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Budżet obywatelski: 
kto może głosować? 

SULĘCIN 

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

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

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

Na zadania zgłoszone do tegorocznego budżetu oby-
watelskiego gminy Sulęcin mogą głosować już 16-lat-
kowie (oczywiście zamieszkali na terenie gminy), ale 
tylko ci urodzeni maksymalnie 27 stycznia 2010 r. Przy-
pominamy, że głosowanie trwa do 30 września 2016 r.

W numerze:

STR. 22

95 755 39 15

>> cd. na s.  9

W poprzednim numerze Prze-
kroju Lokalnego podaliśmy in-
formację, że w głosowaniu nad 
zadaniami zgłoszonymi do tego-
rocznej edycji Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Sulęcin mogą 
głosować również 16-latkowie. 
Zadzwonił jednak do nas sołtys 
Trzemeszna Lubuskiego Jerzy 
Koza i słusznie zwrócił uwagę, 
że to zbyt mało precyzyjna infor-
macja. O dokładne wyjaśnienie 

poprosiliśmy zastępcę burmi-
strza Sulęcina Iwonę Walczak: 
- Głosować mogą osoby, które 
ukończyły 16 lat maksymalnie 27 
stycznia 2016 r. Jest to dzień, w 
którym rozpoczęliśmy konsultacje 
w sprawie Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Sulęcin na 2017 r. i tę 
datę uznaliśmy za graniczną jeżeli 
chodzi o możliwość głosowania. 

Adam Piotrowski

STR. 10

ROZMOWA PRZEKROJU

STR. 4

Dom Wczasowy w ŚWINOUJŚCIU 
zatrudni do pracy:

Kucharkę/kucharza, 
pomoc kuchenną, 
kelnerkę/kelnera 

Zapewniamy wynagrodzenie i pełne 
utrzymanie z zakwaterowaniem.

Tel. 502 781 231

Kolejne sto-
warzyszenie 
zwróci pienią-
dze z dotacji?

SULĘCIN 

Chodzi o projekt „Aktywni Lu-
buszanie – warci zachodu” re-
alizowany przez Grochowiaków 
w 2014 r. w ramach Funduszu 

Z informacji przesłanych 
nam z Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wynika, że Stowa-
rzyszenie Grochowiacy z 
Grochowa będzie musia-
ło zwrócić niespełna 100 
tys. dotacji.

Oszuści podszywają 
się pod pracowni-
ków ZUS

REGION

Pod prąd...
Rozmowa z Łukaszem Łycz-
kowskim o „muzykowaniu” 
w małym Sulęcinie, pla-
nach, marzeniach i poglą-
dzie na życie.

POWIAT SULĘCIŃSKI

Kierowali na po-
dwójnym gazie! 
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Dziurawe drogi, chylące się 
i pofalowane nienaturalnie 
dachy, odrapane elewacje, 
rozwalone płoty, szalone kon-
trasty – z jednej strony bo-
gactwo (wąska grupa ludzi), z 
drugiej przytłaczająca bieda 
(zdecydowana większość). Do 
tego niskie pensje, wysokie 
ceny, wszechobecna korupcja. 
Czego przedstawiłem obraz? 
To Ukraina i w dużej mierze 
Bułgaria. Te dwa kraje miałem 
okazję w tym roku odwiedzić 
i są to moje osobiste obser-
wacje. Nie piszę o tym, by się 
pastwić nad Ukraińcami czy 
Bułgarami, bo jest mi ich po 
ludzku szkoda, ale żeby zro-
bić małe porównanie do Pols-
ki. Owszem, nie żyjemy może 
jeszcze jak Niemcy czy inne 
kraje zachodnie, ale niech mi 
nikt nie wciska, że Polska jest 
w ruinie. 

Gdy po wizycie na Ukrain-
ie i w Bułgarii przejeżdżałem 
przez nasz kraj, to aż miło było 
popatrzyć na zadbane obejś-
cia, piękne domki, ocieplone i 
pomalowane bloki, wyremon-
towane szpitale i szkoły. W 
każdym mieście i niemal każdej 
wiosce stoi tablica z informacją 
o przeprowadzonej inwestycji 
z udziałem środków z Unii Eu-
ropejskiej. Bezrobocie w lipcu 
sięgnęło najniższego od lat 
poziomu 8,6 proc. I nie jest to 
z pewnością efekt ostatniego 
półrocza. To głównie zasługa 
pracowitości, pomysłowości i 
zaradności zwykłych Polaków. I 
gdzie ta Polska w ruinie? 

Na początku lat ’90 razem 

z Bułgarią i Ukrainą gospo-
darczo zaczynaliśmy z podob-
nego poziomu. Dziś dzieli nas 
przepaść. Dziś śmiało mogę 
powiedzieć, że opłacały nam 
się trudne i niepopularne re-
formy Balcerewicza. Tego 
samego, który stoi teraz na 
czele doradców od gospodar-
ki premiera Ukrainy. Chcą prz-
estawić ukraińską gospodarkę 
na podobne tory, jak miało to 
miejsce w Polsce 25 lat temu. 
Obecna ekipa rządząca próbuje 
nas jednak przekonać, że przed 
nimi Polską kierowali wyłącznie 
nieudacznicy i złodzieje. To 
gdzie ta Polska w ruinie? 

Owszem jest jeszcze sporo 
obszarów do nadrobienia, ale 
to naturalne, że wszystkiego 
nie da się zrobić od razu. Była 
też masa błędów poprzednich 
ekip rządzących, ale kto nic robi, 
ten ich nie popełnia. Ktoś może 
nam zarzucić, że jesteśmy dzi-
siaj wyrobnikiem Europy, i że w 
naszym kraju w wielu branżach 
ma miejsce ostatni, produkcy-
jny etap. Ja jednak odpowiem, 
że to dobrze od czegoś zacząć, 
i że rynek pracy ukierunkowany 
na pracownika już powoduje 
podniesienie pensji i z pewn-
ością wkrótce będzie jeszcze 
lepiej. Ktoś może narzekać na 
tysiące tirów rozjeżdżających 
nasze drogi. Ja jednak odpow-
iem, że to dobrze świadczy, bo 
na drogach Ukrainy i Bułgarii 
nie ma ich prawie w ogóle. Ktoś 
może zarzucić, że w ostatnich 
latach z Polski na 37 mln ludzi 
za pracą wyjechało 3 mln. Ja 
jednak odpowiem, że z Bułga-

rii na 9 mln mieszkańców wy-
jechało 2,5 mln (praktycznie 
całe młode pokolenie). I to jest 
dramat. I gdzie ta Polska w 
ruinie?

Najważniejsze teraz, 
żeby tego wszystkiego co 
osiągnęliśmy nie zmarnot-
rawić. Nie spowolnić tempa 
naszego rozwoju. Może więc 
to i dobrze, że prezydent An-
drzej Duda zrobił w konia 
„frankowiczów” i nie dotrzymał 
obietnicy wyborczej o prze-
walutowaniu kredytów, bo 
to by zrujnowało finansowo 
polską bankowość. Może to 
i dobrze, że pomimo upływu 
czasu na tabeli obietnic rządu 
PiS (publikowanej przez nas 
od prawie roku) nadal króluje 
kolor czerwony, bo jak zacznie 
zamieniać się na zielony, to je-
stem pewien, że nasz kraj cze-
ka spektakularna klęska finan-
sowa. Więc niech tych obietnic 
nie spełniają. Tylko dlaczego 
je dawali? Na to pytanie niech 
nasi szanowni czytelnicy 
odpowiedzą sobie sami.

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 na sprzedaż:
• działka w Miechowie
• działki w Garbiczu
• mieszkanie w Lubniewicach
• młyn ul. Młynarska
• dom ul. Okopowa
• dom ul. Sienkiewicza
• pół domu w Smogórach
• 3 domy w Torzymiu
• mieszkanie Os. Żubrów
• dom w Miechowie
• domy szeregowe Sulęcin ul. 

Młynarska
• 3 działki w Torzymiu
• 5 działek w Bielicach
• domy-Sulęcin ul.Wiejska, 

Dębowa
• działka w Trzemesznie
• mieszkanie ul. Fabryczna
• 2 mieszkania ul. Dudka
• 7 działek bud. - Lubniewice
Do wynajęcia:
• boksy sprzedażne przy ul. 

Kupieckiej
• domki handlowe obok „Baj-

ki”
• dom w Lubniewicach
• dom w Sulęcinie
• kompleks handlowy w Su-

lęcinie
 \
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 działkę budow-
laną w Sulęcinie przy 

ul. Sienkiewicza. 7 arów. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 722 139 072

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe (56 m2) na 

parterze w Lubniewicach 
na os. Słowiańskim. Blisko 

szkoła, jeziora. Mieszkanie w 
b. dobrym stanie. Cena 160 

tys. zł.  Tel. 790 237 918

Gdzie ta Polska w ruinie?
Poszukuję pracowni-

ka ochrony (dozoru) w 
okolicach Sulęcina (bez 

specjalnych kwalifikacji). 
Mile widziane orzeczenie 

o niepełnosprawności. 
Konieczny własny środek 

transportu. 
Tel. 512 252 866

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

- 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!

,,Błogosławieni miłosierni” – Światowe Dni Młodzieży w Polsce 
KRAJ

Ostatni pielgrzym wrócił już chyba do siebie po Światowych Dniach Młodzieży, które w dniach 27-31 lipca odbyły się w Polsce. Przebrzmiały 
relacje radiowe, prasowe  i telewizyjne. Zakończył się etap podsumowań i ocen. Wszystko to już czas miniony, poza tym, co zostało w ser-
cach i umysłach uczestników. 

Gdzie ta Polska w ruinie?
Według metryki urodzenia nie 

można powiedzieć o mnie mło-
dzież, ale młodość, to przecież 
stan ducha. Z uwagą śledziłam 
na ekranie telewizyjnym każdy 
dzień ŚDM, aby w ostatnim dniu 
dołączyć do młodzieży zgroma-
dzonej w Brzegach. Po całonoc-
nej podróży i wielu kilometrach 
pieszej wędrówki dotarliśmy na 
miejsce. Rzeczywistość przero-
sła nasze najśmielsze oczeki-
wanie. Od razu zachwyciła nas 
atmosfera, która tam panowała. 
Uśmiechnięte twarze uczestni-
ków i serdeczność na każdym 
kroku mówiły więcej, niż słowa. 
Punktem kulminacyjnym była 
msza święta pod przewodnic-
twem papieża Franciszka. Na-
wiązując do czytanej ewangelii 
wskazał młodym, że słowa Chry-
stusa do Zacheusza: „Dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu” (Łk 
19, 5) skierowane są do każdego 
z nas. Pan nie chce zostać tylko 
w tym pięknym mieście czy w 

miłych wspomnieniach, ale chce 
przyjść do naszego domu, być 
obecnym w naszym codziennym 
życiu: w nauce, studiach i pierw-

szych latach pracy, przyjaźniach i 
uczuciach, planach i marzeniach. 
Młodzi przyjęli słowa papieża z 
entuzjazmem. Z pewnością za-
padną one w ich pamięć i serce. 

Doskonale podczas ŚDM spi-

sywały się służby medyczne i 
porządkowe. Utrudzona powró-
ciłam do swojego domu, ale to, 
co przeżyłam zostanie w moich 
wspomnieniach i w sercu. 

Uczestniczka ŚDM

Papież Franciszek przechodzi przez Bramę Świętą na Campusie Miseri-
cordiae w Brzegach pod Krakowem 30 lipca 2016 r.
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Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133

Zapraszają: senator RP Władysław Komarnicki, poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes SML Adam Piotrowski

Zostań królową disco!
LUBNIEWICE

Postaw na kreatywność, baw 
się stylizacją, daj się ponieść go-
rączce tej sobotniej nocy. Zostań 
królową disco.

Powołane jury wybierze trzy 
laureatki, które otrzymają nastę-
pujące tytuły:

• Miss Lubniewic 2016
• I Vice Miss Lubniewic 2016
• II Vice Miss Lubniewic 2016
Dokumenty należy wysłać w 

formie elektronicznej na adres 
e-mail: promocja@lubniewice.pl 
do dnia 15.08.2016 r.;

Konkurs przebiega pod ha-
słem „Disco Sandacz”, każde z 
wyjść nawiązuje do jednego z 
przebojów disco lat 70,80,90. W 

Jesteś odważna, masz poczucie humoru, dystans, skończyłaś 18 lat, a swoją urodą 
każdego zachwycasz? To czekamy właśnie na Ciebie. Zapraszamy wszystkie Panie 
do udziału w wyborach Miss Lubniewic 2016. Konkurs jest otwarty dla wszystkich 
odważnych pań i odbędzie się 20 sierpnia podczas Święta Sandacza w Lubniewi-
cach.

nazwie poszczególnych wyjść 
zawarto jego tytuł. Kandydatki 
na Miss przygotowują stroje i 
stylizacje nawiązujące do stylu 
wykonawców tychże przebojów.

:
- I wyjście- Dancing Queen.
- II wyjście- Disco like a prayer.
- III wyjście- Wannabe...what 

do you want ?

Wyjście finałowe- Królowa Di-
sco

Uczestniczki konkursu, liczymy 
na Waszą kreatywność i poczucie 
humoru. Wszystkie kandydatki 
będą malowane i czesane przez 
profesjonalnych stylistów. Lau-

reatki otrzymają korony, szarfy 
oraz nagrody rzeczowe finanso-
wane ze środków Euroregionu 
Pro Europa Viadrina.

Miss Lubniewic 2016 otrzyma 
nagrodę specjalną – voucher o 
wartości 3 tysięcy złotych ufun-
dowany przez BOSS Browar Wit-
nica i do wykorzystania w Biurze 
Podróży Jacek Czopor Między-
rzecz. 

Oprócz tego na te, które naj-
bardziej zachwycą jury, czeka 
wiele dodatkowych, cennych 
nagród.  

Aleksandra Górecka

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Sulęcin,

SULĘCIN

uprzejmie przypominamy o trwającym głosowaniu na zadania 
zgłoszone do realizacji w  ramach Budżetu Obywatelskiego na 
2017 rok. Lista zadań, na które można oddać swój głos, dostęp-
na jest na stronie internetowej www.sulecin.pl w zakładce Budżet 
Obywatelski. Karty do głosowania na wybrane przez siebie zada-
nie można pobrać z gminnej strony internetowej, a także w Urzę-
dzie Miejskim w Sulęcinie (pokój nr 42 i pokój nr 26) oraz u sołty-
sów i Przewodniczącego Miejscowości Wędrzyn. 

Głosowanie na zadania zaproponowane do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zakończy się 30 września 
2016 r. o godzinie 14.30. Każdy z mieszkańców Gminy Sulęcin 
może oddać głos tylko na jedno wybrane przez siebie przedsię-
wzięcie. Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy 
Sulęcin, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego, czyli 27 stycznia 2016 r., mieli ukończone 16 lat.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane w październiku, a 
zadania, które uzyskają największą liczbę głosów i których łączna 
wartość nie przekroczy kwoty 300.000 zł, zostaną wpisane do pro-
jektu budżetu Gminy Sulęcin na 2017 rok. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu! 

UM Sulęcin

Oszuści podszywają się 
pod pracowników ZUS

REGION

Niełatwo dokładnie opisać 
ten złodziejski proceder, po-
nieważ oszuści działają na kilku 
frontach. Ofiarą oszustwa może 
stać się każdy, niezależnie od 
wieku.

Odwiedzają w domu
Osoby podające się pracow-

nika ZUS chodzą po domach i 
proponują wyższą emeryturę 
bądź jednorazowy dodatek w 
zamian za wypełnienie formu-
larza. W rzeczywistości formu-
larz ma służyć do zaciągnięcia 
kredytu. Inni oszuści z kolei pro-
szą o pokazanie dokumentów, 
a w międzyczasie zagadują i 
okradają niczego nieświadomą 
ofiarę.

- Wizyta pracownika ZUS poza 
siedzibą urzędu jest stosowa-
na tylko w dwóch wypadkach. 
Pierwszy z nich ma miejsce, gdy 

Po oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta”, pojawiło się kolejne – „na pracow-
nika ZUS”. Scenariuszy jest wiele, jednak wszystkie łączy to samo, oszuści podają się 
za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

przebywamy na zwolnieniu le-
karskim i urzędnik chce skontro-
lować czy wykonujemy zalece-
nia lekarskie. Drugi przypadek 
to kontrola przedsiębiorców w 
miejscu pracy, jest ona jednak 
wcześniej zapowiadana – tłu-
maczy Agata Muchowska, Re-
gionalny Rzecznik Prasowy ZUS 
Województwa Lubuskiego. 

O każdej próbie oszustwa na-
leży niezwłocznie powiadomić 
policję. Jeżeli mamy wątpli-
wość co do tożsamości osoby 
podającej się za pracownika 
ZUS, można zadzwonić do Za-
kładu i poprosić o weryfikację.

Oszukują przez internet
Oszuści działają także w sieci. 

Do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych zgłaszają się przedsię-
biorcy, którzy otrzymują pocz-
tą elektroniczną informację o 

błędnym rozliczeniu składek 
na ubezpieczenie społeczne i 
prośbę o skorygowanie wpła-
ty. Takie wiadomości mogą za-
wierać wirusy, dlatego Zakład 
apeluje o kasowanie tego typu 
e-maili.

- Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych nie wysyła do swoich klien-
tów informacji drogą mailową, 
chyba, że klient sam wybrał taką 
metodę kontaktu. Jednak w ta-
kim przypadku jest to kontakt 
wyłącznie z jego indywidualnym 
opiekunem – mówi rzecznik 
prasowy. 

Jeśli więc zobaczymy taki 
mail należy go jak najszybciej 
skasować. W razie jakichkol-
wiek wątpliwości można zgło-
sić się do najbliższej placówki 
ZUS.

PL

Przebudowa drogi gminnej 
w Długoszynie

SULĘCIN

W sierpniu ogłoszony zostanie 
przetarg na przebudowę drogi 
gminnej prowadzącej do bu-
dynku wielorodzinnego w Dłu-
goszynie. W ramach zadania, 
którego realizację przewidziano 
na wrzesień i  październik, pla-
nuje się na wykonanie nowej 
nawierzchni drogi z betonowej 
kostki brukowej (na odcinku ok. 
110 m) oraz z płyt ażurowych 
(na odcinku ok. 70 m) wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. In-
westycja zostanie sfinansowana 
ze środków przyznanych Sołec-
twu Długoszyn w ramach poro-
zumienia zawartego pomiędzy 
sołectwem, a Gminą Sulęcin 
w  związku ze zlokalizowaniem 
na terenie sołectwa siedziby Ce-
lowego Związku Gmin CZG-12. 

UM Sulęcin

Przebudowa ulicy Willowej
SULĘCIN

Już w sierpniu rozpoczną się 
prace przy przebudowie ul. 
Willowej na odcinku od skrzy-
żowania z ulicą Brzozową do 
skrzyżowania z ulicą Bukową. 
W ramach inwestycji o war-
tości 831.539,13 zł wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia 
asfaltowa drogi i chodnik po 
stronie budynków mieszkal-
nych. Wybudowana zostanie 

także kanalizacja deszczowa. 
W wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego 
na wykonawcę inwestycji wy-
brana została firma „Sulbruk” 
Piotr Buczkowski. Inwestycja 
zostanie zakończona w połowie 
listopada. 

UM Sulęcin

http://www.sulecin.pl


5nr 8(56)/2016 11 sierpnia 2016

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Sulęcin,

SULĘCIN

Przebudowa drogi gminnej 
w Długoszynie

SULĘCIN

Przebudowa ulicy Willowej
SULĘCIN
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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

Aktywni seniorzy
SULĘCIN / TURSK

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.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI
MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23

TEl. 503 372 586

Aktywność człowieka jest spo-
sobem jego porozumiewania 
się z innymi ludźmi i otaczają-
cym ich światem. Nabiera ona 
szczególnego znaczenia wraz z 
upływem życia. Dla zachowania 
dobrego samopoczucia i zdro-
wia nie wystarcza zaspokojenie 
podstawowych potrzeb. Bardzo 
ważne jest dalsze prowadzenie 
aktywnego życia oraz konty-
nuowanie i rozwijanie nowych 
form działalności zarówno kultu-
ralnej jak i rekreacyjnej. Dlatego 
też Stowarzyszenie Przyjaciół 
Turskiego Domu we współpracy 

z Domem Pomocy Społecznej w 
Tursku od 27 czerwca br. realizu-
je projekt pn: „ Kultura i sztuka 
to jest to, czego nasz Senior szu-
ka” w ramach dofinansowania z 
Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych ASOS 2014-2020. Ce-
lem niniejszego zadania jest 
przeciwdziałanie marginalizacji i 
izolacji osób starszych zamiesz-
kujących dps, uatrakcyjnienie 
oferty kulturalnej i rekreacyjnej, 
a także integracja i współpra-
ca międzypokoleniowa. Już w 
pierwszym tygodniu lipca w 

ramach projektu Podopieczni z 
dps byli w kinie „Helios” w Gorzo-
wie Wlkp., a przed nimi jeszcze 
teatr, muzeum, kręgielnia, warsz-
taty decoupagu oraz spotkania 
integracyjne i międzypokole-
niowa wymiana doświadczeń w 
ramach jesiennych obchodów 
Tygodnia Seniora.

DPS Tursk

Projekt dofinansowany ze 
środków Programu Rządowego 
na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-
2020

Sukces młodych 
literatek z I LO

SULĘCIN / TURSK

Czerwiec to miesiąc, w którym 
rozpoczęły się wakacje, ale rów-
nież to czas rozstrzygnięcia kon-
kursów odbywających się wła-
śnie w tym miesiącu. Pracownia 
Mitopoetyki i Filozofii Literatury 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
ogłosiła lubuski konkurs literac-
ki na najlepsze opowiadanie z 
elementami grozy Strach, któ-
ry nie straszy. Jego celem było 
wzbogacenie edukacji literackiej 
młodych Lubuszan i wyłonienie 
spośród nich talentów literac-
kich. Przedsięwzięcie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, gdyż 
udział zadeklarowało 438 osób 
z 72 jednostek oświaty. Tym bar-
dziej miło nam poinformować, 
że wśród tak zacnego grona aż 5 
uczennic z I LO im. A. Mickiewi-
cza zdobyło tytuł laureata i jury 
wyróżniło ich prace. Są to: Iwona  

Babirowska (kl. I a), Celina Cie-
cierska (kl. I a), Patrycja Gowo-
rek (kl. I a), Joanna Lubecka  (kl. 
I a) oraz Karolina Rydygier (kl. II 
c) - nauczycielem języka polskie-
go, przygotowującym je do kon-
kursu, była p. Iwona Grzegorek. 
Oryginalną formą nagrody jest 
umieszczenie najciekawszych 
tekstów w pierwszej antologii 
pokonkursowej. 

Jesteśmy dumni z naszych 
uczennic, cieszymy się, że roz-
wijają się kolejne talenty, tym ra-
zem literackie. Wierzymy, że nie 
jest to ostatnie słowo naszych 
uczennic i będziemy mogli czy-
tać ich teksty w kolejnych kon-
kursach lub książkach. 

I LO w Sulęcinie

W SKRÓCIE:

4 sierpnia nastolatek z Długo-
szyna między szóstą o siódmą 
rano pojawił się nad jeziorem 
Pierwszym w pobliżu Sulęcina. 
- Powiedział z daleka dzień do-
bry, a następnie wszedł do wody 
w ubraniach. Później cofnął się, 
rozebrał, rozwalił swój telefon ko-
mórkowy i wszedł do wody jesz-
cze raz – relacjonuje nam węd-
karz, który w tym czasie łowił 
nad jeziorem ryby. Po drugim 
wejściu świadek szybko stracił 
nastolatka z oczu. Wtedy razem 
z innym wędkarzem wezwa-
li służby ratownicze (sami nie 
byli w stanie ratować chłopaka, 
bo są już w podeszłym wieku i 
schorowani). Nastolatek nieste-
ty utonął. 

(SAM)

Dziewiętnasto-
latek popełnił 
samobójstwo?
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„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

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

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

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

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

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

www.bs.osno.sgb.pl

Szczegółowe informacje znajdują 
się w Regulaminie Loterii na stronie 

internetowej www.lokatasgb.pl

Lokata promocyjna SGB Lato 2016 
trwa od 18.07.2016 do 14.10.2016

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zapraszamy do naszych placówek:

Bądź na bieżąco z pracą Senatu!
KRAJ / REGION

Senator RP Władysław Komarnicki zachęca do odwiedzenia swojej strony inter-
netowej www.senatorkomarnicki.pl. Na niej znaleźć można wszystkie informacje 
dotyczące pracy senatora w wyższej izbie parlamentu oraz w terenie.

Senator Władysław Komar-
nicki zasiada w dwóch stałych 
komisjach: Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności oraz 
Nauki, Edukacji i Sportu. – Wy-
bór nie był trudny – mówi sen-
ator – wynika z racji mojego 
zawodowego życiorysu i doświ-
adczenia. Jestem przekonany, 
że w tych komisjach na coś się 
jeszcze przydam – podkreśla. 
Dodatkowo senator bierze ud-
ział w pracach trzech zespołów 
parlamentarnych: Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Ameryki 
Środkowej i Karaibów, Lubus-
kiego Zespołu Parlamentarne-
go i Parlamentarnego Zespołu 
ds. Energetyki. 

Na stronie internetowej sen-
atora znaleźć można projekty 
ustaw, które aktualnie proce-
duje Senat. W razie potrzeby 
kontaktu z biurem senatora 
znajdziemy tam również pełne 
dane adresowe. 

Red.

OŚNO LUBUSKIE

Weekend z triathlonem

Pierwszego dnia zawodów 
przewidziany jest wyścig cross-
triathlon oraz sztafeta rodzinna 
(po 3 osoby) na dystansie: pły-
wanie – 300 m, rower – 11,5 km, 
bieg – 2,5 km. W niedzielę na 
dłuższych dystansach zawodni-
cy będą rywalizować w kategori-
ach 1/8 Ironmann i 1/4 Ironman. 
Zwycięzcy (pierwsze trzy miejs-
ca z każdej kategorii wiekowej) 

Stowarzyszenie Morsy Ośno Lubuskie zaprasza do 
udziału w V Crosstriathlonie w Ośnie Lubuskim 2016. 
Impreza odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia nad 
jeziorem Reczynek w Ośnie Lubuskim.

otrzymają pamiątkowe statuet-
ki i dyplomy. Wśród wszystkich 
uczestników rozlosowane zos-
taną nagrody rzeczowe. 

Szczegóły, regulamin i formu-
larz zgłoszeniowy na zwody są 
dostępne na stronach interne-
towych: www.osnotriathlon-
weekend.pl oraz www.sts-tim-
ing.pl. Zapisy są przyjmowane 
do 18 sierpnia do godz. 10.00. 

Red. 

http://www.senatorkomarnicki.pl
http://www.osnotriathlonweekend.pl
http://www.osnotriathlonweekend.pl
http://www.sts-timing.pl
http://www.sts-timing.pl
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Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Punkt Kasowy w Urzędzie 
Skarbowym w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 155
69-100 Słubice
tel. 95 758 2373

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

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

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

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

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

www.bs.osno.sgb.pl

Szczegółowe informacje znajdują 
się w Regulaminie Loterii na stronie 

internetowej www.lokatasgb.pl

Lokata promocyjna SGB Lato 2016 
trwa od 18.07.2016 do 14.10.2016

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zapraszamy do naszych placówek:

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

Miejski Rzecznik Praw Kon-
sumentów w Gorzowie Wlkp. 
odnotował już ok. 50 skarg 
związanych z podpisaniem 
umowy z Polską Grupą Tele-
komunikacyjną, która oferuje 
usługę „Telefonia Polska Razem”. 
Ten twór wykorzystuje fakt, że 
jego nazwa jest podobna do 
nieistniejącej już Telekomu-
nikacji Polskiej. W ten sposób 
naciąga kolejnych ludzi na pod-
pisywanie umów, które są dla 
nich niekorzystne. Co ciekawe, 
firma istnieje naprawdę i działa 
legalnie. Jej przedstawiciele dz-
wonią najczęściej do starszych 
osób i prowadzą rozmowę w taki 
sposób, by ci byli przekonani, że 
rozmawiają z konsultantem starej 
„tepsy”. Podczas takiej rozmowy 
namawiają na skorzystanie z 
„niebywałych” promocji, do cze-
go wystarczy podpisanie dodat-
kowej umowy. Do namówionej 
osoby wysyłają kuriera, który 
ma za zadanie odebrać podpis 
na wielostronicowej umowie, 
nie zostawiając przy tym nawet 

jednego egzemplarza. Klienci 
orientują się dopiero, gdy do-
stają do opłacenia dodatkowy 
rachunek. Kiedy chcą odstąpić 
od umowy okazuje się, że muszą 
zapłacić karę – od kilkuset do 
nawet 1500 zł. Gdy nie chcemy 
płacić, zaczyna się straszenie 
przez firmę windykacyjną, która 
grozi zajęciem naszego majątku. 
Przypominamy, że majątek może 
zająć tylko i wyłącznie komornik 
i to po wcześniejszym wyroku 
sądu.

Firmę bada prokurator
Sprawą Polskiej Grupy Tele-

komunikacyjnej zajął się Urząd 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta i ostrzegł potenc-
jalnych klientów przed tą firmą. 
Ta twierdzi, że rzetelnie infor-
muje klientów o swojej nazwie i 
ofercie, jednak sprawą operatora 
zajmuje się również warszawska 
prokuratura okręgowa. Na dziś 
przeciwko PGT występuje 515 
pokrzywdzonych i liczba ta cią-
gle rośnie.

Uważajmy na oszustów!
REGION Radzimy nie podpisywać umów w ciemno z nieznanymi firmami

Nasza rada
Jeżeli spotka państwa podob-

na nieprzyjemna przygoda, pro-
szę nie odpuszczać do samego 
końca. Firma może oddać 
sprawę do sądu, ale praktyka 
gorzowskiego rzecznika kon-
sumentów pokazuje, że jeżeli 
osoba złoży stosowne wyjaśnie-
nia i będzie walczyć o swoje, 
operator wycofa roszczenia. 
Najlepiej gdybyśmy też uważa-
li od samego początku. Przede 
wszystkim na oferty składane 
nam telefonicznie. Zanim na 
cokolwiek się zgodzimy, zażąda-
jmy przesłania umowy do przec-
zytania. Najlepiej jednak wybier-
zmy się do znanego, zaufanego 
i doświadczonego sprzedawcy. 
Wtedy będziemy mieć pewność, 
że nie jest to „skoczek”, który szu-
ka szybkiego zarobku, a w razie 
reklamacji, przynajmniej będzie-
my wiedzieć do kogo się zgłosić.

Adam Piotrowski

W Lubuskiem grasują kolejni naciągacze. Tym razem na cel wzięli posiadaczy tele-
fonów stacjonarnych. 

OŚNO LUBUSKIE

Kradli na polu 
namiotowym 

2 sierpnia policjanci przyjęli zgło-
szenie o kradzieży pieniędzy na 
polu namiotowym nad jeziorem 
Reczynek w Ośnie Lubuskim. Z 
relacji pokrzywdzonego wyn-
ikało, że dzień wcześniej z jego 
namiotu zginęły pieniądze w 
kwocie 150 euro i 200 złotych. 
57-latek w chwili kradzieży pr-
zebywał nad wodą. W pewnym 
momencie zauważył dwóch 
mężczyzn podchodzących do 
jego namiotu. Jeden z nich 
wszedł do środka, a drugi stał na 
„czatach” i kontrolował otocze-
nie. Gdy zgłaszający zorientował 
się, że jeden z mężczyzn znajdu-
je się w namiocie zaczął biec w 
ich stronę. Niestety, mężczyźni 
zdołali uciec ze skradzionymi pi-
eniędzmi. 
Dzięki szybkiej pracy w mun-

Policjanci z Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim zatr-
zymali dwóch młodych mężczyzn, podejrzewanych 
o kradzież pieniędzy na polu namiotowym. Za swoje 
zachowanie odpowiedzą przed Sądem - grozi im do 5 
lat pozbawienia wolności. 

durowych z Ośna Lubuskiego 
odpowiedzialni za kradzież 
mężczyźni, w bardzo krót-
kim czasie od przyjęcia zawi-
adomienia zostali zatrzymani. 
17 i 21-latek usłyszeli zarzut 
kradzieży. Za swoje zachowanie 
odpowiedzą przed Sądem. Grozi 
im do 5 lat pozbawienia wolnoś-
ci. 

Źródło: 
www.lubuska.policja.gov.pl
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I PŁAĆ MNIEJ ZA RACHUNKI!

Tel. 511 225 133
Sulęcin, ul. Kilińskiego 9, pok 1

Są pieniądze na rozbudowę 
SOSW w Sulęcinie
Zarząd Województwa 
Lubuskiego podczas po-
siedzenia 9 sierpnia br. 
zatwierdził listę projek-
tów dofinansowanych w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Lubuskie 2020 z prze-
znaczeniem na rozwój 
infrastruktury edukacyj-
nej. Wśród 5 dofinanso-
wanych zadań znalazł 
projekt pn. „Rozbudowa 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawcze-
go w Sulęcinie” 

(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

Kradli na polu 
namiotowym Inicjatyw Obywa-

telskich. W spra-
wie tego zadania 
już od ponad roku 
toczy się postępo-
wanie prowadzone 
przez Komendę 
Wojewódzką Policji 
w Gorzowie Wlkp. 
pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Gorzowie Wlkp. 

Pierwotnie Departament Po-
żytku Publicznego MRPiPS 8 
grudnia 2014 r. zaakceptował 
sprawozdanie z realizacji zada-
nia. Jednak po przeprowadzo-
nej kontroli w stowarzyszeniu w 
dniach 5-16 października 2015 
r. Ministerstwo zmieniło zdanie 
i negatywnie oceniło realizację 
ww. zadania. W związku z tym 
MPRiPS planuje wezwać Stowa-

Kolejne stowarzyszenie zwróci 
pieniądze z dotacji?

rzyszenie do 
zwrotu dotacji.

S t o w a r z y -
szenie Grocho-
wiacy oficjalnie 
zostało wykre-
ślone z rejestru 
stowarzyszeń w 
dniu 11 lutego 

2016 r. Czy to wystarczy, zęby 
uniknąć zwrotu dotacji nie wia-
domo. 

Jednym z członków Grocho-
wiaków był radny powiatowy 
Patryk Lewicki, którego inna 
organizacja – Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju garnizonu Wę-
drzyn „Wiarus” również została 
przez MPRiPS wezwana do 100 
tys. zł dotacji.

Red.

>> cd. ze s.  1

POWIAT SULĘCIŃSKI

Realizacja inwestycji pozwoli 
na poprawę standardów edu-
kacji, a w efekcie podniesie ja-
kość kształcenia uczniów szko-
ły podstawowej i gimnazjum 
prowadzonych przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Sulęcinie. W ramach projektu na-
stąpi poprawa warunków lokalo-
wych i funkcjonalność poszcze-
gólnych pomieszczeń na terenie 
SOSW. 

Nowe skrzydło budynku bę-
dzie dostosowane do potrzeb 
uczniów z różnymi niepełno-
sprawnościami (intelektualną, 
ruchową, autyzmem, niewidze-
niem i niedowidzeniem, nie-
słyszeniem i niedosłyszeniem), 
co zapewni właściwe warunki 
kształcenia i prawidłową realiza-
cję zadań szkoły wobec tej grupy 
uczniów. Zwiększy się liczba po-
mieszczeń edukacyjnych dosto-
sowanych do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnością. Powstaną 
też nowe pomieszczenia:

Realizacja projektu umożliwi 
przeniesienie gabinetów lekcyj-
nych z pomieszczeń gospodar-
czych oraz internackich obecne-
go budynku Ośrodka (wcześniej 
z powodu braku miejsca zaadop-
towanych na sale lekcyjne). Przy-
czyni się także do łatwego dostę-
pu dzieci do gabinetów, które nie 
będą pełniły wielu funkcji i nie 
będą gabinetami przechodnimi, 
a sale internackie będą spełniały 
standardy (sale nie 8-osobowe, 
ale 3-4-osobowe). 

Powstaną nowe pracownie do 
dodatkowych zajęć rewalidacyj-
nych i specjalistycznych wspiera-
jących edukację, w tym matema-
tyczno-przyrodniczą. Realizacja 
projektu poszerzy ofertę tera-
peutyczną i edukacyjną szkoły, 
co wpłynie na osiągane efekty 
kształcenia. Powstanie tych pra-
cowni pozwoli na prowadzenia 
dodatkowych zajęć edukacyjno-
-terapeutycznych w formie zajęć 
indywidualnych i grupowych.

Źródło: www.powiatsulecinski.pl
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Pod prąd...
ROZMOWA PRZEKROJU

Przekrój Lokalny: Skąd wzięła 
się pasja do muzyki, od kiedy i 
jak wyglądały początki Łukasza 
„Łyczka” Łyczkowskiego?
Łukasz Łyczkowski: Przygoda z 
muzyką rozpoczęła się już bar-
dzo dawno temu, bo już w szkole 
średniej. Z początku bardzo mało 
osób wiedziało, że śpiewam i mu-
zykuję. Byłem bardzo nieśmiały. 
W końcu jednak się przełamałem 
i mój pierwszy występ publiczny 
miał miejsce 15 lat temu. Gusta 
mi się oczywiście zmieniały. Za-
czynałem od hip-hopu. Do dziś 
mam w swoim archiwum na-
grania kilku piosenek hip-hopo-
wych. Może nawet będzie za jakiś 
czas mariaż z chłopakami, któ-
rzy tworzą hip-hop w Sulęcinie. 
Szybko jednak dorwał mnie rock 
and roll i tak trzyma po dziś dzień. 
Ten gatunek pochodzi od muzyki 
bluesowej, która też mocno we 
mnie drzemie. Jestem zakochany 
w muzyce z lat ’60 i ’70, w „Led 
Zeppelin”, Jimim Hendrixie, „The 
Doors” i próbuję dzisiaj tak grać – 
klasycznego rock and rolla z tam-
tych czasów. Tu też mniej więcej 
jest umiejscowiony mój zespół „5 
RANO”, z którym jestem związany 
od samego początku, tj. od 12 lat.
PL: Na początku twojej kariery 
muzycznej dużo było „Dżemu” i 
Ryszarda Riedla. Rozumiem, że 
to wokalista, który ma dla ciebie 
szczególne znaczenie?

ŁŁ: Do tej pory postać Ryszarda 
Riedla przewija się w moim życiu. 
Jeżeli mówimy o muzyce blueso-
wej w Polsce, to ona kojarzy się z 
Riedlem i Nalepą. To były posta-
cie najsilniejsze i one niewątpli-
wie miały na mnie wpływ. Nalepa 
i teksty Loebla od strony teksto-
wej, a Riedel całokształtem – jest 
to dla mnie postać pomnikowa. 
Przez lata wykonywałem utwo-
ry Ryszarda Riedla i przesiąkłem 
jego twórczością. Wielokrotnie 
miałem zaszczyt supportować 
zespół „Dżem”. Już niedługo, we 
wrześniu po raz czwarty będę 
miał taką okazję. W 2013 r. zosta-
łem zaproszony do koncertu „Ży-

O „muzykowaniu” w małym Sulęcinie, planach, marzeniach i poglądzie na 
życie z niepokornym i bezkompromisowym Łukaszem Łyczkowskim rozma-
wia Adam Piotrowski

cie”, gdzie miałem okazję śpiewać 
na scenie razem z synem Ryszarda 
Riedla - Sebastianem Riedlem. 
To dla mnie jedna z najpiękniej-
szych przygód muzycznych. 
PL: Czy oprócz Riedla i Nalepy 
ktoś był lub jest dla ciebie życio-
wą muzyczną inspiracją?
ŁŁ: Czesław Niemen. Postać do 
tej pory nieodgadniona i nie wy-
eksponowana należycie. To był 
wokalista o kosmicznym głosie. 
Postać, która powinna być do-
strzeżona na całym świecie. Są 
też inne zespoły, szczególnie te 
wywodzące się z południa Sta-
nów Zjednoczonych. Są to War-
ren Haynes i zespół „Gov’t Mule”, 

Cry of love, Rival Sons i Paul Rod-
gers.
PL: Zawsze chciałeś być muzy-
kiem?
ŁŁ: Przede wszystkim czułem, 
że chcę ,,wyjść poza schematy i 
ramy”. Dlatego zawsze chciałem 
być muzykiem. Mając 30 lat na 
karku nadal mażą mi się wielkie 
sceny. Już kilka razy stanąłem 
przed wielkim audytorium. Wy-
stępowałem na Przystanku Wo-
odstock, przed kilkunastotysięcz-
ną publicznością podczas bicia 
rekordu Guinnessa we Wrocła-
wiu. Zdarzyło mi się nawet zagrać 
z Orkiestrą Symfoniczną w Filhar-
monii .Jak raz się w tym zasma-
kowało, to nie chce się przestać. 
Ciągle więc staram się wykorzy-
stywać wszystkie szanse by móc 
stwierdzić, że jestem muzykiem. 
PL: Miałeś jakieś chwile zwątpie-
nia co do swojej przyszłości?
ŁŁ: Pojawiają się co parę dni – 
odwoływane koncerty z dnia na 
dzień, nie spełnione obietnice, 
propozycje, które okazywały się 
gołosłowne. Przede wszystkim 
chwile zawodu są wtedy, gdy 
odbijasz się od ustawionych 
przeglądów, konkursów. Jak nie 
chcesz iść na układy, kompro-
misy, to nie pniesz się do góry. 
Polską muzykę zabijają wielkie 
koncerny nastawione na zysk i 
programy typu talent show.
PL: Ale sam byłeś w takim pro-
gramie?
ŁŁ: Jak wiele innych zespołów 
byliśmy pod ścianą. Z zespołem 
„Sold My Soul” musieliśmy być w 
„X Factor”, bo tak chcieli sponso-
rzy płyty. Uczestnictwo dało nam 
też trochę satysfakcji, bo dotar-
liśmy dość wysoko i dużą przy-
jemnością dla mnie było śledzić 
wsparcie, jakie dostawałem od 
ludzi z Sulęcina i nie tylko. Więc 

tak, popełniłem ten grzech nie-
zależnego muzyka i byłem w pro-
gramie typu talent show. 
PL: Nie uważasz jednak, że 
udział w talent show jest spo-
rym ułatwieniem w pokazaniu 
siebie, swojej muzyki szerszej 
publiczności?
ŁŁ: Tak, to prawda, magia srebr-
nego ekranu robi swoje. Siła ra-
żenia jest ogromna. Ja wolałbym 
jednak dojść do celu normalną, 
szlachetną drogą, a nie drogą, 
którą narzuca mainstream.
PL: By osiągnąć upragniony cel 
nie zawierasz niewygodnych dla 
ciebie kompromisów?
ŁŁ: Z tego powodu między inny-
mi tak, a nie inaczej potoczyła się 
moja kariera. Nie tak dawno temu 
prowadziłem rozmowy z zespo-
łem „Oddział Zamknięty”. Jednak 
z mojej strony wyczuwalne było 
to, że nie do końca akceptuję to 
co miałbym wykonywać.
PL: Oprócz „5 RANO” pojawiałeś 
się w innych zespołach. Mam tu 
na myśli „Sold My Soul”, w ze-
spole Leszka Cichońskiego i w 
„Bene Vestri”.
ŁŁ: Z zespołem „Sold My Soul” 
współpracowałem przez 3 lata. 
Rozstaliśmy się w kwietniu tego 
roku. Niestety, odległość, inten-
sywne plany tego zespołu i róż-
nica charakterów spowodowały, 
że nasze drogi się rozeszły. Ale 
było to wspaniałe doświadczenie 
i wspaniałe chwile, jak np. wygra-
na na festiwalu Ryszarda Riedla w 
2013 r. 
„Bene Vestri” ciągle trwa, tylko 
ubolewam, że jest coraz mniej za-
interesowanej młodzieży. Zespół 
oprócz muzykowania ma na celu 
wychowanie młodzieży, wzmoc-
nienie ich kręgosłupów moral-
nych. Filarem zespołu jest Jaro-
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sław Derewlany i razem staramy 
się ściągnąć do nas nowych ludzi. 
PL: Powróćmy do zespołu „5 
RANO”. Stawiacie głównie na 
swoje piosenki czy covery? 
ŁŁ: Zespół powstał po to, żeby 
grać przede wszystkim swoją 
muzykę. Oczywiście na koncer-
tach wspieramy się coverami, ale 
one mają na celu przedstawić 
skąd pochodzi nasza muzyka. Tą 
są utwory naszych idoli. To też 
poprawia nasz warsztat, bo jeże-
li zmagamy się z utworami „Led 
Zeppelin”, to jest to materia arcy-
trudna. 
PL: Piosenki komponujesz sam?
ŁŁ: Wraz z Łukaszem Łabęckim 
jesteśmy duetem twórczym. 
Oczywiście pozostała trójka w ze-
spole też dodaje coś, ale głównie 
to my od 12 lat piszemy utwory 
dla „5 RANO”.
PL: Komponujecie pod jakiegoś 
konkretnego odbiorcę?
ŁŁ: „5 RANO”, to jest bardzo ego-
centryczny zespół. Komponuje-
my głównie pod siebie. Żeby grać 
to co chcemy, i żeby sprawiało 
nam to przyjemność. Uważam, 
że jeżeli muzyka ma być szczera, 
to nie może w niej być ani kszty 
kunktatorstwa. Zawsze mamy 
jednak nadzieję, że się to odbior-
cy spodoba. I chyba to jest dobry 
kierunek, bo nasza publika cały 
czas się poszerza. Zespół trochę 

przez te 12 lat się zmieniał. Jak 
każdy inny, co jakiś czas zmaga-
my się z problemem odejścia ja-
kiegoś członka zespołu. Mieliśmy 
ostatnio absencję perkusisty. Na-
szym nowym perkusistą jest Emil 
Chamarczuk. Jego styl gry wpły-
nął na to jak teraz gramy – trochę 
mocniej i agresywniej.
PL: Niedawno braliście udział w 
festiwalu w Ścinawie.
ŁŁ: W tym roku wybraliśmy kilka 
festiwali na które postanowiliśmy 
się zgłosić. Festiwal „Blues nad 
Odrą” w Ścinawie odbył się 15 lip-
ca i zostaliśmy jego laureatami. To 
nas przybliżyło do innego celu, 
jakim jest wydanie płyty. 
PL: Wspomniałeś wcześniej, 
że dla niektórych osób twoje 
poglądy są zbyt radykalne. Co 
takiego powoduje, że Łukasz 
Łyczkowski jest postacią kontro-
wersyjną?
ŁŁ: Dla mnie moje poglądy są 
całkowicie normalne. Nie kryję 
się, że mam poglądy prawicowe, 
które być może przez niektórych 
uważanie są za radykalne. Nie 
mam pojęcia dlaczego zdrowo 
pojęty patriotyzm, troska o trady-
cję, historię, poszanowanie star-
szego pokolenia może być dla 
kogoś czymś radykalnym. 
PL: W twoim przypadku to się 
przekłada na konkretne dzia-
łania. Wiem, że jesteś mocno 
zaangażowany w budowę po-
mnika żołnierzy wyklętych w Su-

lęcinie. Jak wygląda sytuacja?
ŁŁ: Sytuacja jest dobra. Zbieramy 
fundusze, których jest coraz wię-
cej. Trwają też prace nad spraw-
dzeniem ludzi, których chcemy 
upamiętnić. Chcemy postawić 
pomnik tylko i wyłącznie ludziom 
o szlachetnej i nieskazitelnej 
biografii. Dlatego w Instytucie 
Pamięci Narodowej prowadzona 
jest dokładna weryfikacja żoł-
nierzy niezłomnych działających 
w okolicach Sulęcina. Zawiązała 
się przy tym wspaniała grupa lu-
dzi, którzy mają czyste intencje. 
Mam nadzieję, że ten pomnik, to 
będzie tylko początek naszych 
działań.
PL: Od urodzenia mieszkasz w 
Sulęcinie. Czy to przypadek?
Absolutnie nie. Ja uwielbiam Su-
lęcin. Tu jest moja rodzina, tu za-
cząłem pierwsze kroki muzyczne 
i tu zawsze wracam. Mogę podró-
żować w różne miejsca, ale ciągle 
wracam do Sulęcina. Ubolewam 
tylko, że na ulicach naszego mia-
sta jest coraz mniej młodych lu-
dzi. Oni wyjeżdżają i niestety nie 
wracają. Oferta tego miasta jest 
dla nich zbyt słaba. Chciałbym 
pomóc w tym, żeby się to zmie-
niło, żeby to miasto z powrotem 
ożyło. Również kulturalnie. Na ła-
mach Przekroju Lokalnego dekla-
ruję, że jeżeli są zainteresowani, 
by podnieść trochę swój warsztat 
muzyczny, to chętnie pomogę. 
PL: Jako człowiek o prawico-

wych poglądach, lokalny pa-
triota, jak uważasz, co musi 
się „zadziać” w Sulęcinie, żeby 
młodzi po ukończeniu szkoły tu 
zostawali?
ŁŁ: Znam się trochę na muzyce, 
nie na ekonomii, ale grunt to dzi-
siaj dobre miejsca pracy. Ludzie 
chcą godnie żyć i dopóki nie bę-
dzie się u nas zarabiać więcej, to 
będą emigrować. Trzeba coś zro-
bić ze szkołami średnimi, bo mło-
dzież nam ucieka do większych 
miast i tam zostaje. Brakuje mi też 
w Sulęcinie jakiegoś kulturalne-
go wydarzenia, które przykułoby 
uwagę. Mamy ciągle rozrastający 
się festiwal „Wake Up&Live”, ale 
mi marzy się kameralny festiwal 
bluesowy, gdzie grają przede 
wszystkim zespoły z Lubuskiego. 
Sulęcin musi być jeszcze stymu-
lowany na wielu obszarach, by 

trend emigracyjny zatrzymać.
PL: Jakie masz plany na bliższy 
dalszy czas? Twoje i „5 RANO”
ŁŁ: Płyta, płyta i jeszcze raz płyta. 
W 2017 r. chcemy wydać płytę, po-
nieważ jesteśmy już na nią przy-
gotowani. Zamykam oczy i wiem 
jak to wszystko ma wyglądać. Do 
płyty chcemy nakręcić klip, który 
będzie kręcony w  Sulęcinie. Pły-
ta będzie kolejnym biletem do 
dalszych działań. Moje osobiste 
marzenie, to zarejestrować swoją 
solową płytę. Równolegle do „5 
RANO” ciągle komponuję muzy-
kę trochę spokojniejszą, bardziej 
folkową. Chciałbym też kiedyś za-
śpiewać na scenie z moim idolem 
Warrenem Haynesem i wierzę, że 
to stanie w nieodległym czasie. 
PL: I tego wszystkiego życzymy!

Notował: Adam Piotrowski

Zespół 5 Rano odbiera nagrodę na festiwalu w Ścinawie
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Światłowód rozciąga swoją sieć
SULĘCIN 

NASZE ZDROWIE GOTUJ Z PRZEKROJEM

Za nami już ponad połowa wakacji, 
po pierwszych lipcowych falach upału 
nadszedł czas ochłodzenia, ale czy na 
długo? Historia ostatnich lat pokazuje, 
że w sierpniu Słońce potrafi jeszcze nier-
az mocno dopiec, bywają dni w których 
temperatura powietrza przekracza 
nieraz znacznie 30 st. C, szczególnie w 
czasie zagranicznych wyjazdów do tzw. 
„ciepłych krajów”. Jeśli jesteś na wakac-
jach, pracujesz na powietrzu, udajesz się 
na pielgrzymkę lub z innego powodu dłu-
gotrwale przebywasz na świeżym pow-
ietrzu, przede wszystkim chroń głowę 
przed słońcem, aby uniknąć udaru cie-
plnego. Udar słoneczny, to stan którego 
przyczyną jest zbyt długie wystawienie 
ciała na działanie promieni słonecznych, 
co prowadzi do zaburzeń w pracy ośrodka 
termoregulacji organizmu i odwodnienia, 
czyli nadmiernej utraty wody i elektro-
litów. Na skutek przebywania w wysokiej 
temperaturze i przy dużym nasłonecznie-
niu mogą pojawić się objawy takie jak: 
silne bóle i zawroty głowy, dreszcze, pod-
wyższona temperatura ciała (gorączka 
nawet powyżej 41 st. C). Ponadto skóra 
staje się zaczerwieniona, gorąca i sucha, 
mogą pojawić się nudności i wymioty. 
Stan ten jest szczególnie niebezpieczny 
w przypadku małych dzieci i starszych 
osób, w jego wyniku może bowiem dojść 
nawet do zaburzeń świadomości, utraty 
przytomności, a w efekcie do zaburzeń 

oddychania. Jak postępować w takiej 
sytuacji? W pierwszej kolejności należy 
niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. 
Przed przybyciem lekarza lub ratownika 
poszkodowanego należy przeprowadzić 
lub przenieść w zacienione miejsce, częs-
to ale w małych ilościach podawać chłod-
ną wodę do picia, a na czoło i inne częś-
ci ciała zastosować chłodne okłady. Jak 
uchronić się przed udarem słonecznym? 
Przede wszystkim używając zdrowego 
rozsądku. Wychodząc z domu nie zapom-
inajmy o lekkim, jasnym i przewiewnym 
ubiorze i nakryciu głowy. Na plaży warto 
wybierać miejsca zacienione, lub stoso-
wać parasole osłaniające nas przed palą-
cym Słońcem. W okresie najsilniejszego 
nasłonecznienia (między godz. 11 a 15) 
w miarę możliwości ograniczyć przeby-
wanie oraz aktywność fizyczną w pełnym 
Słońcu do minimum. Stosowanie na skórę 
kremów z wysokim filtrem UV (szczegól-
nie u osób z jasną karnacją) zabezpiec-
zy nas przed oparzeniami słonecznymi. 
Ponadto obowiązkowo należy wypijać 
1,5 – 2 litrów wody mineralnej dziennie, 
najlepiej stosując zasadę „często, ale w 
małych ilościach”.  Nie należy również, 
przebywając w nasłonecznionych miejs-
cach, spożywać obfitych posiłków i znac-
znych ilości alkoholu. Na koniec życzę 
miłego i bezpiecznego wypoczynku pod-
czas sierpniowych urlopowych wyjazdów.

Lek. med. Łukasz Piotrowski
Życzę SMACZNEGO!!! :)

Kamila Piotrowska

Sezon na ogórki w pełni, choć będąc 
dziś na targu wcale tego nie odczułam… 
Ceny ogórków mocno odbiegały od tych, 
które pamiętam choćby z zeszłego roku. 
Niestety, na ogródkach, z tego co słyszę,  
dobrych zbiorów nie było… 

Jednak, aby tradycji stało się zadość, 
kupiłam trochę ogórków, aby zrobić kilka 
własnych słoików.

Część osób powie, że przy tych cenach 
lepiej jest kupić słoik ogórków w sklepie, 
niż robić samemu. Po części mają pewnie 
rację. Jednak własne przetwory są zu-
pełnie inne, robione z sercem, przyprawi-
one według uznania, i na pewno smakują o 
wiele lepiej od tych sklepowych. Zwłaszc-
za, gdy za oknem zimno, deszczowo, a o 
ciepłych dniach przypominają nam zbi-
erane latem owoce i warzywa zamknięte 

w tychże 
słoiczkach.
Dlatego dziś 
przepis na:
Ogórki w 
musztardzie 
i miodzie na 
ostro

SKŁADNIKI:
-5kg krót-

kich ogórków

Ogórki w musztardzie  
i miodzie na ostro

-2 litry wody
-1,5 szklanki octu
-2,5 szklanki cukru
-5 łyżek soli
-liść laurowy
-ziele angielskie
-pieprz czarny ziarnisty
-płaska łyżeczka ostrej papryki
-pół łyżeczki kurkumy
-1,5 słoiczka musztardy sarepskiej
-2 łyżki gorczycy
-5 łyżek miodu
-kilka ząbków czosnku
Ogórki kroimy wzdłuż na długie plastry 

i układamy pionowo w słoikach. Wodę 
z octem gotujemy dodając wszystkie 
przyprawy. Miód łączymy z musztardą w 
osobnym naczyniu a następnie dodaje-
my do zalewy i gotujemy przez chwilę na 
małym ogniu.

Zdejmujemy z ognia i wlewamy do słoi-
ków, do każdego wrzucamy liść laurowy i 
ziele angielskie wyłowione wcześniej z za-
lewy. Słoiki zakręcamy i pasteryzujemy ok 
5-8 minut.

Ogórki świetnie na-
dają się np. na kanapki.

Udar słoneczny

Trwają prace przy rozbu-
dowie szerokopasmowej 
sieci światłowodowej na 
terenie naszej gminy. Fir-
ma Orange Polska powie-
rzyła realizację inwestycji 
firmie TP Teltech. W lipcu 
do sieci światłowodowej 
podłączone zostały pose-
sje na terenie miejscowo-
ści Brzeźno. Prace budow-
lane związane z realizacją 
pierwszego etapu inwe-

stycji w pozostałych miej-
scowościach sołeckich 
zaplanowano na sierpień 
i wrzesień br. Rozbudo-
wa sieci internetowej w 
miejscowościach Rychlik 
i Grochowo będzie współ-
finansowana ze środków 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa i zostanie 
zrealizowana jako drugi 
etap inwestycji. Zgodnie z 
informacją otrzymaną z fir-

my Orange Polska ta część 
inwestycji powinna zostać 
zrealizowana w ciągu mak-
symalnie dwóch lat. Firma 
ma jednak nadzieję, że uda 
jej się przyspieszyć realiza-
cję procesu inwestycyjne-
go i wcześniej zakończyć 
rozbudowę sieci światło-
wodowej w obu miejsco-
wościach.

UM Sulęcin

Droga w Małuszowie będzie wyremontowana
SULĘCIN 

Jeszcze w tym roku, 
dzięki porozumieniu 
podpisanemu pomię-
dzy Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w  Zielonej 
Górze, a  Gminą Sulęcin 
przebudowana zostanie 
nawierzchnia drogi woje-
wódzkiej w  miejscowości 
Małuszów. Szacunkowa 
wartość inwestycji została 
określona na 1.170.000,00 
zł. Gmina Sulęcin dofi-
nansuje realizację zadania 

kwotą 200.000,00 zł.  
Dzięki staraniom su-

lęcińskich władz samo-
rządowych Zarząd Dróg 
Wojewódzkich realizuje 
obecnie na terenie naszej 
gminy jeszcze dwie inne 
inwestycje. Są to przebu-
dowa drogi wojewódzkiej 
137 w  Trzemesznie Lubu-
skim oraz budowa chod-
nika wzdłuż drogi woje-
wódzkiej w miejscowości 
Drogomin. 

Burmistrz  Sulęcina Da-
riusz Ejchart prowadzi 
negocjacje w sprawie 
realizacji kolejnych inwe-
stycji drogowych na te-
renie gminy, deklarując 
współfinansowanie zadań 
ze środków finansowych 
Gminy, ponieważ potrzeby 
inwestycyjne w tym zakre-
sie nadal są bardzo duże.

UM Sulęcin
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Firma PORT 2000 zajmująca się sprzedażą paliw z wykorzystaniem własnej karty 
flotowej oraz dostawami auto-cysternami do zbiorników klientów (naszymi klientami 

są m.in. firmy transportowe) poszukuje osoby na stanowisko

Kierowca Cysterny ADR
Miejsce pracy: Mostki koło Świebodzina

Opis zadań:
• przewóz i dystrybucja paliw
• praca na terenie województwa lubuskiego i ościennych
• możliwe wyjazdy za granicę zachodnią

Wymagania stawiane kandydatom:
• prawo jazdy C + E oraz elektroniczna karta kierowcy
• aktualne uprawnienia ADR (przewozy w cysternach)
• uprawnienia TDT do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
• udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku
• samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych prac
• świadectwo kwalifikacji zawodowej
• aktualne orzeczenie lekarskie i aktualne badania psychologiczne

Oferujemy:
• stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• konkurencyjne wynagrodzenie
• nowoczesną flotę pojazdów
• pracę mieszczącą się w normach czasowych z codziennymi powrotami do 

domu
Prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@port2000.pl. 

Tel kontaktowy: 505 442 268. W CV prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Port 2000 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zielonej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1652)

Jak wygląda barszcz Sos-
nowskiego?

To okazała roślina zielna 
osiągająca wysokość nawet 
do 4 m. Tworzy grube łodygi, 
puste w środku (lepiej tego nie 
sprawdzać), osiągające śred-
nicę nawet 10 cm. Jej ogromne 
(do 150 cm długości), pier-
zastodzielne liście od razu 
przykuwają uwagę. Roślina 
tworzy duży i szeroki baldach o 
średnicy ok. 50 cm, z białymi lub 
różowymi kwiatami. 

Dlaczego barszcz Sosnows-
kiego jest niebezpieczny?

Barszcz jako chwast swoją 
wielkością robi wrażenie a jej 
wygląd rośliny sprawia, że oso-
by (szczególnie dzieci) chętnie 
podchodzą do niej, próbując np.: 
zerwać ogromne liście. Co gorsza 
to roślina ruderalna - pojawia 
się na nieużytkach, w polanach, 
zaroślach, na łąkach, polach a 
nawet w ogródku.

Czasem niczego nieświ-
adomi „spacerowicze” próbują 
przenieść barszcz do ogródka 

narażając się na poparzenie i jed-
nocześnie rozprzestrzeniając go. 
Warto przy tym wspomnieć, że 
Ministerstwo Rolnictwa i ekolo-
gowie próbują zniszczyć popu-
lację tego groźnego gatunku.

Poparzenia barszczem Sos-
nowskiego

Cała roślina wytwarza toksy-
czne dla człowieka furanoku-
maryny. Najsilniej działają w 
kontakcie ze skórą w dni upalne i 
słoneczne, powodując oparzenia 
II i III stopnia (zjawisko fototoksy-
czności). Zazwyczaj osoba po-
parzona nie jest świadoma za-
grożenia, gdyż objawy pojawiają 
się po pewnym czasie. Dopiero 
w ciągu następnej doby (jest to 
zależne od organizmu, ilości świ-
atła-głównie ultrafioletu i innych 
czynników) występują zaczer-
wienienia skóry a wkrótce potem 
pojawiają się charakterystyczne 
pęcherze z lepkim płynem w 
środku. Jeśli osoba przy kontak-
cie ze skóra jest spocona, objawy 
nasilają się. Zdarza się, że barszcz 
Sosnowskiego parzy również 

Uważajmy na barszcz Sosnowskiego
W czasie letnich spacerów, szczególnie w słoneczne dni narażeni jesteśmy na ostre poparzenie skóry. Przyczyną może być kontakt z barszc-
zem Sosnowskiego, wysoką rośliną zielną. Barszcz jest dosyć okazały i może wzbudzić zainteresowanie szczególnie u dzieci. Rozpoznanie 
rośliny może oszczędzić wielu nieprzyjemności.

zwierzęta hodowlane.
Jak chronić siebie i dzieci?
Przede wszystkim należy uczu-

lić dzieci, aby trzymały się z dale-
ka od tej wysokiej rośliny. Każdy 
powinien znać konsekwenc-
je kontaktu z barszczem Sos-
nowskiego. W razie napotkania 
barszczu Sosnowskiego - należy 
go usunąć i najlepiej w miarę 
możliwości spalić. To tego używa 
się rękawic (najlepiej syntetyc-
znych) i ochronnych okularów.

Jak zachować się w przypad-
ku oparzenia?

Już przy podejrzeniu o kon-
takt z barszczem Sosnowskiego, 
należy skórę dokładnie przemyć 
wodą z mydłem i koniecznie 
chronić ją przed kontaktem ze 
światłem (przez co najmniej 48 
h). Lepiej w upalny dzień cho-
dzić okrytym niż narazić się na 
ciężkie oparzenia. Warto również 
umówić się na wizytę u lekar-
za, aby zaproponował specjalne 
maści.

Red.
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Wkrótce ruszy remont ul. Ogrodowej
SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

W sierpniu ogłoszony zo-
stanie przetarg na wybór 
wykonawcy inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gmin-
nej 005635F ul. Ogrodowa 
w miejscowości Trzemesz-
no Lubuskie”. Prace przy 

realizacji tego zadania roz-
poczną się jesienią, a ich 
zakończenie zaplanowano 
na przyszły rok. W ramach 
inwestycji wykonana zo-
stanie nawierzchnia drogi 
z betonu asfaltowego na 

odcinku o długości ok. 600 
m. Inwestycja zostanie zre-
alizowana przy wsparciu 
finansowym ze środków 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

UM Sulęcin

Studia w Sulęcinie
SULĘCIN

Szczecińska Szkoła Wyż-
sza Collegium Balticum 
to kameralna uczelnia, 
która kształci na pozio-
mie studiów licencjackich, 
magisterskich oraz po-
dyplomowych. Co roku 
wypuszcza na rynek pra-
cy absolwentów solidnie 
przygotowanych do pod-
jęcia zatrudnienia. Jednak 
od ubiegłego roku Władze 
uczelni postanowiły reali-
zować studia również w 
innych miastach w Polsce. 
Jedną z nowych miej-
scowości na mapie SSW 
Collegium Balticum jest 
Sulęcin.

- Jeśli stoją Państwo przed 
ważną decyzją dotyczącą 
poszerzenia wiedzy i kom-
petencji  - zachęcamy do 
sprawdzenia dlaczego war-
to studiować w Collegium 
Balticum. Dołącz do naj-
lepszych! – zachęcają spe-

Trwa nabór na studia licencjackie na kierunku praca socjalna reali-
zowane przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. W roku 
akademickim 2015/2016 mieszkańcy naszego miasta i okolic będą 
mogli podwyższyć swoje kwalifikacje nie wyjeżdżając poza swoje 
miejscowości. 

cjaliści Biura rekrutacji. In-
dywidualne podejście do 
studenta nie jest nowością 
w tej uczelni. Od początku 
powstania SSW CB jedną 
z dewiz jest kameralna, 
rodzinna atmosfera oraz 
nieustanne dostosowy-
wanie oferty i warunków 
studiowania do potrzeb 
studentów. 

- Aktualnie prowadzi-
my rekrutację na studia 
licencjackie na kierunku 
praca socjalna. Kandydaci 
będą mieli do wyboru trzy 
specjalności, mianowicie: 
Asystent rodziny, Wsparcie 
środowisk senioralnych lub 
Asystent osoby starszej. Po-
nadto uczelnia wystąpiła z 
wnioskiem do MEN o zgodę 
na realizowanie w Sulęcinie 
studiów licencjackich na 
kierunku Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne. – informuje 
pracownik Wydziału Za-

miejscowego SSW Colle-
gium Balticum w Sulęcinie.  

Można dokonać zapisu 
poprzez telefon lub on-li-
ne dzięki naszemu formu-
larzowi kontaktowemu – 
oddzwaniamy w ciągu 24 
godzin! - Biuro rekrutacji 
zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do kontak-
tu.

Sprawdziliśmy z jakich 
zniżek kandydat może 
skorzystać w Sulęcinie. 
Bardzo interesującą ofertą 
jest zniżka bez typowych 
opłat wstępnych tj. 0 zł 
opłata wpisowa i rekruta-
cyjna oraz 1 miesięczne 
czesne gratis.

Wszystkie promocje opi-
sane są na stronie www.
cb.szczecin.pl w zakładce 
dla kandydata – promocje 
2016. 

Red.

Złote gody
KRZESZYCE

Pani Czesława urodziła   
się w miejscowości Oszczy-
wilk, w obecnym woje-
wództwie lubelskim. Pan 
Jan przybył po wojnie z tak 
zwanych terenów zabu-
rzańskich. Poznali się w Ry-
kach na weselu u rodziny. 
Ślub wzięli w 1966 r. Rok 
później przyjechali na zie-
mie zachodnie i osiedlili się 
w Mariankach 
w gminie Krze-
szyce. Oboje 
byli rolnikami 
i prowadzili 
gospodarstwo 
rolne. Jubilaci 
dochowali się 
dwójki dzieci 
i trzech wnu-
ków.

21 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach, odbyła się uro-
czystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Państwa Czesławy i Jana 
Czubek zamieszkałych w Mariankach.

Wójt Stanisław Peczkajtis 
udekorował Jubilatów Me-
dalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, które   w 
takim przypadku nadaje 
Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej, wręczył upo-
minki oraz złożył wyrazy 
uznania i szacunku, życząc 
dalszych szczęśliwych lat 
wspólnego życia.        (Red.)

http://www.cb.szczecin.pl
http://www.cb.szczecin.pl
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Wakacje z SOSW
SULĘCIN 

Wyjazd odbył się w ramach 
zadania „Strefa aktywnej inte-
gracji”, projektu (O)twórzMY 
wspólny świat ! dofinansowane-
go ze środków FIO, Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Sied-
miodniowy pobyt był wspaniałą 
edukacją i letnią zabawą. Ucznio-
wie  poznali historię rybołów-
stwa morskiego oraz bursztynu, 
z którego doświadczeń wynieśli 
wiedzę teoretyczną i praktyczną 
w Muzeum w Niechorzu. Nieda-
leko Pogorzelicy w Trzęsaczu w 
Muzeum Multimedialnym po-
znali historię starego kościoła. 
Piękna legenda i historia spajały 
się ze sobą w całość w niesa-
mowitej inscenizacji. Następną 
atrakcją wyjazdową był rejs stat-
kiem pirackim z Dziwnowa do 
Kamienia Pomorskiego. Oczywi-
ście nie zabrakło też lodów, go-
frów i innych smakołyków. 

Na koniec swojej przygody 
uczniowie zobaczyli morze w 

W dniach 8 – 14 lipca uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie pod okiem wy-
specjalizowanej kadry wzięli udział w letnim wyjeździe 
do Pogorzelicy kształtującym ich kompetencje spo-
łeczne w miejscu użyteczności publicznej.

pełnej okazałości z latarni mor-
skiej w Kołobrzegu i poznali 
historię oręża polskiego w Mu-
zeum w Kołobrzegu. Niektórzy 
z chłopców byli bardzo zafascy-
nowani sprzętem wojskowym. 
Pogoda sprzyjała wyjazdowi, 
słoneczko świeciło wtedy kiedy 
potrzebowaliśmy skorzystać z 
morskich kąpieli pod okiem ra-
townika. Nową przygodą była 
dla uczestników wyjazdu ścian-
ka wspinaczkowa przy ośrodku i 
nawet najbardziej marudni prze-
łamali lody. 

Ostatniego dnia Pogorzelica 
pożegnała nas deszczem, lecz w 
tym smutnym dniu czekała nas 
ostania atrakcja – Park Wielory-
ba. Stęsknieni późnym popołu-
dniem wróciliśmy do domów.

Kolejne działania w ramach 
projektu już w październiku.

SOSW Sulęcin
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

REGION / MIĘDZYRZECZ

Ogrodowe Inspiracje

W ogrodzie różanym oprócz 
licznych gatunków tych kwiatów 
jest oryginalna architektura ogro-
dowa. Formowane krzewy z byli-
nami tworzą osobny ogród, gdzie 
jest m.in. ogromny krokodyl z 
bukszpanu, koguty, misiu, mysz-
ka itp. Ogród wypoczynkowy 
sprawia wrażenie nieco dzikiego 
i tajemniczego jednocześnie. Na-
turalny staw z pływającymi w wo-
dzie i na wodzie lokatorami jest 
w „ogrodzie przy stawie”. Stylowy 
mostek, rozwieszone hamaki, 
ławeczki ze stolikami na pomo-
ście i w głębi alejek faktycznie 
sprzyja relaksowi. Ogród wiejski 
z warzywnymi i kwiatowymi ra-
batkami jest kolejnym w szero-
kiej ofercie do zwiedzania. Patio 
w ogrodzie z altaną trzcinową 
budzi respekt wobec ciekawego 
rozwiązana. Grill z wędzarnią sta-
nowi centrum kolejnego ogrodu. 
Popielaty zagajnik jest sam w 
sobie ciekawostką architektury 
ogrodowej. Nieopodal bukszpa-
nowa zagroda z bukszpanowymi 

owieczkami. Gdzieś na poboczu 
Alei traw są cieniste zakątki, gdzie 
można w ciszy skupić się na do-
brej lekturze siedząc w wygod-
nych fotelach. Świergot ptaków 
poprawi nastrój sfrustrowanym 
życiem codziennym. Zielony dom 
zaprasza do wnętrza, a na placu 
zabaw obok mogą pobaraszko-
wać dzieci.

Przybyłych wita machając 
ogonem ogromny pies wilczarz 
irlandzki, chwilami z uwagi na 
grzywę łudząco podobny do 
lwa. Nie ma obawy, jest w dość 
obszernym kojcu. Bez wątpie-
nia przybyszów, a jest ich coraz 
więcej, przyciąga wzrok przy 
wejściu pomysłowe wykorzysta-
nie starego roweru czy narzędzi 
rolniczych w formie kwietników.  
Pomysłowo zaaranżowane brzo-
zowe wyplatanki, ogromne, bo-
dajże 2000 litrowe beczki po wi-
nie czy inne rzeczy kuszą wzrok.

Jednak istotą wszystkich ogro-
dów są przede wszystkim drze-
wa, krzewy, rośliny około 7 tys 
gatunków. Szacunek budzi Gle-
diczja trójciernista z charaktery-
stycznym plecionym kolczastym 
wieńcem, znanym jako ciernista 
korona Chrystusa.

 Przewodnikiem po ogrodach 
była właścicielka Krystyna Jed-
norowicz. Osoba znana w okoli-
cy i środowisku. Od wielu lat fir-
ma świadczy usługi dla klientów 

w zakresie zagospodarowania 
terenów zielonych. Dotychczas 
Państwo Jednorowiczowie wy-
konali ok. 500 różnych realizacji  
ogrodów w kraju i za granicą,  a 
nawet w odległym Kazachstanie 
(Ałma Ata). Częstokroć wysta-
wiała swoje ogrodnicze produkty 
na targach w Kalsku i Gliśnie na 
stoiskach wystawowych, o czym 
pisaliśmy. Aktualnie trwają prace 
nad budową kolejnych ogrodów. 
Pomysłów wynikających z wielo-
letniej pracy w terenie z uwzględ-
nieniem obecnego zapotrzebo-
wania potencjalnego odbiorcy i 
możliwości jest wiele. Ogranicze-
niem jest brak pracowników do 
pracy w ogrodach. Jednak przez 
30 lat zostało zrobione coś, co 
zostało docenione i ma swój nie-
kwestionowany wkład w rozwój i 
promocje regionu. „Ogrodowe In-

spiracje” są znaną marką nie tylko 
w powiecie. Na szczeblu kraju od 
trzech lat jest w gronie 50 najlep-
szych rolników wyłonionych w 
konkursie Agro Liga. Doceniono 
innowacje. Nie robię kopii ogro-
dów angielskich, francuskich itp, 
realizuje swoje pomysły – Mówi 
Krystyna Jednorowicz – Urodzi-
łam się z plastycznym zmysłem, 
co bardzo ułatwia mi projektowa-
nie.  Własna produkcja od ponad 
25 lat w szkółce jest umiejętnie 
wykorzystana.  Praca  musi dawać 
satysfakcję, bo ona jest inspiracją 
do kolejnych wyzwań. Inspiracje 
Ogrodowe są ulubionym miejscem 
do plenerowych sesji zdjęciowych 
dla wielu  fotografów. Coraz czę-
ściej gościmy w naszych ogrodach 
turystów z całej Europy, różne gru-
py  przedszkolne, szkolne jak rów-

Niech żałuje ten, kto nigdy nie był w ”Inspiracjach Ogrodowych” przy Gospodar-
stwie Szkółkarskim „Gaj” w Starym Dworze, nieopodal Brójec. Dlaczego? Bo w na-
szym powiecie czegoś tak atrakcyjnego w postaci 13 typów ogrodów zlokalizowa-
nych z wyczuciem estetyki na zaledwie 2 ha, nie ma!

cd. na s. 23
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

W dniach 15-17 lipca 2016r. na Zalewie w Szymanowicach k. Klimontowa odbyły 
się spławikowe Mistrzostwa Polski juniorów U-18 i kadetów U-14. Okręg Gorzowski 
PZW i wędkarzy z Sulęcina reprezentował obecny Mistrz Okręgu Gorzowskiego ju-
niorów – Szymon Matelski, młody wędkarz z Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie.

Podczas mistrzostw startowa-
ło 65 zawodników i zawodniczek 
z całej Polski łącznie z kadrą na-
rodową juniorów. Zalew w Szy-
manowicach należy do bardzo 
wymagających pod względem 
wędkarskim akwenów. Jest to 
zbiornik o różnych głęboko-
ściach i różnorodnym rybostanie 
– od małych płoteczek po sumy, 
karpie i jesiotry.

Po przyjeździe do Sandomie-
rza, bo tam byliśmy zakwatero-
wani i rozpakowaniu, chwilka 
odpoczynku i jedziemy na za-
lew by zobaczyć co tam „gryzie”. 
Szymek bierze odległościówkę 
i ćwiczy. Biorą małe płotki i nic 
większego, a z wywiadów do-
wiedzieliśmy się, że akwen został 
zarybiony jesiotrami. Oficjalny 
trening odbywa się w piątek w 
godz.11-14. Komputer losuje 
Szymonowi sektor D-13.Sektor 
bardzo głęboki jak na ten za-
lew - ok 3,5 m. Podczas treningu 
Szymek łowi dość dużo płotek, 
spina dużego jesiotra, ogólnie 
trening na plus - zanęta jak i za-
nęcanie sprawdza się. Co do sa-
mej zanęty to już szybciej do-
wiadujemy się na co najlepiej te 
ryby preferują. Wielkie podzięko-
wania dla Bartka Matusiaka oraz 
dla jeszcze jednego pana z kadry 

narodowej za wywiad.
O godz.16.00 po treningu za-

wody zostały oficjalnie otwarte i 
czekamy na losowanie sektorów 
na zawody - wszystko odbywa 
się komputerowo. Szymkowi 
komputer losuje dwa razy sektor 
A. Niestety z informacji podczas 
treningów wiemy, że ten sektor 
jest bardzo płytki od 1-1,5m i 
rybki bardzo słabo tam biorą a i 
większe ryby omijają te płytkie 
miejsca. 

Dzień pierwszy zawodów. Szy-
mek o godz. 8.00 losuje na sek-
torze swoje miejsce - nr 10, do 
godz. 9.00 dopieszczamy zanę-
ty, gliny oraz robactwo. O godz. 
9.00 jest sygnał na wniesienie 
sprzętu na stanowiska i od tej 
chwili już Szymek musi sobie ra-
dzić sam. Trenerzy nie mogą po-
magać w czymkolwiek. O godz. 
10.50 jest sygnał do zanęcania 
ciężkiego a w godz.11- 14.00 ło-
wimy. Szymek łowi od początku 
do końca małe płoteczki 7-12 
cm, a płotka ok 17 cm to już była 
płotką ,,bonusową’’. Nie ma brań 
większej ryby. Obok nas zawod-
niczka wyciągnęła jesiotra 1100p 
i jak się okazało był to jedyny je-
siotr w naszym sektorze. Szymek 
zajmuje 5 miejsce w sektorze z 

wagą 2805 z minimalną stratą do 
4 miejsca.

Dzień drugi Mistrzostw. Szy-
mek losuje miejsce obok swo-
jego poprzedniego nr 9, gdzie 
kolega poprzedniego dnia łowi 
dość słabo. Zaryzykowaliśmy i 
do zanęty dodaliśmy dość dużo 
robactwa, by spróbować zanęcić 
większe rybki. Obok nas kolega 
wyciągnął   leszczyka oraz jesio-
tra. Pierwsza godzina zawodów 
jest niestety słaba, wpłynęły nam 
niewymiarowe okonki  i wzdręgi 
przeplatane małymi płotkami. 
Od drugiej godziny zaczyna iść 
dobrze więcej płotek ale bez bra-
nia większej ryby. W trzeciej go-
dzinie jest to upragnione branie, 
ukazuje się piękny leszcz jak na 
tamte warunki za ok.1000p lecz 
niestety przed podbierakiem 
spina się…

Sędziowie ważą rybki - wynik 

Nocna zasiadka
SULĘCIN

„Pierwsze… ryby za płoty”

2280 nie jest rewelacyjny. Szy-
mek zajmuje 7 miejsce o 5 gram 
przegrywa 6 miejsce i o ponad 
20 deko 4 i 5 miejsce. Wystar-
czyło kilka małych płoteczek lub 
ten leszczyk a  pierwsza ,,10’’ mi-
strzostw Polski była w zasięgu 
ręki. Pozostaje niedosyt. Jako 
trener przekazuję Szymkowi 
jego mankamenty, nawet z po-
zoru tak błahy szczegół jak zbyt 
wolne zakładanie ochotek na 
haczyk ma znaczenie... Wie nad 
czym ma popracować. Jako tata 
jestem z niego dumny.

Ogólnie zajęte 25 miejsce jest 
bardzo dobrym wynikiem nasze-
go młodego juniora. 

Sławomir Matelski

Zarząd Koła PZW Nr 1 w Su-
lęcinie dziękuje Szymonowi i 
jego trenerowi – Sławkowi Ma-
telskiemu za udział w Mistrzo-
stwach Polski. W imieniu węd-
karzy z Sulęcina dziękujemy za 
opiekę i sponsoring ze strony 
Okręgu Gorzowskiego PZW, 
burmistrza Sulęcina i Zarządu 
Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie.

Obecność przedstawiciela 
wędkarzy z Sulęcina na tak du-
żej imprezie wędkarskiej rangi 
krajowej jest dla nas zaszczy-
tem, a dla gminy Sulęcin pro-
mocją walorów wędkarskich i 
turystycznych regionu.

Ryszard Stachowiak

W nocnych zmaganiach węd-
karskich nasi moczykije mogli 
wędkować na dwie wędki. Zawo-
dy rozpoczęły się o godz. 17:00 
od zbiórki nad Odrą przy wieży 
obserwacyjnej w Górzycy. Po 
krótkiej odprawie, sprawdzeniu 
obecności, losowaniu stanowisk 
oraz przedstawieniu regulami-
nu zawodów, zawodnicy udali 
się na wylosowane stanowiska 
wędkarskie. Sportowa rywali-
zacja niemal do samego końca 
zawodów była bardzo zacięta, a 
zakończyła się o godz. 07:00. Po-
goda nam dopisała. Po śniadaniu 
Prezes koła kol. Kazimierz Jaruga 
zapoznał wszystkich uczestni-
ków z końcowymi wynikami oraz 

W ostatni weekend lipca odbyły się spławikowo – gruntowe zawody nocne Koła 
PZW Nr 2 „LIN” w Sulęcinie, a areną zmagań naszych wędkarzy była rzeka Odra w 
miejscowości Górzyca. 

wręczył najlepszym nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy.

Wyniki przedstawiały się na-
stępująco:
1. Dawid Melanowicz – 18 860 
pkt.
2. Kazimierz Jaruga (senior) – 14 
400 pkt.
3. Bogdan Kułaczkowski – 12 890 
pkt.
4. Marcin Stefański – 8 670 pkt.
5. Sławomir Wolf – 7 860 pkt.
6. Kazimierz Wojniusz – 7  070 
pkt.
7. Zbigniew Wojniusz – 4 620 pkt.
8. Adam Dulik – 3 490 pkt.
9. Tadeusz Twardowski – 2  060 
pkt.
10. Tomasz Chałupka – 1 300 pkt.

Największą rybę – leszcza o 
wadze 2620 g. złowił kolega Sła-
womir Wolf. 

Tekst i foto: B. Kułaczkowski

V tura GP Koła
SULĘCIN

Koło PZW nr 1 w Sulęcinie 
zaprasza wędkarzy do wzięcia 
udziału V turze zawodów spławi-
kowych z cyklu Grand Prix Koła, 
które odbędą się 28 sierpnia na 
kan. Warnickim. 

Zapisy są przyjmowane do 
25 sierpnia w sklepie wędkar-

skim Domus przy ul. Witosa w 
Sulęcinie. Informacje pod tel. 
509809886. Zbiórka wędkarzy w 
dniu zawodów nad kanałem do 
godz. 7.00.

Po dotychczasowych czterech 
turach GP na czele kwalifikacji 
seniorów stoi Sławomir Matelski 

z 54 pkt. Kolejne miejsca zajmu-
ją: Czesław Szymański – 51 pkt, 
Paweł Sobczak – 49 pkt. Ryszard 
Sekuła – 46 pkt, Przemysław Ra-
dzi – 33 pkt.

W klasyfikacji juniorów: Szy-
mon Matelski – 45 pkt, Michał 
Kaczmarek – 12 pkt. 

Kadeci: Maksymilian Sobczak 
– 45 pkt, Wojtek Pulka – 46 pkt, 
Jakub Kartawik – 12 pkt.

Kobiety: Edyta Cichała – 15 pkt.
                                                     (Red.)
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SULĘCIN 

Rywalizowali o Puchar Proboszcza

RYBY MAJĄ GŁOS

W dniu 16 lipca 2016 r. na pry-
watnym łowisku pstrągowym 
Forellenhof w Bergkamen od-
były się zawody wędkarskie o 
Puchar Przyjaźni Miast Partner-
skich Beeskow-Kamen-Friedlan-
d-Sulęcin. Spotkanie wędkarzy 
z miast partnerskich rozpoczęło 
się 15 lipca 2016r. o godz. 17.00. 
Wędkarze z Sulęcina, Beeskow, 
Friedland wraz z osobami towa-
rzyszącymi i przedstawicielami 
kół zakwaterowani zostali w Cen-
trum Ekologicznym w Bergka-
men. Tam też odbyło się główne 
spotkanie reprezentantów węd-
karzy Miast Partnerskich. Węd-
karzy z Sulęcina reprezentowała 
dziewięcioosobowa grupa wraz 
z Prezesem Koła Nr 1 w Sulęcinie 
Ryszardem Stachowiakiem. 
Trzyosobowa drużyna reprezen-
towana była przez wędkarzy: 
Sekuła Ryszard, Uller Wiesław 
i Gregoryński Grzegorz. 

Piątkowe spotkanie otwo-
rzył prezes Koła wędkarskiego 
z Kamen Ralf Brauning, przywi-
tał wędkarzy i przedstawicieli z  

Puchar Przyjaźni powędrował do Beeskow
Sulęcina, Beeskow i Friedland. 
Przedstawił harmonogram węd-
karskiego spotkania oraz regula-
min zawodów wędkarskich, któ-
re zaplanowane były na sobotę, 
na specjalnym pstrągowym 
łowisku. Delegacje z Sulęcina, 
Beeskow i Friedland wręczyły 
podarunki prezesowi z Kamen. 
Następnie, podczas wspólnej 
kolacji mogliśmy wszyscy poroz-
mawiać ze sobą o sytuacji w na-
szych kołach i życiu osobistym. 
Zawodnicy startujący w zawo-
dach odwiedzili łowisko pstrą-
gowe, na którym następnego 
dnia mieli rywalizować o Puchar 
Przyjaźni.

W sobotę już o godz. 7.30 za-
wodnicy stawili się na łowisku. 
Zajęli wylosowane wcześniej 
stanowiska i rozpoczęli wędko-
wanie. Pierwsza tura zawodów 
zakończyła się o godz. 12.30. Za-
znaczyła się duża przewaga dru-
żyny z Beeskow, której zawodnik 
Aleks Wolf złowił 17 szt. pstrą-
gów o wadze 7,6 kg. Drugie miej-
sce zajmowała drużyna z Sulęci-

na z dziewięcioma pstrągami. Po 
posiłku i ponownym losowaniu 
stanowisk zawody zostały wzno-
wione. W drugiej turze zawodów, 
wędkarze z Sulęcina rozpoczę-
li pogoń za wędkarzami z Be-
eskow. Złowili dziesięć pstrągów, 
gdy Beeskow złowiło tylko dwa. 
Ilość sztuk była równa lecz o wy-
niku decydowała waga wszyst-
kich złowionych ryb. Dwie go-
dziny drugiej tury minęły bardzo 
szybko. O godz. 15.00 sędziowie 
rozpoczęli ważenie złowionych 
ryb. Wyniki zawodów miały zo-
stać ogłoszone o godz. 18.00 na 
wspólnym spotkaniu w Centrum 
Ekologicznym. W trakcie zawo-
dów panie towarzyszące wędka-
rzom udały się na zaplanowaną 
przez organizatorów wycieczkę 
do Kamen. Wędkarze po zakoń-
czonych zawodach wrócili do 
Centrum Ekologicznego. O godz. 
18.00 w obecności wszystkich 
uczestników wędkarskiego spo-
tkania, wiceburmistrza Kamen, 
prezesów kół Miast Partnerskich 
ogłoszono wyniki zawodów 

wędkarskich o Puchar Przyjaźni 
Miast Partnerskich 2016. Pierw-
sze miejsce z wynikiem 8550 g 
zajęła drużyna z Beeskow. II miej-
sce – drużyna z Sulęcina – 8090 
g. III miejsce – drużyna z Kamen 
– 6300 g. IV miejsce – drużyna z 
Friedland – 3600 g

Nagrody wręczali: wicebu-
rmistrz Kamen. prezes Koła z 
Kamen oraz byli prezesi Koła z 
Kamen. Przechodni symbol Pu-
charu Przyjaźni – metalową rybę 
– wręczył prezesowi z Beeskow 

Manfredowi Kiesela, jako go-
spodarzowi kolejnego spotka-
nia, prezes Koła z Kamen Ralf 
Brauning.

Spotkanie wędkarzy z Miast 
Partnerskich Beeskow-Kamen-
-Friedland-Sulęcin zakończyło 
się wspólną kolacją i biesiadą w 
Centrum Ekologicznym. 

Kolejne zawody o Puchar Przy-
jaźni Miast Partnerskich odbędą 
się w Beeskow 2 września 2017 r.

Art. i foto. Ryszard Stachowiak

Na miejscu zbiórki stawili się 
wędkarze i zaproszeni goście: ks. 
Piotr Mazurek - proboszcz, Eu-
geniusz Sembratowicz - prezes  
LGR „Wodny świat”, wiceprezes 
Koła PZW nr 1 Krzysztof Kuza-
jewski oraz skarbnik „Jedynki” 
Krzysztof Gudacz. Po poczęstun-
ku odbyło się losowanie pomo-
stów i omówienie regulaminu 
zawodów, następnie wszyscy 
udali się na swoje stanowiska. 
Sygnałem sędziego głównego 
o godzinie 8:30 rozpoczęły się 
wędkarskie zmagania. Pogoda 
tego dnia sprzyjała, było ciepło i 
słonecznie. Po czterogodzinnym 
wędkowaniu okazało się, że naj-
lepszymi wędkarzami tego dnia 
byli:

I miejsce - Janusz Przybył - 
3890 pkt,

II miejsce - Jerzy Świercikow-
ski - 3820 pkt,

III miejsce - Paweł Sobczak - 
3620 pkt,

IV miejsce - Mirosław An-
drzejczak - 3140 pkt,

V miejsce - Ryszard Rozesła-
niec - 2720 pkt,

VI miejsce - Czesław Szymań-
ski - 2550 pkt (złowił najwięk-
szą rybę),

W sobotni poranek 16.07.2016 r. nad Jeziorem Ostrowskim odbyły się pierwsze za-
wody wędkarskie o Puchar Proboszcza Parafii Sulęcin, Zawody zorganizowało koło 
PZW Nr 3 „Gumoplast” w Sulęcinie.

VII miejsce - Zenon Prugar - 
2330 pkt.

Siedmiu pierwszych uczestni-
ków otrzymało nagrody rzeczo-
we, a wszyscy uczestnicy otrzy-
mali książki „Skarby Natury Ziemi 
Lubuskiej”.  Humory wędkarzom 
tego dnia dopisywały. Wręczenie 
nagród odbyło się następnego 
dnia podczas Festynu Parafial-
nego. Również tego dnia odbyło 
się wśród uczestników zawodów 
losowanie roweru. Szczęśliwcem 
okazał się Jerzy Świercikowski. 
Fundatorem nagrody było Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa Ry-

backa „Wodny Świat”. 
Sponsorami zawodów byli: 
Proboszcz Parafii ks. Piotr Ma-

zurek, sklep „Domus” Krzysztof 
Gudacz, Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Rybacka „Wodny Świat”. 

Serdecznie dziękuję sponso-
rom oraz kolegom z Koła Nr 1 za 
życzliwość i pomoc. Kolejne za-
wody już za rok.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes koła PZW Nr 3 „Gumoplast”

Czesława Anna Demko

LUBNIEWICE

Wędkarze na start 

- Spotkajmy się znów na jeziorze 
Lubiąż. Wspaniała atmosfera, do-
bra zabawa, trochę rywalizacji, 
okazja do spotkania środowiska 
wędkarskiego, to wszystko i jesz-
cze więcej gwarantujemy Państwu 
w Lubniewicach. Do zobaczenia   
- mówi burmistrz Lubniewic To-
masz Jaskuła.
Zawody mają charakter towa-
rzyski, będą promować ideę fair 
play i przeprowadzane zostaną 
na żywej rybie. Zawody odbędą 
się na ośrodku Zielony Cypel w 
Lubniewicach. 

Zapraszamy na VI spinningowe zawody wędkarskie 
z łodzi na jeziorze Lubiąż. Zmagania odbędą się w 
dniach 1-2 października.

W zawodach mogą wziąć udział 
osoby powyżej 18  roku  życia 
- organizator dopuszcza  start 
nieletnich wyłącznie pod opieką 
rodzica lub opiekuna prawnego. 
Zapisy: do 17 sierpnia 2016 
roku do godz. 15.00 - w Urzę-
dzie Miejskim w Lubniewi-
cach pod numerem telefonu: 
728 892 199 w godzinach otwar-
cia Urzędu lub mailowo na adres 
promocja@lubniewice.pl. (osoba 
do kontaktu: kierownik Referatu 
Promocji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Aleksandra Górecka.

W zawodach dopusz-
cza się liczbę startową 
uczestników w ilości 
max 60 jednostek pły-
wających (120 osób). 
O wpisaniu na listę de-
cyduje kolejność zgło-
szeń. Szczegółowy pro-
gram oraz informacje 
obowiązkowej opłacie 
za udział w zawodach 
dostępne są na stronie 
internetowej www.lub-
niewice.pl 

Aleksandra Górecka 

mailto:promocja@lubniewice.pl
http://www.lubniewice.pl
http://www.lubniewice.pl
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LUBNIEWICE

Wędkarze na start 
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Od piątku do niedzieli /15-
17 lipca/ policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie 
w gminie Słońsk i Krzeszyce 
zatrzymali podczas kontroli 
drogowych ośmiu kierujących, 
którzy usiedli za kierownicę 
po alkoholu tj. trzech rowerzy-
stów, czterech kierujących sa-
mochodami osobowymi i kie-
rującego ciągnikiem rolniczym. 

W piątek /15 lipca/ o godz. 
19.30 w Grodzisku policjanci 
skontrolowali stan trzeźwości 
kierującego rowerem. Mężczy-
zna w organizmie miał blisko 
1,6 promila alkoholu w orga-
nizmie. Tego samego dnia na 
drodze K-22 o godz. 23.10 po-
licjanci do kontroli drogowej 
zatrzymali kierującego cią-
gnikiem rolniczym marki „Ur-
sus”. Okazało się, że kierowca 
również był nietrzeźwy. Wynik 
badania wskazał u niego 0,84 
promila alkoholu. 

W sobotę /16 lipca br./ poli-
cjanci patrolujący teren gmi-
ny Słońsk po godz. 21.00 na 
ul. Sienkiewicza zatrzymali do 
kontroli drogowej dwóch kie-
rujących rowerami. Rowerzyści 
znajdowali się w stanie nie-
trzeźwości. Badanie wykazało 
0,56 i blisko 1,5 promila alko-
holu w organizmie. 

Z kolei w niedzielę /17 lipca 
br./ policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego pełniący służbę na 
terenie Słońska ujawnili kieru-
jącego samochodem osobo-
wym po użyciu alkoholu oraz 
trzech kierujących w stanie nie-
trzeźwości - /każdy z nich miał 
blisko 1 promil alkoholu w or-
ganizmie/. 

Kierującym pojazdami me-
chanicznymi policjanci zatrzy-
mali uprawnienia do kierowa-
nia. Za swoje postępowanie 
odpowiedzą przed sądem, na-
tomiast rowerzyści zostali uka-
rani przez policjantów manda-
tami karnymi. 

Apelujemy do kierujących o 
rozwagę oraz przypominamy, 
że za kierowanie pojazdem w 
stanie po użyciu alkoholu grozi 
kara grzywny do 5 tys. złotych 
oraz orzeczenie zakazu prowa-
dzenia pojazdów mechanicz-
nych na okres od 6 miesięcy 
do lat 3. Natomiast kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści stanowi przestępstwo z art. 
178 a KK - podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 
lat 2. 

Źródło: 
www.lubuska.policja.gov.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

POWIAT SULĘCIŃSKI

Kierowali na podwójnym gazie! 
Policjanci z Sulęcina po raz kolejny wykazali się skutecznością w ujawnianiu 
kierujących, którzy prowadzili po alkoholu. W ostatni weekend policjanci za-
trzymali trzech rowerzystów i pięciu kierujących pojazdami mechanicznymi. 
Pijani rowerzyści ukarani zostali mandatami, natomiast kierowcy samocho-
dów za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem. 
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

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

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

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 do 

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;

• Walka o polski przemysł po-
przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

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

SULĘCIN / TURSK

Turscy seniorzy w kręgielni

Gra w kręgle okazała się jed-
nak nie lada wyzwaniem, ale 
jednocześnie doskonałym spo-
sobem na aktywne spędzenie 
czasu wolnego. Podczas rywa-
lizacji na trzech torach gracze 
dopingowali sobie wzajemnie. 
Sportowe emocje i wyśmienita 
zabawa wprowadziły wszystkich 
w dobry nastrój. 

Wyjazd do kręgielni to kolejne 
zadanie realizowane przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Turskiego 
Domu i Dom Pomocy Społecz-
nej w Tursku w ramach projektu 
„Kultura i sztuka to jest to, czego 
nasz Senior szuka”.        (DPS Tursk)

Podobno bowling to gra tak stara, jak kultura człowieka, a jej łatwość i prostota spra-
wia, że sport ten jest bardzo popularny wśród milionów ludzi. W kręgle może grać każ-
dy, o czym 21 lipca przekonali się Podopieczni „Turskiego Domu”, którzy uczestniczyli w 
wycieczce do kręgielni w Gorzowie Wlkp. 

nież organizacje, stowarzyszenia i 
firmy. Tworzone ogrody to miejsce 
do wypoczynku, spotkań szkole-
niowych, zdobywania wiedzy o 
roślinach, organizowania różnego 
rodzaju imprez okolicznościowych 
.Od kilku lat organizowane są w 
ogrodach trzy święta. W czasie 
święta tulipana w maju jest moż-
liwość poznania wielu odmian 
kwiatów cebulowych. Święto 
różane w połowie czerwca to oka-
zja do nabycia ciekawych odmian 
róż jak również podziwiania ogro-
du różanego w pełnym rozkwicie. 
Pierwsza niedziela października 
to kolejna okazja do bliższego po-
znania dyni. Trwają przygotowa-
nia do organizacji kolejnych świąt  
celem rozpowszechniania wiedzy 
na temat roślin. W ubiegłym roku 
w czasie święta tulipana mieliśmy 
zaszczyt gościć 50 najlepszych 

rolników z Polski, którym również 
pokazaliśmy  kilka najciekawszych 
miejsc w  województwie lubuskim.

Ogrody to nie tylko konsump-
cja, co jest oczywiste z uwagi na 
warzywa i owoc ale również kon-
sumpcja wzrokowa. Na podsta-
wie ogólnopolskiego katalogu, 
będącego pokłosiem konkursu 
(a z lubuskiego jest tylko 3 przed-
stawicieli - hodowca danieli, pro-
ducent markowych Nadnotec-
kich ogórków i Ogrody Krystyny 
i Józefa Jednorowiczów) skon-
taktowała się Ukrainka, która w 
tych ogrodach nakręciła film dla 
tamtejszej telewizji. Księga gości, 
dokumentacja fotograficzna, wy-
cinki prasowe, puchary i dyplomy 
są dowodem na to, że „Ogrodowe 
Inspiracje” są godne odwiedze-
nia. 

L. Malinowski

cd. ze s. 17

Ogrodowe Inspiracje
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SIERPIEŃ
08.08-14.08 - “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
15.08-21.08 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie
22.08.-28.08 - “Euro-Apteka” przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
29.08.-04.09 - Apteka “Konawalia przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie

WRZESIEŃ
05.09-11.09 -Apteka Centrum Zdrowia przy ul. Pineckiego 1 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:

W SKRÓCIE:

Małgorzata Krzyżan to mieszkająca 
w Słubicach policjantka z sulęcińskiej 
komendy. Jej wielką pasją jest sport, w 
którym cały czas odnosi sukcesy. Jest 
rekordzistką Polski weteranów w kat-
egorii W45 w rzucie dyskiem. Utalen-
towana dyskobolka zakwalifikowała się 
do mistrzostw świata, które odbędą się 
w Australii. Jest tylko jeden problem. 
Wyjazd jest kosztowny i nie ma go kto 
sfinansować. Wierni kibice zawodniczki 
Lubusza Słubice nie załamali jednak rąk 
i postanowili pomóc pani Małgorzacie. 7 
sierpnia na terenie Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Słubicach odbył się 
festyn pod hasłem „Spełniamy marze-
nia”. W ramach festynu przeprowadzo-
no m.in. turniej gry w siatkówkę o pu-
char poseł Krystyny Sibińskiej. Turniej 
zwyciężyła ekipa pod wdzięczną nazwą 
„Po browarku” przed „Sulęcinianami”, 
„Agrafką 1” i „Agrafką 2”. Nie zabrakło 
zabaw dla najmłodszych. Pieniądze 
zebrane podczas festynu zostaną 
przeznaczone na wyjazd dyskobolki do 
Australii.                                                   (SAM)

Zbierają na wyjazd  
Małgorzaty Krzyżan

SŁUBICE / SULĘCIN

Już 27 sierpnia w Wielowsi odbędą się 
Dożynki Gminne. Tegoroczne Święto Plo-
nów obfitować będzie w wiele atrakcji. 
Oprócz tradycyjnych zmagań sołeckich, 
w ramach których oceniane będą m.in. 
wieńce dożynkowe oraz stoiska sołeckie, 
na mieszkańców Gminy Sulęcin oraz gości 
czekać będą zabawne konkurencje spraw-
nościowe, gry i zabawy dla dzieci i doro-
słych, występy artystyczne oraz wysta-
wy. Każdy z uczestników Święta Plonów 
będzie mógł także spróbować pysznego 
swojskiego jadła oraz potańczyć przy 
skocznej muzyce. Gwiazdą tegorocznych 
Dożynek będzie grupa Impuls, a jej kon-
cert poprzedzą występy artystów Studia 
Piosenki SOK, Maćka Bardena, koncert 
Orkiestry Dętej OSP z Grochowa, koncert 
zespołu The Doctors oraz występ zespołu 
Orange Band. Szczegóły programu znaj-
dują się na plakacie na s. 12.      (UM Sulęcin)

Gminne Dożynki 
odbędą się 
w Wielowsi

SULĘCIN / WIELOWIEŚ
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