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Drzewa politycznej 
niezgody

SULĘCIN

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

Adam 
Piotrowski

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

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

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

Do negocjacji  
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak  
materiał,  
z którego  
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

Sulęcin
Os. Słoneczne 9c; 
Tel.: 95 714 3800 
GSM: 519 503 134

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wędkarska 16; 
Tel.: 95 729 9490 
GSM: 603 997 355

Poradnia czynna:
Pn.-Pt. – 8.00-21.00
Sob. 8.00-15.00

rejestracja@q-dent.net 
www.q-dent.net 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225 www.grawo-stone.pl

Do negocjacji 
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak 
materiał, 
z którego 
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

Jeszcze nigdy chyba w historii Sulęcina zasadzenia kil-
ku drzewek nie zrodziło tylu odmiennych politycznych 
decyzji. W tle sporu o platany klonolistne rosnące na 
skarpie między ulicami Okopową a Malinowskiego  
w Sulęcinie znajdziemy urzędniczą zaciętość, nieumie-
jętność przyznania się do błędu oraz brak decyzyjnej 
ciągłości polityków.  

W numerze:

STR. 9

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

4999
na miejscu

 zł

5500
na dowóz

 zł

PUNKT WYMIANY BUTLI:

Ostrów 7
W ofercie:
• wynajem            

przyczepek                     
samocho-           
dowych                   
(25 zł do 8 godz.,                    
35 zł - doba)

• wynajem               
rusztowań

Drzewka na skarpie po prawej 
stronie ulicy Okopowej (jadąc 
od ronda) zostały posadzone w 
2008 roku. Usytuowano je ok. 
2 m od ogrodzeń czterech po-
sesji znajdujących się między  

KRAJ Odpowiadamy co 
naprawdę zakłada projekt 
obywatelski ustawy dot. 
zakazu aborcji STR. 10

95 755 39 15

>> cd. na s. 12

REGION Pod patronatem 
Przekroju

Jedyny taki 
festiwal  
w regionie!

SULĘCIN 27-29.05.2016

Rozmowa z senatorem 
RP Władysławem Komar-
nickim (cz. I) STR. 8

„Współpracuję  
zarówno z opozycją 
parlamentarną jak 
też z obecną ekipą 
rządzącą”

ROZMOWA PRZEKROJU

Sulęcinianin Marek 
Gołdon przepłynął 
ponad 46 km!

„Afera ustawowa?!”
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Pani Marzena (imię zmie-
nione) samotnie wychowuje 
5-letniego syna. Ojciec wyrze-
kł się dziecka i ani myśli płacić 
alimenty. Matka stara się jak 
może zapewnić utrzymanie 
sobie i swojemu synkowi. 
Pracuje na etacie, wyłącznie 
na nocki, wyrabiając co 
miesiąc dziesiątki nadgodzin. 
Na szczęście ma kochanych 
rodziców, którzy opiekują się 
wnukiem, gdy matka jest w 
pracy i gdy ją odsypia. To oni 
zgłosili się do naszej redakcji, 
bo jak przyznają, ich córka nie 
żali się na swój los i nikogo  
o pomoc prosić nie chce. A sy-
tuacja pani Marzeny pokazuje 
jak patologiczny system funk-
cjonuje w naszym kraju.

Ale od początku. W związ-
ku z faktem, że ojciec dziecka 
to bezrobotny leser, który nie 
zapłacił jeszcze ani złotówki al-
imentów, pani Marzena tylko 
do września tego roku będzie 
otrzymywać 400 zł z Funduszu 
Alimentacyjnego. Później świ-
adczenie to zostanie pani 
Marzenie odebrane, ponieważ 
dzięki swojej pracowitości  
i uczciwości przekroczyła próg 
dochodowy w wysokości 
725 zł miesięcznie na osobę 
w rodzinie. No dobrze, pech. 
Mamy jednak nowy pogram, 
który w założeniu ma wspi-
erać wychowanie nowych 
pokoleń Polaków. NO WAY, 
jak mówią amerykanie. Pani 

Marzena nawet nie złożyła 
wniosku na świadczenie z pro-
gramu 500 PLUS, ponieważ 
jej dochód nieznacznie prze-
kracza kwotę 800 zł na osobę  
w rodzinie i z tego źródła też 
nie dostanie ani złotówki. Więc 
komu to państwo ma służyć? 
Wygląda na to, że pracującej 
dzielnej matce, samotnie wy-
chowującej dziecko żadna po-
moc potrzebna nie jest... Przez 
nieludzkie i bzdurne przepisy 
pani Marzena ma być zdana 
tylko na własne siły. 

W życiu człowieka różnie 
może się potoczyć. Czasami 
mamy trochę pecha, innym 
razem świadomie wybier-
amy taką a nie inną drogę, ale 
państwo nie ma prawa nas za 
to karać. 

Wnioski: Nasz rząd premiu-
je obiboków i kombinatorów. 
Gdyby pani Marzena pracow-
ała na czarno dostałaby 400 zł 
z Funduszu Alimentacyjnego, 
500 zł z Programu 500 PLUS  
i zapewne jakiś comiesięczny 
zasiłek z OPS, ponieważ 500 
zł na dziecko nie jest wliczane 
przy wyliczaniu dochodów 
rodziny. Miałaby więc ekstra 
od państwa ok. 1100 zł. Do-
datkowo pracując w szarej 
strefie nie płaciłaby podatków 
(ok. 400 zł). Strata państwa 
wynosiłaby więc łącznie ok 
1500 zł miesięcznie. To czy 
lepiej przyznać osobie w tak-
iej sytuacji, jak pani Marzena 

500 zł z programu 500 PLUS, 
doceniając tym samym jej 
wysiłek wychowawczy i pra-
cowitość, czy stracić 1500 zł  
i zyskać kolejnego „bezrobot-
nego”? Jak widać logika, to nie 
jest najsilniejsza strona nasze-
go rządu. 

Pani Marzena zapewne 
się nie zmieni i nadal będzie 
ciężko pracować, obawiam 
się jednak, że grom osób  
w podobnej sytuacji przy-
jęło zgoła odmienny sposób  
działania. Trudno jednak 
mieć do nich pretensje. 
Tak beznadziejnie skon-
struowanymi przepisami 
zachęca ich do tego nasz kraj. 

Pewnie się powtórzę, ale 
trudno. Dużo sensowniej  
i sprawiedliwiej byłoby zro-
bić np. bezpłatne żłobki  
i przedszkola, darmowe 
obiady w szkołach, darmowe 
leki dla dzieci itp. Ale to już nie 
działa tak na wyobraźnię wy-
borców, jak 500 zł do kieszeni.

minął miesiąc

Sprzedam działkę budow-
laną o powierzchni 9,66 ha 

w Sulęcinie przy ul. Oko-
powej.  Przyłącze prądu  
w trakcie realizacji. Cena 

55 tys. zł. Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu, nie musisz szu-
kać zarządcy w innych mia-
stach.

Do wynajęcia:
mieszkanie 2-p. Kilińskiego
mieszkanie 3-p. Pl. Mickiewicza
Najnowsze:
dom w Miechowie
dom w Torzymiu
dom w Grochowie
domy szeregowe Sulęcin 
ul. Młynarska
3 działki w Torzymiu
16 działek w Bielicach
domy-Sulęcin ul.Wiejska, 
Dębowa
działka w Trzemesznie
mieszkanie ul. Fabryczna
2 mieszkania ul. Dudka
7 działek budowl. - Lubniewice
dom bliźniak w Lubniewicach
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
pawilon handlowy ul. Żerom-
skiego
 
Pozostałe oferty, zdjęcia i opi-
sy na: 
http://lokum.tcn.net.pl

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

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Sprzedam gorczycę na 
poplon. Tel 603 567 127

Tłumacz, artysta-malarz 
Edward Diłanian przyjmuje 
zamówienia na tłumaczenia 
(niemiecki, rosyjski, angiels-
ki) oraz malowanie obrazów 
(dowolne tematy, rozmiary, 
techniki). Najwyższa jakość, 

dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835

Socjalny dobrobyt cz. II
Gdzie jest sprawiedliwość?

Sprzedam mieszkanie 30 
m2 w Sulęcinie. Duży pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazien-

ka, CO, balkon - II piętro. 
Cena 85.000 zł. 

Tel. 507 944 860

Działkę rekreacyjną 841 m2 
nad jeziorem Lubikowo w 

gminie Przytoczna sprzedam. 
Tel. 508 256 945

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

wierzchni wykończona!). 
Cena 200 tys. zł. 

Tel. 608 275 272. Sulęcin.

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

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Sulęcińska policja poszukuje 16-letniej Zuzanny Gap, 
która zaginęła 19 kwietnia. 

Tego dnia około godziny 12.00 
dziewczyna wyszła ze szkoły w 
Sulęcinie. Wtedy widziano ją 
ostatni raz. Do wydania tego nu-
meru gazety nie nawiązała żad-
nego kontaktu z rodziną. – Cały 
czas prowadzimy poszukiwania 
16-latki – mówi Alina Słonik z su-
lęcińskiej policji. 

Poszukiwana Zuzanna ma ok. 
165 cm wzrostu, zwykłą sylwet-
kę, czarne włosy sięgające do ra-
mion i niebieskie oczy. W chwili 
zaginięcia ubrana była w czarną 
skórzaną kurtkę z kapturem, 
dżinsowe niebieskie spodnie i 
szare sportowe buty.

Osoby, które mogłyby udzielić 
informacji na temat miejsca po-
bytu zaginionej proszone są o 
kontakt osobisty lub telefonicz-
ny z najbliższą jednostką poli-

cji. Wszelkie informacje mogące 
pomóc w odnalezieniu poszuki-
wanej osoby policja prosi zgła-
szać bezpośrednio do oficera dy-
żurnego sulęcińskiej komendy 
pod nr 95 755 06 11 lub 997.

Red.

W SKRÓCIE:

LEMIERZYCE / SULĘCIN

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

- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracyjne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

Duży zestaw - 15 zł 
Średni zestaw - 13 zł
Mały zestaw - 10 zł

BBQburger + Frytki

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15
tel. 724 468 967

Niedziela
1200 - 2000

Wtorek-Sob.
1200 - 2200

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł

MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

Zaginęła Zuzanna 
Gap z Sulęcina Policjanci z KPP  

w Sulęcienie oskar-
żeni o pobicie

W Gorzowie ruszył proces o 
pobicie przez sulęcińskich po-
licjantów dwóch braci z Lemie-
rzyc – 38-letniego Zbigniewa i 
49-letniego Zygmunta. Do zda-
rzenia miało dojść ok. dwa lata 
temu w Lemierzycach. Według 
relacji braci policjanci po słownej 
pyskówce wyszli z samochodu i 
zaczęli bez powodu bić Zygmun-
ta i jego kolegę. Gdy Zbigniew 
chciał to przerwać, jemu też się 
oberwało. Policjanci Łukasz K. 
i Michał I. nie przyznają się do 
winy. Z akt sprawy wynika, że w 
2014 r. na Łukasza K. wpłynęły 
4 skargi dotyczące nieprawidło-
wości przy interwencjach, a na 
Michała I. – dwie. Na pozostałych 
22 sulęcińskich policjantów nie 
wpłynęła żadna skarga. Wyrok w 
sprawie ma zapaść prawdopo-
dobnie 20 maja.                          (SAM)

Lucyna 
Szablewska
Wróżka
• Małe i Wielkie Arkana Tarota
• przesłania anielskie
• oczyszczanie energetyczne  

z klątw i uroków
• ustawianie czakr

Sulęcin, ul. Morelowa 31
Tel. 604 619 079



  
4 nr 5(53)/2016 12 maja 2016

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8

GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY 
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27

MINI GAMA – JEDENASTKA 
Poznańska 13b

MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA 
UL. Kilińskiego 2b

SKLEP DZIESIĄTKA - ul Wiejska 23

1001 DROBIAZGÓW 
ul. Traugutta 13

Polub nas na Facebooku!

www.Facebook.com/sPolemsulecin

Gama Gasi PraGnienie!

Promocja obowiązuje w dniach 12-23.05.2016 lub do wyczerpania zapasów

179 zł

Piwo
Żubr
but.

399 zł

399 zł

Sok 
jabłkowy
i czarna 
pożeczka
Hortex
1L

PEPSI
7UP
MIRINDA
2,25 L

Napój 
RED BULL

250 ml

869 zł

Piwo Warka
4-pak puszka

299 zł

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

Przedszkolaki dbają 
o swoje zdrowie

SULĘCIN

W ramach tematyki 
kompleksowej dotyczą-
cej zdrowia nauczyciel-
ki z Przedszkola nr 2 im. 
Małych Odkrywców w 
Sulęcinie przeprowadziły 
pogadanki na temat wpły-
wu aktywności fizycznej i 
zdrowego odżywiania na 
rozwój i samopoczucie. 
Dzieci dowiedziały się ja-
kie składniki pokarmowe 
są niezbędne w codzien-
nej diecie oraz jakie za-
grożenia niosą ze sobą 
złe nawyki żywieniowe, a 
także przedstawiły jakie są 
pozytywne strony aktyw-
ności fizycznej. Po części 
teoretycznej przyszedł 
czas na praktykę. Dzie-
ci przygotowały „zdrowe 
kanapki”, sadziły cebulki 
na szczypiorek, rzeżuchę 
oraz niektóre kiełki. Przed-
szkolaki odwiedziły salę 
gimnastyczną w Szkole 
Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków, gdzie ba-
wiły się z użyciem sprzę-
tu sportowego, a także 
wykonywały gimnastykę 
w przedszkolu z użyciem 

nietypowych przyborów 
gimnastycznych jak np. 
gazeta. W ramach tygo-
dnia o zdrowiu 5-latki od-
wiedziły gospodarstwo 
pszczelarskie „Dutkowiak”, 
aby dowiedzieć się jakie 
właściwości ma miód. 
Przedszkolaki wiedzą też 

do kogo zgłosić się o po-
moc, kiedy pojawią się 
problemy ze zdrowiem 
– dowiedziały się tego 
podczas wycieczki do su-
lęcińskiego szpitala, gdzie 
spotkały się z ratownikami 
medycznymi. 

Natalia Kaffler

Jubileusz Szkoły - 16 urodziny
SULĘCIN / WĘDRZYN

20 kwietnia Szkoła Pod-
stawowa im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie 
obchodziła swoje 16 uro-
dziny. Uroczystość po-
przedziła msza święta 
w intencji nauczycieli i 
uczniów, którą w Koście-
le Garnizonowym p.w. 
św. Sebastiana Męczen-
nika, celebrował ksiądz 
kapelan Artur Samsel. 
Przesłaniem „Dobre rze-
czy rodzą się tam, gdzie 
zbierają się dobrzy lu-
dzie, gdzie jest prze-
strzeń dla marzeń. Szko-
ła jest właśnie takim 
miejscem”, rozpoczęto 
obchody święta Szkoły. 
Swoją obecnością uświet-
nili uroczystość goście: za-

stępca burmistrza Iwona 
Walczak, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Jan 
Szymczyszyn, Komen-
dant 45 WOG ppłk Wła-
dysław Ostrowski, który 
wręczył dyrektor szkoły 
symboliczny ryngraf oraz 
przekazał życzenia 
wszystkim nauczycielom 
i uczniom. W części arty-
stycznej mieliśmy okazję 
zobaczyć naszych uzdol-
nionych uczniów- barwne 
tańce zespołu „Miniaturki” 
działającego przy Klubie 
17 WBZ, prowadzonego 
przez Aleksandrę Dżu-
man, Oliwię Wójcik, któ-
ra zaprezentowała utwór 
na gitarze klasycznej oraz 
Paulinę Kaszubę grającą 

na instrumentach klawi-
szowych. Po uroczystym 
apelu zaproszeni goście 
wraz z gospodarzami 
klas udali się pod tablicę 
pamiątkową z bukietem 
czerwonych róż, a następ-
nie obejrzeli wystawę prac 
plastycznych uczennicy kl. 
V Karoliny Jakóbczak pt. 
„Rysowanie moja pasja”. 
Kolejnym punktem uro-
dzinowych niespodzianek 
były zmagania przedszko-
laków na zorganizowanej 
w tym dniu „Olimpiadzie 
Przedszkolaka”. Podsumo-
wany został także konkurs 
plastyczny na kartkę z ży-
cia naszej szkoły.

B. Sz.



5nr 5(53)/2016 12 maja 2016

Jubileusz Szkoły - 16 urodziny
SULĘCIN / WĘDRZYN
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.

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

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

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

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

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

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

Nowy bazar w Sulęcinie. Jaki będzie?
SULĘCIN

W zadaszonym pasażu han-
dlowym powstanie 14 nowocze-
snych pawilonów o powierzchni 
14 m2 każdy. Dzięki uniwersalne-
mu charakterowi można będzie 
w nich prowadzić zarówno dzia-
łalność usługową i handlową, 
jak też np. gastronomiczną lub 
stoisko z pieczywem. Dodatko-
wo kupcy mają mieć do dyspo-
zycji tzw. wystawkę, czyli miejsce 
przed pawilonem, na którym 
będą mogli wykładać towary. In-
westor – firma „Jabot” planuje też 
przygotować miejsca do handlu 
„z ręki”, stolika lub samochodu. 

Czynny 6 dni w tygodniu Bazar 
„Kupiecka 4” będzie oddzielo-

ny 67 miejscami parkingowymi 
od budowanego naprzeciwko 
nowego Marketu Budowlanego 
„Mrówka”. W jego budynku rów-
nież będzie można wynająć po-
mieszczenia.

- Budując Bazar „Kupiecka 4” 
chcemy wyjść naprzeciw oczeki-
waniom przedsiębiorców i han-
dlowców, jak również spełnić 
oczekiwania mieszkańców, któ-
rzy chcieliby zrobić swoje zakupy 
wygodnie i po godzinach pracy – 
podkreśla współwłaściciel firmy 
„Jabot” Bogdan Łankowski - za-
nim powstała koncepcja zwiedza-
liśmy różne bazary w całej Polsce, 
by wybrać najbardziej optymalne 

rozwiązania - dodaje.
Przez ostatnie kilkanaście lat 

wielu lokalnych polityków wie-
lokrotnie obiecywało moderni-
zację targowiska miejskiego nad 
Postomią lub budowę nowego. 
Niestety, na obietnicach się koń-
czyło. Rozwiązaniem problemu 
zajął się prywatny inwestor. Bez 
względu jednak na pochodze-
nie inwestycji, biorąc pod uwa-
gę doskonałą lokalizację Bazaru 
„Kupiecka 4” oraz nowoczesną 
i wygodną oprawę, będzie on z 
pewnością spełniał najwyższe 
wymagania kupujących.

Adam Piotrowski

Pomiędzy ulicami Kupiecką i Jana Pawła II w Sulęcinie powstaje nowe targowisko 
miejskie. Bazar będzie się nazywał „Kupiecka 4”. Inwestycja już za kilka miesięcy 
zostanie oddana do użytku. 

Firma „Jabot” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na  
prowadzenie działalności na Bazarze „Kupiecka 4”.
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„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

Franczak Design Sp. z o.o.
zaprasza do zakupów

grys jasny ogrodowy 8-16mm 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

W SKRÓCIE:

SULĘCIN

Policjantka z sulęcińskiej 
komendy Asp. Małgorza-
ta Krzyżan ustanowiła 
nowy rekord Polski wete-
ranów w kategorii W45 w 
rzucie dyskiem. Zawod-
niczka Lubusza Słubice 
wynikiem 43,10 m popra-
wiła swój wcześniejszy re-
kord wynoszący 40,91 m. 

Małgorzata Krzyżan 
z nowym rekordem!

Dyskobolka przygotowu-
je się do startu w Mistrzo-
stwach Polski weteranów 
w Opolu oraz w Mistrzo-
stwach Świata Masterów 
w Austrii. Ostatnie wyniki 
to dobry prognostyk. Ży-
czymy powodzenia!  

(SAM)

SŁOŃSK / OWNICE

Franciszek Jamniuk 
Sołtysem Roku
Sołtys Ownic Franciszek 
Jamniuk został w ple-
biscycie Gazety Lubu-
skiej wybrany Sołtysem 
Roku województwa lu-
buskiego. Dostał 16.118 
głosów. Oprócz spra-
wowania funkcji sołtysa  
F. Jamniuk jest radnym 
Rady Powiatu Sulęciń-
skiego, prezesem Koła 
Łowieckiego Dzik w Słoń-
sku i właścicielem dwóch 
firm. Dzięki jego działal-

ności i zaangażowaniu 
przeprowadzono gene-
ralny remont kościoła w 
Ownicach, utworzono 
stronę internetową www.
ownice.pl, a w świetlicy 
wiejskiej w Ownicach jest 
internet. F. Jamniuk jest 
też inicjatorem i organiza-
torem akcji zbiórki fundu-
szy na leczenie Mikołaja 
Wysoczańskiego ze Słoń-
ska.                                 (SAM)

Jest już projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych
SULĘCIN

Swoje koncepcje zgła-
szali mieszkańcy Sulęci-
na. Komitet zrezygnował 
z z pomocy fachowca, by 
ograniczyć koszty. Osta-
tecznie wybrany został 
projekt Jerzego Sykuły, 
którym jest też inicjatorem 
budowy miejsca pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Su-
lęcinie. – Idea projektu jest 
taka, by pomnik „wyłaniał 
się” spod ziemi, tak samo 
jak robili to Wyklęci – pod-
kreśla J. Sykuła.

Członkowie komitetu 
rozpoczęli zbiórkę fundu-
szy na budowę pomnika. 
W tym celu przy krakow-
skim oddziale Gazety Pol-
skiej zostało założone do-
datkowe konto, na które 
można dokonywać wpłat. 
Komitet planuje również 
zorganizować koncert pa-
triotyczny, z którego do-
chód ma pokryć koszty 
budowy pomnika. 

Adam Piotrowski

Na kolejnym spotkaniu komitetu budowy pomnika Żołnierzy Niezłomnych jego członkowie 
wybrali jeden z pięciu zgłoszonych projektów pomnika. Podczas wcześniejszych spotkań 
ustalono, że pomnik powstanie na rogu ulic Kilińskiego i Żeromskiego.

Członkowie komitetu starają się, żeby pomnik został odsłonięty 1 marca 2017 r.

Konto na które można dokonywać wpłat na budowę pomnika:
Fundacja klubów „Gazety Polskiej”
ul. Bracka 15; 31-005 Kraków 
Numer rachunku 63 2490 0005 0000 4600 5341 6222
Bank Alior Bank

http://www.ownice.pl
http://www.ownice.pl
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Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPRZEDAWCA
w Sulęcinie

 Netto - sieć osiedlowych sklepów spożywczych z łatwym dostępem do  
produktów pierwszej potrzeby po niskich cenach. Jesteśmy firmą z duńskim kapitałem, 
działającą w Polsce od 1995 roku. Posiadamy własne nowoczesne Centra Logistyczne 
koło Szczecina, Wrocławia i Starogardu Gdańskiego oraz ponad 350 sklepów. 

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:
•	 obsługę Klienta na sali sprzedaży oraz w kasie, 
•	 rozliczenie powierzonej gotówki, 
•	 wykładanie towarów, 
•	 porządek i czystość w sali sprzedażowej i na zapleczu.

Zapraszamy do naszego zespołu osoby: 
•	 pracowite, z chęcią do działania,
•	 energiczne i samodzielne,
•	 lubiące kontakt z ludźmi,
•	 chcące zacząć swoją karierę w profesjonalnym środowisku,  

umożliwiającym dynamiczny rozwój kariery.

Oferujemy: 
•	 konkurencyjną pensję + premię uznaniową, 
•	 stabilną pracę na pełen etat,
•	 możliwości awansu wspartego systemem profesjonalnych szkoleń.

CV można składać bezpośrednio w sklepie lub przesłać na adres e-mail:  
rekrutacja@netto.pl   

Prosimy umieścić w temacie poczty numer referencyjny S/Sulęcin

Przekrój Lokalny: Od wyborów 
parlamentarnych minęło już 
ponad pół roku. Jak odnajduje 
się pan w roli senatora? 
Władysław Komarnicki: Jest-
em dumny z bycia senatorem. 
Od dawna do tego dążyłem 
bo uznałem, że zawodowo i 
społecznie jestem spełnionym 
człowiekiem. W swojej działal-
ności staram się prezentować 
jako człowiek przede wszyst-
kim gospodarki oraz jako oso-
ba, który dobrze czuje się w 
przedsięwzięciach społecznych. 
Nie jestem rasowym polityki-
em i nigdy z polityki nie żyłem.  
Jeżeli chodzi o samą współpracę 
w Senacie, mam dobry kontakt 
zarówno z ludźmi reprezentują-
cymi opozycję parlamentarną, 
jak też z obecną ekipą rządzącą
PL: Może pan podać kilka konk-
retnych działań podjętych w os-
tatnim czasie? 
WK: W dwóch sprawach moje 
kontakty okazały się bardzo 
owocne. Z senatorem Alek-

„Współpracuję zarówno z opozycją parlamentarną jak też  
z obecną ekipą rządzącą”

ROZMOWA PRZEKROJU

Rozmowa z senatorem RP Władysławem Komarnickim (cz. I)

sandrem Bobko – obecnym 
wiceministrem szkolnictwa 
wyższego kontaktujemy się w 
sprawie utworzenia Akademii 
Gorzowskiej. Zanim został wice-
ministrem podzieliłem się z nim 
naszym problemem związanym 
z utworzeniem Akademii. Cieszę 
się, że możemy liczyć na popar-
cie pana ministra w tej sprawie. 
Obecnie podejmuję działania 
zmierzające do lobbowania w 
Senacie na rzecz tej słusznej 

i jakże ważnej inicjatywy.  
Drugą osobą z którą nawiązałem 
bardzo dobry kontakt jest min-
ister zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł. Współpraca dotyczy przede 
wszystkim powstania oddziału 
onkologii na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. Spotkałem się tu z bardzo 
pozytywnym odbiorem, gdyż 
pan minister dobrze rozumie 
nasze potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców regionu. Jak pan 

widzi staram się realizować moje 
hasła, z którymi startowałem do 
wyborów. Głęboko wierzę, że 
w Gorzowie powstanie zarów-
no Akademia jak i radioterapia 
onkologiczna. 
PL: W jakich komisjach senack-
ich pan pracuje? 
WK: Idąc do Senatu chciałem 
brać czynny udział w pracach 
dwóch komisji: gospodarki oraz 
nauki i sportu. Tak też się stało. 
Szczęśliwie się zdarzyło, że jest-
em także w podkomisji parlam-
entarnej d.s. energetyki. Myślę, 
że został doceniony mój do-
robek działacza gospodarczego i 
zostałem wiceprzewodniczącym 
tej podkomisji. 
PL: Chciałbym na moment 
jeszcze wrócić do tematu ra-
dioterapii. Czy rok 2019 jest ak-
tualnym terminem rozpoczęcia 
działalności tego oddziału ?
WK: Sprawa radioterapii jest 
bardzo złożona, ale zapewniam 
mieszkańców subregionu gor-
zowskiego, że cały czas o tym 

myślę. Pan minister Radziwiłł na 
moją prośbę osobiście potwi-
erdził mi, że gorzowska radiotera-
pia znalazła się na onkologicznej 
mapie Polski. Ostatnio trzykrot-
nie rozmawiałem na ten temat z 
panią marszałek Elżbietą Polak. 
Są już wyliczone kamienie milo-
we, które należy pokonać, aby 
ten oddział powstał. W połow-
ie kwietnia zaprosiłem panią 
marszałek do mojego gabinetu. 
Przyjechała i złożyła historyczny 
podpis jednocześnie zapewnia-
jąc, że radioterapia w Gorzowie 
powstanie zgodnie z planowaną 
datą. Nie wyobrażam sobie, aby 
pani marszałek wycofała się z 
danej obietnicy. To jest bardzo 
ważna inwestycja dla północnej 
części naszego regionu. Wielu 
Lubuszan nie będzie już mu-
siało podróżować do oddziałów 
onkologii w Poznaniu czy też 
Szczecinie.
Druga część rozmowy w czer-
wcowym numerze Przekroju 
Lokalnego
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K O S M E T O L O G I A   E S T E T Y C Z N A

R A F A Ł O

MODELOWANIE UST   WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK

R A F A L O . P L         nr tel.  7 9 1  3 6 9  7 5 7

MEZOTERAPIA IGŁOWA    TRYCHOLOGIA (LECZENIE ŁYSIENIA)

W zmaganiach udział wzięła 
rekordowa liczba 125 osób, które 
we wspaniałym stylu ustanowiły 
nowy rekord maratonu - 762 km 
650 m. Padł również kolejny re-
kord indywidualny ustanowiony 
przez Roksanę Kolber, należącą 
do grona medalistów Polski, 
która przepłynęła dystans 50 
km. Marek Gołdon walcząc ze 
swoimi słabościami i ogromnym 
zmęczeniem pokonał dystans, 
który jest w zasięgu niewielu 
osób w naszym kraju. - Pływam 
od dziecka – mówi sulęcinianin 
- natomiast pierwsze kroki w pły-
waniu długodystansowym roz-
począłem na obozie sportowym 
w ośrodku AWF Poznań nad 

Przepłynął ponad 46 km!
W dniach 9-10 kwietnia sulęcinianin Marek Gołdon uczestniczył w VI Mikołowskim 24-Godzinnym Maratonie Pływackim na krytej pływalni 
Aqua Plant w Mikołowie (Górny Śląsk) w biciu rekordu długości dystansu. Przepłynął dystans 46 km 600 m uzyskując 2 pozycję i pokonując 
tym samym własny rekord z poprzednich edycji maratonów.

jeziorem Chycińskim – dodaje. 
Do Mikołowskiego Maratonu 

Pływackiego M. Gołdon przy-
gotowywał się nie tylko upra-
wiając pływanie długodystan-

sowe na pływalniach m.in. w 
Międzyrzeczu i w Gorzowie 
Wlkp., a latem na jeziorach 
w pobliżu Sulęcina, ale także 
podnosząc, tak potrzebną 

przy tego typu dyscyplinach 
sportowych, wytrzymałość, siłę 
i elastyczność poprzez biega-
nie, gimnastykę, jazdę na row-
erze i podnoszenie ciężarów. 
Sport to dla pana Marka wielka 
pasja, dlatego regularnie ucze-
stniczy w różnych imprezach 
sportowo-rekreacyjnych, m.in. 
w zawodach pływackich, zawo-
dach w biegach długodystan-
sowych i mistrzostwach w rega-
tach żeglarskich. Brał udział w 
nocnym maratonie pływackim 
„Otyliada”, Biegu Niepodległości 
w Warszawie w kategorii Nordic 
Walking oraz w bieszczadzkich 
rajdach pieszych.

- Cennych wskazówek w 

zakresie doskonalenia technik 
pływania udzielał mi instruktor 
pływania Bartosz Wojtal, który 
trenuje też moją córkę Marlenę 
na międzyrzeckim basenie – 
mówi M. Gołdon – pływanie to 
nie tylko dobra zabawa, ale też 
jedna z najbardziej ogólnorozwo-
jowych, wszechstronnych i bez-
piecznych dyscyplin sportowych, 
dlatego bardzo ubolewam nad 
tym, iż w Sulęcinie do tej pory nie 
wybudowano basenu – dodaje.

Podzielamy zdanie pana 
Marka Gołdona dot. basenu w 
Sulęcinie i życzymy mu kole-
jnych sukcesów.

Red.

Co po gimnazjum?
SULĘCIN

Przed trzecioklasistami z gim-
nazjów trudny wybór szkoły 
średniej. Młodzi ludzie szukają 
odpowiedzi w jakim kierunku 
się rozwijać i jaką w przyszło-
ści obrać ścieżkę zawodową. 
Wychodząc naprzeciw ich 
oczekiwaniom, Zespół Szkół 
Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie 
zorganizował wycieczki „za-
wodoznawcze” dla młodzieży, 
aby pomóc im w tak ważnym 
wyborze kierunku kształcenia  
i dalszego rozwoju. Pod-
czas wycieczek przewodnicy 
opowiadali o gruntownych 
przemianach, jakie zaszły  
w kształceniu zawodowym. 
Nie ukrywali, że dziś „w ce-
nie” są dobrze wykształceni  
i mający praktyczne umiejęt-
ności fachowcy. Gimnazjaliści 
mogą takimi się stać wybie-
rając decydując się na dalsze 
kształcenie w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych  
w Sulęcinie. 

Karina Rogowska
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Projekt ustawy autor-
stwa Instytutu Ordo Iuris 
spotkał się z poważnym za-
rzutem, iż to kobiety staną 
się jej ofiarami, jeśli tylko 
ustawa wejdzie w życie. 
Zacznijmy zatem od po-
czątku, czyli od uporząd-
kowania pewnych faktów 
np. czym różni się obecnie 
obowiązująca ustawa o 
ochronie życia i dlaczego 
projektu ustawy „o po-
wszechnej ochronie życia 
ludzkiego i wychowaniu 
do życia w rodzinie” nie 
możemy nazywać projek-
tem „ustawy antyaborcyj-
nej”. 

Dokładnie 14 marca 
1993 r. weszła w życie usta-
wa „o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży”. 
Artykuł 4a tej ustawy wy-
mienia wszystkie sytuacje, 
w których prawo polskie 
zezwala na dokonanie 
aborcji. 

Art. 4a. 1. Przerwanie 
ciąży może być dokonane 
wyłącznie przez lekarza, w 
przypadku gdy:

„Afera ustawowa?!”
KRAJ Odpowiadamy co naprawdę zakłada projekt obywatelski ustawy dot. zakazu aborcji

14 marca 2016 r. eksperci z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przedłożyli Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy „o powszech-
nej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie”. Ten obywatelski projekt w odróżnieniu od aktualnie obowiązującej ustawy 
przewiduje m.in. sankcje karne dla dostawców środków aborcyjnych oraz dla podżegaczy. Równo tydzień później w mediach pojawiła się 
wypowiedź premier Beaty Szydło, która zapowiedziała, że Sejm zamierza pracować nad projektem. Dla wielu środowisk, szczególnie lewi-
cowych fakt ten okazał się niezwykle kontrowersyjny. Zaczęła się burza i chaos informacyjny.

1) ciąża stanowi zagro-
żenie dla życia lub zdrowia 
kobiety ciężarnej,

2) badania prenatalne lub 
inne przesłanki medyczne 
wskazują na duże prawdo-
podobieństwo ciężkiego i 
nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieule-
czalnej choroby zagrażają-
cej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że ciąża po-
wstała w wyniku czynu za-
bronionego

Bardzo ważny jest tu 
również ustęp 2. tego ar-
tykułu, gdyż określa do 
którego momentu rozwoju 
dziecka można, w powyżej 
wymienionych przypad-
kach, dokonać aborcji:

2. W przypadkach określo-
nych w ust. 1 pkt 2 przerwa-
nie ciąży jest dopuszczalne 
do chwili osiągnięcia przez 
płód zdolności do samo-
dzielnego życia poza orga-
nizmem kobiety ciężarnej; 
w przypadku określonym w 
ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli od 
początku ciąży nie upłynęło 
więcej niż 12 tygodni.

Na dziś w naszym kraju 

można więc dokonać abor-
cji w 3 przypadkach. Skąd 
więc pomysł, aby zmieniać 
obecnie obowiązującą 
ustawę na bardziej re-
strykcyjną? Pomysłodawcy 
projektu nowej ustawy o 
ochronie życia – czyli Fun-
dacja PRO-Prawo do Życia 
znaleźli kilka powodów, 
które podsuwa sama usta-
wa z 1993 r. 

Po pierwsze: „ciąża sta-
nowi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia…”. Nikt nie ma 
wątpliwości, że wybór mię-
dzy życiem matki, a życiem 
dziecka to najtrudniejszy 
wybór jaki możemy sobie 
wyobrazić. Lekarz, który 
znajduje się w takiej sytu-
acji zawsze wybierze mat-

kę, jeśli ta sama nie jest w 
stanie podjąć decyzji, bo 
np. jest nieprzytomna, a 
liczy się każda sekunda. Co 
jednak gdy mamy sytuację, 
w której możemy wybrać 
zdrowie matki lub życie 
dziecka? Należy sobie od-
powiedzieć na pytanie co 
jest ważniejsze: „zdrowie”, 
czy „życie”? Wbrew temu 
co dało się ostatnio słyszeć 
w mediach, czyli zarzut 
pod adresem Kościoła, że 
stawia życie nienarodzone-
go dziecka wyżej niż życie 
matki, Kościół na każdym 
kroku podkreśla, że każde 
życie jest tak samo ważne i 
stawia znak równości mię-
dzy życiem matki, a życiem 
dziecka. Wróćmy zatem 

jeszcze raz do tego sfor-
mułowania „ciąża stanowi 
zagrożenie dla życia lub 
zdrowia”. Spróbujmy sobie 
wyobrazić takie zagroże-
nie dla zdrowia matki, któ-
re usprawiedliwia zabicie 
dziecka. Czy aby na pew-
no w każdym przypadku 
zagrożenia zdrowia matki, 
należy zabić dziecko? We-
dług tej ustawy tak. Nie 
jest zaś prawdą, że projekt 
nowej ustawy całkowicie 
zabrania aborcji w przy-
padku zagrożenia życia 
matki. W sytuacji gdy doj-
dzie do bezpośredniego 
zagrożenia (np. ciąża po-
zamaciczna, zaśniad gro-
niasty) lekarz kierując się 
zasadą wyższej konieczno-
ści ratuje życie matki, licząc 
się z konsekwencją utraty 
ciąży. W takim przypadku 
lekarz nie będzie podlegać 
odpowiedzialności karnej.

Po drugie: ”badania pre-
natalne lub inne przesłan-
ki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracal-
nego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu”. W 
tym miejscu ustawa ze-
zwala na zabijanie dzieci 

chorych, przede wszystkim 
dzieci z zespołem Downa 
i daje nam prawo do se-
gregowania ludzi na tych 
zdrowych z prawem do ży-
cia i tych chorych, którym 
nie wolno się rodzić, gdyż 
będą tylko ciężarem dla 
społeczeństwa. Ten ustęp 
ustawy podważa również 
sens funkcjonowania ta-
kich organizacji jak Funda-
cja Anny Dymnej „Mimo 
wszystko”, „Nadzieja”, „Zdą-
żyć z pomocą”, czy nawet 
„Fundacji Gajusz”, która 
opiekuje się dziećmi, które 
po urodzeniu przeżywa-
ją czasem zaledwie kilka 
dni lub miesięcy. Te dzieci 
żyją krótko, ale nie na tyle 
krótko aby nie zdążyć za-
znać choć trochę miłości 
i troski swoich rodziców. 
Po co każdego roku da-
wać pieniądze na wszelkie 
organizacje pomagające 
nieuleczalnie chorym dzie-
ciom, skoro można się tych 
dzieci pozbyć? Są jeszcze 
dzieci, które zachorują po 
urodzeniu, ale może tak 
jak w Belgii czy Holandii do 
nas również dojdzie legali-
zacja eutanazji dzieci?

Po trzecie: „zachodzi uza-
s. 11
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SULĘCIN

Święto Ulicy 
Stanisława Moniuszki

Piątkowy wieczór, 6 maja 
2016 roku był istną ucztą 
dla miłośników muzyki 
klasycznej. W tym dniu po 
raz pierwszy obchodzili-
śmy święto jednej z sulę-
cińskich ulic. Ze względu 
na 197 rocznicę urodzin 
Stanisława Moniuszki, wy-
bitnego polskiego kompo-
zytora i dyrygenta, kadra 
Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury zorganizowała 
pierwsze w historii nasze-
go miasta…  Święto Uli-
cy Stanisława Moniuszki. 
Szczególnie mile widzia-
ni i wyjątkowo przyjęci 
tego dnia byli mieszkańcy 
wspomnianej ulicy, których 
według danych statystycz-

nych na dzień dzisiejszy 
zameldowanych jest około 
150 osób.

Pamięć znakomitego 
kompozytora, autora „Hal-
ki” oraz „Strasznego dworu”, 
uczciła Gorzowska Orkie-
stra Dęta, która przygoto-
wała specjalny program ar-
tystyczny, poprzedzony 
prezentacją krótkiego rysu 
biograficznego St. Mo-
niuszki.

„Święto ulicy” zostało 
bardzo sympatycznie przy-
jęte przez mieszkańców 
Sulęcina. Kto wie… może 
majowy debiut stanie się 
początkiem nowych cy-
klicznych imprez w naszym 
mieście.                (UM Sulęcin)

sadnione podejrzenie, że 
ciąża powstała w wyniku 
czynu zabronionego”. Co 
to znaczy „uzasadnione 
podejrzenie”? i w wyniku 
jakiego „czynu zabronio-
nego”? Czy to oznacza, że 
dziecko poczęte w miejscu 
publicznym może zostać 
abortowane? Bo przypo-
mnijmy, że uprawianie 
seksu w miejscu publicz-
nym jest czynem zabro-
nionym, podobnie jest 
stosunek płciowy między 
dwojgiem niepełnoletnich 
osób – wtedy również ta-
kie dziecko zgodnie z pra-
wem można zabić do 12 
tygodnia rozwoju prena-
talnego. Oczywiście naj-
większą zagwozdką jest 
dziecko poczęte z gwałtu, 
zabić je czy pozwolić się 
urodzić? Porównajmy jed-
nak konsekwencje jakie 
po gwałcie ponosi spraw-
ca, a jakie dziecko, które 
się poczęło. Sprawca, jeśli 
zostanie złapany, zgodnie 
z naszym prawem dosta-
nie najwyżej 12 lat pozba-
wienia wolności, ale może 
również otrzymać wyrok 
w zawieszeniu. Co zaś cze-
ka poczęte dziecko? Kara 
śmierci. Z czym musi się 
zmierzyć zgwałcona kobie-
ta, która dokonała aborcji? 

Z podwójną traumą. 
Można by znaleźć dużo 

więcej nieścisłości w tej 
ustawie, które pozwalają 
na jej naciąganie, ale to 
jedne z najlepiej widocz-
nych. Kolejnym argumen-
tem na zastanowienie się, 
czy rzeczywiście nie po-
trzebujemy nowej ustawy 
o ochronie życia jest być 
może fakt, że obecnie obo-
wiązuje nas Konstytucja RP 
z 1997 r., a obecnie obo-
wiązująca ustawa o ochro-
nie życia powstała w opar-
ciu o Konstytucje z czasów 
PRL z 1952 r. Czy na pewno 
nic się od tamtego czasu 
nie zmieniło, chociażby w 
dziedzinie medycyny?

Nie ulega wątpliwości, że 
projekt ustawy ma swoje 
słabe strony, jak na przy-
kład karanie kobiet, które 
dokonały aborcji. Jednak 
pojawienie się projektu 
nowej ustawy o ochronie 
życia to dobra okazja, aby 
sprawdzić na jakim pozio-
mie jest ochrona życia w 
Polsce i czy np. kobiety w 
ciąży rzeczywiście mają 
zapewnioną wystarczającą 
opiekę zdrowotną, a prze-
stępstwa przeciwko kobie-
tom takie jak gwałt są wy-
starczająco surowo karane.

Anna Suchy

s. 11

6 maja 2016 r. w Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. 
Zbigniewa Herberta w 
Gorzowie Wielkopolskim 
odbyły się obchody Woje-
wódzkiego Dnia Bibliote-
karza i Bibliotek. Podczas 
uroczystości Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak 
wręczył odznaczenia pań-
stwowe nadane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dostojnym gro-
nie nagrodzonych osób 
znalazła się Kierownik Bi-
blioteki Publicznej Pani 
Aurelia Migdalska, która 
została odznaczona Złotym 
Medalem za Długoletnią 
Służbę. Starszy bibliotekarz 

SULĘCIN

Nagrodzono sulęciń-
skie bibliotekarki 

Anna Kochańska – Filia 
Trzemeszno Lubuskie, bi-
bliotekarz Danuta Hasiuk 
– Filia Żubrów   i bibliote-
karz Danuta Sowa – Filia 
Ostrów otrzymały dyplomy 
Marszałka Województwa 
Lubuskiego z wyrazami 
uznania za pracę, a w szcze-
gólności za zaangażowanie 
w przedsięwzięcia na rzecz 
upowszechniania i popula-
ryzacji czytelnictwa. 

Serdecznie gratulujemy 
nagrodzonym i wyróżnio-
nym Koleżankom. 

Pracownicy Biblioteki Pu-
blicznej oraz Sulęcińskiego 

Ośrodka Kultury
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Okopową a Malinowskiego. 
Mieszkańcy ul. Malinowskiego 
ucieszyli się z nowych nasadzeń, 
bo jak zgodnie twierdzą, są mi-
łośnikami zieleni, o czym zresztą 
świadczą ich wypełnione drze-
wami, krzewami i kwiatami ogro-
dy. Nawet podlewali sadzonki 
nie zastanawiając się specjalnie 
jakiego są one gatunku. Otrzeź-
wienie przyszło przypadkiem po 
kilku latach, gdy ktoś ich uświa-
domił, że są to platany klonolist-
ne (Platanus hispanica), jedne z 
najbardziej rozłożystych drzew 
świata, których szerokość koro-
ny może przekraczać 30 m a wy-
sokość 35 m. Co bardzo jednak 
istotne, szerokość ukorzenienia 
tego drzewa może trzykrotnie 
przekraczać rozłożystość korony. 
Tym samym platany posadzo-
ne przy ul. Okopowej nie tylko 
wkrótce mogą odciąć od słońca 
podwórka i domy mieszkańców 
ul. Malinowskiego (drzewo przy-
rasta w tempie 3-4 m rocznie), 
ale również ich system korzenny 
może zagrozić stabilności funda-
mentów nieruchomości.

Walka o przesadzenie drzew
- Nie mamy nic przeciwko drze-
wom tego gatunku, ale specjaliści 
wyraźnie zalecają, że powinny one 
rosnąć na otwartych przestrze-
niach – w parkach i na szerokich 
alejach. Jest to piękne, ale bardzo 
rozłożyste drzewo, które z pewno-
ścią nie sytuuje się 2 m od prywat-
nej posesji – podkreślają oburzeni 
mieszkańcy ulicy Malinowskie-
go. Zalecanie nasadzeń platana 
klonolistnego w parkach i na ale-
jach potwierdza się we wszyst-
kich znalezionych przeze mnie 
źródłach w Internecie. Z tego 
powodu w 2013 roku mieszkań-
cy ulicy Malinowskiego wystąpili 
do ówczesnego burmistrza Mi-
chała Deptucha o przesadze-
nie platanów w inne, bardziej 
odpowiednie dla nich miejsce. 
Przez kolejne miesiące urząd 

uporczywie odmawiał interwen-
cji w tej sprawie. Argumenty za 
usytuowaniem platanów przy 
ul. Okopowej zmieniały się z bie-
giem czasu. Najpierw burmistrz 
pisał o ograniczeniu uciążliwości 
związanych z hałasem na jezdni. 
Następnie nadmienił o wniosku 
części mieszkańców ul. Malinow-
skiego, jednak żadna z osób, z 
którymi rozmawialiśmy tego fak-
tu nie potwierdza, a w archiwum 
gminy próżno szukać stosowne-
go pisma. Wreszcie M. Deptuch 
przebąkiwał coś o wzmocnieniu 
skarpy, która dobrze się ma od 
czasów, gdy mieszkali tu jeszcze 
obywatele Niemieccy i takiego 
wzmocnienia nie wymaga. 

Ekspertyza za ponad 5.000 zł.
Mieszkańcy ul. Malinowskiego 
nie ustępowali i powiadomili o 
sprawie miejskich rajców. Ci skła-
niali się do przesadzenia drzew 
w inne miejsce i chwilowo nawet 

przekonali do tego burmistrza. 
M. Deptuch podczas XXXIV Sesji 
Rady Miejskiej 28 października 
2008 r. stwierdził, że nasadzenia 
w tym miejscu były błędem, któ-
ry należy naprawić przesadzając 
drzewa. Rada Miejska miała tylko 
przesunąć w budżecie środki na 
ten cel. Szybko jednak burmistrz 
zdanie zmienił i zamiast spełnić 
dane słowo zamówił eksperty-
zę za bagatela 5.200,00 zł. Z niej 
dowiadujemy się przede wszyst-
kim, że na przesadzenie jest już 
za późno, ponieważ wyrwanie 
platanów z całym systemem ko-
rzeniowym mogłoby… naruszyć 
skarpę. 

Zmiana warty
Sytuacja zmieniła się pod koniec 
2014 r. Wtedy burmistrzem wy-
brany został Dariusz Ejchart. Nie 
czekając długo mieszkańcy Mali-
nowskiego zwrócili się do niego 
ze swoim problemem. Tym ra-

zem stanowisko urzędu było dla 
nich pozytywne. – Ktoś popełnił 
błąd nasadzając tego rodzaju 
drzewa tak blisko prywatnych 
posesji – mówi nam D. Ejchart – 
dlatego postaramy się teraz ten 
błąd naprawić – dodaje. Okazało 
się jednak, że nadal nie jest to ta-
kie proste. Najpierw na wycięcie 
drzew nie zgodził się Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Teren na którym rosną platany 
przy Okopowej udało się jednak 
wydzielić z pasa drogowego i w 
dalszym procedowaniu wniosku 
Urzędu Miejskiego o wycięcie 
drzew wystarczyła zgoda Staro-
sty Sulęcińskiego. – Spotkaliśmy 
się z poprzednim starostą Patry-
kiem Lewickim, który obiecał 
nam pomóc – mówią mieszkańcy 
ul. Malinowskiego. Zanim jed-
nak wniosek trafił do podpisu… 
Lewickiego odwołano ze sta-
nowiska. I tu zaczęły się kolejne 
schody.

Odmowa Starosty Sulęcińskie-
go
W odpowiedzi na nasze pytania 
dot. wniosku Gminy Sulęcin o 
wycięcie platanów, starostwo 
przysłało wydaną 9 maja decyzję 
administracyjną. Starosta Sulę-
ciński odmówił wycięcia 9 plata-
nów klonolistnych rosnących na 
skarpie przy ul. Okopowej w Su-
lęcinie. W uzasadnieniu czytamy, 
że drzewa są w zadawalającym 
stanie zdrowotnym i na dzień, 
w którym przeprowadzono ich 
oględziny nie stanowią zagro-
żenia bezpieczeństwa osób i 
mienia. Platany są corocznie 
przycinane i na razie wg Staro-
sty nie wpływają negatywnie na 
warunki mieszkaniowe w sąsia-
dujących budynkach. Starosta 
uznał też, że wskazywane przez 
wnioskodawcę (Gminę Sulęcin) 
zagrożenie drzew w miarę upły-
wu lat oraz uznanie, że dobór i 
nasadzenie tego gatunku w tym 
miejscu był błędny, nie jest prze-
słanką do udzielenia zgody na 
usunięcie drzew.

Komentarz autora:
Wieloletnia mozolna walka 
mieszkańców ulicy Malinow-
skiego najpierw o przesadzenie, 
a później o wycięcie kilku drze-
wek wydaje się jakimś wielkim 
nieporozumieniem. Dziesiątki 
pism, spotkań, oględzin, godziny 
rozmów to rażący przykład tego, 
czym nie powinna się zajmować 
administracja. Odmowa starosty 
wydaje się być odwlekaniem 
tego co nieuniknione. Patrząc 
na platan klonolistny rosnący na 
ul. Wiejskiej naprzeciwko przy-
chodni trudno sobie wyobrazić 
podobnych rozmiarów drzewa 
rosnące na skarpie przy ul. Oko-
powej. Jestem gorącym zwo-
lennikiem sadzenia drzew i po-
większania terenów zielonych, 
ale róbmy to z głową. A w razie 
pomyłki, takie sprawy jak ta, po-
winno się załatwiać od ręki. Bo 
to nie mieszkańcy są dla urzędu, 
tylko urząd dla mieszkańców. 

Drzewa politycznej niezgody

Zdjęcie po lewej ilustruje młodego platana klonolistnego na skarpie ul. Okopowej. Na fotografii po prawej stronie 
też jest platan i zarazem jedno z największych drzew w Sulęcinie rosnące przy ul. Wiejskiej naprzeciwko przychodni.

SULĘCIN / WĘDRZYN

Szkolny konkurs recytatorski
Regionalne Centrum Animacji 
Kultury wraz z partnerami lokal-
nymi zaprosiło uczniów naszej 
szkoły do udziału w Lubuskim 
Konkursie Recytatorskim. Pra-
gnąc dać wszystkim dzieciom 
możliwość prezentacji swoich 
talentów w interpretacji dzieł 
mistrzów pióra, w dniach 12 – 
13 kwietnia zorganizowaliśmy 
szkolne eliminacje. Czterooso-
bowe jury oceniło młodych recy-
tatorów w dwóch grupach wie-
kowych: klas młodszych i klas IV 
VI. Kryteria oceniania repertuaru 

dla obu grup były jednakowe 
i dotyczyły recytacji lub formy 
jednoosobowej prezentacji tek-
stu. Oceniano: dobór repertu-
aru (tu wyraźna przewaga prozy 
wśród starszych artystów nad 
poezją u młodszych), poprawną 
dykcję i sposób interpretacji.
Komisja oceniająca z zaintere-
sowaniem słuchała utworów 
bliskich młodym recytatorom i 
biorąc pod uwagę możliwości 
wykonawcze naszych artystów, 
wybrała w obu grupach uczniów, 
którzy 21 kwietnia te same utwo-

ry zaprezentowali w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury, podczas eli-
minacji powiatowych. Zwycięz-
cami w grupie starszej okazali 
się: Paulina Kaszuba, Roksana 
Strzelecka, Amelia Kurz oraz 
Kacper Pietrzak i Zuzanna 
Chirkowska. W grupie klas I-III 
zwycięzcy recytatorzy to: Anto-
ni Babiak, Sara Błaszkiewicz, 
Aleksandra Gromek, Tomasz 
Parszewski i Jan Pietrzak.
Eliminacje powiatowe zakończy-
ły się dla naszej szkoły dużym 
sukcesem. I miejsce w grupie 

uczniów klas IV-VI zajęła Zuzan-
na Chirkowska, która będzie nas 
reprezentować podczas elimi-
nacji wojewódzkich 19 maja w 
Kargowej. Tomek Parszewski, 

uczeń klasy pierwszej, zachwycił 
wszystkich swobodą bycia i du-
żym talentem - otrzymał wyróż-
nienie. Serdecznie gratulujemy.

K. Borowiecka, E. Cieluch, T. Pelc
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PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Przyznam szczerze, że czekałam na ten 
film już od dawna. Kiedy 2 miesiące temu 
zobaczyłam w kinie zwiastun „Wszyst-
ko Gra” Agnieszki Glińskiej, naprawdę 
byłam do niego pozytywnie nastawiona. 
Niestety, jak zawsze staram się w każdej 
produkcji znaleźć coś pozytywnego i 
godnego polecenia widzowi, tak w tym 
przypadku trudno mi o to. 

„Wszystko Gra” to historia trzech kobi-
et: babci (Stanisławy Celińskiej), matki 
(Kinga Preis) i córki (Eliza Rycembel), 
które walczą o uratowanie swojej rodzin-
nej, przedwojennej posiadłości, na którą 
rękę chce położyć pazerny biznesmen 
(Antoni Pawlicki). W tle zaś snuje się 
opowieść o trzech pokoleniach kobiet i 
problemach każdego z nich. Dodać do 
tego musicalową scenerię, wątek miłosny 
i brzmi całkiem zachęcająco prawda? 

„Wszystko Gra” to film, który w założe-
niu miał być kolejnym po dłuższej przer-
wie polskim musicalem i miał zachwycić 
swoją widownię światowym poziomem, 
przy jego tworzeniu pomagał bowiem 
znany juror z  programu „You can dance 
– Po prostu tańcz!” i choreograf Agustin 
Egurrola oraz nominowany do Oscara 
operator Paweł Edelman, znany z pra-
cy przy takich produkcjach jak „Katyń” 
czy „Pianista”. To są jednak jedyne plusy 
tego filmu, które dawały mu zaledwie 
szansę dorównać takiemu musicalowi jak 
„Mamma Mia”. Niestety „Wszystko Gra” to 

film w którym nic nie gra. Zaczynając od 
niewykorzystanego potencjału głównych 
postaci ich historii, luk w  scenariuszu, 
które sprawiają że widz ma wrażenie jakby 
przespał część filmu, kończąc na tym, co 
najtrudniej mi wybaczyć, czyli rozdźwięku 
między piosenkami wykorzystanymi w 
filmie, a scenariuszem.   

Niestety charyzmatyczni aktorzy, w 
szczególności mam tu na myśli bardzo 
popularną ostatnio Kingę Preis to nie jest 
klucz do sukcesu, a przynajmniej nie jedy-
ny. W przypadku „Wszystko gra” zawiódł 
scenariusz, który powinien wprowadzić 
widza, pomóc mu lepiej poznać głównych 
bohaterów oraz motywy ich postępowan-
ia, a także poukładać akcję.  Tego zabrakło. 

Może następnym 
razem pójdzie 
lepiej, ale wtedy 
Pani Glińskiej już 
podziękujemy.

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Wreszcie przyszła upragniona ciepła 
wiosna. Zaczął się jeden z moich ulu-
bionych miesięcy w roku – maj. 

W związku z temperaturami szy-
bującymi coraz bardziej w górę po-
stanowiłam Państwu zaproponować 
przepis, który nasyci, ale również do-
skonale nas orzeźwi.

Składniki:
- 4-5 szklanek zsiadłego mleka lub ke-
firu
- szklanka zimnego przecieru pomido-
rowego
-5 łyżek posiekanego koperku

Anna Suchy

SULĘCIN 

Miejsko-Gminne Zawody OSP w Trzemesznie
7 maja 2016 r. na terenie bo-
iska piłkarskiego w Trzemesznie 
Lubuskim odbyły się Miejsko-
-Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz 
Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. W zawodach wzięły 
udział jednostki OSP z Miecho-
wa, Trzebowa i Trzemeszna oraz 
zaproszona Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza z Lubniewic. 
Gościnne zaprezentowała się 
straż pożarna z partnerskiego 
miasta Friedland /Niemcy/.
Klasyfikacja w poszczególnych 
grupach przedstawiała się na-
stępująco:
a) w grupie I /mieszanej/
- I miejsce - Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza z Trzemeszna /
najmłodsza/,
- II miejsce - Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza z Trzebowa.
b) w grupie II /chłopcy/
- I miejsce - Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza z Lubniewic,
- II miejsce - Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza z Trzemeszna.
c) w grupie III
- I miejsce - Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza z Sulęcina.

d) w grupie jednostek OSP:
- I miejsce zajęła OSP z Trzebowa 
/czas 36,4 s./
- II miejsce, OSP z Trzemeszna /
czas 50,0 s./
- III miejsce, OSP z Miechowa /
czas 107 s./
Goście z Niemiec uzyskali czas 
53,4 s.
Nagrody, dyplomy i puchary 
uczestnikom zawodów wręczy-
li burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart oraz zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwo-

wej Straży Pożarnej w Sulęcinie 
st. kpt. Waldemar Konieczny. 
Zgodnie z tradycją, po zakoń-
czonych zawodach, wszyscy 
uczestnicy spotkali się na po-
częstunku w Polsko-Niemieckim 
Centrum Spotkań i Szkolenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

UM Sulęcin

Chłodnik pomidorowy 
na zsiadłym mleku

-20 dag pomidorów
-15 dag świeżych ogórków
-sól, cukier, pieprz

Ogórki i pomidory umyć. Pomidory 
sparzyć gorącą wodą, obrać ze skó-
rek, pokroić w plasterki. Zsiadłe mleko 
połączyć z przecierem ubijając trze-
paczką, dodać koperek i pokrojone 
pomidory, przyprawić do smaku solą, 
cukrem i pieprzem. Wyłożyć na tale-
rze. Ogórki obrać, pokroić w plasterki. 
Do każdej porcji chłodnika dodać kil-
ka plastrów ogórka.

„Wszystko (nie) gra”
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W ciągu 3 dni cała społeczność 
szkolna, w tym uczniowie, rodzi-
ce i wszyscy pracownicy Ośrod-
ka poszerzyli swoją wiedzę o 
zdrowiu i zdrowym trybie życia, 
a także dowiedzieli się, jak zapo-
biegać cukrzycy, jak diagnozo-
wać, leczyć i  udzielać pierwszej 
pomocy. 

W pierwszym dniu zdrowot-
nych działań odbył się 3. Turniej 
Wiedzy o Zdrowiu i Szkole Pro-
mującej Zdrowie, którego laure-
atami zostali: Zuzanna Woźniak 
i Dariusz Kaczorowski, Adam 
Wywrocki i Kamil Szałachow-
ski (kategoria szkoła podsta-
wowa), Laura Walicka i  Łukasz 
Krzykliwy, Klaudia Dąbrowska 
i Kacper Krawiec (kategoria 
gimnazjum i SPdP) oraz p. Dana 
Chajec i p. Małgorzata Góra 
(kategoria dorośli). W dalszej 
części odbyło się  spotkanie z 
panią dietetyk Agnieszką Sikor-
ską, która przybliżyła zebranym 
zasady zdrowego odżywiania 
dzieci i  młodzieży oraz przed-
stawiła najczęściej popełniane 

SULĘCIN 

„Pokonaj cukrzycę!”- szkolne Dni Promocji Zdrowia w SOSW w Sulęcinie

błędy żywieniowe, które prowa-
dzą do wielu chorób, w tym oty-
łości i cukrzycy. Po sporej dawce 
wiedzy uczniowie i  nauczyciele 
aktywnie spędzili czas na świe-
żym powietrzu. Jedna grupa po-
jechała na rajd rowerowy, druga 
poszła na rajd Nordic Walking, a 
trzecia grupa najmłodsza uczest-
niczyła w  zabawach ruchowych 
na boisku szkolnym.

W drugim dniu odbywało się 
wielkie gotowanie. Od pierw-

szych godzin lekcyjnych ucznio-
wie w klasach pod okiem swo-
ich wychowawców-nauczycieli 
przygotowywali zdrowe potrawy 
na degustację, w której uczestni-
czyli licznie przybyli zaproszeni 
goście oraz społeczność szkolna. 
Na  stole pojawiły się: wiosen-
ne kanapki, deser truskawkowy 
dla diabetyków i nie tylko, zdro-
we wiosenne koreczki, sałatka 
z kurczakiem (gotowanym na 
parze), egzotyczny kuskus z kur-

Kilkudniowe obchody dni promocji zdrowia na stałe wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. I nic dziwnego – SOSW jest szkołą, która od 
ponad 10 lat przynależy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Edukacja zdrowotna jest istotnym elementem kształcenia i 
wychowania uczniów oraz całej społeczności szkolnej. Tegoroczne wydarzenia odbywały się w dniach 06 - 08 kwietnia i skupiały się wokół 
tematu cukrzyca, tj. zgodnie z tematem, jakim WHO odjęła Światowy Dzień Zdrowia 2016. 

czakiem, sałatka z  kuskusem i 
warzywami, wiosenna sałatka. 
Wszystkie degustacyjne potra-
wy były piękne i kolorowe, a co 
najważniejsze bardzo smaczne, 
zdrowe i zapobiegały powstawa-
niu cukrzycy. Swoją obecnością 
zaszczyciło nas wielu znamieni-
tych gości. Po przywitaniu gości 
przez dyrektora SOSW Danutę 
Malinowską, głos zabrał bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
który wyraził podziw dla wspa-

niałego przedsięwzięcia, w które 
nasi uczniowie corocznie bardzo 
się angażują. Podkreślił znacze-
nie zdrowego odżywiania i istotę 
diety w walce z chorobą cywiliza-
cyjną, jaką jest właśnie cukrzyca. 
Kolejnym punktem zdrowotnych 
zajęć były tematyczne warsztaty, 
w czasie których uczniowie wy-
konali plakaty na temat cukrzycy, 
wzięli udział w pokazie wytworu 
domowego chleba oraz poznali 

s. 16
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

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

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

SŁOŃSK

Od 50 lat w małżeństwie
temat cukrzycy od strony biolo-
giczno-chemicznej i nauczyli się, 
jak udzielać pierwszej pomocy w 
stanach cukrzycowych.

Trzeci dzień rozpoczął się od 
kolejnej degustacji – tym razem 
wszyscy degustowali wypieczo-
ny chleb żytni na naturalnym 
zakwasie. W czasie warsztatów 
wyrobiono i wypieczono 8  bo-
chenków chleba, które częścio-
wo wzbogacono różnymi dodat-
kami, np. czarnuszką, żurawiną, 
ziarnami (słonecznik, siemię lnia-
ne, sezam). Świeżutki chlebek 
z  odrobiną masła smakował 
wyśmienicie! Po zakończonym 
smakowaniu chleba nadszedł 
czas na  spotkanie z  p. Iwoną 
Jarzyną - szkolną higienistką, 
która przeprowadziła kontrolę 
wagi ciała uczniów. W  dalszej 
kolejności społeczność szkol-
na uczestniczyła w spotkaniu z 
przedstawicielkami Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Sulęcinie, tj. z p. Joanną 
Kubicką i p. Katarzyną Grupiń-
ską, które przedstawiły krótki 
film o  cukrzycy oraz zapoznały 
uczniów z istotnymi zasadami w 
prewencji cukrzycy. Panie pod-
czas spotkania zaprezentowały 
uczniom nowoczesną pomoc 
edukacyjną, jaką są alkogogle, 
które pozwoliły zebranym zupeł-
nie na trzeźwo poczuć, jak alko-
hol wpływa na postrzeganie rze-

czywistości, obniża sprawność 
ruchową i  osłabia organizm. 
Ponadto, wykonały chętnym 
osobom indywidualne pomia-
ry zawartości tlenku węgla (CO) 
w wydychanym powietrzu oraz 
pomiary procentowej zawartości 
tkanki tłuszczowej w organizmie 
i obliczenia Body Mass Index 
(BMI). Po spotkaniu z przedstawi-
cielami PSSE w Sulęcinie odbyło 
się spotkanie edukacyjne z pa-
niami pielęgniarkami z NZOZ Hi-
pokrates. Przedstawicielki służby 
zdrowia w krótkiej prelekcji prze-
kazały najważniejsze informacje 
dotyczące cukrzycy i sposobów 
jej zapobiegania, a także wy-
konały badanie poziomu cukru 
we  krwi chętnym pracownikom 
Ośrodka.

Szkolne Dni Promocji Zdrowia 
są corocznym wydarzeniem edu-
kacyjnym, których celem jest po-
szerzanie i  pogłębianie wiedzy i 
umiejętności społeczności szkol-
nej w zakresie zdrowia i zdrowe-
go stylu życia oraz zmiana złych i 
szkodliwych nawyków zdrowot-
nych na nawyki sprzyjające i słu-
żące zdrowiu.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim osobom zaanga-
żowanym w  organizację i  prze-
bieg tegorocznych dni promocji 
zdrowia. 

Anna Szemitko

cd. ze s. 15

11 maja w  Urzędzie Gminy w Słońsku od-
była się uroczystość z  okazji 50-lecia poży-
cia małżeńskiego państwa Jadwigi i  Kazi-
mierza Andruszewskich. W spotkaniu wziął 
udział oprócz szanownych jubilatów i  ich 
najbliższej rodziny wójt gminy Słońsk Janusz 
Krzyśków oraz zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Karina Matuszak.

Wójt w  imieniu Prezydenta RP odznaczył 
szanownych jubilatów medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Z tej okazji Jadwiga i 
Kazimierz Andruszewscy otrzymali także na-
grodę pieniężną przyznaną przez Wójta Gmi-
ny oraz pamiątkową księgę.

Red.

SULĘCIN / WĘDRZYN

Apel z okazji Święta 
Konstytucji 
29 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Wędrzynie odbył się 
uroczysty apel z okazji rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja.  Aby upamiętnić ten do-
niosły fakt z historii Polski, kla-
sa IV pod opieką nauczyciela 
historii Mariusza Lubaczew-
skiego   przygotowała montaż 
słowno-muzyczny o patriotycz-
nej wymowie. Apel rozpoczęto 

w p r o w a d z e n i e m 
sztandaru oraz od-
śpiewaniem hymnu 
państwowego. Za-
prezentowano tak-
że historię konstytu-
cji. Wystąpili również uczniowie 
oddziału przedszkolnego, recy-
towali wiersze i śpiewali pieśni o 
tematyce patriotycznej. Było to 
okazją do przypomnienia waż-

nych faktów z historii Polski. Nie 
zabrakło także odświętnych stro-
jów i wyeksponowania symboli 
narodowych. 

M.L.
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W programie były oczy-
wiście tradycyjne elemen-
ty, jednak oprócz tego w 
ramach tegorocznych ob-
chodów przeczytany zo-
stał wstęp do Konstytucji 
oraz wyrecytowane zosta-
ły patriotyczne wiersze. To 
wszystko w teatralnych 
strojach z epoki. Występu-
jących uczniów z Zespołu 

LUBNIEWICE

Patriotycznie w Lubniewicach

Szkół Samorządowych 
przygotowała kierownik 
Biblioteki Publicznej Mar-
ta Rusakiewicz. Przed 
złożeniem kwiatów i zni-
czy wystąpiła wokalistka 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury „Pod Morwą” w Lub-
niewicach – Aleksandra 
Skrzypczak, przygoto-
wana przez Rafała Gojd-

Bar Azja
Sulęcin ul. Paska 2B
Tel. 729 640 204

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

*z ryżem lub frytkami i surówką

850

850

850

1050

1050

1050

ŚR. DUŻE

1050

1050

1050

1250

1250

1250

Kuchnia Chinska,

W Lubniewicach świętowaliśmy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Ob-
chody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie 
uczestnicy przemaszerowali na Plac Kasztanowy, gdzie przy Obelisku 
Upamiętniającym Osadników Wojskowych odbyły się dalsze uroczy-
stości.

kę.
Wszystkim zaangażo-

wanym w pomoc przy or-
ganizacji święta serdecz-
nie dziękujemy.

Aleksandra Górecka

KRZESZYCE

Radośnie na rodzinnym festynie

Podczas festynu miesz-
kańcy gminy Krzeszyce 
i przybyli goście mogli 
brać udział w wielu przy-
gotowanych atrakcjach, 
m. in. W turnieju piłki 
siatkowej dla dzieci i mło-
dzieży o puchar sołtysa 
Krzeszyc, zorganizowa-
nym przez Akademię Siat-
karską, pokazach strażac-
kich (gaszenie płonącego 
pojazdu, akcja ratownicza 
po wypadku samocho-
dowym, prezentacja pro-
fesjonalnego sprzętu 
strażackiego), grach i 
zabawach rodzinnych, a 
także, dzięki uprzejmo-
ści Klubu Sportowego 
Admira z  Gorzowa Wiel-
kopolskiego i pomocy 
wybitnego sportowca, 
wielokrotnego Mistrza 
Polski w  Kajakarstwie Ar-
kadiusza Krajewskiego, 
wszyscy chętni mierzyli 
siłę swoich ramion na er-

8 maja na placu rekreacyjno – wypoczynkowym „Inka” w Krzeszy-
cach odbył się Festyn Sołecki z okazji Dnia Strażaka. Organizatorem 
imprezy było sołectwo i OSP Krzeszyce, przy współpracy z Kołem Go-
spodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem działającym przy GBP w Krzeszy-
cach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.

gometrze – przyrządzie 
wioślarskim służącym 
do treningów „na sucho”, 
podczas sezonu zimowe-
go. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się 
także stoiska Stowarzy-
szenia i Koła Gospodyń 
Wiejskich, gdzie można 
było spróbować regional-
nych smakołyków.
Cała impreza odbyła się 
w miłej, luźnej i rodzinnej 
atmosferze. Nie zabrakło 
tańców i śpiewu przy me-
lodiach wygrywanych na 
akordeonie. Mieszkańcy 
poznawali swoje talenty, 
integrowali się, rozmawia-
jąc, bawiąc się i śmiejąc. 
Dopełnieniem była wspa-

niała pogoda, która przy-
ciągnęła rządnych słońca 
i aktywnego wypoczyn-
ku mieszkańców gminy i 
okolic.
W imieniu organizatorów 
składam na ręce władz 
gminy, mieszkańców, 
przybyłych gości i wszyst-
kich zaangażowanych 
osób serdeczne podzię-
kowania za pomoc, liczne 
przybycie oraz wspaniałą 
zabawę w rodzinnej at-
mosferze. Liczę, że na-
stępne wydarzenia także 
będą naszym wspólnym 
sukcesem.

Małgorzata Grancewicz
Dyrektor GOK 

w Krzeszycach

Apel z okazji Święta 
Konstytucji 
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

RYBY MAJĄ GŁOS

Puchar Burmistrza zostaje w „Jedynce”
SULĘCIN

Impreza odbyła się w ramach 
zadania publicznego – działal-
ność na rzecz integracji europej-
skiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczno-
ściami - w formie powierzenia 
realizacji zadania publicznego 
przez Zarząd Województwa Lu-
buskiego. Projekt zrealizowało 
koło PZW Nr 1 w Sulęcinie w imie-
niu Okręgu Gorzowskiego PZW.

Zawody o godz. 7.20 otworzył 
burmistrz Sulęcina – Dariusz Ej-
chart i prezes Koła PZW Nr 1 w 

Sulęcinie – Ryszard Stachowiak, 
który przywitał przybyłych na 
zawody wędkarzy reprezentują-
cych koła PZW z gminy Sulęcin i 
zaprzyjaźnionych miast partner-
skich z Beeskow, Friedland i No-
wego Tomyśla. Burmistrz podzię-
kował przybyłym wędkarzom 
za udział w zawodach i życzył 
powodzenia w wędkarskich zma-
ganiach. W imieniu zaproszonych 
na zawody wędkarzy z Niemiec 
podziękował Kol. Staszewski 
Roswitha wręczając mały upomi-

1 maja roku nad jeziorem Ostrowskim odbyły się Polsko –Niemieckie zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Sulęcina. Wędkarze rywalizowali drużynowo i indywidualnie w dys-
cyplinie spławikowej. Po raz kolejny bezkonkurencyjni okazali się moczykije z Koła PZW 
Nr 1 w Sulęcinie. 

nek prezesowi Koła PZW Nr 1 w 
Sulęcinie.

W zawodach wzięło udział 
siedem drużyn, po sześciu za-
wodników w drużynie. Z gminy 
Sulęcin: Koło PZW Nr 1, Nr 2 LIN, 
Nr 3 GUMOPLAST, Koło Wędrzyn. 
Z Niemiec Koło z Beeskow, Koło z 
Friedland oraz Koło PZW Nr 31 z 
Nowego Tomyśla. Regulamin za-
wodów przedstawił i losowania 
stanowisk dokonał wiceprezes 
ds. sportu Sławomir Matelski. 
Po zjedzeniu porannego posiłku 

zawodnicy udali się na wyloso-
wane stanowiska. Zawody rozpo-
częły się o godz. 9.00 i trwały do 
godz. 13.00. Przy pięknej pogo-
dzie, choć dość silnym wschod-
nim wietrze ryby brały różnie. 
Przeważnie były to drobne płotki 
i  krąpie, ale znalazły się również 
ok. kilogramowe leszcze. O godz. 
13.00 zawody się zakończyły a 
do pracy przystąpili sędziowie 
Zawodnicy i pozostali uczestnicy 
zawodów w tym czasie spędzili 
czas na smażeniu kiełbasek, spo-
żywaniu pysznej zupy przygoto-
wanej przez Piotra Cichałę, który 
w tym dniu sprawował funkcję 
głównego kucharza zawodów. 
Wyniki przedstawił sędzia głów-
ny zawodów Krzysztof Kuzajew-
ski, a nagrody i dyplomy wręczyli 
burmistrz Dariusz Ejchart i prezes 
„Jedynki” Ryszard Stachowiak. 

Wyniki zawodów:
Klasyfikacja indywidualna
I miejsce – Sekuła Ryszard, Koło 
Nr 1 – 5950 pkt.
II miejsce – Sobczak Paweł, Koło 
Nr 1 – 4090 pkt.
III miejsce – Matelski Sławomir, 
Koło Nr 1 – 3250 pkt
IV miejsce – Szymański Czesław, 
Koło Nr 1 – 2780 pkt.
V miejsce – Janicki Paweł, Koło 
Nr 31 Nowy Tomyśl – 2600 pkt.
VI miejsce – Wieczorek Adam, 
Koło Nr 31 Nowy Tomyśl – 2540 
pkt.

VII miejsce – Róż Łukasz, Koło Nr 
1 – 2510 pkt.
VIII miejsce -Andrzejewski 
Krzysztof, Koło Nr 2 LIN – 2220 
pkt.
IX miejsce – Struch Przemysław, 
Koło Nr 2 LIN – 2180 pkt.
X miejsce – Uller Wiesław, Koło 
Nr1 – 2100 pkt.
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce – Koło Nr 1 w Sulęcinie – 
20680 pkt. – Puchar Burmistrza 
Sulęcina
II miejsce – Koło Nr 2 LIN w Sulęci-
nie – 10550 pkt.
III miejsce – Koło Nr 31 Nowy To-
myśl – 9310 pkt
IV miejsce – Koło Nr 3 GUMO-
PLAST w Sulęcinie – 6200 pkt
V miejsce – Koło Wędrzyn – 3930 
pkt
VI miejsce – Koło Beeskow – 1640 
pkt.
VII miejsce – Koło Friedland – 670 
pkt

Największą rybę zawodów zło-
wił Ryszard Sekuła – lin 760 dkg 
– Puchar za największą rybę ufun-
dował Sklep wędkarski DOMUS 
Bogumiła i Krzysztof Gudacz.

Nagrody rzeczowe dla trzech 
najlepszych zawodników z Nie-
miec ufundowało Koło PZW Nr 1 
w Sulęcinie. Nagrody otrzymali: 
Pattzig Tom, Michael Gierke i 
Kruger Diana.

Art. Ryszard Stachowiak
Foto: UM SULĘCIN
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Zawody dla 
łowców dra-
pieżników

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

DRZWI, BRAMY, OKNA - CO TYLKO CHCESZ

140
OD

 zł/szt.

Systemy ogrodzeniowe firmy POLARGOS

W sprzedaży 
również  
kwiaty 

balkonowe 
i ogrodowe

Cegła klinkierowa 
ROBEN MELBOURNE 

Koło PZW nr 1 w Sulęcinie 
zaprasza do wzięcia udziału w 
pierwszych z cyklu GP Koła za-
wodach spinningowych. Rywa-
lizacja odbędzie się 22 maja na 
Odrze w Górzycy.

Zbiórka wędkarzy o godz. 7.00 
przy gimnazjum w Sulęci-
nie. Zapisy na zawody 
przyjmowane są do 
20 maja w sklepie 
wędkarskim „Do-
mus” przy ul. Wi-
tosa w Sulęcinie. 
Opłata startowa 
wynosi 15 zł. Ju-
niorzy do lat 18 nie 
wnoszą żadnych opłat.

Kto chociaż raz miał w 
ręce spinning, ten zdaje sobie 
sprawę jak trudna to metoda 
wędkarska, ale też wie ile przy-
nosi ona satysfakcji. Warto spró-
bować swoich sił! Oprócz dużej 
dawki aktywnego obcowania z 
przyrodą gwarantowana jest wy-
śmienita, koleżeńska atmosfera.

Adam Piotrowski

RYBY MAJĄ GŁOS

16 kwietnia 2016r. na jezio-
rze Trzecim (Owiecko Duże) 
po raz pierwszy odbyły się za-
wody wędkarskie „Puchar Se-
niora”. Warunkiem udziału w 
zawodach było ukończenie 
50-go roku życia. Do zawodów 
przystąpiło 12 wędkarzy (11 
mężczyzn i 1 kobieta. O godz. 
8.00 zawody otworzył prezes 
Koła Kazimierz Jaruga, a z re-
gulaminem zmagań zapoznał 
uczestników wiceprezes ds. 
sportu Przemysław Struch.

Rywalizowali seniorzy
Sportową rywalizację moczyki-
je rozpoczęli o godz. 9.00.  Po 
czterech godzinach i   sygnale 
oznajmiającym zakończenie 
wędkowania, komisja sędziow-
ska szybko wzięła się do swojej 
pracy, ważąc złowione ryby, któ-
re w dobrej kondycji powróciły 
do wody. W trakcie oczekiwa-
nia na werdykt sędziowski nasi 
seniorzy przy pieczonej kieł-
basce dyskutowali o minionych 
zmaganiach. Końcowe wyniki 
przedstawił kol. Przemysław 

Struch, a prezes Koła Kazimierz 
Jaruga wręczył pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody.
Klasyfikacja kobiet:
1. Halina Lasota – 240 pkt.
Klasyfikacja seniorów:
1. Krzysztof Prugar – 2120 
pkt.
2. Ryszard Winiarski – 1600 
pkt.
3. Zbigniew Wojniusz – 1460 
pkt.

Największą rybę zawodów, 
amura o wadze 880 g, złowił Eu-
geniusz Witeńko 

Bogdan Kułaczkowski 

SULĘCIN

Koło PZW nr 1 w Sulęcinie 
serdecznie zaprasza dzieci i 
młodzież do lat 16 do wzięcia 
udziału w szkoleniu i zawodach 
wędkarskich. Udział w imprezie 
jest bezpłatny.

Zawody odbędą się 5 czerwca 
nad jeziorem Ostrowskim. 

Zbiórka o godz. 9.00 na 
miejskiej plaży. Zapi-

sy dzieci z opieku-
nami są przyjmo-
wane w sklepie 
wędkarskim „Do-
mus” przy ul. Wi-

tosa w Sulęcinie. 
Zawody zgodnie z 

regulaminem PZW od-
będą się na „żywej rybie”, 

dlatego uczestnicy lub opieku-
nowie są proszeni o zabranie ze 
sobą siatek do przechowywania 
ryb. 

Zawody wędkarskie dla dzieci 
są jczęścią Szkółki wędkarskiej 
dla dzieci i młodzieży zrogani-
zowanej przez Koło nr 1 PZW  
w Sulęcinie.                               (Red.)

Zawody  
wędkarskie  
dla dzieci

SULĘCIN

30 kwietnia nad jeziorem 
Ostrowskim odbyły się  zawo-
dy wędkarskie rozpoczynające 
sezon w Kole PZW Nr 3 „Gumo-
plast”. Do rywalizacji zgłosiło 
się 22 zawodników. Prezes Koła 
Cz. Anna Demko przywitała 
kolegów wędkarzy i zapoznała 
z regulaminem zawodów. Po 
spożyciu gorącej grochówki, 
przygotowanej przez gospoda-
rza koła G.  Danielaka, odbyło 

SULĘCIN

Sezon 2016 w Kole „Gumoplast” otwarty
się losowanie stanowisk. Zawo-
dy trwały 4  godziny - od godz. 
8.00 do 12.00. Ryby zostały zwa-
żone na stanowiskach zawodni-
ków i wróciły do wody. W czasie, 
kiedy trwało podsumowanie 
zawodów, uczestnicy zjedli dru-
gi posiłek i mieli czas na dysku-
sję. Po podsumowaniu zmagań 
wędkarskich ogłoszono wyniki 
i wręczono nagrody rzeczowe.
Czołowe miejsca zajęli:

I miejsce - Stanisław Grzemski,
II miejsce - Zbigniew Płonka,
III miejsce - Wiktor Koleda.
Największą rybę na zawodach 
złowił junior – Kacper Kujawa, 
był to leszcz o wadze 460 g. 

Cz.A. Demko.
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Sulęcińskie obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 225 rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja w Sulę-
cinie rozpoczęła Msza święta w 
intencji Ojczyzny, którą odpra-
wiono w kościele parafialnym 
p.w. św. Mikołaja w Sulęcinie. 
Mszę celebrował proboszcz 
parafii p.w. św. Henryka ks. 
Piotr Mazurek. Następnie w 
sali widowiskowej Sulęcińskie-
go Ośrodka Kultury odbyła się 
uroczysta akademia z udziałem 
mieszkańców miasta i gmi-
ny, zaproszonych gości oraz 
pocztów sztandarowych. Refe-
rat okolicznościowy na temat 
pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie Konstytucji, uchwalonej 
3 maja 1791 roku, przedstawił 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart. W trakcie uroczystości 
wicemarszałek Województwa 
Lubuskiego Bogdan Nowak 
wręczył komendantowi Ośrod-
ka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych w Wędrzynie 
ppłk Przemysławowi Mikołaj-
czakowi, przyznaną Ośrodkowi, 
odznakę honorową „Za Zasługi 
dla Województwa Lubuskiego”. 
W ramach uroczystości wyróż-
nienia „Zasłużony dla Gminy 
Sulęcin” odebrali Sławomir 
Błaszkiewicz i Jerzy Szafar-
czyk. Akty nadania wyróżnienia 
oraz statuetki obu panom wrę-
czyli wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulęcinie Jan Szym-
czyszyn oraz burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. 

W części artystycznej akade-
mii wystąpił chór „Biały Orzeł” 
pod kierownictwem artystycz-
nym Zbigniewa Chomickiego 
oraz dzieci z Przedszkola nr1 
im. Małego Przyrodnika /opie-
kun: Małgorzata Michalska, 
Elżbieta Puzyniak i Jolanta 
Kuszyńska/ i Przedszkola nr 2 
im. Małych Odkrywców w Sulę-
cinie /opiekun: Anna Adamska, 
Ewa Jacykowska i Anna Wi-
tek/. Patriotyczny montaż słow-
no-muzyczny pn. „Witaj, Majo-
wa Jutrzenko” zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków w 
Sulęcinie /opiekun: Maria Ko-
nieczna i Anna Amborska/. W 
uroczystości uczestniczyli rów-
nież goście z partnerskich miast 
Beeskow i Friedland, członkowie 
Stowarzyszenia Byłych Miesz-
kańców Powiatu Wschodnio-
torzymskiego, przewodniczący 
Rady Powiatu Sulęcińskiego 
Tadeusz Dąbroś, wicestarosta 
Sulęciński Tomasz Prozoro-
wicz, prezes Związku Sybiraków 
w Sulęcinie Mieczysław Wir-
szyc, prezes Związku Komba-

tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Sulęcinie Tade-
usz Spirydowicz, prezes Za-
rządu Związku Inwalidów Wo-
jennych w Sulęcinie Bolesław 
Karaś, prezes Lokalnej Grupy 
Rybackiej Eugeniusz Sembra-
towicz, reprezentujący dowód-
cę 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej kpt. Dariusz 
Osiecki, zastępca Komendan-
ta 45 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Wędrzynie 

ppłk Waldemar Kliszczak, ko-
mendant Komendy Powiatowej 
Policji w Sulęcinie kom. Fabian 
Rogala, komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej 
w Sulęcinie mł. bryg. Bogdan 
Śnieżek, radni rady powiatu, 
radni rady miejskiej, sołtysi, dy-
rektorzy szkół, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych, spółek 
i zakładów pracy.

UM Sulęcin

SULĘCIN 

Dzień Drzwi Otwartych 
w Zespole Szkół w Sulęcinie

22 kwietnia był dniem otwar-
tym w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie. Przygotowali-
śmy się do tego dnia szczególnie 
starannie, co zostało docenione 
przez młodzież gimnazjów, ich 
rodziców i opiekunów, któ-
rzy bardzo licznie odwiedzili 
nas tego dnia. Gościom ciepło 
przywitanym przez dyrekto-
ra szkoły, Grażynę Sobieraj, 
przedstawiono ofertę kształ-
cenia na przyszły rok szkolny, 
zobrazowaną prezentacją za-
wodów i kierunków kształcenia 
w wykonaniu uczniów. Występy 
aktorów szkolnego koła teatral-
nego „Bystrzaki, prowadzonego 
pod kierunkiem Anny Sobieraj 
spotkały się z entuzjastycznym 
przyjęciem. 

Oczywiście nie zabrakło trady-
cyjnego punktu programu, czyli 
zwiedzania. Gabinety lekcyjne 
wyposażone w tablice multime-
dialne, zmodernizowane warsz-
taty z nowoczesnymi pracow-
niami, internat i szkolne boiska 
oraz szkolny dziedziniec, gdzie 
można było podziwiać sprzęt 
i akcje straży pożarnej, policji i 
wojska przy znacznym wsparciu 
uczniów z klas mundurowych 
zrobiły duże wrażenie. W świetli-
cy i centrum czytelniczo-medial-
nym zorganizowano kawiaren-

kę, gdzie goście mogli odpocząć 
przy herbacie cieście i owocach. 
Tam także można było zoba-
czyć galerię zdjęć z życia szko-
ły, oraz wystawę prac uczniów 
przygotowaną specjalnie na tę 
okazję. Nie zabrakło stoiska in-
formacyjnego połączonego z 
prezentacją szkolnych klubów 
zainteresowań. Wyśmienicie 
smakowały wojskowa grochów-
ka i pizza przygotowana przez 
uczniów technikum żywienia i 
usług gastronomicznych.

Do odważnych gimnazjali-
stów za wyniki uzyskane w kon-
kursie wiedzy trafiły nagrody w 
postaci książek. Wyczekiwanym 
punktem programu było wy-
losowanie nagród niespodzia-
nek, w tym nagrody głównej 
dla gimnazjalisty, który dokonał 
wpisu na listę gości i otrzymał 
konkursowy kupon z numerem. 
Wysokiej klasy słuchawki powę-
drowały do uczenia gimnazjum 
w Sulęcinie. 

Wszyscy stanęliśmy na wy-
sokości zadania. Nas ucieszyli 
tak licznie przybyli goście, gim-
nazjalistów natomiast oferta z 
przygotowanymi atrakcjami i 
niespodziankami. 

Karina Rogowska
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Na sygnale  

Pędził 200 km/h 
20 kwietnia policjanci z su-

lęcińskiej drogówki  w rejonie 
miejscowości Graby sprawdzili 
prędkość kierującego motocy-
klem suzuki. Na obowiązującym 
ograniczeniu do 90 km/h jechał 
200 km/h. W rejonie miejscowo-
ści Wałdowice policjanci zatrzy-
mali 37-letniego mężczyznę do 
kontroli. Mieszkaniec powiatu 
słubickiego za popełnione wy-
kroczenie został ukarany 500 zł 
mandatem oraz 10 punktami 
karnymi. 

Policjanci apelują o zachowa-
nie rozwagi i przypominają, że 
nie ma taryfy ulgowej dla kierow-
ców, którzy naruszają przepisy w 
ruchu drogowym. Niezależnie od 
tego czy kierujemy motocyklem, 
czy samochodem pamiętajmy, że 
nadmierna prędkość jest główną 
przyczyną poważnych zdarzeń 
na drodze. 

Próbował wręczyć łapówkę 
16 kwietnia policjanci z su-

lęcińskiej komendy patrolując 
krajową „dwójkę” podjęli kon-
trolę drogową wobec kierują-
cego ciężarówką, który popeł-
nił wykroczenie wymuszenia 
pierwszeństwa przejazdu. Mun-
durowi w trakcie legitymowa-
nia poinformowali kierującego 
samochodem ciężarowym mar-
ki Mercedes, że za popełnione 
wykroczenie zostanie ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
500 złotych. 42-latek aby uniknąć 

kary grzywny wręczył policjan-
towi 200 złotych i kilkakrotnie 
powtarzał żeby wziął pieniądze, 
nie wystawiał mandatu i zapo-
mniał o całej sprawie. Mężczyzna 
został zatrzymany przez funkcjo-
nariuszy za wręczenie korzyści 
majątkowej i przewieziony do 
sulęcińskiej komendy, a bankno-
ty zabezpieczone jako dowód w 
sprawie. 

W ten sposób sprawca wykro-
czenia odpowie przed sądem 
również za popełnienie przestęp-
stwa. Za wręczenie bądź usiłowa-
nie wręczenia korzyści majątko-
wej funkcjonariuszom w zamian 
za odstąpienie przez nich od 
czynności służbowych grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 10. 

Pijany uciekał przed policją
W poniedziałek 26 kwietnia 

br przed godz. 23.00 policjan-
ci Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Sulęcinie w Słońsku na 
ul. 3-go Lutego podjęli kontro-
lę drogową wobec kierującego 
samochodem osobowym marki 
VW Golf. Kierujący zlekceważył 
sygnały wydawane przez mun-
durowych do zatrzymania się i 
zaczął uciekać kierując się drogą 
K-22 w kierunku Krzeszyc. Pomię-
dzy miejscowościami pędził do 
150 km/h. Jechał środkiem drogi 
nie dając się wyprzedzić oraz nie 
zważając na inne pojazdy jadące 
z przeciwka. Po  przejechaniu kil-
ku kilometrów kierujący golfem 
stracił panowanie nad pojazdem, 
w wyniku czego wypadł z drogi i 
uderzył w nasyp.

Jak się okazało w pojeździe 
poza kierowcą znajdowała się pa-
sażerka. Na szczęście nie odnieśli 
oni poważnych obrażeń. Kierują-

cy golfem 36-letni mieszkaniec 
gminy Lubniewice w organizmie 
miał 1,7 promila alkoholu, do-
datkowo od 2015 roku ma zakaz 
prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych.

Nieodpowiedzialny kierowca 
odpowie za prowadzenie pojaz-
du w stanie nietrzeźwości oraz 
kierowanie pomimo obowiązu-
jącego zakazu. Z uwagi na szereg 
popełnionych przez kierującego 
wykroczeń, a także spowodowa-
nie zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym policjanci 
odstąpili od nałożenia mandatu 
informując kierującego o skiero-
waniu wniosku do sądu. Pojazd 
został odholowany na parking 
strzeżony.

Kręcił „fajki” na dużą skalę
12 kwietnia br. w Lubniewicach 

policjanci wydziału ruchu drogo-
wego KPP w Sulęcinie zatrzymali 
do kontroli drogowej samochód   
osobowy marki Mercedes. Pod-
czas kontroli pojazdu policjanci 
ujawnili trzy worki wypełnione 
nielegalnym tytoniem. 52-letni 
mieszkaniec powiatu sulęciń-
skiego został zatrzymany w sulę-
cińskiej komendzie. Następnego 
dnia policjanci wydziału krymi-
nalnego przedstawili mężczyźnie 
zarzut posiadania towaru bez 
polskich znaków akcyzy w po-
staci krajanki tytoniu. Jak ustalili 
policjanci wartość uszczuplenia 
podatkowego z tego tytułu wy-
nosi 46 tysięcy złotych.

Zabezpieczony przez policjan-
tów tytoń zostanie przekazany 
do Urzędu Celnego. Za przestęp-
stwo przewożenia wyrobów ty-
toniowych bez polskich znaków 
akcyzy grozi grzywna lub kara 
pozbawienia wolności do lat 3.

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

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

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

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

sob . 900 - 1500
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WAKE UP and LIVE to 
jedna z najistotniejszych i 
najciekawszych propozycji 
kulturalnych w  wojewódz-
twie lubuskim adresowana 
do miłośników muzyki oraz 
entuzjastów sztuki ulicy. 
Festiwal z roku na rok cieszy 
się coraz większym zain-
teresowaniem i prestiżem. 
WAKE UP and LIVE wzmac-
nia swoją pozycję poprzez 
zapraszanie gwiazd nie tyl-
ko polskiej sceny muzycz-
nej, ale również zespołów 
z  całego świata. Od 2006 
roku na  Festiwalu zagrały 
zespoły z Polski oraz Litwy, 
Niemiec, Czech, Ukrainy, 
Białorusi, Izraela i  Stanów 
Zjednoczonych. W części 
konkursowej zagrało po-
nad sto zespołów o różnym 
zabarwieniu gatunkowym i 
stylistycznym, przez co fe-
stiwal jest wielobarwnym 
świętem muzyki.

W tym roku na scenie 
Wake Up wystąpią zespo-
ły z kraju i zagranicy, co 
sprawia, że festiwal stanie 

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz  Stowarzyszenie Strefa Działań Twór-
czych „iCoTam” organizatorzy WAKE UP and LIVE – Festiwal Muzyki i 
Sztuki Ulicy zapraszają wszystkich na niezwykłą przygodę z muzyką, 
kulturą i sztuką, która rozpocznie się 27 maja 2016 roku w Sulęcinie.

Jedyny taki festiwal w regionie!
>> cd. ze s. 1

się po raz kolejny wydarze-
niem międzynarodowym, 
a na scenie usłyszymy i zo-
baczymy takie zespoły jak: 
Proletaryat, Haydamaky 
z  Ukrainy, Selfish Murphy 
z Rumunii, Lamachette, 
The Sixpounder, Etna 
Kontrabande, The Doc-
tors zespół Dirtsheath z 
Niemiec oraz trzy zespoły 
konkursowe w projekcje 
Lubuskie Dobrze Roc-
kuje, które rywalizować 
będą o główną nagrodę w 
postaci koncertu na tego-
rocznym Przystanku Wood-

stock w Kostrzynie na sce-
nie Viva Kultura (Pokojowa 
Wioska Kryszny).

Innowacyjnym pomy-
słem Festiwalu będą „Pro-
sety - Elektroniczny Pik-
nik”, które przygotowuje 
słubicka ekipa zajmująca 
się nowoczesną elektroni-
ką. Na dodatkowej małej 
scenie będzie można bawić 
się przy dźwiękach deep 
house, tech house, mini-
mal. Dodatkowo na festi-
walu będzie ”Open Stage”, 
czyli otwarta scena dla 
wszystkich. Nie zabraknie 

warsztatów, spotkań, sean-
sów filmowych i wystaw.

Poprzednie edycje poka-
zały, że Festiwal jest wyda-
rzeniem nie tylko muzycz-
nym, ale także społecznym. 
W tym roku po raz kolejny 
planowane są działania 
związane ze sztuką uli-
cy (w  planach m.in. teatr 
uliczny, koncerty plenero-
we, happeningi, warszta-
ty, instalacje artystyczne), 
które będą impulsem dla 
mieszkańców i przyjezd-
nych gości do poszukiwa-
nia kultury, sztuki i muzyki 
nie tylko na koncertowych 
scenach, ale w otaczającej 
ich przestrzeni. Tradycyjnie 
na Festiwalu nie  zabraknie 
również Wake Up KIDS, a 
więc różnorodnych propo-
zycji dla najmłodszych oraz 

ich rodzin. 
X edycja WAKE UP and 

LIVE – Festiwal Muzyki 
i  Sztuki Ulicy odbędzie się 
na terenie Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, a także w 
przestrzeni miejskiej Sulę-
cina. 

Organizatorzy zapew-
niają pełną gastronomię, 

pole namiotowe oraz moc 
innych atrakcji.

Dokładne nformacje nt. 
festiwalu dostępne są na 
na stronie internetowej 
www.wakeupfestiwal.pl 
oraz na profilu www.face-
book.com/wakeupfestiwal 

(Red.)
Fot. Marek Dębowski

Wake Up KIDS to moc atrakcji dla najmłodszych

http://www.wakeupfestiwal.pl
http://www.facebook.com/wakeupfestiwal
http://www.facebook.com/wakeupfestiwal
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MAJ
16.05-22.05 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
23.05-29.05 - Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie

CZERWIEC
30.05-05.06 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
06.06-12.06 - Apteka  „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie

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

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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

NC +  59 kanałów już za 19.90!

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

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 
podatku do 8 tys. zł;

• Obniżenie podatku VAT z 23 
do 22 proc.;

• Zlikwidowanie 8 procentowe-
go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

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

PRZEKRÓJ POLECA:

W dniach 23-24 kwietnia na 
kanale Szerokim w Słońsku od-
były się Spławikowe Mistrzostwa 
Okręgu 2016 w kat. juniorów 
U-18 oraz juniorów U-23 i kade-
tów U-14. W kategorii junior u-18 
po raz drugi z rzędu Mistrzem 
Okręgu Gorzowskiego został 
Szymon Matelski z Koła PZW 
nr 1 w Sulęcinie i uzyskał tym 
samym prawo startu w Mistrzo-
stwach Polski, które odbędą się 
w dniach 15-17.07.2016 w Tar-
nobrzegu. Wysokie miejsca rów-
nież uzyskali nasi kadeci z kół 
PZW nr 1 i nr 2 LIN w Sulęcinie.
Wyniki kadetów: 
Mateusz Dziedzic - III miejsce 

SULĘCIN

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że od maja 2016 r. przeterminowane leki można zostawiać 
w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach zlokalizowanych na terenie Sulęci-
na i miejscowości Wędrzyn.
Pojemniki ustawione zostały w aptekach:
Apteka „Piokar”, ul. Dudka 8, 69-200 Sulęcin
Apteka „Pod Platanem”, ul. Wiejska 4-6, 69-200 Sulęcin
Apteka „Lub-Farm”, ul. Kościuszki 3a, 69-200 Sulęcin
Apteka „Konwalia”, ul. Kościuszki 16, 69-200 Sulęcin
Centrum Zdrowia, ul. Pineckiego 1, 69-200 Sulęcin
„Vital” Punkt Apteczny Maria Mendyk, Wędrzyn 12, 69-211 Wędrzyn                     (UM Sulęcin)

Kolejny sukces młodego wędkarza „Jedynki”
(koło nr 2 Sulęcin) 
Sobczak Maksymilian - IV miej-
sce (koło nr 1 Sulęcin) 
Pulka Wojciech - V miejsce 
(koło nr 1 Sulęcin)

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Sławomir Matelski

SULĘCIN 

Współpraca 
kwitnie

W dniach 27 – 28  kwietnia 
2016  Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sulęcinie odwiedzili 
zaprzyjaźnieni przedstawiciele 
fundacji z Hallum w Holandii Cor 
i Annie Terpstra. Goście przeka-
zali na rzecz osób i rodzin po-
trzebujących wsparcia dary w 
postaci odzieży dla dzieci. - Wi-
zyta Cor i Annie, to kontynuacja 
25-letniej współpracy - wyjaśnia 
dyrektor OPS w Sulęcinie An-
drzej Żelechowski.                   (SAM)

W SKRÓCIE:
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