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Michał Deptuch odwołany ze stanowi-
ska wicestarosty 

POWIAT SULĘCIŃSKI Zmiany na stołkach w starostwie

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

Adam 
Piotrowski

• Do skrzynek 
pocztowych

• 4 gr. za sztukę
• Rekomendacje

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

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

wszystkim naszym Czytelnikom, 
Kontachentom i Współpracownikom 

życzy 
redakcja „Przekroju Lokalnego”.

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
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95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku

REKLAMA
511 225 133

nr 7(43)/2015

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

ISSN 2084-4255 PRZEKRÓJ
lokalny SULĘCIN

KRZESZYCE

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

OŚNO LUBUSKIE
9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

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

Sesja Rady Powiatu, na której 
doszło do zmian odbyła się 19 
listopada. Zwołano ją trybie nad-
zwyczajnym w związku z wnio-
skiem P. Lewickiego o odwołanie 
wicestarosty Michała Deptucha. 

- Straciłem zaufanie do wicestarosty – argumentował wnio-
sek o odwołanie starosta sulęciński Patryk Lewicki. Michała 
Deptucha na stanowisku zastąpi dotychczasowy wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu w Sulęcinie Adam Basiński

W uzasadnieniu do wniosku sta-
rosta, jako przyczynę odwołania 
podał przede wszystkim utratę 
zaufania do M. Deptucha – Jako 
starosta nie mogę nadal tolero-
wać pewnych zachowań swojego 
zastępcy – mówił P. Lewicki. Na 
pytanie, jakie są to zachowania 
odparł, że nie chce tego komen-
tować. 
Zaskoczenia i rozczarowania nie 
krył podczas sesji Michał Dep-
tuch. 

M. Deptuch uważa, że jego odwo-
łanie to decyzja polityczna
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Najnowsze:
bar-restauracja w Słońsku
działka w Trzemesznie
dom w Sulęcinie ul. Dębowa
mieszkanie ul. Kościuszki 26
mieszkanie ul. Fabryczna
mieszkanie w Lubniewicach
7 działek budowlanych 
- Lubniewice
dom bliźniak w Lubniewicach
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
dom w Ostrowiu
domy szeregowe -Sulęcin 
ul. Młynarska
pawilon handlowy 
ul. Żeromskiego

Pozostałe oferty, zdjęcia i 
opisy:
http://nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
http://lokum.tcn.net.pl

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI

Wszystkim klientom byłym, 
obecnym i przyszłym ży-
czenia szczęśliwych świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności                        
w roku 2016
życzy
Stanisław Przybylski
z BiuraNieruchomości 
LOKUM  
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 11 arów na oś. 
domków jednorodzinnych w 
Gliśnie. Tel. 791 295 111

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 200 tys. zł. 
Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. dojeżdżamy. 
Tel. 600-500-626

PRZEKRÓJ POLECA:

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną   
o powierzchni 4,31 ara w 
Sulęcinie przy ul. Paska (na 
przeciwko kotłowni Kopernik)
Tel. 697 767 180

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!

Tłumacz, artysta-ma-
larz Edward Diłanian 
przyjmuje zamówienia 
na tłumaczenia (nie-
miecki, rosyjski, ang-
ielski) oraz malowan-
ie obrazów (dowolne 
tematy, rozmiary, tech-
niki). Najwyższa ja-
kość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835

Sprzedam działkę rekreacyjną 
o pow. 841 m2 położoną nad 
jeziorem Lubikowo (150 m od 
linii wodnej). Tel. 508 256 945

Opiekunki dO niemiec Am-
BeRcARe24 , wymAgAny 
j. niem. kOmunikAtywny, 
dO 1500 euro na rękę, 
legAlnie Od zARAz 535 340 
311 luB  533 848 005 luB 
730 340 005

Wyborcze obietnice PiS
Zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony

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

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

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

• Obniżenie podatku VAT z 23 
do 22 proc.;

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

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 
12 zł brutto;

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

• Przedszkola mają być dar-

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

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

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

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

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

Ja oraz kilkaset tysięcy innych 
rodziców 6-letnich dzieci, któ-
re 1 września tego i ubiegłego 
roku poszły do szkoły. 

Nasze dzieci, zgodnie z refor-
mą rządu PO-PSL rozpoczęły 
edukację rok szybciej. Jak to ro-
dzice, wszyscy byliśmy pełni nie-
pokoju. 6-latki w szkolnych wa-
runkach poradziły sobie jednak 
doskonale. Dzieci uczą się głów-
nie przez zabawę, rodzicom za-
pewniony jest stały kontakt z 
nauczycielem, nie ma natłoku 
materiału, a efekty są coraz bar-
dziej widoczne. I co nam dzisiaj 
proponuje nowy rząd? Żebyśmy 
nasze 6-letnie dzieci w przy-
szłym roku puścili do pierwszej 
klasy jeszcze raz(!) Ustawy au-
torstwa Prawa i Sprawiedliwości 
nakłada obowiązek szkolny dla 
7-latków. PiS w ten sposób chce 
„uratować maluchy” zgodnie z 
duchem i nazwą szerokiej kam-
panii społecznej, która niedaw-
no przetoczyła się w naszym 
kraju. Tylko przed czym tu rato-
wać? Uważam, że prawda w tym 
przypadku jest znacznie bar-
dziej prozaiczna. PiS chce cof-
nięcia reformy, bo po pierwsze 
takie są nastroje społeczne (a 

partia ta obiecała wszystko, byle 
tylko wygrać wybory), po drugie 
wprowadziło ją PO. Zatem stwo-
rzony nowy program nauczania, 
efekty nauki dzieci, ogromne pie-
niądze, które zostały wydane na 
wprowadzenie zmian, wszystko 
to pójdzie na marne. 

Od 26 lat po transformacji nie 
dorobiliśmy się w Polsce porząd-
nej klasy politycznej. Program 
PiS-u zakłada stopniowe odwra-
canie decyzji, nieraz trudnych, 
które wprowadził poprzedni rząd, 
tylko po to by przypodobać się 
niektórym grupom społecznym. 
Nie ma, jak w innych krajach o 
ugruntowanej demokracji, sza-
cunku do dokonań poprzedni-
ków i ciągłości władzy. Jest zu-
pełnie na odwrót – polityczny 
kapitał zbija się w głównej mierze 
na kontestowaniu pracy i osią-
gnięć przeciwników.

Jakie jeszcze negatywne skutki 
przyniesie powrót do obowiąz-
ku nauki od 7 roku życia? Można 
ich wymienić całkiem sporo, np. 
w przyszłym roku nie powstaną, 
albo powstaną w stopniu zniko-
mym klasy pierwsze w szkołach 
podstawowych. Pracę może stra-
cić wielu nauczycieli. Dzieci, które 

miały wyjść do szkoły w wieku 
6 lat zostaną w przedszkolu, 
co zmniejszy ilość dostępnych 
miejsc w tych placówkach. 
Oznacza to też większe wy-
datki dla samorządów, które 
na dziecko w szkole dostają 
średnio 5258 zł, a na dziecko w 
przedszkolu – jedynie 1273 zł. 
Dzieci, które miały we wrześniu 
2016 iść do szkoły wyczerpią 
program przedszkolny i co da-
lej? Będą powtarzać materiał? 
Zmiany miały wspierać rozwój 
naszych dzieci, a powtarzanie 
tego samego roku w szkołach i 
przedszkolach tylko je uwstecz-
ni. W tym roku wiele przedszko-
li zdecydowało się na przyję-
cie 2,5-latków. Pozostawienie 
5-latków na jeszcze jeden rok 
uszczupli i tak niedużą liczbę 
miejsc w przedszkolach, co z 
pewnością zablokuje przyjmo-
wanie w przyszłym roku 3-lat-
ków. 

Reforma poprzedniego rzą-
du zadziałała i ma się świetnie, 
więc po co to zmieniać?

Zostaliśmy oszukani

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com
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Kochanej żonie 
Eli Małeckiej 

z okazji rocznicy ślubu 
moc życzeń śle

mąż Rysiek

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

Wprowadzenie Budżetu Obywa-
telskiego pozwoli mieszkańcom 
Gminy wskazać konkretne zada-
nia inwestycyjne, które ich zda-
niem powinny zostać zrealizo-
wane ze środków wydzielonych 
z budżetu Gminy Sulęcin. Taka 
procedura pozwoli władzom 
samorządowym lepiej poznać 
potrzeby mieszkańców i wyjść 
naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Projekt uchwały określi harmo-
nogram prac i zasady wyboru 
zadań do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Do za-
gospodarowania przeznaczona 
zostanie kwota 300.000 zł. Jed-
nostkowy koszt zadania zgło-
szonego przez mieszkańców 
do realizacji w ramach Budże-
tu Obywatelskiego nie będzie 
mógł przekroczyć kwoty 60.000 
zł. Taki podział środków pozwoli 
na zrealizowanie większej licz-
by zadań, niż przy zakładanej 

pierwotnie kwocie 100.000 zł na 
poszczególne zadanie. Uchwa-
lenie Budżetu Obywatelskiego 
będzie odbywało się w kilku eta-
pach. Najpierw przeprowadzo-
ne zostaną konsultacje z miesz-
kańcami naszej Gminy, w czasie 
których będą oni składać pro-
pozycje zadań do realizacji. Ko-
lejnym etapem będzie powoła-

nie komisji, która dokona oceny 
złożonych wniosków pod kątem 
spełnienia przez nie wymogów 
formalnych. Wszystkie projek-
ty, które spełnią te wymogi, 
zostaną umieszczone na liście 
zbiorczej i poddane głosowaniu 
przez mieszkańców Gminy Sulę-
cin. Po zakończeniu głosowania, 
Komisja zliczy głosy oddane na 
każdy z projektów. Do realizacji 
wybrane zostaną zadania, któ-
re otrzymają najwięcej głosów 
i  zmieszczą się w  kwocie prze-
znaczonej do wykorzystania w 
ramach środków wydzielonych 
na realizację Budżetu Obywa-
telskiego. Wybrane przez Pań-
stwa zadania zostaną ujęte w 
projekcie budżetu na 2017 rok, 
a ich realizacja będzie się mogła 
rozpocząć w styczniu 2017 roku. 

UM w Sulęcinie

DOM W GÓRACH - DO WYNAJĘCIA
Podgórzyn (11 km do Karpacza, 15 km do Szklarskiej Poręby)
Dom o powierzchni 120 m2 - ogrzewanie gazowe + kominek, 

miejce dla 8-10 osób, komfortowe warunki!
Cena od 300 zł za dobę!

601 974 329
(TERMIN SYLWESTROWY ZAJĘTY)

Gmina to jej mieszkańcy 
SULĘCIN Decyduj w swoich sprawach dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

W grudniu Burmistrz Sulęcina przedstawi Radzie Miejskiej projekt uchwały o przystąpieniu do 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulęcin na rok 2017.

SULĘCIN

Biblioteka z dojazdem do domu

To udogodnienie zostało stwo-
rzone przede wszystkim z myślą 
o mieszkańcach Sulęcina cho-
rych, starszych oraz z niepełno-
sprawnością. Do nich zamówio-
ne zbiory biblioteki dojadą do 
domu w ostatnim tygodniu każ-
dego miesiąca. „Książka na tele-
fon” jest całkowicie bezpłatna i 
obejmuje wyłącznie materiały 
biblioteczne będące własnością 
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie. 
Wypożyczenia będą odbywały 
się na takiej samej zasadzie jak 
stacjonarnie – fakt wypożyczeń 
i zwrotów książek, czasopism, 

Od grudnia Biblioteka Publiczna w Sulęcinie wprowa-
dza do swojej oferty usługę „Książka na telefon”

audiobooków potwierdzony 
zostaje przez czytelnika oraz bi-
bliotekarza na karcie czytelnika. 
Zamówienia na książki można 
składać codziennie w godzinach 
pracy Biblioteki.
Poniedziałek: 11:00-18:00 
Wtorek: 11:00-19:00 
Środa: 9:00-16:00 
Czwartek: 11:00-19:00 
Piątek: 11:00-18:00 
Sobota: 10:00-14:00 
Pod numerem 095 755 31 72.

Red.

Dzięki Budżetowi Obywatelskie-
mu mieszkańcy gminy Sulęcin 
sami zadecydują na co przezna-
czyć 300 tys. zł
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SPRZEDAŻ 
KARPIA

PLAC OBOK 
RESTAURACJI BAJKA

W SULĘCINIE

Na miejscu za niewielką 
opłatą patroszymy ryby!!!

Doktor Jerzy Lukoszek, ponieważ 
mój artykuł  jemu jest poświęco-
ny, bardziej był znany jako Łuko-
szek. Tak nazywali doktora pa-
cjenci. Nigdy nie wybudował dla 
siebie willi, kamienicy, ani daczy. 
Mieszkał w budynku wielorodzin-
nym przy Placu Mickiewicza 1. 
Nigdy nie był w posiadaniu luksu-
sowego auta. Jeździł radzieckim 
Moskwiczem, później polskim 
Fiatem 125p, a następnie Polone-
zem. Za domem miał ogródek, w 
którym latem spędzał swój wolny 
czas. Był towarzyski, z poczuciem 
humoru, inteligentny, ambitny, 
wykształcony, specjalistą gineko-
logiem I i II stopnia, położnikiem, 
cytologiem, specjalistą organiza-
cji i ochrony zdrowia, lekarzem i 
kibicem piłkarzy sulęcińskiej Sta-
li. Przede wszystkim był lekarzem 
z powołania, dla którego życie i 
ludzkie zdrowie było największą 
wartością. W 1962 roku wygrał 
konkurs na ordynatora oddziału 
położniczo-ginekologicznego 
przy ówczesnym Szpitalu Powia-
towym w Sulęcinie. Przyjechał 
ze Śląska i zamieszkał w naszym 
mieście. W 1966 roku, został po-
wołany na stanowisko dyrektora 
szpitala i funkcję tę pełnił nie-
przerwanie do 1989 roku. Dzięki 
jego inicjatywie w latach 1979-
1986 powstał pierwszy pawilon 
przyszpitalny o powierzchni 25 
tysięcy m². Ta inwestycja była 
jego życiowym marzeniem, w 
które wierzył i zrealizował. Bu-
dowa I pawilonu nie była łatwa, 
ponieważ odbywała się w okresie 
sporego braku wielu materiałów 
i całej infrastruktury budowlanej 

NAJNOWSZA HISTORIA SULĘCINA

Lekarz z powołania – Jerzy Lukoszek
Nie ma większej satysfakcji, jeżeli znasz motywy swojego działania, które z czasem 
odnoszą właściwy skutek.

na rynku. W tym samym czasie, 
latach 1982-1985 zakończył swo-
je kolejne postawione przez sie-
bie zadanie, którym był żłobek 
na Osiedlu Kopernika, w którym 
pracę otrzymało ponad 40 osób. 
Obecnie w tym budynku mieści 
się Przedszkole nr 2 im. Małych 
Odkrywców. Wspólnie z ówcze-
snym dyrektorem Zespołu Szkół 
Zawodowych w Sulęcinie Le-
onem Szczepańskim, zainicjowali 
powołanie szkoły dla przyszłych 
pielęgniarek. Wychodząc naprze-
ciw nowym kadrom personelu 
niższego, doktor Lukoszek zreali-
zował kolejną inwestycję, którą 
był hotel dla pielęgniarek przy 
ulicy Żwirki i Wigury. Z jego ini-
cjatywy przeprowadzony został 
również remont kapitalny budyn-
ku przy obecnej ulicy Poznań-
skiej, w którym powstał internat 
dla pielęgniarek. Dzisiaj już nikt 
nie pamięta, że dzięki doktoro-
wi Lukoszkowi sulęciński szpital, 
jako pierwszy w ówczesnym wo-
jewództwie gorzowskim otrzy-
mał laparoskop. To tylko nieliczne 

z ważnych przedsięwzięć doktora 
Lukoszka, który całe swoje życie 
poświęcił sulęcińskiej służbie 
zdrowia. 
Od 1999 roku starałem się, aby 
jego osoba nigdy nie została za-
pomniana. Przez ponad 16 lat, 
moje wnioski do rady miasta oraz 
powiatu, zawsze były odrzuca-
ne i zbywane przez kolejnych 
radnych, jak również osoby, dla 
których liczyła się tylko ich racja 
stanu. Nigdy nie poddałem się w 
działaniach, aby tak oddany mia-
stu, gminie i powiatowi człowiek, 
został pominięty z życia miasta. 
Nie mogłem zrozumieć postępo-
wania i zacietrzewienia pewnych 
osób z naszego małego środowi-
ska, które tak wiele zawdzięczały 
doktorowi Lukoszkowi, a jedno-
cześnie były przeciwnikami upa-
miętnienia jego osoby. 
W tym roku, mój kolejny wniosek 
do Rady Miejskiej został przyjęty i 
stanął do rozpatrzenia w komisji, 
a następnie na sesji rady.
Po ponad 26 latach od śmier-
ci doktora Jerzego Lukoszka, w 
dniu 30 listopada 2015 roku, na 
sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie 
zapadła uchwała, która zadecy-
dowała o nadaniu nazwy jednej 
z nowopowstających ulic w Sulę-
cinie jego imieniem. Taką decyzję 
podjęło czternastu, spośród pięt-
nastu radnych. Na ścianie fronto-
wej budynku, w którym mieszkał 
Jerzy Lukoszek przy Placu Mic-
kiewicza1, zostanie wmurowana 
honorowa tablica pamiątkowa. 
Dziękuję wszystkim radnym Rady 
Miejskiej w Sulęcinie, za podjęcie 
tak ważnej i historycznej uchwały 

oraz za uhonorowanie człowieka, 
który nie był stąd, jednak tutaj żył, 
pełnił zaszczytną służbę medycz-
ną, udzielał się społecznie, poma-
gał swoim pacjentom, mieszkań-
com, a przede wszystkim, czuł się 
mieszkańcem Sulęcina. Dziękuję 
również burmistrzowi Sulęcina 
Dariuszowi Ejchartowi, za reali-
zację uchwały Rady Miejskiej. 
Znałem osobę doktora Jerzego 
Lukoszka, ponieważ przez dwa-
dzieścia dwa lata byliśmy bliskimi 

sąsiadami, i mogę z pełną odpo-
wiedzialnością powiedzieć, że ko-
chał Sulęcin i jego mieszkańców. 
Nic nie robił dla własnej sławy, 
stanowiska, awansów, mediów, 
tytułów i odznaczeń. Zawsze czuł 
potrzebę niesienia pomocy tym, 
którzy jej potrzebowali. Tutaj zo-
stał pochowany i tutaj zostanie 
na wieczność.

Maciek Barden

19 lipca 1986 roku, podczas otwarcia pawilonu przyszpitalnego. Od le-
wej: ówczesny wicepremier Zbigniew Gertych w rządzie Zbigniewa Mes-
snera, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sulęcinie Jerzy Lukoszek oraz 
pielęgniarka Wanda Jankiewicz /Bandyga/

Oficjalne spotkanie po otwarciu I pawilonu przyszpitalnego. 

Dr Jerzy Łukoszek
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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

<<  cd. ze s. 1

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

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

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

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

Zapraszamy do naszych placówek:

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

www.bs.osno.sgb.pl

Dzięki kredytowi gotówkowemu spełnisz marzenia i zyskasz jeszcze więcej!
Skorzystaj z kredytu objętego loterią w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, 

który w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dodatkowe środki na dowolny cel.
Teraz nie tylko możesz zrealizować swoje plany, ale także wziąć udział w loterii oraz 

wygrać 1 z 10 wysokiej klasy telewizorów Panasonic oraz setki innych nagród.
Szczegóły w regulaminie (promocja trwa od 12.10.2015 do 31.12.2015 r.)

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Goście w  pierwszej części pro-
gramu wysłuchali wykładu po-
święconego artyście oraz jego 
twórczości. Późniejsze wspólne 
dyskusje na temat charakte-
ru prac i  ich tła historycznego, 
umiliła gorąca herbata oraz 
skromny poczęstunek, przygo-
towany dla uczestników. Prze-
wodnim tematem ekspozycji 
są okropieństwa drugiej wojny 
światowej a w szczególności po-
lityka antysemicka i rasistowska 
realizowana przez nazistów od 
1933 r. oraz wspomnienia au-
tora z  nalotów bombowych na 
Berlin. Artysta w swoich pracach 
wykorzystał technikę mieszaną, 
która umożliwiła mu osiągnięcie 
bogatych w  deformację i  sym-
bolikę, surrealistycznych form. 

Za nami oficjalne otwarcie wystawy
SŁOŃSK

2 grudnia w Muzeum Martyrologii w Słońsku rozpoczął się wernisaż wystawy Rolfa-D. Bane-
ka zatytułowanej „Ślady władzy”, prezentującej część twórczego dorobku artysty. 

Ekspozycja ma głęboką wymo-
wę, która mogłaby posłużyć 
jako projekty do plakatów o te-
matyce antywojennej.
Zachęcamy gorąco do ogląda-
nia wystawy, która będzie czyn-
na do 17.01.2015 r. w  Muzeum 

Martyrologii w  Słońsku, w  go-
dzinach otwarcia placówki.

Anita Botor
www.slonsk.pl

Do końca apelował do starosty o 
wycofanie wniosku. – Dużo zrobi-
łem przez ostatni rok w powiecie. 
Nie zasłużyłem sobie na takie po-
miatanie. Wcześniej starosta nie 
miał żadnych zarzutów do mojej 
pracy. Przez ostatnie dni nawet nie 
odbierał ode mnie telefonów. 
M. Deptuch uważa, że prawdzi-
we powody odwołania są inne 
niż podane oficjalnie. – Pan 
Lewicki złożył tylko wniosek for-
malnie. To jest decyzja politycz-
na pana Ejcharta i pana Zaręby 
– uważa Deptuch – pan starosta 
scementował te osiem osób za 

odwołaniem poprzez różne obiet-
nice, m.in. stanowiska pracy – do-
daje.
Były wicestarosta zapowiedział 
również, że za dwa miesiące zło-
ży wniosek o odwołanie zarządu, 
który uważa, że nie poradzi so-
bie w obecnej sytuacji powiatu. 
– Gdy przed wakacjami radni roz-
patrywali wniosek o odwołanie 
pana Lewickiego ze stanowiska 
starosty, to przyszedł do mnie i 
prosił, by dać mu szansę i tylko 
dzięki mojemu głosowi pozostał 
na stanowisku, a dzisiaj coś takie-
go – mówił wyraźnie rozgoryczo-
ny M. Deptuch
Po odwołaniu M. Deptucha i 

krótkiej przerwie starosta Patryk 
Lewicki zgłosił na swojego za-
stępcę radnego powiatowego z 
Torzymia Adama Basińskiego. W 
głosowaniu tajnym radni więk-
szością 14 głosów za i jednego 
przeciw wybrali A. Basińskiego 
na wicestarostę Powiatu Sulęciń-
skiego. 
- Nie wszystkie sprawy powiatu 
szły w dobrą stronę, dlatego spo-
dziewałem się zmian w zarządzie 
– mówił A. Basiński. 
Zarówno były, jak i obecny wi-
cestarosta dostali się do Rady 
Powiatu w Sulęcinie z Komitetu 
Wyborczego Polskie Stronnic-
two Ludowe.

M. Deptuch odwołany ze stanowiska wicestarosty 
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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

- Nagroda Lider Logistyki 2015 to 
dla nas niezwykłe wyróżnienie, 
które jest jednocześnie dowodem 
na to, że kierunek rozwoju naszej 
firmy jest właściwy - mówi wła-
ściciel firmy Mirosław Maszoński 
- Wyróżnienie się na tle tak silnej 
na rynku konkurencji nie jest za-
daniem łatwym, jednak siła mar-
ki, której jednym z priorytetów jest 
dbałość o wysoką jakość  sprawia, 
że klienci chętnie i z przekona-
niem wybierają nasze usługi  - dodaje. 
Nagroda Lider Logistyki przyznawana 
jest za przywództwo w poszczególnych 
segmentach rynku bądź cechach obsługi 
logistycznej. Przyznana nagroda została 
wręczona 3 grudnia br. w hotelu Sofitel 
Victoria podczas tradycyjnie odbywają-
cej się w tym miesiącu dorocznej Gali Lo-
gistyki, Transportu, Produkcji. 
Operator Logistyczny Roku to badanie 
satysfakcji klientów operatorów logi-
stycznych. Dostarcza obiektywnych in-

Kolejna nagroda dla 
Maszoński Logistic

SULĘCIN

Firma Maszoński Logistic została laureatem nagrody Lider Logistyki w ka-
tegorii jakość obsługi klienta w XIV edycji badania Operator Logistycz-
ny Roku 2015.Warto podkreślić, że Maszoński Logistic jest firmą, która 
w ubiegłym roku jako pierwsza spośród firm reprezentujących rodzimy 
kapitał zdobyła Złote Godło badania Operator Logistyczny Roku. W su-
mie aż pięciokrotnie znalazła się w gronie najwyżej przez klientów ce-
nionych firm logistycznych w Polsce, zajmując jedno z trzech pierwszych 
miejsc w rankingu.

formacji o zakresie i jakości usług 
logistycznych oferowanych na 
rynku. Ocenie poddawane są na-
stępujące elementy zarządzania 
firmą: potencjał konkurencyjny 
firmy, kompleksowość usług logi-
stycznych, wykonanie założonych 
norm usług logistycznych, stan-
dard obsługi w ocenie kluczo-
wych klientów, standard obsługi 
w ocenie ogółu klientów, pozycja 
lidera rynku w ocenie kluczowych 

klientów, pozycja lidera rynku w ocenie 
ogółu klientów. 
- Jestem spokojny o przyszłość Maszoński 
Logistic, gdyż wiem, że o sile jego przedsię-
biorstwa stanowią jego pracownicy.  Two-
rzymy zgrany, profesjonalny zespół, potra-
fiący rozpoznać potrzeby rynku i umiejący 
dostosować się do zmian. Jesteśmy ambit-
ni i elastyczni. To nasza siła i jednocześnie 
przepis na sukces - podsumowuje M. Ma-
szoński

Red.

Delegacja Maszoński Logistic podczas Gali Logistyki, Transportu, Produkcji

Woda nadal nie jest zdatna do spożycia
KRZESZYCE

Niedługo cieszyli się mieszkańcy gminy 
Krzeszyce powrotem bieżącej wody w 
kranach. Po jednym z badań w Święto-
jańsku okazało się, że w ujęciu nadal są 
liczne bakterie. Według A. Krysika mogły 
się one pojawić przez nieszczelne przy-
domowe ujęcia wody w gminie. Inspek-
tor zlecił Zakładowi Usług Komunalnych 
w Krzeszycach przeprowadzenie kontroli 
wszystkich ujęć. W całej gminie jest ich 
aż 800! Wójt Stanisław Peczkajtis zapo-
wiada, że ZUK będzie stopniowo wymie-
niał zawory antyskażeniowe. W przyszłym 
roku założonych zostanie ok. 500 nowych 
zaworów.

W gminie Krzeszyce wodę nadal można pić tylko po przegotowaniu. 
Taką decyzję wciąż utrzymuje powiatowy inspektor sanitarny Artur 
Krysik.

Tymczasem od 25 listopada trwają prace 
przy odwiercie nowej studni głębinowej 
w miejscowości Malta. Wójt ma nadzieję, 
że drugie ujęcie wody w gminie wpłynie 
na zmianę decyzji powiatowego inspekto-
ra sanitarnego. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 141.450 zł. Gmina chce, by inwe-
stycja została zakończona przed upływem 
2015 roku. 

Adam Piotrowski

Planowany termin rozpoczęcia kursu i doskonalenia:
styczeń 2016

Najlepszym absolwentom oferujemy pomoc 
w zatrudnieniu w firmach, z którymi współpracujemy
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W październiku ruszył nabór wniosków 
o dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. W ramach tegoroczne-
go naboru Gmina Sulęcin przygotowała 
i złożyła wniosek na przebudowę ulicy 
Willowej oraz odcinka ulicy Podgórnej. 
Wartość zadania określono na ponad 1,5 
mln zł, z czego 50 % pochodzić będzie z 
dofinansowania. 
W ramach zadania planuje się wykona-
nie odwodnienia oraz położenie nowej 

Gmina Sulęcin zabiega o środki na prze-
budowę ulicy Willowej i Podgórnej

SULĘCIN

nawierzchni asfaltowej na drodze o szero-
kości 5 m. Wzdłuż ulicy wybudowany zo-
stanie również chodnik o szerokości 2 m, 
wykonany z betonowej kostki brukowej, a 
skarpy i pobocza znajdujące się przy dro-
dze, zostaną umocnione płytami ażurowy-
mi. Przebudowane zostanie także skrzyżo-
wanie obu ulic. W  przypadku otrzymania 
dofinansowania, zadanie zostanie zreali-
zowane w przyszłym roku. 

Urząd Miejski w Sulęcinie

Część oficjalną otworzyła dyrek-
tor szkoły, Grażyna Sobieraj, 
która podkreśliła, że to szkoła 
wyjątkowa, w której panuje nie-
powtarzalny klimat, która zawsze 
tworzyła zwartą społeczność  
skupiającą uczniów i ich rodzi-
ców, pracowników, którzy oddali 
jej swoje serce, a autorytet, po-
waga i  dostojność nauczycieli, 
wychowawców miały ogromny 
wpływ na wyrobienie tak pozy-
tywnego jej wizerunku. Od 1945.r 
historię szkoły tworzyło 11  dy-
rektorów, 411 nauczycieli, 347 
pracowników niepedagogicz-
nych oraz 13 tysięcy uczniów/ 
absolwentów. Apelem pamięci 
uczciliśmy  tych, którzy odeszli: 
dyrektorów, pracowników szko-
ły, uczniów, absolwentów. Słowa 
szacunku i uznania dla wysiłku 
i pracy na rzecz społeczności 
szkolnej, dyrektor skierowała do 
przedstawicieli władzy samorzą-
dowej na szczeblu gminy i powia-
tu na ręce starosty sulęcińskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu 
oraz burmistrza Sulęcina. Po-
dziękowania odebrali także byli 

POWIAT SULĘCIŃSKI

70 Urodziny Zespołu Szkół w Sulęcinie
20 listopada w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  odbyła się Uroczystość 70-leciA powstania szkoły. 
Jubileusz dedykowany był twórcom dziejów i tradycji placówki, współtwórcom jej teraźniejszości oraz kreatorom przyszłości. Był okazją do 
połączenia tradycji, doświadczenia z młodością i nowoczesnością. To wspaniałe święto rozpoczęło się zgodnie ze staropolską tradycją 
mszą św. W świątyni widniały znaki historii szkoły - sztandary, przypominające, że na przestrzeni minionych lat szkoła  nosiła różne nazwy.

dyrektorzy: Leon Szczepański, 
Zbigniew Gruca, Józef Chodo-
sewicz, Roman Mendyk oraz 
Wojciech Lewicki. Nie sposób 
nie było podziękować przyjacio-
łom i partnerom szkoły za okazy-
waną pomoc, wsparcie w wielu 
edukacyjnych przedsięwzięciach, 
Komendantowi Powiatowej 
Policji w Sulęcinie, Jerzemu 
Głąbowskiemu, Komendantowi 
Powiatowej Straży Pożarnej, Bog-
danowi Śnieżek, Dowódcy 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej w Międzyrzeczu, An-
drzejowi Kuśnierkowi, Komen-

dantowi Poligonu w Wędrzynie, 
Przemysławowi Mikołajczako-
wi, Zbigniewowi Florczakowi, 
Krzysztofowi Mieleszko, Miro-
sławowi Maszońskiemu, Miro-
sławowi Ejchartowi, Katarzynie 
Hass, Krzysztofowi Sobierajo-
wi, Wiesławowi Bieńko, Lucy-
nie i Bogdanowi Łankowskim. 
Słowa uznania i podziękowania 
popłynęły także z ust zaproszo-
nych gości. Starosta sulęciński 
Patryk Lewicki wręczył kwiaty 
dyrektor Grażynie Sobieraj, gra-
tulując  prowadzenia szkoły na 
wysokim poziomi oraz podzięko-

wał i pogratulował najstarszemu 
absolwentowi szkoły Tadeuszo-
wi Rzeszutkowi, najstarszemu 
nauczycielowi Ignacemu  Kuli, 
oraz najstarszemu pracownikowi 
szkoły Annie Pastusiak. Miłym 
zaskoczeniem była niespodzian-
ka dyrektora szkoły w postaci 
pamiątek, które zostały wręczone 
obecnie pracującym nauczycie-
lom, pracownikom administracji 
i obsługi w podziękowaniu za 
owocną współpracę.
Obchody  70-lecia powstania 
szkoły zostały również uczczone 
odsłonięciem i poświęceniem 

tablicy upamiętniającej to ważne 
wydarzenie. W szkolnej sali re-
stauracyjnej,  gdzie odbył się po-
częstunek, była okazja do wspól-
nych wspomnień szczególnie dla 
absolwentów, którzy po latach 
odwiedzili szkolne mury, by jesz-
cze raz w tym miejscu, wśród 
bliskich sercu ludzi odświeżyć 
wspomnienia i zabrać je ze sobą 
w nieznaną przyszłość. Dziękuje-
my wszystkim za okazane szkole 
przywiązanie.

Karina Rogowska 
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www.drewform.pl
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62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CNC.

tarcica - wiązary - więźby dachowe - wiaty - altany
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

11 listopada to symboliczny dzień. Po 
123 latach niewoli, rozbiorów, obcego pa-
nowania, wykreślona z mapy Europy Pol-
ska odrodziła się w 1918 roku.

Początkowo Polacy organizowali po-
wstania, które jednak kończyły się klęską. 
Zrozumieli wówczas, że trzeba walczyć 
inaczej – poprzez pielęgnowanie polskiej 
kultury, języka.

Kultura polska była wówczas dla na-
szych przodków skarbem narodowym. To 
dzięki niej wytrzymali lata niewoli. Polska 
cały czas istniała w sercach Polaków.

Niekwestionowanym jej orędownikiem 
na arenie międzynarodowej był Ignacy 
Jan Paderewski. Nasz znany pianista, kom-
pozytor i polityk zdawał sobie sprawę, że 

„Praojcom na chwałę, braciom 
na otuchę” 

TORZYM Uroczystości związane z 11 listopada odbyły się w gimnazjum i w kościele

W naszym narodowym kalendarzu 11 listopada kieruje uczucia w 
stronę Narodowego Święta Niepodległości - wielkiego święta na-
szych ojców i dziadów. Dotyka w duszy polskiej najczulszych strun.

poprzez grę oraz słowo może otworzyć na 
sprawę polską wiele światowych drzwi. W 
97 rocznicę odzyskania niepodległości, 
przypomniano starszemu i młodszemu 
pokoleniu Torzymia postać człowieka, 
który swoją działalnością wpłynął na losy 
naszego narodu. 

Hasłem uroczystości „Praojcom na 
chwałę, braciom na otuchę”, widniejącym 
obecnie na cokole Pomnika Grunwaldz-
kiego w Krakowie, uczczono pamięć Jego 
fundatora i wielkiego patrioty oraz tych 
Polaków, którzy walczyli o niepodległość 
naszego kraju, a nie dane było żyć im w 
wolnej Polsce. 

W spektaklu wykorzystano fragmenty 
z  „Pamiętników” Ignacego Jana Paderew-
skiego oraz Henryka Lisiaka „Od Kuryłów-
ki po Arlington”. Zaprezentowano nastę-
pujące pieśni: „Wojenko, wojenko”, „Mój 
kraj”, „Żeby Polska”.

10 listopada 2015 roku w auli Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardowskiego w To-
rzymiu zorganizowano widowisko słow-
no–muzyczne, ukazujące postać naszego 
wielkiego Polaka na tle wydarzeń sprzed 
około stu lat. Uroczystości przyświecał 
podniosły nastrój.

Następnego dnia podczas Narodowego 
Święta Niepodległości, młodzież gimna-
zjalna zaprezentowała swoje wystąpienie 
społeczności Torzymia. Spektakl odbył 
się w Kościele Parafialnym w Torzymiu. 
Całość widowiska uwydatniona została 
przez wspaniałą akustykę Kościoła.

Organizatorkami dwudniowego przed-
sięwzięcia były: Grażyna Olejarz - dbająca 
o oprawę muzyczną wystąpienia, Danuta 
Czapnik i Joanna Pawlak – Kopeć – odpo-
wiedzialne za układ treści spektaklu oraz 
zgodność historyczną scenariusza.

Danuta Czapnik
Joanna Pawlak - Kopeć

Przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowała młodzież z to-
rzymskiego gimnazjum

Twórcze przedszkolaki
SULĘCIN

Zgodnie z założeniami projektu dzieci 
„wysłały zabawki na wakacje” i przez cały 
tydzień nie korzystały z ich uroków. W 
zamian za to wychowankowie tworzyli 
swoje własne zabawki z materiałów prze-
znaczonych do recyklingu (kartonowe 
pudła i pudełeczka, butelki oraz nakrętki 
plastikowe, stare płyty CD, wytłaczanki po 
jajkach, kubeczki po jogurtach, patyczki 
do lodów, słomki, włóczki, wstążki i wiele 
wiele innych). 
W ciągu całego tygodnia dzieci tworzyły 
to, co podpowiadała im wyobraźnia i tak 
powstały m.in. smartfony, komputery, 
ekoLOGICZNE gry edukacyjne, własno-
ręcznie wykonane puzzle, szkatułki na 
drobne skarby, auta, domki, stroje ro-
botów, rycerzy, ludziki, duchy, teatrzyki 
oraz różnorodne zwierzaki. Duże pudła 
spełniały rolę samochodu czy autobusu, 
a puste pudełka i opakowania po różnych 
produktach znakomicie przydawały się do 
zabawy w sklep. Podczas swobodnej za-
bawy okazało się, że dzieciom wystarczy 
karton, materiały plastyczne do ozdoby, 

W dniach 23-27 listopada dzieci z  grup 5-latków Przedszkola nr 2 
w Sulęcinie po raz drugi wzięły udział w innowacji  pedagogicznej 
pn. Zabawki na wakacjach. Celem innowacji jest rozwijanie inwencji 
twórczej i wyobraźni dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy i 
rozwiązywania konfliktów, a także znalezienie sposobu na nudę.  

by wspaniale bawić się w sklep, teatrzyk, 
jeździć czołgiem czy łowić ryby.
W ramach tygodnia bez zabawek Przed-
szkole odwiedziło mnóstwo gości: mło-
dzież z Zespołu Szkół Licealnych i Zawo-
dowych, wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła. 
Spotkania zaowocowały wyjątkowymi 
zabawkami jak np. pociąg, czołg, teatrzyk, 
lotnisko wraz z samolotami, kuchenki, pe-
gaz.
Najmilszym zakończeniem tego tygodnia 
były westchnienia dzieci „łeee... szkoda, 
że to już koniec…”, „możemy zostawić 
sobie w sali do zabawy nasz samochód, 
teatrzyk, sklep, pociąg, kuchenkę? (…)” – 
świadczy to o ich zaangażowaniu i chęci 
tworzenia. Zabawy bez prawdziwych za-
bawek pobudziły w dzieciach kreatyw-
ność oraz wywołały mnóstwo radości i 
wiary we własne możliwości.

Ewa Jacykowska
Natalia Kaffler
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Drodzy Mieszkańcy,
Święta to cudowny czas, pełny magii 

i uroku. Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam 
zdrowia, spokoju, pogody ducha oraz 
wielu pięknych chwil spędzonych w 

gronie najbliższych. 
Zaś w Nowym 2016 Roku życzę 

spełnienia marzeń i wszelkiej 
pomyślności. 

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
naszym Klientom, 

Współpracownikom i Kontrahentom
życzymy samych radosnych chwil               

w ciepłej rodzinnej atmosferze
a w nadchodzącym Nowym Roku

optymizmu oraz pomyślności              
w realizacji 

zamierzonych planów

Właściciele i pracownicy 
Hurtowni Budowlanej HUBIMAR 

w Sulęcinie

Właścicielka Anna Grancewicz 
opowiedziała mi, że gościła w 
zajeździe słynnego restauratora 
Macieja Nowaka, którego list 
polecający wraz ze zdjęciem 
uniesionych kciuków oprawio-
ne wiszą nad barem. Na ścia-
nach sali balowej znajdują się 
deski z autografami zespołów, 
które miały okazję tutaj gościć 
i smacznie zjeść – jeden z na-
pisów jest niezwykle trafny a 
nakreślił go nie sam Grzegorz 
Markowski – Zajazd Graby 
,,U Anki” jest Perfect! Kiedy w 
okolicy odbywają się koncerty, 
firmy chętnie korzystają z tutej-
szej kuchni w formie cateringu i 
oczywiście bardzo chwalą sobie 
przepyszne jedzenie.
Zajazd powstał w 1998 roku, 
ale najpierw była to mała sala 
restauracyjna, z czasem dobu-
dowano kolejne części oraz salę 
balową i pokoje gościnne. La-
tem organizowane są wesela. Z 
restauracji korzystają nie tylko 
przejezdni, ale także mieszkań-
cy okolicznych miejscowości 
–  Skwierzyny, Ośna, Lemierzyc, 
Gorzowa Wielkopolskiego, or-
ganizowane są zjazdy rodzinne. 
Pierwsze wesele zorganizowano 
we wrześniu 2006 roku.
Pani Ania z uśmiechem przyzna-
je, że ludzie, z którymi pracuje, są 
z nią od lat i nawet kiedy korzy-
stają z urlopowych wypoczyn-
ków, nie wyobrażają sobie nie 
zajechać tutaj na kawę - Atmos-
fera jest u nas  rodzinna – mówi. 
W zajeździe z okazji zbliżające-
go się okresu świątecznego już 
trzeci odbędzie się Koncert Ko-
lędowy. - Chcieliśmy zrobić coś 
innego, zjeść można wszędzie, ale 
Święta to nie tylko te 2-3 dni przy 
stole, to przede wszystkim czas, 
kiedy zatrzymujemy się, mamy 
okazję odpocząć, delektować 
się nastrojem, cieszyć, a przede 
wszystkim rozmyślać i spotkać 
z ludźmi nam bliskimi. Siostra 
jest muzykiem, więc zadbała o 
stronę muzyczną, całą oprawę 
z tym związaną, zorganizowa-
ła chórek, ja natomiast zajęłam 
się wystrojem i stroną kulinarną. 
Mama robi wina, więc mieliśmy 
w tym względzie solidne wspar-
cie – śmieje się – smakowało, 
więc spożywane było w dziesiąt-

LOKALNE PEREŁKI

Graby „U Anki”
Jeden z zimnych październikowych wieczorów mia-
łam przyjemność spędzić w niezwykle przytulnym, 
ciepłym i klimatycznym zajeździe i do tego w miejscu, 
po którym absolutnie nie spodziewałam się, że takim 
w ogóle może się okazać. Moje zaskoczenie okazało 
się tym większe, kiedy zapoznałam się ze specjałami, 
które tam serwują – przepyszna, apetycznie i z klasą 
podana polska kuchnia. Przy drodze krajowej nr 22 
między Krzeszycami a Wałdowicami znajdziemy Za-
jazd „U Anki”.

kach litrów. Opłata za udział w 
tym wydarzeniu jest  naprawdę 
symboliczna, dlatego zachęcam 
w okresie przedświątecznym do 
śledzenia informacji na naszej 
stronie internetowej bądź na FB. 
Właścicielka korzysta z sezo-
nowych dobrodziejstw natury 
i znakomicie wkomponowuje 
je w menu – tutaj na szczęście 
nie znajdziemy zapiekanych 
makaronów, pizzy ani kebaba. 
Za to możemy zjeść przepysz-
ną pikantną zupę dyniową, żur 
zabielany z ziemniakami smażo-
nymi na skwarkach, śledzika po 
chłopsku z kiszonym ogórkiem, 
cebulą, podawanego z pieczy-
wem i masłem, michę pierogów 
ruskich okraszanych skwarkami 
i śmietaną. Latem goście delek-
towali się dzbanuszkiem napa-
ru z suszu z malin i hibiskusa z 
dodatkiem czarnej herbaty i 
domowym ciastem. W okresie 
zimowym nie zabraknie zupy 
grzybowej z kaszą pęczak, śledzi 
w oleju z kurkami czy barszczu 
z krokietami. Do każdego za-
mawianego dania zostanie nam 
podana przystawka - przepysz-
ny smalec i świeży chleb.
Według mnie nie ma lepszego 
miejsca na spędzenie zimnych 
listopadowych wieczorów lub 
leniwych weekendowy poran-
ków zabierając tutaj dzieci na 
kakao. Polecamy.

Ewa Kaczmarzyk

Wszystkim czytelnikom Przekroju 
Lokalnego pragnę złożyć  najlepsze 

życzenia świąteczne. Aby radość płynąca z 
Narodzenia Pana przynosiła Wam ogromną 

satysfakcję, pokój do Waszych domów, 
życzliwość, szczęście, abyście w Waszych 
Rodzinach przeżywali to wielkie święto 
wiedząc, że macie powody ku temu, że to 

wszystko co robicie służy wspólnemu dobru.

Władysław Komarnicki
Senator RP
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PRZEKRÓJ POLECA

Igrzyska Śmierci po raz trzeci, 
a nawet czwarty...

„Igrzyska Śmierci” swoją premierę miały 3 
lata temu, do sal kinowych pognały wów-
czas tłumy widzów zamieniając ekraniza-
cję książki Suzanne Collins w prawdziwy 
fenomen i  rozsławiając nikomu dotąd 
nieznaną autorkę. Dziś jesteśmy już po 
premierze ostatniej części ekranizacji 
„Igrzyska Śmierci: Kosogłos część 2”. Jest 
to już ostatnia część historii Katniss Ever-
deen (w tej roli zdobywczyni Oscara Jen-
nifer Lawrence) dziewczyny pochodzącej 
z  biednego dystryktu, która aby ratować 
życie siostry zdecydowała się wziąć udział 
w  śmiercionośnych Głodowych Igrzy-
skach organizowanych co roku przez wła-
dzę w państwie Panem. W ostatniej części 
Igrzysk Śmierci historia Katniss zaczyna 
się coraz bardziej komplikować. Dziew-
czyna odkąd stała się symbolem walki re-
beliantów z bezwzględnym prezydentem 
Coriolanusem Snowem (w tej roli Donald 
Sutherland) jest wewnętrznie rozdarta. 
Z jednej strony walczy wraz z rebelianta-

mi z wrogiem zamieszkującym Kapitol,  
a z drugiej strony z samymi rebeliantami 
i ich przywódcami, a w szczególności z 
prezydent Almą Coin (w tej roli Julianne 
Moore), która widzi w Katniss narzędzie 
do swoich własnych celów. 
Trzecia część Igrzysk Śmierci z pewnością 
nie zawiedzie fanów całej trylogii. Zawiera 
punkt kulminacyjny całej historii,wartką 
akcję, sceny batalistyczne, które być może 
nie zachwycą znawców, ale z pewnością 
mają swój klimat oraz bardzo przewrotne 
rozwiązanie konfliktu toczącego się od 
pierwszej części filmu. W porównaniu do 
poprzednich części „Kosogłos część 2” jest 
bardzo dynamiczna, widz nie ma nawet 
chwili spojrzeć na zegarek w kinie bo za-
raz może coś przeoczyć. 
Film polecam, podobnie jak poprzed-
nie części, ale zachęcam do przeczytania 
wpierw książki, szczególnie jeśli ktoś pre-
feruje „orwellowskie klimaty”. 

Anna Suchy

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Pierś z kaczki w sosie śliwkowym
Już za parę dni Święta. Mimo, iż pogoda za oknem daleka jest od zimowej, czekam na 
nie z utęsknieniem. Nie mogę się doczekać urlopu spędzonego z rodziną, leniwych 
poranków i długich wspólnie spędzonych wieczorów. Obiecałam sobie, że będę ce-
lebrować te chwile, tak samo jak posiłki, które zazwyczaj jemy osobno i w pośpiechu. 
Tym razem będziemy siadać do stołu razem i cieszyć się swoją obecnością.
Aby podkreślić wyjątkowość czasu świątecznego staram się przygotować ,,dania spe-
cjalne”, a jednym z nich są piersi z kaczki.

Składniki: 
• pierś z kaczki ze skórą (2szt.) 
• sól, pieprz, majeranek 
• olej 
• dwa kieliszki półsłodkiego wina

Skórę na piersiach ponacinać delikatnie ,, w kratkę” (trzeba uważać by nie przeciąć 
mięsa), następnie posolić, przyprawić pieprzem, majerankiem z obu stron. Odstawić 
na chwilę w chłodne miejsce. Śliwki wydrążyć, włożyć do rondla i smażyć na małym 
ogniu podlewając co jakiś czas winem. Kiedy sos będzie miał konsystencję marmo-
lady, zdjąć z ognia i przecisnąć przez gęste sito, doprawić tymiankiem. Rozgrzać olej 
na patelni, na gorący tłuszcz ułożyć piersi z kaczki. Początkowo smażyć skórą do góry 
ok. 8 minut, następnie smażyć z drugiej strony 5 min. Zdjąć z ognia, pierś zawinąć w 
folię aluminiową i odstawić na kilka minut. Po tym czasie odwinąć, pokroić w plastry 
i polać sosem. 

Park miejski czeka kompleksowa rewitalizacja
SULĘCIN

- Nasz park to wspaniałe miejsce, 
zielone płuca Sulęcina. Dlatego 
chcemy go uatrakcyjnić dla miesz-
kańców – po zaangażowaniu i 
pasji z jaką o rewitalizacji parku 
w centralnej części Sulęcina opo-
wiadał nam burmistrz Dariusz 
Ejchart widać było wyraźnie, że 
jest to jego „konik”. D. Ejchart po-
siłkując się planami zrelacjonował 
nam dokładnie co się zmieni w 
naszym parku. A jest tego sporo. 
W miejscu klombu kwiatowego, 
naprzeciwko tablicy pamiątkowej 
poświęconej byłym mieszkańcom 
powiatu wschodniotorzymskiego 
powstanie fontanna. Jej wodotry-
ski będą chłodzić mieszkańców 
gminy w upalne dni, a brodziki 
zapewnią zabawę najmłodszym. 
Idąc dalej w stronę Liceum Ogól-
nokształcącego dojdziemy do ro-
zarium (powstanie w miejscu dru-
giego klombu). Po prawej stronie 
między fontanną a rozarium, w 
miejscu gdzie wycięto niedaw-
no kilka drzew zaplanowany jest 
„kontener kultury” ze sceną letnią. 
- Wokół sceny na lekko pochylonym 
terenie chcemy zrobić coś na wzór 
londyńskiego Hyde Parku. Będzie 
można tam przyjść z kocykiem, 
odpocząć, posłuchać koncertu – 

podkreśla D. Ejchart. Obok sceny 
będzie też miejsce na małą ka-
wiarnię, w której w sezonie letnim 
będzie można wypić kawę lub 
zjeść lody. Natomiast obok roza-
rium znajdzie się zegar słonecz-
ny, którego wskazówkami będzie 
cień stojącego w wyznaczonym 
miejscu człowieka.

Część sportowa
Idąc od planowanej fontanny w 
stronę obecnego placu zabaw 
(ten pozostanie na swoim miej-
scu) dojdziemy do dodatkowej 
długiej zjeżdżalni dla dzieci, czę-
ściowo biegnącej pod ziemią. 
Obok biegnącej obecnie od skle-
pu netto do ul. Kilińskiego asfalto-
wej ścieżki, po prawej, powstanie 
skatepark. – Zauważyliśmy, że na 
tej ścieżce jeździ dużo dzieci i mło-
dzieży na rolkach albo deskorolce. 
Skatepark to ukłon w ich stronę – 
mówi D. Ejchart. Idąc dalej naty-
kamy się dzisiaj na małe boisko do 
piłki nożnej, przypominające ra-
czej klepisko. Ono również przej-
dzie gruntowną metamorfozę. 
W tym miejscu zaplanowane jest 
wielofunkcyjne boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią (coś w rodzaju 
Orlika). 

- Już czas najwyższy, żeby odnowić ten park. Teraz na tych chodnikach można tylko nogi połamać – mówi pani Anna Michalska z Sulęcina na wieść, 
że gmina szykuje kompleksową rewitalizację parku w centrum miasta.

Więcej miejsca na kulturę i dla 
dzieci
Po lewej stronie od boiska zapla-
nowana jest „galeria po chmurką”. 
W specjalnych tablicach, odpo-
wiednio zabezpieczonych będzie 
można robić wystawy zdjęć, prac 
plastycznych czy nawet obra-
zów. – Dzisiaj ludzie rzadko mają 
czas, żeby wybrać się specjalnie 
do jakiejś galerii, dlatego chcemy 
wyjść ze sztuką na zewnątrz. Pod-
czas spaceru na świeżym powie-
trzu mieszkańcy chętnie przysta-
ną i oglądną aktualną wystawę 
– stwierdza burmistrz.
Planowana przez magistrat re-
witalizacja ma też objąć również 
park między ul. Kilińskiego a 
bankiem PEKAO SA, nazywany 

potocznie przez mieszkańców 
parkiem bankowym. Powstanie 
tam plac zabaw dla dzieci, tzw. 
pajęczyna – labirynt, zbudowany 
z dużych kostek.
W całym parku nasadzonych 
zostanie setki krzewów i bylin. 
Jak podkreśla jednak burmistrz, 
będą to rośliny rodzime. Miejsca 
do nasadzeń zostaną tak rozpla-
nowane, by od wiosny do jesieni 
w parku cały czas jakieś rośliny 
kwitły. Ławki dla chcących spo-
cząć spacerowiczów są w całym 
parku zaplanowane wokół drzew. 
Dodatkowe miejsca do siedzenia 
będą też przygotowane w pobli-
żu nowych klombów z nasadze-
niami. Co bardzo ważne, przy pro-
jektowaniu parku nie założono 

wielkiej ingerencji w rosnące tam 
bardzo cenne przyrodniczo drze-
wa (niektóre mają nawet ponad 
250 lat). Wycięte mają być ewen-
tualnie tylko te, które obumarły i 
stwarzają zagrożenie. Pozostałe 
zostaną w parku i to wokół nich 
zostaną wkomponowane pozo-
stałe elementy.
Planowany koszt realizacji całe-
go zadania wyniesie ok 2 mln zł. 
Większość tej kwoty gmina chce 
pozyskać z Unii Europejskiej z 
programu Infrastruktura i Środo-
wisko (wielkość dofinansowania 
to 85 proc.). Realizację projektu 
gmina chce rozpocząć w 2017 r.

Adam Piotrowski

Tak mniej więcej po rewitalizacji parku miejskiego ma wyglądać fontanna i kontener kultury

• ok. 10 śliwek węgierek 
• świeży tymianek
• kilka kropli octu winnego
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„Moja Mała Oj-
czyzna” była tego-
rocznym hasłem w 
konkursie plastycz-
nym o randze mię-
dzynarodowej Sło-
neczna Zakładka 
2015. W konkursie 
wzięło udział prze-
szło 1000 młodych 
artystów z Biało-
rusi, Bośni i Herce-
gowiny, Bułgarii, 
Estonii, Kazachsta-
nu, Macedonii, 
Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, 
Słowenii, Szwajcarii, Węgier oraz 
Włoch. Ze względu na tematy-
kę i międzynarodowy charakter, 
konkurs był wyjątkową okazją do 
porównania Małych Ojczyzn uta-
lentowanych młodych artystów 
z 14 krajów Europy i Azji. Orga-
nizatorami konkursu był Urząd 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 
Bułgarski Instytut Kultury, Insty-
tut Słowacki w Warszawie oraz 
Biblioteka Publiczna w Ursusie. 
Uczniowie pod opieką swojej 
nauczycielki Moniki Stegeman 
wykonali projekty zakładek, 
które następnie zostały elektro-
nicznie zminiaturyzowane, prze-

Słoneczne Grand Prix w Warszawie
SULĘCIN

Po raz kolejny uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulę-
cinie gościli w stolicy. Tym razem odnieśli sukces na skalę międzynarodową. 

konwertowane i wydrukowane  
w formie tradycyjnych zakładek 
do książek. W gronie laureatów 
znalazło się 6 uczniów SOSW w 
Sulęcinie: Jakub Białek, Klau-
dia Fajdek, Konrad Kowalczyk, 
Jolanta Łykowska, Krzysztof 
Wołyniec oraz Kamila Szach-
niewicz. Olbrzymim sukcesem 
okazała się wygrana Mirosława 
Nadobnika, który jako jedyny 
otrzymał nagrodę Grand Prix. 
Pokonał ponad 1000 artystów 
z ponad 40 miast i miasteczek 
z całej Polski. 4 listopada 2015 
roku w Ośrodku Kultury Arsus w 
Warszawie odbyło się uroczyste 
ogłoszenie wyników i wręcze-

nie nagród laureatom 
międzynarodowego 
konkursu Słoneczna 
Zakładka 2015. Było 
to ogromne wyróż-
nienie dla nas wszyst-
kich i wzruszenie, aż 
do łez. Grupa uczniów 
z Sulęcina wraz z 
opiekunem Moniką 
Stegeman oraz wo-
lontariuszką Agniesz-
ką Dulik zwiedziła z 
przewodnikiem tego 
dnia również Stadion 

Narodowy w Warszawie. Był to 
szczególny dzień, obfity w róż-
norodne wydarzenia i doświad-
czenia. Sponsorem tak pięknej 
wycieczki była po raz kolejny fir-
ma Maszoński Logistic z Sulę-
cina. Za całościowy sponsoring 
dziękujemy panu Mirosławowi 
Maszońskiemu i pani Monice 
Lemieszek. 
To dzięki nim – ludziom wielkie-
go serca, nasi podopieczni mogli 
po raz kolejny gościć w stolicy i 
podróżować w wyjątkowo kom-
fortowych warunkach. 

Monika Stegeman

Instalacja w Dłu-
goszynie jak i 
inne instalacje 
MBP (Mechani-
czo - Biologicz-
ne Przetwarza-
nie) w Polsce 
stopniowo będą 
musiały modyfi-
kować swoje funkcje, m. in. po-
przez zwiększenie przygotowa-
nia odpadów do recyklingu. Jest 
to kierunek uzgodniony z Komi-
sją Europejską. W przeciwnym 
wypadku nie zostaną osiągnięte 
cele zakładane przepisami pra-
wa do 2020 roku.
W ramach współpracy delega-
cja z CZG 12 wizytowała zakład 
przetwarzania odpadów firmy 
ArrowBio TM w Tel-Awiwie, któ-
ry przerabia dziennie 1000 ton 
odpadów. Negocjacje z izrael-
ską firmą mają doprowadzić do 
budowy nowoczesnego zakła-
du mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych opartego na technolo-
gii hydroseparacji i fermentacji 

Przed CZG 12 nowe wyzwania
POWIAT SULĘCIŃSKI

Zmieniające się prawo nakłada na Zakłady Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych kolejne wyzwania 
związane z zakazem składowania odpadów, których 
wartość opałowa przekracza 6 MJ/kg suchej masy. By 
spełnić wymogi zakład przy CZG 12 w Długoszynie na-
wiązał współpracę z firmą ArrowBio TM w Tel-Awiwie.

b e z t l e n o w e j 
odpadów komu-
nalnych zwanej 
jako ArowBio. 
Technologia ta 
oparta jest na 
w y k o r z y s t a -
niu strumienia 
wody i zapewnia 

97-procentowe wykorzystanie 
dostarczonych odpadów biode-
gradowalnych oraz produkcję 
biogazu o dużej zawartości me-
tanu przeznaczonego do pro-
dukcji energii elektrycznej jak i 
cieplnej w kogeneracji.
Obecnie CZG-12 wykonał labo-
ratoryjne badania morfologicz-
ne naszych odpadów i przesłał 
je do ArrowBio w Tel-Awiwie. Z 
początkiem 2016 r. planowana 
jest wizyta technologów z Izraela 
w CZG-12 w Długoszynie w celu 
kontynuowania rozpoczętych 
negocjacji planowanej inwesty-
cji.

Adam Piotrowski
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Miasto opanowały Mikołaje
SULĘCIN

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 090NOWO OTWARTY

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

pon.-piąt. 8.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

• farby i lakiery;
• panele podłogowe i ścienne;
• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne;
• płyty OSB;
• płyty GKB;
• tynki mozaikowe, akrylowe,     

silikonowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

Sprzedaż materiałów budowlanych:

Mikołajem w imprezie organi-
zowanej przez SOK mógł tego 
dnia zostać każdy. Wystarczyło, 
że miał przynajmniej 3 elemen-
ty dla świętego charakterystycz-
ne: brodę, mikołajową czapkę i 
kubrak. Oprócz Mikołajów, któ-
rzy przyszli na własnych nogach 
wyróżniali się Mikołajowie na 

6 grudnia sulęciński rynek zapełnił się setkami miesz-
kańców i… dziesiątkami św. Mikołajów. Całe zgro-
madzenie zrobieniu wielu pamiątkowych zdjęć w 
radosnej przedświątecznej atmosferze ruszyło do Su-
lęcińskiego Ośrodka Kultury na Zlot Mikołajów. 

„stalowych rumakach” z sulęciń-
skiego klubu motocyklowego 
„Boxer”. 
Mikołajów przyszło tego dnia 
oglądać blisko tysiąc sulęcinian. 
Sala widowiskowa SOK była wy-
pełniona po brzegi. Najwięcej 
było oczywiście uczestników 
najmłodszych, do których w 

głównej mierze impreza była 
adresowana. Sądząc po mi-
nie Jacka Filipka, dyrektora 
SOK, organizatorzy nie spo-
dziewali się takiej frekwencji. 
Nikt jednak nie załamywał rąk, 
tylko przystąpiono szybko do 
przygotowanych na tę okazję 
atrakcji. Najpierw na scenie wy-
stąpiły wokalistki sekcji śpiewu 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultu-
ry. Piosenki były oczywiście w 

tematyce świątecznej. Później 
przedszkolaki i dzieci szkolne 
wzięły udział w konkurencjach 
prowadzonych przez animato-
rów SOK. Na koniec wyłoniony 
został najlepiej przebrany Mi-
kołaj Pierwszego Sulęcińskiego 
Zlotu Mikołajów.
- Jest super. Tylu Mikołajów na 
raz nigdy nie widziałam – po-
wiedziała nam rozpromieniona 
8-letnia Hania. 

Impreza najwyraźniej przypadła 
do gustu mieszkańcom gminy 
Sulęcin. Mamy nadzieję, że w 
przyszłych latach będzie konty-
nuowana. 

Adam Piotrowski
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BĄDŹ PRODUCENTEM 
ENERGII DLA SIEBIE

Co jest bardziej opłacalne? Zakup 
samochodu, czy zakup własnej elektrowni słonecznej 
z montażem o mocy 1,5 kW? Takie pytanie zawsze 
stawiam klientowi, który pyta się mnie, czy inwestycja 
we własną instalacje elektrowni słonecznej jest 
opłacalna. Za te pieniądze może kupić ładny 10 
letni samochód. Auta są jednak jak skarbonki – 
ciągle trzeba do nich dokładać. Jakie są koszty 
utrzymania elektrowni słonecznej? Praktycznie poza 
myciem paneli fotowoltaicznych raz na 2-5 lat,  płacą 
Państwo rocznie ok 200 zł, za przyjazd serwisu i 
sprawdzenie poprawności działania instalacji. Poza 
tym taka instalacja, przy optymalnym ustawieniu, 
wyprodukuje ponad 1500 kWh, czyli średnio 125 
kWh miesięcznie. Dla wielu klientów, powinna pokryć 
roczne zapotrzebowanie na energię. Oczywiście w 

Zadzwoń, aby dowiedzieć 
się więcej o naszych 

usługach i produktach 

Wiktor Arrow
Konstytucji 3 Maja 4/6

Międzyrzecz
tel. 790 753 751
tel. 95 742 67 11

biuro@wiktorarrow.pl

Elektrownia słoneczna za 8.759 PLN!
rachunkach za energię elektryczną zostaną opłaty 
stałe, czyli tzw. abonament. 

Montujemy instalacje praktycznie na 
każdym dachu, przy czym optymalne ustawienie 
w naszej wysokości geograficznej, to azymut 
południowy 180%  i dach pod kątem 37 stopni. 
Jesteśmy w stanie uruchomić elektrownie na 
budynku wielorodzinnym, w zależności od zgody 
wspólnoty mieszkaniowej. Instalacja fotowoltaiczna 
jest praktycznie bezobsługowa i jedyne problemy, 
z którymi się spotykamy są po stronie dostawcy 
energii elektrycznej np. zbyt wysokie napięcie sieci 
przekraczające 252V. Dodatkowo jesteśmy w stanie 
zaprojektować i wykonać instalację, aby zużywać 
całość wytwarzanej energii.  

 Od roku 2016 będą mogli Państwo skorzystać  
z tzw. taryf gwarantowanych i net-meteringu, co 
oznacza dla Państwa korzystne bilansowanie energii 
oddanej do sieci z pobraną oraz wysoką stawką 0,75 
zł/kW za każdy kW nadwyżki energii elektrycznej. 
Dla naszych klientów pomagamy w załatwieniu 
preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony 
Środowiska, a także możliwych dostępnych dotacji. 
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu Energii Odnawialnych i zobaczenia 
na żywo pracującej elektrowni, a także innych 
instalacji tj. pomp ciepła i kolektorów słonecznych 
do produkcji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, 
a także w pełni automatycznych pieców na biomasę 
np. pellet.

Gości w zakładzie CZG 12 w 
Długoszynie witał przewodni-
czący zarządu związku Tadeusz 
Pietrucki. W rolę przewodnika 
wcieliła się Paulina Wosińska. 
Pokazała nam jak wygląda pra-
widłowo zrekultywowane skła-
dowisko oraz oprowadziła ślada-
mi ścieżki edukacyjnej, która jest 
pomocą dydaktyczną podczas 
ekolekcji odbywających się na 
terenie zakładu. Przedszkolaki 
miały okazję dowiedzieć się, że 
plastikowa butelka rozkłada się 
przez 100 do 1000 lat. Gdyby 
posegregowane butelki i puszki 
ponownie przetworzyć, wów-
czas… z 27 plastikowych bute-
lek można wyprodukować jedną 
bluzę z polaru, z 19 000 puszek 
po konserwach 1 samochód, a z 
670 puszek po napojach gazo-
wanych – 1 rower. Wyproduko-
wanie 1 tony papieru powoduje 
ścięcie 17 drzew, ze 100 ton ma-
kulatury wyprodukować można 
90 ton papieru. Odzyskując szkło 
tylko z 1 butelki można zaosz-
czędzić tyle energii ile zużyłaby 

Ekologia się opłaca
SULĘCIN / DŁUGOSZYN

W piątkowe południe 6 listopada wraz z przedszkolakami z Przedszkola Nr 2 w Sulę-
cinie mogliśmy zwiedzić zrekultywowane składowisko oraz ścieżkę edukacyjną w 
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Długoszynie.

100W żarówka świecąca bez 
przerwy 4 godziny. Ciekawost-
kom nie było końca, dzieci nie 
dowierzały, kiedy dowiedziały 
się, że koszulki piłkarzy na Euro 
zrobione zostały z plastikowych 
butelek typu PET! A zachwytom 
nie było końca kiedy mogły z 
bliska popatrzeć, jak wygląda 
proces sortowania, ugniatania i 
wiele innych niezwykle ważnych 
procesów podczas przetwarza-

nia i odzyskiwania surowców. Z 
pewnością tego dnia przekonały 
się, że sortowanie odpadów jest 
niezwykle ważne. Poddając two-
rzywa sztuczne powtórnemu 
przerobowi oszczędzamy węgiel 
i ropę naftową, chronimy śro-
dowisko, lasy, powietrze, wodę. 
Warto? Warto!

Ewa Kaczmarzyk

Spotkali pluszowego misia
LUBNIEWICE

 - Było wesoło, 
smacznie i misio-
wo. Przedszko-
laki brały udział 
w konkursach, 
słuchały misio-
wych opowiadań, 
a Misia Uszatka 
mogły również zo-
baczyć w krótkiej 
bajce. Na koniec 
był słodki poczę-
stunek w formie 
misiowych pierników, które dzie-
ci mogły same lukrować – mówi 
Marta Rusakiewicz.
Współautorami scenografii byli 
także uczniowie klas I-III Zespo-
łu Szkół w Lubniewicach, którzy 
uczestniczyli w misiowym kon-
kursie plastycznym. Oprócz tego 
dzieci mogły obejrzeć wystawkę 
książek z misiami w roli głównej.- 
Dziękuję za pomoc w organizacji 
święta – dodaje M. Rusakiewicz.
Święto Pluszowego Misia - dzień 
ten został ustanowiony, by 

5 edycja Święta Pluszowego Misia już za nami. Jak za-
wsze kierownik Biblioteki Publicznej Marta Rusakiewicz 
zaprosiła dzieci do sali Gminnego Ośrodka Kultury 
„Pod Morwą”, która wypełniła się po brzegi pluszaka-
mi.

uczcić istnienie pluszowych mi-
siów, które często są przy dzie-
ciach w ich chwilach smutku i 
radości, są powiernikami dzie-
cięcych tajemnic, przyjacielem, 
bez których czasami trudno jest 
zasnąć. W dniu tym chcemy, aby 
dzieci zaprosiły do wspólnej za-
bawy swoje ulubione misie.
Święto Misia obchodzone jest na 
całym świecie 25 listopada. Hi-
storia pluszowego misia ma już 
ponad sto lat.

Aleksandra Górecka
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

RYBY MAJĄ GŁOS

Wyprawa na dorsze. Kuter czy motorówka?

Mały i średni dorsz nie jest szcze-
gólnie trudną do złowienia rybą. 
Jego połów nie wymaga dalekich 
i celnych rzutów. Dorsz raczej 
nie wybrzydza też w przynętach, 
chociaż są takie, które w konkret-
nym dniu preferuje bardziej niż 
inne (zależy to w głównej mierze 
od rodzaju dostępnego w danej 
chwili pokarmu). Technika łowie-
nia również jest sprawą drugo-
rzędną. Można nawet łowić na 
tzw. leniucha – oprzeć wędkę o 
burtę lub reling, a dzięki bujaniu 
fal przynęta pracuje przy dnie i w 
każdej chwili możemy spodzie-
wać się brania. Co jest więc recep-
tą na owocną wyprawę na dorsze? 
Przede wszystkim szyper. To on 
decyduje, w którym miejscu łowi-
my. Od jego znajomości morza i 
umiejętności napływania na łowi-
sko zależy powodzenie naszej wy-
prawy. Jeżeli trafimy na doświad-
czonego i obeznanego z morzem 
szypra, możemy się spodziewać 
udanych połowów. Pozostaje 
nam już tylko zdecydować o wy-
borze jednostki, którą wypłynie-
my w rejs. Jest kilka zasadniczych 
różnic pomiędzy motorówką a 
kutrem. Na kutrze zdecydowanie 

Od wielu lat w środowisku wędkarzy popularne są wyjazdy na dorsze nad nasz ro-
dzimy Bałtyk. Oprócz niesamowitej frajdy jest to też sposób na zaopatrzenie się w 
tę smaczną słonowodną rybę.

będzie nam wygodniej. W ramach 
rejsu często przewidziany jest 
ciepły posiłek. W razie złej pogo-
dy można zejść pod pokład i się 
trochę ogrzać. Kuter ma jednak 
jedną zasadniczą wadę. Porusza 
się po morzu dość wolno, zazwy-
czaj w granicach 7 km/h. By tylko 
dopłynąć do łowiska i spłynąć do 
portu zmarnujemy kilka a nawet 
kilkanaście godzin. Dorszy trzeba 
też cały czas poszukiwać, ponie-
waż ryby te przemieszczają się 
w ławicy. Zatem na napływania 
na kolejne łowiska też zmarnuje-
my sporo czasu. Zupełnie inaczej 
sprawa ma się z łodzią motorową. 
Może nie ma na niej wygód (rzad-
ko kiedy na motorówce jest WC), 
i nieraz dość mocno buja, to na 
jej pokładzie przemieszczamy się 
błyskawicznie. Wypłynięcie nawet 
na dalekie łowiska pochłonie kil-
kakrotnie mniej czasu niż podczas 
wyprawy kutrem. 
Zanim wybierzemy się na wypra-
wę zapytajmy kolegów, którzy ło-
wili już dorsze, o odpowiednią dla 
nas jednostkę. Jeżeli nie mamy 
takich znajomych warto zajrzeć 
na fora wędkarskie, gdzie „starzy 
wyjadacze” podpowiadają, któ-

rą łajbę i szypra warto wybrać. 
Najlepiej jechać w grupie zorga-
nizowanej – 4 lub 5 osób może 
wtedy wynająć całą motorów-
kę. Warto wcześniej skorzystać 
z noclegu nad morzem. Wyjazd 
na noc a później całodzienne 
wędkowanie może być bardzo 
męczące. Jechanie w ciemno jest 
zbyt ryzykowne. Wyprawę trzeba 
umówić wcześniej. Zresztą, dzień 
przed wyjazdem zawsze dzwoni 
się do szypra, czy na morzu nie 
ma sztormu. Osobom wrażliwym 
na podróże i bujanie fal polecam 
przed wypłynięciem zażyć odpo-
wiedni specyfik (np. aviomarin). 
Nudności i wymioty mogą zepsuć 
całą wyprawę. Koszt ok. 10-go-
dzinnego wypłynięcia w morze to 
przeważnie od 150 do 250 zł. Noc-
legi nawet w sezonie w miejscach 
oddalonych od plaży zaczynają 
się od 25 zł za osobę. 
Jeżeli ktoś lubi dużą dawkę adre-
naliny, chce przeżyć niesamowitą 
przygodę i niestraszne mu fale, 
zachęcam do wyprawy na Bałtyc-
kie dorsze. 

Adam Piotrowski

Na tegoroczny Bal Wędkarza zor-
ganizowany przez zarząd Koła 
nr 1 PZW w Sulęcinie stawiło się 
ponad 80 par. Królowały dobre 
humory, wyśmienite jedzenie i 
doskonała zabawa. Nie zabrakło 
tradycyjnych zabaw wędkar-
skich zorganizowanych przez 
kolegę Krzysztofa Gudacza. 
Zwycięzcom wróżono znakomi-
te rezultaty w połowie ryb w se-

SULĘCIN

V Bal Wędkarza
W końcówce listopada sulęcińscy wędkarze tradycyj-
nie spotykają się tym razem nie nad wodą… ale na 
wspólnym dorocznym Balu. 

zonie wędkarskim 2016. Wśród 
tańców, śmiechów i rozmów o 
mijającym sezonie wędkarskim 
czas szybko leciał. Sulęcińscy 
wędkarze udowodnili, że potra-
fią się integrować nie tylko nad 
wodą, ale również we wspólnej 
zabawie.

Adam Piotrowski
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

Mikołajkowo nad Ostrowskim
6 grudnia w dniu imienin św. 
Mikołaja nad jezioro Ostrowskie 
przybyły dzieci wędkarzy i osób 
zaprzyjaźnionych z Kołem PZW 
nr 2 „Lin” w Sulęcinie. Na miejscu 
nie zabrakło oczywiście Mikołaja, 
który zadawał dzieciom pytania, 
słuchał piosenek i recytowanych 
przez nie wierszyków a na koniec 
rozdał prezenty. Dzieci nie były 
dłużne i także przygotowały dla 
Mikołaja własnoręcznie naryso-
wane laurki i świąteczne słodko-
ści. 88 dzieci pożegnało świętego 

machając mu na drogę i życząc 
szczęśliwego powrotu do Lapo-
nii, po czym zasiadły do gorące-
go posiłku. Na deser czekały sło-
dycze, ciasta, owoce oraz gorąca 
herbata. Uczestnicy wzięli także 
udział w grach zespołowych i lo-
terii fantowej.
Nasz trud, zaangażowanie i praca 
zostały wynagrodzone radosny-
mi uśmiechami dzieci.
Zarząd Koła PZW Nr 2 „LIN” Sulę-
cin serdecznie dziękuje wszyst-
kim wspaniałym sponsorom (lista 

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

tel. 95 742 7000; www.valentin.com.pl

Po co jechać do Gorzowa?
Po co jechać do Zielonej Góry?

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

• płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, 
OSB i MDF

• fronty meblowe
• podłogi, listwy i akcesoria
• parapety BIUROSTYL
• blaty robocze KRONOSPAN i JUAN
• elementy szaf przesuwnych
• usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży
• akcesoria i okucia meblowe

Poznaj pracodawcę lub znajdź 
wymorzoną uczelnię

SULĘCIN

Wśród wystawców pojawią się 
okoliczni pracodawcy, z którymi 
każdy zainteresowany będzie 
mógł porozmawiać i dopytać o 
szczegóły ewentualnego zatrud-
nienia. Nie zabraknie również 
stoisk szkół i uczelni okolicznych 

oraz spoza województwa.
Targi rozpoczną się o godz. 10. 
Ich organizatorem jest ZSLiZ im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie 
oraz Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży w Gorzowie Wlkp.

Red.

15 grudnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
przy ul. Witosa 49 w Sulęcinie odbędą się Pierwsze su-
lęcińskie targi edukacyjne i pracy.

wszystkich sponsoró dostępna 
jest na stronie www.przekrojlo-
kalny.pl)
Składamy serdeczne podzię-
kowania dla 3 DSH RED ONE z 
Sulęcina oraz 7 DW CYGNUS ze 
Smogór.
Podziękowania kierujemy rów-
nież do wszystkich osób, którzy 
przyczynili się do organizacji Mi-
kołajek w „Linie”.

Tekst: Bogdan Kułaczkowski
Foto. Nikola Kułaczkowska

Tylko dzięki Tobie i Twojej pomocy 
Ania ma szansę na normalne życie. 
27 letnia mama trójki dzieci prze-
szła ciężką operację z powodu 
krwawienia tętniaka mózgu, w wy-
niku którego wystąpiło krwawie-
nie podpajęczynówkowe, przez 
co czeka ją bardzo długa i żmudna 
rehabilitacja. Ania nie jest w stanie 
dziś opiekować się swoimi trzema 
maluchami, które tylko czekają aż 
mama wróci zdrowa do domu. Bę-
dzie to możliwe tylko wtedy, gdy 
zdecydujesz się pomóc. Pamiętaj 
również, że pomagając Ani, wspie-
rasz również jej rodzinę i przyspie-
szasz moment, w którym będzie 
mogła wrócić do Bartka, Leny i 
Oliwii. 

Słysząc wołanie o pomoc – 
pomagamy... wołać 

Dobrowolne wpłaty, bądź 1% 
podatku: 
Fundacja Światło, ul. Grunwaldz-

ka 64, 87-100 Toruń
Bank PKO S.A.: 34 1240 4009 

1111 0000 4490 9943 
Nr KRS: 0000183283 z dopiskiem 

,,na leczenie Anny Dubiec”

Nie bądź obojętny!
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- Kilka osób zostawiło już na tej 
drodze miski olejowe – mówi 
pan Jacek. Faktycznie dojazd do 
skupiska kilka domów, w któ-
rych mieszka 5 rodzin jest dość 
ryzykowny dla zawieszania auta 
osobowego. Przez pierwsze ok. 
100 m Ogrodowej prowadzi 
bruk. Później zaczyna się droga 
podziurawiona jak dobry szwaj-
carski ser. Jeszcze gorzej jest 
jak odbijemy nieco w prawo do 
nowiutkiej remizy strażackiej i 
szkoły. Tam można już mówić o 
wyrwach, obecnie pełnych wody 
i błota. – Kiedyś wysypano na tej 
drodze tłuczeń ze szlaką. Jednak 
woda i ciężki sprzęt wykorzysty-
wany do budowy remizy zrobiły 
swoje – mówi radny miejski z 
Trzemeszna Adam Miglujewicz. 
– Efekt jest taki, że po tych dziu-
rach muszą się tłuc nie tylko wozy 
strażackie, również tędy jeździ 
przynajmniej 6 razy dziennie gim-
bus, który z tego co wiem nie jest w 
zbyt dobrym stanie technicznym 
– podkreśla Jacek Borowiecki, 
również mieszkający w Trze-
mesznie. Z drogi korzystają też 
piesi mieszkańcy Trzemeszna, 
w tym dzieci idące do szkoły. J. 
Borowiecki powiedział, że wielu 
z nich w deszczową pogodę cho-
dzi tam tylko w gumowcach, co 
patrząc na błoto i kałuże wcale 

Mieszkańcy osiedla Pamiątkowice w Trzemesznie czują się zapomniani
SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

- We wsi powstała kanalizacja, ludzie dzięki temu płacą dużo mniej za odprowadzenie ścieków, ale żeby doprowadzić instalacje do Pa-
miątkowic, to nikt nie pomyślał – skarży się Jacek Łysakowski. Oprócz brakującej kanalizacji ciągłą zmorą wielu mieszkańców Trzemeszna 
jest zły stan ul. Ogrodowej, prowadzącej do osiedla.

nie dziwi.
Jedziemy jednak dalej Ogrodo-
wą w stronę Pamiątkowic. Po od-
cinku pełnym dziur (patrz foto) 
wjeżdżamy na bruk. Ten, w nie-
których miejscach jest w porząd-
ku, gdzieniegdzie jednak koleiny 
są tak duże, że na środku jezdni 
wyrasta sporej wielkości garb. 
Żeby nie uszkodzić auta trzeba 
jechać po nim i po tylko gdzie-
niegdzie utwardzonym poboczu. 
– Najgorzej jest zimą. Jak popada 
śnieg, to do końca nie wiadomo, 
gdzie z jezdni wystają kamienie 
– informuje nas J. Łysakowski. 
O możliwość naprawy jezdni w 
takiej sytuacji zapytaliśmy Mał-
gorzatę Cichocką, właścicielkę 
firmy „Gośka Handel - Usługi” 
zajmującej się m.in. remontami 
i budową dróg – Brukową na-
wierzchnię, na której powstały ko-
leiny można wyrównać walcem. 
Dużo zależy jednak od tego, jaka 
jest podbudowa pod taką drogą. 
Takie naprawy należy wykonywać 
przy odpowiedniej pogodzie – 
podkreśla M. Cichocka. 
A. Miglujewicz pokazuje nam 
pismo, jakie w marcu tego roku 
otrzymał z gminy po pytaniach 
o remont ul. Ogrodowej. Wynika 
z niego, że jezdnia wokół remizy 
ma być wyprofilowana za pomo-
cą równiarki. Większym proble-

mem dla Iwony Walczak, z-cy 
burmistrza Sulęcina, która podpi-
sała się pod pismem, był jednak 
stan nawierzchni brukowej ulicy 
Ogrodowej znajdującej się poza 
terenem zabudowanym. Po tym 
odcinku ma przejechać wał dro-
gowy, którego zadaniem będzie 
próba zmniejszenia kolein znaj-
dujących się na bruku. Wszystkie 
te zabiegi miały być jednak wy-
konane w drugim kwartale tego 
roku, który już dawno… minął. 
Zapytaliśmy urząd o tę sprawę. – 
Już raz wyrównywaliśmy tę drogę 
przy użyciu równiarki i wału dro-
gowego. Ponowne prace zostaną 
zlecone do wykonania jeszcze do 
końca tego roku lub jeżeli warun-
ki atmosferyczne będą niesprzy-

jające na początku 2016 – mówi 
Agnieszka Mazurczak z Urzędu 
Miejskiego w Sulęcinie. – Doce-
lowo gmina przygotowuje projekt 
na przebudowę części ulicy Ogro-
dowej w Trzemesznie. Środki na 
ten cel chcemy pozyskać z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– dodaje.
Zapytaliśmy również o sieć ka-
nalizacji sanitarnej, która do Pa-
miątkowic nie dotarła – Posesje 
zlokalizowane w Pamiątkowicach 
nie mogły być uwzględnione w 
projekcie budowy kanalizacji w 
Trzemesznie, ponieważ znajdują 
się poza obszarem aglomeracji i 
nie mogły w związku z tym być do-
finansowane – tłumaczy A. Ma-
zurczak. – Zróżnicowanie opłat 

Wielka błotnista dziura między szkołą a nową re-
mizą

Droga do Pamiątkowic nie należy do przyjemnych

za wywóz ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych jest niemożli-
we – dodaje. Urzędniczka miała 
jednak też dobrą wiadomość dla 
mieszkańców sołectw w gminie, 
którzy nie mają możliwości przy-
łączenia się do sieci kanalizacji. 
Gmina planuje realizację pro-
jektu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Nabór 
wniosków zostanie ogłoszony 
prawdopodobnie w przyszłym 
roku. - Po ogłoszeniu naboru 
gmina zorganizuje spotkania na 
wsiach, na których powiemy o wy-
sokości dofinansowania do budo-
wy oczyszczalni oraz o innych wa-
runkach przystąpienia do projektu 
– zapewnia A. Mazurczak.

Adam Piotrowski

„Pasowanie na przedszkolaka” to 
pierwsza wyjątkowa uroczystość 
w życiu dzieci, które we wrześniu 
tego roku po raz pierwszy rozpo-
częły swoją przygodę z przed-
szkolem. 17 i 18 listopada 2015 
r. po raz pierwszy stanęły przed 
ogromną publicznością i zapre-
zentowały wierszyki, piosenki, a 
nawet pierwsze tańce - „Krasno-
ludki” i ”Smerfy”. Niejednemu wi-
dzowi spłynęła łza z oka patrząc 
na tak wspaniałe widowisko. Po 

Mali Odkrywcy pasowani 
na przedszkolaków

SULĘCIN

występach przyszła pora na pa-
sowanie. Dyrektor Ewa Janicka 
oraz burmistrz Iwona Walczak 
za pomocą „czarodziejskiego 
ołówka” i „wystrzałowego con-
fetti” dokonały uroczystego Aktu 
pasowania. Przedszkolaki otrzy-
mały dyplomy oraz upominki 
od rodziców, pań i zaproszonych 
gości, po czym zaprosiły wszyst-
kich na słodki poczęstunek i 
piękne torty. 

Ewa Jacykowska

Każdy może zostać Mikołajem!
SULĘCIN

Już od lat celem tej szczytnej ini-
cjatywy jest szeroka integracja 
osób niepełnosprawnych z pozo-
stałymi mieszkańcami naszego 
miasta. Wspólna zabawa zorga-
nizowana na scenie Sulęcińskie-
go Ośrodka Kultury w Sulęcinie 
połączyła uczniów Specjalistycz-
nego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego z przedszkolakami, 
dziećmi i młodzieżą szkolną z 
różnych sulęcińskich szkół. 
My też mieliśmy w niej swój 
udział. Pięknie przebrane za 
śnieżynki uczennice naszego 
Samorządu Uczniowskiego wraz 
z dyrektorem szkoły, panią Gra-
żyną Sobieraj, i panią Karoliną 
Ignatowicz wystąpiły w roli Mi-
kołajów. Pani dyrektor w imieniu 
całej społeczności szkolnej, wrę-
czyła kwiaty i złożyła podzięko-
wania organizatorom tego pięk-
nego i wzruszającego spotkania.
Dzień św. Mikołaja świętowali-
śmy również w naszej szkole. Już 
tradycyjnie, Samorząd Uczniow-

O tym można było się przekonać podczas XII Mikołajkowych Spotkań zorganizowanych 
w tym roku pod hasłem „Mieszkańcy, Mieszkańcom 2015”, w jakich wzięła udział również 
młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. 

ski z koszem mikołajkowych 
cukierków pojawił się wśród 
uczniów, aby osłodzić każdemu 
to miłe dla każdego święto. Mło-
dzież zaś zadbała o odpowiednią 
oprawę, wprowadzając bożo-
narodzeniową muzyką w klimat 
świątecznych przygotowań. 
W mikołajkowe akcje również 
włączyło się Szkolne Koło Wolon-
tariatu „Pomocna Dłoń”. Młodzież 
dzielnie wspomagała Mikołaja, 

który zawitał do  Domu Dziecka 
w Sulęcinie. Prezenty, słodkie 
niespodzianki, a nadto wspólne 
zabawy ucieszyły dzieci.
Tak oto sprawiając sobie radość 
drobnymi, ale miłymi gestami 
sympatii, dowiedliśmy, że każdy 
może zostać Mikołajem. 

Karolina Ignatowicz
Katarzyna Błońska

http://m.in
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SULĘCIN

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

NIE WARTO EKSPERYMENTOWAĆ!

WYBIERZ WYMARZONE DRZWI

SOLIDNY MONTAŻ OTRZYMASZ

Oferta ważna do 01.02.2016 r.

OTWÓRZ SIĘ NA NOWE ROZWIĄZANIA

GRATIS!
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Na sygnale  

Na sygnale
997
Uratowali życie
25 listopada oficer dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie otrzymał informację z 
Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego o tym, że na telefon alar-
mowy zadzwonił mężczyzna mó-
wiąc, że idzie jedną z ulic Sulęcina 
i chce targnąć się na swoje życie. 
Szybka współpraca policjantów 
doprowadziła do zlokalizowania 
mężczyzny - przebywał przy jed-
nej z głównych ulic, miał zamiar 
wtargnąć na jezdnię pod nadjeż-
dżające pojazdy. Przyznał poli-
cjantom, że ma myśli samobójcze 
od dawna, gdyż ma trudną sytu-
ację rodzinną. Z uwagi na stan, 
w jakim znajdował się 46-letni 
mieszkaniec powiatu sulęcińskie-
go policjanci powiadomili pogo-
towie ratunkowe, które zabrało 
mężczyznę do szpitala.

Kosztowny ,,sposób” na rozła-
dowanie napięcia
W czwartkowy poranek 26 listo-
pada dyżurny KPP w Sulęcinie 
został poinformowany, że na jed-
nym z sulęcińskich parkingów 
mężczyzna kopie samochody. Na 
parkingu przy ul. Kościuszki za-
stali mężczyznę stojącego obok 
uszkodzonych dwóch samocho-
dów - VW Passat i VW T4 miały 
widoczne wgniecenia oraz ślady 
obuwia na karoserii.
Po wylegitymowaniu okazało się, 
że jest to 27-letni mieszkaniec 
Sulęcina. Był nietrzeźwy, bada-

nie wykazało u niego 2,7 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczy-
zna utrudniał policjantom wyko-
nanie czynności: był agresywny, 
wyzywał słowami wulgarnymi. 
Oświadczył policjantom, że był 
zdenerwowany i musiał wyżyć 
się na zaparkowanych samo-
chodach. Policjanci zatrzymali 
mężczyznę do wytrzeźwienia. Po 
ustaleniu wartości uszkodzeń w 
pojazdach sulęcińscy policjanci 
będą prowadzić dalsze czynno-
ści. Za uszkodzenie mienia grozić 
może kara pozbawienia wolności 
nawet do lat 5.

Nieopłacalny rajd
W piątkowy poranek 4 grudnia 
policjanci z sulęcińskiej drogówki 
zarejestrowali pojazdem nieozna-
kowanym ,,wyczyny” kierującego 
samochodem dostawczym. W 
Krzeszycach na ul. Skwierzyńskiej 
kierowca nie zastosował się do 
znaku zakazu wyprzedzania oraz 
przekroczył linię podwójną cią-
głą, wyprzedzając przy tym dwa 
pojazdy na przejściu dla pieszych. 
Po kilkudziesięciu metrach po-
nownie podjął manewr wyprze-
dzania znów nie stosując się do 
zakazu wyprzedzania i przekro-
czył po raz kolejny linię podwójną 
ciągłą. Kiedy policjanci próbowali 
zatrzymać kierowcę dostawcza-
ka, ten gwałtownie skręcił w lewo 
zajeżdżając policjantom drogę i 
zmuszając tym samym do gwał-
townego hamowania. Za rażą-
ce naruszenie przepisów ruchu 
drogowego policjanci odstąpili 
od postępowania mandatowe-
go karnego kierując wniosek 
do Sądu o ukaranie. Mężczyźnie 
grozi kara grzywny do 5 tysięcy 
złotych.

,,Atrakcyjny” zarobek
19 listopada dyżurny Komendy w 
Sulęcinie został poinformowany, 
że w Garbiczu doszło do kradzie-
ży z włamaniem do budynków 
gospodarczych. Pokrzywdzony 
oświadczył, że z pomieszczeń zgi-
nęły mu m.in. elektronarzędzia, 
siekiera, piła spalinowa i inne na-
rzędzia o łącznej wartości 2 tysię-
cy złotych.
W trakcie prowadzonych czynno-
ści policjanci ustalili i zatrzymali 
sprawców przestępstwa. Oka-
zali się nimi mieszkańcy gminy 
Torzym w wieku 16, 18 i 19 lat. 
Podczas przesłuchania jeden z 
nich wyjaśnił, że wspólnie z ko-
legą wpadł na pomysł szybkiego 
zarobku… Wybrali tą posesję po-
nieważ wiedzieli, że właściciele 
przebywają za granicą. Do czynu 
dołączył się jeszcze jeden z kole-
gów.
Dotychczas policjanci odzyskali 
część skradzionych przedmiotów. 
Dwaj sprawcy odpowiedzą za 
przestępstwo kradzieży z włama-
niem przed sądem, a o losie nie-
letniego zadecyduje sędzia wy-
działu rodzinnego i nieletnich. Za 
kradzieży z włamaniem grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 10.
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Zdarzenie drogowe na Auto-
stradzie A2
16 listopada do Stanowiska Kie-
rowania Komendanta Powiato-
wego PSP wpłynęło zgłoszenie 
od Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
dotyczące zdarzenia drogowego. 
Po dojeździe na miejsce zastano 
rozbite auto marki opel astra, któ-
re znajdowało się przy barierkach 
oddzielających pasy drogi. Osoba 
podróżująca tym pojazdem znaj-
dowała się poza autem. Drugi po-
jazd biorący udział w kolizji znaj-
dował się około 50 metrów dalej 

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

oraz www.strazsulecin.pl

- osobie poszkodowanej udzielo-
no pomocy medycznej. Na czas 
rozpoznania i działań autostrada 
w kierunku Poznania została za-
mknięta przez Policję. 

Tel. 533 871 996, ul. Saperska 6A/3, 66-235 Torzym
email: kontakt@biuro-vademecum.pl www.biuro-vademecum.pl

Gwarancja Fachowej, 
Rzetelnej i Miłej Obsługi

Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa 
przedsiębiorstw i małych firm:

• księgi rachunkowe
• księgi przychodów i rozchodów
• ewidencje dla ryczałtowców
• ewidencje VAT
• kadry i płace, rozliczenia ZUS

Dla nowych klientów niższe ceny!

Mam do Ciebie św. Mikołaju 
wielką prośbę – abyś nie okra-
dał innych ludzi i to w obecno-
ści 10-letnich Elfów. A co za tym 
idzie, nie obdarowywał siebie 
lub swoich bliskich cudzą wła-
snością. Ja i moi bliscy bardzo 
Ci dziękujemy św. Mikołaju za 
wspaniale spędzony wypoczy-

NADESŁANO DO PRZEKROJU

List do Św. Mikołaja
nek w dniu Twoich Imienin w 
czasie połowów nad jeziorem         
Nr 1 w okolicy Sulęcina. Życzy-
my Ci miłych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia i połamania 
kija
 

Marzena Płonka
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Zakres obowiązków:
• zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia;
• podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla 

zabezpieczenia placówki;
• bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb 

interwencyjnych oraz dyrekcji firmy w przypadku zaistnienia 
stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Firma ILTRANS 
z siedzibą w Ośnie Lubuskim

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres:                 
info@iltrans.eu  Tel. kontaktowy: 95 755 87 11

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami

Dozorca

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na okres próbny z możliwością stałego 

zatrudnienia;
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Wymagania:
• odpowiedzialność, sumienność, umiejętność organizacji czasu 

pracy;
• gotowość podjęcia pracy w godzinach nocnych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przy-
znał nagrody specjalne za wybitne osią-
gnięcia w zakresie pomocy społecznej. 
W bieżącym roku do Ministerstwa zgło-
szono ogółem 139 wniosków o nagro-
dy, w tym 68 wniosków o przyznanie 
nagrody w kategorii indywidualnej i 71 
w kategorii zespołowej. Minister Pracy i 
Polityki Społecznej przyznał 13 nagród 
pieniężnych, w tym 7 nagród indywidu-
alnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 
wyróżnień w formie listów gratulacyj-
nych, w tym 5 listów gratulacyjnych in-
dywidualnych i 11 listów gratulacyjnych 
zespołowych za wybitne i nowatorskie 
rozwiązania w zakresie pomocy społecz-
nej. Wyróżnienia indywidualne otrzymali: 
Zofia Mielcarek, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 
Odrzańskim oraz Dariusz Obiegło, dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej w Tur-
sku. Uroczystego wręczenia nagród w 
imieniu ministra dokonał wicewojewoda 
lubuski Jan Świrepo. Gratulujemy wyróż-
nionym,  jednocześnie życzymy dalszych, 

POWIAT SULĘCIŃSKI

Dyrektor DPS Tursk Dariusz 
Obiegło nagrodzony
23 listopada w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta Gala Wojewódz-
kich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączona z uhonoro-
waniem laureatów nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie roz-
wiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015. 

owocnych działań na rzecz pomocy czło-
wiekowi wymagającemu wsparcia.

Red.
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- indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

- adaptacje projektów gotowych, 
- zmiany sposobu użytkowania, 
nadbudowy, rozbudowy

- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracy-
jne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

GRUDZIEŃ
07.12-13.12 – Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie
14.12-20.12 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
21.12-27.12 - Apteka  „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16” w Sulęcinie
28.12-03.01 - Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1

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

PROMOCJA

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D   GEOMETRIA 3D 

OLEJE ORLEN PLATINUM OD 45 ZŁ ZA 4,5L

DO KAŻDEGO POJEMNIKA 4,5 L 
KOSMETYKI SAMOCHODOWE - GRATIS

+ GRATIS

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

NC +  59 kanałów już za 19.90!

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych miesz-
kańców; 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. Gor-
zowska); 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 
Chrobry; 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, SKLEP SPOŻYWCZY w Radachowie)

Narodowa Loteria Paragonowa 
to akcja edukacyjna Minister-
stwa Finansów, która ma uświa-
domić Polakom jak ważna jest 
ich rola w kształtowaniu uczci-
wego obrotu gospodarczego i 
promować uczciwą konkurencję 
między przedsiębiorcami. Dlate-
go nagrody czekają na tych kon-
sumentów, którzy zachowują się 
odpowiedzialnie i biorą parago-
ny lub proszą o nie w sytuacji, 
gdy sprzedawca sam ich nie wrę-
cza. 
Dotychczas odbyły się już dwa 
losowania w Narodowej Loterii 
Paragonowej. Do uczestników 

KRAJ

Trwa loteria paragonowa
W październiku w naszym kraju wystartowała loteria paragonowa. W pierwszym 
miesiącu po uruchomienia loterii Polacy zarejestrowali blisko 17 mln paragonów 
fiskalnych. 

powędrowały: Opel Astra, sie-
dem notebooków Lenovo Thin-
kPad i sześć tabletów iPad Air 2. 
Miesięczna pula nagród w każ-
dym losowaniu wynosi 100 tys. 
zł. 
By wziąć udział w loterii wystar-
czy zrobić jedno-
razowo zakupy w 
sklepie za min. 10 
zł i zarejestrować 
paragon w miesią-
cu zakupu na www.
loteriaparagono-
wa.gov.pl. Paragon 
trzeba koniecznie 
zachować. Losowa-

nia będą się odbywały co mie-
siąc. Do wygrania pozostało jesz-
cze 11 Opli Astra, 4 Ople Insignia 
i wiele innych nagród.
Loteria potrwa do listopada 
przyszłego roku.                      

Red.

REGION

Miliony do podziału

Oferty będą dotyczyć m.in. modernizacji budynków, wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii – tutaj do dys-
pozycji jest 64 mln zł dla firm znajdujących się m.in. na 
terenach ZIT Gorzowa i Zielonej 
Góry.
Natomiast w nowym roku wy-
startują 43 konkursy z pulą do 
podziału ponad 730 mln zł. Har-
monogram konkursów w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020 
został już ogłoszony. Od marca 
2016 ogłoszone zostaną nabo-
ry na projekty inwestycyjne dla 
firm. Już w pierwszym kwartale 
2016 r. będzie można się ubiegać 
się o dofinansowanie w zakresie 
e-zdrowia, poprawy bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego czy 
edukacji w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. (Red.)

Już od 31 grudnia można ubiegać się o 
dotacje z funduszy unijnych. To właśnie w 
ostatni dzień roku zostanie ogłoszonych 9 
konkursów z pulą ponad 128 mln złotych

http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
http://www.loteriaparagonowa.gov.pl
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