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OŚNO LUBUSKIE

POWIAT
SULĘCIŃSKI
Pełnych
spokoju

KOLEKCJONER
KUPI:
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KRZESZYCE
LUBNIEWICE
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TORZYM
; ZŁOM I WYROBY
SREBRO

884 050 405

OŚNO LUBUSKIE
ODBIÓR NA MIEJSCU; DOJAZD GRATIS!

KRZESZYCE
i radości, zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka, wiosennego nastroju
Najmłodszy
starosta w Polsce
w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość
pozostanie na
stanowisku
życzy
redakcja Przekroju Lokalnego

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego,
5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
POWIAT SULĘCIŃSKI
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.

„Inka” ma
swój plac
i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Miesiąc temu wniosek o odwołanie PaDanuty Siedzikówny ps.
tryka Lewickiego ze
„Inka” placowi rekreacyjstanowiska starosty
no-wypoczynkowemu
w
Najmłodszy
starosta
w Polsce został odwołany przez radnych
Rady Powiatu Sulęcińskiezłożyło
czterech
radcentrum
miejscowości
go podczas
sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 23 lutego.
Tego samego
dnia radni
nych
powiatu: Adam
oraz
odsłonięcia
pomniwybrali nowego
Basiński,
Mirosławstarostę, którym został Adam Basiński, dotychczasowy wicestarosta.
ka dzielnej sanitariuszki.

Patryk Lewicki odwołany ze stanowiska
starosty. Zastąpił go Adam Basiński

Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

Radni nie pozostawili złudzeń.
Za wnioskiem o odwołanie P. Lewickiego zagłosowało aż 12 rajcd. na
16
ców. Lewickiemu udało
sięs.znaleźć tylko dwóch popleczników,
Adam
którzy głosowali
za jego
W obronie P. Lewickiego
podczas
sesjipozostastanęła
Piotrowski
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży

PUNKT WYMIANY BUTLI:
na miejscu

4999
zł

na dowóz

5500
zł

Ostrów 7

W ofercie:

• wynajem
przyczepek
samochodowych

(25 zł do 8 godz.,
35 zł - doba)

• wynajem
UWAGA - ZMIANA ADRESU!
rusztowań
DO
30
LIPCA
(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977
TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

wieniem na stanowisku starosty.
Uroczystości
rozpoczęły
się od
Przypomnijmy,
że w wyborach
mszy
świętej.
Po
niej
odczytano
samorządowych w 2014 r. do
uchwałę
rady gminy
o nadaniu
Rady Powiatu
Sulęcińskiego
doplacowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik od>> Stanisław
cd. na s. 12
słonili wójt Krzeszyc
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji
Publicznej IPN Andrzej
W numerze:
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
SULĘCIN / TURSK
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W
zrealizowaniu pomnika
Przepychanki
wokół„Inki”
wymiernie
pomogła
Fundacja
zatrudnienia dyrektoNiepodległości z Lublina. WczeSTR. 16
ra DPS
Tursk
śniej
fundacja
zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w PolSULĘCIN
sce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Ruszyłw sulęciński
Rudnicy
gminie Krzeszyce.

Budżet Obywatelski

>> cd.składać
na s. 6
Od 1 marca można
STR. 3
wnioski
SULĘCIN

Jak pozbyć się przeterminowanych leków STR. 11

JUŻ OTWARTA!
ROZMOWA PRZEKROJU

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964
tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Sulęcin, ul. Pineckiego 1
Oprócz treningów
więcej informacji na s. 19
duży nacisk kładziemy
na wychowanie podDOSTAWA GAZU
opiecznych

(Sulęcinz Wojciechem
i okolice)
Rozmowa
Lencewiczem
z
PAP
Bosko
STR.
8
Pon. - Sob. 8:00 - 20:00

Niedziela
9:00 - 15:00
DOSTAWA
GAZU
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15

- Sob.
95Pon.
755
398:00
15- 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne
LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI
MIESZKANIOWYMI – jestem
na miejscu, nie musisz szukać zarządcy w innych miastach.
Najnowsze:
dom w Torzymiu
dom w Grochowie
3 działki w Torzymiu
16 działek w Bielicach
mieszkanie Torzym
dom Sulęcin ul. Wiejska
działka w Trzemesznie
mieszkanie ul. Fabryczna
2 mieszkania ul. Dudka
7 działek budowlanych - Lubniewice
dom bliźniak w Lubniewicach
dom w Pniowie
domy szeregowe Sulęcin ul.
Młynarska
pawilon handlowy ul. Żeromskiego
- obiekty komercyjne:
sklep ul. Kościuszki, stacja paliw
w Pniowie
Do wynajęcia:
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,
Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy na:
http://lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Poszukuję garażu do wynajęcia w Sulęcinie.
Tel. 511 225 133

Sprzedam dom w stanie
surowym zamkniętym o
pow. 190 m2 (część powierzchni 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 mieszkanie 30
m2 w Sulęcinie. Duży pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka, CO, balkon II piętro. Cena
85.000 zł. Tel. 507 944 860
Sprzedam gorczycę na
poplon. Tel 603 567 127

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, 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

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

10 marca 2016

minął miesiąc
Mount Everest hipokryzji
Ta historia zaczyna się w 2008
r. Wtedy 18-letni Patryk Lewicki
z małego Wędrzyna w gminie
Sulęcin zdecydował się wstąpić
do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Organizacja ta do dziś
jest młodzieżową przybudówkę
Platformy Obywatelskiej. Działania Młodych Demokratów
miały charakter prospołeczny,
były jednak firmowane przez
rządzącą wtedy opcję polityczną. Rok później jednak Lewicki
odkrył w sobie poglądy lewicowe. Razem z kilkoma osobami
odszedł z SMD i założył w Sulęcinie struktury Federacji Młodych Socjaldemokratów, czyli
młodzieżowej
przybudówki
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wkrótce wstąpił też do SLD.
Nadal w tym czasie był ministrantem i członkiem przykościelnego chóru w Wędrzynie.
O młodym działaczu było coraz
głośniej. Stał się twarzą wielu
imprez i inicjatyw realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i dotacji
krajowych. Przez pewien czas
był szefem Federacji Młodych
Socjaldemokratów na województwo lubuskie. Po wyborach samorządowych w 2014 r.
jego krótka i intensywna kariera polityczna doszła do punktu
kulminacyjnego – radni wybrali
go na stanowisko starosty sulęcińskiego i został tym samym
najmłodszym starostą w Polsce.
Ponad rok temu w wywiadzie
dla Gazety Wyborczej Lewicki
mówi: - Od początku wiedziałem, że dla mnie odpowiednia

będzie partia lewicowa. I tak do niedawna podpisywał się
wybrałem. Nie patrzę na to, że pod takimi hasłami jak laicyzadzisiaj SLD ma niższe notowania. cja państwa, aborcja, czy poNie można podchodzić do takich wszechny dostęp do zabiegów
spraw w sposób koniunktural- in vitro, to twierdzenie dzień
ny. To nie jest podejście na długi później czegoś zupełnie na oddystans. Ja jestem w SLD z prze- wrót jest szczytem hipokryzji.
konania. Miłość do lewicowych Ktoś, kto z dnia na dzień zmieideałów skończyła się jednak u nia swoje wartości o 180 stopni
Lewickiego wraz z odwołaniem w oczach ludzi kompletnie traci
ze stanowiska starosty. Dwa dni wiarygodność. Może jestem
później Lewicki oświadczył na idealistą, ale nie mieści mi się
swoim profilu facebookowym, w głowie by w imię kariery, pieże odchodzi z SLD. - Patryk za- niędzy, władzy czy czegokolchował się jak dziecko – obraził wiek innego robić coś takiego.
Większość samorządowców
się na wszystkich, pozbierał swoje zabawki i wyszedł z piaskow- i polityków może tylko ponicy – mówi nam polityk SLD, marzyć o objęciu stanowiska
znajomy Lewickiego. Bardziej starosty. Patrykowi Lewickiejednak niż samo odejście z SLD mu udało się tego dokonać w
sulęcińską społeczność zelek- wieku 24 lat. Tak błyskawiczna
tryzowała informacja, że P. Le- kariera niewątpliwie świadczy
wicki zamierza wstąpić do Pra- o jego wielu zdolnościach. Zawa i Sprawiedliwości. - Lewicki pewne P. Lewicki mógłby je wyzadeklarował chęć wstąpienia korzystać nie tylko na stołkach
do partii Prawo i Sprawiedliwość, za publiczne pieniądze, ale też
ale jego kandydatura została na wolnym rynku. Tymczasem
odrzucona – mówi nam promi- do naszej redakcji dotarły innentny polityk PiS. Przyczyną formacje, że Lewicki szykuje się
ma być polityczna przeszłość, na z-cę dyrektora DPS w Tursku.
ale przede wszystkim toczące Mamy jednak nadzieję, że to
się w gorzowskiej prokuraturze tylko plotki.
postępowanie dot. podejrzenia
niezgodnego z przeznaczeniem
wydatkowania dotacji przez
trzy organizacje, w których P.
Lewicki jest jednym z głównych
działaczy. Łączna suma pobranych dotacji wynosi 300 tys. zł.
Jeżeli działania Lewickiego
nie nazwać koniunkturalnymi,
Adam Piotrowski
to jak? SLD i PiS światopoglądoRedaktor naczelny
wo znajdują się na dwóch różnych biegunach. Jeżeli Lewicki Adam.Piotrowski2@gmail.com

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO....................................................... ADRES ....................................................................
.......................................................................................NR TELEFONU........................................................
1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

BBQburger + Frytki
Duży zestaw - 15 zł
Średni zestaw - 13 zł
Mały zestaw - 10 zł

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł
MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

Wtorek-Sob.
1200 - 2200
Niedziela
1200 - 2000

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15

tel. 724 468 967
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SULĘCIN Od 1 marca można składać wnioski!

Ruszył sulęciński Budżet Obywatelski
Wniosek do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy. Trzeba jednak pamiętać, żeby pomysł miał zwolenników wśród znajomych i sąsiadów, by w kolejnym etapie uzyskał jak najwięcej głosów poparcia.
Do rozdysponowania przez mieszkańców jest 300 tys. zł
W dniu 23 lutego spotkaniem zorganizowanym w Sulęcińskim Ośrodku Kultury
zakończyły się konsultacje władz samorządowych z mieszkańcami Gminy Sulęcin, dotyczące uchwalenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulęcin na rok 2017.
Spotkania zorganizowane we wszystkich miejscowościach sołeckich, a także
w miejscowości Wędrzyn oraz w Sulęcinie,
cieszyły się dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców. Podczas spotkań padało mnóstwo pytań, dotyczących przede
wszystkim procedury zgłaszania zadań do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz sposobu wyboru przedsięwzięć
przeznaczonych do realizacji. Inicjatywa
władz samorządowych została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców,
którzy z dużą radością przyjęli fakt, iż będą
mogli wskazać kluczowe z ich punktu widzenia zadania, do realizacji na terenie
Gminy Sulęcin. W każdej z miejscowości
padało co najmniej kilka propozycji zadań, które mieszkańcy chcieliby zrealizo-

wać w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W mniejszych miejscowościach decydowano o tym, żeby zadanie zgłaszane przez
mieszkańców, wybierane było podczas
zebrania wiejskiego, tak aby zadań było
jak najmniej i aby uniknięto w ten sposób
rozpraszania się głosów na większą liczbę przedsięwzięć. Ze strony mieszkańców
padały również propozycje wspólnego
realizowania zadań przez sąsiadujące ze
sobą miejscowości sołeckie. Zgłaszane
propozycje dotyczyły głównie modernizacji dróg i chodników, budowy placów
zabaw, oświetlenia, ścieżek rowerowych,
świetlic wiejskich, przejść dla pieszych,
zewnętrznych siłowni, czy parkingów. Najważniejszym z punktu widzenia lokalnej
społeczności wnioskiem, wyciągniętym
w czasie kilkutygodniowych spotkań był
ten, że największe szanse na zrealizowanie będą miały te zadania, które zmobilizują mieszkańców do solidarnego udziału
w głosowaniu.
(UM)

Na zgłoszenia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego czekamy do 29 kwietnia br. Formularze wniosków do
zgłaszania zadań można pobrać ze strony internetowej www.
sulecin.pl (zakładka Budżet Obywatelski 2017) oraz w Urzędzie
Miejskim w Sulęcinie (pokój nr 23). W czasie zgłaszania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego należy pamiętać, że muszą to być zadania inwestycyjne,
będące zadaniami własnymi gminy oraz że muszą one być realizowane na terenie, którego właścicielem jest Gmina Sulęcin.

Szczegółowy harmonogram procedury uchwalania Budżetu Obywatelskiego
L.P.

Etap

Termin

1

Składanie przez mieszkańców Gminy Sulęcin formularzy 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

2

Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez powołaną
komisje do przeprowadzenia konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego

od 02.05.2016
do 30.06.2016

3

Publikacja zakwalifikowanych propozycji

do 01.07.2016

4

Głosowanie mieszkańców na kartach do głosowania na
wybrane zadanie

od dnia publikacji
do 30.09.2016
godz. 14.30

5

Ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych
konsultacji i przekazanie protokołu komisji wraz z dokumentacją Burmistrzowi- zakończenie konsultacji

do 14.10.2016

6

Przedstawienie przez Burmistrza protokołu z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej

na najbliższej sesji
Rady Miejskiej

7

Ujęcie zadań do projektu budżetu na rok 2017

do 15.11.2016

NAPRAWA ROWERÓW
Z okazji 50. rocznicy ślubu
Marianny i Henryka Haak
moc życzeń ślą
dzieci i wnuki

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

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387
ZADZWOŃ – PRZYJADĘ
i pomogę Ci wybrać
ofertę skrojoną
idealnie dla Ciebie!

tel. 885 503 977

Szef kuchni LE VAN HUONG

poleca:

1. Kurczak w cieście
w sosie słodko-kwaśnym*
2. Filet z kurczaka
po królewsku*
3. Kurczak „FUNG-PO”*
4. Kurczak 5-smaków*
5. Kurczak CURRY*
6. Makaron Chiński
z kurczakiem

Bar Azja

ŚR.

,
DUŻE Kuchnia Chinska

850

1050

850
850
1050
1050

1050
1050
1250
1250

1050 1250

*z ryżem lub frytkami i surówką

Sulęcin ul. Paska 2B

Tel. 729 640 204
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SULĘCIN

Firma Orange i projekt „Włączmy się”
roku mieszkańcy miejscowości sołeckich wypełniali
deklaracje przystąpienia
do projektu, w których
określali zapotrzebowanie na usługi związane z
dostępem do szybkiego
Internetu oraz zgłaszali
potrzebę wybudowania
przyłączy światłowodowych do swoich domów.
W tym samym czasie firma Orange zorganizowała
dla mieszkańców miejscowości sołeckich cykl
bezpłatnych szkoleń komputerowych. Finałem akcji
informacyjnej była wspaniała zabawa sylwestrowa z pięknym pokazem
sztucznych ogni, zorganizowana przez firmę Orange na sulęcińskim rynku. W
ciągu niespełna 4 miesięcy
chęć przystąpienia do pro-

Gmina Sulęcin będzie
pierwszą gminą w Polsce,
w której wszystkie miejscowości sołeckie zostaną
podłączone do superszybkiego Internetu. Ten unikalny w skali całego kraju
projekt zostanie zrealizowany dzięki współpracy
z firmą Orange Polska.
Przedsięwzięcie swoim patronatem objęła Marszałek
Województwa Lubuskiego
Elżbieta Polak. Z propozycją współpracy w zakresie rozbudowy istniejącej
szkieletowej sieci szerokopasmowej wystąpiły do firmy Orange władze samorządowe gminy. Działanie
takie było reakcją na zgłaszane przez mieszkańców
sołectw problemy z dostępem do Internetu. Od
września do grudnia 2015

jektu zgłosiło ponad 70%
mieszkańców sołectw. Na
podstawie deklaracji zebranych od mieszkańców,
na początku 2016 roku
firma Orange opracowała
plan inwestycji, w ramach
którego
wybudowana
przed trzema laty szkieletowa sieć szerokopasmowa zostanie rozbudowana
o przyłącza do budynków
mieszkalnych oraz usługowych. Ze względu na stosunki własnościowe lokali
mieszkalnych, inwestycją
nie zostanie objęta miejscowość Wędrzyn. Z kolei
w miejscowościach Długoszyn i Żubrów gospodarstwa domowe, których
właściciele zgłosili chęć
przystąpienia do projektu,
zostaną podłączone do
zmodernizowanej przed

SULĘCIN

Kowal, górnik i OŹE
Co wspólnego może mieć kowal, górnik i odnawialne źródła energii
(OŹE) – wydaje się, że nic. A jak dołączymy jeszcze Sulęcin – to zasadnym jest pytanie: co ma piernik do wiatraka. Zobaczmy.
Kowal. Ten rzemieślnik
przez długie wieki był niezbędny do funkcjonowania każdej miejscowości.
Obok młynarza, był także
wyznacznikiem
statusu
miejscowości. Jeśli był kowal i młynarz, to tym samym znaczyło, że wieś jest

bogata i znacząca. Jednak
zmiany kulturowe, rozwój
przemysłu, wprowadzenie
maszyn spowodowało, że
kowal jako zawód przeminął bezpowrotnie i dziś
stanowi co najwyżej ciekawostkę w skansenie. Kowal
odszedł w niebyt histo-

ryczny i jego czas skończył
się nieodwracalnie.
Górnik. Różnego rodzaju kopanie w ziemi było
stosowane od pradziejów,
jednak zarabianie na tym
pieniędzy - czyli wykonywanie zawodu, pojawiło

ĆWIKŁA Z CHRZANEM
300 G

199 zł

od 11.03 do
17.03.2016
ŻUREK DOMOWY
KARAKUS
300 ML

399 zł
od 08.03 do
18.03.2016

się kilka stuleci temu. Wiek
IXX i XX to czasy świetności dla górnictwa. Dziś ten
zawód odchodzi powoli w
niebyt, a W.Brytania i Niemcy już zlikwidowały większość kopalni. Sam węgiel
spalany w piecach niestety
truje niemiłosiernie i znacząco przyczynia się do
efektu cieplarnianego. W
Polsce podstawowym zastosowaniem jest spalanie
w piecu domowym lub
przemysłowym, ale traci
na znaczeniu, bo jest trucicielem i zadymiarzem, produktem nieekologicznym

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

Radosnych Świąt
Wielkanocnych
życzy

trzema laty sieci bazującej
na kablach miedzianych,
która również zapewnia
dostęp do szybkiego Internetu. Koszt budowy
przyłączy do poszczególnych posesji na terenach
wiejskich na etapie realizacji inwestycji pokryje
firma Orange. Natomiast
mieszkańcy będą korzystać z Internetu, a także
innych usług oferowanych
przez firmę Orange, zgodnie z aktualnym ogólnopolskim cennikiem, nie
ponosząc dodatkowych
opłat związanych z budową przyłączy. Tym samym
Gmina Sulęcin będzie
pierwszą gminą w Polsce,
w której superszybki Internet będzie dostępny
dla wszystkich chętnych
mieszkańców miejscowo-

SPOŁEM SULĘCIN

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4
GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

CHRZAN
300 G

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

299 zł
od 18.03 do
25.03.2016

529 zł
RĘCZNIK KUCHENNY
NAJDŁUŻSZY REGINA
2 SZT.
od 11.03 do
17.03.2016

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. Kościuszki 38
Polub nas na Facebooku!

www.Facebook.com/sPolemsulecin
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ści sołeckich. Ten jedyny
w kraju projekt pozwoli
wyrównać dysproporcje
w dostępie do Internetu
pomiędzy mieszkańcami
miasta, a mieszkańcami
terenów wiejskich. Realizacja projektu „Włączmy
się” to także wypracowanie
modelowego podejścia do
współpracy jednostki samorządu terytorialnego
i operatora, które może
być przykładem dla innych
gmin w Polsce, otwierając
dla ich mieszkańców drogę do „cyfrowego okna” i
nowoczesności.
W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace projektowe związane z
rozbudową sieci szerokopasmowej. Jest to ostatni
moment na wypełnienie
deklaracji i zgłoszenie
zapotrzebowania na wybudowanie bezpłatnego
przyłącza internetowego.
Deklarację można pobrać
ze strony internetowej

www.sulecin.pl oraz w
Urzędzie Miejskim w Sulęcinie. Wypełnione deklaracje będą przyjmowane
w Urzędzie Miejskim, pokój nr 5, do dnia 30 marca
2016 r.
11 marca 2016 r. Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz przedstawiciel
Orange Polska podpisali
porozumienie o współpracy w ramach realizacji inwestycji na terenie Gminy
Sulęcin. W ciągu najbliższych miesięcy firma Orange opracuje dokumentację
projektową oraz wystąpi
o uzyskanie wszelkich
niezbędnych
pozwoleń
związanych z rozbudową
szkieletowej sieci szerokopasmowej. Pierwsze prace
budowlane zaplanowane
zostały na czerwiec tego
roku. Zgodnie z opracowywanym harmonogramem
inwestycja powinna zostać
zrealizowana do końca
2016 roku.
(UM)

i uciążliwym (pyły, żużle).
Racjonalnie myśląc, już
dziś trzeba zamknąć przynajmniej połowę kopalni.
Historyczny czas górnika
przemija i musi on szukać
– a jeszcze lepiej – tworzyć
nowe miejsca pracy poza
górnictwem.

się z podobnym problemem, co Kraków – w okresie grzewczym, przy braku wiatrów nad miastem
tworzy się smog głównie
z pyłów węglowych spalanych w piecach. Skutek jest
taki, że w powietrzu (wieczorem zwłaszcza) widać i
czuć, że grzejemy.

Odnawialne
źródła
energii (OŹE). Dlaczego
odnawialne, bo cały czas
otoczenie dostarcza je w
nieograniczonej ilości i w
procesie odnowy przyrodniczej. To energia ziemi,
wody, słońca, wiatru ale też
biomasa, geotermia, biopaliwa, produkcja i odzysk
biogazów, energia skojarzona, fale i pływy morskie.
W dodatku ilość tej energii
jest ogromna. Przyjmuje
się, że obecnie cała ludzkość zużywa tyle energii
ile wynosi ok. 10 % energii
wiatru na kuli ziemskiej –
inaczej: z wiatru możemy
pozyskać 10 razy więcej
energii, niż potrzebuje cała
ludzkość. Jeszcze więcej
energii można pozyskać
ze Słońca. Trzeba podkreślić, że w większości energia pozyskiwana z OŹE
jest darmowa lub prawie
darmowa. Kosztuje jedynie jej przetworzenie. Taka
energia zwykle nie dymi,
nie truje, nie produkuje
CO2, nie wysyła w atmosferę szkodliwych związków
chemicznych, nie niszczy
warstwy ozonowej Ziemi.
Sulęcin. Małe powiatowe miasto leżące w dolinie
Postomii. Obecnie boryka

A można inaczej. Od lat
z powodzeniem był stosowany program dopłat do
instalacji solarnych, które
dogrzewały wodę w domach, miał jedną podstawową wadę – z dopłaty
państwowej wynoszącej
45 %, banki zabierały aż 25
%, a inwestorowi zostawało tylko 20 % dofinansowania. Reszta to typowy
kredyt.
Nowy program o nazwie
PROSUMENT to dotacja 40
% oraz w pozostałej części
kredyt oprocentowany tylko 1 % w skali roku, czyli
poniżej inflacji. Prosument
ma tę zaletę, że inwestycję
można zrealizować nie tylko poprzez bank, a również
poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
(nasz w Zielonej Górze
nie wiedzieć dlaczego nie
przystąpił do programu
– sprawdziłem) oraz poprzez samorządy lokalne.
Zaletą Prosumenta jest to,
że oprócz solarów można
zainwestować w fotowoltaikę, wiatraki, spalarnie
biomasy, kogenerację i
tym samym produkować
własny prąd i ciepło. Roz-
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s. 4
liczanie produkcji prądu
również uproszczono –
wystarczy zgłoszenie do
zakładu energetycznego i
drugi licznik – nadprodukcja własnego prądu stanowi zysk wytwórcy. Aktual-

nie Gmina Sulęcin rozważa
przystąpienie do programu Prosument.
KAWKA jest kolejnym
programem finansowania
inwestycji związanych z
OŹE. Ma ograniczyć emisję
CO2, poprawić parametry
energetyczne budynków

5
wielorodzinnych
oraz
uczynić życie w mieście
przyjemniejszym i zdrowszym. Tutaj dofinansowanie może sięgać nawet 90
% (dotacja 50% i pożyczka
40%). Niewiele jest takich
wysokich dopłat. Od nas
zależy, czy tę szansę wyko-

rzystamy.
Niedawno czytałem wypowiedź Burmistrza, że
w Sulęcinie ma powstać
pływalnia – może tę inwestycję oprzeć na źródłach
geotermalnych jak w 3-tysięcznym Uniejowie, które
mocno tym się reklamuje.

SULĘCIN

Wielki sukces koncertu charytatywnego
„Ręce dla Mirka”
- Koncert był strzałem w
dziesiątkę – cieszy się Monika Stegeman, jeden z
organizatorów zbiórki na
rzecz zakupu protez rąk
dla Mirka Nadobnika –
Zbiórka jednak nadal trwa i
już planujemy kolejne akcje
– dodaje.
Z biletów na koncert,
datków do puszek i dochodów z aukcji udało się
zebrać łącznie ponad 35
tys. zł. Do tego trzeba dodać datki od dużych sponsorów. Całą jedną protezę
sfinansuje …..(jej koszt to
ponad 60 tys. zł!). Do tego
5 tys. zł przekazał Bank
Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim i 2 tys. zł Stowarzy-

szenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie.
- Prosiłem Boga o kwiat,
dostałem ogród. Prosiłem
Boga o drzewo, dostałem
las. Prosiłem Boga o przyjaciela, dostałem WAS – powiedział podczas koncertu

bardzo wzruszony Mirek.
Obecnie trwa zbiórka
przez portal www.siepomaga.pl i z 1% od podatku. Organizatorzy: Monika Stegeman, Przemek
(„Madman”) i Agnieszka
Dulik planują też następną akcję podczas Jarmarku

Koguciego, który odbędzie się w Niedzielę Palmową 20 marca. Na specjalnym stoisku będzie można
kupić wyroby rękodzieła, z
których dochód zasili subkonto Mirka w Fundacji
Sedeka.
Bardzo możliwe, że już
wkrótce spełni się największe marzenie Mirka. Dla
nas złapanie za ucho od
kubka od herbaty, zjedzenie nożem i widelcem posiłku, chwycenie klamki od
drzwi to normalna sprawa.
Dla Mirka protezy rąk będą
magicznym kluczem do
wykonywania tych wszystkich czynności samodzielnie.
(Adam Piotrowski)

Geotermię i inne OŹE wykorzystać do ogrzewania i
zasilania budynków w mieście i tym samym poprawić
warunki zdrowotne i finansowe życia mieszkańców.
Sulęcin Zdrój – to brzmi
ciekawie!

OŹE w Sulęcinie – to
jest przyszłość. A kowal i
górnik niech zostaną jedynie wspomnieniem przemijających czasów.
Stanisław Przybylski

W SKRÓCIE:
LUBNIEWICE

Przetarg na odbiór odpadów
rozstrzygnięty
Przetarg wygrała firma LS-PLUS z Plewisk, posiadająca swój oddział w Gliśnie.
Nowa firma (wcześniej był
to sulęciński ZUK) będzie
odbierać odpady komunalne na terenie gminy
Lubniewice od 1 marca
2016 r. do 28 lutego 2018

r. Ze względu na wysokie koszty usługi gmina
zdecydowała, że odpady
segregowane będą odbierane raz na miesiąc.
Harmonogram
odbioru
dostępny jest na stronie
www.lubniewice.pl.
(SAM)

LUBNIEWICE

Przedszkole w Gliśnie odnowione
Gmina gruntownie wyremontowała przedszkole w
Gliśnie. Wymieniono podłogi i oświetlenie. Ściany i
drzwi zostały pomalowane. Oprócz tego do pla-

cówki trafiły nowe meble,
zestawy stołów i krzeseł,
tablice magnetyczne i inne
pomoce do nauki. Koszt
remontu wyniósł 55 tys. zł.
(SAM)
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Halowy Turniej Orlików
o Puchar Prezesa CZG-12
6 marca w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie rozegrany został Halowy Turniej
w Piłkę Nożną o Puchar Prezesa
Celowego Związku Gmin CZG12. Organizatorem turnieju pod
patronatem CZG-12 był Zarząd
Stali Sulęcin. Niepowtarzalną atmosferę stworzyli na trybunach
rodzice młodych „Stalowców”.
W turnieju wystąpiło pięć drużyn: Lubniewiczanka Lubniewice, Toroma Torzym, Warta
Słońsk, Perła Cybinka i Stal
Sulęcin. Nie dojechała, mimo
wcześniejszego zgłoszenia drużyna Odry Górzyca. Grano systemem każdy z każdym, a mecz
trwał 10 minut.
Trener młodych „Stalowców”
Andrzej Wypych skorzystał w
turnieju z 13 zawodników: Michał Kołosowski, Błażej Kubiak,
Mateusz Kędzior, Mateusz Wyporek, Daniel Kaczmarek, Eryk
Małkiewicz, Jakub Grobelny,
Aleksander Brudnowski, Kamil Barmuta, Dominik Matelski, Oscar Śliwiński, Wiktor
Glinczewski i Szymon Bęben.

Była to drużyna złożona z żaków i orlików. Trener dał pograć
wszystkim, więc na wyniki trzeba
spojrzeć też przez pryzmat wieku zawodników. W pierwszym
spotkaniu naszych zawodników
było widać tremę. Po zaciętym
meczu przegrali z Toromą 1:2.
Później porażka 0:3 z Wartą, zwycięstwo z Perłą 2:0 i w ostatnim
meczu porażka ze swoimi starszymi kolegami z Lubniewic 0:4.
Bramki dla Stali w turnieju zdobyli: Szymon Bęben, Eryk Małkiewicz i Mateusz Wyporek.
Końcowa klasyfikacja:
1 Lubniewiczanka Lubniewice
2 Warta Słońsk
3 Toroma Torzym
4 Stal Sulęcin
5 Perła Cybinka
Najlepszym
zawodnikiem
został wybrany Mikołaj Borowski z Warty, a najlepszym
bramkarzem Błażej Kubiak ze
Stali. Tytuł króla strzelców zdobył strzelając 6 bramek, Alan
Rychlik z Toromy Torzym.
Puchary
wręczał
przedstawiciel
Celowego
Związku

Gmin CZG-12, członek zarządu p. Piotr Jacykowski.
Na duże słowa uznania zasługują
rodzice naszych młodych piłkarzy. Ubrani w koszulki klubowe
głośno dopingowali swoje pociechy. Pomagała im w tym syrena strażacka. Rodzice pomogli
też w organizacji turnieju. Dziękujemy im za zaangażowanie i za
to, że razem „TWORZYMY HISTORIĘ”. Wyniki przyjdą z czasem,
a postępy jakie młodzi piłkarze
robią pod okiem Andrzeja Wypycha są widoczne gołym okiem.
Na turnieju był obecny także trener seniorów Arkadiusz
Dragon.
Zawody
sędziował
Jerzy Wojciechowski.
Dziękujemy Celowemu Związkowi Gmin CZG-12 za patronat nad turniejem. Zarząd Stali Sulęcin ma nadzieję, że nie
jest to ostatnia impreza, którą razem zorganizowaliśmy.
Celowy Związek Gmin CZG-12
przyjacielem Stali Sulęcin!
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Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NAPRAWA PLANDEK
(drobna produkcja)

stelarze

dOstawcze
namiOty

gabaryty
naczePy

PrzyczePki

Paweł Olszewski

Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie
tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl
(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

Tekst i foto. Madman

SULĘCIN

Ulica Miła do naprawy
- Najwyższy czas, żeby ten fragment ulicy Miłej doprowadzić do normalnego stanu – mówi mieszkaniec Sulęcina Leszek Łuczyński – Jak popada deszcz tamtędy
nie można przejść – dodaje.
Sprawdziliśmy sytuację na
miejscu. Faktycznie nawierzchnia końcowego odcinka ul. Miłej
pozostawia wiele do życzenia.
W drodze wyżłobione są dwie
duże koleiny. Nie trzeba deszczu, żeby się tam zwyczajnie pobrudzić. – Tą drogą chodzi sporo
osób, m.in. działkowicze, spacerowicze – podkreśla pan Leszek
– od wielu lat prosiłem jeszcze
byłego burmistrza Michała Dep-

tucha, żeby wyrównać nawierzchnię i utwardzić jakimś tłuczniem.
Z roku na rok mi obiecywano, że
będzie to zrobione i nic z tego ni
wyszło – dodaje zdenerwowany.
O plany względem ul. Miłej zapytaliśmy sulęciński magistrat.
– Droga na ul. Miła jest wyrównywana przy użyciu równiarki dwa
razy w roku – mówi Agnieszka
Mazurczak, kierownik Wydziału
Promocji i Rozwoju Gospodar-

!!

!
N
O

ÓR

(wjazd do Sulęcina)
czego w gminie – w najbliższym
czasie nie jest planowane położenie dywanika asfaltowego w tym
odcinku drogi – dodaje.
Adam Piotrowski
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Dobre warunki
dla sportu

Specjalnie dla Babć
i Dziadków

Budowa certyfikowanego stadionu lekkoatletycznego jest pierwszym krokiem do powstania nowoczesnego kompleksu sportowego na Winnej Górze
Jesienią ubiegłego roku
rozpoczęto prace mające na celu przebudowę i
wzbogacenie istniejącego
stadionu lekkoatletycznego o elementy dodatkowej
infrastruktury sportowej,
pozwalające na dbanie o
kondycję, rozwijanie talentów sportowych oraz
organizowanie zawodów
lekkoatletycznych. Po zakończeniu prac budowlanych rozpocznie się procedura certyfikacji stadionu,
którą przeprowadzi niezależna komisja Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
Dostosowanie standardu
sulęcińskiego
stadionu
lekkoatletycznego do aktualnych wymogów i potrzeb mieszkańców gminy,
jest pierwszym z etapów
kompleksowej
rewitalizacji miejskich obiektów
sportowych, zlokalizowa-

W SKRÓCIE:

SULĘCIN

W Przedszkolu nr 2 im.
Małych Odkrywców w
miesiącu lutym odbyły
się wyjątkowe spotkania,
na które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy, bowiem Dzień Babci
i Dziadka. Dziadkowie i
Babcie licznie przybyli na
uroczystości, które każda grupa organizowała
indywidualnie. W przygotowanych
częściach
artystycznych Dziadkowie
mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta. Przedszkolaki śpiewały
piosenki, tańczyły i recy-

nych na Winnej Górze. W
październiku 2015 roku
Gmina Sulęcin wystąpiła
do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na cele społeczne
działki nr 100/5, obręb 48
Sulęcin, czyli lasku znajdującego się za stadionem
miejskim. Na tym pięknym, zadrzewionym terenie, planowane jest wytyczenie tras biegowych.
Środki finansowe na realizację kolejnych etapów inwestycji, zmierzających do
wybudowania w Sulęcinie
nowoczesnego kompleksu
sportowego, oferującego
szeroki wachlarz możliwości aktywnego wypoczynku, Gmina Sulęcin planuje
pozyskać w ramach Programu Interreg VA.
(UM)

Gmina powierzyła realizację XV Zlotu Obywateli
Rzeczpospolitej Ptasiej Towarzystwu Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”. Zlot
odbędzie si 23 kwietnia.
Przewidziane są jak zwykle
wycieczki, prelekcje i kon-

kursy związane z ptakami.
Będzie też nadanie honorowego obywatelstwa
Rzeczpospolitej
Ptasiej.
Każdy uczestnik otrzyma
kolejny stempel w swoim
paszporcie i okolicznościową monetę.
(SAM)

SULĘCIN – GORZÓW WLKP.

Dwa razy do tej samej rzeki
Wojewoda Lubuski powołał sulęcińskiego działacza
partii Prawo i Sprawiedliwość Bogdana Trzpisa na
szefa Inspekcji Transportu
Drogowego w Gorzowie
Wlkp. B. Trzpis był już szefem inspekcji przez 8 mie-

sięcy w 2008 r. Odszedł
w atmosferze skandalu.
Zarzucano mu nierówne
traktowanie pracowników.
On sam twierdził, że była
to decyzja polityczna. Ponowne powołanie zapewne taką nie jest…
(SAM)

Szpital zamknięty dla
odwiedzających
Z powodu okresu licznych
zachorowań na choroby
wirusowe dyrekcja szpitala
wydała zakaz odwiedzin

zaprasza do zakupów

349,00

zł

(1 tona w opak. BIG-BAG, w cenie dostawa kurierska)

kostka granitowa szara lub
szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17

260,00

zł

(1 tona w opak. BIG-BAG plus transport loco Strzegom)

tel. 884-990-505

„U Beaty”

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU
• 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

Natalia Keffler

Obywatele Rzeczpospolitej Ptasiej
znów zawitają do Słońska

POWIAT SULĘCIŃSKI

Franczak Design Sp. z o.o.
grys jasny ogrodowy 8-16mm

towały wierszyki. Goście
byli poruszeni, a w oczach
niektórych można było dostrzec łzy wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Kolejną
niespodzianką
dla naszych gości były
własnoręcznie wykonane
przez dzieci upominki. Na
koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami
domowego wypieku. Spotkania przebiegały w serdecznej atmosferze.

SŁOŃSK

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

pacjentów. Zakaz obowiązuje do odwołania. (SAM)
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ROZMOWA PRZEKROJU

„Oprócz treningów duży nacisk kładziemy na wychowanie podopiecznych”
Z Wojciechem Lencewiczem, prezesem Stowarzyszenia i trenerem Parafialnej Akademii Piłkarskiej Bosko rozmawia Adam Piotrowski.
Przekrój Lokalny: Od jakiegoś
czasu w Sulęcinie zrobiło się
głośno o wciąż rozrastającej się
grupie młodych piłkarzy szlifującej swoje umiejętności pod
sztandarem św. Jana Bosko. Kiedy powstała Parafialna Akademia Piłkarska Bosko, skąd wziął
się pomysł i nazwa?
Wojciech Lencewicz: Grupa zawiązała się z inicjatywy rodziców
się na przełomie października i
listopada. Wtedy zwróciliśmy się
do księdza proboszcza Piotra
Mazurka, by wziął nas pod swoje
skrzydła. Ksiądz zgodził się, żeby
Akademia powstała przy parafii.
Od razu podjęliśmy też działania by założyć stowarzyszenie.
Na spotkaniach założycielskich
pojawiało się ok. 20-30 rodziców. Na jednym z nich rodzice w
głosowaniu zadecydowali, by to
właśnie św. Jan Bosko, założyciel
zgromadzenia Salezjanów, którzy
prężnie działają na rzecz duszpasterstwa młodzieży, został patronem Akademii.
PL: Czyli działacie już jako stowarzyszenie?
WL: Tak, jesteśmy już zarejestrowani, nasza siedziba jest w parafii i tam się spotykamy. Raz w

miesiącu odbywają się
zebrania zarządu stowarzyszenia.
Zarząd
liczy 11 osób i należą
do niego rodzice oraz
trenerzy.
PL: Jak dużo dzieci
rozpoczęło treningi w
Akademii?
WL: Na początku postanowiliśmy, że będą to
dwie grupy – żaki i orliki. Żaków było ok. 30 a orlików
ok. 20. Szybko jednak zaobserwowaliśmy, że zaczęło się do nas
zgłaszać dużo rodziców z dziećmi
5-6 letnimi. Dlatego postanowiliśmy utworzyć dla nich grupę
skrzatów, która teraz jest najliczniejsza, bo zapisanych jest ponad
40 osób. Na dzisiaj mamy złożone
92 deklaracje członkowskie.
PL: Ilu trenerów szkoli w Akademii?
WL: Obecnie mamy czterech trenerów. Wszyscy są licencjonowanymi trenerami, mają ukończone
kursy UEFA C uprawniające do
szkolenia dzieci do lat 12 i UEFA
B uprawniające do szkolenia również powyżej wieku 12 lat. Niedawno do składu trenerskiego
dołączył pan Ryszard Dębowski,

który razem ze mną prowadzi najmłodszą grupę skrzatów. Bardzo
cenimy sobie pomoc uczniów z I
Liceum Ogólnokształcącego, którzy jako wolontariusze, asystenci
pomagają nam w treningach.
PL: Jesteście dla mnie trochę
fenomenem. Działacie od końcówki ubiegłego roku, a już
tyle chętnych do gry w piłkę, na
twarzach dzieci ogromny entuzjazm, rzesze rodziców kibicujących głośno na turniejach...
Okazuje się że w naszej sulęcińskiej społeczności było duże
zapotrzebowanie na powstanie
Akademii?
WL: Myślę, że wynika to z tego,
że w Akademii ludzie spotykają
się całymi rodzinami. Zarówno w
tygodniu, jak zawożą swoje dzieci

na treningi, przed turniejami, gdy mamy spotykają
się i robią górę kanapek
oraz podczas samych turniejów, kiedy wspólnie kibicują swoim pociechom.
W czasie turniejów rodzice
i przyjaciele piłkarzy z Bosko dają z siebie wszystko.
Widać więc, że w Akademię angażują się nie tylko trenujące dzieci, które
oczywiście są w centrum,
ale również ich rodzice.
Jako trenerzy duży nacisk kładziemy na wychowanie podopiecznych. Zwracamy uwagę nie tylko
na postępy w grze, ale także na
zachowanie, a czasami również
oceny w szkole.
PL: Jak wygląda sytuacja z infrastrukturą do gry? Przy takiej ilości podopiecznych może to być
problem?
WL: Obawialiśmy się trochę zimy,
gdy wszystkie treningi muszą się
odbywać pod dachem, ale dzięki
życzliwości dyrektorów I Liceum
Ogólnokształcącego i Szkoły
Podstawowej mieliśmy gdzie
ćwiczyć. Na wiosnę na pewno
wyjdziemy z sal gimnastycznych.
Część treningów będzie się odby-

wać na Orliku. Zwróciliśmy się też
z prośbą o pomoc do burmistrza
i starosty, by móc zaadoptować
boisko do piłki przy Zespole Szkół
Licealnych i Zawodowych.
PL: Jakie plany na najbliższy
czas?
WL: Plany są ambitne. Zgłosiliśmy
drużyny żaków i orlików do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Od
kwietnia do czerwca dzieci będą
uczestniczyły w rozgrywkach.
Planujemy też różne turnieje,
przynajmniej jeden lub dwa w
miesiącu, żeby dzieci mogły grać
nie tylko między sobą, ale też z
innymi drużynami. Dotychczas
uczestniczyliśmy już w 14 różnych turniejach na terenie powiatu i województwa.
Nasze plany są częściowo uzależnione od funduszy jakimi będziemy dysponować. Tutaj ogromne
podziękowania należą się wielu
sponsorom, którzy nas wspierają
i rodzicom, którzy płacą comiesięczne składki. Dziękujemy też
za wsparcie mentalne, z którym
często się spotykamy. To dla nas
bardzo ważne, że ludzie popierają kierunek, który obraliśmy.
PL: Dziękuję za rozmowę
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SULĘCIN Termin na zgłoszenie zapotrzebowania na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków upływa 15 kwietnia

Mieszkańcy wsi mniej
zapłacą za ścieki
W związku z planowanym
przystąpieniem Gminy Sulęcin
do naboru wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
prosimy mieszkańców terenów
wiejskich, na których nie została wybudowana sieć kanalizacji
sanitarnej, o zgłaszanie potrzeby wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenach swoich posesji. Wypełnione deklaracje przystąpienia
do projektu prosimy dostarczyć
do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, pokój nr 5, w terminie
do 15 kwietnia 2016 r. Zebrane
deklaracje będą podstawą do
sprawdzenia prawnych i technicznych możliwości wybudowania instalacji na terenie poszczególnych posesji. Posłużą
one również do przygotowania
dokumentacji projektowej oraz
terminowego
skompletowania wszystkich dokumentów
potrzebnych do aplikowania o
środki unijne. Ze względu na
długotrwały i skomplikowany proces przygotowywania
dokumentacji i uzyskiwania
wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją
ww. inwestycji, Gmina Sulęcin
zdecydowała się na rozpoczęcie działań przygotowawczych

przed ogłoszeniem warunków
przystąpienia do konkursu. W
momencie ogłoszenia warunków przystąpienia do konkursu
przez instytucję zarządzającą,
zorganizowane zostaną spotkania informacyjne z mieszkańcami sołectw, w czasie których
pracownicy Urzędu Miejskiego
oraz specjaliści z zakresu gospodarki ściekowej przedstawią
mieszkańcom aktualne informacje o kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
stosowanej technologii oraz
zasadach eksploatacji instalacji.
Zgodnie z posiadanymi obecnie informacjami, ogłoszenie
naboru wniosków na budowę
przydomowych instalacji do
oczyszczania nieczystości płynnych, zaplanowane jest na połowę 2016 roku. Przybliżony koszt
jednostkowy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
wynosić będzie około 10.000 zł.
Ostateczny koszt wybudowania instalacji do oczyszczania
nieczystości płynnych zostanie
ustalony w wyniku przetargu,
w ramach którego wyłoniony
zostanie wykonawca inwestycji.
Zgodnie z aktualnymi informacjami, dofinansowanie inwestycji wynosić będzie 63,63 %. Pozostała część kosztów budowy

SULĘCIN / WĘDRZYN

Karnawałowy bal przebierańców
Czas od święta Trzech Króli do
Środy Popielcowej, która oznacza
początek wielkiego postu i oczekiwanie na Wielkanoc, to okres
zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Dawniej w zapusty jedzono dużo tłustych dań.
W tym czasie smażono pączki czy
faworki.
W Tłusty Czwartek w Szkole
Podstawowej w Wędrzynie odbył się Bal Karnawałowy. Tego
dnia sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę
pełną księżniczek, wróżek, piratów, kowbojów i innych postaci z
bajek. Zabawę dla najmłodszych

poprowadził prawdziwy wodzirej, który nie pozwolił nikomu
się nudzić. Przy dźwiękach muzyki dzieci mogły pobawić się
ze szkolnymi kolegami, a także
nauczycielami. Były korowody,
kółeczka, pociągi, węże i tańce w
parach. Dla starszych uczniów z
klas IV – VI zorganizowana została
popołudniowa dyskoteka.
Ten dzień na pewno na długo
zostanie w pamięci dzieci, szczególnie tych najmłodszych, które
pierwszy raz miały okazję wziąć
udział w takiej zabawie, w murach naszej szkoły.
A. Gajewska

instalacji, pokryta zostanie ze
środków Gminy Sulęcin oraz z
wkładu własnego mieszkańców.
Ostateczny podział procentowy
tej części kosztów inwestycji
(czyli 36,37 % kosztów całkowitych) pomiędzy środki finansowe Gminy Sulęcin oraz wkład
własny mieszkańców, zostanie
ustalony na podstawie ilości zebranych deklaracji i oszacowania całkowitego kosztu inwestycji. Dofinansowaniem nie będą
mogły zostać objęte już wybudowane instalacje do oczyszczania nieczystości płynnych.
Deklaracje
przystąpienia
mieszkańców do projektu mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie prywatnych posesji,
nie objętych aglomeracją, można pobrać ze strony internetowej Gminy Sulęcin www.sulecin.pl oraz w Urzędzie Miejskim
w Sulęcinie (pokój nr 5).
(UM)

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl
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Przedszkolaki w odwiedzinach
u turskich seniorów
Pod koniec lutego 5-latki z
Przedszkola nr 2 im. Małych
Odkrywców
odwiedziły
DPS w Tursku. Dzieci poprosiły, aby wszyscy przenieśli się miesiąc wstecz,
kiedy to kalendarz wskazywał wyjątkową datę 21 i 22
stycznia, czyli Dzień Babci
i Dziadka. Przedszkolaki
zaprezentowały program
artystyczny: wiersze okolicznościowe,
piosenki,
taniec, które zakończyły

się wspólną zabawą. Dzieci z uśmiechem podarowały
pensjonariuszom
własnoręcznie wykonane

SULĘCIN / DŁUGOSZYN

upominki. W podziękowaniu otrzymały słodkości.
Występy przedszkolaków
sprawiły ogromną radość

seniorom, na twarzach
których przeplatały się łzy
wzruszenia z radosnym
uśmiechem.
(N. Keffler)

SULĘCIN

Umowa na współfinanso- Wyższe bonifikaty przy
wanie budowy chodnika wykupie nieruchomości
W dniu 24 lutego 2016 r.
Bonifikaty w wysokości
w Drogominie
Rada Miejska w Sulęcinie 85%, obowiązujące na tePo wielu miesiącach burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ejchartowi udało się
wynegocjować współfinansowanie inwestycji polegającej na dokończeniu
budowy chodnika w miejscowości Drogomin. Inwestycja ta wpłynie zarówno
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi jak
i innych użytkowników
drogi. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki
zaproponowaniu współfinansowania wydatków
z budżetu Gminy Sulęcin.
Radni Rady Miejskiej w
Sulęcinie przychylili się

do propozycji burmistrza
i w dniu 24 lutego 2016 r.
przegłosowali uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa lubuskiego w wysokości 222.718
zł na realizację inwestycji
w Drogominie. W chwili
obecnej burmistrz prowadzi negocjacje w sprawie
innych dróg na terenie
Gminy, deklarując współfinansowanie inwestycji
ze środków finansowych
Gminy, ponieważ potrzeby
inwestycyjne w tym zakresie są ogromne.
(UM)

uchwałą Nr XVII/104/16
przywróciła bonifikaty w
wysokości 85% przy sprzedaży mieszkań komunalnych, których właścicielem
jest Gmina Sulęcin. Do
sprzedaży przeznaczone
zostały mieszkania w budynkach, w których w poprzednich latach lokatorzy
wykupili chociaż jeden lokal i Gmina Sulęcin nie jest
już właścicielem całego
budynku. Wprowadzenie
bonifikaty pozwala zainteresowanym mieszkańcom
na wykup zajmowanego
przez nich lokalu za jedyne
15 % wartości.

renie Gminy Sulęcin, zostały zmniejszone w czerwcu
2012 r. do wysokości 50 %
wartości nieruchomości.
Mieszkańcy wielokrotnie
zwracali się do obecnego
burmistrza Pana Dariusza
Ejcharta o przywrócenie
wyższych bonifikat, ponieważ zainteresowani są
wykupem mieszkań, w których mieszkają od lat i niejednokrotnie ponosili duże
nakłady na remonty i modernizacje, a ze względów
finansowych nie stać ich na
wykup po obowiązujących
stawkach lub kupno nowego mieszkania.
(UM)
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TORZYM

Śpiewali na potęgę
Dzień 13 lutego 2016 roku w Torzymiu zapisał
się w historii jako kolejne święto piosenki „Od
przedszkola do… Gimnazjum” W auli   Gimnazjum im. Ks. Twardowskiego, na nowej scenie,
wystąpiło ok. 40 uczestników VI Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Uczestnikami były dzieci
i młodzież z całej gminy,
którzy zostali wytypowani,
a następnie przygotowani przez swoich opiekunów, by rywalizować w 4
kategoriach wiekowych.
Występy dzieci i młodzieży oceniało 5-cio osobowe jury, które mogło
przyznać
maksymalnie
100 punktów. W kategorii
„przedszkola” wyróżnienie otrzymało Publiczne
Przedszkole z Torzymia
zdobywając 89,5pkt., w kategorii „klasy 4- 6” wyróżnienie przyznano zespołowi ze Szkoły Podstawowej
w Torzymiu, który wyśpiewał 90 pkt. W kategorii klasy gimnazjalne wyróżnienie przypadło Martynie
Bazan, która zdobyła 94
pkt. Wyróżnienie w klasach
1-3, a zarazem GRAND PRIX

Konkursu zdobył zespół
ze Szkoły Podstawowej w
Gądkowie Wielkim zdobywając 94,75 punktów.
Wszystkim wykonawcom
serdecznie dziękujemy, a
wyróżnionym gratulujemy. Dziękujemy też bardzo
gorąco wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniu
imprezy, m.in. panu Mariuszowi za opracowanie
graficzne dyplomów, rodzicom i znajomym, którzy
dowieźli swoje pociechy
na konkurs. Szczególne
podziękowania składam
pani Katarzynie Kalisiak
oraz jej tancerkom z Zespołu „GO” za świetny występ, podczas którego jury
mogło podliczyć głosy
uczestników konkursu.
Tekst: HalinaTyliszczak
Przewodnicząca GKPiRPS
Fot. Przemysław Mielczarek

Zatrudnię na terenie Sulęcina personel sprzątający z grupą lub orzeczeniem o niepełnosprawności.
Elastyczne godziny pracy.

Tel. 511 225 133
Kamila.Piotrowska@onet.eu

www.przekrojlokalny.pl
Codziennie najświeższe informacje

z Sulęcina, Lubniewic, Torzymia,
Krzeszyc i Słońska

Przekrój Lokalny - i wiesz co w trawie piszczy
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W SKRÓCIE:

SULĘCIN

Jak pozbyć się przeterminowanych leków
Skontaktowała się z nami czytelniczka z pytaniem: co zrobić z przeterminowanymi lekami?
- Mieszkańcy mają obowiązek oddawania przeterminowanych medykamentów w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długoszynie – usłyszeliśmy w magistracie. Wyrzucanie starych leków do kosza z odpadami komunalnymi jest zabronione.
- Porządkowałam apteczkę i znalazłam prawie całą
reklamówkę wszelkich tabletek, maści i syropów,
które były już po terminie.
Zaszłam do dwóch aptek,
skąd odesłano mnie z kwitkiem – relacjonuje nam sulęcinianka.
Na szczęście konieczność
zawożenia przeterminowanych leków do PSZOK w
Długoszynie jest tymczasowa. Sulęciński magistrat
jest w trakcie procedury
zakupu pojemników do
odbioru niepotrzebnych
lekarstw. Pojemniki zostaną ustawione w wybranych aptekach w Sulęcinie
oraz w aptece w Wędrzynie (dokładną listę aptek,
w których pojawią się pojemniki zamieścimy wkrótce na naszym portalu
www.przekrojlokalny.pl).
Do nich mieszkańcy gminy
będą mogli bez żadnych
opłat wyrzucić stare leki ze
swojej apteczki.
Ze zbadaniem faktycznego stanu prawnego,
o tym jak postępować z
przeterminowanymi lekami mieliśmy na początku
spory kłopot. Informacje,
które zebraliśmy znacznie się od siebie różniły.
Niektóre źródła mówią o
tym, że leki można wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi (taką
informację usłyszeliśmy
w Lubuskiej Okręgowej
Izbie Aptekarskiej). Zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach istnieje konieczność oddzielania od-

padów niebezpiecznych
ze strumienia odpadów
komunalnych. Okazuje się
jednak, że wszystko zależy od tego, jak konkretna
gmina definiuje „odpady
niebezpieczne”. Zgodnie
z Regulamin Utrzymania
Czystości w gminie Sulęcin
medykamenty należą do
tej kategorii (razem z chemikaliami) i dlatego gmina
prowadzi ich selektywną
zbiórkę.
Niektóre gminy jednak
nie zdecydowały się segregować starych medykamentów. Tak postępuje
np. Zielona Góra, gdzie
przeterminowane leki oraz
sprzęt medyczny uważane
są za odpady komunalne i można je wyrzucać
do zwykłego kosza. Za
niebezpieczne uznaje się
tylko leki stosowane w terapiach nowotworowych.
Te jednak i tak używane są
wyłącznie w placówkach
służby zdrowia.
Takie podejście do problemu z pewnością jest tańsze
(utylizacja selektywnie zebranych medykamentów
jest bardzo droga), ale budzi też sporo kontrowersji.
Leki zbudowane są z szeregu związków chemicz-

SULĘCIN / WĘDRZYN

Gmina zadeklarowała
przejęcie Przedszkola
Wojskowego w Wędrzynie
Wychodząc naprzeciwko potrzebom mieszkańców i mając na względzie
dalszy rozwój demograficzny naszej gminy, w dniu
24 lutego 2016 r. radni
Rady Miejskiej w Sulęcinie
pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały, przedłożony przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta i
podjęli uchwałę w sprawie
wyrażanie woli przejęcia i
prowadzenia Przedszkola

Wojskowego Nr 88 w Wędrzynie. W związku z tym
placówka ta z dniem 1
stycznia 2017 roku stanie
się przedszkolem gminnym. Podjęta decyzja zapobiegnie
zamknięciu
placówki, co byłoby nieuniknione w przypadku,
gdyby gmina nie zdecydowała się na przejęcie i prowadzenie przedszkola.
(UM)

nych, które po terminie
ich przydatności stanowią
potencjalne
zagrożenie
dla zdrowia, a nawet życia
ludzi, szczególnie dzieci.
W następnym numerze
Przekroju Lokalnego poinformujemy o tym, gdzie
wyrzucać przeterminowane lekami w pozostałych

gminach powiatu sulęcińskiego. Jeżeli jednak ktoś
natychmiast chce pozbyć
się starych leków i ma
wątpliwości jak postąpić,
zawsze może je oddać do
PSZOK, który działa w każdej gminie.
Adam Piotrowski

OŚNO LUBUSKIE

Przewodniczący brał zbyt
wysoką dietę
Przewodniczący
Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim Henryk Łapko
przez rok czasu pobierał
z urzędu zbyt wysoką dietę za zajmowane stanowisko. Dostawał ok 1400
zł, tymczasem zgodnie
z przepisami mógł dostawać nie więcej niż
1324,85 zł. Uchybienia

nie dopatrzył się prawnik
urzędu, urzędnicy, burmistrz ani nawet nadzór
wojewody, tylko… jeden
z mieszkańców gminy.
Urząd tłumaczy się niedopatrzeniem a H. Łapko obiecuje zwrócić nieprawnie pobraną dietę.
(SAM)
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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
POWIAT SULĘCIŃSKI

Patryk Lewicki odwołany ze stanowiska starosty. Zastąpił go Adam Basiński
<< cd. ze s. 1

Starosta sulęciński Adam Basiński
wionych Lewickiemu. – Nie
stwierdziliśmy, żeby Patryk
Lewicki działał niegospodarnie i na szkodę powiatu –
podkreślał A. Żelechowski.
W obronie P. Lewickiego
stanęli też mieszkańcy powiatu, którzy domagali się
od radnych pozostawienia
go na stanowisku starosty. Przewodniczący Rady
Tadeusz Dąbroś odczytał
fragment listu, który został
podpisany przez 344 osoby. W liście tym czytamy
m.in.: „Grupa radnych domagających się odwołania
starosty Lewickiego, to
rzeczywiście doświadczeni
w bojach o najważniejsze
urzędy w mieście panowie,
popularni nie ze względu
na swoje zasługi i wiarygodność, lecz zatargi, sądy
i niesprawiedliwości. Każdy
z nich już rządził do końca
kadencji i miał szansę realizacji swoich zamierzeń”.
Do wniosku odniósł się
również sam starosta. –
Postawione mi we wniosku
zarzuty są bezzasadne. Nie
wiem czy to hipokryzja, czy
głupota radnych w trosce o
własne, a nie mieszkańców
powiatu dobro – grzmiał z
mównicy Lewicki. Twierdził
też, że to nie on jest winien
tak dużemu zadłużeniu
powiatu, tylko poprzednie
ekipy rządzące, które zaciągały pożyczki. – Z powodu
błędów popełnionych przez
poprzednie zarządy, powiat
będzie musiał spłacić w najbliższym czasie ok 1 mln zł
zobowiązań. Im częściej o
tym mówię, tym mniej staję się wygodny – uważa P.
Lewicki – Ci co chcą mnie

odwołać nie chcą, żeby te
błędy ujrzały światło dzienne – dodaje.
Po odwołaniu P. Lewickiego (i tym samym całego
zarządu powiatu) radny
Mirosław Baranowski zaproponował na stanowisko
starosty dotychczasowego wicestarostę Adama
Basińskiego. W kolejnym
podczas tej sesji tajnym
głosowaniu A. Basiński
uzyskał 13 głosów za, i tym
samym został po raz drugi
w swojej karierze starostą sulęcińskim (pełnił już
tę funkcję w latach 20022006). – Bardzo dziękuję
Radzie za zaufanie. Przed
nami bardzo ważne zadanie wyjaśnienia kwestii fi-

Chrońmy nasze zdrowie i życie – profilaktyka
AIDS/HIV
Jakie sytuacje sprzyjają zarażaniu, jaką drogą
można zarazić się wirusem HIV – na te i wiele
innych pytań 11 lutego odpowiadali uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie podczas Szkolnej Olimpiady Wiedzy AIDS/HIV.
W szranki stanęły zespoły
uczniów klas pierwszych.
W jury zasiadły przedstawicielki
Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sulęcinie,
Joanna Kubicka i Katarzyna Grupińska, a także
pielęgniarka szkolna Ewa
Cichomska oraz pedagog
szkolny Karolina Ignatowicz. Uczniowie zmagali
się z rozwiązaniem testów
i krzyżówek. Na podium
stanęli uczniowie klasy IB
ZSZ, którzy w najwyższym
stopniu wykazali się wiedzą, tak istotną w dobie

XXI wieku. Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy
I technikum w zawodzie
technik logistyk , a trzecie
klasy I LO A.
Dyrektor szkoły Grażyna
Sobieraj pogratulowała
uczestnikom Olimpiady,
wyróżnionym
wręczyła nagrody, a wszystkim
uczniom materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki AIDS/HIV. Dbajmy
o nasze zdrowie i życie.
Bądźmy z profilaktyką na
TY.
Karina Rogowska

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 budynkowych

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

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

tel. 502 678 287
782 249 372
e-mail: geopoziom@op.pl

GEODEZJA

stało się 5 osób z listy komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej z ramienia
którego P. Lewicki pełnił
funkcję starosty. Przynajmniej dwie z tych osób zagłosowały za odwołaniem
najmłodszego starosty w
Polsce.
Była to już druga, tym
razem skuteczna próba
odwołania P. Lewickiego
od początku tej kadencji
Rady Powiatu w listopadzie 2014 r. W pierwszym
głosowaniu, które odbyło
się 30 czerwca 2015 r. za
odwołaniem zagłosowało
7 radnych – czyli o dwóch
za mało, żeby wniosek
przeszedł.
Zgodnie z prawem,
by podjąć kolejną próbę
obalenia szefa zarządu
powiatu trzeba odczekać
min. 6 miesięcy. Radni
nie tracili więcej czasu i
14 stycznia na sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu
złożyli kolejny wniosek o
odwołanie
Lewickiego.
Pod wnioskiem podpisali
się: Mirosław Baranowski, Agnieszka Sławiak,
Krzysztof Skrzypnik, Michał Deptuch i Stanisław
Kubiak.
Najważniejsze
zarzuty postawione staroście to nieumiejętność
zarządzania, niegospodarność, nieodpowiadanie na
pytania radnych, opieszałość przy podejmowaniu
decyzji w sprawie projektu
Internet Szerokopasmowy
(to spowodowało konieczność zapłaty wysokich kar
przez powiat), brak opracowania koncepcji reorganizacji
powiatowych
jednostek oświatowych,
wykorzystanie stanowiska
starosty do promocji władnej osoby i Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Lista zarzutów była bardzo długa.
Zanim przystąpiono do
głosowania zgodnie z procedurami opinię na temat
zarzutów zawartych we
wniosku przedstawiła Komisja Rewizyjna. W imieniu
członków komisji: Sławomira Słonika, Franciszka
Jamniuka i Grzegorza
Zawadzkiego przedstawił ją jej przewodniczący
Andrzej Żelechowski. Komisja nie potwierdziła
żadnego z zarzutów posta-

nansowych powiatu. Chcę
zjednoczyć radnych, by ten
cel jak najszybciej osiągnąć
– podkreślał po podjęciu
uchwały o wyborze starosta Adam Basiński. Zaproponował też by na razie,
ze względu na kiepski stan
kasy powiatu nie wybierać wicestarosty. Zgłosił
natomiast
kandydatury
trzech członków zarządu:
Tomasza Prozorowicza,
Grzegorza Zawadzkiego
i Wojciecha Lewickiego
(osoba spoza Rady Powiatu). Ku jednak zaskoczeniu
w kolejnym głosowaniu
radni nie wybrali T. Prozorowicza i W. Lewickiego.
Przewodniczący Tadeusz
Dąbroś ogłosił krótką przerwę. Po niej starosta Adam
Basiński zgłosił ponownie
kandydaturę Tomasza Prozorowicza i dodatkowo
Agnieszki Sławiak. Tym
razem radni w głosowaniu
wyrazili aprobatę.
Nowy zarząd od 24 lutego podejmie pracę na
rzecz jednego z najmniejszych powiatów w Polsce.
Przed tym gremium i Radą
Powiatu trudne zadanie
naprawy sytuacji finansowej. Miejmy nadzieję, że
zakończy się ono sukcesem i powiat będzie mógł
znowu podejmować duże
i ważne inwestycje dla dobra mieszkańców.
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu dużo zdrowia, radości
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech te Święta upłyną Państwu
w spokojnej i rodzinnej atmosferze
oraz będą okazją do wielu
serdecznych spotkań

Pogodnych, radosnych
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Niech przyniosą wytchnienie od codzienności
i będą pełne miłej atmosfery spotkania z bliskimi.
Niech będą dla nas wszystkich czasem
odrodzenia tego co piękne i dobre
oraz źródłem nadziei i optymuzmu na przyszłość.

Katarzyna Osos

Władysław Komarnicki

Poseł na Sejm RP

Senator RP

PRZEKRÓJ POLECA

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Długa Historia Roja
Jest rok 1945 - koniec II Wojny Światowej, Europa w końcu
może odetchnąć. Niestety aby
jedni mogli żyć w spokoju i harmonii ktoś musi za to zapłacić
i tym kimś okazuje się Polska
zdradzona przez aliantów. „Historia Roja - czyli w ziemi lepiej
słychać” to produkcja, nad którą
przez wiele lat pracował reżyser i scenarzysta Jerzy Zalewski.
Oparta na prawdziwej historii
opowiada o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu ps. „Rój” (Krzysztof Zalewski-Brejdygant) i jemu
podobnych dla których rok 1945
nie zakończył wojny. „Żołnierze
Wyklęci” gdyż tak o nich mówiono, nie opuścili broni i przenieśli
się do lasów, aby tam walczyć z
nowym wrogiem – komunistami, którzy na usługach władzy
sowieckiej wprowadzają nowy
porządek do Polski – władzę ludową. Rój to 20-letni żołnierz,
który w obronie ojczyzny poświęca całe swoje życie i mimo
pojawiających się wątpliwości
do końca wierzy, że to co robi jest
słuszne. Jest szlachetny, honorowy i mimo iż nawet jego dowódcy tracą nadzieję na zwycięstwo
z sowiecką okupacją w Polsce on
pozostaje nieugięty: „Chcę żeby-

ście wiedzieli, że Polska to my, a
nie ci, którzy przyszli tu z sowieckiego nadania…”. Film doskonale pokazuje tragizm młodych patriotów, ich codzienną walkę nie
tylko z wrogiem, ale i z samym
sobą, czy nie odejść i nie spróbować normalnego życia i nie założyć rodziny? Czy nie ujawnić się
i zakończyć walki, która przynosi
co dzień więcej ofiar? W produkcji Zalewskiego jest momentami
dużo chaosu, można się zgubić
w fabule, jest dużo retrospekcji, nawiązań, ale całość ogląda
się z zapartym tchem, chwilami
ze wzruszeniem, wsłuchując w
ścieżkę dźwiękową do filmu, którą napisał Michał Lorenc. Gra aktorska jak dla mnie bez zarzutu, a
w filmie pojawiają się tacy artyści
jak Wojciech Żołądkowicz, Piotr
Nowak, Mariusz Bonaszewski czy
Marcin Kwaśny.
„Historia Roja” to film niezwykły i nie mam tu na myśli wyłącznie samego tematu, ani tego że
jest to pierwszy pełnometrażowy, fabularny film opowiadający o Żołnierzach Wyklętych.
Pisząc „niezwykły” mam na myśli
ogromne zaangażowanie i zaciekłość ludzi, którzy pomimo problemów stworzyli tę produkcję.
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Słoneczne roladki z kurczaka
Należy tu bowiem nadmienić,
że choć film o Mieczysławie Roju
Dziemieszkiewiczu miał swoją
premierę 4 marca 2016 r. w narodowe święto Żołnierzy Wyklętych, to zaczął powstawać już w
2009 r. niestety z powodu braku
wsparcia finansowego ze strony
różnych instytucji kulturalnych,
w tym także państwowych przez
wiele lat ekipa filmowa wielokrotnie wchodziła na plan, aby
potem tylko z niego zejść z powodu braku możliwości kontynuowania produkcji. Ponadto
wiele osób współpracujących
przy filmie niestety nie doczekało się jego premiery na wielkim
ekranie. Sądzę, że warto wybrać
się na ten film, poznać tę kartę
historii Polski, która wciąż nie do
końca została odkryta, a której
nie należy się wstydzić.
Anna Suchy

Idzi wiosna, i mimo dość niskich temperatur, czuć już ją w powietrzu. Coraz częściej chcemy także poczuć ją na naszym talerzu i po
ciężkich oraz kalorycznych daniach zimowych, zjeść coś lekkiego i
zdrowego.
Moja propozycja tym razem jest szalenie prosta – to piersi z kurczaka z serem mozzarella i suszonymi pomidorami.
Bardzo często się zdarza, nawet w dobrych restauracjach, że to właśnie mięso jest twarde i suche. Dlatego właśnie użyłam tu suszonych
pomidorów w oleju, aby od środka roladki nawilżyć, gdy z zewnątrz
będziemy je opiekać.
SKŁADNIKI:
- Dwie duże podwójne piersi z kurczaka
- Oliwa z oliwek
- Suszone pomidory
- Ser mozzarella
- Przyprawy: sól, pieprz i trawa cytrynowa
Piersi pokroić i rozbić delikatnie tłuczkiem (jak na kotlety), przyprawić. Pomidory odsączyć troszkę na sicie, aby nie ociekały, a mozzarellę pokroić w słupki. Zwijać w roladki kładąc do środka każdego słupek
mozzarelli i suszony pomidor. Spiąć wszystko wykałaczkami.
Na rozgrzaną patelnię wlać oliwę i smażyć z każdej strony co jakiś
czas obracając, aby się nie przypaliło.
Można podać na sałacie skropionej oliwą wymieszaną z czosnkiem.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska
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Przepychanki wokół zatrudnienia dyrektora DPS Tursk
Od 1 marca funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku pełni Alina Konopko-Żelechowska. Do ostatniej chwili jednak radny powiatowy Stanisław Kubiak podważał uchwały Zarządu Powiatu związane z zatrudnieniem nowego dyrektora, prywatnie żony innego radnego
– Andrzeja Żelechowskiego.
Konkurs na dyrektora DPS
w Tursku odbył się 1 lutego.
Dokumenty złożyły cztery
osoby. Komisja konkursowa uznała, że najlepszym
kandydatem na to stanowisko będzie Alina Konopko-Żelechowska. 11 lutego Zarząd Powiatu wydał w
tej sprawie dwie uchwały.
Jedna z nich mówi o zatrudnieniu Aliny Konopko-Żelechowskiej na stanowisku dyrektor DPS w Tursku
od 1 marca 2016 r. na dwa
lata, a druga upoważnia
nową panią dyrektor do
składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu. Uchylenia obu
tych uchwał domagał się
Stanisław Kubiak.
Powodów dla których Powiat nie może zatrudnić Aliny Konopko-Żelechowskiej
na stanowisku dyrektora
DPS w Tursku S. Kubiak podawał kilka. Najważniejszą
przeszkodą według radnego był fakt, że Andrzej Żele-

Spór pomiędzy Stanisławem Kubiakem a Andrzejem Żelechowskim
wydaje się nie mieć końca

chowski, prywatnie mąż
przyszłej dyrektorki wystąpił z roszczeniem o wypłatę
odszkodowania w wysokości 220 tys. zł w związku ze
zwolnieniem go z pracy w
DPS Tursk w 2008 r. Kubiak
uważał, że Alina Konopko-Żelechowska, jako dyrektor DPS mogłaby wpływać
na decyzję o ewentualnej
ugodzie i wypłacie żądanej
kwoty oraz miałaby dostęp
do dokumentów w tej sprawie.
S. Kubiak uważał również
za bulwersujący fakt pod-

jęcia obu uchwał w czasie,
gdy Komisja Rewizyjna pod
przewodnictwem radnego
Andrzeja
Żelechowskiego opiniowała wniosek o
odwołanie Patryka Lewickiego z funkcji starosty sulęcińskiego. Komisja ostatecznie wydała pozytywną
opinię dot. pracy byłego
starosty, co może być zaskakujące biorąc pod uwagę wyniki głosowania za
wnioskiem o odwołanie P.
Lewickiego (12 z 15 radnych było za odwołaniem
– przyp. redakcji).

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

Nie widać końca sporu
Spór pomiędzy Andrzejem Żelechowskim a Stanisławem Kubiakiem sięga
2008 r., gdy ówczesny starosta zwolnił A. Żelechowskiego ze stanowiska dyrektora DPS w Tursku bez
zgody Rady Miejskiej w
Sulęcinie (Żelechowski był
radnym RM w Sulęcinie).
Po wielu długich sprawach
sądowych ostatecznie Sąd
Okręgowy w Gorzowie
Wlkp. orzekł, że A. Żelechowski został zwolniony
niezgodnie z prawem i
zasądził mu odszkodowanie (ok. 27 tys. zł). Pomimo
tego Andrzej Żelechowski
wystąpił do Sadu Najwyższego o kasację tego wyroku, ponieważ uważa, że Sąd
powinien przywrócić go do
pracy i wypłacić wyższe odszkodowanie za czas pozostawania bez zatrudnienia.
Dodatkowo wystąpił na
drogę cywilną z wnioskiem
o zawezwanie do próby
ugodowej w związku z bez-

prawnym zwolnieniem go
z pracy w DPS Tursk przez
Zarząd Powiatu.
- Pan Kubiak w piśmie do
Starosty Sulęcińskiego z
dnia 25 lutego delikatnie
mówiąc mijał się z prawdą –
twierdzi Andrzej Żelechowski, radny Rady Powiatu Sulęcińskiego. A. Żelechowski
wycofał jednak wniosek o
ugodę. – Zrobiłem to tylko
dlatego, żeby nikt bezprawnie i bezpodstawnie nie szargał dobrego imienia mojej
żony – przyznaje.
Radny Żelechowski jest
przekonany, że Stanisław
Kubiak obawia się ugody,
ponieważ zgodnie z art.
417 kodeksu cywilnego za
błędnie podjętą decyzję
o zwolnieniu go ze stanowiska dyrektora DPS w
Tursku, to S. Kubiak, jako
funkcjonariusz publiczny
(w 2008 r. starosta powiatu)
poniesie odpowiedzialność
majątkową i będzie musiał
zapłacić należne odszkodowanie
Jednoznaczna decyzja
Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 lutego
podtrzymał decyzję o zatrudnieniu Aliny Konopko-Żelechowskiej na stanowisku dyrektora DPS Tursk.

10 marca 2016

- Zarząd Powiatu naniósł
tylko poprawkę do uchwały
dotyczącej oświadczeń woli
– nowy dyrektor DPS Tursk
będzie musiał mieć dodatkową zgodę i upoważnienie Zarządu w przypadku
uczestniczenia w sprawach
sądowych – mówi Edyta
Kuszka pełniąca obowiązki
sekretarza powiatu.
„Radny Kubiak, kolejny
raz, świadomie i celowo
manipuluje faktami, w celu
poniżenia mnie w opinii publicznej, narażając mnie tym
samym na utratę zaufania
potrzebnego dla sprawowanych przeze mnie funkcji
i zajmowanego stanowiska.”- kontestował Andrzej
Żelechowski działania Stanisława Kubiaka w piśmie z
dnia 4 marca do przewodniczącego Rady Powiatu
Tadeusza Dąbrosia.
Pierwszą próbę wpłynięcia na nowy Zarząd Powiatu radny Stanisław Kubiak
przegrał z kretesem. Jak dalej będzie się rozwijać spór
dot. zwolnienia Andrzeja
Żelechowskiego w 2008
r. ze stanowiska dyrektora
DPS Tursk będziemy informować w kolejnych numerach Przekroju.
Adam Piotrowski
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„Chcemy postawić na firmy z branż innowacyjnych”
Z Krzysztofem Kielcem, prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawia Adam Piotrowski.
Przekrój Lokalny: Pod koniec
lutego został pan powołany na
stanowisko prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jak Pan ocenia,
czy pomoc publiczna oferowana przez specjalne strefy ekonomiczne wciąż jest potrzebna?
Krzysztof Kielec: Europa funkcjonuje dzisiaj w takich warunkach, że pomoc, którą oferują
różne instytucje, takie jak np.
strefy, jest oczekiwana przez inwestorów. Pokazuje to przykład
dużej inwestycji w przemyśle motoryzacyjnym, która niedawno
ominęła Polskę, bo gdzieś indziej
oferta była bardziej konkurencyjna. Strefy są sposobem na pozyskanie tych inwestycji, których
gospodarka bardzo potrzebuje.
PL: KSSSE powstała w 1997 r. i
miała funkcjonować do 2017
r. To dobrze pana zdaniem,
że działalność spółki została
przedłużona do roku 2026?
KK: Intencje poprzedniego rządu
zmierzały do tego, by ten model wsparcia dla przedsiębiorców
przedłużyć
przynajmniej
o
dekadę. Wydaje się że przesłanki
do tego były oczywiste. Obecnie
trwają dodatkowe uzgodnienia dotyczące jeszcze szerszego

Krzysztof Kielec
wykorzystania stref. Oczekiwania w tym zakresie nadal istnieją
więc myślę, że nasza rola będzie
znacząca.
PL: Czego dzisiaj od stref oczekują przedsiębiorcy?
KK: Wymagania przedsiębiorców
są spore. Przede wszystkim oczekują na pomoc w wyszukiwaniu
potencjalnych lokalizacji oraz przygotowaniu terenu pod inwestycję - najlepiej pełnego uzbrojenia
działki. Bardzo ważne są też udogodnienia w załatwianiu spraw
formalno-prawnych.
PL: Czy dzisiejsza oferta K-S SSE
różni się mocno od tej u zarania
jest działalności?
KK: Dzisiejsza oferta różni się
nawet od tej sprzed trzech,
czterech lat. Zmieniają się prze-

pisy wykonawcze dotyczące
funkcjonowania takich spółek,
jak nasza. To się bezpośrednio przekłada na atrakcyjność
oferty skierowanej do inwestora. Jest trochę trudniej z kuszeniem przedsiębiorców niż było
wcześniej, dlatego prowadzimy
wzmożone działania, by nadal się
rozwijać.
PL: Jakie inwestycje planowane
są na terenie K-S SSE w najbliższym czasie?
Jesteśmy w trakcie procedowania
kilku inwestycji na terenie strefy,
na razie jednak jest za wcześnie,
by o tym mówić.
PL: K-S SSE, to jedna z trzech największych stref w Polsce. Przez
lata bardzo się rozrastała, teraz
obejmuje swoim zasięgiem 3 województwa. Jest kres tej ekspansji? A może strefy już konkurują
między sobą?
KK: Rzeczywiście, naszą spółkę
można ulokować jako jedną z
bardziej wiodących w Polsce.
Jeżeli chodzi o konkurencję, ma
ona dość specyficzny charakter,
bo strefy oparte są na jednej ustawie. Więcej mamy podobieństw
niż różnic, ale są pewne niuanse,
które skłaniają inwestora do przyjęcia oferty tej spółki, a nie innej.

PL:
Niektórzy
politycy
i
ekonomiści, czy nawet część Polaków dochodzą do przekonania, że Polska jest „wyrobnikiem” Europy, krajem, w którym
wykorzystuje się tanią siłę
roboczą, a nie potencjał ludzi.
Patrząc na charakter większości
zakładów produkcyjnych z kapitałem zachodnim, w których
często nadal zarabia się najniższą pensję krajową wydaje
się że to stwierdzenie ma swoje
uzasadnienie…
KK: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak również zmieniają się gusta. W okresie przemian i w latach
90’ było wiele przeszkód, które
nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. Dodatkowo na rynku
pracy panowało duże bezrobocie.
Takie instrumenty jak specjalne
strefy ekonomiczne powołano
po to, żeby problemy społeczne
i gospodarcze rozwiązać. W miarę upływu czasu jednak zaczęto
dostrzegać niedoskonałości. Nazywa się to pułapką średniego
rozwoju, która związana jest z
brakiem polityki gospodarczej
zabezpieczającej interesy społeczeństwa. Dzisiaj widzimy wady
części przedsiębiorstw, które są
nastawione na wykorzystanie taniej siły roboczej. Dlatego większą

wagę zaczęto przykładać rozwojowi naturalnemu, czyli bazowaniu na przedsiębiorstwach rodzimych, małych i średnich, które
tworzą najbardziej pożądany
model rozwoju gospodarczego.
Na terenie K-S SSE również pojawia się coraz więcej inwestorów
z Polski. Oczywiście nie zabraniamy inwestowania podmiotom
zagranicznym. Na szczęście część
tych negatywnych skutków, wynikających ze specyfiki niektórych
zakładów pracy zaczyna weryfikować rynek. Dziś niektóre firmy
na naszym terenie już ściągają
do pracy osoby zza wschodniej
granicy. Stawki też zaczynają rosnąć.
PL: Proszę zdefiniować główne
wyzwania stojące przed K-S SSE?
KK: Jesteśmy świadomi, że w
rozwoju regionu oraz takiej spółki
jak nasza, decydujące znaczenie
będzie miał charakter innowacyjny przedsiębiorstw tu inwestujących. Dlatego skupimy się na
budowaniu potencjału regionu do
przyciągania firm, które zapewnią
duże możliwości rozwoju kadry pracowniczej. Na razie biorąc
pod uwagę nasze położenie
blisko granicy z Niemcami i inne
możliwości, nie odzwierciedla to
oczekiwań co do poziomu płac,
jakie są w naszym województwie.
Naszą intencją jest zmienić to. Chcemy też zacieśnić współpracę z
podmiotami, które są zainteresowane rozwojem regionu.
PL: Dziękuję za rozmowę

18

nr 10(34)/2014

nr 3(51)/2016

9 października 2014

10 marca 2016

9

RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

SULĘCIN

Wędkarze z „Lina” poW „Linie” podsumowali rok
sprzątali jezioro Trzecie 14 lutego odbyło się Komendant SSR Ry- - na zawo27 lutego, nad brzegiem
jeziora Trzeciego (Owiecko Duże) spotkało się 23
członków Koła PZW „Lin”
w Sulęcinie, w tym sześcioro młodych adeptów
szkółki wędkarskiej „Linek
Kroczek”. W sobotni ranek zebraliśmy się żeby
kontynuować rozpoczęte
prace porządkowe nad
tym malowniczym zbiornikiem wodnym. Już z daleka można było usłyszeć
warkot pił, trzask łamanych gałęzi oraz zapach
ogniskowego dymu. Nasza
młodzież pod nadzorem
opiekuna wysprzątała całą
linię brzegową jeziora. Dla
najmłodszych miłą niespodziankę przygotował kolega Zbyszek Wojniusz. Cel
naszych społecznych prac
został zrealizowany. Po
zakończeniu ciężkich i wyczerpujących prac, wszyscy wspólnie zasiedli przy
ognisku piekąc kiełbaski.
Trzeba
przyznać,
że po każdym czynie

społecznym nad jeziorem
Trzecim jest coraz piękniej.
Wędkarze biorący udział w
akcjach sprzątania jeziora
mogą być dumni, że ich
ciężka praca nie poszła na
marne. Obserwatorów naszych poczynań zapraszamy do udziału w kolejnych
pracach społecznych, które z pewnością będą jeszcze organizowane.
Tekst: Bogdan
Kułaczkowski
Foto: Dawid Melanowicz,

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW Nr
2 „LIN”. Zebranie otworzył
prezes Koła Kazimierz
Jaruga, który serdecznie
przywitał członków koła
oraz zaproszonych gości:
prezesa Koła PZW Sulęcin
Nr 3 „GUMOPLAST” Annę
Demko oraz Komendanta
SSR Powiatu Sulęcińskiego i zarazem prezesa Koła
PZW Sulęcin Nr 1 Ryszarda
Stachowiaka.
Jednogłośnie na przewodniczącego
walnego
zgromadzenia
wybrano
kol. Jerzego Lasotę, a na
sekretarza kol. Przemysław Strucha. Po przedstawieniu porządku zebrania,
przystąpiono do odczytania sprawozdań z działalności Zarządu Koła, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy 2015. Walne Zgromadzenia zaakceptowało
plan pracy Zarządu Koła,
preliminarz
budżetowy
oraz terminarz zawodów
na 2016 rok.

Centrum Instalacyjno-Techniczne
www.litka.pl

„lITka” Jarosław litka

ARTYKUŁY BUDOWLANE
PŁYTY OSB I GKB
NARZĘDZIA
ARTYKUŁY METALOWE,
INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE
DRZWI
PODŁOGI
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Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

szard Stachowiak odczytał
sprawozdanie Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu
Sulęcińskiego oraz poinformował wszystkich o
zmianach w regulaminie
amatorskiego połowu ryb
w 2016r., a jako prezes Koła
PZW Nr 1 Sulęcin pochwalił
nas za działalność i rozwój
naszego Koła. Zostaliśmy
poinformowani o dwóch
uchwałach, które podjął
Zarząd Koła PZW Nr 1 Sulęcin.
Pierwsza uchwała dotyczy wprowadzenia zakazu
łowienia:
- karpia do 40 cm
- okonia, szczupaka i
amura
do 30.04.2016r., na jez.
Ostrowskim z powodu jego
zarybienia ww. gatunkami
ryb.
Druga uchwała dotyczy
zakazu stosowania zanęt
spożywczych na zawodach
wędkarskich
odbywających się na jez. Ostrowskim.
- zakaz ustala się aż do
odwołania,

dach wędkarskich organizowanych na
j. Ostrowskim
można stosować ziemię,
gliny wraz z robakami i
atraktorami.
Kol. Bogdan Kułaczkowski przedstawił plan pracy
Szkółki Wędkarskiej „Linek
Kroczek” w roku 2016, która działa przy naszym kole.
Kolejnym punktem było
wręczenie odznak „Wzorowego Młodego Wędkarza”,
nagród i dyplomów za
osiągnięcia w Grand Prix
Koła za 2015 rok:
ODZNAKĘ „WZOROWEGO
MŁODEGO
WĘDKARZA”
OTRZYMALI:
Michał Jałocha
Mateusz Dziedzic
Patryk Śmiecikowski
GRAND PRIX 2015
Kadeci:
I miejsce – Maja Klimczak
II miejsce – Michał Jałocha
III miejsce – Klaudia Kułaczkowska

III miejsce – Mateusz Dziedzic
IV miejsce – Patryk Śmiecikowski
V miejsce – Jakub Wit
Kobiety:
Halina Lasota
Izabela Klimczak
Judyta Kułaczkowska
Adrianna Andrzejewska
Seniorzy:
I miejsce – Przemysław
Radzi
II miejsce – Dawid Melanowicz
III miejsce – Artur Jaruga
IV miejsce – Patryk Czekalski
V miejsce – Krzysztof Prugar
Po uhonorowaniu zwycięzców przewodniczący
Zebrania zakończył obrady.
Tekst i foto: Bogdan
Kułaczkowski
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Podsumowanie w Kole PZW
nr 3 „Gumoplast”

„Jedynka” stawia na młodych

13 lutego 2016 r. w świetlicy
ZPCh „Gumoplast” w Sulęcinie,
odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła. Prezes
Czesława Anna Demko przywitała wędkarzy i zaproszonych
gości, prezesów Koła PZW nr 1
Ryszarda Stachowiaka i Koła nr
2 „Lin” Kazimierza Jarugę.
Zebranie, na którym podsumowano działalność Koła w
roku 2015 i zaplanowano kolej-

EKCJE TAPET 2016/2017

ny, 2016 rok, przebiegło według
porządku i regulaminu walnego
zgromadzenia.
Na koniec, prezes podziękowała kolegom wędkarzom za zaangażowanie i wykonane prace
społeczne, a osobom aktywnie
udzielającym się na rzecz Koła
wręczono dyplomy uznania i pamiątkowe statuetki.
Koło PZW nr 3 „Gumoplast”

26 lutego odbyły się drugie już
zajęcia Szkółki wędkarskiej dla
dzieci i młodzieży organizowane przez Zarząd Koła PZW nr 1
w Sulęcinie. Podczas spotkania
młodzi adepci wędkarstwa uczyli się jak przygotować zanętę na
różne typy wód. Poznali też wędkę z kołowrotkiem, uczyli się jej
obsługi i ćwiczyli rzuty do tarczy
Arenberga. Prowadzący zajęcia
wiceprezes Koła Sławek Matelski pokazywał też różne rodzaje
wędkarskich wiązań i pętelek.

Kolejne zajęcia
będą miały wymiar czysto praktyczny. Odbędą
się 30 marca nad
jeziorem Ostrowskim.
Zbiórka
o godz. 16.30
od strony plaży.
Zarząd Koła serdecznie zaprasza
dotychczasowych uczestników Szkółki jak
też innych chętnych. Wstęp jest

oczywiście bezpłatny.
Adam Piotrowski

SZEROKI WYBÓR SZTUKATERI
ELEWACYJNEJ

SZEROKI WYBÓR
KOSTEK GRANITOWYCH, BRUKOWYCH ORAZ PŁYT GRESOWYCH
PROJEKTOWANIE OGRODÓW, WJAZDÓW, CHODNIKÓW ITP.

OGRODZENIA
FIRMY

JONIEC

DYSTRYBUTOR - Centrum Budowlane

HUBIMAR

Sulęcin, ul. Wincentego Witosa 24, tel. 95 755 23 49
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W Sulęcinie również działali
Żołnierze Niezłomni

Jest w orkiestrach
dętych jakaś siła

1 marca w Sulęcinie uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Na spotkanie połączone
z prelekcją o „Niezłomnych” i koncertem pieśni patriotycznych przybyło ok. 40 osób.
O historii żołnierzy walczących
z aparatem komunistycznym po
zakończeniu II wojny światowej
opowiedział Arkadiusz Haszler.
Prelekcję przeplatał pieśniami,
które sam skomponował. Pieśni o
Żołnierzach Wyklętych zaśpiewał
również Łukasz Łyczkowski (na
akordeonie akompaniował mu
Jan Murmyło).
Co ciekawe, Sulęcin należący
do „ziem odzyskanych” również
miał swoich Żołnierzy Wyklętych. Na tym terenie działały trzy
grupy. Dowódcą pierwszej był
Henryk Dajer pseudonim „Jarosław”, AK-owiec, który walczył z
Niemcami w okolicach Niekłania. Grupa działała między 1945
a 1948 r. Na te tereny przybyli
z kielecczyzny z miejscowości
Wielka Wieś. Do grupy należał
Franciszek Rurarz, którego córka
Barbara Bartosik do dziś mieszka w Żubrowie. Ojcem chrzestnym pani Barbary był Henryk
Dajer. Do chrztu była podawana
w kościele w Trzemesznie Lubuskim. Ci dwaj żołnierze razem
z ośmioma innymi musieli się
ukrywać, ponieważ wykonali wyrok śmierci na jednym z działaczy
PPR. Obaj zostali skazani na karę
śmierci. Na Henryku Dajerze karę
wykonano. Franciszkowi Rurarz
wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie. Został zwolniony w
celu podratowania zdrowia, jednak zmarł w w szpitalu w 1955 r.
Druga grupa działająca w
okolicach Sulęcina pochodziła
z okolic Włocławka. Jej członkowie wywodzili się z grupy Jerzego Gadzinowskiego pseudonim
„Szary”. Dwóch członków tej gru-

py: Bolesław Jankowski i Franciszek Wilkowski zostało skazanych
na śmierć. Wyrok wykonano w
Gorzowie Wlkp. O trzeciej grupie
wiadomo na razie tylko tyle, że
nazywała się „Markolin” i dowodził nią Zygmunt Bytniewski.
Na koniec Arkadiusz Haszler
zaapelował do zebranych na
spotkaniu, by pomyśleli o stworzeniu w Sulęcinie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych, by w ich święto można się
było pokłonić bohaterom walki o
wolną Polskę.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Gazety Polskiej
w Sulęcinie. Po jego zakończeniu
uczestnicy zostali zaproszeni na
mszę św. odprawioną w kościele
pw. Św. Mikołaja w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Z KART HISTORII
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski z czasów II
RP wielu ludzi nie pogodziło się
z kolejną utratą niepodległości.
Ocenia się, że opór komunistom
po II wojnie światowej stawiło

130-180 tys. ludzi w całym kraju.
20 tys. z nich walczyło z bronią
w ręku. Przez wiele kolejnych
lat byli oni mordowani na polu
walki i w PRL-owskich katowniach (wyroki na „Niezłomnych”
wykonywane były przez strzał w
tył głowy). By zohydzić ich społeczeństwu władze nadały im miano „Wyklętych”.
Żołnierze Niezłomni ponieśli
najwyższą ofiarę – na ołtarzu ojczyzny oddali swoje życie. Historycy oceniają, że zginęło ich ponad 21 tys. Dlatego należy im się
nasza pamięć.
Działalność „Niezłomnych” nie
poszła na marne. Dzięki ich ofierze kolejne etapy wprowadzania
w Polsce nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały o
kilka lat, a w konsekwencji śmierci Stalina – ostatecznie zaniechane. To między innymi z konieczności złamania zbrojnego oporu
niepodległościowego podziemia
rozprawa z Kościołem Katolickim
przesunięta została dopiero na
początek lat 50.
Adam Piotrowski

TORZYM

Pokaz rycerski w gimnazjum
Średniowieczna przeszłość naszego narodu to interesująca karta historii, która znajduje wielu pasjonatów. Do nich bez wątpienia
zaliczyć należy przedstawicieli Braci Rycerskiej „Arkona” z Agencji
Widowisk Historycznych w Toruniu. 17 lutego rycerze wystąpili w Gimnazjum w Torzymiu w przedstawieniu pt. „Od Mieszka I do Bolesława
Krzywoustego”.
Prezentacje historyczne to chleb powszedni w torzymskim gimnazjum. Od
kilku lar są one organizowane w ramach
lekcji żywej historii.
Pokaz obfitował w wiele interesujących
sytuacji, w których brali udział nie tylko
przedstawiciele Braci Rycerskiej „Arkona”, ale również odbiorcy, czyli uczniowie.
Zwrócono młodzieży uwagę na te zasady,
które zawarte były w kodeksie rycerskim.
Gimnazjaliści mieli również niecodzienną

możliwość przymierzenia średniowiecznego stroju, przeznaczonego do walki
- zbroi rycerskiej. W ten sposób chciano
uzmysłowić młodzieży, z jakim ciężarem
musiał zmagać się rycerz w czasie walki (zbroja mogła ważyć nawet do 20 kg).
Ciekawym rekwizytem stały się nakrycia
głowy rycerzy oraz miecze. Oczywiście w
trakcie trwania pokazu dokonano odpowiedniej ich prezentacji. Uczniowie mieli
możliwość obejrzenia nie tylko efektow-

W dniu 1.09.2011 r., niespełna
5 lat temu Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie zawarł
porozumienie z Policją Kraju
Związkowego Brandenburgii.
Nawiązanie kontaktów okazało
się „strzałem w dziesiątkę”, szczególnie owocnym dla uczniów
tzw. klas policyjnych. Jednostka
patronacka jest bardzo aktywnym partnerem w kształceniu
młodzieży do przyszłych służb
mundurowych po obu stronach
granicy. W ramach tej współpracy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu sulęcińskiego zostali
zaproszeni w dniu 16.02.2016
r. przez dyrektora szkoły, panią
Grażynę Sobieraj do Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie na niezwykły koncert
Orkiestry Dętej Policji Landu
Brandenburgia pod batutą pana
Juergena Bludowski.
Publiczność na żywo mogła
przekonać się o ogromnej sile
orkiestry dętej, jej wielkim uro-

nych pojedynków, ale również poznania
nazewnictwa średniowiecznego. Prowadzący pokaz często odwoływał się do
wiedzy historycznej młodzieży, której
odtwarzanie niekiedy przychodziło z trudem. Nagrodą dla zwycięzców był wybity
na miejscu denar. Niewątpliwie ciekawym
momentem spektaklu był pojedynek spod
Cedyni -walka między księciem Mieszkiem
I margrabią Hodonem.
Występ braci rycerskiej „Arkona” był widowiskowy i pouczający. Dostarczył gimnazjalistom wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń. Pokaz stanowił kolejną „żywą
lekcję historii”, dzięki której młodzieży
przybliżono obyczajowość wybranej średniowiecznej grupy społecznej i historię
pierwszych władców z dynastii Piastów.
Była ona tym ważniejsza, iż przypadła
w 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez
Mieszka I.
Członkowie Braci Rycerskiej „Arkona”
rozpoczęli swoją działalność w 2000 roku.
Rycerze w swoich pokazach odwołują się

ku, idealnym brzmieniu, muzycznej precyzji, a dźwięki tak
licznych instrumentów pobudziły puls, bicie serc i wprowadziły
w niecodzienny nastrój. Aktywni
odbiorcy koncertu mieli niepowtarzalną okazję wypróbowania
swoich umiejętności w dyrygowaniu orkiestrą, bądź tworzeniu
akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych. Gromkie,
niemilknące brawa były wyrazem szacunku i uznania dla tak
wspaniałych muzyków i podziękowaniem dla organizatorów za
to niezwykłe, muzyczne wydarzenie
- Muzyka łagodzi obyczaje, a
nuty w każdym języku są takie
same i to po prostu łączy – powiedział pan Peter Salender,
odpowiedzialny za policyjną
współpracę polsko- niemiecką, która ZSLiZ w Sulęcinie jest
realizowana na wielu płaszczyznach i z pozytywnym skutkiem.
Ten wspaniały występ pokazał
to koncertowo.
Karina Rogowska

do idei takich jak: szacunek do tradycji,
wierność, honor, męstwo i odwaga, pomoc
i obrona słabszych.
Mamy nadzieję, że za rok nasi znajomi z
Torunia zaprezentują nam kolejny ciekawy
spektakl, który wzbogaci naszą dotychczasową wiedzę historyczną.
Danuta Czapnik
Joanna Pawlak - Kopeć
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Na sygnale
Noga z gazu
W poniedziałek 7 marca policjanci sulęcińskiej drogówki w
Grochowie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki
Mercedes, który przekroczył
dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 60 km/h.
20-letni mieszkaniec powiatu
międzyrzeckiego utracił prawo
jazdy na najbliższe trzy miesiące.
Policjanci nałożyli na kierującego mandat w wysokości 400 złotych oraz 10 punktów karnych.

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

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

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

www.m-tech.sklep.pl

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

tel. 724 191 394
P o n . 9 00 - 1 5 00, w t - p t 1 0 00 - 1 8 00
s o b . 9 00 - 1 5 00

Nowa lokalizacja!
Arcydzieła wśród łazienek!
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Kościół
Św. Henryka
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Zatrzymani za pobicie
Do zdarzenia doszło w niedzie-

rzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z przepisami
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przestępstwo to zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Już wkrótce
mężczyzna odpowie za popełnienie przestępstwa, jakim jest
kierowanie pojazdem wbrew
zakazowi sądowemu. Zgodnie z
art. 244 kodeksu karnego grozi
mu do 3 lat pozbawienia wolności.

ate
Pl

Bez prawka i z „towarem”
5 marca około godz. 19.00 sulęcińscy mundurowi patrolując
drogę krajową nr 92, w Torzymiu
zatrzymali do kontroli drogowej
kierowcę samochodu osobowego marki Audi. W trakcie legitymowania okazało się, że 22-latek
nie powinien kierować, gdyż do
roku 2017 obowiązuje go zakaz
prowadzenia pojazdów orzeczony przez sąd. W trakcie czynności
policjanci zauważyli nerwowe
zachowanie kierującego. Jak się
okazało powodem zdenerwowania było posiadanie przez niego
woreczka strunowego z zawartością białego proszku. Badanie
narkotesterem wykazało, że jest
to amfetamina. Mężczyznę zatrzymano w sulęcińskiej komendzie.
Mieszkaniec gminy Torzym został przesłuchany i usłyszał za-

Okradli sklep odzieżowy
Do zdarzenia doszło w nocy z 30
stycznia na 01 lutego br. w Lemierzycach w gminie Krzeszyce.
Sprawcy włamali się do sklepu
odzieżowego, skąd zabrali kasę
fiskalną, kasetę metalową wraz
z pieniędzmi oraz odzież; bluzy,
spodnie, kurtki o łącznej wartości blisko 5 tys. zł. 15 lutego policjanci kryminalni z KPP w Sulęcinie ustalili dwóch mieszkańców
Lemierzyc odpowiedzialnych za
popełnienie przestępstwa. 16 i
23-latek przyznali się do popełnienia przestępstwa. 16 lutego
zostali przesłuchani, zebrany materiał pozwolił na przedstawienie dorosłemu mężczyźnie zarzutów kradzieży z włamaniem,
natomiast, 16-latek za swoje
czyny odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Sulęcińscy
policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy tj. kasę fiskalną,
kasetę metalową oraz kurtkę. Za
kradzież z włamaniem kodeks
karny przewiduje od roku do 10
lat pozbawienia wolności.

lę 7 lutego. Około godz. 21.15
dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Sulęcinie został poinformowany, że na jednej z ulic
w Sulęcinie doszło do pobicia
mężczyzny. Wysłany patrol policjantów na ul. Pineckiego zastał
pobitego mężczyznę oraz zespół
pogotowia, który udzielał pomocy medycznej. Mundurowi
natychmiast podjęli czynności
zmierzające do ustalenia sprawców tego zdarzenia. Po krótkim
czasie, funkcjonariusze ustalili
mężczyzn odpowiedzialnych za
pobicie 32-letniego mieszkańca
Sulęcina. Policjanci zatrzymali
trzech mieszkańców Sulęcina w
wieku 20 i 25 lat i przewieźli do
sulęcińskiej komendy. Dwóch z
nich znajdowało się w stanie nietrzeźwości. Wynik badania wykazał u nich ponad dwa promile
alkoholu w organizmie.
Policjanci Wydziału Kryminalnego po przesłuchaniu świadków
i zebraniu dowodów związanych z tym zdarzeniem ustalili,
że pomiędzy pokrzywdzonym,
a jednym ze sprawców doszło
do nieporozumienia w sklepie
monopolowym. Kiedy 32-latek
wyszedł ze sklepu został dotkliwie pobity. W poniedziałek 8
lutego policjanci przedstawili
trzem mieszkańcom Sulęcina
zarzuty pobicia narażając na niebezpieczeństwo utraty życia lub
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
/art. 158 par 1 kk/. Prokurator Rejonowy w Sulęcinie zastosował
wobec mężczyzn dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się
i zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestepstwo
może grozić im kara do 3 lat pozbawienia wolności.
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Kontrowersje wokół dzierżawy gminnych działek
Na sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie w dniu 24 lutego radni zdecydowali, by nie wydzierżawiać gminnych działek rolnych w formie bezprzetargowej. Wnioskowało o to kilku lokalnych rolników, którzy
czują się rozgoryczeni postępowaniem miejskich rajców.
Do naszej redakcji zgłosił się Longin Świerc, który razem ze swoimi synami
gospodaruje na ziemi w
pobliżu Sulęcina – Tę ziemię, a szczególnie 7-hektarową działkę w okolicach ul.
Młynarskiej razem z moimi
synami przywróciliśmy do
dobrej kultury rolnej – podkreśla L. Świerc. Na działce, o której mówi trzy lata
temu rosły jeszcze samosiejki, które wycięła gmina.
L. Świerc zdecydował się ją
wydzierżawić. Zanim jednak mógł tam cokolwiek
posiać, musiał wyrwać
korzenie i zrekultywować
glebę, ponosząc przy tym
spore nakłady. Zdecydował się podjąć ten wysiłek,
bo w urzędzie obiecano
mu, że dzierżawa będzie w
kolejnych latach przedłużana. – Kolejny raz zostaliśmy na lodzie. 4 lata temu
chciałem
wydzierżawić
inną działkę o powierzchni
ok. 1,2 ha w miejscu wyrobiska po żwirowni. Razem
z synem chcieliśmy tam

zrobić tor do moto-crossu.
Radni też się nie zgodzili, a
teraz jest tam jeden wielki
śmietnik i miejsce libacji alkoholowych – mówi oburzony pan Longin.
Oprócz Longina Świerca wniosek o dzierżawę
ziemi w trybie bezprzetargowym zgłosiło kilku
innych lokalnych rolników.
Wszystkie wnioski zostały
przez Radę Miejską odrzucone. Ale sprawa nie jest
całkowicie przesądzona.
- Na najbliższej komisji
jeszcze raz będziemy zastanawiać się nad tymi
wnioskami – mówi przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański
– wcześniej radni nie mieli
pełnej informacji o sprawie,
dlatego zaprosiłem pana
Longina Świerca na komisję, żeby osobiście opowiedział o swojej sytuacji. Może
pozwoli to radnym na inne
spojrzenie na sprawę – dodaje.
Zdania raczej nie zmieni radny Rady Miejskiej w

Sulęcinie Adam Miglujewicz, który jak sam przyznaje, od 5 lat wnioskował
by dzierżawy przyznawać
tylko w drodze przetargu. – Dzierżawienie ziemi
w trybie bezprzetargowym,
cały czas jednemu rolnikowi
jest niesprawiedliwe, bo nie
daje innym rolnikom szans
na powiększenie areału
uprawianej ziemi – mówi A.
Miglujewicz. Radny uważa
też, że dzierżawa gminnych gruntów rolnych w
przetargu, to szansa na
większe wpływy do budżetu gminy. W gminie Sulęcin
nigdy wcześniej nie było
przetargów na dzierżawę
ziemi. – Jeżeli na pierwszym przetargu na dzierżawę ziemi pojawi się tylko ten
rolnik, który dzierżawił ją
wcześniej, przyznam otwarcie, że przetargi nie są potrzebne i nie będę miał nic
przeciwko dzierżawom bezprzetargowym – deklaruje
Miglujewicz. Uważa też, że
przetargi powinny być rozstrzygane na co najmniej

10 lat. – Rolnik musi mieć
więcej czasu, żeby opłacało
mu się zainwestować w ziemię – tłumaczy.
Inne zdanie na ten temat
ma burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. – Nie zawsze
kwestia pieniędzy jest najważniejsza. W tej konkretnej sprawie dla mnie, jako
burmistrza ważne jest, żeby
ziemia w gminie Sulęcin
była uprawiana przez lokalnych rolników, którzy tu
żyją i płacą podatki. Jeżeli
dzierżawa na kolejna lata
będzie rozstrzygnięta w formie przetargu, ziemię może
przejąć ktoś np. z Warszawy, kogo tutaj nawet nie
zobaczymy – podkreśla D.
Ejchart.
Obecnie cena dzierżawy
ziemi rolnej w gminie Sulęcin jest uzależniona od klasy gruntu i ceny za kwintal
pszenicy w drugim półroczu 2015 r. I tak dzierżawcy
gruntów za hektar klasy
IVa płacą 273 zł a klasy IVb
183 zł rocznie.
Tryb przetargowy jest

wyłączną praktyką na
dzierżawę ziemi przez
Agencję Nieruchomości
Rolnych. W umowie co
prawda może być zapis, że
rolnik ma prawo przedłu-

żyć użytkowanie ziemi w
trybie pierwszeństwa, ale
każda pierwsza dzierżawa
danego gruntu rozstrzygana jest w przetargu.
Adam Piotrowski

SULĘCIN / WĘDRZYN

Lekcja żywej historii
15 lutego uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wędrzynie
gościli rycerzy z Agencji
Widowisk Historycznych
„Arkona”. Celem spotkania
było przybliżenie najważniejszych wydarzeń i dat z
okresu Polski pierwszych
Piastów. Przedstawiciele
Agencji „Arkona” zaprezentowali repliki zbroi,
kolczug, hełmów, mieczy,
tarcz i toporów oraz zabawnie i niezwykle barwnie opowiedzieli o dojściu

Mieszka I do władzy. Przedstawili też przebieg bitwy
pod Cedynią (972 r.) oraz
wyjaśnili uczniom jakie
znaczenie dla historii Polski miało przyjęcie chrztu.
Jest to szczególnie ważne,
ponieważ w tym roku obchodzimy 1050 rocznicę
tego ważnego wydarzenia
dla losów naszej ojczyzny.
Uczniowie z chęcią biorą
udział w lekcjach żywej historii w formie spektakli o
charakterze edukacyjnym.
(M.L.)
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul. Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP
ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3 Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD
GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe
Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ,
KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika, ABC ul. Kopernika, SKLEP
MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach, SKLEP SPOŻYWCZY w Radachowie)

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 przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 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 procentowego podatku VAT na ubranka dla
dzieci;
• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa
wynagrodzenia na poziomie 12
zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla
nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe,

•
•
•

•

a do szkół mają powrócić dentyści i pielęgniarki;
1,2 mln nowych miejsc pracy
dla młodych ludzi do 35 roku
życia;
Leki za darmo dla seniorów;
Walka o polski przemysł poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej,
pomoc
kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.

SULĘCIN

„Bosko” do boju - kolejny turniej PAP
Tym razem na boiskach rywalizowały dzieci z najmłodszej i jednocześnie najliczniejszej grupy skrzatów. Zarówno wśród graczy jak też w licznej grupie zgromadzonych na turnieju kibiców nie zabrakło emocji.
33 młodych piłkarzy Parafialnej Akademii Piłkarskiej Bosko
zostało podzielonych na 5 drużyn. W turnieju wzięła też udział
drużyna gości z Przytocznej.
Rozegrano 15 ośmio-minutowych meczy (każdy z każdym).
By zregenerować siły po trudach
kolejnych meczy oraz głośnym
kibicowaniu zawodnicy oraz ich
opiekunowie mogli korzystać
z bufetu, w którym serwowano
ciepłe i zimne napoje, pyszne
kanapki oraz pączki i ciastka (100
kanapek przygotowała wcześniej grupa mam piłkarzy z PAP
„Bosko”).
Po pełnych emocji trzech godzinach turniej dobiegł końca.
Zwyciężyli … wszyscy zawodnicy. – Najważniejsza jest dobra zabawa i zasady fair play – podkreśla Wojciech Lancewicz – jeden
z trenerów Akademii „Bosko” i
organizator turnieju. Każdy młody piłkach otrzymał medal i dyplom. Kolejny turniej skrzatów
odbył się 6 marca w Przytocznej.
Galerie zdjęć z obu turniejów
dostępne są na:
www.przekrojlokalny.pl
Adam Piotrowski
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ
UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE
Tel. +48 508 260 740
E-mail: aa.arc@wp.pl

- indywidualne wielobranżowe
projekty budowlane
- adaptacje projektów gotowych,
- zmiany sposobu użytkowania,
nadbudowy, rozbudowy
- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracyjne

10 marca 2016

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.
MARZEC
14.03-20.03 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
21.03-27.03 - Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1
28.03-03.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
KWIECIEŃ
04.04-10.04 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6
11.04.17.04 - Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie

DREWNO KOMINKOWE

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

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych 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

REGIONALNY DYSTRYBUTOR:
•
•
•
•

kasy fiskalne (sprzedaż, serwis)
NC +
alarmy
monitoring

NC + 59 kanałów już za 19.90!

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ
KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13
phuwegaz@wp.pl

www.wegaz.pl

