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„Wiarus” zwróci 100 tys. zł dotacji?
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
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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
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  nie zaakceptowało sprawozdania 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn „Wiarus” z realizacji projek-
tu „Powiat w dobrym klimacie”. Resort będzie się domagał zwrotu całej dotacji. 
Jedną z filarów stowarzyszenia jest były starosta sulęciński i obecny radny powia-
towy Patryk Lewicki. Dodatkowo firma P. Lewickiego Euro Plus Patryk Lewicki była 
partnerem projektu.

W numerze:

STR. 16

(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

Cel – wzrost aktywności i in-
tegracja mieszkańców

W 2014 r. Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Garnizonu 
Wędrzyn „WIARUS” otrzymało 

STR. 20

95 755 39 15

>> cd. na s. 12

z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej dotację w wysokości 
99  980 zł na realizację zadania 
„Powiat w dobrym klimacie”. W 
ramach projektu stowarzyszenie 
miało zorganizować sympozjum 
naukowe „Rola organizacji poza-
rządowych w samorządzie tery-
torialnym”, konferencję „Powiat 
Sulęciński – obieramy kurs na 
dobry klimat” oraz piknik skie-
rowany do społeczności lokal-
nej pn. „Tak dla społeczeństwa 
obywatelskiego”. Odbiorcami 

zadania miało być 1200 miesz-
kańców powiatu sulęcińskiego. 
Partnerami projektu były Powiat 
Sulęciński oraz firma Euro Plus 
Patryk Lewicki.

Pierwsze rozbieżności

Z końcowego sprawozdania 
WIARUSA wynika, że zadanie 
udało się zrealizować z nawiąz-
ką – wzięło w nim udział nie 

Rozmowa z senatorem 
RP Władysławem Komar-
nickim (cz. II) STR. 25

„Stal będzie w wiel-
kim finale”

ROZMOWA PRZEKROJU

KOŁCZYN / REGION

W tym biegu wszy-
scy byli zwycięzcami
Relacja z IX Międzynarodo-
wego Kołczyńskiego Biegu 
Olimpijskiego

TORZYM / KORYTA

W Korytach odnale-
ziono masowy grób
Największa katastrofa ko-
lejowa Niemiec
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

W służbie zdrowia bez 
zmian

Mam wrażanie, że nasza 
służba zdrowia na wielu płasz-
czyznach zatrzymała się x lat 
temu i pomimo zmian rządów, 
premierów i ministrów ruszyć z 
miejsca nie zamierza. Niedawno 
pewna półtoraroczna obywa-
telka naszego kraju z powodu 
utrzymującej się przez trzy dni 
wysokiej temperatury, którą 
ciężko było zbić trafiła w piątko-
wy wieczór na SOR sulęcińskiej 
lecznicy (skierował ją tam lekarz 
rodzinny). Dyżurny pediatra na 
podstawie badania stwierdził, 
że powodem może być wirus 
mononukleozy. Lekarz zlecił 
przeprowadzenie badań krwi 
pod kątem tego właśnie wirusa i 
położył dziewczynkę na oddzia-
le. Pech jednak chciał, że nasza 
dzielna pacjentka trafiła do szpi-
tala w piątek – przez cały week-
end próbki przeleżały w leczni-
cy, bo sulęcińskie laboratorium 
takich badań nie wykonuje, a 
do Zielonej Góry transport miał 
pójść dopiero w poniedziałek 
(taka procedura). 

W między czasie kilku innych 
pediatrów d0yżurujących pod-
czas w weekendu (inny w sobo-
tę i w niedzielę) postawiło zgoła 
odmienne diagnozy. Wszyscy 
kazali jednak cierpliwie czekać 
na wyniki z Zielonej Góry. Nie-
stety, ani w poniedziałek, ani we 
wtorek żadne wieści z miasta 
wojewódzkiego nie nadchodzi-
ły, bo jak się okazało… wyniki 
na mononukleozę robione są 
tylko w środy. W ten sposób za-
równo pediatrzy z sulęcińskiej 
lecznicy jak i rodzice pacjentki 
przez 5 dni żyli w zawieszeniu 
nie będąc pewnym do końca co 
dziecku dolega. Fakt, że opieka 
była ok, ale dziecko było leczo-
ne tylko objawowo, a diagnozy 

się zmieniały. Ostatecznie w 
środę z laboratorium w Zielonej 
Górze przyszła informacja, że to 
jednak nie jest wirus mononu-
kleozy, bo ten dziecko przeszło 
już wcześniej. 

Nie wymagam poziomu z Dr 
Hausa czy Leśnej Góry, bo to wg 
fachowców fantastyka filmowa, 
jednak to dla mnie niezrozumia-
łe i nie do zaakceptowania, że 
na proste wyniki laboratoryjne, 
które mogą nakierować na dal-
sze leczenie trzeba czekać tak 
długo. Ten przypadek i fakt, że 
rząd nadal nie dogadał się z pie-
lęgniarkami w Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka w Warszawie po-
kazują, że pieniądze na służbę 
zdrowia w Polsce nadal są źle 
dysponowane.

Piłkarskie szaleństwo
Karty z piłkarzami, jajka nie-

spodzianki z piłkarzami, dzie-
siątki reklam z piłkarzami, setki 
newsów z piłkarzami… Gdy je-
den z komentatorów telewizji 
publicznej rozpoczynał serwis 
sportowy dramatyczną infor-
macją, że „rano nasi piłkarze 
zjedli śniadanie”, news o tym, że 
siatkarze wygrali kolejny mecz 
na turnieju w Japonii i jadą na 
Olimpiadę znalazł się na szarym 
końcu. O tym, że Vive Tauron 
Kielce gra w finale Ligi Mistrzów 
w szczypiorniaku dowiedziałem 
się z wiadomości sportowych 
dopiero, gdy drużyna ta wygra-
ła finał i to w mega spektaku-
larny sposób. Tymczasem mam 
wrażenie, że niedługo Lewan-
dowski wylezie mi z lodówki. 
Nie wiem czy to Polacy tak się 
nakręcają, czy ktoś nas próbuje 
wkręcić? Owszem, jak rozpocz-
nie się Euro we Francji pewnie 
ja też dam się ponieść, ale ta 
podnieta teraz mnie już z lekka 
irytuje. Mam też nadzieję (ale 

nie chcę krakać), że nasze wiel-
kie nadzieje nie zakończą się jak 
zazwyczaj w myśl popularnej 
przyśpiewki „nic się nie stało, 
Polacy nic się nie stało”…

Nie dajmy się oszukać!
Już kilku zdezorientowanych 

początkujących przedsiębior-
ców przyszło do nas by pokazać 
wezwanie do zapłaty za wpis 
do Centralnej Ewidencji o Dzia-
łalności Gospodarczej. Pismo w 
swojej zawiłości obligowało ich 
do zapłacenia kwoty 200 zł za 
ten właśnie wpis. Nie dajmy się 
oszukać! Z pozoru wyglądające 
na urzędowe wezwania przy-
chodzące zwykłym listem są 
próbą naciągnięcia nas na wpis 
do rejestru, który absolutnie 
do niczego nam się nie przyda. 
Po sprawdzeniu okazało się, że 
firma, która wysłała wezwania i 
rejestr, o którym pisała istnieje 
i działa legalnie. Nazwa rejestru 
jest tylko zbliżona do nazwy 
państwowej Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej, za którą - uwaga! – 
nie pobierana jest żadna opłata. 
Pozostałe podobne rejestry są 
prywatne i wcale nie musimy za 
nie płacić. Organy państwowe 
starają się walczyć z tego typu 
naciągaczami, lecz niestety, na 
razie bezskutecznie.

minął miesiąc

Sprzedam działkę budow-
laną o powierzchni ok 

0,10 ha w Sulęcinie przy 
ul. Okopowej.  Przyłącze 

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

Najnowsze:
3 domy w Torzymiu
mieszkanie Os. Żubrów
dom w Miechowie
domy szeregowe Sulęcin ul. 
Młynarska
3 działki w Torzymiu
16 działek w Bielicach
domy-Sulęcin ul.Wiejska, Dębo-
wa
działka w Trzemesznie
mieszkanie ul. Fabryczna
2 mieszkania ul. Dudka
7 działek bud. - 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

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.

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

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

Tel. 507 944 860

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

W SKRÓCIE:

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!

Wkrótce ru-
szą prace przy 
przebudowie 
ul. Willowej 

Potrzebne poparcie dla 
projektów w Budżecie 
Obywatelskim

SULĘCIN

29 kwietnia br. zakończo-
no przyjmowanie propozycji 
przedsięwzięć zgłaszanych przez 
mieszkańców do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
na 2017 rok. W ramach pierwszej 
w dziejach Gminy Sulęcin edycji 
Budżetu Obywatelskiego miesz-
kańcy zgłosili potrzebę realizacji 
23 zadań inwestycyjnych. Lista 
przedsięwzięć, które przejdą we-
ryfikację formalną, zostanie opu-
blikowana na stronie interneto-
wej www.sulecin.pl (zakładka 
Budżet Obywatelski 2017) 1 lipca 
2016 roku. Karty do głosowania 
na wybrane przez siebie zadania 
można będzie pobrać z gminnej 
strony internetowej oraz w Urzę-

Już w lipcu rusza głosowanie na zadania zgłoszone 
przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok
  

dzie Miejskim w Sulęcinie (pokój 
nr 42). Głosowanie na zadania 
zaproponowane do realizacji w 
ramach Budżetu Obywatelskie-
go na 2017 rok zakończy się 30 
września 2016 r. o godzinie 14.30. 
Wyniki glosowania zostaną opu-
blikowane w październiku, a za-
dania, które uzyskają największą 
liczbę głosów i których łączna 
wartość nie przekroczy kwoty 
300.000 zł, zostaną wpisane do 
projektu budżetu Gminy Sulęcin 
na 2017 rok. Serdecznie zachęca-
my wszystkich mieszkańców na-
szej gminy, którzy ukończyli 16 
lat, do udziału w głosowaniu na 
wybrane przez siebie przedsię-
wzięcia.            (Źródło: UM Sulęcin)

Jeszcze w tym roku zostanie 
wykonana przebudowa ul. Wil-
lowej w Sulęcinie na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Brzozową 
do skrzyżowania z ul. Bukową. 
Przetarg na wykonanie tego od-
cinka drogi zostanie ogłoszony 
w czerwcu. 

Planowana inwestycja swoim 
zakresem obejmie budowę sieci 
kanalizacji deszczowej oraz wy-
konanie nowej nawierzchni dro-
gowej z mieszanki mineralno-as-
faltowej. Wybudowany zostanie 
także chodnik z betonowej kost-
ki brukowej. 

Tegoroczna inwestycja stano-
wić będzie pierwszy etap robót 
drogowych planowanych do wy-
konania w tym rejonie miasta. 

(UM)

http://www.sulecin.pl
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SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8

GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY 
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27

MINI GAMA – JEDENASTKA 
Poznańska 13b

MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA 
UL. Kilińskiego 2b

SKLEP DZIESIĄTKA - ul Wiejska 23

1001 DROBIAZGÓW 
ul. Traugutta 13

www.facebook.com/spolemsulecin

Tylko u nas w super cenie  produkTy  
marki własnej Gama

Makarony różne rodzaje 400 g – 1,19 zł
Pomidory całe/krojone 400 g – 1,99 zł

Ogórki konserwowe 900g – 3,99 zł
Kukurydza konserwowa 400g – 2,15 zł
Ryż biały długoziarnisty 400g – 1,69 zł

Olej rzepakowy 1 l - 4,49 zł

szukaj Tak oznaczonych Towarów !!!Oznaczenia Oznaczenia 

1 

8 Produktów 

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 „Matema-
tycznymi Mistrzami”

SULĘCIN

10 maja w Przedszkolu 
nr 2 im. Małych Odkryw-
ców w Sulęcinie odbył się 
I konkurs matematyczny 
przedszkolaków „Matema-
tyczni Mistrzowie”. Kon-
kurs przeznaczony był dla 
dzieci urodzonych w 2010 
roku. Do konkursu zgłosiło 
się 5 trzyosobowych dru-
żyn: 
• Oddział Przedszkolny 

w Żubrowie, 
• Oddział Przedszkolny 

przy Szkole Podsta-
wowej im. Polskiego 
Żołnierza w Wędrzy-
nie,

• Przedszkole Wojsko-
we nr 88 w Wędrzynie, 

• Przedszkole nr 1 im. 
Małego Przyrodnika 
w Sulęcinie, 

• Przedszkole nr 2 im. 
Małych Odkrywców  
w Sulęcinie.

Konkurs przebiegał  
w formie dywanowej gry 
planszowej „ściganki”. 
Uczestnicy poruszali  się 
po polach za pomocą 
pionków, zgodnie z ilością 
oczek wyrzuconych na du-
żej kostce. Po każdej run-
dzie, dzieci przystępowały 
do wspólnego zadania. 
Zadania były różnorod-
ne: uzupełnianie kolorów 
koralików wg ustalonego 
rytmu; odwzorowanie ob-
razka z figur geometrycz-
nych na podstawie wzoru; 
odnalezienie konkretnych 
guzików oznaczonych za 
pomocą symboli (wiel-
kość, kolor, ilość dziurek); 
dyktando rysunkowe – 
rysowanie zgodnie z in-
strukcją (orientacja prze-
strzenna); układanie jak 
najwyższej wieży z drew-
nianych klocków w cza-
sie 2 minut; mierzenie 
długości żółtego paska za 
pomocą innych krótszych. 
Na koniec dzieci otrzyma-
ły zadanie „z gwiazdką” 
– gdzie miały dokonać 
obliczeń zgodnie z zada-
niem tekstowym i zapisać 
wynik na kartce. Poza za-
daniami podstawowymi 
na planszy znajdowały się 
z koperty z zadaniami za 

dodatkowe punkty. 
Po podliczeniu wszyst-

kich punktów Komisja 
ogłosiła wyniki: 

I miejsce: Przedszkole nr 
1 im. Małego Przyrodnika 
w Sulęcinie,

II miejsce: Przedszkole 
nr 2 im. Małych Odkryw-
ców w Sulęcinie;

III miejsce: Oddział 
Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Wędrzy-
nie.

Wyróżnienia otrzyma-
ły: Przedszkole Wojskowe 
nr 88 w Wędrzynie oraz 
Oddział Przedszkolny  
w Żubrowie.

Kiedy komisja podliczała 
ostatecznie punkty, przed-
szkolakom czas oczekiwa-
nia umilił występ dzieci z 
gr. 5-latków. Na zakończe-
nie konkursu dzieci poczę-
stowały się pysznymi zdro-
wymi kanapkami. 

Serdeczne podziękowa-
nia składamy sponsorom 
nagród: Radzie Rodziców 
Przedszkola nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców w Sulęci-
nie, Nadleśnictwu Sulęcin, 
„Glomerce” Monika Le-
mieszek, sklepowi „Duet” 
Halina i Piotr Gudacz 

oraz „Orange” Małgorzata 
Zjawińska.

Kaffler Natalia

Mistrz pięknego czytania
SULĘCIN / WĘDRZYN

Z okazji Tygodnia Bi-
bliotek, 9 maja odbył się 
konkurs, który od lat z 
powodzeniem organizo-
wany jest w Bibliotece Pu-
blicznej w Sulęcinie pod 
hasłem: „Mistrz pięknego 
czytania”. Uczniowie klas 
trzecich gminnych szkół 
podstawowych mieli za 
zadanie zaprezentowa-
nie jednego wybranego 
przez siebie fragmentu 
tekstu oraz jednego tek-
stu wybranego przez or-
ganizatora. Ocenie pod-
legały przede wszystkim: 
płynność, poprawność, 
wyrazistość oraz tempo 
wypowiedzi. W konkur-
sie brali udział uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Żołnierza Polskiego w Wę-
drzynie. Z klasy III a – Se-
bastian Kędzierski i Se-

bastian Kruk oraz z klasy 
III b – Jan Pietrzak i Błażej 
Kubiak. Rywalizacja trze-
cioklasistów dostarczyła 
wszystkim wielu emocji  a 
zarazem wzbogaciła każ-
dego uczestnika o nowe 
doświadczenia i umiejęt-
ności. Jednym z trzech lau-
reatów został Jan Pietrzak. 

Serdecznie gratulujemy! 
Podziękowania należą 
się również pozostałym 
uczestnikom oraz rodzi-
com za wsparcie w przy-
gotowaniach. Każdy uczeń 
otrzymał nagrodę książ-
kową i dyplom. Była to 
przede wszystkim świetna 
zabawa.                              (B. I.)
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Mistrz pięknego czytania
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.

LUBNIEWICE / GLISNO

Jubileuszowe targi, 28-29 
maja, miały swoją rzeczywistą 
odsłonę w Gliśnie, gdzie od lat 
na te dni wiosenne jak i jesienne 
(targi mają corocznie dwie edy-
cje) ściągają rzesze hodowców, 
wystawców, sprzedających i ku-
pujących, również amatorów by-
wania na tego typu imprezach. 

A podziwiać było więcej niż 
więcej. Wg Gazety Targowej swo-
je wyroby wystawiło 28 ręko-
dzielników (twórców ludowych), 
8 hodowców bydła hodowlane-
go, 3 wystawców bydła mięsne-
go, 6 wystawców hodowlanej 
trzody chlewnej, kilkudziesięciu 
wystawców drobnego inwenta-
rza (drób ozdobny, króliki, gołę-
bie, nutrie). Zwiedzających kusiły 
stoiska doradztwa informacyj-
nego, mechanizacji i techniki 
rolniczej (imponujące ogromne 
traktory). Jednak blisko 100 wy-
stawców ogrodniczych było atu-
tem nie do przebicia. Kupowano 
wszystko to, co w przydomo-
wych ogródkach daje poczucie 
eleganci, zapachu i wspaniałego 
wyglądu. Zainteresowanie bu-
dzili pszczelarze jak i i stoiska z 
propozycjami przydatnymi do 
domu i zagrody, ze słodyczami, 
gastronomiczne i wiele innych, 
choćby z muzyką latynoską.

Wręczono nagrody w wie-
lu konkursach, m.in. Odchowu 
Cieliczek, statuetki i dyplomy 
dla wieloletnich i zasłużonych 
wystawców, podsumowano wo-
jewódzki etap konkursu „AGRO-
LINIA 2016” w kat. Rolnik i Firma. 
Wśród wystawców zainspiro-
wała, nie tylko mnie, aranżacja 
Gospodarstwa Szkółkarskiego 
„GAJ” Krystyny Jednorowicz ze 
Starego Dworu.

Dla znużonych zwiedzaniem 
i zakupami oferowano blok 

piosenek w wykonaniu zespół 
ludowych. „Kęszyczanki” z Kę-
szycy Leśnej bawiły zebranych 
wiązankami pieśni biesiadnych 
i nie tylko (występowały w so-
botę i niedzielę jako ostatnie, 
czyli będąc silnym wokalnie ze-
społem zwieńczały imprezę). 
Co ciekawe, to właśnie na tle 
tego zespołu wiele robiło sobie 
pamiątkowe fotki. Śpiewali w 
niedzielę również m.in.„Nietope-
rzanie” z Nietoperka.

Dla łasuchów, tych nigdy nie 
brakuje, Koła Gospodyń Wiej-
skich sprzedawały swoje wy-
pieki. Rok temu pisałem m.in. o 
dużym zaangażowaniu KGW z 
Górecka gm. Zwierzyń, któremu 

XXV Targi Rolnicze 
Lubniewice 2016

przewodniczy Dorota Kruszy-
na. Panie ponownie miały swoje 
stoisko pod własnym namiotem, 
serwowały wspaniałe smakołyki, 
a dla specjalnych gości ofero-
wały własnoręcznie wypieczone 
i lukrowane ozdobne pierniki. 
Można? Można, jak najbardziej. 
Członkinie tego KGW umieją 
pozyskiwać sympatyków, po-
większają swój majątek i mają 
bez wątpienia sprzymierzeńców 
i sympatyków choćby w osobie 
wójta gminy, który był obecny 
na targach i często do swoich 
dziewczyn zaglądał w towarzy-
stwie vipów. 

Lech Malinowski

Fot. www.lodr.pl
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W SKRÓCIE:

SULĘCIN

Asytenci 
rodziny - 
wsparcie  
i pomoc

„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

W Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sulęci-
nie zatrudnionych jest  
4 asystentów rodziny. Asy-
stenci wspierają rodziny, 
mające trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuń-
czo – wychowawczej oraz 
mające inne problemy 
powodujące trudną sytu-
ację życiową. Ich praca z 
rodziną prowadzona jest 
w czterech obszarach: bez-
pośrednia praca z rodzica-
mi, bezpośrednia praca z 
dziećmi, działania na rzecz 
dziecka i rodziny oraz or-
ganizacja pracy rodziny. 
Obecnie asystenci rodzi-
ny udzielają wsparcia 46 
rodzinom z terenu gminy 
Sulęcin. Rodziny, które po-
trzebują wsparcia zapra-
szamy do OPS.                             

 (OPS)

Sukcesem zakończyła 
się akcja zbiórki środków 
finansowych na zakup 
protez dla Mirosława Nad-
obnika z Sulęcina. Mirek 
od urodzenia nie posiada 
w pełni wykształconych 
kończyn dolnych i gór-
nych. Akcja pn. „Ręce dla 
Mirka” trwała od lutego do 
czerwca 2016. 7 czerwca w 
Murowanej Goślinie koło 
Poznania miało miejsce 
bardzo ważne wydarzenie, 
Mirek został zaopatrzony 
w profesjonalne mioelek-
tryczne protezy górnych 
kończyn. Wykonawcą była 
firma ORTOPARTNER w 
osobie pana Mariusza An-
drzejewskiego, który od 
ponad 30 lat zawodowo i 
z pasją wykonuje swój za-
wód. Jak stwierdził, takiego 
przypadku jeszcze nie miał. 
Indywidualne podejście do 
pacjenta, przeprowadzo-
ny wywiad, badania me-
dyczne, profesjonalizm i 
doświadczenie zawodowe, 
liczne przemyślenia i roz-
wiązania techniczne, do-
prowadziły do wykonania 
protez dla Mirka. W oparciu 

Mirek ma ręce!
SULĘCIN

o badanie impulsów mię-
śniowych kikutów na urzą-
dzeniu pomiarowym oraz 
po symulacji ręką elek-
tryczną, uwzględniając wa-
runki psychofizyczne pa-
cjenta wykonano 2 protezy 
mioelektryczne o łącznej 
wartości 124 tys. Mioelek-
tryczne protezy sterowane 
są przez impulsy elektrycz-
ne mięśni ręki prawej i 
lewej, więc cały sukces za-
leży przede wszystkim od 
Mirka. Ten chłopak, dzięki 
swej ambicji, pracowitości 
i zawzięciu potrafi dokony-
wać rzeczy niemożliwych. 

Akcję zbiórki funduszy 
na protezy dla Mirka prze-

prowadzili Monika Stege-
man - nauczyciel SOSW w 
Sulęcinie, pomysłodawca 
i koordynator wszystkich 
działań i Agnieszka Dulik 
- na co dzień pracownik 
firmy Molex w Sulęcinie i 
wieloletni wolontariusz w 
Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym przy współpracy 
z Madman24 .24 czerw-
ca na zakończenie roku 
szkolnego 2015/2016 Mi-
rek odbierze świadectwo 
ukończenia szkoły przy 
pomocy swoich protez. 
Uroczyste podsumowanie 
akcji, prezentacja osią-
gnięć i podziękowania dla 
wszystkich ludzi wielkiego 

serca nastąpi 26 czerw-
ca podczas Dni Sulęcina. 
Ogromne podziękowanie 
z głębi serca składamy fir-
mie Maszoński-Logistic z 
Sulęcina, która przekazała 
na rzecz Mirka 62 tys. Dzię-
ki uprzejmości pana Mi-
rosława Maszońskiego, 
który nieodpłatnie użyczył 
nam busa, 3 krotnie mieli-
śmy możliwość wyjazdu do 
specjalisty i uczestniczenia 
w badaniach. Dziękujemy 
wszystkim z osobna, któ-
rzy przyczynili się do tego 
sukcesu, anonimowym 
darczyńcom, firmom i in-
stytucją, które wsparły tak 
zaszczytny cel. Mirek jest 

wam wszystkim dobrze 
znany, jest częścią naszej 
społeczności lokalnej. 
Ten sukces to sukces nas 
wszystkich! Pokazaliśmy, 
że jeśli trzeba potrafimy się 
zmobilizować i zjednoczyć 
w słusznej sprawie. W imie-
niu Mirka, jego rodziców i 
rodziny oraz własnym bar-
dzo dziękujemy za okazaną 
pomoc i zaangażowanie w 
akcję .

Monika, Agnieszka,  
Madman24
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Jaki dzień w roku jest najbar-
dziej wyczekiwany przez dzieci? 
Chodzi oczywiście o 1 czerwca! 
W SP w Wędrzynie Dzień Dziec-
ka obchodzony jest zawsze z 
rozmachem i pomysłowo. Już 
kilka dni wcześniej zaczęły się 
przygotowania do tego, aby czas 
spędzony tego dnia w murach 
szkoły upłynął przyjemnie i szyb-
ko, zarówno tym najmłodszym, 
z oddziału przedszkolnego, jak 
i ich starszym kolegom .A to nie 
lada wyzwanie. Bo to taki dzień, 
kiedy dzieci czekają na miłe nie-
spodzianki i radosne zabawy. 
Niestety, nie dopisała nam po-
goda. Festiwal Twórczości Dzieci 
„Otwarty Umysł” musiano więc 
przenieść do sali gimnastycz-
nej. Rozpoczął się on od przeka-
zania władzy w szkole na ręce 
przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego - Amelki Kurz.

Dyrektor szkoły Edyta Jakób-
czak uroczyście oddała rządy 
dzieciom, które spontanicznie, 
piosenką „Powitanka,” zaprosiły 
wszystkich do artystycznych pre-
zentacji. Talenty małych artystów 
przybrały różnorodne formy. 
Były ludowe tańce, muzyczne 
inspiracje piosenką dziecięcą, 
układy ruchowe, a nawet scen-

ka dramowa „Wesoły żeglarz” - 
w wykonaniu trzecioklasistów. 
Już same tytuły wykonywanych 
utworów: „Tęcza”, „Lato, lato”… 
sprawiały, że czuliśmy oddech 
zbliżających się wakacji. Po prze-
rwie nastąpiła druga część festi-
walu, tym razem starsi uczniowie 
zaprezentowali swoje artystycz-
ne możliwości. Najwięcej braw 
i uznanie publiczności zdobyli 
szóstoklasiści. Pomysł Pauliny 
Kaszuby - autorki i reżyserki od-
słony nowoczesnej wersji baśni 
„Krasnale i Śnieżka” był rewela-
cyjny!

Namiot słodkości to kolejna 
atrakcja dnia. W szkolnej sto-
łówce czekały na dzieci pyszne 
ciasta, upieczone przez mamy, 
zdrowe truskawki, kolorowe  

i pyszne galaretki owocowe  
i napoje. Bo przecież trzeba było 
nabrać siły do pikniku. Oto szko-
ła zamieniła się w interaktywny 
plac zabaw. Dwie animatorki  
z gorzowskiej firmy sprawiły dzie-
ciakom mnóstwo radości. Kolo-
rowo przebrane, w sposób twór-
czy i kreatywny przeprowadziły 
zajęcia. Były tańce, malowanie 
buziaków, mega układanki, tor 
przeszkód, gry zręcznościowe, 
mega bańki mydlane poszybo-
wały w powietrzu. Do szczęścia 
jeszcze pyszna pizza i słodycze, 
wspólne gry i zabawy. Pierwszo-
-czerwcowy piknik z wychowaw-
cą i kolegami na pewno będzie 
długo niezapomniany.

K. Borowiecka

Jeden taki dzień w roku!
SULĘCIN / WĘDRZYN

Pod hasłem „Trzy Godziny dla 
Rodziny” dnia 27 maja w Żubro-
wie odbyła się majówka zorga-
nizowana przez sołtysa, rade 
sołecką, Świetlicę Środowiskową 
w Żubrowie oraz Stowarzyszenie 
„Razem Żubrów”. Organizatorzy 
przygotowali dla rodzin z Żubro-
wa kilka atrakcji. Specjalnie dla 
najmłodszych zorganizowano 
konkursy, w których na maluchy 
oprócz dobrej zabawy, czekały 
także drobne nagrody i słodkie 
niespodzianki. Również i rodzice 
z okazji swojego święta otrzyma-
li słodkie upominki – babeczki  
upieczone przez dzieci podczas 
zajęć prowadzonych w świetlicy. 
Spotkaniu towarzyszyły wspól-
ne tańce i zabawy ruchowe, a 

Rodzinnie w Żubrowie
SULĘCIN / ŻUBRÓW

całość zakończyła się wspólnym 
ogniskiem. Dziękujemy Urzę-
dowi Miejskiemu w Sulęcinie, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz  
firmie Leks Sp. z o.o. za pomoc  
i wsparcie w organizacji majów-
ki.

KZB.
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Powstanie publikacja nt. sulęciń-
skich Żołnierzy Wyklętych

SULĘCIN

Temat ma zgłębić i opracować 
wywodzący się z Sulęcina pasjo-
nat historii Żołnierzy Niezłom-
nych Arkadiusz Haszler. Publika-
cja będzie jednym z elementów 
mającego powstać w Sulęcinie 
pomnika Żołnierzy Wyklętych.

A. Haszler z pełnomocnictwa 
burmistrza Sulęcina zbada do-
kładnie dokumenty źródłowe 
dotyczące żołnierzy antykomu-
nistycznego podziemia niepod-
ległościowego działających w 
Sulęcinie i okolicach. Większość. 
– Grupy Żołnierzy Wyklętych bar-
dzo się od siebie różniły. Przede 
wszystkim wywodziły się z różnych 
organizacji jak Wolność i Nieza-
wisłość, Narodowe Siły Zbrojne 
czy Armia Krajowa – podkreśla A. 
Haszler. Większość dokumentów, 
z których będzie czerpał wiedzę 
znajduje się w archiwum Instytu-
tu Pamięci Narodowej.

Decyzja o powstaniu publikacji 
zapadła ostatecznie podczas ko-
lejnego spotkania w sprawie bu-
dowy pomnika żołnierzy Wyklę-
tych w Sulęcinie w dniu 19 maja. 
Na spotkaniu przegłosowano 
również ostateczną lokalizację 
pomnika. Ma być on usytuowany 
na skarpie między blokiem Kiliń-
skiego 2 a parkingiem. – Konser-
wator zabytków zapewnił mnie, 
że nie będzie problemu z uloko-
waniem pomnika w tym miejscu 
– zapewniał burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. Koncepcję po-
mnika publikowaliśmy w majo-
wym numerze Przekroju. O tym 
jakie napisy się na nim znajdą 
zapadną decyzje na kolejnych 
spotkaniach w sprawie pomnika. 
Rozpoczęła się już zbiórka na bu-
dowę postumentu. Wpłaty moż-
na dokonać w Banku Spółdziel-
czym w Ośnie Lubuskim Oddział 
w Sulęcinie, który nie pobiera z 
tego tytułu żadnych opłat.

Komitet budowy pomnika 
Żołnierzy Wyklętych w Sulęcinie 
planuje również zorganizowanie 
balu charytatywnego i koncertu 
patriotycznego, z których do-
chód zostanie przeznaczony na 
budowę pomnika.

Tekst i foto. Adam Piotrowski

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

Konto na które można do-
konywać 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

Moc atrakcji w Grochowie
SULĘCIN / GROCHOWO

W Grochowie już po raz drugi 
hucznie obchodziliśmy Dzień 
Dziecka. W tym roku dzięki po-
rozumieniu sołectwa Grochowo 
z sołectwem Trzemeszno Lubu-
skie oraz OPS Sulęcin udało się 
zorganizować imprezę dla dzieci 
z obu wsi. Dzieciom zapewniono 
wiele atrakcji: były „dmuchańce”, 
stragan z zabawkami, słodki po-
częstunek, pieczenie kiełbasek , 
zabawa z przeszkodami przepro-
wadzona przez naszych harcerzy 
oraz liczne gry i konkursy z na-
grodami na świeżym powietrzu. 
Sulęcińscy policjanci dokonali 
pokazu sprzętu policyjnego oraz 
wręczyli dzieciom odblaski, a Ka-
rol Buksztynowicz wraz ze swo-
ją grupą przeprowadził pokaz 
karate. W godzinach nocnych 
zadbano także o młodzież, dla 
której zorganizowano dyskote-
kę pod chmurką. Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowa-

nia sponsorom i rodzicom, dzięki 
którym zapewniona została naj-
większa atrakcja dnia czyli „dmu-
chańce” oraz za pyszne wypieki, 
lody, lizaki i soczki. Szczególne 
podziękowania dla radnej po-
wiatowej Bożeny Dudarz oraz 
miejskiego rajcy Adama Miglu-
jewicza za okazane wsparcie fi-
nansowe.

TT.
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Gmina Sulęcin robi 
„cyfrowy krok  
w nowoczesne  
społeczeństwo”

SULĘCIN 

17 maja 2016 r. Zarząd 
Województwa Lubuskiego 
zatwierdził listę projek-
tów, które otrzymały do-
finansowanie ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 
2020, w ramach działania 
2.1 Rozwój Społeczeń-
stwa Informacyjnego. Wy-
sokie – ósme miejsce na 
liście rankingowej zajął 
sulęciński projekt pt. „Cy-
frowy krok w nowoczesne 
społeczeństwo”, któremu 
przyznano ponad 1,3 mln 
zł dofinansowania. W ra-
mach projektu planowana 
jest realizacja szeregu udo-
godnień dla mieszkańców 
gminy Sulęcin, które po-
zwolą m.in. na załatwianie 
części spraw urzędowych 
bez konieczności wycho-
dzenia z domu. Dzięki 
realizacji projektu miesz-
kańcy gminy Sulęcin za 
pomocą tzw. e-usług będą 
mogli m.in. załatwić spra-
wy związane z podatkami, 
śmieciami, czy niektóre 
sprawy związane z pracą 
Urzędu Stanu Cywilnego. 
Będą oni mogli także zgło-

sić awarię w Zakładzie Go-
spodarki Mieszkaniowej, 
zamówić wywóz szamba 
oraz dokonać płatności za 
wodę i ścieki w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Wprowadzone zostaną 
również znaczne udogod-
nienia dla rodziców, którzy 
przy pomocy komputera 
będą mogli dokonać opłat 
za przedszkole oraz spraw-
dzić postępy w nauce 
swoich dzieci za pomocą 
e-dziennika. Gmina opra-
cuje także cyfrowe wersje 
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań  
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego  
i udostępni je na powiato-
wym Geoportalu. Urucho-
miona zostanie również 
specjalna aplikacja na te-
lefon, pozwalająca m.in.: 
zgłosić awarię, sprawdzić 
ofertę kulturalną, czy do-
wiedzieć się o aktualnych 
zadaniach realizowanych 
przez Gminę i jej jednostki. 

Źródło: UM Sulęcin
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Bezpieczne wakacje z Maszoński Logistic

Celem akcji jest pro-
mowanie bezpiecznego 
zachowania na drodze, 
ograniczenie negatywne-
go wpływu emisji spalin 
na środowisko, a przy oka-
zji fantastyczna zabawa 
w otoczeniu ludzi, którzy 
troszczą się o innych i śro-
dowisko. – Warto podkre-
ślić, że akcja odbędzie się 
pod okiem profesjonalnie 
wyszkolonych instruktorów 
– mówi dyrektor firmy Ro-
bert Świergiel.

W specjalnych strefach 
przeprowadzonych zosta-
nie szereg doświadczeń i 
pokazów. Akcji będą towa-
rzyszyć różnego rodzaju 
symulatory m.in. dacho-
wania oraz do nauki zasad 
świadomej EKOjazdy. Poja-
wią się alkogogle, narko-
gogle oraz trenażer czasu. 
W ramach imprezy uczest-
nicy dowiedzą się  m.in.: jak 
prawidłowo zapinać pasy 
bezpieczeństwa, jak za-
mocować i jak prawidłowo 

W ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firma Maszoński Logistic popularyzująca idee rozważnego i bezpiecznego poruszania się 
po drodze przygotuje dla mieszkańców Sulęcina „miasteczko bezpieczeństwa”.

zapiąć dziecko w foteliku 
oraz jak zaoszczędzić 2000 
zł rocznie na kosztach pali-
wa i eksploatacji auta. Nie 
zabraknie również atrakcji 
dla najmłodszych.

- Transportem drogowym 
zajmujemy się od 20 lat. Od 

samego początku kładzie-
my szczególny nacisk na 
bezpieczeństwo naszych 
kierowców i innych uczest-
ników dróg. Naszą akcją 
chcemy edukować i ostrze-
gać, pokazać czym może 
być brawura przy braku 

odpowiedzialności za siebie 
i innych – mówi prokurent 
firmy Radosław Lemie-
szek.

Organizatorzy chcą 
zwrócić uwagę, że eduka-
cja w zakresie propago-
wania szeroko rozumia-

nego bezpieczeństwa w 
atrakcyjnej formie, nie-
zależnie czy jeździmy sa-
mochodem, rowerem czy 
poruszamy się pieszo, jest 
bardzo istotna. Miastecz-
ko bezpieczeństwa będzie 
dostępne dla mieszkań-

ców 26 czerwca podczas 
tegorocznych Dni Sulęci-
na. Znajdziemy je na ul. 
Kilińskiego między skrzy-
żowaniami z Kościuszki i 
Żeromskiego.

Red.
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Matury za nami

planowane 1200, ale 8000 osób. 
Dowiedzieliśmy się też, że głów-
ne działania w ramach projektu 
odbywały się w dniach 20-22 
czerwca. W tym samym czasie 
w Sulęcinie odbywało się Świę-
to Powiatu Sulęcińskiego. Mi-
nisterstwo postanowiło jednak 
sprawdzić niektóre zapisy spra-
wozdania i już na wczesnym eta-
pie pojawił się pierwszy zgrzyt, 
który musiała wyjaśniać m.in. 
nasza redakcja. Otóż w sprawoz-
daniu znalazła się informacja, że 
szeroka relacja z przedsięwzięcia 
znalazła się w Przekroju Lokal-
nym oraz w innych lokalnych i 
regionalnych mediach. Zarówno 
Przekrój jak i kilka innych redak-
cji zaprzeczyło tym informacjom 
i nie potwierdziło jakiejkolwiek 
współpracy z WIARUSEM w kwe-
stii promowania projektu „Po-

wiat w dobrym klimacie”.

Kontrola ministerstwa

W celu zweryfikowania po-
wstałych wątpliwości Biuro Kon-
troli Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej postanowiło 
dokonać szczegółowej kontroli 
zadania. W wystąpieniu pokon-
trolnym stwierdzono m.in., że 
„ze względu na nieudostępnie-
nie dokumentacji merytorycz-
nej potwierdzającej wykonanie 
zadania publicznego, zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że za-
planowane działania nie zostały 
zrealizowane przez Stowarzysze-
nie, a dotacja udzielona organi-
zacji powinna być zwrócona w 
całości. Jednocześnie kontrolu-
jącym nie została przedłożona 
kompletna dokumentacja finan-

sowo-księgowa, umożliwiająca 
zweryfikowanie kwalifikowal-
ności wydatków i prawidłowo-
ści prowadzenia ksiąg rachun-
kowych, odzwierciedlających 
rzeczywisty przebieg operacji 
gospodarczych”. W związku z tak 
miażdżącą opinią organu kon-
trolującego Ministerstwo poin-
formowało nas, że w najbliższym 
czasie podejmie „stosowne czyn-
ności” oznaczające zapewne pró-
bę wyegzekwowanie pobranej 
dotacji. 

Trwa śledztwo prokuratury 
w Gorzowie

W sprawie zadania „Powiat w 
dobrym klimacie” oraz dwóch 
innych dotacji pobranych w 
ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich od ponad roku 

śledztwo prowadzi Prokuratu-
ra Rejonowa w Gorzowie Wlkp. 
Śledztwo prowadzone jest pod 
kątem niezgodnego z przezna-
czeniem wydatkowania środków 
publicznych z ww. dotacji. – Po-
wodem długotrwałości prowadzo-
nego postępowania jest koniecz-
ność zweryfikowania wskazanych 
w zawiadomieniu okoliczności 
faktycznych przez przesłuchanie 
kilkudziesięciu osób mających 
wiedzę na ten temat – wyjaśnia 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Gorzowie Wlkp. Dariusz Do-
marecki. Wiadomo że oprócz 
dotacji na rzecz WIARUSA bada-
ne jest wydatkowanie grantów z 
FIO przez stowarzyszenia Lubu-
ska Fabryka Młodych Społeczni-
ków oraz Wielkopolska Fabryka 
Młodych Społeczników (każda z 
dotacji wynosiła niespełna 100 

„Wiarus” zwróci 100 tys. zł dotacji?
<< cd. ze s. 1

Uśmiechnięte twarze, roze-
śmiane oczy, przyjacielskie uści-
ski i serdeczne poklepywania po 
plecach to obraz, absolwentów 
I Liceum Ogólnokształcącego w 
Sulęcinie po zakończonym ma-
turze. Wszyscy uczniowie klas 
III – 63 osoby – otrzymali pro-
mocję i przystąpili do egzaminu 
dojrzałości. Kiedy czekamy na 
wyniki części pisemnej, z dumą 
możemy powiedzieć, że wszyscy 
nasi maturzyści zdali egzaminy 
ustne z języków obcych i języka 
polskiego. Ciężka praca nie po-
szła na marne, co udowodniły 
oceny, które wystawiali egzami-
natorzy. Jeśli zaś chodzi o część 
pisemną, to na wyniki musimy 
czekać aż do pierwszych dni lip-
ca. Mamy nadzieję, że i wtedy 

wszyscy uczniowie obu klas trze-
cich otrzymają pomyślne wia-
domości. Bez względu na zain-
teresowania i  wybrany kierunek 
studiów, 63 absolwentów przy-
stąpiło do pisemnego egzaminu 
z języka polskiego i matematyki; 
52 zdawało język angielski, a 
13 język niemiecki. Oczywiście, 
wszyscy zdawali również egza-
miny pisemne na poziomie roz-
szerzonym. Dokonane wybory 
zależały od wymogów uczelni 
wyższych, na  których planują 
nasi absolwenci kontynuować 
naukę. I tak, język polski zdawało 
15 osób, matematykę 19, fizykę 
3, chemię 10 biologię 22, historię 
9, WOS 8, geografię 25, język nie-
miecki 6 język angielski 36. War-
to podkreślić również, że wielu z 

nich przystąpiło do kilku egza-
minów na poziomie rozszerzo-
nym. Świadczy to o ich głębokiej 
świadomości współczesnego 
świata, który wyraźnie pokazu-
je, że to właśnie wykształcenie 
pomoże otworzyć okna i  drzwi 
świata, pozwoli poznać ludzi i 
ich życie.   Kochani maturzyści, 
jesteśmy z Was dumni i trzyma-
my kciuki za każdego z  Was, za 
63 osoby, które ukończyły naszą 
szkołę, przystąpiły do egzaminu 
dojrzałości, a dziś czekają już na 
lipcowe wyniki. 

Serdecznie pozdrawiamy,
Dyrektor Szkoły 

i Rada Pedagogiczna

tys. zł). W każdej z tych organiza-
cji przewija się nazwisko Patryka 
Lewickiego. Nadal postępowa-
nie toczy się w sprawie – nikomu 
nie postawiono zarzutów. D. Do-
marecki zauważa jednak, że wy-
niki dotychczasowych czynności 
wskazują na podejrzenie popeł-
nienia przestępstw opisanych w 
zawiadomieniu złożonym w pro-
kuraturze przez jednego z miesz-
kańców powiatu sulęcińskiego.

Próbowaliśmy poznać opinię 
osób związanych ze Stowarzy-
szeniem Wiarus na temat infor-
macji przekazanych przez Mini-
sterstwo, jednak zarówno Patryk 
Lewicki jak też prezes Wiarusa 
Grzegorze Lewicki do dnia wy-
dania tego numeru Przekroju nie 
odpowiedzieli na zadane przez 
nas w sobotę 4 czerwca pytania.

Trwają prace związane z 
budową sieci wodociągo-
wej w ul. Młynarskiej (na 
odcinku od ul.  Kościuszki 
do ul. Chrobrego). Koszt 
realizacji powyższego 
zadania wyniesie około 
134.000 zł. Zakończenie 
robót planowane jest na 
koniec czerwca. Wybudo-
wanie tego odcinka wo-

SULĘCIN 

Budowa sieci  
wodociągowej  
w ul. Młynarskiej

dociągu łączącego lewo-
brzeżną i prawobrzeżną 
część Sulęcina wyraźnie 
poprawi ciśnienie wody w 
sieci, eliminując jego okre-
sowe spadki, odczuwalne 
głównie przez odbiorów 
z ulic: Chrobrego, Podgór-
nej, Willowej, Bukowej, 
Akacjowej, Brzozowej, Dę-
bowej, Kasztanowej.   (UM)

KRZESZYCE

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek za nami
9 maja w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Krze-
szycach zainaugurowano 
Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek 2016. Na uro-
czystym spotkaniu Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek 
zostali zaproszeni władze 
gminy, najstarszy czytel-
nik Stanisław Szczygiel-
ski, uczestniczyli również 
czytelnicy i czytelniczki 
oraz stali miłośnicy książ-
ki wspierający działalność 
inspirowaną przez tutejszą 
bibliotekę. W programie 
uroczystości zaprezen-

towano dziesięcioletnią 
działalność Biblioteki, 
wręczono wyróżnienia, na-
grody książkowe oraz listy 
gratulacyjne, a uczestnicy 
warsztatów muzycznych 
zaprezentowali swój mini 
recital. Dzięki umiejętno-
ściom organizacyjnym 
bibliotek w Krzeszycach, 
Kołczynie i Muszkowie 
czytelnicy mają szerokie 
możliwości uczestniczenia 
w licznych animacjach czy-
telniczych i autentycznym 
uczestnictwie w kulturze.  
- Prężne działanie bibliotek 

w naszej gminie umożliwia 
czytelnikom korzystanie 
z licznych atrakcji, m.in. 
koncerty, wyjazdy do filhar-
monii, plenery plastyczne, 
wieczory poezji, warsztaty 
rękodzielnicze, spotkania z 
pisarzami, wystawy, werni-
saż… Przechodząc w pobli-
żu usytuowa-
nia biblioteki 
stało się przy-
z w y c z a j e -
niem zerkać 
na sztalugi z 
programem: 
co ciekawego 

tym razem – mówi jedna z 
czytelniczek. 

W imieniu czytelników 
-miłośników biblioteki i li-
teratury życzymy naszym 
krzeszyckim bibliotekar-
kom wszystkiego najlep-
szego!

Zespół GBP w Krzeszycach
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Właśnie teraz jest najlepszy czas na gaz! 
Jeśli myślisz, że gaz ziemny jest tylko dla zamożnych, to najwyższy czas zweryfikować opinię i przekonać się o jego 
zaletach. Najlepiej, gdy zrobisz to do 30 czerwca, bo jeśli do tego czasu podpiszesz umowę o przyłączenie do sieci, 
jeszcze tej zimy będziesz mógł skorzystać z jego niezaprzeczalnych  zalet. Jakich? Zapytaliśmy o to eksperta z firmy 
EWE – dostawcy gazu w naszym regionie – który o gazie ziemnym wie wszystko.

Gdyby miał Pan wymienić cztery 
największe zalety gazu ziemnego, 
to byłyby to…

Dostępność, wygoda, oszczęd-
ność i czyste środowisko. W na-
szym regionie, ze względu na 
łatwy dostęp do sieci gazowej 
EWE, wybór gazu ziemnego, za-
miast na przykład kominka czy po-
czciwego węgla, jest oczywistym  
i najlepszym rozwiązaniem. Nie 
bez powodu działki budowlane  
z dostępem do sieci gazowej uzna-
wane są za lepsze i bardziej warto-
ściowe – klienci po prostu doceniają 
dostęp do gazu, bo to źródło energii 
najbardziej korzystne i najmniej kło-
potliwe w eksploatacji. 

Na czym polega wygoda korzy-
stania z gazu? 

Najprościej mówiąc – na tym, że 
zawsze go mamy, nie musimy robić 
zapasów, nie zajmuje nam miejsca  
i możemy łatwo kontrolować jego 
zużycie. Pamiętajmy, że dom budu-
jemy na wiele lat. Dziś może nam 
nie przeszkadzać dorzucanie opału, 
zamawianie węgla albo pamiętanie 
o uruchomieniu pieca, żeby wykąpać 
się w ciepłej wodzie. Ale za kilka- kil-
kanaście lat docenimy ten komfort, 
że wystarczy tylko ustawić termostat. 
Wygoda gazu ziemnego jest bezkon-
kurencyjna. 

A ile za tę wygodę musimy zapła-
cić?

Przeważnie mniej niż się spodzie-
wamy. Gaz niesłusznie uważany jest 
za stosunkowo drogie paliwo, a to 
nieprawda

By się o tym przekonać, wystarczy 
spotkać się z naszym doradcą, a on 
przeprowadzi bezpłatną kalkulację 
kosztów ogrzewania. Na wyliczenia 
mają wpływ takie czynniki jak  np. po-
wierzchnia oraz stan techniczny bu-
dynku, ilość zamieszkujących osób, 
dlatego symulacja kosztów jest za-
wsze indywidualna. 

A dodatkowo na gazie można łatwo 
zaoszczędzić – wystarczy zastoso-
wać parę naprawdę prostych zasad. 

Co zrobić, żeby oszczędzić  
i nie marznąć? 

Po pierwsze – nie przegrzewać, 
tylko ustawić w pomieszczeniach 
odpowiednią temperaturę na ter-
mostacie – nie za wysoką i nie 
za niską, lecz „w sam raz”. Inna 
będzie w ciasnej kuchni, a inna  
w przestronnym salonie. Odpowied-
nia temperatura to taka, która odpo-
wiada nam, ale warto znać zalecane 
temperatury, i wtedy sprawdzić, czy są 

dla nas optymalne. Po drugie, dbajmy 
o instalację grzewczą. Na szczęście 
nie jest ona zbyt wymagająca. Zwykle 
wystarczy, gdy fachowiec raz w roku 
sprawdzi systemy grzewcze i w razie 
potrzeby wyczyści. Po trzecie – nie 
pozwólmy ciepłu uciekać. 

Jak możemy kontrolować tempe-
raturę i zużycie gazu, gdy nie ma 
nas w domu?

To jedna z najważniejszych zalet 
gazu ziemnego – programowanie 
oszczędności. Bo gaz, w przeciwień-
stwie do ogrzewania choćby drew-
nem, możemy sobie „zaprogramo-
wać”. Ustawiamy niską temperaturę, 
gdy nie ma nas w domu a podkręcamy 
ją kilkanaście minut przed powrotem 
z pracy czy ze szkoły, by na wejściu 
cieszyć się ciepłem. Teraz w najno-
wocześniejszych instalacjach może-
my to zrobić nawet przez Internet –  
z telefonu czy tabletu. I nie musimy 
się bać, że kiedy wyjedziemy na ferie 
zimowe, zastaniemy po powrocie po-
pękane rury – odpowiednie ustawie-
nia zapobiegają wymrożeniu domu. 

A czy można oszczędzić na gazie 
zimą, kiedy grzejemy najwięcej? 

Oszczędzamy już na tym, że nie 
musimy kupować gazu na zapas 
albo go „domawiać” – w przeciwień-
stwie do innych nośników np. drew-
na czy węgla. Nie musimy się mar-
twić jaka przyjdzie zima, bo gazu 
na pewno nam nie zabraknie, ani 
nie będzie go za dużo. Po prostu 
płacimy za realne zużycie – za taką 
ilość paliwa, jakiej potrzebujemy.  
W naszej firmie można wybrać jed-

no z dwóch wygodnych sposobów 
rozliczeń – opłaty według licznika 
albo, jeśli ktoś lubi planować wydatki, 
i z góry wiedzieć ile zapłaci – równo-
mierne rozłożenie opłat na cały rok 
– jak w przypadku ciepła z ciepłow-
ni. Czyli po prostu z gazem wszystkie 
koszty mamy pod kontrolą i możemy 
elastycznie nimi zarządzać. 

Tylko, że niektórzy gazu się po 
prostu boją. Jest się czego bać?

Gaz ziemny jest bezpieczny. Jedy-
nie niewłaściwe korzystanie z urzą-
dzeń gazowych, podobnie zresz-
tą jak i pieców węglowych czy np.  
z urządzeń na prą,  może spowodo-
wać problemy z jego użytkowaniem. 
Urządzenia trzeba po prostu regular-
nie konserwować – czyli zazwyczaj 
zrobić raz na rok niedrogi, krótki prze-
gląd. Nie tylko będzie bezpieczniej, 
ale oszczędniej – bo czyste urządze-
nia pracują wydajniej. 

W EWE możemy się pochwalić 
jedną z najbardziej niezawodnych 
sieci gazowych. Monitorowany przez 
Urząd Regulacji Energii tzw. średni 
czas przerwy w dostawie na jedne-
go klienta był w naszej sieci blisko 
10-krotnie krótszy niż u innych do-
stawców. 

OK. Chciałbym mieć gaz ziemny 
jeszcze w tym sezonie grzewczym. 
Co muszę zrobić?  

Niewiele. Wystarczy umówić się  
z doradcą EWE i podpisać umowę o 
przyłączenie do sieci. Najważniejsze, 
żeby nie zwlekać – umowę trzeba 
podpisać najpóźniej do 30 czerwca, 
żeby już tej zimy móc cieszyć się cie-
płem i wygodą gazu. 

Czyli już w lecie warto pomyśleć 
o zimie? 

ROZMOWA PRZEKROJU

Tak, bo choć EWE zajmuje się pra-
wie wszystkim i klient nie widzi całej 
procedury – to od podpisania umowy 
do budowy przyłącza gazowego spo-
ro się dzieje i potrzebny jest czas. Bu-
dowa przyłącza gazowego i przygoto-
wanie instalacji to normalna budowa 
wymagająca pracy kilku ludzi (projek-
tantów, firmy wykonawczej, instalato-
ra) oraz spełnienia wielu formalności. 
Ten proces trwa kilka miesięcy, dla-
tego radzimy zająć się nim znacznie 
wcześniej przed planowanym termi-
nem rozpoczęcia odbioru gazu, czyli 
przed sezonem grzewczym. Niestety, 
nie możemy przeprowadzić prac póź-
niej – prace ziemne związane z budo-
wą przyłącza gazowego, ze względu 
na możliwe niskie temperatury, nie są 
wykonywane od listopada do marca.  
A zatem – nie czekajmy, tylko już w 
czerwcu przygotujmy się do odbioru 
gazu. Bo gdy się spóźnimy, będziemy 
mogli z niego skorzystać dopiero na 
wiosnę 2017.

- Wybór gazu ziemnego jako źródła 
energii jest w naszym regionie naj-
bardziej naturalny - mówi  ekspert 
EWE Jakub Zastawny

Rozmawialiśmy z Dyrektorem 
Sprzedaży EWE Jakubem Za-
stawnym. EWE to działający 
od 17 lat w Polsce niezależ-
ny dostawca gazu, dyspo-
nujący własnymi sieciami, 
ponad 1600 km.. Działa jako 
dostawca gazu dla klientów 
indywidualnych jak i firm,  
w 49 gminach, na terenie  
6 województw. 
Wszystkie informacje doty-
czące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Państwo 
na stronie www.ewe.pl  
i pod numerem infolinii  
801 100 800. 

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek za nami

http://www.ewe.pl
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PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Gdy kobieta wychodzi za mąż po dro-
dze przychodzą jej do głowy różne myśli, 
bywają głębokie i czasem budzą w przy-
szłej pannie młodej wiele wątpliwości: 
czy to na pewno „ten”? Czy on na pewno 
jest gotowy na związek? Czy ja jestem 
gotowa zostać żoną? Zdarzają się jed-
nak również nieco „płytsze” refleksje jak 
np. głównej bohaterce komedii „Kochaj” 
Sawie (Olga Bołądź), która zastanawia 
się, czy nie powinna przypadkiem rzucić 
swojego narzeczonego dla przydrożne-
go striptizera (Michał Czernecki). W koń-
cu żyje się tylko raz. Przyjaciółki Sawy są 
niemniej ekscentryczne. Anka (Roma Gą-
siorowska) uwielbia mężczyzn, stąd też, 
podobnie jak swoją garderobę, ich rów-
nież często lubi zmieniać, Weronika jest 
samotną matką, wiodąca życie youtube-
ra, a Oliwia gwiazdą telewizji. Wszystkie 
trzy nie spoczną póki nie sprawią Sawie 
niezapomnianego panieńskiego i nie 
zmuszą widza do jednej smutnej reflek-
sji po obejrzeniu filmu, a mianowicie, 
że „Kochaj” to komedia (romantyczna?) 
oparta na stereotypach, obśmiewająca 
„wyzwolone” kobiety, które suma sum-
marum okazują się znaleźć prawdziwe 
szczęście dopiero w stałym związku z 
mężczyzną. Próbując to wszystko ująć 
w jakąś jedną, w miarę zrozumiałą dla 
odbiorcy całość, „Kochaj” to  komedia, 
w której wyrazem najwyższego stopnia 

emancypacji w XXI w. jest babska popija-
wa, męski goły pośladek oraz wielka ka-
riera kosztem wielkiej miłości. Tym bar-
dziej jest szokujące to, że tak płytkiego 
spojrzenia na współczesne kobiety do-
puściła się kobieta - reżyser Marta Pluciń-
ska, tworząc całkowicie przewidywalne  
i bezrefleksyjne bohaterki oraz pozba-
wiony sensownej treści scenariusz. 

„Kochaj” to produkcja stworzona na 
potrzebę innych reżyserów, aby wiedzie-
li jak komedii kręcić nie należy.

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Jak mantrę będę przypominać Pań-
stwu o jedzeniu świeżych warzyw  
i owoców, najlepiej sezonowych. I cieszę 
się niezmiernie, że mamy właśnie taką 
porę roku, gdzie owe smakołyki można  
z łatwością znaleźć w naszych przydo-
mowych ogródkach.

Osobiście takiego nie posiadam, więc 
przy okazji wizyty u teściowej, pobuszo-
wałam trochę w Jej ogrodzie. Tym razem 
przywiozłam sporo świeżego, młodego 
szpinaku.

Długo zastanawiałam się, co z nim zro-
bić, odganiałam myśl o kolejnym maka-
ronie ze szpinakiem.

Pomyślałam, że spróbuję wykonać a’la 
tartę, tylko bez mąki i cukru. Tak oto po-
wstała moja nietypowa tarta ze szpina-
kiem.

Anna Suchy

A’la tarta ze szpinakiem 
i serem feta

SKŁADNIKI:
- dwa duże jajka
- szklanka płatków owsianych
- łyżka otrębów żytnich
- szklanka mleka
- pół kostki sera feta
- świeży szpinak
- 4 duże ząbki czosnku

Jajka, otręby, płatki i mleko wymie-
szać tak, aby się dokładnie połączyły. 
Szpinak poddusić z czosnkiem, dopra-
wić solą i pieprzem, następnie dodać do 
masy jajecznej, ser feta pokroić w kost-
kę. Wszystko razem wymieszać i wstawić  
w formie do tarty do nagrzanego piekar-
nika (180 stopni) na ok. pół godziny.

Wyjąć, podawać gorącą,

„Kochaj” i oglądaj?

Świętowali z uczniami ze szkoły partnerskiej
SULĘCIN / WĘDRZYN

Polscy uczniowie przygoto-
wując się do spotkania wykonali 
prace plastyczne nt. „Zwierzęta 
i rośliny w   mojej okolicy”, któ-
re pojawiły się na trójstronnej 
wystawie uczniów z Australii, 
Niemiec i z Polski. Po  uroczysto-
ściach wszystkie dzieła zostaną 
wysłane do szkoły w Ormeau, 
położonej w południowo – 
wschodniej części Queensland 
(Australia), która jest szkołą 
partnerską szkoły z Tauche. 
Efektem działań uczniów na 
kole języka niemieckiego były 
kartki z życzeniami napisane z 
okazji jubileuszu, w języku nie-
mieckim, podczas uroczystości 
zostały przyczepione do balo-
ników z helem i wypuszczone 
w  powietrze.

Wiosenny bukiet wraz czap-
kami „australijskiego podróżni-
ka” przekazanymi przez panią 
dyrektor Edytę Jakóbczak oraz 
20 uczniów naszej szkoły były 
miłym akcentem uroczystości w 
Tauche i wzruszyły panią dyrek-

11 maja uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie wzięli udział w 10 Jubileuszu nadania imienia Lu-
dwiga Leichhardta Szkole Podstawowej w Tauche. 

tor Simone Rose.
Jubileusz rozpoczęliśmy od 

wspólnego śniadania, po któ-
rym udaliśmy się na salę spor-
tową gdzie odbyła się część 
oficjalna połączona z występa-
mi uczniów ze szkoły z Tauche 
i Wędrzyna. Przemowa konsula 
Australii Davida Ritchie i bur-
mistrza Beeskow Gerda Mai, 
którzy w ciekawy sposób przed-
stawili odkrycia Ludwiga Le-
ichhardta i wyrazili wdzięczność 
za przygotowanie tego Święta, 
były ważnym punktem obcho-
dzonego jubileuszu. 

Uczniowie szkoły w Tauche 
przedstawili swój program ar-
tystyczny. Były tańce, wiersze, 
piosenki, gra na nietypowych 
instrumentach. Całość pod-
sumowała projekcja multime-
dialna, przygotowana przez 
uczniów z Australii, którzy złoży-
li życzenia w języku angielskim i 
niemieckim. 

Po wyśmienitym obiedzie, 
druga cześć uroczystości od-

bywała się na świeżym powie-
trzu, gdzie wodzireje przebrani 
za piratów, zorganizowali roz-
maite konkursy i gry dla dzieci 
niemieckich i polskich. W mię-
dzyczasie dzieci znalazły chwilę 
na wspólny mecz piłkarski oraz 
zacieśnianie więzi koleżeńskiej. 
Na strudzonych i zmęczonych 
uczestników święta szkoły w Ta-
uche czekały kiełbaski z grilla.

10 Jubileusz nadania imienia 
Ludwiga Leichhardta zakoń-
czył się bardzo szybko, te kilka 
godzin minęło jak parę minut. 
Każdy uczestnik otrzymał upo-
minek oraz prowiant na drogę 
powrotną.

Pamiątkowe zdjęcie przy pi-
rackim statku podsumowało 
dzień pełen wrażeń. 

Projekt został współfinanso-
wany z środków Szkoły Pod-
stawowej w Wędrzynie oraz 
funduszu Polsko Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży.

A.Mueller
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Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

zapraszają do korzystania

z bezpłatnych 
porad prawnych
W celu umówienia się na spotkanie w Sulęcinie 

prosimy o kontakt pod nr tel. 511 225 133
Pytaj o wszystko, to nic nie kosztuje!

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 dar-

mowe, a do szkół mają pow-
rócić dentyści i pielęgniarki;

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

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

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

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

Pomysłodawca imprezy Irek 
Góra nie krył radości i zdziwie-
nia. Spodziewał się wielu uczest-
ników, ale taka liczba przero-
sła jego oczekiwania. Na hasło 
odpowiedzieli wszyscy, którzy 
lubią biegać. Trasa biegu liczyła 
5 km. Biegli rodzice z dziećmi,  
z kilkulatkami na rękach i po-
ciechami w wózkach. Biegły 
całe rodziny. Biegły dzieci szkół 
podstawowych, młodzież i oso-
by w starszym wieku, a także 
niepełnosprawni. Na bieg przy-
było 29 grup zorganizowanych, 
w tym najliczniejsza – 54 – oso-
bowa – z Witnicy. Biegli żołnie-
rze w mundurach i osoby, które 
po raz pierwszy brały udział w 
Biegu Olimpijskim. Na zaprosze-
nie oprócz lokalnych samorzą-
dowców z powiatu i ościennych 
gmin odpowiedzieli polscy olim-
pijczycy. Do Kołczyna przyjechał 
mistrz olimpijski w pięciobo-
ju nowoczesnym z Barcelony  
w 1992 r. – Dariusz Goździak 
oraz dwukrotny mistrz olimpijski 
w wioślarstwie z Aten w 2000 r.  
i Sydney w 2004 r., obecnie poseł 
RP – Tomasz Kucharski. 

Wszyscy byli wygrani, bowiem 
nie miejsce się liczyło, tylko samo 
uczestnictwo. Zadziwiła najstar-
sza uczestniczka biegu – 80- let-
nia pani Janicka, która biegła  
o kijkach do nordic walking. Zdu-
miał pan, który pokonał dystans 

KOŁCZYN / REGION

W tym biegu wszyscy byli zwycięzcami
980 biegaczy wzięło udział w IX Międzynarodowym Kołczyńskim Biegu Olimpijskim. Najmłodszy uczestnik biegu miał nieco ponad miesiąc 
(pokonał dystans w wózku) a najstarszy 80 lat. Wszyscy zawodnicy dobiegli do mety. 

o kulach. Najmłodszy uczestnik 
biegu miał nieco ponad miesiąc 
(dystans pokonał, oczywiście, w 
wózku). Do mety pierwszy do-
biegł Karol Maciąg z Lubikowa, 
a pierwszą z pań była Wioletta 
Paduszyńska z Gorzowa. Nowi 
uczestnicy nie kryli zadowolenia, 
byli pozytywnie zaskoczeni. Or-
ganizatorzy biegu przygotowali 
dla wszystkich napoje, lody i cie-
pły posiłek. Nie zabrakło atrak-
cji dla dzieci: popcornu, waty 
cukrowej, malowanych buziek  
i baniek mydlanych. Po biegu na 
scenie wystąpiły przedszkolaki i 
uczniowie szkoły w Kołczynie. Na 

zakończenie wśród uczestników 
biegu rozlosowano dziesięć pu-
charów dla drużyn, dziesięć piłek 
i dziesięć rowerów górskich.

Organizatorzy: Zespół Edu-
kacyjny w Kołczynie z dyrektor 
– Beatą Brzezińską na czele, 
gmina Krzeszyce reprezento-
wana przez wójta – Stanisława 
Peczkajtisa oraz MLUKS „Posto-
mia – Kołczyn” pod wodzą pre-
zesa Klubu – Eugeniusza Sem-
bratowicza serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do sprawnej organizacji tej im-
prezy.

Organizatorzy obiecali, że na-
stępny, jubileuszowy Bieg bę-
dzie jeszcze ciekawszy.

Oprac. - Red.
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 Zatrudnimy na terenie Sulęcina 

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
z grupą lub orzeczeniem 
o niepełnosprawności. 

Obowiązki:
• sprzątanie klatek schodowych w budynkach wie-

lorodzinnych

Wymagania:
• dobra organizacja czasu pracy
• solidność i dokładność

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat
• 7-godzinny dzień pracy
• elastyczne godziny pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr 511 225 133

25 maja w sali kameralnej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury odbyła się sesja absolu-
toryjna, w  czasie której sulęcińscy radni 
oceniali działalność samorządu gminnego  
w minionym roku. Realizacja założeń 
zawartych w budżecie Gminy Sulęcin 
na 2015 rok była zadaniem niezwykle 
trudnym. Zasadniczy problem stanowi-
ło bardzo duże zadłużenie Gminy, które 
na początku ubiegłego roku wynosiło 
20.571.505,98 zł. Przygotowanie same-
go projektu budżetu wymagało ścisłej 
współpracy pomiędzy Burmistrzem, Radą 
Miejską, Urzędem Miejskim i jednostkami 
organizacyjnymi oraz sołtysami i radami 
sołeckimi. Mimo licznych obciążeń, bu-
dżet ten musiał przede wszystkim spro-
stać oczekiwaniom Mieszkańców. 

W pierwszym roku kadencji nowych 
władz samorządowych, dzięki ścisłej 
współpracy ww. osób i  instytucji zarów-
no przy tworzeniu budżetu, jak i przy 
jego realizacji, spłacono 7.557.066,03 zł 
zadłużenia wynikającego z umów kre-
dytowych zawartych przez poprzednie 
władze samorządowe. W czasie minione-
go roku udało się wypracować dochody 
budżetowe w wysokości 55.633.173,32 
zł, co stanowi 98,11% dochodów zapla-
nowanych w budżecie. Z kolei wydatki 

SULĘCIN Historyczne absolutorium

Radni powiedzieli zgodne TAK zmianom 
wprowadzanym przez Burmistrza

Gminy wyniosły 47.616.827,96 zł, czyli 
91,93 % z wydatków założonych na etapie 
projektowania budżetu. Tym samym rok 
budżetowy zamknięto nadwyżką w wyso-
kości 8.016.345,36 zł, która jest o ponad 3 
miliony zł wyższa od założonych planów. 
Wygenerowane w ten sposób oszczęd-
ności pozwolą na spłatę kolejnych transz 
kredytów w 2016 roku. 

W ramach najważniejszych wydatków 
zrealizowanych w zeszłorocznym bu-
dżecie można wymienić m.in. wydatki 
związane z realizacją takich zadań jak: 
rozbudowa systemu kanalizacji sanitar-

nej w  Grochowie, rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie Lub., 
uzbrojenie działek, budowa Centrum Spo-
tkań i Szkolenia OSP w Trzemesznie Lub., 
opracowanie dokumentacji dla rozbudo-
wy i przebudowy oczyszczalni ścieków 
wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w Sulęcinie, przebudowa 
stadionu lekkoatletycznego, wykup sieci 
wodociągowej oraz gruntów, zakup wy-
posażenia jednostek OSP, dotacja celowa 
dla Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz 
wydatki związane z Funduszem Sołeckim.

Tegoroczna sesja absolutoryjna miała 

wymiar historyczny. Działania oparte na 
współpracy Burmistrza, Rady Miejskiej, 
pracowników Urzędu Miejskiego i jed-
nostek organizacyjnych oraz sołtysów  
i rad sołeckich, zarówno na etapie two-
rzenia budżetu jak i jego realizacji, uzy-
skały jednogłośne poparcie radnych Rady 
Miejskiej w Sulęcinie. Po raz pierwszy w 
historii naszej Gminy, sulęcińscy radni 
jednomyślnie udzielili Burmistrzowi 
absolutorium z wykonania budżetu. 

Wspólny sukces jest dowodem kom-
petencji i zaangażowania wszystkich 
wymienionych powyżej osób i instytucji. 
Jednomyślność radnych przy udzielaniu 
absolutorium jest wyrazem zaufania dla 
koncepcji zmian, które zostały wprowa-
dzone w minionym roku oraz wskazaniem 
kierunku, w którym powinny one podążać 
w przyszłości. Przyjęte przez władze samo-
rządowe założenia, w tym przede wszyst-
kim zarządzanie strategiczne, wspólne 
planowanie oraz współpraca oparta na 
dostępie do informacji i szerokich konsul-
tacjach z mieszkańcami, przyniosły pożą-
dane efekty. Dobro mieszkańców stało się 
nadrzędną wartością. Zjednoczyło ono w 
działaniach wszystkie strony: Radę, Bur-
mistrza i podległych mu urzędników

Źródło: UM Sulęcin
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Torzym, Sulęcin, Ośno Lubuskie

Jeden taki dzień w roku!
SULĘCIN / WĘDRZYN

Jaki dzień w roku jest najbardziej wy-
czekiwany przez dzieci? Chodzi oczywi-
ście o 1 czerwca! W SP w Wędrzynie Dzień 
Dziecka obchodzony jest zawsze z rozma-
chem i pomysłowo. Już kilka dni wcześniej 
zaczęły się przygotowania do tego, aby 
czas spędzony tego dnia w murach szkoły 
upłynął przyjemnie i szybko, zarówno tym 
najmłodszym, z oddziału przedszkolnego, 
jak i ich starszym kolegom .A to nie lada 
wyzwanie. Bo to taki dzień, kiedy dzieci 
czekają na miłe niespodzianki i radosne 
zabawy. Niestety, nie dopisała nam po-
goda. Festiwal Twórczości Dzieci „Otwar-
ty Umysł” musiano więc przenieść do 
sali gimnastycznej. Rozpoczął się on od 
przekazania władzy w szkole na ręce prze-
wodniczącej Samorządu Uczniowskiego - 
Amelki Kurz.

Dyrektor szkoły Edyta Jakóbczak uro-
czyście oddała rządy dzieciom, które 
spontanicznie, piosenką „Powitanka,” za-
prosiły wszystkich do artystycznych pre-
zentacji. Talenty małych artystów przybra-
ły różnorodne formy. Były ludowe tańce, 
muzyczne inspiracje piosenką dziecięcą, 
układy ruchowe, a nawet scenka dramowa 
„Wesoły żeglarz” - w wykonaniu trzecio-
klasistów. Już same tytuły wykonywanych 
utworów: „Tęcza”, „Lato, lato”… sprawiały, 
że czuliśmy oddech zbliżających się wa-
kacji. Po przerwie nastąpiła druga część 
festiwalu, tym razem starsi uczniowie za-
prezentowali swoje artystyczne możliwo-
ści. Najwięcej braw i uznanie publiczności 
zdobyli szóstoklasiści. Pomysł Pauliny 
Kaszuby - autorki i reżyserki odsłony no-
woczesnej wersji baśni „Krasnale i Śnieżka” 
był rewelacyjny!

Namiot słodkości to kolejna atrakcja 
dnia. W szkolnej stołówce czekały na dzie-
ci pyszne ciasta, upieczone przez mamy, 
zdrowe truskawki, kolorowe i pyszne ga-
laretki owocowe i napoje. Bo przecież 
trzeba było nabrać siły do pikniku. Oto 
szkoła zamieniła się w interaktywny plac 
zabaw. Dwie animatorki z gorzowskiej 
firmy sprawiły dzieciakom mnóstwo rado-
ści. Kolorowo przebrane, w sposób twór-
czy i kreatywny przeprowadziły zajęcia. 
Były tańce, malowanie buziaków, mega 
układanki, tor przeszkód, gry zręcznościo-
we, mega bańki mydlane poszybowały w 
powietrzu. Do szczęścia jeszcze pyszna 
pizza i słodycze, wspólne gry i zabawy. 
Pierwszo-czerwcowy piknik z wychowaw-
cą i kolegami na pewno będzie długo nie-
zapomniany.

K. Borowiecka
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TORZYM / KORYTA

W Korytach odnaleziono masowy grób

Do tragicznego wy-
padku doszło w nocy 
26/27 grudnia 1941 r. w 
pobliskich Drzewcach. Z 
powodu ograniczonej wi-
doczności jadący z Berlina 
pociąg osobowy uderzył 
w stojący na stacji pociąg 
towarowy z wagonami 
zbiornikowymi z benzyną. 
Część składów stanęła w 
płomieniach, co bezpo-
średnio wpłynęło na liczbę 
ofiar śmiertelnych. Według 
różnych źródeł w katastro-
fie w Drzewcach zginąć 
mogło od kilkudziesię-
ciu do nawet 280 osób. 
Rozbieżności te wynikają 
między innymi z wysokiej 
temperatury ognia, która 
doprowadziła do całkowi-
tego zwęglenia się więk-
szości ciał. W ówczesnej 

Na cmentarzu w Korytach w gminie Torzym odnaleziono szczątki 12 osób, które zginęły w katastrofie kolejowej w Drzewcach w 1941 r.  
W dniach 30-31 maja archeolodzy ze Stowarzyszenia Pomost przeprowadzili ekshumację szczątków.

prasie mowa była o 41 
osobach. Nic dziwnego, 
katastrofa nie była powo-
dem do chwały na pro-
pagandy III Rzeszy. Część 
ofiar stanowili żołnierze 
niemieccy jadący na front. 
41 osób tuż po katastrofie 

zostało zidentyfikowanych 
na podstawie dokumen-
tów. 

Odnaleziony grób miał 
formę długiego prosto-
kąta o wymiarach 9 m x 
1,80 m, w którym ułożo-
no 11 drewnianych tru-

mien. Kończyny ofiar były 
w większości połamane, a 
część kości silnie zwęglo-
na. Przy szczątkach trzech 
osób znaleziono złote 
obrączki ślubne oraz srebr-
ny sygnet z datą „1940”. – 
Prawdopodobnie szczątki 

bezpośrednio po katastro-
fie były też oglądane przez 
prokuratorów, ponieważ 
są pozbawione większości 
przedmiotów osobistych 
– wyjaśnia Maksymi-
lian Frąckowiak, członek 
Stowarzyszenia Pomost. 

Wśród szczątków znajdo-
wały się także liczne frag-
menty stopionego szkła. 

Szczątki znalezione na 
cmentarzu w Korytach 
zostaną pochowane na 
cmentarzu wojennym w 
Starym Czarnowie w wo-
jewództwie zachodniopo-
morskim. 

Archeolodzy ze Stowa-
rzyszenia Pomost będą w 
najbliższym czasie wra-
cać do Koryt, by odnaleźć 
szczątki pozostałych osób, 
które zginęły w katastrofie. 
Według przekazanych z 
Niemiec informacji w oko-
licy musi się znajdować 
inny grób zbiorowy z ofia-
rami, których nie udało się 
zidentyfikować.

Adam Piotrowski
Fot. Archiwum Pomost

SULĘCIN

Dzień Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną

SULĘCIN

Pierwsze wypłaty  
z programu 500 PLUS 
wpłynęły na konta

Oddział Świadczeń Ro-
dzinnych OPS w Sulęcinie 
informuje, że cały czas 
można składać wnioski na 
świadczenie wychowaw-
cze z programu rodzina 
500 plus. Jeżeli wniosek 
wpłynie do OPS najpóź-
niej do 1 lipca br. rodzice 
lub osoby uprawnione 
otrzymają wyrównanie 
od 1 kwietnia 2016, czyli 
od dnia wejścia w życie 
programu.

Oddział Świadczeń Ro-
dzinnych realizuje rów-
nież wypłaty świadczeń 
rodzinnych, w tym be-
cikowego, funduszu ali-

Do 20 maja do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sulęcinie wpłynęło 1058 wniosków na 
świadczenie z programu 500 PLUS. Urzędni-
cy wydali 907 decyzji a na konta rodziców 
pod koniec kwietnia wpłynęło już ponad 
435 tys. zł.

mentacyjnego i zasiłków 
opiekuńczych. Prowadzi 
również obsługę ogól-
nopolskiej karty dużej 
rodziny. Pracownicy Od-
działu przyjmują wnioski 
oraz udzielają wszelkich 
informacji dotyczących 
powyższych świadczeń 
od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 700 do 1500 
w siedzibie OPS przy ul. E. 
Plater 14 w Sulęcinie lub 
pod nr tel. 95  755 9415 
oraz 95 755 2082, a także 
na e-mail: opssulecin@in-
teria.pl

Red.

Uczniowie SOSW  
w Sulęcinie kolejny już 
raz wystąpili w teatrze 
im. Juliusza Osterwy  
w Gorzowie Wlkp. Pre-
zentacja artystyczna była 
częścią spektaklu zaty-
tułowanego „Pięknie żyć 
– muzyka świata” wyko-
nywanego przez zespoły 
z wielu ośrodków opieki 
i kształcenia osób z nie-
pełnosprawnością inte-

lektualną. Naszą szkołę 
reprezentowali: Klaudia 

Fajdek, Klaudia Dąbrow-
ska, Katarzyna Szelą-

gowska, Karolina Szwa-
czuk, Weronika Walicka, 
Marta Łysakowska, Kin-
ga Rosiak, Justyna Ra-
niewicz, Raja Łozińska, 
Łukasz Krzykliwy oraz 
Piotr Wiśniewski. Opie-
kunkami artystycznymi 
zespołu były Anna Sze-
mitko i Diana Chajec. 

SOSW
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SULĘCIN

Maszerowali na potęgę
Reprezentacja  uczniów 

klas „mundurowych” Ze-
społu Szkół Licealnych 
Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęci-
nie wzięła  udział w II Wo-
jewódzkim Przeglądzie 
Musztry Paradnej Klas 
Mundurowych Wojewódz-
twa Lubuskiego, który 
odbył się w 7 maja 2016r. 
w Gorzowie Wlkp. W po-
kazie uczestniczyły klasy 
mundurowe z całego wo-
jewództwa. Chcieliśmy po-
kazać się z jak najlepszej 
strony w każdej konku-
rencji, zarówno w piosen-

ce marszowej, musztrze 
obowiązkowej, jak i przy-
gotowanym dowolnym 
programie. Wcale nie 
było łatwo, bo poziom był 
bardzo wysoki. Dlatego 
zajęcie III miejsca w kon-

kurencji obowiązkowej, 
sprawiło nam ogromną 
radość. Zdobyliśmy nowe 
doświadczenia, które z 
pewnością wykorzystamy 
w kolejnym przeglądzie.

Klaudia Gredka

SŁOŃSK

Otwarcie Szlaku Zimorodka
TPS „Unitis Viribus” 

wspólnie ze  Stowarzy-
szeniem Ekologiczno-
-Kulturalnym Klub Gaja 
oznakowało pierwszą w 
gminie Słońsk trasę kaja-
kową prowadzącą z  Le-
mierzyc do Słońska. Jak 
zwykle w  Rzeczpospolitej 
Ptasiej szlak ma swojego 
patrona, którym jest zimo-
rodek. 22 maja odbyło się 
oficjalne otwarcie kajako-

wego Szlaku zimorodka, 
poprzedzone spływem 
i  akcją sprzątania rzeki, 
a  zakończone wspólnym 
ogniskiem. Spływ zorga-
nizował Kostrzyński Klub 
Sportów Wodnych i  Biuro 
Turystyki Przyrodniczej 
DUDEK. 

Szlak kajakowy Rzecz-
pospolitej Ptasiej w Słoń-
sku jest lokalną inicjatywą 
i  częścią projektu Klubu 

Gaja pt.:„Zaadoptuj rzekę”, 
dofinansowanego ze środ-
ków NFOŚiGW.

Oprac. na podst. 
www.slonsk.pl
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Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

SULĘCIN 

Z seniorami o seniorach
24 maja 2016 roku na zapro-

szenie Burmistrza Sulęcina Da-
riusza Ejcharta do sali widowi-
skowej Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury przybyli sulęcińscy se-
niorzy. Ideą spotkania, zorgani-
zowanego wspólnie przez Urząd 
Miejski w Sulęcinie, Sulęciński 
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sulęcinie, 
było poznanie oczekiwań senio-
rów i dostosowanie oferty dzia-
łań  realizowanych przez władze 
samorządowe do potrzeb osób 
starszych.

„Naszym celem jest przygoto-
wanie całorocznej oferty wyda-
rzeń o charakterze kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym i tu-
rystycznym, zgodnej z Państwa 
oczekiwaniami i potrzebami. 
Chcielibyśmy, aby współdecydo-

wali Państwo o działaniach na 
rzecz seniorów i podpowiadali 

nam, które z przygotowywanych 
przez nas propozycji są dla Pań-

stwa najbardziej atrakcyjne. Za 
Państwa aprobatą, chciałbym 

powołać Radę Seniorów, która by-
łaby ciałem doradczym dla władz 
samorządowych w podejmowa-
nych przez nie działaniach.” – po-
wiedział podczas spotkania Bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejcharta.

W odpowiedzi na prośbę Bur-
mistrza uczestnicy spotkania wy-
pełnili ankiety, w których wska-
zali najważniejsze ze swojego 
punktu widzenia przedsięwzię-
cia kulturalne, sportowe, tury-
styczne i integracyjne. W trakcie 
rozmów poruszano bardzo róż-
norodne tematy. Oprócz spraw 
związanych z formami spędza-
nia czasu wolnego, ze strony 
seniorów padały także pytania i 
propozycje dotyczące rozwoju 
gminy, utrzymania porządku, 
czy współpracy instytucjonalnej.

Żródło: UM Sulęcin 

SULĘCIN 

Rozwijamy talenty
Uczniowie Zespołu Szkół Lice-

alnych i Zawodowych  im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie rozwi-
jają swoje talenty i zdobywają 
doświadczenie, biorąc udział w 
licznych konkursach od szczebla 
lokalnego po międzynarodowy. 
W konkursie pt. „Polska 12 lat w 
Unii Europejskiej”, zorganizowa-
nym przez posła do Parlamentu 
Europejskiego prof. Dariusza 
Rosatiego, Izabela Pawlus 
uczennica kl. I Liceum Ogólno-
kształcącego z dodatkowym 

przedmiotem wybrane zagad-
nienia ochrony przeciwpożaro-
wej i ratownictwa medycznego 
zdobyła trzecie miejsce i zestaw 
cennych nagród.

Konkurs literacko – plastyczny 
„Znane i nieznane zakątki Zie-
mi Sulęcińskiej” cieszył się du-
żym zainteresowaniem wśród 
uczniów. Jego laureatem w czę-
ści literackiej została Natalia Fa-
bicka z kl. I technikum w zawo-
dzie technik-logistyk, natomiast 
w części plastycznej wyróżnienie 

otrzymała Urszula Zdrojewska 
z kl. II Liceum Ogólnokształcące-
go z dodatkowym przedmiotem 
wybrane zagadnienia z pedago-
giki i psychologii ogólnej. 

W konkursie plastycznym pt. 
„Jednolite opakowania wyrobów 
tytoniowych” zorganizowanym 
przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Su-
lęcinie kolejne miejsca zajęły: I 
miejsce – Urszula Zdrojewska, II 
miejsce – Izabela Pawlus uczen-
nica kl. I Liceum Ogólnokształ-

cącego z dodatkowym przed-
miotem wybrane zagadnienia 
ochrony przeciwpożarowej i ra-
townictwa medycznego, III miej-
sce – Wiktoria Hyża uczennica 
kl. I Liceum Ogólnokształcącego 
z dodatkowym przedmiotem 

wybrane zagadnienia ochrony 
przeciwpożarowej i ratownictwa 
medycznego. 

Gratujemy i życzymy artystycz-
nych inspiracji.

Anna Kowalewska
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W tym roku, podobnie jak w 
latach ubiegłych nie mogło za-
braknąć również nas – uczniów 
SOSW w Sulęcinie. Tegoroczne 
hasło przewodnie festiwalu: 
„To i owo – na ludowo” skłoniło 
zespół do przygotowania pre-
zentacji „Marzenie wieśniaka”, w 
której główna postać, wybudzo-

SULĘCIN 

XXIII Lubski Festiwal Artystyczny – Scena Specjalna w Lubsku

na porannym pianiem koguta 
zabiera się do ciężkiej i żmudnej 
pracy na roli. W przypływie na-
tchnienia wieśniak marzy o tym, 
aby stać się bogaczem za spra-
wą małego mająteczku, w in-
tencji którego wznosi modły do 
Boga. W główną postać wcielił 
się Damian Bystry, a na scenie 
można było zobaczyć jeszcze 
zdolne i utalentowane, grające 
na instrumentach oraz tańczą-
ce młode artystki: Katarzynę 
Szelągowską, Klaudię Dą-
browską, Martę Łysakowską, 

Justynę Raniewicz, Karolinę 
Szwaczuk, Kingę Rosiak, We-
ronikę Walicką oraz Klaudię 
Fajdek. 

Jak co roku w Lubsku czekało 
na nas mnóstwo atrakcji: mia-
steczko festiwalowe na placu 
szkolnym pełne atrakcji i zaba-
wy, grill, ognisko, korowód uli-
cami miasta z orkiestrą dętą na 
czele, pokaz sztucznych ogni 
oraz plenerowa dyskoteka. 
Wspólnie z innymi zespołami 
tworzyliśmy liczną, około 250 
osobową grupę uczestników - 

Festiwal w Lubsku jest trzydniowym przeglądem twórczości artystycznej uczniów placówek szkolnictwa specjalnego województwa lubuskie-
go, regionu i zaprzyjaźnionych szkół z Krakowa oraz Niemiec. Już od 23 lat do Lubska przyjeżdżają rozśpiewane i roztańczone grupy dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. 

młodych artystów. Bawiliśmy 
się świetnie, a udział w festiwalu 
zaowocował wieloma nowymi 

znajomościami i przyjaźniami.
Anna Szemitko

Diana Chajec
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s. 16

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

Kolejna niezwykła noc w Słońsku

www.przekrojlokalny.pl
Codz ienn ie  na j świeższe in formacje
z  Su lęc ina,  Lubniewic,  Torzymia, 
K rzeszyc i  S łońska

Przekrój Lokalny - i wiesz co w trawie piszczy

Podczas tegorocznej imprezy 
uczestnicy w  pierwszej kolej-
ności mieli okazję obejrzeć Wy-
stawę Pamiątek Regionalnych, 
po której oprowadziła Izabella 
Engel z  Towarzystwa Przyjaciół 
Słońska. Następnie goście prze-
szli do Muzeum Martyrologii, 
gdzie poznali historię ciężkiego 
więzienia i  obozu Sonnenburg 
oraz zobaczyli film dokumen-
talny na jego temat. Historia 
mrocznego miejsca uzupełniona 
została wejściem uczestników 
pod tzw. „Ścianę Śmierci”, gdzie 
mogli oddać cześć zamordo-
wanym więźniom, zapalając 

20 maja w Słońsku odbyła się II Europejska Noc Muzeów. Goście jak zwykle nie 
zawiedli!

znicze w  miejscu dawnej kaźni. 
Nasi mieszkańcy mieli również 
okazję uczestniczyć w  wyciecz-
ce poza Słońsk. W  tym roku ko-
lejnym punktem imprezy był 
wyjazd do Ośna Lubuskiego. 
Podczas wizyty w  Ośnie goście 
odwiedzili m.in. Muzeum Ziemi 
Torzymskiej oraz zabytkowy ko-
ściół pw. św. Jakuba Apostoła. 
Po Muzeum Ziemi Torzymskiej, 
mieszącym się w salach Ratusza 
Miejskiego, grupę oprowadził 
Ireneusz Koroluk, który barw-
nie przedstawił dzieje Ośna 
Lubuskiego oraz wiele innych 
ciekawostek na jego temat. Na-

stępnie uczestnicy udali się do 
zabytkowego kościoła, w którym 
ksiądz proboszcz Piotr Grabow-
ski zaszczycił ich krótką opowie-
ścią o ratowaniu zabytkowej fary 
oraz udostępnił zwiedzającym 
dawną bibliotekę przykościelną, 
w której mieści się dziś wiele in-
teresujących eksponatów m.in. 
skarbona z  1637 roku. Po wy-
cieczce autokarowej w Muzeum 
Martyrologii goście wysłuchali 
interesującego wykładu Zbi-
gniewa Czarnucha o  młynach 
i  ich postrzeganiu w  społeczeń-
stwie pt. „Zadziwiające sprawy 
złej sławy młynarzy”. Impreza 

zakończyła się zwiedzaniem 
ponad stuletniego młyna wod-
nego, po którym oprowadzali: 
Jacek Engel, Grzegorz Okołów, 
Stanisław Urman oraz Robert 
Szuleka z  Fundacji „Przy mły-
nie”!   Gościom zaprezentowane 
zostały maszyny znajdujące się 
w  młynie. Szczególną atrakcją 
było uruchomienie turbiny wod-

nej a także pokaz produkcji śruty. 
Noc Muzeów zakończyła się po 
godzinie 22.

Gorąco dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział i  zapra-
szamy za rok!

Anita Botor
www.slonsk.pl

http://www.slonsk.pl
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Przekrój Lokalny: Gorzów w 
końcu uzyskał bezpośrednie 
połączenie z Berlinem. Plano-
wany jest też remont zabytko-
wej estakady kolejowej … 

Władysław Komarnicki: Są do-
bre i złe wiadomości związane 
z gorzowską koleją. Do dobrych 
należy ta, że w końcu po dzie-
więciu latach Gorzów uzyskał 
połączenie z Berlinem. Ten pilo-
tażowy program będzie na pew-
no rozszerzany o ilość połączeń 
i godziny, które będą pasowały 
pasażerom dojeżdżającym do 
stolicy Niemiec. Będąc jeszcze 
w Sejmiku Lubuskim, prawie na 
każdej sesji o tym połączeniu 
rozmawiałem z panią marszałek 
Elżbietą Polak a także z panią 
wicemarszałek Alicją Makarską 
odpowiedzialną m.in. za koleje 
regionalne. Będąc już senato-
rem z żelazną konsekwencją 
spotykałem się z przedstawicie-
lami Przewozów Regionalnych 
i dyrekcją przewozów Arriva. 
Dobrą wiadomością jest także 
to, że lada moment będzie re-
montowana gorzowska esta-
kada. Ten remont spowoduje, 
że pasażerowie będą musieli 
korzystać z dworca kolejowe-
go na Wieprzycach. I tu apel do 

„Stal będzie w wielkim finale”
ROZMOWA PRZEKROJU

Prezydenta i Rady Miasta Go-
rzowa. To dworzec zapomnia-
ny przez Boga i ludzi a przede 
wszystkim przez tych, którym 
podlega, czyli PKP. Apeluję do 
władz Gorzowa, aby coś z tym 
fantem zrobili i nie czekali na 
decyzje PKP. Dworzec, który nie 
widział malarza od przynajmniej 
30 lat nie jest chlubą dla nasze-
go miasta. Jak przyjadą ludzie z 
Berlina i wysiądą na tym dworcu, 
to pomyślą, że to co pisze się o 
inwestycjach w naszym kraju to 
„ściema”. Zła wiadomość to brak 
decyzji o elektryfikacji linii Krzyż 
– Kostrzyn. Z przykrością muszę 
powiedzieć, że ci którzy rządzą 
nie wpisali się do zespołu par-

lamentarnego wspierającego tę 
inicjatywę. Nie wznieśli się nad 
podziały i jest mi za to wstyd. 
Głęboko wierzę, że jeżeli nie są 
w tym zespole, to przynajmniej 
będą nas wspierać. O tej elektry-
fikacji mówi się wiele. Wszyscy 
wiedzą, że jest ona kolejowym 
oknem na świat naszego regio-
nu. To ogromny wstyd byłych i 
obecnych parlamentarzystów za 
niemoc w tej sprawie. 

PL: Jest pan orędownikiem i ki-
bicem sportu. Ostatnio sukces 
odnieśli gorzowscy szczypior-
niści awansując do I ligi. Co 
dalej, co z budową nowej hali 
sportowej w Gorzowie? 

WK: To jest czas i wyzwanie dla 
miasta. To nie jest prywatny klub 
Stali Gorzów pana Zmory i Kugle-
ra. To jest klub przede wszystkim 
miejski. Strategia gorzowskiego 
sportu musi uwzględnić piłkę 
ręczną. Stal Gorzów sama nie 
uciągnie tej dyscypliny. Pierwsza 
liga to są już poważne koszty. 
Nie należy zapominać o innych 
sportach halowych w naszym 
mieście. W Gorzowie jest potrze-
ba budowy nowej hali, z której 
mogliby korzystać m.in. zarów-
no szczypiorniści jak i koszykarki 
i siatkarze. Wiem, że w sprawie 
hali sportowej z ministrem spor-
tu rozmawiali prezydent Gorzo-
wa Jacek Wójcicki i minister 
Elżbieta Rafalska. Wiem też, że 
mają na ten cel obiecane pie-
niądze. Jeżeli byłbym do czegoś 
potrzebny to zdecydowanie mó-
wię tak. Jestem w komisji sportu 
i nauki i na pewno będę lobbo-
wał tę inicjatywę. 

PL: W naszym mieście próbuje 
odrodzić się motocross. W sze-
regach Gorzowskiego Automo-
bilklubu jest wielu świetnych 
zawodników, którzy trenują 
przy Fabrycznej. Tor ten jednak 
jest bez homologacji i nie moż-
na tam organizować żadnych 

oficjalnych zawodów. Klub z 
Gorzowa aby organizować za-
wody musi korzystać z innych 
torów jak ostatnio chociażby w 
Więcborku. Czy uważa pan, że 
warto wesprzeć tę dyscyplinę 
sportu i czy miasto powinno się 
tym zająć ?

WK: Zapewniam pana, że tak. 
Motocross to bardzo widowisko-
wy sport, który przyciąga wie-
lu kibiców. Wiem, że mógłby w 
Gorzowie zagościć na stałe, tym 
bardziej, że coraz głośniej o na-
szych zawodnikach. 

PL: Oczywiście nie może za-
braknąć pytania na temat spe-
edwaya. Stal do tej pory nie 
przegrała meczu. Jak ocenia 
pan medalowe szanse drużyny?

WK: Stawiam sprawę jasno. Stal 
ma dobry skład i jeżeli wszyscy 
zawodnicy pojadą na poziomie 
80% umiejętności to będzie me-
dal. Martwię się trochę o Mateja 
Zagara, ale on zawsze tak zaczy-
na sezon a później jest ok. Nie-
wiadomą jest też Adrian Cyfer. 
Jeżeli nic nie zrobi w tym roku to 
będzie klasycznym zawodnikiem 
do I ligi. Osobiście uważam, że 
Stal będzie w wielkim finale. 

PL: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z senatorem RP Władysławem Komarnickim (cz. II)

Czas rozmowy z ludźmi
REGION

Katarzyna Osos, lubuski Poseł na 
Sejm RP, chętnie wsłuchuje się w głos 
Lubuszan i spotyka się z nimi podczas 
dyżurów poselskich. Dyżury posłanka 
odbywa nie tylko w swoim biurze po-
selskim w Zielonej Górze ale również w 
terenie.

- To ważna część mojej pracy jako posła. 
Chcę wiedzieć, co jest ważne dla ludzi, z ja-
kimi problemami się borykają i jak mogę 
im pomóc. Staram się być na bieżąco i 
śledzić wydarzenia w danych gminach, 
bo potem łatwiej jest rozmawiać i poma-
gać – mówi. A problemy są różne, często 
bardzo osobiste. - Chętnie pełnię te dyżu-
ry, bo lubię być blisko ludzi. A tam gdzie 
mogę zawsze staram się pomóc. 

Aby wyjść naprzeciw obywatelom po-
seł Katarzyna Osos  razem z senatorem 
Władysławem Komarnickim i preze-
sem Stowarzyszenia Młodych Lubuszan 
Adamem Piotrowskim uruchomiła 
bezpłatne porady prawne dla wszyst-
kich chcących skorzystać z pomocy 
prawnika. O tym, jak ważny jest dostęp 

Bycie posłem to nie tylko posiedzenia Sejmu, udział w komisjach czy w uroczystościach. To przede wszystkim kontakt z wyborcami. 

do pomocy prawnej profesjonalistów, 
świadczą przeprowadzone badania. 
Okazuje się, że w Polsce większość osób 
zgłasza się do prawnika zbyt późno, gdy 
sprawy są już tak zaawansowane i po-
plątane, że nawet najlepszy adwokat 
nie jest ich w stanie wyprostować. Biuro 
ma swoją siedzibę w Kancelarii Prawnej 
adwokata Marka Świerkowskiego w 
Sulęcinie przy ul. Pileckiego 1. By skorzy-
stać z bezpłatnej porady prawnej należy 
zadzwonić na nr 511 225 133

Jeśli ktoś chciałby porozmawiać z 
poseł Katarzyną Osos, zadać jej pyta-
nie, albo uzyskać pomoc prawną może 
skorzystać z dyżurów poselskich. Stałe 
dyżury odbywają się w każdy poniedzia-
łek w biurze poselskim w Zielonej Górze 
w godz. 10:00 - 12:00. Dyżury w terenie 
będą wznowione po przerwie wakacyj-
nej, a ich harmonogram dostępny bę-
dzie na www.osos.eu.

Red.
DYŻURY POSELSKIE W TERENIE

31

DYŻURY POSELSKIE W BIURZE

54

Poseł na Sejm RP Katarzyna Osos 
Komisje: Ustawodawcza; Eduka-
cji, Nauki i Młodzieży; Nadzwy-
czajna ds. zmian w kodyfikacjach.
Podkomisje: z-ca przewodniczą-
cego w podkomisji ds. kształcenia 
zawodowego

http://www.osos.eu
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RYBY MAJĄ GŁOS

IX Memoriał Mirosława Gudacza za nami
SULĘCIN

Tym razem święto rodzin węd-
karskich Koła nr 1 PZW w Sulęci-
nie zostało zorganizowane w nie-
dzielę 29 maja. Po przywitaniu 
wędkarzy przez prezesa Koła Ry-
szarda Stachowiaka, życzeniach 
połamania kija złożonych przez 
Ewę Gudacz, krótkiej odprawie 
wiceprezesa ds. sportu Sławka 
Matelskiego i losowaniu stano-
wisk zawodnicy mogli spokojnie 
zjeść śniadanie i udać się na swo-
je pomosty. Wędkowanie rozpo-
częło się o godz. 10.40. Dziesięć 
minut wcześniej moczykije mo-
gli zanęcić łowisko. W tym roku 
to zadanie było trudniejsze, po-
nieważ zgodnie z uchwałą Koła 
do nęcenia podczas zawodów 
na jeziorze Ostrowskim nie moż-
na używać zanęt spożywczych. 
Zawodnicy mogą stosować tyl-
ko ziemię i glinę z dodatkiem 
wszelkiego rodzaju robactwa 
oraz atraktory zapachowe. Ma to 
ograniczyć dalsze zarastanie dna 
jeziora. Wędkować jak zwykle 
mogła dowolna ilość osób, ale 
na maksymalnie dwie wędki. Po 
trzech godzinach od rozpoczęcia 
rywalizacji rozległ się wystrzał 
kończący zawody. W siatkach 
wędkarzy dominowała drobni-
ca, ale było też sporo bonusów 
w postaci karpi i dorodnych ka-
rasi. Bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna Jakuba i Wojciecha 
Kartawików. Ojciec z synem 
wyholowali m.in. trzy karpie i 
półkilowego karasia. Z łącznym 
wynikiem 7380 pkt. J. i W. Karta-
wik zgarnęli nie tylko nagrodę 
za pierwsze miejsce ale również 
puchar za największą rybę (karp 
1170 g).

Zanim jednak ogłoszono ofi-
cjalne wyniki utrudzeni moczy-
kije mogli zregenerować siły 
posilając się specjałami przygo-
towanymi przez przez zarząd 
Koła i samych wędkarzy. Nagrody 

52 drużyny wzięły udział w IX Memoriale Mirosława Gudacza nad jeziorem Ostrowskim. W rodzinnej atmosferze i przy pięknej pogodzie 
wszystkim uczestnikom jak zwykle miło upłynął czas.

i puchary wręczali m.in. burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, prezes 
Stowarzyszenia „Wodny Świat” 
Eugeniusz Sembratowicz (Sto-
warzyszenie było jednym z głów-
nych sponsorów tegorocznego 

Memoriału), Ewa Gudacz i Ry-
szard Stachowiak. Nagrodzonych 
zostało 15 drużyn:
Jakub i Wojciech Kartawik – 
7380 pkt.
Sławomir i Szymon Matelscy – 

5700 pkt.
Łukasz Róż i Dariusz Wysocki – 
5140 pkt.
Grzegorz i Łukasz Gregoryńscy 
– 5010 pkt.
Marek i Tomasz Jankowscy – 
4670 pkt.
Ryszard Rozesłaniec i Łukasz 
Kołodziej – 4440 pkt.
Ryszard i Przemysław Sekuła – 
4220 pkt.
Joanna i Wiesław Uller – 4170 
pkt.
Kamila i Adam Piotrowscy – 
4100 pkt.
Tomasz i Czesław Szymańscy – 
3930 pkt.
Marek Szałtys i Tomasz Pisar-
czyk – 3620 pkt.
Paweł i Maksymilian Sobczak – 
3430 pkt.
Andrzej i Franciszek Sieniaw-
scy – 3320 pkt.
Paweł Skorupski i Daniel Szpi-
kowski – 3160 pkt.
Edyta i Piotr Cichała – 3080 pkt.

Tradycyjnie przyznano również 
puchar dla najstarszego zawod-
nika Memoriału, który otrzymał 
Stefan Krawiec oraz puchar dla 
najmłodszego wędkarza, któ-
ry powędrował do trzyletniego 
Wojtusia Krawca. Po raz piąty 
już zarząd „Jedynki” przyznał 
statuetkę „Podaj rękę”. Nagrodę 
za owocną współpracę z Kołem 
otrzymał dyrektor biura zarządu 
Okręgu Gorzowskiego PZW An-
drzej Zakrzewski.

Oprócz rodzin wędkarskich z 
Koła nr 1 PZW w Sulęcinie w im-
prezie udział wzięli zaprzyjaźnie-
ni wędkarze z Niemiec.

Tekst i foto: Adam Piotrowski

Zawody otworzył o godz. 
12:00 prezes Koła kol. Kazimierz 
Jaruga, który serdecznie przy-
witał wszystkich przybyłych 
uczestników oraz zapoznał star-
tujących zawodników z regula-
minem zawodów i życzył miłej 
i sportowej rywalizacji oraz „TA-
AAKIEJ RYBY”.

Po losowaniu stanowisk za-
wodnicy rozeszli się na wyzna-
czone stanowiska wędkarskie. 
Zawody rozpoczęły się o godz. 
13:00 i trwały zgodnie z regula-
minem PZW. O godz. 17:00 za-
kończono sportową rywalizację i 
sędziowie przystąpili do ważenia 

W „Linie” rywalizowali w ramach Grand Prix
SULĘCIN

W sobotnie południe 7 maja na jeziorze Trzecim (Owiecko Duże) odbyły się spławikowe zawody wędkarskie zaliczane do Grand Prix Koła 
2016. Do zawodów przystąpiło 19 zawodników (17 seniorów oraz 2 kobiety).

złowionych przez uczestników 
ryb, które oczywiście całe i zdro-
we wróciły do wody. Na zakoń-

czenie zawodów wyniki ogłosił 
sekretarz Koła Jerzy Lasota, a 
dyplomy i nagrody wręczył pre-

zes Koła Kazimierz Jaruga. 
Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – Izabela Klimczak – 

1055 pkt.
II miejsce – Halina Lasota – 950 

pkt.
Klasyfikacja seniorów:
I miejsce – Krzysztof Prugar – 

3950 pkt.
II miejsce – Bogdan Kułacz-

kowski - 2220 pkt.
III miejsce – Patryk Czekalski - 

2120 pkt.
Największą rybę w zawodach 

złowił Krzysztof Prugar

Tekst: Bogdan Kułaczkowski
Foto: Judyta Kułaczkowska



27nr 6(54)/2016 9 czerwca 2016 9nr 10(34)/2014 9 października 2014

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

SULĘCIN

I tura juniorów w „Pucharze 
Wiosny” za nami

RYBY MAJĄ GŁOS

Z tej okazji harcerze przygoto-
wali szereg gier i zabaw spraw-
nościowych m.in. rajd w koło 
jeziora z siedmioma punktami 
kontrolnymi (wyścigi na skrzyn-
kach, narty, zgaduj zgadula, 
strzelanie z łuku i wiatrówki,  
wspinaczka na linach). Nic nie 
było w stanie zakłócić porządku 
tego fantastycznego przedsię-
wzięcia. Pogoda tego dnia do-
pisała - świeciło piękne słońce i 
było bardzo ciepło, co sprzyjało 

Wędkarski Dzień Dziecka na „Trzecim”

dobrej zabawie. Na naszych mi-
lusińskich czekały smakołyki w 
postaci łakoci, napojów, ciast 
oraz gorący posiłek i kiełbaski. Z 
nakarmionymi brzuszkami dzie-
ci, w pełni sił rozpoczęły kolej-
ną konkurencję - samodzielnie 
przygotowały zanętę, po czym 
rozeszły się na swoje stanowiska 
do wędkowania. 

W nagrodę za udział w zaba-
wie uczestniczy losowali nagro-
dy ufundowane przez sponso-

rów. Po dniu pełnym wrażeń 
nasi pociechy w dobrych nastro-
jach rozjechały się do domów. 
Wszystkim dzieciom małym i 
dużym Koło PZW nr 2 „Lin” i har-
cerze życzą, aby uśmiech zawsze 
gościł na Waszych twarzach i 
spełniło się wszystkie marzenia.

Zarząd Koła PZW Nr 2 „LIN” 
Sulęcin serdecznie dziękuje 
wszystkim wspaniałym sponso-
rom oraz harcerzom z 3 DSH RED 
ONE z Sulęcina i 7 DW CYGNUS 
ze Smogór.

Podziękowania kierujemy rów-
nież do wszystkich osób, które 
przyczyniły się do organizacji 
Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinne-
go w „Linie”.

Tekst: Judyta Kułaczkowska
Foto: Koło PZW Nr 2 „LIN” Sulęcin

(Więcej zdjęć na 
www.przekrojlokalny.pl)

SULĘCIN

29 maja nad jeziorem Trzecim (Owiecko Duże) odbyła się kolejna już impreza 
dla dzieci i rodziców z cyklu Dzień Dziecka połączony z Piknikiem Rodzinnym. W 
zabawie uczestniczyło około 100 osób w tym harcerze i zuchy. Gościem spe-
cjalnym był burmistrz Sulęcina Dariusz Eichart. 

Nad brzegiem tego malowni-
czego akwenu stawiło się ośmiu 
zawodników wraz z opiekunami, 
rodzicami. Młodsza grupa moczy-
kiji wędkowała 2,5 godz., a starsza 
grupa 3 godz. Sportowa rywaliza-
cja odbyła się na żywej rybie, co 
oznacza, że po zważeniu rybki 
w dobrej kondycji powróciły z 
powrotem do jeziora. W trakcie 
oczekiwania na końcowe wyniki 
dzieci i opiekunowie zaproszeni 
zostali do wspólnego pieczenia 
kiełbasek. Na zakończenie zawo-
dów uczestnicy zapoznali się z 
końcową klasyfikacją oraz otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, na-
grody, a zwycięzcy puchary.

Miłą niespodzianką było ufun-
dowanie przez „SARS Wędkar-
stwo Wyczynowe” zanęt, wiader 
oraz naklejek dla dzieci ze szkółki 
wędkarskiej „Linek Kroczek”.

14 maja odbyły się pierwsze z trzech zaplanowanych 
spławikowych zawodów szkółki wędkarskiej „Linek Kro-
czek”. Zawody pod nazwą „Puchar Wiosny” przeprowa-
dzone zostały w dwóch kategoriach wiekowych, a are-
ną zmagań początkujących wędkarzy było Jez. Trzecie 
(Owiecko Duże) położone 2,5 km od wsi Miechów. 

W imieniu dzieci serdecznie 
dziękujemy.   
Klasyfikacja w kategorii do 12 lat:
1.Maja Klimczak - 2980 pkt.
2.Piotr Marciniak - 2240 pkt.
3.Alan Stefański - 1280 pkt.
4.Mikołaj Dąbrowski - 1200 pkt.
W kategorii do 16 lat:
1.Michał Jałocha - 2300 pkt.
2.Mateusz Dziedzic - 2280 pkt.
3.Patryk Śmiecikowski - 1150 

pkt.
4.Bartosz Barłoga - 880 pkt.

Największą rybę w zawodach 
złowił Mikołaj Dąbrowski – Amur 
780g.

Na kolejne spławikowe zawo-
dy szkółki wędkarskiej „Linek 
Kroczek” zapraszamy dzieci 26 
czerwca 2016 r. Kolejna tura od-
będzie się pod nazwą „Puchar 
Lata”.

Tekst: Bogdan Kułaczkowski
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Wizyta astronomów z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w I LO

2 czerwca w I Liceum Ogól-
nokształcącym gościliśmy dr 
Agnieszkę Słowikowską oraz 
dr  Krzysztofa Krzeszowskiego 
z Instytutu Astronomii im. Prof.. 
Janusza Gila w Zielonej Górze. 
Głównym powodem wizyty było 
wręczenie nagród naszej uczen-
nicy Celinie Ciecierskiej, która 
zwyciężyła w Konkursie na sce-
nariusz pokazu astronomiczne-
go dedykowanego Planetarium 
Wenus w Zielonej Górze. Celina 
zwyciężyła w swojej kategorii 
wysyłając pracę „Opowieść o 
Kosmosie dla dzieci” bogato ilu-
strowaną ciekawymi zdjęciami. 
Praca dotyczyła powstania, roz-
woju i przyszłości Wszechświata. 
Dodatkowo dyplomy wyróżnie-
nia w XI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Fizyczne Ścieżki orga-
nizowanego przez Narodowe 
Centrum Badań Jądrowych oraz 
Instytut Fizyki Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie oraz za-
jęcia IV miejsca w tegorocznym 
Ogólnopolskim Młodzieżowym 

Seminarium Astronomicznym za 
referat pt. „Pomiar zanieczysz-
czenia światłem nocnego nieba 
w pobliżu miasta Sulęcin” otrzy-
mały Alicja Ciechocka i Klaudia 
Koczara.

Pani dr wygłosiła bardzo inte-
resujący wykład „Drobne ciała w 
Układzie Słonecznym”, którego 
wysłuchali uczniowie klas pierw-

szych.
Wszyscy z niecierpliwością 

oczekiwali jednak następnego 
punktu wizyty. Po prelekcji na 
tarasie szkolnym „polowaliśmy” 
na słońce. Mimo dużego za-
chmurzenia udało się znaleźć 
momenty kiedy nasza gwiazda 
wychylała się zza chmur i doko-
nać jej obserwacji za pomocą te-

leskopu słonecznego z użyciem 
filtra H-alfa. Filtr ten jest wąsko-
pasmowym filtrem optycznym, 
przepuszczającym tylko mały 
wycinek światła widzialnego, z 
czerwonej części widma. Jego 
użycie umożliwia obserwacje 
chromosfery słońca i burzliwych 
procesów zachodzących na jego 
powierzchni.

Mamy nadzieję, że podobne 
wizyty astronomów począwszy 
od nowego roku szkolnego będą 
zdarzały się częściej.

Opiekun kółka astronomicznego
Jerzy Baranowski

SULĘCIN 

Gimnazjaliści z Krzeszyc i uczniowie SP w Trzemesznie najlepsi

Celem turnieju jest podnosze-
nie umiejętności bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogo-
wym przez dzieci i młodzież 
szkolną. Dzięki konkursowi jego 
uczestnicy poznają przepisy i 
zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drogach, kształtują 
partnerskie zachowania wobec 
innych uczestników ruchu oraz 
nabywają umiejętności udziela-
nia pierwszej pomocy przedme-
dycznej. W tym roku w turnieju 
wystartowały 4 drużyny w kate-
gorii szkół podstawowych oraz 5 
drużyn w kategorii szkół gimna-
zjalnych. W kategorii gimnazjów 
zwyciężyła drużyna z Publiczne-

12 maja w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

go Gimnazjum w Krzeszycach 
w składzie: Klaudia Majewicz, 
Dominik Musztyfaga oraz Ja-
kub Dąbrowski. Natomiast w 
kategorii szkół podstawowych 
Szkoła Podstawowa z Trzemesz-
na Lubuskiego w składzie: Se-
bastian Gajdziński, Martyna 
Bajan, Paweł Żarkowski i Mar-
tyna Substyk.

Zwycięskie drużyny będą re-
prezentować Powiat Sulęciński 
w Finale Wojewódzkim Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym. 

Red.

http://astro.ia.uz.zgora.pl/%7Eaga/engage_fnp/rozstrzygniecie-konkursu-na-scenariusz-do-planetarium-wenus/
http://astro.ia.uz.zgora.pl/%7Eaga/engage_fnp/rozstrzygniecie-konkursu-na-scenariusz-do-planetarium-wenus/
http://astro.ia.uz.zgora.pl/%7Eaga/engage_fnp/rozstrzygniecie-konkursu-na-scenariusz-do-planetarium-wenus/
http://astro.ia.uz.zgora.pl/%7Eaga/engage_fnp/rozstrzygniecie-konkursu-na-scenariusz-do-planetarium-wenus/
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Na sygnale  

Na krajowej 22 pędził 224 
km/h

26 maja policjanci z sulęciń-
skiej komendy w nieoznakowa-
nym radiowozie monitorowali 
drogę krajową nr 22. Około 
godz. 19.30 w rejonie miejsco-
wości Wałdowice zauważyli 
motocyklistę jadącego z dużą 
prędkością. Po jej zmierzeniu 
okazało się, że kierowca swo-
ją yamahę rozpędził do 224 
km/h, w miejscu gdzie obowią-
zuje ograniczenie do 90 km/h. 
Po chwili policjanci zatrzymali 
31-letniego mężczyznę do kon-
troli. Mieszkaniec województwa 
wielkopolskiego za popełnio-
ne wykroczenie został ukarany 
mandatem w wysokości 500 zł. 
Na jego drogowe konto wpłynę-
ło także 10 punktów karnych. 

Policjanci przypominają, że 
nie ma taryfy ulgowej dla kie-
rowców, którzy naruszając 
przepisy ruchu drogowego za-
grażają bezpieczeństwu innym 
uczestnikom ruchu. Przy tak 
dużych prędkościach niewielka 
nawet nierówność może dopro-
wadzić do poślizgu i wypadku. 
Szanse na wyjście z niego bez 
obrażeń są niewielkie. 

Pirat drogowy stracił prawo 
jazdy

31 maja o godz.10.05 w Sulę-
cinie na ul. 3-go Maja policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP w Sulęcinie zauważyli kie-

rującego samochodem oso-
bowym marki Nissan Primera, 
który w terenie zabudowanym 
jechał z dużą prędkością. Funk-
cjonariusze natychmiast udali 
się za tym pojazdem. Kierujący 
Nissanem wyjeżdżając z Sulę-
cina w kierunku miejscowości 
Długoszyn popełnił kolejne 
wykroczenia tj. wyprzedzał sa-
mochód ciężarowy na przejściu 
dla pieszych przy tym przekra-
czając linię podwójną ciągłą. 
Manewr wykonywał na ostrym 
zakręcie dodatkowo stwarzają 
potencjalne zagrożenie, mogą-
ce skutkować zderzeniem czoło-
wym. Podczas dalszej jazdy nie 
zatrzymał się na przejeździe ko-
lejowym ignorując znak „Stop”. 
Po przejechaniu około 5 km z 
nadmierną prędkością policjan-
ci zatrzymali pirata drogowego. 

27-letni mieszkaniec Sulęcina 
stracił prawo jazdy. Za rażące 
naruszenie przepisów ruchu 
drogowego policjanci odstąpili 
od ukarania go mandatem kar-
nym kierując wniosek o ukara-
nie do Sądu.

25-latek odpowie za kra-
dzież

Policjanci Wydziału Kryminal-
nego KPP w Sulęcinie w trakcie 
pracy operacyjnej ustalili spraw-
cę włamania do mieszkania na 
terenie gminy Krzeszyce. Jak 
się okazało mężczyzna w listo-
padzie 2015 roku włamał się do 
budynku, skąd zabrał skrzynkę 
oraz torbę z różnymi narzę-
dziami naprawczymi. Policjanci 
skontaktowali się z właścicielem 
tego domu, gdyż ten nie zgłosił 
zdarzenia na policji, ponieważ 

przebywał za granicą. Pokrzyw-
dzony wycenił straty na łączną 
wartość 1500 złotych.

5 maja policjanci zatrzymali 
25-letniego mężczyznę. Pod-
czas przesłuchania w budyn-
kach gospodarczych mężczyzny 
policjanci znaleźli skradzione 
przedmioty. Mieszkaniec gminy 
Krzeszyce przyznał się do po-
pełnienia przestępstwa. 6 maja 
br. policjanci przedstawili męż-
czyźnie zarzut kradzieży z wła-
maniem.

Za kradzież z włamaniem ko-
deks karny przewiduje karę po-
zbawienia wolności od roku do 
10 lat.

Policjanci dołączyli do akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”

1 czerwca przedstawiciele 
służb mundurowych, instytucji 
samorządowych oraz uczniowie 
z sulęcińskich szkół spotkali się 
w Przedszkolu nr 2 im. Małych 
Odkrywców w Sulęcinie, przy-
gotowując dla dzieci specjalny 
prezent z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowany w ramach Ogól-
nopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom.  Tradycją stało się, że 
każdego roku w takich przedsię-
wzięciach uczestniczą policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie.   W tym wyjątkowym 
dniu maluchom wiersz przeczy-
tał Komendant Powiatowy Poli-
cji w Sulęcinie kom. Fabian Ro-
gala. Dzieci z zainteresowaniem 
wysłuchały czytanych przez do-
rosłych bajek, wierszy i baśni, a 
dla zaproszonych gości był to 
czas miłych wspomnień i po-
wrotu do czasów dzieciństwa.

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

Działki przy  
ul. Okopowej

w Sulęcinie
 Tel. 608 275 272

70 tys,- 70 tys,- 75 tys,-
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Dzień Dziecka nad jeziorem Ostrowskim

Do udziału w Wędkar-
skim Dniu Dziecka zgłosi-
ło się 40 małoletnich za-
wodniczek i zawodników. 
Wśród nich były dzieci z 
kół nr 1 i 3 „Gumoplast” w 
Sulęcinie oraz z zaprzy-
jaźnionych kół Niemiec-
kich. Już od wczesnych 
godzin rannych 5 czerwca 
nad jeziorem Ostrowskim 
było gwarno i wesoło. 
Wszystkich rozgrzewało 
piękne, bardziej letnie niż 
wiosenne słońce i obiet-
nica dobrej zabawy. Na 
początkujących wędkarzy 
czekały słodkości i napoje, 
które tego dnia cieszyły 
się szczególnym powo-
dzeniem. W czasie gdy 
maluchy dokazywały na 
plaży i pomoście, ich opie-
kunowie snuli między sobą 
opowieści o złapanych 
okazach ryb i spekulowali, 
które stanowisko będzie 
tego dnia najlepsze. Za-
nim jednak rozpoczęły się 
zawody młodzi moczy-
kije zostali zaproszeni na 

śmiechnięte i szczęśliwe buźki początkujących wędkarzy to największa nagroda dla organizatorów Wędkarskie-
go Dnia Dziecka w Kole nr 1 PZW w Sulęcinie. Była nutka rywalizacji i mnóstwo dobrej zabawy. Tego dnia wszyscy 
byli zwycięzcami.

szkolenie, które poprowa-
dzili wiceprezesi Koła Sła-
wek Matelski i Krzysztof 
Kuzajewski. Była to dla 
niektórych powtórka z 
„materiału” przerabianego 
podczas Szkółki wędkar-
skiej dla dzieci i młodzieży, 
którą Koło zorganizowało 
w tym roku. Wreszcie po 
słowie wstępnym wice-
prezesa K. Kuzajewskiego 
przystąpiono do losowa-
nia pomostów. Dzieci zo-
stały podzielone na dwie 
grupy – do 10 lat i powyżej. 
Te młodsze łowiły godzinę, 
starsze półtorej godziny. 
W siatkach dominowały 
krąpiki, leszczyki i płotecz-
ki. Po zważeniu ryb, które 
wróciły z powrotem do 
wody, wszyscy z udali się 
ponowie na plażę. Tam na 
strudzonych wędkarzy już 
czekały kolejne specjały i 
mini park linowy przygo-
towany przez harcerzy z 42 
DW „Ventus”. 

Wszyscy uczestnicy za-
wodów otrzymali tego 

dnia takie same nagrody. 
Jedynie pięć pierwszych 
osób z każdej grupy wie-
kowej zostało dodatkowo 
uhonorowanych puchara-
mi. Najlepsze wyniki w gru-
pie młodszej odnotowali 
kolejno: Rafał Szarzec, 
Jakub Blauciak, Zuzan-
na Piotrowska i Domi-
nik Matelski (ex aequo), 
Milena Gierońska, Maja 
Radzi, Dawid Sobczak, 
Michał Pulka i Sebastian 
Zawadzki (ex aequo), Ju-
lian Kluwak i Tom Patzig 
(ex aequo). Największą 
rybę złapał Jakub Blauciak 
i był to karaś o wadze 470 
g. W grupie powyżej 10 
lat najwyższe wyniki osią-
gnęli: Kornelia Sobczak, 
Hubert Gieroński, Ja-
kub Kartawik, Wojciech 
Pulka, Hubert Czewiuk, 
Jakub Kruziński, Emilia 
Marton, Maksymilian 
Sobczak, Paul Prufer, 
Wiktor Kuzajewski. Na-
większa ryba – leszcz o wa-
dze 480 g trafił się Huber-

towi Gierońskiemu. 
Ogłoszenie wyników nie 

było końcem dobrej zaba-
wy i niespodzianek tego 
dnia. Na dzieci czekały róż-
ne konkurencje sprawno-
ściowe i kolejne nagrody.

Jak zwykle podczas mię-
dzynarodowych imprez 
wędkarskich organizowa-
nych przez „Jedynkę” nie 
obeszło się bez tłumacza. 
Zadanie to wypełniał wzo-
rowo Eduard Diłanian. 
Szczególne podziękowa-
nia należą się zarządom 
kół nr 1 i nr 3 PZW w Sulęci-
nie. Impreza nad jeziorem 
Ostrowskim to efekt ich 
bezinteresownej pracy.

Nie obeszłoby się rów-
nież bez wsparcia wspa-
niałych sponsorów, wśród 
których znaleźli się:
Stowarzyszenie „Wodny 
Świat” Lokalna Grupa Ry-
backa, ZO PZW Gorzów 
Wlkp., Koło nr 1 PZW Su-
lęcin, Koło nr 3 PZW Gu-
moplast, Koła Niemieckie 
– Fristenwalde ,Beskow, 

INTERMARCHE Sulęcin- p. 
Adam Siwiński, producent 
zanęt firma ELDORADO 
Ewa Zasadzka, firma SILAR 
p. Kornacki, firma LEKS, 
CZG-12, sklep AGNES 24, 
sklep DOMUS.

Tekst i foto: Adam 
Piotrowski

(Więcej zdjęć na 
www.przekrojlokalny.pl)
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CZERWIEC
06.06-12.06 - Apteka  „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
13.06-19.06 -Apteka Centrum Zdrowia przy ul. Pineckiego 1 w Sulęcinie
20.06-26.06 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
27.06-03.07 - “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie

LIPIEC
04.07-10.07 - Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a 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)

PRZEKRÓJ POLECA:

SULĘCIN  / TRZEMESZNO LUB.

Mieszkańcy ul. Ogro-
dowej w Trzemesznie 
będą korzystać ze 
zmodernizowanej 
drogi

9,9 proc. osób było zarejestrowanych 
na koniec kwietnia jako bezrobotne w 
naszym regionie. Ten rekordowo niski 
wynik (pierwszy raz w historii regionu 
jednocyfrowy!) jest mniejszy o 2,2 proc. 
od wskaźnika w ubiegłym roku w tym sa-
mym okresie. Najmniej bezrobotnych jest 
w Gorzowie Wlkp. (5,1 proc.) i w powiecie 
słubickim (5,5 proc.) Najwyższy poziom 
bezrobocia zanotowano w powiecie ża-
gańskim i nowosolskim (16,7 proc.). Na 
terenie działania Przekroju najgorzej jest 
w powiecie międzyrzeckim (15,7 proc.). 
W powiecie sulęcińskim poziom bezro-
bocia wynosił 11,7 proc.                       (SAM)

W SKRÓCIE:

17 maja Zarząd Województwa Lubu-
skiego zatwierdził listę rankingową ope-
racji typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”. Projekty, które znalazły się na 
liście, otrzymają dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 
269.368,00 zł przyznano m.in. projektowi 
gminy Sulęcin, dotyczącemu przebudo-
wy ul. Ogrodowej w Trzemesznie Lubu-
skim. Głównym celem zadania, którego 
wartość określono na ponad 423.000 zł, 
jest poprawa infrastruktury drogowej 
w Trzemesznie Lubuskim, a tym samym 
poprawa komfortu osób korzystających 
z przebudowywanej drogi, w tym m.in. 
mieszkańców ul. Ogrodowej, członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nauczy-
cieli i rodziców dowożących dzieci do 
Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubu-
skim.                                                              (UM)

REGION

Jednocyfrowe 
bezrobocie  
w Lubuskiem

28 maja na sulęcińskim Orliku rozegra-
no turniej GOZPN. Na boiskach zmagali 
się młodzi zawodnicy ze Stali Sulęcin 
oraz po dwa zespoły PAP Bosko i Czar-
nych Witnica. Na stopniach podium 
stanęli kolejno: Witnica I, Stal Sulęcin 
oraz PAP Bosko I. Najlepszym piłkarzem 
turnieju został Szymon Dębon ze Stali 
Sulęcin a najlepszym bramkarzem Filip 
Błaszkiewicz z Bosko II.                       (SAM)

SULĘCIN

Witnica najlepsza
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