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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

Do negocjacji 
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak 
materiał, 
z którego 
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin
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Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

W numerze:

95 755 39 15

>> cd. na s. 4

STR. 14

WIĘCEJ STR. 11

Adam
Piotrowski

strzyżenie 
TRAWNIKÓW

693 903 681
www.progress24.eu

przycinanie 
ŻYWOPŁOTÓW
(możliwość abonamentu)

Czy mieszkańcy DPS w Tursku 
zostaną bez opieki?
Od kilku lat specjaliści głośno mówią o dynamicznych zmianach na rynku pracy. 
Obecnie to pracownicy dyktują warunki zatrudnienia. Pracodawcy, żeby utrzy-
mać zatrudnienie na optymalnym poziomie muszą się bardziej wysilić. Niestety, 
zmian tych nie zauważył Zarząd Powiatu Sulęcińskiego i w efekcie Dom Pomocy 
Społecznej w Tursku (podlega pod powiat) wpadł w poważne tarapaty.

STR. 10

SULĘCIN / WIELOWIEŚAPTEKA PRZYJAZNA PACJENTOM

W październiku z DPS w Tursku 
na emeryturę odchodzi 14 osób 
w wyniku obniżenia wieku eme-
rytalnego dla kobiet. Kolejnych 
11 osób złożyło wypowiedzenia 
w związku, jak przyznają otwar-
cie, z niskimi zarobkami. Chęt-
nych na wolne miejsca brak.

- Wynagrodzenia to jakaś kpina 
– mówi pracownica z 30 letnim 
stażem (nazwisko do wiadomo-

SULĘCIN / TURSK

Mogły obrócić  
w perzynę pół kon-
tynentu – Atomowa 
baza niedaleko  
Wielowsi

SULĘCIN / DŁUGOSZYN

Święto Plonów 
w Długoszynie
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Minister od zagranicy Wasz-
czykowski odpowiadając nie-
dawno na pytanie o przyjmo-
wanie do Polski uchodźców w 
ramach kwot wyznaczonych 
przez Unię Europejską stwier-
dził, że nasz kraj pomaga innym 
narodowościom w potrzebie, 
i na dowód tego oznajmił, że 
Polska tylko w tym roku wyda-
ła ponad 700 tys. pozwoleń na 
pracę osobom zza wschodniej 
granicy. Zapomniał jednak do-
dać, że bez tych osób na naszym 
rynku pracy nastąpiłby wielki 
krach, a gospodarka zostałaby 
sparaliżowana przez ogromną 
ilość wakatów. Te pozwolenia 
nie są więc tak bezinteresowne 
jak minister sugeruje. Wręcz po-
wiedziałbym więcej – powinien 
nasz kraj pomyśleć o większych 
ułatwieniach dla dalszej pracy 
Ukraińców (to z tego kraju jest 
ok 70 proc wszystkich obcokra-
jowców pracujących legalnie w 
Polsce – ponad milion osób). 

A rąk do pracy i tak brakuje. 
Dramatyczną sytuację przeżywa 
Dom Pomocy Społecznej w Tur-
sku. Wkrótce szeregi załogi opu-
ści kilkadziesiąt osób, a chętnych 
na ich miejsce brak. Niestety, 
wynagrodzenia w tej placówce 
nie rozpieszczają – znacznie wię-
cej można dziś zarobić w sekto-
rze prywatnym. Przyczyny tej 
sytuacji są według mnie dwie: z 
jednej strony rząd zdając sobie 
sprawę ze starzejącego się spo-
łeczeństwa i jednocześnie coraz 
wyższych kosztów funkcjono-
wania DPS-ów (zwłaszcza przez 
rosnące płace) od lat nie zwięk-
sza subwencji przyznawanych 
na pomoc społeczną. Z drugiej 
strony nasza kochana władza 
za mocno podnosi wysokość 
świadczeń socjalnych co powo-
duje, że niektórym nie opłaca się 

pracować (zwłaszcza kobietom). 
Szczegóły dot. DPS na str. 1 mu-
tacji A Przekroju.

Pozostając przy temacie Ukra-
ińców warto zwrócić uwagę w 
jakich warunkach przebywają i 
pracują oni w Polsce, żeby nikt 
nas nie posądził, że organizujemy 
obozy pracy jak Polakom niegdyś 
we Włoszech i innych krajach 
Europy zachodniej. Niedawno 
rozmawiałem z młodą Ukrainką, 
która pracuje w Sulęcinie w za-
kładzie nazywanym popularnie 
„Cebulki”. Pani tej, gdy werbo-
wała ją jakaś prywatna agencja 
pracy na Ukrainie obiecywano 
1000 dolarów miesięcznie, dar-
mowe mieszkanie i inne „gruszki 
na wierzbie”. W rzeczywistości 
zarabia w przeliczeniu ok 300 
dolarów miesięcznie za pracę po 
12 godzin dziennie przez 6 dni w 
tygodniu. Ręce miała zniszczone 
jak staruszka od obierania róż-
nych warzyw (rękawic ani innych 
niezbędnych elementów ubioru 
nikt tam nie dostaje). Pracowni-
cy są w tym zakładzie pomiatani 
i wykorzystywani. Czas chyba, 
żeby ktoś się tym zainteresował. 

W poprzednim numerze pi-
sałem, że by zapewnić lokum 
pracownikom zza wschodniej 
granicy w Sulęcinie zaadapto-
wano na cele mieszkaniowe 
m.in. budynek byłej Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. Słusznie 
jednak zauważył mój znajomy, 
że nie wygląda on na taki co by 
się nadawał do zamieszkania. We 
wszystkich oknach są kraty. W 
razie nie daj Borze pożaru do tra-
gedii będzie bardzo blisko, pomi-
mo, że straż pożarna jest naprze-
ciwko. Ludzie tam przebywający 
nie będą mieli szans wydostać się 
przez jedne drzwi. Mam nadzieję, 
że odpowiednie służby zmobili-
zują właściciela do koniecznych 

przeróbek na budynku. 
Od dwóch lat w Sulęcinie żyje 

idea wybudowania pomnika 
Żołnierzy Niezłomnych. Pomysł 
według mnie nader szczytny 
zdążył podzielić grupę osób, 
które pierwotnie podjęły się 
tego ważnego zadania. Obec-
nie działają dwie grupy, które 
mają zamiar pomnik w Sulęcinie 
odsłonić. Jedna z nich, to człon-
kowie Stowarzyszenia Pamięć i 
Tożsamość, którzy zebrali już na 
ten cel ok. 40 tys. zł (z tego 20 tys. 
na budowę pomnika przekazał 
wicepremier Morawiecki). Ku 
mojemu wielkiemu zaskocze-
niu na czele drugiej grupy stoi 
osoba, której teczka widnieje w 
inwentarzu IPN pn. Teczka per-
sonalna tajnego współpracowni-
ka pseudonim „Dawid”. Jest też 
imię ojca i data urodzenia więc 
pomyłki być nie może. Do jakich 
to paradoksów dziś dochodzi, 
że osoba, która z dużym praw-
dopodobieństwem zwalczała 
pamięć o Żoł-
nierzach Wy-
klętych przed 
1989 r., dziś 
chce im budo-
wać pomni-
ki…

minął miesiąc

Zatrudnię na stanowisku 
pracownik ochrony, umowa 

o pracę w Słubicach oraz 
Sulęcinie, mile widziane 

orzeczenie tel. 512 252 866

Do wynajęcia sala na im-
prezy - urodziny itp. Do 50 
osób (możliwość noclegu). 

Sprzedam działkę budowlaną 
(11 arów) w Sulęcinie przy ul. 
Okopowej. Cena 65 tys. zł do 

negocjacji.
Tel. 608 275 272

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:
dom Sulęcin
mieszkanie – Pl. Mickiewicza
dom Torzym
gospodarstwo Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
dom nad jeziorem Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
dom Bobrówko
działka w Miechowie
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
3 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy ul. 
Kupiecka 4
kompleks handlowy w 
Sulęcinie

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl

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

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Zatrudnię lub przyjmę na 
staż w zakładzie fryzjerskim. 

Tel. 724 191 394

Usługi koparko - ładowarki.
Tel. 608 275 272

Mechanika kosiarek  
i pilarek zatrudnię. Praca  

w Sulęcinie. Tel. 603 767 174

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Gabrieli Kotwica

z okazji urodzin samych 
serdeczności ślą

mąż Janusz, synowie 
oraz synowa Aneta 
i wnuczka Kalinka

I gość miły, i chleba żal...
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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

Jesienna oferta SOK i Biblioteki
SULĘCIN 

Zajęcia sekcji plastycznej od-
bywać się będą dwa razy w ty-
godniu, a prowadzić je będzie 
niezmiennie instruktor, pani 
Anna Gwizdek. W środy zapra-
szamy na Akademię Młodego Ar-
tysty (zajęcia dla dzieci od 9 r.ż.) 
– warsztaty trwają w godzinach 
15:30-17:00.

W czwartek w godzinach 
15:30-17:00 spotykamy się z 
uczestnikami Plastyki na Wesoło 
(zajęcia dla dzieci od 6 do 8 r.ż.), 
natomiast od 16:30 do 18:00 z 
drugą grupą Akademii Młodego 
Artysty.

Zajęcia sekcji teatralnej pro-
wadzi instruktor, pani Teresa 
Masztalerz. Odbywają się one 
w poniedziałki (zajęcia dla dzieci 
wczesnoszkolnych) godz. 16:00-
18:00 oraz środy (zajęcia dla dzie-
ci przedszkolnych) godz. 16:00-

18:00. Grupy powstały z myślą o 
dzieciach twórczych, które chcą 
rozwinąć swoje aktorskie umie-
jętności, a ponadto popracować 
nad wrażliwością oraz wyobraź-
nią.

Pan Waldemar Handzlewicz, 
instruktor Studia Piosenki SOK 
zaprasza dzieci, młodzież szkolną 
oraz osoby dorosłe na zajęcia wo-
kalne, stworzone z myślą o oso-
bach pragnących rozwijać swoje 
umiejętności, a także zamiłowa-
nie do śpiewu. Zajęcia odbywają 
się w poniedziałek i czwartek w 
godzinach 17:00-19:00 (zajęcia 
dla dzieci i młodzieży) oraz w pią-
tek w godzinach 17:00-19:00 (za-
jęcia dla grupy najstarszej).

Nowością w ofercie Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury są 
warsztaty dziennikarskie, które 
odbywać się będą co drugi wto-

Sulęciński Ośrodek Kultury rusza z nową ofertą zajęć na rok 2017/2018. Zarówno sekcja 
plastyczna oraz teatralna, a także Studio Piosenki SOK zajmą się kontynuacją ubiegło-
rocznych zajęć, cieszących się sporą popularnością w naszym ośrodku kultury.

rek miesiąca, w godzinach 16:30-
18:00.

Nasze zajęcia powstały z myślą 
o ludziach młodych, pełnych pa-
sji i zaangażowania, dla osób bez 
żadnego doświadczenia i bez 
wiedzy o funkcjonowaniu me-
diów. W lekkiej i przystępnej for-
mie instruktor, pani Katarzyna 
Nowak, przybliży uczestnikom 
podstawy pracy dziennikarza 
oraz pokaże, jak wyglądają co-
dzienne obowiązki redaktora.

Biblioteka Publiczna w Sulę-
cinie w sezonie 2017/2018 or-
ganizuje dla czytelników nowe, 
twórcze aktywności. W Oddziale 
dla Dzieci odbędą się zajęcia czy-
telnicze pod hasłem „Przygoda z 
książką”, przeznaczone dla naj-
młodszych słuchaczy w wieku 
4-5 lat (pierwsza grupa wiekowa) 
oraz 6-7 lat (druga grupa wieko-

wa). Nowością będą warsztaty 
edukacyjne dla zorganizowa-
nych grup (młodzież szkolna), 
które opierać się będą o analizę i 
interpretację tekstów literackich 
oraz tekstów kultury.

Również seniorzy w ofercie 
biblioteki znajdą coś dla siebie 
– kurs komputerowy 50+, czyli 
nauka podstaw obsługi zarówno 
sprzętu, jak i internetu.

Więcej informacji na temat 
zajęć pod numerem telefonu: 
957553172.

Także na naszych trzech filiach 
(w Żubrowie, Ostrowie oraz w 
Trzemesznie Lubuskim) będzie 
bardzo aktywnie.

Biblioteka w Ostrowie orga-
nizuje zajęcia dla dzieci pod ha-
słem: CZYTANIE I MALOWANIE. 
Zajęcia będą odbywać się w 
pierwszą i trzecią środę miesiąca 

w godz. od 16:00 do 17:30. Infor-
macje pod numerem telefonu 
957180461.

W Bibliotece w Trzemesznie 
odbywać się będą warsztaty dla 
najmłodszych pod hasłem: CZY-
TANIE NA DYWANIE. Zapraszamy 
we wtorki o godz. 16:00. Infor-
macje pod numerem telefonu 
505988266.

Biblioteka w Żubrowie zapra-
sza na cykliczne spotkania pt. 
KSIĄŻKOWY ZAWRÓT GŁOWY. W 
programie m.in. czytanie na dy-
wanie, warsztaty plastyczne do-
wolną techniką oraz wiele innych 
zabaw dostosowanych do wieku 
uczestników. Na zajęcia zapra-
szamy w każdy czwartek, w godz. 
od 16:00 do 17:00. Szczegóły pod 
numerem telefonu 957553329.
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Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Sulęcin, a zwłaszcza rodzice dzieci uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej im Polskich Olimpijczyków,

Jeśli nie oddaliście jeszcze głosu w planowanym na 2018 r. Budżecie Obywatelskim, 
proponuję poparcie pozycji nr 15 na liście, czyli projektu „Bezpieczna droga do szkoły - 
dokończenie chodnika ul. Dikusa Ekkela oraz budowa zatoki postojowej”.

Ten projekt ma służyć w głównej mierze najmłodszym i został złożony w trosce o ich 
bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że dokończenie chodnika przy ul. Dikusa Ekkela oraz 
budowa dużej i wygodnej zatoki postojowej dla aut rodziców, którzy przywożą swoje dzieci 
do szkoły i przedszkola na os. Kopernika, wymiernie się do tego przyczyni.

Czy oddałeś już swój głos na 
Budżet Obywatelski?

na liście15 
głosuj na

Pamiętaj o bezpieczeństwie najmłodszych,
/-/ Jan Adam Szymczyszyn

Radny Miejski Gminy Sulęcin

• Sklep spożywczy - ul. Ogrodowa – Okopowa
• Cukiernia MONIKA - Plac Czarnieckiego
• Sklep GAMA - Kopernik

Karty do głosowania można również odebrać,  
podpisać oraz zostawić w:

ści redakcji) – za mój staż pracy 
należy mi się 20 proc. dodatku (1 
proc za każdy rok pracy do mak-
symalnie 20 proc. – przypomnie-
nie red.) za wysługę lat. DPS nie 
nalicza mi tego jednak do pensji 
zasadniczej tylko wlicza w nią. W 
efekcie po 30 latach pracy nadal 
zarabiam nieco ponad 1400 zł 
na rękę, chociaż powinnam mieć 
przynajmniej 1700 zł. – dodaje 
zdenerwowana. Przyznaje, że 
pracuje, ponieważ przywiązała 
się do tego miejsca i ludzi, ale być 
może wkrótce ona również straci 
cierpliwość i poszuka innej pracy.

O złej sytuacji w DPS Tursk, 
dyrektorka placówki Alina Ko-
nopko-Żelechowska infor-
mowała starostę sulęcińskiego  
w marcu 2017 r. Już wtedy wnio-
skowała o dodatkowe 106 tys. zł 
na odprawy dla odchodzących 
pracowników i zwiększenie bu-
dżetu o 604 tys. zł na podwyżki 
dla pracowników. Informowała 
też o szeregu koniecznych w DPS 
inwestycji, głównie remontów, 
które są niezbędne dla dalszego 
funkcjonowania placówki. Wtedy 
większość wniosków odbiła się w 
starostwie powiatowym w Sulę-
cinie echem. Zarząd nie poinfor-
mował też radnych powiatowych 
o krytycznym stanie finansów 
DPS-u.

Czy mieszkańcy DPS w Tursku zostaną bez opieki?
>> cd. ze s. 1 Z czasem sytuacja zamiast się 

poprawiać ulegała dalszemu 
pogorszeniu. Kilkanaście osób 
złożyło wypowiedzenia, a wielu 
innych pracowników głośno za-
częło się domagać podwyżki. Na 
5 września część radnych zwołało 
sesję nadzwyczajną Rady Powia-
tu Sulęcińskiego.

Wieloletnie zaniedbania
Podczas sesji dyrektor DPS 

Alina Konopko-Żelechowska 
przedstawiła przyczyny obecnej 
sytuacji Domu Pomocy Społecz-
nej w Tursku. - Od lat w budżecie 
DPS zaniżana jest ilość mieszkań-
ców. Do planu wpisywane jest 205 
mieszkańców, tymczasem cały 
czas w placówce przebywa 220 
osób. W ten sposób tylko w 2016 
r. dochody DPS-u zostały zaniżone 
o ponad 776 tys. zł. Przez wiele lat 
zaniedbywano infrastrukturę. Nie 
prowadzono żadnych remontów 
przez co obecnie stan techniczny 
budynków jest w bardzo złym sta-
nie. Kosztów remontów nie udźwi-
gniemy sami – mówi A. Konopko-
-Żelechowska - Od wielu lat nie 
ma podwyżek dla pracowników, 
dla wielu osób podwyższaliśmy 
tylko płacę minimalną – dodaje.

Na słabą kondycję DPS-u zda-
niem dyrektorki wpływ miały 
też grupowe wypowiedzenia dla 
pielęgniarek w 2009 r., co dopro-
wadziło do odejścia wykwalifi-

kowanej kadry pielęgniarskiej, 
obniżyło jakość świadczonych 
usług i bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz likwidacja pralni i 
recepcji. – Pranie po tym jak nie 
sprawdziła się firma zewnętrzna 
powierzono paniom pokojowym, 
które w tym czasie powinny wyko-
nywać inne czynności – zauważa 
dyrektorka. 

Wprowadzone za poprzednich 
władz DPS zmiany w placówce 
spowodowały zdaniem dyrektor-
ki jedynie chaos, dezorganizację 
pracy i brak poczucia bezpie-
czeństwa. 

Burzliwa dyskusja radnych
- Zabrakło działań profilaktycz-

nych – uważa radny powiatowy 
Franciszek Jamniuk – mamy 
obecnie super starostwo w postaci 
trzech starostów, a żaden nie pod-
jął działań, by ten pożar wcześniej 
ugasić. Na podwyżki dla Zarządu 
kilka miesięcy temu wystarczyło 
pieniędzy, a dla osób, które opie-
kują się osobami chorymi, wyko-
nują ciężką i odpowiedzialną pra-
cę, to tym osobom nikt podwyżki 
nie zaproponował. Dopiero teraz, 
gdy przyszłość placówki stoi pod 
znakiem zapytania, mówi się jak 
pracownicy DPS mało zarabiają– 
podkreśla. 

- Od 2008 roku prowadzone jest 
celowe i świadome niszczenie tej 
jednostki – mówi radny Andrzej 

Żelechowski – Zarząd powiatu 
musi podjąć jakieś działania, ale 
nie naprawi tego wszystkiego, co 
zostało zepsute przez lata – doda-
je.

- Odejścia z Domu Pomocy 
Społecznej mogą doprowadzić 
do niespełniania wskaźnika za-
trudnienia pracowników zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego. W 
konsekwencji może zaistnieć ko-
nieczność rozlokowania części 
pensjonariuszy do innych ośrod-
ków, a to z kolei spowoduje jeszcze 
trudniejszą sytuację finansową 
jednostki – informuje radny Pa-
tryk Lewicki.

W budżecie pustki
Starosta Adam Basiński zade-

klarował przekazania ponad 100 
tys. zł na podwyżki pracowników 
DPS Tursk. Zdaje sobie jednak 
sprawę, że by rozwiązać patową 
sytuację placówki potrzebne jest 
jeszcze przynajmniej 700 tys. zł 
do końca roku. Takich pieniędzy 
powiat w budżecie nie ma. 

Starosta uważa, że rozwiąza-
niem sytuacji może być tylko 
zmiana ustawy o pomocy spo-
łecznej i o to zaapelował do obec-
nego na sesji posła RP Jarosława 
Porwicha. –  Społeczeństwo nam 
się starzeje i z pewnością nie tylko 
ja, ale też rząd zdaje sobie z tego 
sprawę. Pomimo tego świadczenia 
na pomoc społeczną od lat się nie 

zmieniają – mówi A. Basiński. 
- Na zabezpieczenie oddzia-

łów do opieki bezpośredniej nad 
mieszkańcami potrzebujemy 
obecnie 16 osób – mówi Dorota 
Zawadzka, pracownik i jedno-
cześnie przedstawiciel związków 
zawodowych w DPS Tursk – przez 
wiele lat apelowaliśmy do rad-
nych i Zarządu powiatu o reakcję 
i przede wszystkim podwyżki, bo 
przy tym nakładzie pracy zara-
biamy naprawdę mało. Od 2011 r. 
pensja minimalna wzrosła o ok. 45 
proc. a nasze płace wrosły średnio 
jedyne o 16 proc. Nasze wynagro-
dzenia po prostu spadły i to bardzo 
mocno – podkreśla.

Chętnych do pracy nie ma. 
Bez tych 16 osób, których umo-
wy wkrótce wygasną, bez opie-
ki pozostanie 50 mieszkańców 
DPS. Na obecnym, wymagają-
cym rynku pracy wydaje się, że 
jedynym ratunkiem dla ośrodka 
jest znaczne podwyższenie płac, 
co powinno zatrzymać kolejne 
odejścia i ściągnąć kandydatów 
do pracy. 

O efektach rozmów prowa-
dzonych przez Zarząd powiatu z 
załogą DPS w Tursku poinformu-
jemy w kolejnym numerze Prze-
kroju.
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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

Sposób na bardzo ciekawy 
koniec wakacji

SULĘCIN 

Sulęcińscy gimnazjaliści już 
od czterech lat wyjeżdżali na 
wakacyjne spotkania młodzieży 
organizowane przez Jugend- 
Team Beeskow i Foerdervere-
in fuer Jugendhilfe Kamen. 
Zwiedzili Brandenburgię, Berlin, 
Drezno, Kamen, Schwerin i na-
jpiękniejsze  miasta  niemieck-
iego wybrzeża.

Piąte, jubileuszowe spot-
kanie zorganizowaliśmy w 
Polsce, zapraszając młodzież z 
Beeskow, Kamen i Montreuil - 
Juigne do naszego gimnazjum. 
Uczniów biorących udział w 
projekcie przywitał burmistrz 
miasta Dariusz Ejchart oraz 
dyrektor gimnazjum Izabe-
la Hutyra, którzy od zawsze 
wspierali i angażowali się w 
przedsięwzięcia związane z 
partnerstwem i wypoczyn-
kiem młodzieży. Jako gospo-
darze chcieliśmy najpierw po-
kazać gościom nasze miasto. 
Zwiedzanie rozpoczęli więc 
od rozwiązywania zadań gry 
miejskiej, które polegały m. in 
na tym, że działając w grupach 
trójjęzycznych, mieli np. znaleźć 
policjanta i zrobić z nim zdjęcie, 
czy też odszukać “Gołębiarkę” 
i policzyć ptaszki. Uczestniczy-
li także w instruktażu Nordic 

Walking na niedawno odnowi-
onym Stadionie Miejskim oraz 
w wędrówce po pobliskich 
wąwozach  i Uroczysku.  

W kolejnych dniach wraz 
z naszymi gośćmi odwied-
ziliśmy Pętlę Boryszyńską, gdzie 
przeżyliśmy fragment naszej 
wspólnej historii i mogliśmy 
zobaczyć pierwsze zlatujące na  
zimę nietoperze. W Lubniewi-
cach  wybraliśmy się na pełną 
przygód wyprawę rowerami 
wodnymi po jeziorach Lubiąż i 
Krajnik, a po południu do Gor-
zowa, do jednego z popular-
niejszych centrów handlowych. 
Chcąc zachęcić uczniów zza 
Odry i znad Sekwany do ponow-
nego odwiedzenia Polski, nie 
mogliśmy w naszych wędrówk-
ach pominąć Łagowa, gdzie po 
wspinaczce w Parku Linowym i 
zwiedzaniu zamku z basztą ura-
czeni zostali pysznym deserem 
lodowym. Jedną z ostatnich 
atrakcji partnerskiego spot-
kania francuskiej, niemieckiej 
i  polskiej młodzieży był spływ 
kajakowy rzeką Pliszką. Urzec-
zeni pięknem polskiej  przyro-
dy, zmęczeni przedzieraniem 
się przez kłody powalonych 
drzew-można by  powiedzieć, 
że… -  dotarliśmy do końca pro-

jektu. Ale to nie wszystko.
Najważniejsze zostało w nas: 

spędzone wspólnie wieczory 
i poranki, zabawy, dyskoteki, 
podczas których szlifowaliśmy 
swój szkolny angielski  i nie-
miecki, próbując sobie pow-
iedzieć jak bardzo się lubimy i 
jak bardzo takie spotkania są 
potrzebne. Wiemy, że młodzież, 
niezależnie od narodowości 
oraz przynależności kulturowej, 
jest podobna, a jeśli nawet tro-
chę inna..., to potrafi pięknie się 
różnić.

Piąte Spotkanie Młodzieży 
Miast Partnerskich dobiegło 
końca. Odbyło się dzięki pracy 
grupy nauczycieli sulęcińskiego 
gimnazjum oraz wsparciu finan-
sowemu Polsko-Niemieckiej  
Współpracy Młodzieży, Burmis-
trza Sulęcina oraz sponsorów.  
Uczniowie  i nauczyciele Gim-
nazjum im. Jana Pawła II dzięku-
ją firmom: RAJ-BEAUTY, Cub@, 
Bank Spółdzielczy, Gumoplast 
oraz Cukiernia “Monika” za wspi-
eranie współpracy międzynaro-
dowej i wypoczynku młodzieży.

Magdalena Rajfur

Czy koniec wakacji musi być nudny i poświęcony tylko przygotowaniom do no-
wego roku szkolnego? Z pewnością większość uczniów odpowiedziałaby –  “tak”, 
jednak nie uczestnicy międzynarodowego projektu Jugendcamp - Sulęcin 2017, 
którzy od 19 do 25 sierpnia wypoczywali w naszym gośninnym mieście i jego ma-
lowniczych okolicach.
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Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie 
rzęs, stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure

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

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

Praca w Netto – dobra 
atmosfera i stabilność 

SULĘCIN 

Ogólne zadowolenie z pracy, 
poczucie bycia częścią zespołu, 
partnerskie relacje z przełożony-
mi, jasny zakres pracy oraz moż-
liwość zachowania równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym 
a prywatnym – te wartości i styl 
pracy są bardzo cenione przez 
pracowników Netto. Sieć każ-
dego roku sprawdza atmosferę 
pracy w firmie, by móc dostoso-
wać swoją ofertę do ich potrzeb 

i oczekiwań. Ostatnia edycja 
badania Barometr pokazała, że 
aż 72 proc. badanych pracowni-
ków Netto jest zadowolonych ze 
swojej sytuacji zawodowej. Netto 
dokłada wiele starań, by sprostać 
ich oczekiwaniom – w jasny spo-
sób komunikuje warunki pracy 
oraz oferuje wiele możliwości 
zatrudnienia w ramach elastycz-
nego modelu pracy i rozwoju za-
wodowego. 

Każda osoba, pragnąca pra-
cować w sklepie Netto, może li-
czyć na przejrzyste warunki. Od 
samego początku Netto jasno 
określa wymagania, benefity 
oraz wysokość wynagrodzenia. 
Obecnie sprzedawcy mogą liczyć 
na pensje w wysokości od 2,4 do 
2,7 tys. zł brutto, w zależności od 
lokalizacji sklepu. Pracownicy 
mogą być zatrudnieni na umowę 
o pracę na cały etat – ten model 

Ponad 360 sklepów w całej Polsce oraz prawie pięć i pół tysiąca pracowników – 
Netto jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w naszym kraju. 
Sieć aktywnie poszukuje nowych pracowników do swoich placówek. Swoje miej-
sce w firmie znajdą osoby wchodzące na rynek pracy oraz te posiadające już 
doświadczenie w sektorze usługowym bądź handlowym. 

wybrało aż 98 proc. pracujących 
w Netto. Sieć jest bardzo ela-
styczna w tym zakresie i warun-
ki czy wymiar pracy mogą być 
dostosowane do oczekiwań pra-
cownika, dlatego nic nie stoi na 
przeszkodzie, by wybrać formę 
zatrudnienia na inną umowę czy 
w niepełnym wymiarze godzin. 
W Netto swoje miejsce znajdą 
także osoby uczące się lub te szu-
kające pracy weekendowej. 

Oprócz stałej pensji, wszyscy 
pracownicy Netto, mogą liczyć 
na dodatkowe benefity. Co roku 
Netto przekazuje im bony świą-
teczne oraz przygotowuje paczki 
mikołajkowe dla dzieci. Oprócz 
tego Netto wprowadza także 
jubileuszówki, regularnie orga-

nizuje atrakcyjne konkursy we-
wnętrzne z nagrodami czy spo-
tkania integracyjne. Wszystko po 
to, by stwarzać swoim pracowni-
kom jak najlepsze i najbardziej 
przyjazne warunki codziennej 
pracy. Podejście Netto znajduje 
swoje odzwierciedlenie w wyso-
kim zadowoleniu pracowników, 
niskiej rotacji oraz długim stażu 
pracy – wśród zatrudnionych 
osób można znaleźć wielu pra-
cowników, którzy nawet od 22 
lat są nieprzerwanie związani z 
Netto!  

Jeżeli szukasz pracy w Netto, 
zapraszamy do sprawdzenia ak-
tualnych ofert: https://netto.pl/
kariera/oferty-pracy/ 

Załoga Netto w Sulęcinie

- Praca w Netto w Sulęcinie to dobre wynagrodzenie i doskonała atmosfera - zapewnia   
kierwonik sklepu Sylwia Zabłocka (druga od lewej)

https://netto.pl/kariera/oferty-pracy/
https://netto.pl/kariera/oferty-pracy/
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NASZE ZDROWIE

Październik od wielu lat 
nazywany jest „Miesiącem 
Świadomości Raka Piersi”. To 
doskonały moment, by przy-
pomnieć o tym jak ważne 
jest samobadanie piersi oraz 
jak radzić sobie z ich bole-
snością.

15 października obchodzi-
my „Europejski Dzień Walki 
z Rakiem Piersi”. Warto przy-
pomnieć o comiesięcznej sa-
mokontroli piersi oraz meto-
dach radzenia sobie z bólem 
piersi. Badania profilaktyczne 
pozwalają wykryć zmiany na 
wczesnym etapie choroby no-
wotworowej, gdy szanse na 
wyleczenie są bardzo duże.

Kontrola piersi raz w mie-
siącu.

Samokontrola nie jest trud-
na i zajmuje zaledwie kilka 
minut. Każda kobieta po ukoń-
czeniu 20 roku życia powinna 
kontrolować swoje piersi raz w 
miesiącu około 10 dnia cyklu.

Badanie składa się z dwóch 
etapów: oglądania piersi i ba-

dania palpacyjnego (dotykowe-
go). Zanim przejdziemy do bada-
nia palpacyjnego warto obejrzeć 
piersi w lustrze. Należy przyjrzeć 
się, czy nie ma zmian w kształcie i 
wielkości piersi, czy na skórze nie 
pojawiły się zaczerwienienia lub 
wypryski. Sprawdzamy również 
wielkość

i kształt sutków. Następnie całą, 
wewnętrzną powierzchnią pal-
ców badamy każdą pierś zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara w 
pozycji stojącej, a następnie le-

Pamiętajmy o badaniu piersi

żącej (szczegółowa instrukcja na 
końcu materiału).

Ból piersi nie oznacza nowo-
tworu

Na bolesność i obrzęki  piersi 
skarży się ponad 75% przebada-
nych przez lekarzy kobiet. ból nie 
musi oznaczać nowotworu, jed-
nak znacząco wpływa na obniże-
nie jakości życia Polek.  Co więc z 
kobietami, które wykluczyły raka 
piersi, a nadal skarżą się na przy-
krą bolesność piersi?

Mastalgię (bolesność pier-
si) dzielimy na cykliczną (gdy 
objawy są związane z cyklem 
miesiączkowym lub przyjmowa-
niem leków hormonalnych) oraz 
mastodynię (gdy bóle wiążą się 
z obrzękiem i nadwrażliwością 
piersi). Różnica między nimi jest 
na tyle mała, że zauważają ją wy-
łącznie specjaliści oraz kobiety, 
które obserwują „powiększenie” 
piersi

o jeden, a nawet dwa rozmiary.
Objawy pojawiają się w drugiej 

fazie cyklu miesiączkowego i na-
rastają w miarę zbliżania się men-
struacji. Ich przyczyną są hormo-
ny: estrogen (odpowiadający za 
wydzielanie wazopresyny i al-
dosteronu) i progesteron (odpo-
wiedzialny za nawodnienie błony 
śluzowej macicy). Hormony te 
odpowiadają m.in. za regulację 
gospodarki wodnej organizmu. 
Niestety, nadmiar estrogenu w 
drugiej fazie cyklu jest w głównej 
mierze odpowiedzialny również 
za opuchnięte ciało, zaś niedobór 
progesteronu w tym samym cza-
sie powoduje obrzęki i bolesność 

szczególnie w obrębie piersi, 
które są charakterystyczne 
właśnie dla mastalgii.

Ból piersi i co dalej?
Przede wszystkim specjaliści 

zwracają uwagę na to, że fakt 
wykluczenia zmian nowotwo-
rowych w diagnozie to nie 
powód, żeby nie leczyć ma-
stalgii. Metod leczenia jest kil-
ka, szczególnie warto zwrócić 
uwagę na bezpieczne i natu-
ralne dla organizmu sposoby 
likwidacji bólu i innych obja-
wów. Szczególnie interesujący 
okazuje się niepokalanek mni-
si, który działa niezawodnie w 
kwestii leczenia wszelkich ob-
jawów związanych z tymi cho-
robami, zmniejszając obrzęk 
i opuchliznę, minimalizując 
dolegliwości związane z PMS 
oraz łagodząc zaburzenia rów-
nowagi emocjonalnej.

Joanna Gołębiewska
Lensomai Communication
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SOK zaprasza
SULĘCIN

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

Przed nami kolejna edycja Święta La-
tawca, które odbędzie się w pierwszą nie-
dzielę miesiąca, 1 października o godzinie 
13:00 na Stadionie Miejskim im. Stanisła-
wa Ożoga w Sulęcinie.

Organizatorzy zapraszają dzieci wraz z 
rodzicami do wzięcia udziału w zawodach 
latawcowych w kategoriach:

1 października – Święto Latawca
1. Latawce płaskie
2. Latawce skrzynkowe.
W zawodach mogą wziąć udział wyłącz-

nie konstrukcje własnoręcznie wykonane.
Zachęcamy do wzięcia udziału w kon-

kursie. Regulamin dostępny na stronie 
www.soksulecin.pl.
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SULĘCIN / WIELOWIEŚ 

Mogły obrócić w perzynę pół kontynentu 
– Atomowa baza niedaleko Wielowsi

W latach 60 USA rozmieściło 
na terenie RFN głowice i lotni-
cze bomby jądrowe. W związku 
z tym Armia Radziecka przepro-
wadziła w 1965 roku ćwiczenia 
w celu sprawdzenia, czy moż-
liwe jest przetransportowanie 
broni jądrowej do Polski w razie 
wybuchu wojny. Ćwiczenia dały 
złe rezultaty - miały miejsce bar-
dzo duże opóźnienia a głowice 
w trakcie transportu drogą lot-
niczą, kolejową i morską były 
łatwym celem dla przeciwnika, 
a w trakcie trwania wojny ato-
mowej wymagany jest bardzo 
szybki czas reakcji brygad rakie-
towych i lotniczych mających 
realizować uderzenie odweto-
we. 

W związku z tym zapadła de-
cyzja o budowie miejsc składo-
wania broni jądrowej na terenie 
Polski. W 1967 roku rząd ZSRR 
podpisał umowę z rządem PRL 
o zbudowaniu trzech składów 
broni jądrowej na terenie nasze-
go kraju.

Operacja nosiła nazwę „Wisła” 
a obiekty zyskały kryptonim „Za-
mierzenie 3000”. Składy typu T-7 
powstały w trzech miejscach w 
Polsce. Obiekt 3001 w Podbor-
sku pod Białogardem, Obiekt 
3002 w Brzeźnicy Kolonii pod 
Bornym Sulinowem i Obiekt 
3003 niedaleko Wielowsi pod 
Sulęcinem. Obiekty zostały zbu-
dowane przez Polskie jednostki 
saperskie na podstawie radziec-
kich planów a potem zostały 
przekazane w ręce Armii Ra-
dzieckiej. Obiekty zostały zbu-
dowane w latach 1968-1970, 
pierwszy powstał obiekt 3002, 
drugi obiekt 3001 a obiekt 3003 
został oddany do użytku jako 
ostatni. 

Obiekt 3003 składał się z 
dwóch podziemnych składów 
typu T-7, zaplecza technicznego, 
budynków koszarowych dla 120 
żołnierzy, garażów dla specjal-
nych ciężarówek przeznaczo-
nych do transportu ładunków, 
kotłowni i stanowisk obsługi i 
wyrzutni rakiet przeciwlotni-
czych S-75. W 1986 został tak-
że dobudowany magazyn dla 
jądrowych pocisków artyleryj-
skich typu Granit. 

Obiekt był chroniony przez 
elitarne jednostki Radzieckich 
wojsk specjalnych oraz szereg 
zabezpieczeń takich jak ogro-

To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w regionie. Pozostałości po bazie Wołkodaw to część kompleksu militarnego, którego przezna-
czenie było jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic układu Warszawskiego.

dzenie pod napięciem, druty 
kolczaste, specjalne ogrodze-
nie typu „Sosna” które posiada-
ło czujniki wykrywające nacisk 
lub przerwanie ogrodzenia oraz 
siatki maskujące niepozwalają-
ce wykryć obiekt z powietrza i z 
satelit szpiegowskich.

W dwóch składach T-7 mogły 
być przechowane maksymalnie 
168 głowice i bomby lotnicze 
po około 80 w każdym. Głowi-
ce miały moc po 500 kiloton 
(Moc wystarczająca na zniszcze-
nie miasta wielkości Londynu), 
250 kt oraz głowice taktyczne 
o mocy 10 kt. Bomby zaś miały 
moc 200 kt, 15 kt oraz bomby 
taktyczne o mocy 0,5 kt. Dla 
porównania bomba zrzucona 
na Hiroszime miała 15kt mocy. 
W przypadku wojny ładunki 
miały zostać wydane na użytek 
Polskich Jednostek Wojskowych 
rakietowych i lotniczych, w 
przypadku Obiektu 3003 były to 
prawdopodobnie 10 Dywizjon 
Rakiet Taktycznych w Żarach 
wyposażony w system 9K52 
Łuna-M, 24 Dywizjon Rakiet 
Taktycznych w Sulechowie oraz 
3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 
na Lotnisku w Krzesinach pod 
Poznaniem wyposażony w sa-
moloty myśliwskie Mig-21 mo-
gące przenosić jądrowe bomby 
lotnicze. 

Pod koniec lat 80 Rosjanie wy-
wieźli wszystkie ładunki a obiekt 
został oddany w ręce Wojska 
Polskiego w 1991 roku. Woj-
sko używało je jako zastępczy 
sztab dowodzenia oraz miejsce 
szkolenia żołnierzy, ostatecznie 
został oddany w ręce nadleśnic-
twa w roku 2000 i był stopnio-
wo rozkradany przez złomiarzy. 
W roku 2009 zostały zburzone 
budynki koszarowe a w roku 

2012 magazyn Granit. Wejścia 
do składów T-7 zostały też za-
sypane, ale wejście przez nie-
dużą dziurę jest możliwe przy 
odrobinie sprawności. Obiekt 
3002 w Brzeźnicy Kolonii został 
oszabrowany do gołych ścian, 
zaś obiekt 3001 w Podborsku 
należy do Aresztu Śledczego i 
dzięki współpracy z Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
powstało tam Muzeum Zimnej 
Wojny. Od 2016 roku możliwe 
jest zwiedzenie obiektu który 
jest w pełni zachowany wraz z 
oryginalnym wyposażeniem. 
Obiekt 3003 choć był rozkra-
dany przez złomiarzy nie jest w 
najgorszym stanie, zachowały 
się pewne elementy wyposaże-
nia oraz oryginalne napisy po 
Rosyjsku. 

Tekst i foto. Mateusz Lisica

Autor artykułu to młody pasjonat militariów (szczególnie  
z okresu zimnej wojny), z którym zetknąłem się przypadkiem, gdy 
próbował wraz z kolegą dostać się „na stopa” w okolice Wielowsi. 
Przyjechali w nasze okolice z Białogardu by zobaczyć na własne 
oczy ostatni z obiektów wybudowanych w ramach operacji „Wi-
sła”. Pełen szacun za wielką pasję i jeszcze raz podziękowania za 
świetny materiał - Adam Piotrowski, redaktor naczelny. 

Schemat Obiektu 3001 w Podborsku pod Białogardem. Skład atomowej amunicji pod Wielowsią musiał  
wyglądać podobnie
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POWIAT SULĘCIŃSKI

Geoportal powiatu
Prowadzony na poziomie powiatu 

przez służbę geodezyjną (pod adresem 
www.sulecin.geoportal2.pl) umożli-
wia wszystkim zainteresowanym udo-
stępnienie aktualnych danych prze-
strzennych. Aktualnych bowiem dane 
są gromadzone i przetwarzane na tym 
szczeblu. Geoportal powstał z inicjatywy 
byłego szefa geodezji w starostwie To-
masz Kluszczyka. Był drugim po Gorzo-
wie Wlkp. takim portalem, jaki pojawił się 
w województwie. Projekt jego stworze-
nia był możliwy dzięki pozyskaniu środ-
ków finansowych Europejskiego Fundu-
szu Regionalnego w ramach Lubskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013. Starostwo było jednym z 
pierwszych, które wdrożyło mapy nu-
meryczne. Poprzednie mapy analogowe 
zostały przetworzone do wersji wektoro-
wej.

Zainteresowany szybko wyszuka inte-
resujący go obiekt, bowiem powiat po-
dzielony granicami gmin, obrębów. Po-
większenia skali są doskonale czytelnie. 
Łatwo znaleźć swoją działkę, budynki czy 
określenia klaso użytków. Dane po wy-
druku nie stanowią jednak dokumentów 
w postępowaniu administracyjnym czy 
innym. Mają bowiem wyłącznie charak-

ter poglądowy umożliwiający identyfika-
cję i lokalizację przestrzenną obiektów i 
ewidencji tychże.

Często bywa, że właściciel gruntu 
mniema, że jego działka sięga np. do 
brzegu cieku wodnego, co jest błędem, 
bowiem granice tychże są poza korytem 
czy rowem. To wszystko można wyczytać 
z zamieszczonych map wraz z opisem. 

Na pewno jest to pomocne dla zainte-
resowanych, bez oczekiwań na wydruki 
map w geodezji. Są oczywiście pewne 
ograniczenia z uwagi na ochronę danych 
osobowych właścicieli działek, jednak 
jest możliwość zalogowania się i po po-
daniu swych danych uzyskać zgodę na 
dokładniejszą penetrację swojego grun-
tu.

Można zapoznać się m.in. z zagospo-
darowaniem przestrzennym, ochroną 
środowiska (gleba, powietrze, woda, ha-
łas) czy uzyskać informację o systemie 
komunikacyjnym lub aktywności gospo-
darczej. Można znaleźć ciekawe miejsca, 
bowiem zainteresowania bywają różne.

Szczegółowe informacje nt. sulęciń-
skiego Geoportalu można w Starostwie 
Powiatowym w Sulęcinie (tel. 95  755 
5243)

LM

POWIAT SULĘCIŃSKI

Niewybuchy są nadal groźne 

W rejonie naszego województwa nadal 
pomimo upływu wielu lat od zakończenia 
wojny nadal można natknąć się na pozo-
stałości po niej. Część z nich jest bardzo 
niebezpieczna ponieważ są to niewybu-
chy. W naszym rejonie funkcjonowały 
między innymi składy amunicji. Wycofu-
jące się w pośpiechu wojsko często nie 
mogło przetransportować ze sobą takiej 
ilość amunicji i ukrywali je w zabudowa-
niach gospodarczych lub po prostu zako-
pywali w ziemi. Wszystkie takie znaleziska 
są bardzo niebezpieczne. Wiele z nich 
posiada zapalniki i nawet niewielkie stuk-
nięcie tym przedmiotem może spowodo-
wać jego eksplozję. Stwarzają zagrożenie 
niezależnie od wielkości ponieważ nawet 
amunicja małego kalibru, która eksplodu-
je w dłoni może spowodować kalectwo 
albo śmierć. Jeśli kiedykolwiek natknie-
my się na takie „pamiątki” po wojnie pod 
żadnym pozorem nie wolno ich dotykać, 
przenosić czy też próbować rozbierać. 
Stanowią one zagrożenie i przetrzymując 

Pomimo, że od II Wojny Światowej minęło ponad 70 lat, dalej po-
zostałości po tamtych wydarzeniach stwarzają realne zagrożenie. 
Często podczas pracy w ogrodzie, prac budowlanych czy po prostu 
spacerów można natknąć się na amunicję lub niewybuchy. Pomimo 
tego, że wyglądają na zardzewiałe i niegroźne, nadal mogą eksplo-
dować. W takich przypadkach natychmiastowo należy oddalić się 
od znaleziska na bezpieczną odległość i poinformować policję. 

je w domach stwarzamy realne zagroże-
nie dla całej rodziny. 

Wśród policjantów są specjaliści z prze-
szkoleniem sapersko – minerskim. Tacy 
funkcjonariusze mają niezbędną wiedzę 
by rozpoznać czy obiekt jest uzbrojony i 
groźny oraz posiadają odpowiednie umie-
jętności do obchodzenia się z nimi by w 
bezpieczny sposób je zabezpieczyć lub 
przekazać wojskowemu patrolowi saper-
skiemu.   

sierż. sztab. Marcin Ruciński 
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Inauguracja nowego roku 
przedszkolnego 

SULĘCIN / WĘDRZYN

Przedszkole w Wędrzynie w 
dniu 20 grudnia 2016 roku zo-
stało przekazane Gminie Sulęcin 
przez Komendanta 45 Wojsko-
wego Oddziału Gospodarczego 
ppłk Władysława Ostrowskie-
go. W imieniu burmistrza Sulęci-
na Dariusza Ejcharta placówkę 
przyjęła zastępca burmistrza 
Iwona Walczak.

1 września po raz pierwszy 
od chwili przejęcia przedszkola 
przez gminę, z udziałem dzieci, 
rodziców, opiekunów, wycho-
wawców i pracowników przed-

szkola oraz dyrektora placówki i 
jednocześnie Szkoły Podstawo-
wej im. Żołnierza Polskiego w 
Wędrzynie Edyty Jakóbczak, 
zastępcy burmistrza Iwony Wal-
czak i radnej Rady Miejskiej w 
Sulęcinie Anny Wyczachow-
skiej, odbyła się w Przedszkolu 
Gminnym w Wędrzynie inau-
guracja roku przedszkolnego 
2017/2018.

Symbolicznego otwarcia no-
wego roku i przecięcia wstęgi 
dokonali I. Walczak, A. Wycza-
chowska, naczelnik Wydziały 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Ryszard Nowicki 
oraz mama jednego z przedszko-
laków.

Od poniedziałku do soboty w 
wyznaczonych godzinach dzieci 
pozostaną pod opieką wykwali-
fikowanych pedagogów, którzy 
otrzymali zadania i przydział 
na nowy rok przedszkolny. Na-
uczyciele Anna Mueller, Alicja 
Rysiowska i pomoc Anna Pie-
trzak, będą sprawowały opie-
kę nad grupą młodszą, a Anna 
Babirowską opiekę nad grupą 
starszą. Beata Imańska jest lo-
gopedą, a personel pomocniczy 
i obsługę przedszkola prawują: 
Jolanta Flisiakowska, Anna Ko-
wal, Irena Jankowiak i Walde-
mar Kuzora.

Maciek Barden

Narodowe czytanie Wesela
SULĘCIN

Po raz pierwszy narodowe czy-
tanie polskiej literatury odbyło 
się 8 września 2012 roku, które 
zapoczątkował były Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej  Broni-
sław Komorowski, a pomysł wy-
szedł od ówczesnej wicedyrektor 
TVP Kultura i obecnej dyrektor 
Biura Kultura Agnieszki Celedy.

Celem narodowego czytania 
literatury polskiej jest szeroko 

W Bibliotece Publicznej w Sulęcinie 2 września odby-
ło się publiczne czytanie epopei narodowej, dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, w którym udział 
wzięli miłośnicy i sympatycy książek.

rozumiana jej obecność w ży-
ciu społecznym, a nie tylko, jako 
przedmiot nauczania szkolnego.

Pierwsze publiczne i naro-
dowe czytanie „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza odbyło się w 
Parku Saskim w Warszawie oraz 
w wielu miejscowościach na te-
renie kraju.

Tekst i foto. Maciek Barden
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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 ślubna, wieczorowa, garnitury ślubne, chłopięce
• 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

Nowy rok szkolny…, a tu taka niespodzianka!
SULĘCIN 

Wakacje się skończyły i czas wracać do 
szkoły. Pojawiamy się w murach szkoły w 
dniu inauguracji, a tu takie zaskoczenie. To 
co ujrzeliśmy przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Jako pomoc dydaktyczną do 
kształcenia w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, technik logistyk otrzyma-
liśmy nowe samochody - dwa bliźniacze, 
pięciodrzwiowe, super autka KIA RIO o 
pojemności silnika 1248 cm³, mocy 84 KM, 
z silnikiem benzynowym do praktyczne-
go kształcenia oraz 9-osobowy samochód 
Ford Transit, o pojemności 2000 cm³.

Nowoczesne pojazdy to wynik realizacji 
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie projek-
tu pod nazwą „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, 
współfinansowanego z środków Unii Eu-
ropejskiej. Obecnie jesteśmy uczniami III 
klasy Technikum i w tym roku szkolnym 
przystępujemy do pierwszych egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w za-
wodzie. Cieszymy się bardzo, że będziemy 
mogli realizować zadania egzaminacyjne 
właśnie na nowoczesnych pojazdach, z 
nowoczesną technologią i współczesną 
konstrukcją. 

Zmiany zachodzące we współczesnej 
motoryzacji wyznaczają trendy współcze-
snego, nowoczesnego kształcenia, a tym 
samym wiążą się z potrzebą poznawania 
innowacyjnych rozwiązań technologicz-
nych z zakresu naprawy i eksploatacji 
pojazdów samochodowych. Na lekcjach 
teoretycznych poznajemy budowę pojaz-
du samochodowego, technologię napraw 
i diagnostykę, a dzięki tak współczesnym 
pojazdom będziemy mogli, z wykorzysta-
niem nowoczesnej bazy, w rzeczywistych 
warunkach realizować program praktycz-
nego kształcenia w zawodzie technik po-
jazdów samochodowych i mechanik po-
jazdów samochodowych. 

Przyszli logistycy także muszą podążać 
za na zmieniającym się światem, spełnia-
jąc oczekiwania i wymagania rynku. W 
ten trend doskonale wpisuje się zakup 
nowego Forda Transita. Podczas zajęć z 
logistyki umożliwi to nam opanowanie 
umiejętności i zagadnień związanych z 

zarządzaniem środkami technicznymi, magazy-
nowaniem, transportem towarów oraz eksplo-
atacją pojazdów.

Dzięki takim niespodziankom, po ukończe-
niu wybranej przez nas szkoły z pewnością 
staniemy się specjalistami z dziedziny naprawy 
i eksploatacji pojazdów samochodowych, dia-
gnostyki samochodowej i szeroko rozumianej 
logistyki. Jak wskazują statystyki, zapotrzebo-
wanie na techników i mechaników pojazdów 
samochodowych oraz techników logistyków 
jest coraz większe i nadal wzrasta, a my doło-
żymy wszelkich starań, aby czas spędzony w 
szkole był wykorzystany jak najlepiej i przyniósł 
zamierzony cel, jakim jest zdobycie zawodu i 
„wkroczenie” na rynek pracy. Pięknie dziękuje-
my za tak wspaniałe warunki do nauki.

Janusz Radecki, Adam Nazwalski
Ucz.kl II TMPS

Marek Saja 
Ucz. kl II Tlog

Narodowe czytanie Wesela
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SULĘCIN / DŁUGOSZYN

Święto Plonów w Długoszynie

W tym roku Koło PZW nr 1 w Sulęcinie obchodzi 
jubileusz 70-lecia powstania. W kilku najbliższych 
numerach gazety będziemy publikować artykuły 
związane z bogatą historią i działalnością koła. 

Mszą świętą w kościele pa-
rafialnym p.w. Matki Bożej Ró-
żańcowej w intencji rolników i 
tegorocznych żniw 26 sierpnia 
rozpoczęło się Święto Plonów w 
Sołectwie Długoszyn. 

Po mszy korowód dożynko-
wy z udziałem Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Grochowie przeszedł na plac 
główny, na którym odbył się 
tradycyjny ceremoniał żniwny 
z udziałem starościny dożynek 
Aleksandry Białek z Długoszy-
na, starosty Piotra Jacykow-
skiego z Trzebowa, gospodarza 
dożynek burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejcharta, zastępcy 
burmistrza Iwony Walczak, pro-
boszcza Parafii Długoszyn księ-

dza Jana Podedwornego oraz 
zaproszonych gości: radnych 
Rady Miejskiej, przedstawicieli 
powiatu, służb mundurowych i 
jednostek administracyjnych.

Dożynki zainaugurował bur-
mistrz D. Ejchart zaznaczając w 
swoim wystąpieniu znaczenie i 
rolę polskiego rolnictwa, trudu 
włożonego w tegoroczną akcję 
żniwną oraz całorocznej dzia-
łalności rolników na rzecz spo-
łeczeństwa gminy. Życzenia od 
mieszkańców Friedland przeka-
zał burmistrz Thomas Höhle, a 
od mieszkańców Powiatu Sulę-
cińskiego wicestarosta Tomasz 
Prozorowicz. 

W części artystycznej wystą-
pił zespół ludowy Obrzanie ze 

Skwierzyny, soliści Studia Pio-
senki Sulęcińskiego Ośrodka Kul-
tury pod kierunkiem instruktora 
Waldemara Handzelewicza, 
zespoły Kams Band i Białe Kruki 
oraz gwiazda wieczoru zespół di-
sco polo Skaner.

W trakcie dożynek odbył się 
turniej sołectw oraz podsumo-
wanie konkursów na:
• najładniejsze stoisko wiejskie 

dożynek - I miejsce otrzy-
mało Sołectwo Długoszyn, II 
miejsce Sołectwo Grochowo 
i III miejsce Sołectwo Drogo-
min. Wyróżnienia otrzymały 
sołectwa Rychlik i Brzeźno,

• najładniejszą posesję w de-
koracji dożynkowej – I miej-
sce otrzymała posesja Beaty 

Biczewskiej, II miejsce pose-
sja Kazimiery i Zenona Skow-
rońskich i III miejsce posesja 
Leokadii Hanebauer. Wyróż-
nienia otrzymała posesja 
Joanny Piechockiej/Włady-
sława Urbaniaka oraz Anety 
Zając. 

• najsmaczniejszą potrawę 
regionalną przygotowało i 
otrzymało I miejsce Sołectwo 
Rychlik za karkówkę oraz II 
miejsce Sołectwo Grochowo 
za zupę kurkową,

• najsmaczniejsze domowe 
przetwory przygotowało So-
łectwo Rychlik i otrzymało I 
nagrodę.

W turnieju sołectw I miejsce 
zajęło Brzeźno, II miejsce Wie-

lowieś i III miejsce Trzemeszno 
Lubuskie.

W części wieczornej uczestni-
cy dożynek mieli okazję poznać 
młodych i starszych siatkarzy I-li-
gowej sulęcińskiej STS Olimpia 
oraz wysłuchać hymnu Olimpii 
wykonanego przez sulęcińskie-
go wokalistę Łukasza Łyczkow-
skiego. 

W dożynkach uczestniczyła 
również delegacja partnerskiego 
miasta Nowego Tomyśla z Burmi-
strzem Włodzimierzem Hibne-
rem oraz delegacja partnerskie-
go miasta Friedland z Niemiec z 
Burmistrzem Thomasem Höhle. 

Tekst i foto. Maciek Barden
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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
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Nadleśnictwo Sulęcin
SULĘCIN  Nasze naturalne bogactwo, cz. I

Nadleśnictwo powstało 1 
września 1945 r. i obejmowało 
ziemie i miejscowości przyznane 
Polsce w wyniku konferencji w 
Poczdamie. Warte przypomnie-
nia jest, że wschodnia strona 
obszaru należała niegdyś do 
II rozbioru Polski w 1793 r. do 
Rzeczypospolitej i była w gestii 
starostwa międzyrzeckiego, a 
dzisiejsze Trzemeszno Lubuskie 
było najbardziej wysuniętą na 
zachód miejscowością tegoż sta-
rostwa. Praca w lasach była nie-
zwykle trudna, związana z usu-
waniem szkód spowodowanych 
wojną. Zaplanowane prace wy-
konywano na powierzchni 9600 
ha. Ówczesny trud leśników i 
robotników można podziwiać 
dziś w postaci pięknych drze-
wostanów. Podział na leśnictwa 

przyjęty w 1952 r. przetrwał 20 
lat. Wówczas w  końcu 1972 r. 
Nadleśnictwo Sulęcin włączono 
jako obręb Sulęcin do Nadleśnic-
twa Ośno Lubuskie. Tworzone 
od 1973 r. nadleśnictwa o po-
wierzchni ponad 30  000 ha nie 
sprawdziły się i w latach 90.tych 
ubiegłego stulecia powrócono 
do tworzenia nadleśnictw o po-
wierzchni w granicach ok. 20 000 
ha. Nadleśnictwo Sulęcin w 
obecnym kształcie ma 20 145,39 
ha, w tym leśnej 19  504,86 ha. 
Reaktywowane zostało 1 stycz-
nia 1993 r. Pierwszym nadleśni-
czym był inż. Józef Rychlewski 
(1945 – marzec 1951). Po jego 
niespodziewanej śmierci funk-
cję objął Henryk Jałocha, który 
awansował na dyrektora Regio-
nu Lasów Państwowych w Su-

lęcinie w 1952 r. Po rozwiązaniu 
tej struktury powrócił na stano-
wisko nadleśniczego. W między-
czasie (1952-1961) szefował mgr 
inż. Bogdan Kietliński. Od chwi-
li ponownego utworzenia Nad-
leśnictwa Sulęcin, gospodarzem 
jest nadleśniczy mgr inż. Witold 
Wasylków.

Ciekawostką jest fakt, że nad-
leśnictwo obejmuje swym zasię-
giem najwyższą cześć Pojezierza 
Łagowskiego. Trudno dostępne 
tereny, omijane w przeszłości 
przez szlaki komunikacyjne i 
osadnictwo spowodowały, że 
polodowcowy obszar przetrwał 
do dziś w naturalnym stanie, 
podnosząc walory krajobrazu. 
Gatunki iglaste zajmują blisko 
85% powierzchni lasów, pozo-
stałe 15% to gatunki liściaste. 

Nie od dziś wiadomo, że Ośrodek 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych w Wędrzynie obejmu-
je swym obszarem11  000 ha na 
terenie pięciu leśnictw. Lokaliza-
cja poligonu na rozległych kom-
pleksach leśnych, wśród jezior 
i bagien przekłada się na spe-
cyficzny charakter użytkowania 
lasów, a ograniczenia penetracji 
przez ludzi sprawiło, że zachowa-
ło się wiele zanikających ekosys-
temów oraz rzadkich gatunków 
ptaków.

Wiele terenów nadleśnictwa 
jest objętych ochroną: Łagow-
sko-Sulęciński Park Krajobra-
zowy (do 2011 r. Łagowski Park 
Krajobrazowy), Uroczysko Lub-
niewsko z trzema obszarami 
chronionego krajobrazu: Doliną 
Zielonej Strugi, Pojezierze Lub-
niewicko-Sulęcińskie, Doliną Po-
stomii. Na terenie nadleśnictwa 
jest 25 pomników przyrody, któ-
rymi są drzewa o znacznych wy-
miarach i często ciekawej formie. 
Jest stanowisko zwane Żebra, 
obejmujące skałki osadowe, któ-
re są rzadkością na Niżu Polskim, 

a na Pojezierzu Lubuskim jedy-
nymi obiektami tego typu. Jest 
obszar Natura 2000 – Buczyny 
Łagowsko-Sulęcińskie.

Nadleśnictwo jest zaliczone do 
I kategorii zagrożenia pożarowe-
go. Znajduje się w zasięgu dzia-
łania czterech KP PSP (Sulęcin, 
Międzyrzecz, Słubice, Świebo-
dzin), te z kolei są wspomagane 
przez OSP z Glisna, Jarnatowa, 
Jemiołowa, Koryt, Lubniewic, 
Miechowa, Smogór i Trzemesz-
na. Na terenie nadleśnictwa, na 
poligonie Wędrzyn jest punkt 
alarmowo-dyspozycyjny z ze-
stawem telewizji przemysłowej 
osadzonym na maszcie, współ-
pracujący z czterema punktami 
obserwacyjnymi sąsiednich nad-
leśnictw. 

Za miesiąc będzie wywiad z 
Nadleśniczym mgr inż. Witold 
Wasylkowem. Z uwagi na jego 
ciekawe spojrzenie na sulęciń-
skie lasy, jak i ocenę gospodarki 
leśnej – już dziś serdecznie za-
praszam czytelników.

L. Malinowski

Ocalić od zapomnienia
SULĘCIN  

W ramach projektu re-
alizowanego w I Liceum 
Ogólnokształcącym pla-
nowane jest udokumen-
towanie budynków archi-
tektury domów z muru 
pruskiego i wydanie fol-
deru promującego walory 
architektoniczne Ziemi 
Sulęcińskiej

Grupa młodzieży I Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w 
Sulęcinie pod opieką na-
uczycieli wykona zdjęcia 
budynków architektury 
pruskiej tzw. muru pru-
skiego, które znajdują się 
na terenie Sulęcina i oko-

Stowarzyszenie Oświatowe PEGAZ w Sulęci-
nie rozpoczęło realizację projektu Ocalić od 
zapomnienia - architektura pruska na Ziemi 
Sulęcińskiej. 

lic. Zdjęcia i ich opisy będą 
podstawą utworzenia fol-
deru w wersji papierowej 
i informatycznej. Projekt 
zakończy się seminarium 
naukowym podczas któ-
rego m.in. przedstawione 
zostaną efekty realizacji 
projektu.

Projekt został dofinan-
sowany ze środków Wo-
jewództwa Lubuskiego w 
ramach projektu „Lubuskie 
Inicjatywy Młodzieżowe – 
Budżet Inicjatyw Obywa-
telskich”.

Wioletta Bartniak

Nasza historia w międzyrzeckim muzeum
SULĘCIN  

Wykonana w kamieniu 
półszlachetnym, żółtym, 
szlifowanym, grawerowa-
na. W części środkowej 
gwiazda składająca się 
z krzyża maltańskiego, 
między jego ramionami 
promienie. Na ramionach 

Tylko nieliczni wiedzą, że w zbiorach Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego są eksponaty do-
tyczące Sulęcina i okolic. Ciekawostką jest pieczęć Loży Masońskiej z Sulęcina.

krzyża symbole masoń-
skie: cyrkiel, kątownica, 
ekierka, młotek, poziomi-
ca. Na obrzeżu, gotykiem 
pisany tekst - Der Sterm 
– St. Joh. im D. Zielenzig 
Cu: Joh: Cap 12V.36*. Tekst 
pisany w otoku obrzeżony 

liniami, zewnętrzna ma 
motywy poziomej ósem-
ki.

Kamień oprawiony w 
mosiądz w formie dwóch 
walców o różnej średnicy. 
Na bokach motywy gałąz-
ki lawowanej i łezki. Tyle, 
i aż tyle, wynika z opisu 
muzealnego. 

Loże masońskie, zwane 
również wolnomularski-
mi, maja bogatą tradycję 
w Europie i są dość szcze-
gółowo w przypadku 

polskich, opisane w lite-
raturze przedmiotu. Nie-
bawem ukaże się książka 
Wolfganga Brylli, na temat 
lóż masońskich na Ziemi 
Lubuskiej.

Na razie zapraszam za-
interesowanych do mię-
dzyrzeckiego muzeum w 
godzinach otwarcia. Od 1 
października do 31 paź-
dziernika, od wtorku do 
piątku w godzinach od 
9.00 do 16.00, w niedzie-
le od 10.00 do 16.00, w 

soboty zamknięte. Od 1 
listopada do 31 marca, od 
wtorku do piątku w go-
dzinach od 9.00 do 16.00, 
w soboty, niedziele i po-
niedziałki zamknięte. Mu-
zeum jest nieczynne dla 
zwiedzających w każdy 

poniedziałek, we wtorki 
wstęp wolny. 

L .Malinowski, 
reprodukcja Ł. Bednaruk
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RYBY MAJĄ GŁOS

2 września odbyły się spławi-
kowe zawody szkółki wędkar-
skiej „Linek Kroczek” pod nazwą 
„Puchar Jesieni”. Zawody prze-
prowadzone zostały w dwóch 
kategoriach wiekowych, a areną 
zmagań młodych wędkarzy było 
Jez. Trzecie (Owiecko Duże) po-
łożone 2,5 km od wsi Miechów. 
W sobotni poranek nad brze-
giem naszego akwenu stawiło 
się trzynastu zawodników wraz 
z rodzicami (opiekunami). Młod-
sza grupa moczykiji wędkowała 
2,5 godz., a starsza grupa 3 godz. 

Sportowa rywalizacja odby-
ła się na żywej rybie. W trakcie 
oczekiwania na końcowe wyniki 
dzieci i opiekunowie zaproszeni 
zostali do wspólnego grillowa-
nia. 

Na zakończenie zawodów 
uczestnicy zapoznali się z koń-
cową klasyfikacją oraz otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, nagrody, 
a zwycięzcy puchary.

Wyniki w kategorii do 12 lat:

Puchar Jesieni rozstrzygnięty

1. Alan Stefański - 1790 pkt.; 2. 
Piotr Marczak - 1210 pkt.; 3. Bar-
tłomiej Dąbrowski - 640 pkt.; 4. 
Maja Klimczak - 620 pkt.; 5. Miko-
łaj Dąbrowski - 550 pkt.

Wyniki w kategorii do 16 lat:
1. Patryk Śmiecikowski - 3260 

pkt.; 2. Kamil Melanowicz - 2260 
pkt.; 3. Jakub Kruziński - 1900 
pkt.; 4. Filip Gęślowski - 1870 

pkt.; 5. Adrian Orkiszewski - 1150 
pkt.; 6. Monika Barłoga - 1110 
pkt.; 7. Bartosz Barłoga - 640 pkt.; 
8. Mateusz Dziedzic - 580 pkt.

Największą rybę w zawodach 
złowił Mateusz Dziedzic – Lin 
400g.

Źródło: Koło PZW nr 3 Lin 
w Sulęcinie

Głównymi tematami szkole-
nia było: przygotowanie zanęty 
i gliny na rzekę, przygotowanie 
zestawu do tyczki i bata,  prawi-
dłowe wygruntowanie łowiska, 
nęcenie łowiska, pokaz węd-
kowania tyczką i batem w rze-
ce,   prawidłowe  zastosowanie 
wypychacza do ryb,   samodziel-
ne wędkowanie

Już od samego początku zajęć 
było widać zaciekawienie mło-
dych adeptów szkółki oraz ich 
opiekunów, którzy wysłuchali 
oraz obejrzeli prezentację przy-
gotowaną na ten dzień przez 
prowadzącego pana Jarka.  W 
pierwszej kolejności adepci szkół-
ki wędkarskiej obejrzeli przygo-
towanie zanęty i  gliny na rzekę, 
która posłużyła do późniejsze-
go pokazu wędkowania tycz-

Warsztaty wędkarskie
13 sierpnia nad Wartą w Kołczynie odbyły się piąte 
warsztaty Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek” dla dzie-
ci i młodzieży. W tym dniu zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne poprowadził wielokrotny zdobywca Grand Prix 
Okręgu Gorzowskiego pan Jarosław Duniecki.

ką i batem. Kolejnym punktem 
szkolenia było przygotowanie 
zestawu rzecznego do tyczki i 
bata. Następnie przyszedł czas 
na wygruntowanie łowiska oraz 
jego nęcenie. W trakcie pokazu 
wędkowania pan Jarek tłumaczył 
jak trzeba prowadzić zestaw w 
rzece oraz zademonstrował jak 
po złowieniu ryby szybko posłu-
giwać się wypychaczem do ryb. 
Oczywiście na koniec pokazów 
dzieci spróbowały samodzielnie 
wędkować pod okiem doświad-
czonego pana Jarka. Na zakoń-
czenie wszyscy zadowoleni z 
pokazów zasiedli do wspólnego 
posiłku.

Źródło: Koło PZW nr 3 Lin 
w Sulęcinie

3 września odbyła się IV Tura Grand Prix Okręgu 
Gorzowskiego w wędkarstwie spławikowym w kate-
gorii: Kadet U-15, Junior U-20, Junior U-25. Zawody 
planowo miały się odbyć na rzece Warcie w Kostrzy-
nie nad Odrą. W związku z wysokim stanem wody rze-
ce rywalizację przeniesiono nad jezioro Ostrowskie w 
okolicach Sulęcina. Gospodarzem zawodów było Koło 
PZW Nr 1 w Sulęcinie. Pogoda sprzyjała młodym adep-
tom, a szczególnie zwycięzcom poszczególnych kate-
gorii, którzy osiągnęli dobre wyniki świadczące o ich 
dużych umiejętnościach i możliwościach. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody, puchary i pamiątkowe statuetki.  

Komisja ds. Młodzieży działająca przy Okręgu PZW 
Gorzów Wlkp. ufundowała sprzęt elektroniczny (ta-
blety, słuchawki, power banki, głośniki bezprzewodo-
we, odtwarzacze MP3 i MP4). Nagrody zostały rozlo-
sowane pomiędzy uczestnikami, którzy wzięli udział 
we wszystkich 4 zawodach z cyklu GP Okręgu Go-
rzowskiego. Ponadto rozlosowane zostały trzy Tyczki 
Milo Gerardix 71 Robocarp 9m wśród kadetów U – 15, 
którzy również wzięli udział we wszystkich zawodach 
z cyklu GP Okręgu Gorzowskiego. 

Wyniki IV tury GP Okręgu Gorzowskiego
Juniorzy U-25

1. Korolewicz Tomasz (Koło PZW Słońsk Nr 1) - 3990 
pkt.
2. Greczuk Andrzej (Koło PZW Słońsk Nr 1) - 3980 pkt.
3. Wójcik Tomasz (Koło PZW Zwierzyń Nr 1) - 3910 pkt.

Juniorzy U-20
1. Wieczorek Patryk (Koło PZW Trzciel) - 4445 pkt.
2. Marciniak Kacper (Koło PZW Trzciel) - 4080 pkt.
3. Birula Mateusz (Koło PZW Barlinek Nr 1) - 3850 pkt.

Kadeci U-15
 1. Kartawik Jakub (Koło PZW Sulęcin Nr 1) - 3700 pkt.
 2. Stefański Alan (Koło PZW Sulęcin Nr 2 „Lin”) - 3520 
pkt.
 3. Maksymilian Sobczak (Koło PZW Sulęcin Nr 1)  - 
4880 pkt.
 4. Śmiecikowski Patryk   (Koło PZW Sulęcin Nr 2 
„Lin”) - 2740 pkt.
 5. Melanowicz Kamil  (Koło PZW Sulęcin Nr 2 „Lin”) - 
2680 pkt.
 8. Orkiszewski Adrian (Koło PZW Sulęcin Nr 2 „Lin”) - 

Grand Prix Okręgu najmłodszych

2250 pkt.
12. Klimczak Maja (Koło PZW Sulęcin Nr 2 „Lin”)  - 
1000 pkt. 
13. Barłoga Bartosz (Koło PZW Sulęcin Nr 2 „Lin”) - 
880 pkt.

W klasyfikacji U-15 po czterech turach GP pro-
wadzi Maksymilian Sobczak, a tuż za nim na dru-
gim miejscu jest Jakub Kartawik. Obaj są zawodni-
kami sulęcińskiej „Jedynki”                                  (Red.)
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Znają, ale nie 
wszyscy kochają…

SULĘCIN

I wcale nie muszą, bowiem 
portale społecznościowe w wie-
lu miejscowościach zawsze były, 
są i będą źródłem natychmia-
stowej informacji lub przekazu z 
komentarzem, który nie zawsze 
wszystkim się podoba. Z reguły 
sprawującym władzę lub spra-
wujących urzędy, choć nie jest to 
regułą. 

Madman jako portal w Sulę-
cinie i jako osoba prywatna jest 
szeroko znany. Krótkie infor-
macje, na czasie, bogaty serwis 
zdjęciowy i dobre, czasami ostre 
lub stonowane komentarze. To 
jest podstawa sukcesu. Dwa lata 
istnienia, to przede wszystkim 
praca i bycie tam, gdzie trzeba 
być. Często jest to na zasadzie 
instynktu myśliwego. Pierw-
szy tekst ukazał się w początku 
czerwca 2015 r. 

Czy prowadzący portal czuje 
się człowiekiem sukcesu? Trud-
no wyrokować, bowiem jest on 
skromnym mieszkańcem Sulęci-
na i powściągliwym w rozmowie. 
Uważa, że to co robi jest zasadne. 
Unika, co jest zrozumiale z uwa-
gi na ewentualne spory praw-
ne czy sądowe, tematów które 
go przerastają, choć społeczne 
zainteresowanie, żeby nie rzec 
– sensacyjne, zawsze było, jest i 
będzie. Słusznie wyznaje zasadę, 
że popsuć komuś opinię jest ła-
two, ale ją odbudować jest bar-
dzo trudno, nie zamieszcza więc 
informacji nie sprawdzonych 

wielokierunkowo. Inspiracją po-
wstania portalu była chęć bycia 
wśród ludzi, pasja fotograficzna 
na zasadzie rejestracji życia co-
dziennego i brak takowego środ-
ka komunikacji czy przekazu w 
mieście.

Akcje charytatywne mają 
większy oddźwięk właśnie po-
przez elektroniczne środki prze-
kazu. Stąd sukces w sprawie 
Mirka (opisywanego nie tylko na 
naszych łamach, bowiem dzien-
nik wojewódzki poszedł naszym, 
konkretnie moim śladem). Suk-
ces lokalnej społeczności bez 
wątpienia.

Portal przez dwa lata rozwinął 
się tematycznie i graficznie. Jego 
rola jest pewnego rodzaju misją. 
Nadal według mego skromnego 
rozmówcy, o ile zdrowie pozwoli 
będzie on zamieszczał błyska-
wicznie aktualne informacje, co 
jest podstawą bytu. A że po dro-
dze są rożnego rodzaju zawiro-
wania czy zgrzyty, to sam wiem 
z racji wykonywania swojego 
zawodu. Istnieją inne społecz-
nościowe portale obejmujące 
Sulęcin i okolice, ten jednak z ra-
cji swej wiarygodności został w 
moim prywatnym rankingu oce-
niony najwyżej. Jak każdy mam 
prawo do swej subiektywnej opi-
nii, a ocenę portalu Madman24.
pl pozostawiam odbiorcom.

L. Malinowski

Na sygnale

Lewy tytoń 
23 sierpnia kryminalni z KPP 

w Sulęcin weszli do jednego z 
mieszkań na terenie Sulęcina, 
gdzie ujawnili i zabezpieczyli po-
nad 27 kg nielegalnego popor-
cjowanego już tytoniu. Wartość 
uszczuplonego podatku z takiej 
ilości krajaki to ponad 27 tysięcy 
złotych. Sprawca przestępstwa 
54-letni mieszkaniec Sulęcina 
został zatrzymany. Kryminalni 
jeszcze tego samego dnia przed-
stawili mężczyźnie zarzut posia-
dania towaru bez polskich zna-
ków akcyzy.

Sprawcy grozi do 3 lat więzie-
nia.

Uwaga pirat!
W nocy z 12 na 13 września 

policjanci Sekcji Zabezpieczenia 
Autostrady 3 na drodze Pniów – 
Boczów (krajowa dwójka) zareje-
strowali przekroczenie prędkości 
przez kierującego mercedesem. 
Kierowca jechał 142 km/h przy 
dopuszczalnej prędkości na tym 
odcinku drogi 90km/h, czyli o 52 
km/h za szybko. Policjanci przy 
użyciu sygnałów świetlnych i 
dźwiękowych nadali sygnał do 
zatrzymania. W pewnej chwi-
li kierowca jednak gwałtownie 
przyśpieszył i zaczął uciekać, 
zjeżdżając w drogę gruntową. 
Policjanci podjęli pościg za ucie-
kinierem. Po kilku kilometrach 
kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem i wjechał na skarpę, co 
uniemożliwiło mu dalszą jazdę. 
Dalszą ucieczkę kontynuował 
już pieszo. Policjanci po krótkim 

pościgu zatrzymali kierujące-
go. 39-letni kierowca, oznajmił 
policjantom, że nie posiada do-
kumentów. W trakcie dalszych 
czynności mundurowi ustalili, 
że mężczyzna nie powinien w 
ogóle kierować samochodem, 
ponieważ do lutego 2018 roku 
obowiązuje go sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna odpowie przed 
sądem za popełnione przestęp-
stwa tj. nie zatrzymanie się do 
kontroli drogowej oraz kierowa-
nie pojazdem wbrew zakazowi. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności. Poniesie również kon-
sekwencje za wykroczenia jakich 
się dopuścił tj. przekroczenie 
dozwolonej prędkości oraz kie-
rowanie pojazdem bez wymaga-
nych dokumentów

Źródło: www.lubuska.policja.pl.

SULĘCIN

Sulęciński Ośrodek Kultury 
zaprasza na kolejną edycję Su-
lęcin Reggae Festiwal – edycję 
klubową. To kolejne muzyczne 
wydarzenie, organizowane przez 
nasz ośrodek kultury, które na 
stałe wpisało się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych miasta i 
regionu.

Przed nami siódma edycja 
tego trójkolorowego festiwalu 

Sulęcin Reggae Festiwal 2017
– liczymy na obecność miłośni-
ków muzyki reggae oraz sympa-
tyków dobrej zabawy z całego 
województwa lubuskiego oraz z 
dalszych części kraju!

Poza muzyczną częścią festi-
walu zapraszamy na projekcje 
filmów oraz kultowy już Turniej 
Piłki Nożnej o puchar Boba Mar-
leya - sportowe emocje gwaran-
towane!

Przed nami dwa dni fanta-
stycznych koncertów, które od-
będą się 6-7 października br. Na 
naszej scenie zaprezentują się 
cztery energetyczne zespoły. 
Będą to: Big Up!, O.N.L., Kufajka 
Rencisty, Er Skanker Sound Sys-
tem oraz Maleo Reggae Rockers!

Źródło: SOK Sulęcin
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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.

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

Grali na potęgę
SULĘCIN 

Na boisku Orlika Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie, 26 
sierpnia rozegrany został Turniej 
Siatkówki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta. Do turnieju open przy-
stąpiły dwuosobowe cztery dru-
żyny kobiece i siedem męskich. 

W kategorii kobiet: 

I miejsce zajął duet Anna Bli-
charz i Paula Robak,

II miejsce – Bogumiła Rurarz 
i Agnieszka Robak,

III miejsce – Marta Lencewicz 
i Nikola Górna.

W kategorii mężczyzn:

I miejsce zajął duet Andrzej 
Sas i Kacper Witek,

II miejsce – Maksymilian Ob-
rzud i Aleksander Staats,

III miejsce – Jakub Dzierżyń-
ski i Dawid Stegeman,

IV miejsce – Albert Bandyga i 
Kacper Witek.

Zawody sędziowali: Stanisław 
Łuksa i Edward Zwierzowski.

Maciek Barden 

Znają, ale nie 
wszyscy kochają…
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WRZESIEŃ
18.09-24.09 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
25.09-01.10 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej  4-6

PAŹDZIERNIK
2.10-8.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3
9.10-15.10 -  Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 1

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w czasie nocnym od po-
niedziałku 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

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:

Sukcesy 
badmintonistów

SULĘCIN 

Zawodnicy Sulęcińskiego Stowarzyszenia 
Badmintona wzięli udział w Turnieju Badmin-
tona z cyklu Grand Prix SpeedBad  w Nowym 
Tomyślu w dniu 20.08.2017 

W grupie „B”
I miejsce Jakub   Górski, III miejsce Adam 

Keklak.
W grupie „Radosny Amator „
II miejsce Aleksandra Cieplak, III miejsce 

Marcin Markowski i Karol Chojnacki.
Gratulujemy zawodnikom
Ciężka praca przez wakacje, codzienne trenin-

gi zaowocowały bardzo dobrymi wynikami.

Zarząd Sulęcińskiego Stowarzyszenia 
Badmintona

Konkurs rozstrzygnięty
SULĘCIN 

Skup Złomu LEOPOLD RYCZAJ w Sulęcinie 
zorganizował konkurs dla osób sprzedających 
złom. Przy każdej transakcji klient wrzucał do 
specjalnej skrzynki kwit ze swoimi danymi. 
Firma ufundowała wiele atrakcyjnych nagród 
w tym m.in. rower, wędkę, zestaw narzędzi i 
drobny sprzęt sportowy. 

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogniskiem 
i kiełbaskami odbyło się 2 września. Szczęśliw-
cem nagrody głównej (roweru) okazał sie pan 
Jan Gap z Sulęcina.                                          (Red.)
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