli miejsce do przyjaznego spędzania 
wolnego czasu i budowania pozytywnych 
relacji sąsiedzkich.

W ramach projektu na miejscu starej i 
niszczejącej wiaty wybudowano nową, 
która stanowi centralny punkt realizacji 
sąsiedzkich działań. Do tej pory zorgani-
zowano „Piknik rodzinny”, „Święto dyni” a 
także „Halloween pod wiatą”. Wiata stała 
się również „małym kinem”, w którym od-
były się projekcje filmów dla dzieci.

„Nie dam się podejść”, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna 
Dłoń”  (gm. Santok)

Celem projektu było uświadomienie 
mieszkańcom gminy Santok zagrożeń 
cywilizacyjnych, jakimi są: uzależnienia 
behawioralne, alkoholizm, narkomania i 
niezdrowe żywienie; zwiększenie wiedzy 
społeczności lokalnej o niebezpieczeń-
stwie, jakie niosą różnego typu nałogi; 
uświadomienie ryzyka, związanego z nie-
uczciwością sprzedawców i akwizytorów; 
edukacja w zakresie zdrowego żywienia 
i stylu życia. W ramach projektu przepro-
wadzono cykl warsztatów skierowanych 
do różnych grup wiekowych i społecz-
nych. Całość projektu zwieńczył wyjazd 
do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie na 
sztukę: „Hamlet”. Wzięło w nim udział 40 
beneficjentów najbardziej zaangażowa-
nych w realizację zadań projektowych. 

Dzięki  projektowi udało się zaangażować 
mieszkańców gminy w życie publiczne.

Centrum Aktywności Społecznej 
- Działajmy Razem, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Rybakowa  (gm. Kłodawa)

Celem projektu było zorganizowanie 
atrakcyjnych zajęć w świetlicy wiejskiej, 
oraz propagowanie zdrowego stylu życia 
poprzez ćwiczenia. Dzięki dotacji zaku-
piono sprzęt nagłaśniający, rzutnik i ekran 
i zorganizowano cykl zajęć fitness, a także 
stworzono Klub Karaoke. W dalszej per-
spektywie zakupiony sprzęt będzie wyko-
rzystywany na potrzeby świetlicy wiejskiej 
do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także do 
zorganizowania spotkań pn. „Małe Kino”. 

Wszystkie zakończone projekty były 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 
i spowodowały pozytywną zmianę w 
mentalności lokalnej społeczności. Pro-
gram Działaj Lokalnie udowadnia, że  

raz wyzwolona energia społeczna może 
wyemitować wiele dobra. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Banku 
Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim oraz 
Ośrodka Kormoran z Sulęcina, dzięki 
którym wzrosła pula środków finanso-
wych na granty.
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W tym roku Koło PZW nr 1 w Sulęcinie obchodzi 
jubileusz 70-lecia powstania. W kilku najbliższych 
numerach gazety będziemy publikować artykuły 
związane z bogatą historią i działalnością koła. 

RYBY MAJĄ GŁOS

Tu kupisz kartę wędkarską:
Wędkarze Koła PZW nr 2 
„LIN” w Sulęcinie:
Konfekcja Dziecięca „Nicol”
Judyta Kułaczkowska
ul. Żeromskiego 40

Wędkarze Koła nr 1 PZW  
w Sulęcinie:
Sklep Wędkarski  
„Domus” w Sulęcinie
Ul. Witosa 9

Wędkarze Koła PZW nr 3 
„GUMOPLAST” w Sulęcinie:
Jan Maciąg - SKARBNIK KOŁA
ul. Kościuszki 52/4
tel. 95 755 2470 

27 stycznia odbyła się druga 
piesza wycieczka Szkółki węd-
karskiej „Linek Kroczek”, po-
wiązana z uporządkowaniem 
odcinka linii brzegowej rzeki 
Postomii. Wędrując „Przełomami 
Postomii” nasi młodzi wędkarze 
poznali przepiękne i dzikie miej-
sca naszej sulęcińskiej rzeki. 

Dzieci dowiedziały się, że Po-
stomia ma długość 67 km i jest 
lewym dopływem rzeki Warty, a 
wypływa ze źródeł góry Glinik w 
pobliżu Trzemeszna Lubuskiego. 
Rzeka od źródeł do przepławki 
w miejscowości Krzeszyce, uję-
ta jest w wykazie wód górskich 
użytkowanych przez PZW Okręg 

w Gorzowie Wlkp. Co roku przez 
Okręg PZW w Gorzowie Wlkp. 
przeprowadzane są zarybienia 
rzeki Postomii narybkiem pstrą-
ga potokowego. Można więc 
powiedzieć, że jest to Sulęcińska 
kraina pstrąga potokowego, a na 
odcinku od Trzebowa do Krze-
szyc można również spotkać 
inne gatunki ryb takich jak płoć, 
karp, okoń czy szczupak. 

W trakcie naszej wycieczki 
napotykaliśmy ślady żerowania 
bobrów, co wskazywały cha-
rakterystycznie ścięte drzewka 
oraz poniszczone szkółki leśne. 
Spotkaliśmy również miejsca 
zbuchtowane przez dziki. Ulu-

bionymi miejscami tych zwierząt są podmokłe 
chaszcze i łączki, mokradła i bagienne zarośla.

W tych rzadko uczęszczanych miejscach przez 
ludzi, na tak krótkim odcinku rzeki Postomii na-
zbieraliśmy dość sporo pozostawionych śmieci. 
Nasuwa mi się pytanie: Kto zostawia po sobie 
śmieci? Wędkarze, grzybiarze czy turyści?

Jak to mówią dzieci, naszą MEGA wycieczkę za-
kończyliśmy ogniskiem i wspólnym pieczeniem 
kiełbasek w udostępnionej przez Koło Łowieckie 
„LIS” z Gorzowa Wlkp. Stanicy Łowieckiej w miej-
scowości Rudna. A na sam koniec imprezy dla 
młodych uczestników przygotowana była nie-
spodzianka od pań ze Starostwa Sulęcińskiego 
z działu promocji, za co serdecznie dziękujemy. 

Serdecznie dziękujemy również Nadleśnicze-
mu Nadleśnictwa Lubniewice Zbigniewowi 
Ługowiczowi, za wyrażenie w tym dniu zgo-
dy na przejazd drogą szutrową i zaparkowanie 
prywatnych aut przy betonowym mostku w 
kierunku Trzebowa oraz Kołu Łowieckiemu „Lis” 
z Gorzowa Wlkp. za udostępnienie Stanicy Ło-
wieckiej w Rudnej oraz uszykowanie drzewa na 
ognisko.                                                                       (BK)

Czyściej nad Postomią

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

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

Zapraszamy do naszych placówek:

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

www.bs.osno.sgb.pl

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

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

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

SULĘCIN  / WĘDRZYN

„RAZ DO ROKU WIELKIE GRANIE,
WIELKIE GRANIE W POMAGANIE”…

26. FINAŁ WOŚP odbył się w 
dniu 14 stycznia 2018 r. Tym ra-
zem NAJWIĘKSZA ORKIESTRA 
ŚWIATA zagrała w celu pozyska-
nia środków „ dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków”. 
Dzięki wsparciu wielu ludzi ist-
nieje szansa na wyraźne po-
prawienie opieki medycznej w 
neonatologii i uratowanie życia 
najmłodszych pacjentów.

W tę styczniową niedzielę po-
nad 1700 sztabów w całej Polsce i 
świecie oraz 120 tys. wolontariu-
szy kwestowało na rzecz WOŚP!

Na ulice Sulęcina i okolicznych 
miejscowości wyruszyło 70 wo-
lontariuszy: harcerzy, uczniów 
i osób dorosłych. W Wędrzynie 
również pojawili się wolontariu-
sze. Byli to uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej, członkowie Rady 
SU: Julia Kozicka, Kornelia Gro-
mulska, Jan Pietrzak i Kacper 
Pietrzak. Dominik Matelski - 
nasz uczeń, a mieszkaniec Ostro-
wa, zbierał datki w swojej miej-
scowości, a nam dowiózł swoją 
puszkę. Pod opieką dorosłych, 
nauczycielek: B. Grzegorek, A. 
Gajewskiej, K. Borowieckiej, 
nasi uczniowie zachęcali miesz-
kańców Wędrzyna, aby otworzyli 
swoje serca i portfele. Czerwone 

serduszko otrzymał każdy, kto 
tego zimowego poranka pojawił 
się na osiedlu. 

Zebraliśmy kwotę:1169 zł., 12 
gr. Oraz 54,75 euro!

Najwięcej zebrali dwaj chłop-
cy: Dominik Matelski i Janek Pie-
trzak. Brawo!

Pieniądze opiekun SU wraz z 
wolontariuszami przekazał do 
sztabu orkiestry, w SOK –u. Zo-
stały tam zliczone, a nasi ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe po-
dziękowania.

Wszyscy tego dnia przekona-
liśmy się ponownie, jak duże są 
pokłady dobra w ludziach, zoba-
czyliśmy, że Największa Orkiestra 
Świata gra prawdziwym głosem, 
głosem naszych serc! Dziękuje-
my!

Opiekun SU:
Katarzyna Borowiecka
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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
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Echa Lubuskich Kniei
Królewskie zakończenie sezonu polowań zbiorowych

Niezwykle rzadko zdarza się, 
by na polowaniu zbiorowym 
został strzelony jeleń byk. By 
oddać strzał myśliwy musi być 
pewny, że byk ma tak ukształto-
wane poroże, że spełnia warunki 
odstrzału selekcyjnego (odstrzał 
selekcyjny to usuwanie z łowiska 
niepożądanych z punktu z punk-
tu widzenia hodowli osobników 
zwierzyny płowej). Wymogi są 
dość skomplikowane, a czasu 
jest niedużo, ponieważ zwie-
rzyna podczas polowania zbio-

Sezon polowań zbiorowych 2017/2018 w Koła Łowiec-
kiego Tumak w Ośnie Lubuskim został zakończony w 
sposób szczególny. Na pokocie obok lisa, czterech sa-
ren kóz, czterech łani jelenia i cielaka znalazł się jeleń 
byk.

rowego zazwyczaj biegnie. 14 
stycznia doświadczony myśliwy 
„Tumaka” Jarosław Litka zdążył 
ocenić wieniec jelenia i oddać 
pewny strzał. Po kilkudziesię-
ciu metrach byk – nieregularny 
szóstak spisał testament. Łowca 
został wyróżniony tytułem i me-
dalem „Króla polowania”. Tytuł 
„Wicekróla” przypadł Danielowi 
Widziewiczowi. 

Podczas polowania odbył 
się również obrzęd pasowania 
myśliwskiego. Swoją pierwszą 

zwierzynę grubą (sarnę kozę) 
podczas polowania zbiorowego 
strzelił kolega Krzysztof Ada-

mowicz. Obrzędu pasowania 
myśliwskim kordelasem dopeł-
nił Wojciech Mazurczak. 

Tekst i foto. Adam Piotrowski

Prelegentem wieczoru został 
Ralf Sommer, emerytowany po-
licjant mieszkający na co dzień 
w Beelitz pod Poczdamem. Zain-
teresowanie bronią, technikami 
rusznikarskimi i historią regionu 
pozwoliło mu zebrać 300 stron 
materiałów na temat dawnej fa-
bryki broni na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad 
Odrą – Dammvorstadt, czyli tere-
nie dzisiejszych Słubic (ul. 1 Maja 
24, ul. 1 Maja 11, ul, Kościuszki 3).

Być może za kilka lat publi-
kacja ta ujrzy światło dzienne. 
Na razie lokalnym historykom i 
gościom musiał wystarczyć nie-
zwykle interesujący wykład w 
budynku Archiwum Miejskiego 
we Frankfurcie nad Odrą. Refera-
towi towarzyszyła prezentacja hi-
storycznej broni, zakupionej nie-
dawno przez Muzeum Viadrina, 
największe muzeum regionalne 
we wschodniej Brandenburgii, 
gromadzące również liczne eks-
ponaty na temat przedwojennej 
historii Słubic.

Historia przedsiębiorstwa Te-
schner & Collath sięga 25 lutego 
1838 r., kiedy to syn kowala Got-
tlieb Teschner założył manufaktu-
rę dubeltówek. Od 1849 r. działał 
przy Richtstraße we Frankfurcie 
nad Odrą, ale powierzchnia loka-
lu szybko stała się za mała. Stąd 
też przenosiny na prawy brzeg 
Odry, do obiektu przy Crossener 
Straße 27, obecnie ul. 1 Maja 24. 
Wszystkie egzemplarze broni 
były wykonywane ręcznie, tzn. 

W przedwojennych Słubicach produkowano broń myśliwską 
30 stycznia odbyło się coroczne, walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. Przy okazji miał miej-
sce ciekawy, półtoragodzinny wykład na temat fabryki broni myśliwskiej, w licznych publikacjach znanej jako Teschner & Collath lub pod 
nazwą handlową Tesco (bez związków z popularną współcześnie siecią francuskich hipermarketów).

każdy z rzemieślników wykony-
wał dany egzemplarz sam od po-
czątku do końca, bez podziału na 
sekcje produkcji.

W 1855 r. bądź według innych 
źródeł w 1859 r. w działalność 
przedsiębiorstwa włączył się Wil-
helm Collath, którego szlachet-
nie urodzona rodzina (z pierwot-
ną pisownią nazwiska „Kollath”) 
wywodziła z okolic Trzebiatowa 
i  Kołobrzegu. Doświadczenie 
zawodowe zdobyte wcześniej 
w Gdańsku wykorzystał teraz nad 
Odrą. Początkowo pracował jako 
pomocnik, ale po śmierci Tesch-
nera w 1875 r. zamienił dotych-
czasową manufakturę w nowo 
wzniesione przedsiębiorstwo 
produkcyjne przy Crossener 
Straße 18, obecnie ul. 1 Maja 11, 
gdzie każdy z  fabrykantów miał 
swoją wąską specjalizację.

Niemal całą produkcję sta-
nowiły drylingi, czyli trójlufowa 
broń myśliwska z łamaną w dół 
lufą. Firma była właścicielem 
licznych patentów, w tym także 
takich sprzed powstania urzę-
du patentowego. Eksportowała 
wyroby do Rosji, Japonii, Indii 
Brytyjskich, Holenderskich Indii 
Wschodnich (Sumatra), Stanów 
Zjednoconych (San Fransisco) 
i wielu innych. Przedstawicielem 
firmy Teschner & Collath we Lwo-
wie był Alfred Dzikowski.

Jeszcze przed śmiercią Wilhel-
ma Collatha w dniu 21 czerwca 
1906 r. prowadzenie firmy prze-
jęli synowie Franz (1876-1942) 

i Paul (1909-1947). Dotąd podej-
rzewano, że odziedziczyli biznes 
dopiero po śmierci ojca. Praw-
dopodobnie na przełomie 1901 
i 1902 r. wzniesiono firmową 
strzelnicę w  dzisiejszej okolicy 
pomiędzy kościołem NMP Kró-
lowej Polski i  zakładem energii 
cieplnej w Słubicach.

Franz mieszkał w willi przy 
Crossener Straße 27 (ul. 1 Maja 
24), a Paul przy Crossener Straße 
22 (ul. 1 Maja 15, po wojnie m.in. 
przedszkole samorządowe „Pi-
nokio”). Ich drogi rozeszły się ok. 
1930 r., kiedy to Paul przeprowa-
dził się z rodziną do Dessau. Franz 
Collath zginął 5 lutego 1942 r. 
podczas polowania, oficjalnie 
wskutek zawału, ale mogło cho-
dzić o nieszczęśliwy wypadek. 
Jego jedyny syn Eberhard zginął 
5 listopada 1944 r. podczas dzia-
łań wojennych pod Mohaczem 
na Węgrzech. Paul Collath umarł 
natomiast 16 listopada 1947 r. w 
szpitalu w Ballenstedt, choć w ak-
cie zgonu jako miejsce śmierci 
zapisano ostatnie miejsce jego 
zamieszkania, czyli Rieder.

Kamień nagrobny Franza Col-
latha całkiem przypadkowo 
udało się odnaleźć kilka lat temu 
w parku tuż za zachodnią częścią 
ogrodzenia cmentarza komu-
nalnego w  Słubicach. Obecnie 
stanowi największy i najcięższy 
okaz w  kolekcji miejscowego la-
pidarium.

W międzyczasie firma przenio-
sła się pod adres Blumenstraße 9 

(ul. Kościuszki 3), należała do Sta-
atliche Beschußanstalt. Ostatnim 
kierownikiem zakładu był asasor 
sądowy Fritz Collath junior, uro-
dzony 1906 r., zamieszkały przy 
Crossener Straße 24 (ul. 1 Maja 
17), w związku z zaginięciem 
na wojnie uznany za zmarłego 
z upływem 31 lipca 1949 r. Fabry-
ka ostatecznie splajtowała, bo 
prawdopodobnie odmówiła pro-
dukcji broni na potrzeby Wehr-
machtu. 

Potomkowie fabrykantów 
nazwiskiem Collath mieszkają 
obecnie w Hamburgu, Mona-
chium i we Włoszech pod Medio-
lanem. W 2012 r. fabryka broni 
myśliwskiej doczekała się tablicy 
pamiątkowej na fasadzie sklepu 
meblowego „Korbi” w ramach 
dwujęzycznej ścieżki edukacyj-
nej po historycznych miejscach 
Słubic.

W drugiej, zamkniętej dla pu-
bliczności części walnego zgro-
madzenia członków podsumo-

wano działalność Towarzystwa 
Historycznego w 2017 r., jedno-
głośnie przyjęto sprawozdanie 
finansowe za miniony rok oraz 
harmonogram wykładów na rok 
2018.

I tak np. 30 października 2018 r. 
o godz. 19 planowany jest dwuję-
zyczny wykład otwarty Rolanda 
Semika pod tytułem: „Działalność 
stowarzyszeń na prawobrzeżnym 
przedmieściu Frankfurtu nad Odrą 
– Dammvorstadt 1918-1945 oraz 
w Słubicach 1945-1989”.

Kolejne coroczne walne zgro-
madzenie członków Towarzy-
stwa Historycznego we Frank-
furcie nad Odrą odbędzie się 29 
stycznia 2019 r. o godz. 19 w sie-
dzibie miejscowego Archiwum 
Miejskiego. Wstęp wolny!

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków 

powiatu słubickiego
Towarzystwo Historyczne we 

Frankfurcie nad Odrą

Jarosławowi Litce gratulacje składa łowczy Koła Zdzisław Trzeciak



17nr 2(74)/2018 8 lutego 2018

SULĘCIN  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zebraliśmy blisko 48 tys. zł!

W tym roku zaczęliśmy grać 
już w sobotę – pierwsza kwesta 
została przeprowadzona na ligo-
wym meczu Olimpii, a wieczorem 
spotkaliśmy się w Klubie u Bulka 
na J&J Day Fest. Tego dnia, w 
naszej klimatycznej piwnicy nie 
zabrakło porcji świetnej muzyki, 
a także emocjonujących licytacji! 
Junior Stress, Kufajka Rencisty 
oraz Jafia dali z siebie wszystko, 
grając dla naszej widowni 100% 
na żywo.

Wylicytowaliśmy fantastyczne 
muzyczne gadżety, takie jak: gi-
tarę Groszka z Kufajki Rencisty, 
piękną, ręcznie malowaną gitarę 
od Aliszji Krysztofiak, statuetkę 
Boba Marleya od FC Lumki, kar-
net VIP na Rock & Beer Fest, dwa 
pakiety gadżetów Wake Up and 
Live, voucher na dowolny kon-
cert w Klub u Bulka oraz voucher 
całoroczny na wszystkie imprezy 
w naszym klubie, gadżety Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
moc, a także piękną orkiestrową 
grafikę, wyrzeźbioną w drewnie, 
której autorem jest pan Jacek Ga-
jewski.

W niedzielę nasi wolontariu-
sze wyszli na ulice już od godzi-
ny 9:00. Około siedemdziesięciu 
osób pojawiło się w Sulęcinie 
oraz w sąsiadujących sołectwach, 
należących do gminy Sulęcin.

26. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy rozpoczę-
liśmy od sportowych atrakcji! O 
godzinie 10:30 spod Fontanny 
Dobrosąsiedztwa wyruszyła gru-
pa rowerzystów z beCykl i PTTK 
Ziemia Sulęcińska, którzy rekre-
acyjnie przejechali się nad Jezio-
ro Ostrowskie, by tam podziwiać 

14 stycznia, w niedzielę, Sulęciński Ośrodek Kultury grał razem z Jurkiem Owsiakiem 
już po raz dwudziesty szósty. Naszym tegorocznym celem zbiórki były Maluchy - wy-
równanie szans dla noworodków. W sulęcińskim sztabie - na ulicach miasta oraz w 
sołectwach, należących do gminy Sulęcin, a także w Smogórach i Gliśnie kwesto-
wało aż siedemdziesięciu wolontariuszy.

zmagania naszych lokalnych, od-
ważnych morsów.

Pozostałe atrakcje w prze-
strzeni miasta: od godziny 11:00 
pod sklepem Intermarche swój 
talent wokalny zaprezentowa-
ły wokalistki, uczęszczające do 
Studia Piosenki SOK. Od godziny 
11:00 w centrum Sulęcina stanę-
ła wioska harcerska z mnóstwem 
atrakcji, które skupiały się przede 
wszystkim wokół aktywności 
fizycznej. Przed 12:00 nad Jezio-
rem Ostrowskim rozpoczął się 
bardzo efektowny pokaz sulę-
cińskich morsów. Najodważniejsi 
weszli do przygotowanej wcze-
śniej przerębli, a tego dnia woda 
miała jedynie 2 stopnie!

O godzinie 13:00 w hali sulę-
cińskiego liceum odbył się „mecz 
na szczycie”: pierwszoligowa 
STS Olimpia Sulęcin vs. Drużyna 
Gwiazd, w której zagrali między 
innymi dawni zawodnicy Olimpii. 
W trakcie sportowego widowiska 
także przeprowadzono różne li-
cytacje: za 900zł wylicytowano 
między innymi koszulkę meczo-
wą kapitana naszej lokalnej dru-

żyny, a za 400 zł rodzinny trening 
z Olimpią Sulęcin.

Ponadto przez cały dzień sa-
lon kosmetyczny Pauliny Sol-
skiej funkcjonował z myślą o 
orkiestrze – w niedzielę dochód 
z wykonywanych przez Paulinę 
Solską oraz Kasię Skrzypacz za-
biegów w całości został przeka-
zany na fundację Jurka Owsiaka.

Wielki finał dwudniowych 
atrakcji rozpoczął się w SOK o 
godzinie 16:00. Z tego miej-
sca chcielibyśmy podziękować 
mieszkańcom Sulęcina i okolic 
za tak wspaniałą frekwencję! Na-
sza sala „pękała w szwach” - i o to 
chodzi. Zebraliśmy się w końcu w 
szczytnym celu i obecność każ-
dego z Was była dla nas bardzo 
istotna.

Na scenie tego dnia zapre-
zentowali się: Zumba & Fitness 
Karolina Falkowska, Przedszkole 
nr 1 im. Małego Przyrodnika w 
Sulęcinie, Przedszkole nr 2 im. 
Małych Odkrywców w Sulęcinie, 
Studio Piosenki SOK, sekcja kara-
te Kyokushinkai, Zespół Taneczny 
Trans oraz fire show w wykona-

niu Hufca Sulęcin ZHP im. Osad-
ników Wojskowych.

Czym byłaby Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy bez 
trzymających w napięciu licyta-
cji?          W tym roku, podczas 26. 
finału otrzymaliśmy kilkadziesiąt 
gadżetów, sprzętów, voucherów 
i usług, które licytowane były w 
przerwach koncertu, oprócz licy-
tacji powstała dodatkowo loteria 
fantowa, ciesząca się sporą po-
pularnością. 

Serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i wsparcie 
wszystkim wolontariuszom, 
sponsorom, harcerzom oraz 
współorganizatorom wydarze-
nia. Osobne podziękowania na-
leżą się także panu Zbigniewowi 
Kogutowi, który w niedzielny 
wieczór współprowadził licytacje 
na scenie.

Sulęciński Ośrodek Kultury 
także przygotował szereg orkie-
strowych atrakcji: wspomniana 

wcześniej loteria fantowa, malo-
wanie twarzy, które zorganizo-
wały uczestniczki zajęć plastycz-
nych w SOK,  oprócz tego dzięki 
wsparciu sponsorów – cukierni 
„Monika”, PPH „Leks” oraz piekarni 
„Oskroba”, zorganizowaliśmy or-
kiestrową kawiarenkę z pysznym 
ciastem, ale i ciepłymi i zimnymi 
napojami oraz świeżo wyciska-
nymi sokami owocowo-warzyw-
nymi. Nowością był retro salon 
gier wideo, w którym stanęły le-
gendarne sprzęty: Commodore 
C64, Ameprod TVG10 (konsola 
produkcji polskiej z 1982 roku), 
Pegasus, Supernintendo, Xbox 
Classic, automat Arcade itp.

Serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i wsparcie 
wszystkim wolontariuszom, 
sponsorom, harcerzom oraz 
współorganizatorom wydarze-
nia. Osobne podziękowania na-
leżą się także panu Zbigniewowi 
Kogutowi, który w niedzielny 
wieczór współprowadził licytacje 
na scenie.

SOK Sulęcin
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ziemne. Gdzieniegdzie teren 
musiał być  zniwelowany nawet 
o 10 metrów. To ogromne ilości 
humusu które musiały być zdję-
te i wywiezione. Po tym etapie 
nastąpi plantowanie terenu. 

W miesiącach marzec-kwie-
cień przeprowadzone będą 
prace fundamentowe i odwod-
nieniowe. W maju i czerwcu 
wykonawca będzie instalował 
ściany i dach hali, a na prze-
łomie czerwca i lipca zostanie 
wylana posadzka przemysłowa. 
W tym też czasie rozpoczną się 
prace związane z instalacjami 
wewnętrznymi, zabudową po-
mieszczeń socjalnych i biuro-
wych. Prace przebiegają zgod-
nie z terminarzem. 

Otwarcie zakładu planujemy 
najpóźniej 1 października 2018. 
Mam jednak nadzieję, że „klucze 
do hali” otrzymamy 1 września.

Jak będzie wyglądał zakład? 
Czy będzie to hala na jednym 
poziomie, czy wielopoziomowy 

>> cd ze s. 1

Szukamy pracowników myślących o długoletniej współpracy
budynek? 

Będzie to jednopoziomowa 
hala produkcyjno-magazynowa 
z częścią socjalno-administra-
cyjną o łącznej powierzchni ok. 
40.000 m. kw. i wysokości ok. 
12m, przepompownią pożaro-
wą, zbiornikiem pożarowym, 
portiernią, wiatą rowerową, 
zbiornikiem retencyjnym, par-
kingami, drogami wewnętrzny-
mi, placami i chodnikami. 

Planujemy kilkanaście miejsc 
postojowych dla samochodów 
ciężarowych i około 200 dla sa-
mochodów osobowych.

Kiedy firma ma osiągnąć 
maksymalną wydajność?

Pełną wydajność chcielibyśmy 
osiągnąć do końca 2019 r.

Ilu pracowników ma być za-
trudnionych, na jakich stano-
wiskach i od kiedy rusza rekru-
tacja? Jak będzie wyglądała 
organizacja pracy?

Przewidujemy zatrudnienie 
około 200 osób w systemie pra-
cy jednozmianowej. Chociaż 

mamy dużo czasu, jednak re-
krutacja już ruszyła. Od czerwca 
planujemy szkolenie pracowni-
ków .

Strategiczne stanowiska to 
szwaczki, krojczy, tapicerzy, 
pracownicy montażu oraz ob-
sługujący linie produkcji mate-
racy. Istotny wkład mają wnieść, 
a jakże by inaczej, pracownicy 
logistyki. 

W obszarze administracji po-
trzebujemy kilku profesjonali-
stów: kadry, księgowość, infor-
matyka, logistyka.

Co może zaoferować Living 
Furniture Europe Sp. z o.o. 
Sp. K. nowym pracownikom? 
Wiemy, że osób pozostających 
obecnie bez pracy jest mało 
na rynku. Czym więc spółka 
będzie zachęcać pracowników, 
żeby mówiąc wprost zdecy-

dowali się oni zmienić swój 
zakład pracy i zatrudnić się w 
Living Furniture Europe?

Wiemy, że osób pozostają-
cych bez pracy jest mało na 
rynku. Niekiedy jest to świado-
my wybór danej osoby. Właści-
ciele prowadzą przedsiębior-
stwo produkcji mebli od około 
100 lat. Istotna dla nich zawsze 
była, jest i będzie kompetencja, 
zdrowa atmosfera oraz zaufa-
nie. Chcemy zatrudnić pracow-
ników, którzy będą z nami nie 
przez rok czy dwa ale myślą o 
stałej, długoletniej współpracy. 
Nie będziemy oferować mini-
malnego wynagrodzenia. 

Zaplanowaliśmy organizację 
dwóch firmowych corocznych 
imprez: w okresie bożonaro-
dzeniowym spotkanie świą-
teczne całej załogi, latem festyn 
rodzinny. Przewidujemy przed 

przerwą urlopową „wypłatę wa-
kacyjną”. Świeże owoce, gorące 
napoje, przyjazna atmosfera to 
drobne, aczkolwiek dodatkowe 
atuty. Kwestia sposobu wyko-
rzystania środków z funduszu 
świadczeń socjalnych będzie 
należała do załogi.

Niektórym pracownikom od-
powiada praca zmianowa czy 
dojazdy do często odległego 
miejsca pracy ze względu na 
takie czy inne uwarunkowania. 
Niekiedy jednak ma to wpływ 
na relacje rodzinne.

Liczę na to, że Living Furniture 
Europe jako nowy pracodawca 
pozytywnie wpisze się w lokal-
ny rynek pracy. Zapraszam tych, 
którzy chcą z nami rozpocząć 
nową przygodę.

Dziękuję za rozmowę

Tak teren zakładu wygląda obecnie ...         ... a tak będzie wyglądał już jesienią tego roku.
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Na sygnale
Próbował wyłudzić kredyt 

Studio Kosmetyczne 

Alice Studio 

Alicja Nowak

Tel. 797 111 921
Twoje piekno jest moja pasja, , ...,

25 stycznia do Komendy Po-
wiatowej Policji w Sulęcinie 
przyszedł mężczyzna, który 
powiedział policjantom, że nie-
znana mu osoba kazała nauczyć 
się pewnych danych osobo-
wych, które potrzebne będą do 
uzyskania kredytu w jednym z 
banków. Zgłaszający miał za to 
dostać od niego 500 złotych. 
Niedługo po tym do sulęciń-
skiej komendy zgłosiła się inna 
osoba, która zawiadomiła o kra-
dzieży dokumentu tożsamości. 
Policjanci wydziału kryminalne-
go powiązali te dwa zdarzenia i 
we wskazanym miejscu i czasie 
oczekiwali na przyjazd osoby, 
która zaplanowała wyłudzenie 
kredytu. Jak się okazało, 29-letni 
mieszkaniec Sulęcina przyjechał 
na miejsce zgodnie z umową i 
dla uwiarygodnienia zdolności 
kredytowej kredytobiorcy, wziął 
ze sobą nawet garnitur, w któ-

Na przełomie 2017 i 2018 roku 
sulęcińscy policjanci zostali po-
wiadomieni o przypadkach kra-
dzieży z włamaniem, do których 
dochodziło na terenie powiatu 
sulęcińskiego, najczęściej do 
obiektów handlowych, maga-
zynów i siedzib lokalnych firm. 
Sprawą tych zdarzeń zajęli się 
policjanci Wydziału Kryminalne-
go KPP w Sulęcinie, którzy usta-
lili podejrzewanego o dokonanie 
nocnych włamań mężczyznę. 
Policjanci zlokalizowali również 
miejsce, w którym 20 – letni 
mieszkaniec Sulęcina przebywał 
oraz ukrywał przedmioty pocho-
dzące z przestępstw. W trakcie 
czynności przeszukania ogródka 

ry chciał ubrać podstawionego 
mężczyznę. Został on jednak za-
trzymany przez policjantów. 

Następnego dnia usłyszał 
zarzuty kradzieży dokumentu 
oraz nakłanianie do popełnienia 
przestępstwa wyłudzenia kredy-

tu bankowego. Działał przy tym 
w tzw. recydywie. Niedawno za-
kończył odsiadywanie długolet-
niego wyroku za inne przestęp-
stwa. Teraz grozi mu kara do 8 lat 
pozbawienia wolności. 

20-latek okradał sklepy i magazyny 
działkowego oraz 
znajdujących się 
na jego terenie po-
mieszczeń gospo-
darczych użytkowa-
nych przez 20-latka, 
kryminalni zabez-
pieczyli elektrona-
rzędzia w postaci 
piły tarczowej, szli-
fierek oraz skrzynię 
z narzędziami, klu-
cze, śrubokręty, su-
wmiarkę, a także nawigację GPS 
czy telefon komórkowy. Łączna 
wartość odzyskanych przedmio-
tów szacowana jest na przeszło 
1000 zł. 

Mężczyzna usłyszał zarzuty 

kradzieży z włamaniem i przy-
znał się do popełnionych czy-
nów. Te przestępstwo zgodnie z 
kodeksem karnym (art. 279 § 1 
K.K.), zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do lat 10. 

ŹRÓDŁO:

31 sierpnia zostanie ogłoszo-
na lista laureatów. W konkursie 
przewidziane są nagrody rze-
czowe, w tym nagroda głów-
na Komendanta Głównego 
Policji o wartości 1500 zł oraz 
3 wyróżnienia o wartości tysią-
ca złotych. Mamy nadzieję, że 
przedszkolaki zarażą swoimi 
pomysłami na projekt odblasku 
rodziców, dziadków i rodzeń-
stwo. Chcemy w ten sposób 
zachęcić wszystkich pieszych 
do używania elementów odbla-
skowych. Poniżej publikujemy 
Regulamin konkursu dla przed-
szkoli na symbol „Ogólnopol-
skiego Policyjnego Dnia Odbla-
sków” dostępny jest na stronie  

Dzień odblasków - konkurs 
Od 6 grudnia 2017 roku do 31 maja 2018 roku policja 
czeka na zgłoszenia od przedszkoli, które będą chcia-
ły wziąć dział w konkursie przesyłając projekt elemen-
tu odblaskowego do komendy wojewódzkiej lub ko-
mendy stołecznej Policji. 

www.przekrojlokalny.pl.

Źródło: www.lubuska.policja.pl

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

śp.Marka Grotka
Rodzina
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LUTY
12.02-18.02- Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 
19.02-25.02 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
26.02.04.03 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie

MARZEC
05.03-11.03 Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 1 

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

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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

PRZEKRÓJ POLECA:

I Turniej Tenisa Stołowego
SULĘCIN 

Na terenie sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie 20 
stycznia rozegrano pierwszy inauguracyjny 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza 
Sulęcina. Turniej otworzyła zastępca burmi-
strza Iwona Walczak.

W kwalifikacji końcowej 
I miejsce zajął Piotr Konieczny,
II miejsce Marek Gieroński,
III Grzegorz Kaszuba.

Puchary, medale i dyplomy wręczył burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart.

Tenis stołowy popularnie nazywany ping pongiem 
najprawdopodobniej wywodzi się z Chin lub Indii i za-
witał do Europy pod koniec XVIII wieku. W 1926 roku 
rozegrano pierwsze mistrzostwa świata, a od 1988 roku 
stanowi dyscyplinę olimpijską.

Tekst i foto. Maciek Barden

- Czujemy się oszukani przez burmistrza i za-
stępcę – mówi w imieniu części mieszkańców 
ul. Kwiatowej w Sulęcinie Zbigniew Kogut 
– obiecywano nam remont naszej ulicy, nikt 
nie się jednak nie zająknął, że tylko część na-
wierzchni będzie zmieniona - dodaje. 

Podczas remontów dróg na oś. Miła moder-
nizacji został poddany odcinek ul. Kwiatowej 
od ul. Dudka do ul. Różanej. Nawierzchnia po-
zostałej części – od ul. Różanej do ul. Miła po-
została nie wymieniona. Mieszkańcy części ul. 
Kwiatowej, która nie została wyremontowana 
czują się poszkodowani, ponieważ uważają, 
że mówiono o modernizacji całej ulicy. 

O sprawę zapytaliśmy Urząd Miejski. - Ze 
względu na ograniczone środki finansowe w 
budżetach jednostek samorządu przy reali-
zacji inwestycji powszechne jest stosowanie 
etapowania tzn. podziału zadania na kilka 
mniejszych etapów. Dokonuje się analizy, które 
z dróg są w najgorszym stanie i o największym 
natężeniu ruchu – mówi zastępca burmistrza 
Sulęcina Iwona Walczak - W przypadku uli-
cy Kwiatowej stwierdzono, że najpilniejszy do 
wykonania jest odcinek na osiedlu łączącym 
ul. Dudka z ul. Różaną oraz dokończenie ul. Ró-
żanej do wyjazdu na ul. Witosa przy Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, a także dokończenie 
remontu ul. Morelowej do ul. Kwiatowej. Na te 
odcinki przygotowana została dokumentacja 
projektowa i kosztorysy, zabezpieczono środki 
w budżecie Gminy na 2017 rok – dodaje.

Dobrą wiadomością da mieszkańców ul. 
Kwiatowej w części, gdzie drogi nie wyre-
montowano, jest to, że stanie się to najpóź-
niej w 2019 r. - Dokończenie modernizacji ul. 
Kwiatowej oraz zadanie związane z moderniza-
cją ul. Malinowej planowane są do realizacji w 
roku 2019, chyba że Gmina pozyska dodatkowe 
źródła finansowania lub oszczędności poprze-
targowe, które pozwolą na wprowadzenie tych 
zadań do budżetu jeszcze w 2018 roku – infor-
muje I. Walczak.

Adam Piotrowski

Spór wokół remontu 
ulicy Kwiatowej

SULĘCIN 

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML
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