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Moc atrakcji podczas

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój plac

SULĘCIN
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Dni Sulęcina i2019!
pomnik

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By
potrzebne
było 39 głosów
popieJużodwołać
wkrótce starostę
czeka nas
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dni niesamowitych
dniach
2128 atrakcji!
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koncertocach odbyła się uroczywać będzie m.in. Kasia Kowalska.
stość nadania imienia
Miesiąc temu wniosekWo odwołanie
obchody PaDnia Miasta
tryka
ze dla siebie.
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stanowiska
Trzydniowe starosty
święto będzie się
złożyło
czterech
rad- miejscach:
odbywać
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nych
Park powiatu:
Miejski - Adam
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Basiński,
Mirosław / prome/ Plac Czarnieckiego
Baranowski,
Sławo-/ przestrzeń
nada przy Postomii
mir Słonik i Lesław
publiczna miasta. Na każde wyWidera. W uzasaddarzenia wstęp jest absolutnie
nieniu radni napisali,
bezpłatny.
że nie podoba im się
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poniedziałek -- piątek
piątek 8
8 -- 16;
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16; sobota
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8 -- 13
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ps.
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mentacja Siedzikówny
(regulaminy, zgody
wych konkursach związanych z „Inka”
na wykorzystanie
wizerunku
placowi rekreacyjdla dziecka i osoby dorosłej
obchodami Dnia Sulęcina: Kon- no-wypoczynkowemu
w
kurs na Najpiękniejszy Wianek centrum
oraz karty uczestnictwa
dziecmiejscowości
Świętojański, Regaty na Posto- oraz
ka i osoby
dorosłej) pomniznajdują
odsłonięcia
mii, Wyścig Kaczek, Turniej Sza- ka
się dzielnej
na stroniesanitariuszki.
internetowej Orchowy o Puchar Burmistrza Su- ganizatora: www.soksulecin.pl.
rozpoczęły
od
Szczegóły również
pod się
numelęcina. Na zwycięzców czekają Uroczystości
mszy
świętej.
Po
niej
odczytano
atrakcyjne nagrody!
rem telefonu 95 755 24 77.
cd. na
s. 16 uchwałę rady gminy o nadaniu
Szczegóły dotyczące
konkurRed.
Organizatorzy zachęcają do sów, a także niezbędna doku- placowi imienia Danuty SiedziW obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła kówny ps. „Inka”. Pomnik odKrzeszyc Stanisław
>> cd. na
s. 9 grupa
młodzieży
Dokładny
program
tegorocznych
Dni Sulęcina dostępnysłonili
jest wójt
na plakacie
na str. 6
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
UWAGA - ZMIANA ADRESU!

>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

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!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
DOSTAWA
GAZU
Niedziela
9:00 - 15:00
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15
8:00 - 20:00
95 Pon.
755- Sob.
39 15
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca

minął miesiąc

W rezerwie bez zmian

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI
MIESZKANIOWYMI – jestem
na miejscu, nie musisz szukać
zarządcy w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
sklep w centrum Sulęcina
działka Lubów
dworek Lubień
działka Lubień
sklep ul. Kościuszki 34
mieszkanie Torzym
działka Rychlik
4 działki Garbicz
dom Muszkowo
mieszkanie Jarnatów
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (budowa) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
domy szeregowe Sulęcin
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
mieszkanie Dębowiec
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Po 12 latach od czasu odbycia przeszkolenia wojskowego
w czasie studiów, Polska Armia
o mnie sobie przypomniała. Jako świadomy obywatel,
patriota, karnie stawiłem się
do odbycia ćwiczeń wojskowych rezerwy. Zapowiadały
się ciekawe 2 tygodnie. Dobrego nastroju nie zepsuła
nawet informacja, że będziemy mieszkać pod namiotami.
Odczucia zmieniły się nieco z
powodu aury, która pod plandeką tworzyła warunki sauny,
a nie mieszkaniowe. Dowódca przez kilka dni zapewniał,
że intensywnie poszukiwane

są dla nas budynki koszarowe,
jednak starania te zakończyły
się fiaskiem. Powodem mogło
być zapewne to, że oprócz grupy kilkudziesięciu chłopaków
z Lubuskiego na jednostkę
zajechała dwa razy większa i
dwa razy starsza (średnia wieku ok. 55 lat) kompania rezerwy gdzieś z Dolnego Śląska. Ci
też trafili pod brezent, a jak zaznajomieni w temacie wiedzą
w wojsku obowiązuje zasada
„chu…, ale jednakowo”. Służyliśmy więc spod namiotów, co u
niektórych kończyło się błogim
odpłynięciem w nieświadomość (złośliwi twierdzili, że to
z powodu nagłego odcięcia od
alkoholu). Wody nam jednak
nie żałowano. Dowódca stanął na głowie, żeby każdy miał
wręcz nadmiar. Oczywiście na
dostawy dwóch 1,5 litrowych
butelek dla każdego rezerwisty musiał mieć kwit (w wojsku
na wszystko potrzebny jest
kwit…, a najlepiej dziesięć).
By jednostka zaopatrzeniowa
się nie czepiała, to codziennie

Do wynajęcia:
sklep ul. Kupiecka
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
stara „Mrówka”
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
W ofercie ok. 50 pozycji
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl
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Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

drukował prognozę pogody
ze wskazaniami temperatury powyżej 25 stopni C. Bez
mrugnięcia okiem wydawano
nam za to żarcie, którego nie
powstydziła by się żadna jadłodajnia ani gospodyni domowa.
Schudnąć byłoby ciężko… Na
śniadanie parówki, kiełbaski
lub jajecznica. Zamiast poczciwej wojskowej konserwy płatki
kukurydziane w hermetycznym opakowaniu i kartonik
mleka. Na obiad do wyboru
dwie zupy (zazwyczaj wśród
nich grochówka), i dwa drugie
dania. Do tego w bufecie przynajmniej dwa rodzaje surówek,
pomidory, oliwki i posiekane
papryczki. Na deser kawałek
ciasta i batoniki energetyczne
do oporu. Żyć nie umierać. Jakby kto wybierał się do rezerwy
to sprawdzać proszę, czy na
jednostce są nasi Amerykańscy sojusznicy i czy aby jedzą
na wspólnej stołówce. To gwarantuje żarcie na najwyższym
poziomie.
W ramach intensywnych
ćwiczeń rezerwy mieliśmy
oczywiście zaplanowane strzelanie. Niestety, pan Nadleśni-

czy zabronił, bo groziło to
pożarem. Broń więc pobraliśmy, ale bez amunicji. Złośliwi
twierdzą, że Lasy Państwowe
mają teraz więcej do powiedzenia na poligonie niż wojsko. Ciekawy jestem, czy w
razie i czasie „W” panowie leśniczowie staną w pierwszej
linii, bo rezerwiści nie będą
umieli strzelać…
I tak wśród rozmów z kolegami, w prażącym słońcu
zleciało nam szkolenie. Nie
powiem, że szybko, bo dzień
w wojsku niesamowicie się
wlecze. Jak ktoś chce zwolnić
tempo życia (mi w cywilu godzin w dobie zazwyczaj brakuje), to polecam.
I proszę się nie martwić, wojny nie będzie, bo nie ma jeszcze konspektu (powiedzenie
starego wojska).
Najważniejsze, że dzięki wyrozumiałości dowódcy mógł
się ukazać czerwcowy numer
Przekroju.
Pozdrawiam wszystkich kolegów z wojska. Wszystkim
naszym czytelnikom życzę
pełnych wrażeń i słonecznych
wakacji! Takich jak w wojsku.

tel. 885 503 977

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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Historia malowana

Po raz siódmy, 5 czerwca, spotkano się w SOSW w Sulęcinie,
gdzie odbył się finał Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Historia malowana”. Na konkurs wpłynęło
484 prac z 64 szkół i ośrodków
(Lubuski, Zachodniopomorskie i
Wielkopolska). Jury w składzie dr.
Lech Malinowski, Anna Gwizdek i Wioletta Kaźmierczak –
miało sporo pracy. Oceniano w 6
kategoriach (dzieci 6-9 lat; 10-13;
młodzież 14-16 lat; 17-19; dzieci
i młodzież niepełnosprawna intelektualnie 10-16 lat i młodzież
niepełnosprawna 17-24 lata. Nagrodzono 40 uczestników.
Nadesłane prace dotyczyły
wydarzeń i postaci z historii Polski od średniowiecza do współczesności. Od chrztu Polski poprzez czasy Bolesława Śmiałego.
Pokazano m.in. Bitwę pod Oliwą
(co było wielkim zaskoczeniem
dla oceniających), Barbarę Radziwiłłówną, Tadeusza Kościuszkę
gen,. Józefa Hallera, Ignacego
Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego czy Irenę Sendlerową.
Kolejnym miłym zaskoczeniem
było pokazanie niedźwiedzia
Wojtka, „żołnierza” 22 Kompanii
Zaopatrzenia Artylerii 2 Korpusu

Polskiego we Włoszech. Tematyka prac była dość zróżnicowana,
które wykonywano różną techniką malarską i formą przestrzenną.
Nie wszyscy laureaci przyjechali, co jest zrozumiałe. Obecni
na ceremonii wręczania nagród
byli uczniowie: Zofia Busler (I
miejsce ex aequo w I kategorii) z
SP w Torzymiu, Nela Dziadas (II
miejsce , II kategoria) i Wojciech
Harasimowicz (III miejsce, II kategoria) i Oliwia Kłos (II miejsce,
II kategoria) z SP-1 im. Jana Pawła
II w Sulęcinie, Amelia Kaźmierczak (I miejsce, II kategoria) ze
SP w Poznaniu Natalia Owczarek (II miejsce w III kategorii) z
SP im. Polskich Olimpijczyków
w Sulęcinie, Zuzanna Walczak
(III miejsce II kategoria) z SP z
Oddziałami Integracyjnymi im.
II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku, Oliwia Bilon (III miejsce,
II kategoria) z SP im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie, Julia
Pakos (wyróżnienie, II kategoria)
z SP im. W. Korsaka w Jeninie,
Piotr Wrózbit (III miejsce IV kategoria) i Beniamin Wiernowolski (wyróżnienie, IV kategoria)
z I LO im. Adama Mickiewicza
w Sulęcinie, Kamil Kowalski (II

miejsce, V kategoria), Agnieszka
Brant III miejsce, V kategoria),
Krystyna Mimochód, Adrian
Bucki (wyróżnienie, V kategoria)
i Krzysztof Wołyniec (III miejsce,
VI kategoria) z SOSW w Sulęcinie. Nieobecni laureaci otrzymali
nagrody pocztą.
Nagrody i dyplomy wręczała
Danuta Malinowska – dyrektor
SOSW w Sulęcinie. Wspomagała
ją Wioletta Kaźmierczak – koordynator projektu. Miło było,
bowiem nagrody odbierali laureaci wraz z opiekunami. Było to
wszystko dokumentowane fotograficznie.
Celem konkursu było popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy historycznej,
stworzenia szansy do wymiany
emocji, wrażeń i doświadczeń
artystycznych. Bardzo ważna
intencją konkursu była integracja dzieci i młodzieży o różnym
stopniu sprawności. Zaprezentowane prace budziły zrozumiałe
zainteresowanie i jak zapewniła
dyrektor placówki, będą wystawione jesienią w Sulęcińskim
Ośrodku Kultury
Edukacyjny cel konkursu został osiągnięty. Wielu rodziców
i opiekunów mówiło, że praca

twórcza przy powstaniu prac
sprawiła wiele satysfakcjonujących emocji, była inspiracją do
zgłębiania historii Polski i szukania mnie znanych epizodów. Do
organizatorów dotarło wiele maili z życzeniami oraz usprawiedliwieniami swej nieobecności na
gali rozdania nagród.
Więcej uczestników i prac w stosunku do roku ubiegłego to sukces
– mówi Wioletta Kaźmierczak,
koordynator projektu. – Coraz
więcej dzieciaków jest zaintere-

sowanych historią i plastyką. To
wielki sukces edukacyjny. Informację wysyłamy wszędzie, ale
odbiór to już inna sprawa. Cieszy
udział ucznia SOSW zza miedzy z
Międzyrzecza. Po raz pierwszy ta
placówka tu zaistniała i już ma
laureata. Jestem zaskoczona pojawieniem się nowych technik plastycznych.
Jedna z mam dziewczynki,
która uzyskała I miejsce powiedziała, że córka tak bardzo
Cd. na s. 12

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

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

www.kssse.pl
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Sukces uczniów SOSW z Sulęcina

Dwie z dziesięciu wyłonionych w etapie powiatowym
prac zajęło kolejno II miejsce

oraz wyróżnienie w finale
wojewódzkim Konkursu Plastycznego na Plakat Promu-

jący 100. Rocznicę Powołania
Policji Państwowej pn. „Historia i Współczesność Policji”. Oryginalność, estetyka a
przede wszystkim wrażliwość
estetyczna prac sprawiła, że
szef sulęcińskich policjantów
postanowił nagrodzić wszystkich młodych artystów biorących udział w etapie powiatowym konkursu. Wszystkie
prace na etapie powiatowym

i wojewódzkim powstały pod
kierunkiem nauczyciela plastyki Moniki Stegeman.
5 czerwca 2019r o godzinie
10.00 w Sali Konferencyjnej
Komendy Powiatowej Policji
w Sulęcinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród za
udział w powiatowym etapie
Konkursu Plastycznego na
Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i Współczesność Policji”. Komendant
Powiatowy Policji w Sulęcinie
mł. insp. Mirosław Kędziora
wraz ze starostą sulęcińskim
Tomaszem Jaskułą postanowili docenić wszystkich
młodych artystów biorących
udział w konkursie. Nagrody otrzymali: Arkadiusz Gap,
Aleksandra Poznańska, Karolina Szwaczuk, Kamila Szachniewicz, Krzysztof Wołyniec,
Zuzanna Woźniak, Konrad Kowalczyk, Adam Wywrocki, Dawid Cichy, Jakub Białek wraz
z nauczycielem Panią Moniką
Stegeman. Szef sulęcińskich
policjantów osobiście spotkał
się z autorami prac wręczając
im nagrody rzeczowe oraz pa-

czerwiec 2019

miątkowe dyplomy. Na laureatów konkursu czekała także
niespodzianka – zwiedzanie
Komendy połączone ze specjalnym pokazem na strzelnicy. Uśmiechy na twarzach
gości w Komendzie były najlepszym potwierdzeniem, że
wizyta w sulęcińskiej jednostce przypadła im do gustu.
Konkurs przygotowany został przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
Wlkp. z okazji jubileuszowego
roku 100. rocznicy powołania
Policji Państwowej. Patronat
honorowy nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Lubuski. Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie przeprowadziła
etap powiatowy zmagań plastycznych. Warto zaznaczyć,
że wszystkie prace cechowała oryginalność, estetyka a
przede wszystkim wrażliwość
artystyczna oddająca temat
konkursu. Komisja wybrała 10
prac, które przeszły do etapu
wojewódzkiego. Dwie z nich
zostały nagrodzone:
II miejsce – Zuzanna Woźniak, uczennica Specjalnego

REKLAMA

008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT
ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą
- transport do i z miejsca pracy

75 6161 411
www.kamacare.pl

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy
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Ośrodka – Szkolno Wychowawczego
w Sulęcinie;
Wyróżnienie – Jakub Białek, uczeń
Specjalnego Ośrodka – Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie.
6 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła
się uroczysta gala wręczenia nagród
laureatom i wyróżnionym w finale
konkursu. Do eliminacji powiatowych, które przeprowadziły Komendy Powiatowe Policji województwa
lubuskiego, stanęła młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Hasło przewodnie „Historia
i współczesność Policji” stanowiło dla
młodych ludzi inspirację do stworzenia plakatu upamiętniającego jubileusz. Etap wojewódzki konkursu,
który został rozstrzygnięty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
Wlkp. 15 maja br., wyłonił finalistów –
trzech laureatów oraz trzy osoby wyróżnione.
Uroczystość wręczenia nagród, w
imieniu gospodarza uroczystości,
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny
Michalak, otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, Komendant Głąbowski podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom
i fundatorom nagród, podkreślając
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Sulęcińska Rada Seniorów
powołała komitet
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 14 maja odbyło się
posiedzenie Sulęcińskiej Rady Seniorów, któremu przewodniczył Tadeusz
Kazimierczak.
Głównym tematem posiedzenia było
powołanie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pionierów Ziemi Sulęcińskiej.
Przewodniczącym Komitetu został
wnioskodawca Leszek Siarka.
Członkami:
Rita Stachowiak – mieszkanka Sulęcina,

potrzebę organizacji podobnych inicjatyw oraz zwracając uwagę na wartość uczestnictwa w konkursach, które z pewnością przyczyniają się do
kreowania pozytywnych wzorców
zachowań, rozwijania pasji i pogłębiania wiedzy. Zwrócił się także do zwycięzców gratulując im wspaniałej wyobraźni i plastycznych uzdolnień.
Uroczystość uświetnił – przygotowany przez Komendę Główną Policji –
film promujący 100. Rocznicę Powstania Policji Państwowej.
MS

Anna Wyczachowska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
Bolesław Karaś – prezes Koła Związku
Inwalidów Wojennych z Sulęcina,
Jerzy Koza – sołtys Sołectwa Trzemeszno Lubuskie,
Jan Kmieć – mieszkaniec Sulęcina,
Zenon Walczak – prezes Zarządu Koła
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Sulęcina.
W posiedzeniu uczestniczył burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Zawalczyli
o
Puchar
Sulęcina
13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

W hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
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emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13 emeryturę.
Podsumowując – wypłata 13
emerytury nie jest więc żadnym
dodatkowym świadczeniem, a
jedynie wyrównaniem zaniżonej rewaloryzacji. Zapowiadana 13 emerytura w wysokości
1.100 zł dla wszystkich podlega
obciążeniom fiskalnym, więc
do wypłaty „na rękę” będzie tylko 888 zł.
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Red.
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daniu – psująca zarówno politykę społeczną, jak i politykę w
ogóle.
Ja sam osobiście wolałbym
otrzymać należną mi rewaloryzację wg wskaźnika 3,26 i bez
tej napuszonej indoktrynacji.
A w następnych latach i tak na
tym stracę, więc nie mam się
czym cieszyć.
Z życzeniami długich lat życia
wszystkim emerytom oraz
trzeźwości w myśleniu
emeryt Stanisław P.

SULĘCIN / WĘDRZYN

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13

!!!
N
O
OP
ÓR
B
Y
W
ŻY
U
D

Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

apelu, podkreśliła rangę tego
ważnego wydarzenia i skłoniła wszystkich do refleksji
nad słowami: OJCZYZNA,PATRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie
spotkania to wspaniała lekcja
historii i patriotyzmu dla całej
społeczności szkolnej.
B.K.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
NAZWA JEDNOSTKI
1.

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
RODZINNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

Wspieranie rodziny
i system pieczy zastępczej

2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

Diagnoza, terapia i poradnictwo psychologiczne, wychowawcze dla rodziców, nauczycieli, dzieci

3.

Poradnia Zdrowia
Psychicznego dla
Dorosłych

- poradnictwo psychologiczne w zakresie sytuacji
kryzysowych
i problemów adaptacyjnych,
- psychoedukacja w zakresie określonych chorób i
zaburzeń psychicznych oraz w innych problemach
psychologicznych,
- psychoterapia indywidualna krótko
i długoterminowa, prowadzona w konwencji poznawczo-behawioralnej i psychoanalitycznej dla osób z
zaburzeniami takimi jak: zespół lęku uogólnionego,
napady paniki lękowej, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości,
wykonywanie badań psychologicznych takich jak.:
diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń
pamięci oraz ocena poziomu
intelektualnego.
Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze

4.

Centrum wsparcia
dla osób w stanie
kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

ul. Daszyńskiego 49
69-200 Sulęcin

TELEFON odpłatność połączeń
95 755 07 53
według stawek
operatora

PSYCHOLOGICZN E

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny
Pon. – pt.
07.00-15.00

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

http://www.
pcprsulecin.pl/
pcpr_sulecin@
wp.pl

Każdy mieszkaniec powiatu
sulęcińskiego

Każdy mieszkaniec pow. sulęcińskiego
oraz uczniowie
z innych powiatów uczęszczający do szkół i
placówek na
terenie pow.
sulęcińskiego
Każdy mieszkaniec powiatu
sulęcińskiego

ul. Emilii Plater 1
69-200 Sulęcin

95 755 44 85
według stawek
operatora

Pon. 8.00 -17.00
Wt. 8.00 -17.00
Śr. 8.00 -16.00
Czw. 8.00 - 16.00
Pt. 8.00 -14.00

poradniapp
sulecin@
poczta.fm

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Witosa 4
69-200 Sulęcin

Rejestracja telefoniczna
95 755 96 77
Wtorek 16.30 17:30,
Środa 15.30 16.30,
Piątek 9.00 - 11.00,

Wtorek 16.00-19.00
Czwartek 15.00-20.00
Piątek 14.00-21.00

zozsul@kam.pl

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl

według stawek
operatora

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa
66.

800 70 2222
bezpłatna infolinia

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących
w kryzysie
psychicznym

PEDAGOGICZNE
5.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie

Diagnoza, terapia
i poradnictwo pedagogiczne, wychowawcze dla rodziców, nauczycieli, dzieci

ul. Emilii Plater 1
69-200 Sulęcin

95 755 44 85
według stawek
operatora

Pon. 8.00 - 17.00
Wt. 8.00 - 17.00
Śr. 8.00 - 16.00
Czw. 8.00 -16.00
Pt. 8.00 - 14.00

poradniapp
sulecin@
poczta.fm

Każdy mieszkaniec powiatu
sulęcińskiego
oraz uczniowie
z innych powiatów uczęszczający do szkół i
placówek
na terenie
powiatu sulęcińskiego

Pon. – pt.
07.00-15.00

www.pcprsulecin.pl

95 757 31 61
wew. 22 lub 42
według stawek
operatora
95 755 70 22
według stawek
operatora

Pon. 7.30 -16.30
Wt. – czw. 7.30-15.30
Pt. 7.30-14.30

pcpr_sulecin@
wp.pl
kierownik.
gops@krzeszyce.pl

Każdy mieszkaniec powiatu
sulęcińskiego

Pon. 7.30 – 16.30
Wt.-czw. 7.30 – 15.30
Pt. 7.30 – 14.30

mgops_lubniewice@wp.pl

Mieszkańcy
Gminy Lubniewice

95 757 22 37
według stawek
operatora
95 755 20 82
według stawek
operatora

Pon. 7.30 – 16.30
Wt.- śr. 7.30-15.30
Pt. 7.30-14.30
Pon. – pt.
07.00-15.00

opsslons@
wp.pl

Mieszkańcy
Gminy Słońsk

www.sulecin.
naszops.pl

Mieszkańcy
gminy Sulęcin

68 341 30 50
według stawek
operatora

Pon. – pt.
7.15 - 15.15

POMOC SPOŁECZNA
6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

Praca socjalna

7.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krzeszycach

Praca socjalna

ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

8.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Lubniewicach
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Słońsku
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sulęcinie

Praca socjalna

ul. Jana Pawła II 51A
69-210 Lubniewice

Praca socjalna
-rozpoznanie sytuacji rodzin pod kątem finansowym,
zawodowym, bytowym, społecznym i zdrowotnym
Praca socjalna.
Asystentura rodzinna.
Usługi opiekuńcze.

ul. Sikorskiego 10
66-436 Słońsk

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Torzymiu

Praca socjalna, pomoc prawna

ul. Wojska Polskiego
32
66-235 Torzym

9.
10.

11.

ul. Daszyńskiego 49
69-200 Sulęcin

ul. E. Plater 14
69-200 Sulęcin

95 755 07 53
według stawek
operatora

opssulecin@
interia.pl
ops@torzym.pl

Mieszkańcy
Gminy
Krzeszyce

Mieszkańcy
gminy Torzym
oraz inne osoby niebędące
mieszkańcami
gminy

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
12.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Krzeszycach

Uzyskanie informacji dotyczących uzależnień
i profilaktyki

ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

95 757 31 61
według stawek
operatora

Pon. 7.30 -16.30
Wt. – czw. 7.30-15.30
Pt. 7.30-14.30

sekretariat@
krzeszyce.pl

Mieszkańcy
Gminy Krzeszyce
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13.

14.

15.

16.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Lubniewicach
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Słońsku

Profilaktyka, zapobieganie, rozwiązywanie
problemów alkoholowych, terapia

ul. Jana Pawła II 51A
69-210 Lubniewice

95 755 70 22
według stawek
operatora

Pon. 16.30 - 18.30

gkrpa@lubniewice.pl

Mieszkańcy
Gminy Lubniewice

-motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii
- udzielenie informacji o istniejącym punkcie konsultacyjnym
-prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi
alkohol
-informowanie o konsekwencjach nadużywania alkoholu i stosownie przemocy wobec bliskich
-kierowanie osób uzależnionych, które nie godzą się
na dobrowolne leczenie, na badania przez biegłych w
przedmiocie uzależnienia
- przygotowanie dokumentacji i składanie wniosków
do Sądu o wszczęcie postepowania o zobowiązaniu
do leczenia przymusowego wobec osoby uzależnionej
- podnoszenie kwalifikacji – szkolenia GKRPA

ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

95 757 22 71
według stawek
operatora

Pon. 7.30 – 16.30
Wt. – śr. 7.30-15.30
Pt. 7.30 14.30

zcawojta@
slonsk.pl

Mieszkańcy
Gminy Słońsk

Punkt Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie przy
OPS w Sulęcinie
(uzależnienie od
alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu itp.)
Gminna Komisja
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Torzymiu

Poradnictwo specjalistyczne i konsultacje

ul. Kilińskiego 9a
69-200 Sulęcin

502 765 332
według stawek
operatora

Wt. 15.00 – 18.00
Czw. 16.00 – 18.00

i.derewlana@
wp.pl

Mieszkańcy
Gminy Sulęcin

- dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, rodzin, w których występują
problemy
z nadużywaniem alkoholu,
- udzielanie pomocy psychospołecznej, prawnej, w
szczególności ochrony przed przemocą rodzinom,
w których występuje problem, inicjowanie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych,

ul. Wojska Polskiego
32
66-235 Torzym

68 34 16 236
według stawek
operatora

gkpirpa@torzym.pl

Mieszkańcy
Miasta
i Gminy Torzym

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Witosa 4,
Sulęcin, pok. nr 135

Rejestracja telefoniczna
95-755-96-77
według stawek
operatora

Pon.-pt. 8.00-15.00
Punkt Konsultacyjny dla
osób uzależnionych i spółuzależnionych od alkoholu
w godzinach
16.00-19.00 w dniach:
4, 21.01; 1, 18.02; 1,
18.03; 5, 15.04; 10, 20.05;
7, 17.06; 5, 15.07; 2,
19.08; 6, 16.09; 4, 21.10 8,
18.11; 6, 16.12
Punkt Konsultacyjny dla
osób uzależnionych i
współuzależnionych od
narkotyków w godzinach:
16.00-19.00 w dniach:
11,22.01; 12,26.02;
12,26.03; 9,23.04;
14,28.05; 11,25.06;
9,16.07; 13,27.08;
10,24.09; 8,22.10;
12,26.11; 10,17.12
Pon. 8.30-13.00
Wt. 16.30-20.00
Pt. 16.00-19.00

zozsul@kam.pl

Każdy mieszkaniec powiatu
sulęcińskiego

17.

Poradnia Terapii
Uzależnienia i
Współuzależnienia
od Alkoholu

18.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
gm.Krzeszyce
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
gm. Lubniewice
Punkt Konsultacyjny do Spraw Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie przy
OPS w Sulęcinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
gm. Słońsk
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w gminie Torzym

19.

20.

21.

22.

czerwiec 2019

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWE J

Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

95 757 31 61
według stawek
operatora

Pon. 7.30-16.30
Wt.- czw. 7.30-15.30
Pt. 7.30-14.30

kierownik.
gops@krzeszyce.pl

Mieszkańcy
Gminy Krzeszyce doświadczający przemocy

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, udzielanie
pomocy i wsparcia osobom pokrzywdzonym

ul. Jana Pawła II 51 A
69-210 Lubniewice

95 755 70 22
według stawek
operatora

Pon. 7.30-16.30
Wt. - czw. 7.30-15.30
Pt. 7.30-14.30

mgops_lubniewice@wp.pl

Mieszkańcy
Gminy Lubniewice

Poradnictwo specjalistyczne i konsultacje

ul. Kilińskiego 9a
69-200 Sulęcin

502765332
według stawek
operatora

Wt. 15.00 – 18.00
Czw. 16.00 – 18.00

i.derewlana@
wp.pl

Mieszkańcy
Gminy Sulęcin

Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Sikorskiego 10,
66-436 Słońsk

95 757 22 37
według stawek
operatora

Pon. 7.30 – 16.30
Wt.- śr. 7.30 – 15.30
Pt. 7.30 – 14.30

opsslons@
wp.pl

Mieszkańcy
Gminy Słońsk
doświadczający
przemocy

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
- organizowanie kampanii społecznych, konferencji w
celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej
problemu przemocy w rodzinie,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie

ul. Wojska Polskiego
32 66-235 Torzym

68 341 62 36
według stawek
operatora

Pon. – Pt.
7.15 - 15.15

ops@torzym.pl

Mieszkańcy
Miasta
i Gminy Torzym
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23.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie

24.

Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „ Niebieska
linia”

czerwiec 2019
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- pomoc psychologiczna,
- pomoc w problemach przemocy domowej
- miejsca hostelowe (całodobowe)

ul. Daszyńskiego 49
69-200 Sulęcin

95 755 07 53
według stawek
operatora

Pon. – pt.
07.00 – 15.00

http://www.
pcprsulecin.pl/
pcpr_sulecin@
wp.pl

Każdy mieszkaniec powiatu
sulęcińskiego

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

800 120 002
Bezpłatna infolinia

Pon. – sob.
08.00–22.00
Niedz. i święta
08.00–16.00

www.niebieskalinia.info/index.
php/kontakt
biuro@niebieskalinia.info

Dla osób doświadczających
przemocy domowej

24 godziny na dobę przez
7 dni
w tygodniu

http://rcb.gov.
pl/zarzadzanie-kryzysowe/

Świadek zagrożenia kryzysowego
Osoba poszukująca informacji
na temat
zarządzania
kryzysowego

INTERWENCJA KRYZYSOWA
25.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy
dyżur:
(22) 361 69 00
(22) 785 700 177
według stawek
operatora

poczta@rcb.
gov.pl

e-mail:
dyzurny@rcb.
gov.p

DLA OSÓB BEZROBOTNYC H
26.

Powiatowy Urząd
Pracy
w Sulęcinie

- promocja zatrudnienia,
- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

ul. Lipowa 18b
69-200 Sulęcin

95 755 23 36
95 755 36 44

Pon.-pt. 7.00 – 15.00

www.sulecin.
praca.gov.pl

27.

Infolinia Urzędów
Pracy - Zielona
Infolinia

Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy
Ciepła 20
15-472 Białystok

19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z
taryfą operatora.

Pon.- pt. 08.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

Osoby bezrobotne
i poszukujące
pracy
z terenu powiatu sulęcińskiego.
Mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący
pracy
- pracodawcy

PRAWO KONSUMENCKI E
28.

Powiatowy Rzecznik Praw
Konsumentów

29.

Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Zapewnienie
bezpłatnego poradnictwa
konsumenckiego i
informacji prawne
w zakresie ochrony
konsumentów.
Występowanie do
przedsiębiorców w
sprawach ochrony
interesów i praw
konsumentów.
Udzielanie konsumentom
pomocy przy dochodzeniu
roszczeń na drodze
sądowej.
Ochrona praw
konsumenckich

ul. Lipowa 16
69-200 Sulęcin
( budynek KRUS);
pokój nr 205

95 755 52 43 wew. 93
według stawek
operatora

Śr.-pt. :11.00 - 13.00

rzecznikkonsumentow@powiatsulecinski.pl

Dla mieszkańców oraz
osób przebywających
na terenie powiatu
sulęcińskiego

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy
1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona
przez Federację
Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora

Pon.- pt. 08.00-18.00

https://www.uokik.
gov.pl/

Prawo konsumenckie

porady@
dlakonsumentow.pl

PRAWA PACJENTA
30.

31.

32.

33.

Narodowy Fundusz
Zdrowia Lubuski Oddział
Wojewódzki
w Zielonej Górze

Prawa pacjenta

ul. Podgórna 9b,
65-057 Zielona Góra

Narodowy Fundusz
Zdrowia Lubuski Oddział
Wojewódzki Delegatura w
Gorzowie Wlkp.
Rzecznik Praw Pacjenta

Prawa pacjenta

ul. Pionierów 8,
66-400 Gorzów Wlkp.,

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

Narodowy Fundusz
Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza
granicami
-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz
Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 68 328 76 00,
fax. 68 328 76 57
według stawek
operatora

tel. 95 733 63 00
fax. 95 733 63 05
według stawek
operatora
800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na
poradę osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.
pl lub (22) 532 82 43
Infolinia Centralna
800 392 976 (bezpłatnie), 22 572 60 42
(koszt zgodnie z taryfą
operatora)

w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki
w godz.
8.00-16.00
we wtorki,
w godz.
8.00-18.00
w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w
godz. 8-16 we wtorki,
w godz. 8-18
Pon. - pt. 08.00-20.00

www.nfz-zielonagora.
pl

Pon.- pt. 08.00-16.00

Informacja dostępna na
stronie www

oddzial@nfzzielonagora.pl
delegatura-gorzow@
nfz-zielonagora.pl

Informacja dostępna na
stronie www

https://www.bpp.
gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może korzystać
każdy kto ma poczucie
łamania praw pacjenta

http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym
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34.

35.

Rzecznik Praw Osób
Niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Dziecka –
dziecięcy telefon zaufania
.

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

Ochrona praw dziecka

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Biuro RPD
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.

801 801 015
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora

Pon.-pt. 08.00-17.00

800 121 212
Bezpłatna infolinia

Pon.- pt. 08.15-20.00.
(dzwoniąc po
godzinach i w dni
wolne można opisać
problem i zostawić
kontakt do siebie,
a doradcy oddzwonią)

czerwiec 2019

http://www.
niepelnosprawni.
gov.pl
sekretariat.bon@
mrpips.gov.pl
https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne, ich
rodziny oraz organizacje
działające na rzecz osób
niepełnosprawnych
Sprawy przemocy,
relacji rówieśniczych,
szkolnych i rodzinnych.
Może dzwonić każdy, kto
doświadcza problemu
lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
36.

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w
Zielonej Górze

Popularyzacja wiedzy
o ubezpieczeniach
społecznych

ul. Kupiecka 65
65-426 Zielona Góra

37.

Centrum Obsługi
Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać
z pomocy pracowników
w Centrum Obsługi
Telefonicznej lub podczas
wizyty osobistej w
placówce. Nr centrali:
(22) 667 10 00.

38.

Państwowa Inspekcja
Pracy
Okręgowy Inspektorat
Pracy w Zielonej Górze
Okręgowy Inspektorat
Pracy w Zielonej Górze,
Od. w Gorzowie Wlkp.

Porady z zakresu prawa
pracy

ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona Góra

Porady z zakresu prawa
pracy

ul. Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.

Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa
pracy.

Główny Inspektorat
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

39.

40.

(22) 560 16 00
według stawek
operatora Pn.-pt.
7.00-18.00
(22) 560 16 00
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora.

PRAWO PRACY

68 451 39 00
fax: 68 451 39 11
według stawek
operatora
tel. 95 722 32 96
fax 95 722 32 87
według stawek
operatora
801 002 006
lub
459 599 000
(koszt według stawek
operatora)
22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych na
terenie RP)
(koszt według stawek
operatora)

Pon. 8:00-18:00

http://www.zus.pl
cot@zus.pl

Każdy zainteresowany

Pon. – pt.
07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/ozus/kontakt/centrumobslugi-telefonicznejcotcot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

Pon.-pt.
7.30-15.30

www.zielonagora.pip.
gov.plkancelaria@
zgora.pip.gov.pl

Pon.-pt.
8:00-15:00

sekretariatgw@zgora.
pip.gov.pl

osobiście (pn.8.0018.00, wt.-pt. 8.0015.00), listownie i
elektronicznie.
Każda osoba

Wt. - pt: 8:00-15:00

www.bip.pip.gov.pl,

Każda osoba

kancelaria@gip.pip.
gov.pl

PRAWO PODATKOWE
41.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe
dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza
etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
+ 48 (22)33 00 330
(koszt według stawek
operatora)

Pon.- pt.
07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: https://
poradnikprzedsiebiorcy.
pl/-kip-czyli-krajowainformacja-podatkowa

Z porad może
skorzystać każdy
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
42.

Rzecznik Finansowy.
(Ubezpieczonych)

Biuro Rzecznika
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe i
rynku kapitałowego
(22) 333 73 25
według stawek operatora

INNE

43.
44.

Prawa ubezpieczonych

WWW. OBYWATEL.GOV.PL
Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw
obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa

800 676 676
Połączenia bezpłatne
z tel. stacjonarnych i
komórkowych

Pon.-pt.
08.00-18.00
Pon.-pt.
11.00-15.00
Pon.-pt.
08.00-16.00

Porady e-mail: porady@
rf.gov.pl
(czas oczekiwania na
odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)

Osoby ubezpieczone i
w sporze dotyczącym
ubezpieczeń

https://rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl

Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

•
•

Pon.
10.00-18.00
Wt.- pt.
08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się
każdy, kto uważa,
że jego prawa są
naruszone

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):
ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 509-256-700,
( numer czynny od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 12:00)
[opcjonalnie: e-mailem: nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl ]
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się
mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ADRESY
DYŻURÓW

PROWADZĄCY
45.

DNI i GODZINY

Punkt nr 1
Radca prawny - Anna Mieczkowska
Adwokat - Marlena Możdżeń
Radca prawny - Agnieszka Bejnarowicz

Wtorek 9.00-13.00

ul. Lipowa 16
69-200 Sulęcin

Środa 9.00-13.00

Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności
Obywatelskiej „CIVIS SUM”
adw. Marlena Możdżeń
radca prawny - Anna Mieczkowska
doradca obywatelski –
aplikant adwokacki Agnieszka Piętak

nie określono
specjalizacji

TAK

piątek 9.00-13.00
Zespół Szkół
Licealnych
i Zawodowych
w Sulęcinie
ul. Witosa 49
(Budynek
Warsztatów
Mechanicznych)

Środa 13.00-17.00

WWW

Zapisy pod numerem telefonu
509-256-700
od poniedziałku do środy w godz.
od 8:00 do 12:00)

Zapisy pod numerem telefonu
509-256-700

Poniedziałek 15:00-19:00
Wtorek 13.00-17.00

DANE KONTAKTOWE

lub: nieodplatnapomocprawna@
powiatsulecinski.pl

czwartek 9.00-13.00

Radca prawny - Robert Lubiński

Punkt nr 2

lokal dogodny
dla osób na
wózkach
inwalidzkich

Poniedziałek 9.00-13.00

Adwokat - Karolina Niedziałkowska
46.

SPECJALIZACJA
(o ile określono)

nie określono
specjalizacji

TAK

od poniedziałku do środy w godz.
od 8:00 do 12:00)
lub: nieodplatnapomocprawna@
powiatsulecinski.pl

Czwartek 13.00-17.00
Piątek 9.00-13.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

47.

Punkt nr 2

Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności
Obywatelskiej „CIVIS SUM”

Zespół Szkół
Licealnych
i Zawodowych
w Sulęcinie
ul. Witosa 49
(Budynek
Warsztatów
Mechanicznych)

poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00

TAK

czwartek 13.00-17.00

Zapisy pod numerem telefonu
509-256-700
od poniedziałku do środy w godz.
od 8.00 do 12.00

piątek 9.00-13.00

Punkt 1 obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Punkt 2 prowadzony jest przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” w Zielonej Górze.

Strażackie święto w Sulęcinie
Uroczystości zostały poprzedzone Mszą św. w intencji strażaków z udziałem zaproszonych gości w kościele p.w. Św.
Mikołaja. Celebransem był ks.
Piotr Mazurek: wspomaga go
i wygłosił stosowną homilię
ks. ppłk. Stanisław Garbacik,
proboszcz parafii wojskowej
w Wędrzynie. On również poświęcił i przekazał na ręce st.
kpt Waldemara Koniecznego
Komendanta Powiatowego
PSP – płaskorzeźbę św. Floriana.. W mszy uczestniczyły (jak
również w dalszych uroczystościach) poczty sztandarowe
KP PSP i jednostek OSP z powiatu sulęcińskiego
Na placu przy KP PSP kpt. Sławomir Żyluk złożył meldunek
o gotowości do uroczystości
bryg. Januszowi Droździe
zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po
wciągnięciu flagi państwowej
i odegraniu hymnu państwowego wszystkich gości przywitał st. kpt. Waldemar Konieczny .
Awanse otrzymali: Na stopień starszego sekcyjnego –
Bartłomiej Kaczmarek. Na
stopień sekcyjnego – Jacek
Kozda. Stopień starszego
strażaka – Paweł Gurgul, Izabela Waszkiewicz i Tomasz
Sagan.
Mianowanie na stanowisko

Ratownik-Kierowca otrzymali:
st. sekc. Bartłomiej Kaczmarek i sekc. Jacek Koza. Na stanowisko Zastępcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej mianowano dotychczasowego dowódcę zmiany – st. kpt. Marcina Żmudzińskiego. Dowódcą
zmiany został kpt. Dawid Wieczorek.
Złoty Medal Za Zasługi Dla
Pożarnictwa wręczono: Marii
Kuderskiej, Danielowi Naranowiczowi, Dariuszowi Wołowskiemu. Srebrny otrzymali: Grzegorz Sochacki, Tomasz
Keil i Marcin Goworek. Brązowym odznaczono: Krzysztofa
Mazurkiewicza, Stanisława
Michalewicza i Patryka Tomaszewskiego.

Nagrodę finansową od LKW
PSP otrzymała st. asp. Monika
Żuk. W imieniu awansowanych i odznaczonych głos zabrał st. kpt. Marcin Żmudziński.
Dzięki wsparciu finansowemu
gmin: Sulęcin, Słońsk, Torzym,
Krzeszyce, Nadleśnictw: Sulęcin, Lubniewice, Torzym i
Ośno Lubuskie oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej SA zakupiono zestaw
hydrauliczny do ratownictwa
drogowego i ekologicznego. Sprzęt został poświęcony
przez ks. Piotra Mazurka.
Odczytano również list od Prezydenta RP oraz życzenia od
Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Życzenia

od LKW PSP przekazał osobiście bryg. Janusz Drozda.
Ciepłe słowa i zapewnienia o
pomocy padły z ust Tomasza
Jaskuły, Starosty Sulęcińskiego. Na koniec Komendant Powiatowy podziękował wszystkim obecnym na uroczystości.

Strażacka grochówka spożyta w boksach garażowych po
trzech godzinach uczestniczenia w porządnie przeprowadzonej imprezie – smakowała
doskonale.
Tekst i fot. Lech Malinowski.
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50-lecie orkiestry dętej z Grochowa
Obchody 50-lecia orkiestry dętej z
Grochowa poprzedziła msza święta w
intencji wszystkich strażaków orkiestry,
która odbyła się 18 maja w kościele
parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Grochowie
W muzycznej paradzie orkiestra przeszła z kościoła na plac przed remizą,
na którym odbyła się część oficjalna z
udziałem mieszkańców, zaproszonych
gości oraz burmistrza Sulęcina Dariu-

sza Ejcharta, zastępcy Iwony Walczak,
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego Teresy Mazur, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
z Sulęcina st. kpt. Waldemara Koniecznego, wicestarosty sulęcińskiego Tomasza Prozorowicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin Witolda Wasylkowa,
prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z
Trzemeszna Lubuskiego dh Zbignie-

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS
Sp z o.o. Oddział Glisno
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
poszukuje
na stanowiska:
LS-PLUS pracowników
Sp z o.o. Oddział
Glisno

Kierowca kat. C

poszukuje pracowników na stanowiska:

•
•
•

Kierowca kat. C

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

Kierowca - Brygadzista

Pomocnik kierowcy / Ładowacz
• •Wymagania
- prawo jazdy kat. B
Wymagania - chęć do pracy

Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
telefoniczny
telefonu9595755755
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22

wa Szumlewicza oraz zaproszonych na
uroczystość strażaków ochotników z
OSP z Trzebowa i OSP z Trzemeszna Lubuskiego.
Z okazji Jubileuszu 50-lecia orkiestra
dęta otrzymała między innymi gratulacje i ryngraf od Burmistrza Sulęcina oraz
podziękowania za długoletnią działal-

ność na rzecz gminy, miasta i powiatu
oraz upominki od zaproszonych gości.
Obecni na placu mieszkańcy i zaproszeni goście wysłuchali koncertu
w wykonaniu orkiestry, który składał
się m.in. z muzycznych wersji znanych
przebojów.
Tekst i foto. Maciek Barden

Historia malowana
Cd. ze s. 1
zainteresowała się historią, że bardzo intensywnie uczyła się do testu z historii,
z którego uzyskała bardzo dobry wynik.
Nie wiedziała nawet wówczas, że zostanie laureatką w konkursie. Właśnie celem
konkursu jest budzenie zainteresowania
dzieci historią Polski. Inne mamy mówiły,
że dziecko szukało postaci z historii, którą
może w sposób plastyczny przedstawić.
To też inspirowało do zgłębiania historii. Fascynujące jest to, że rodzice opowiadali o samym procesie tworzenia prac. Nie
był on łatwy. Niektóre zwycięskie prace
były „wyławiane” przez rodziców z kosza,
bo autorki uważały je za bezwartościowe.
Uwagi wniesione ad hoc czy przesłane
elektronicznie są zawsze motywacją do

działania. Organizacja finału to znaczny
wysiłek logistyczny, na który złożyła się
praca wszystkich pracowników SOSW.
Miło było, że wśród obecnych był dyrektor Sp-2 w Sulęcinie, Sławomir Słonik,
radny powiatowy. Również miło było, że
organizator docenił prace jury i wręczył
stosowne podziękowanie. Jurorzy omówili również, w wielkim oczywiście skrócie,
ocenę prac. Laureaci muszą to wiedzieć.
Patronat honorowy konkursu: Lubuski
Kurator Oświaty, Starosta Sulęciński, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Sulęcinie, Bractwo
Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej, Magazyn
Historyczny „Mówią Wieki”.
LM. fot. Aleksandra Okupień

AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2018!

Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466
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Festyn rodzinny z Living Furniture Europe
Na pierwszy Family Day spółka Living Furniture Europe termin wybrała idealny. 1 czerwca to przecież Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jak
się jednak okazało atrakcji pod obiektem firmy przy ul. Inwestycyjnej w Sulęcinie tego dnia było mnóstwo nie tylko dla dzieci, ale również
dla dorosłych. Święto było też okazją do oficjalnego otwarcia fabryki.
Spółka Living Furniture Europe swoją działalność polegającą na produkcji wysokiej
jakości łóżek tapicerowanych
rozpoczęła jesienią ubiegłego
roku. – Jedną z podstawowych
przyczyn, dla których wybrano
tę a nie inną lokalizację, poza
dogodnym położeniem geograficznym, była – i jest nadal
– nieoceniona pomoc ze strony
burmistrza Dariusza Ejcharta –
podkreślał podczas przed przecięciem wstęgi dyrektor Zarządu firmy Mariusz Pawlak.
Nie zabrakło kilku słów o filozofii zakładu - Produkcja mebli
do sypialni to, wbrew pozorom, wyrafinowane rzemiosło.
Można odnieść sukcesy tylko
z najlepiej wyszkolonym profesjonalistami. Cieszę się, że
możemy liczyć na tak wielu wybitnych specjalistów w naszym
zespole. Robimy wszystko, aby
czas przeznaczony na spokojny
sen dał naszemu ciału i umysłowi odpowiedni relaks i pozwolił
rozpocząć nowy dzień ze świeżą energią. Dzięki naszym łóżkom można tego doświadczyć
– dzień po dniu, a właściwie
noc po nocy – mówił M. Pawlak.
Zadowolenia z nowej inwestycji w Sulęcinie nie krył
burmistrz Dariusz Ejchart –
Ogromnie się cieszymy, że
spółka zainwestowała w naszym mieście. Dzięki temu

wielu mieszkańców otrzymało
stabilną, dobrze płatną pracę
a miasto może się jeszcze prężniej rozwijać – podkreślał.
Po wymianie uprzejmości
i podarków symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali zarządzający spółką Stefan
Oschmann oraz burmistrz Dariusz Ejchart. Zakład poświęcił
proboszcz Parafii w Sulęcinie
ks. Piotr Mazurek.
Następnie zaproszeni goście
oraz wielu mieszkańców Sulęcina miało okazję zwiedzić fabrykę od środka, zapoznać się
ze stanowiskami pracy i maszynami.
A później była już tylko zabawa. Na najmłodszych czekały
dmuchane zamki, malowanie
buziek, pokaz czarodzieja i
łakocie. Starsi mogli oglądać
a nawet uczestniczyć w zma-

ganiach strongmanów. Dzięki
obecności grupy rekonstrukcyjnej uczestnicy pikniku mogli zobaczyć wyposażenie
średniowiecznego woja, a nawet przyjrzeć się pozorowanej
walce na miecze i inną broń z
tamtego okresu. Na zaimprowizowanej scenie wspaniałe
układy taneczne prezentowały
grupy taneczne zespołu Trans
z Sulęcina. Każdy mógł „pstryknąć” sobie fotkę w fotobudce.
Z pewnością nikt nie wyszedł
z imprezy głodny i spragniony.
I Family Day w Living Furniture Europe przeszedł już do
historii. Dla wielu osób jednak
długo jeszcze pozostanie w pamięci.
Tekst: Adam Piotrowski
Foto. Adam Piotrowski, Maciej
Barden
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Zatrzymany za nieumyślne spowodowanie śmierci
Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 31-latkowi, który 1 czerwca tuż po godzinie 23.00 w centrum Sulęcina kopnął 51-latka. Ten,
w wyniku zadanego ciosu upadł, uderzając głową o krawężnik. Mimo błyskawicznej reakcji świadków oraz służb, mężczyzna zmarł.
W sobotę (1 czerwca) około
godziny 23.00 na Palcu Czarneckiego w Sulęcinie doszło do
tragicznego w skutkach zdarzenia. Z niewyjaśnionych przyczyn
31-latek kopnął 51-latka, w wyniku czego mężczyzna przewrócił
się uderzając głową o krawężnik.
Osoby przebywające w pobliżu
Placu zaczęły udzielać poszkodowanemu pierwszej pomocy. W
tym czasie, 31-latek oddalił się z
miejsca zdarzenia. Po kilku minutach, w centrum Sulęcina pojawił
się patrol Policji, a zaraz po nim
wezwana przez świadków karetka pogotowia. Pomimo podjętych czynności ratowniczych, le-

karz stwierdził zgon. Mundurowi,
po dokładnym rozpytaniu osób
znajdujących się na Placu Czarneckiego, już po niecałej godzinie dotarli do 31-letniego mieszkańca Sulęcina. Od mężczyzny
wyczuwalna była silna woń
alkoholu. Wynik przeprowadzonego badania wykazał, iż miał
on ponad 2 promile alkoholu w
organizmie. Został zatrzymany,
a następnie doprowadzony do
Komendy Powiatowej Policji w
Sulęcinie. Mężczyzna usłyszał
zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, do którego się
przyznał. Prokuratura Rejonowa
w Sulęcinie skierowała do sądu

wniosek o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Za popełnione
przestępstwo
zatrzymanemu

grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: sierż. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE
P R Z YJ A Z N E D L A C Z Ł O W I E K A , Z D R O W E Z N AT U R Y
M A J - H A U S , U L . E L I Z Y O R Z E S Z KO W E J 4 6 , 6 9 - 1 0 0 R Z E P I N

W W W. D O M Y - M A J H A U S . P L
5 0 6 1 1 9 41 9 , 7 3 3 5 8 8 8 8 8

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA
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V Memoriał im. sierż. Pawła Poświata
Na Stadionie Miejskim im.
Stanisława Ożoga w Sulęcinie 6
maja odbył się V Memoriał im.
sierż. Pawła Poświata w piłce
nożnej.
Meldunek o gotowość rozpoczęcia V Memoriału przed Dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen.
dyw. Robertem Kosowskim
złożył Dowódca 7 batalionu
Strzelców Konnych Wielkopolskich kpt. Piotr Sromala.
Uroczystość
poprzedziło
wniesienie przez żołnierzy flagi
państwowej i artystycznie wykonanego wizerunku sierżanta
Pawła Poświata na płytę stadionu oraz odśpiewanie przez
uczestników memoriału i gości zaproszonych hymnu państwowego.
W rozgrywkach wzięły udział

drużyny reprezentujące
1 batalion Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej,
12 Wielkopolską Brygadę
Obrony Terytorialnej,
Kompanię Wsparcia 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich,
7 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej,
7 Dywizjonu Artylerii Konnej
Wielkopolskiej,
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie,
7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich,
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
Batalion Logistyczny,
15 batalion Ułanów Poznańskich,
Liceum Ogólnokształcące w

Rzepinie,
Lubuski Urząd Wojewódzki w
Gorzowie Wielkopolskim.
W kwalifikacji ogólnej memoriału
I miejsce zajęła drużyna 7
batalionu Strzelców Konnych
Wielkopolskich,
II miejsce drużyna 15 batalionu Ułanów Poznańskich,
III miejsce drużyna 1 batalionu Piechoty Zmotoryzowanej
Ziemi Rzeszowskiej,
IV miejsce drużyna 7 batalionu Artylerii Przeciwlotniczej.
Spośród wszystkich uczestników V Memoriału im. sierż.
Pawła Poświata wyłoniono:
- najlepszego zawodnika memoriału, którym został Łukasz
Topolski,
- najlepszym bramkarzem
został Grzegorz Winnicki,

OgłoszeniaDrobne
ODSZKODOWANIA tel. 783743841
Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych
i elektrycznych już od 6 zł.
Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania
opierzeń budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika grubości
lakieru, miernika ciśnienia oleju oraz
kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz tel. 531 800 714
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni
spawaczy MAG i TIG. Praca w Niemczech
przy granicy (długoterminowa). CV na
e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

Która apteka
czynna?

PRZEKRÓJ POLECA:

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 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.
CZERWIEC
10.06-16.06 - Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
17.06-23.06 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
24.06.-30.06 - Apteka “Pod Platanem” przy
ul. Wiejskiej
LIPIEC
01.07-07.07 - Apteka “Lub-Farm” przy
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
08.07-14.07 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1
15.07-21.07 - EURO APTEKA przy
ul. Poznańskiej 4

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

- królem strzelców został Michał Sobczak,
- najstarszym zawodnikiem
był Marek Rutkowski.
Puchary, medale, dyplomy
oraz upominki zawodnikom
wręczyli przedstawiciele 17
WBZ, burmistrz Sulęcina oraz
zaproszeni goście.
Spikerem memoriału był Au-

gust Kimbar, a organizatorami
kpt. Tomasz Kwiatkowski, st.
chor. sztab. Piotr Bartoszek,
plut. Michał Partej i Tomasz Kozłowski.
Mecze sędziowali: por. Piotr
Jaworski, szer. Grzegorz Nowak, Zenon Kurasik i Zbigniew
Polak.
Tekst i foto. Maciek Barden

