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www.przekrojlokalny.pl

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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LUBNIEWICE
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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
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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

95 755 39 15

>> cd. na s. 4

KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN

693 903 681

Ruszyło głosowanie do
III Sulęcińskiego Budżetu Obywatelskiego

SULĘCIN 

- Dwie poprzednie edycje budżetu obywatelskie-
go były wielką sztuką organizowania się mieszkań-
ców wokół ważnych spraw. Mam nadzieję, że tak 
będzie też tym razem – podkreśla burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart.

Karty do głosowania można pobrać w Urzę-

Na zadania zgłoszone do budże-
tu obywatelskiego gminy Sulęcin na 
2019 r. radni zaplanowali 500 tys. zł. 
Głos można oddać tylko na jedno  
z 11 zgłoszonych zadań. Głosowanie 
potrwa do 28 września 2018 r.
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Są równi i równiejsi. Wydawało-
by się, że w większości sfer życia 
publicznego ta maksyma jest 
już reliktem przeszłości. A jed-
nak przykłady można odnaleźć 
na każdym kroku.
Od kilkudziesięciu lat Komenda 
Poligonu w Wędrzynie wydawa-
ła przepustki wstępu na teren 
poligonu Wędrzyn wędkarzom 
i zbieraczom runa leśnego. 
Przed każdorazowym wejściem 
na teren poligonu posiadacze 
przepustek musieli zadzwonić 
na Komendę Poligonu, zapytać 
o możliwość przebywania na 
terenie poligonu i jeżeli taka 

była, to podać numer swojej 
przepustki. Opuszczając teren 
poligonu również musieli zamel-
dować o tym fakcie Komendę. 
Każdy, kto chciał zbierać grzyby 
i jagody lub wędkować na tere-
nie OSPWL Wędrzyn musiał się 
do tych przepisów dostosować. 
Jeszcze przed kilkunastoma la-
tami, ale również dziś dla wielu 
osób możliwość zbioru runa le-
śnego była formą podreperowa-
nia domowego budżetu. Możli-
wość wędkowania na pięknych 
jeziorach poligonowych była 
formą odpoczynku i relaksu, 
do której jeszcze przed rokiem 
każdy wędkarz należący do Pol-
skiego Związku Wędkarskiego 
na zasadach określonych przez 
Komendę miał prawo.
Od początku tego roku do redak-
cji Przekroju zgłaszali się kolejni 
mieszkańcy gminy z informacją, 
że przepustki na poligon nie są 
wydawane. W tej sprawie do 
ppłk. Przemysława Mikołajczaka, 
komendanta Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych 
Wędrzyn zwrócił się Zarząd Koła 
nr 1 PZW w Sulęcinie (najwięk-
szego koła w gminie Sulęcin). 
W odpowiedzi ppłk. Mikołajczak 
powołał się na decyzję Ministra 
Obrony Narodowej z 2009 r. w 
sprawie współpracy MON z or-
ganizacjami pozarządowymi, 
która jak sama nazwa wskazuje, 
funkcjonuje od 2009 r. Jednak 
od 2009 do 2017 przepustki na 
poligon były wydawane. Jaki za-
tem jest powód zmiany decyzji 
dowódcy Komendy Poligonu?
Również nasza redakcja zwró-
ciła się do Komendy Poligonu 
z zapytaniem o powód zaprze-
stania wydawania przepustek. 

W pierwszej odpowiedzi ppłk 
Mikołajczak poinformował, że 
decyzja ta wynika „z zasad za-
chowania bezpieczeństwa i 
zapisów zawartych w aktach 
prawnych”. Gdy zapytaliśmy 
o szczegóły i podstawę praw-
ną, Komendant powołał się na 
szereg przepisów, które dość 
enigmatycznie traktują sprawę 
wydawania przepustek. Na-
szym zdaniem zależy to głów-
nie od dobrej woli wydającego, 
a tej zabrakło.
Choćby człowiek nie chciał, to 
na myśl przychodzi, że może 
ktoś chce coś ukryć? Było już za-
rejestrowanych kilka przypad-
ków kłusownictwa na terenie 
poligonu Wędrzyn, niekoniecz-
nie w wykonaniu cywilów.
Z informacji przekazanych 
przez kilku znajomych wynika, 
że nad jeziorami w okolicach 
Walewic (na terenie poligonu 
Wędrzyn) rozstawione są na-
mioty i wypoczywają ludzie.  
A zatem na terenie poligonu 
niektórzy mogą przebywać?
Na terenie poligonu Wędrzyn 
możliwość wstępu mają też 
leśnicy i myśliwi. Ich Komen-
da Poligonu mogła przeszkolić  
z zakresu zasad bezpieczeń-
stwa, dla wędkarzy i zbieraczy 
runa leśnego jednak dobrej 
woli w tej kwestii już nie wy-
starczyło. 
Współpraca wojska z ludnością 
cywilną nie powinna przeja-
wiać się tylko w formie częstych 
w ostatnim czasie pokazów 
sprzętu wojskowego. By pro-
mować Polską Armię i służbę 
w niej, należy również przestać 
dzielić Polaków na równych  
i równiejszych.

minął miesiąc

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

Najnowsze na sprzedaż:
pensjonat (budowa) Lubnie-
wice
mieszkanie ul. D.Ekkela
mieszkanie Pl. Mickiewicza
nowy dom Wystok
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Gądków Wielki
dom Krzeszyce 
dom ul. Wiejska
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka

Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Poznańska
boksy sprzedażne przy Kupieckiej 
kompleks handlowy w Sulęcinie
pow. handlowe w nowej „Mrów-
ce”, stara „Mrówka”

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 

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841 Wojsko urządziło prywatę na poligonie

Ostrzenie łańcuchów 
pilarek spalinowych  

i elektrycznych już od 6 zł. 
Odbiór w Sulęcinie.

Usługi wykonywania  
opierzeń budynków 

oraz osobno doginania 
blachy opierzeniowej.

Kozia Zagroda Grochowo,
Kontakt Tomasz

531 800 714

 POSZUKUJEMY OPIEKU-
NEK/ÓW osób starszych 
w Niemczech, wysokie 

wynagrodzenie, darmowy 
kurs j. niem., składki ZUS! 

LAXO Care, 
tel. 68 422 8111

Ogłoszenia komrecyjne od 15 
zł za miesiąc!
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Już wkrótce będzie możliwość 
podłączenia się w Sulęcinie do 

ultraszybkiego, światłowodowego 
Internetu.  

W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,  
pok. 1 zbierane są deklaracje 

zainteresowanych osób.

Doradca Klienta:

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

Wyjątkowo 21 czerwca, w 
czwartek odbył się Turniej Bry-
dża, który zorganizowany został 
w Sali Kameralnej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury.

W piątek, 22 czerwca, nasze 
działania przeniosły się do cen-
trum miasta. O godzinie 18:00 
na Placu Czarnieckiego odbyły 
się „Kolorowe podwórka”, czy-
li konkursy, gry i zabawy dla 
dzieci, a poza tym: występy 

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

dziecięcych grup teatralnych 
SOK oraz koncert solistów Stu-
dia Piosenki SOK. Tego dnia na 
naszej plenerowej scenie wy-
stąpili: The Best of Voice (Agata 
Hylińska, Jelena Matula, Łukasz 
Łyczkowski), Łukasz Łyczkowski 
& 5 RANO, natomiast gwiazdą 
wieczoru był zespół Afromental.

Działania w sobotę, 23 czerw-
ca, rozpoczęły się od uroczy-
stości związanych ze świętem 
17 WBZ. Następnie odbył się 
koncert Orkiestr Służb Mun-
durowych ze Szczecina i Wro-
cławia, a tuż po nim Festiwal 
Przedszkolaków – występy 
najmłodszych pod hasłem 
„Na Wojskową Nutę”, kolejnym 
punktem programu był występ 
grupy kabaretowej Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku – „Teraz 

>> cd. na s.  10

Dni Sulęcina 2018 za nami
SULĘCIN 

Za nami tegoroczne Dni 
Sulęcina - huczne ob-
chody święta naszego 
miasta zaplanowano na 
piątek i sobotę. Orga-
nizatorami wydarzenia 
byli: Burmistrz Sulęcina, 
17 Wielkopolska Brygada 
Zmechanizowana oraz 
Sulęciński Ośrodek Kultu-
ry.
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Formularze do pobrania w Teleskopie lub na naszej stronie www.telemond.com.pl 
Złóż dokumenty w maju – w czerwcu zaprosimy Cię na rozmowę!

Teleskop, ul. Belgijska 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
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ŚLUSARZ
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
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ZGŁOŚ SIĘ DO NAS NA PRAKTYKI!

GIMNAZJALISTO!
CHCESZ ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD 

I SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ W PRZYSZŁOŚCI?

dzie Miejskim w Sulęcinie, na 
stronie gminy www.sulecin.
pl, u sołtysów oraz u prze-
wodniczącego miejscowości 
Wędrzyn. Głosować mogą 
wszyscy zameldowani na tere-
nie gminy Sulęcin mieszkańcy, 
którzy urodzili się przed dniem 
1 stycznia 2003 r. Głosowanie 
polega na postawieniu znaku 
X obok jednego z zadań wy-

>> cd. ze s. 1

Ruszyło głosowanie do III Sulęcińskiego Budżetu Obywatelskiego
mienionych na karcie. Wypeł-
nioną kartę można wrzucić do 
urny znajdującej się w Biurze 
Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miejskim przy ul. Lipo-
wej 18. Na terenach wiejskich 
upoważnieni do zbierania wy-
pełnionych kart są sołtysi, a w 
Wędrzynie przewodniczący 
miejscowości.

Wyniki budżetu obywa-
telskiego na 2019 r. zostaną 
ogłoszone na sesji Rady Miej-

skiej w terminie do 15 listopa-
da 2018 r. Zadania wybrane 
przez mieszkańców zostaną 
ujęte do realizacji w projekcie 
budżetu gminy na 2019 r.

Lista zgłoszonych do reali-
zacji w ramach BO 2018 pro-
jektów jest następująca: 

1. Ostrów – remont świetli-
cy wiejskiej (II etap) – po-
mieszczenia wewnętrz-
ne. Zakup wyposażenia 
– 100.000 zł.

2. Remont nawierzchni 
na drodze gminnej nr 
319/13, 339/21, 319/22 
wraz z budową chodni-
ka umożliwiającego bez-
pieczne poruszanie się 
osób z niepełnosprawno-
ści do Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy Stowa-

rzyszeniu „Razem” w Su-
lęcinie z siedzibą przy ul. 
Lipowej 16C – 100.000 zł.

3. Położenie nawierzchni 
asfaltowej na ul. Polnej w 
Trzemesznie Lubuskim – 
100.000 zł.

4. Obwodnica Wędrzyna – 
remont drogi gminnej cz. 
II – 100.000 zł.

5. Poprawa bezpieczeń-
stwa poprzez zewnętrz-
ny monitoring wybra-
nych obiektów na os. 
Kopernika w tym szkoły 
i przedszkola wraz z dro-
gami dojazdowymi – 
100.000 zł.

6. Z a g o s p o d a r o w a n i e 
„ogródka jordanowskie-
go” na potrzeby spotkań 
mieszkańców, festyny i 

zabawy – 100.000 zł
7. Odbudowa kąpieliska 

miejskiego – etap 3 przy 
ul. Winna Góra w Sulęci-
nie – 100.000 zł.

8. Bezpieczna droga do 
szkoły – dokończenie 
chodnika ul. Dikusa oraz 
budowa zatoki postojo-
wej – 100.000 zł.

9. Zielona Strefa Juniora – 
100.000 zł.

10. Budowa drogi asfaltowej 
na cmentarz w m. Wie-
lowieś wraz z miejscami 
parkingowymi – 80.000 
zł.

11. Remont drogi wewnętrz-
nej w Miechowie – 
100.000 zł.

Adam Piotrowski  

Wycieczka 
do Sokołowska

14 czerwca grupa 42 dzieci 
wraz z opiekunami wyjechała 
na pięciodniową wycieczkę do 
Sokołowska woj. dolnośląskie. 
Organizatorem wyjazdu był 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sulęcinie przy współpracy ze 
szkołami podstawowymi Gminy 
Sulęcin, skąd zrekrutowane były 
dzieci. W programie zaplano-
wano zwiedzanie Zamku Książ, 
Palmiarni oraz Starej Kopalni. 

Podczas pobytu realizowano 
program profilaktyczny w ra-
mach kampanii „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł”. Wyjazd sfinansowany 
był z funduszy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Sulęcinie.

Andrzej Stefan Żelechowski
Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulęcinie

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
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Lucyna 
Szablewska

Wróżka
• Małe i Wielkie Arkana Tarota
• przesłania anielskie
• oczyszczanie energetyczne 
• związki partnerskie
• ustawianie czakr
• finanse

Sulęcin, ul. Morelowa 31
Tel. 604 619 079

Celem zadań edukacyjnych 
prowadzonych przez CZG-12 jest 
ukształtowanie w mieszkańcach 
nawyku selektywnej zbiórki od-
padów, wyuczenie właściwego 
postępowania z odpadami po-
przez selektywną zbiórkę surow-
ców wtórnych w akcji „Zielona 
Szkoła, Zielone Przedszkole”, pro-
mowanie, rozpowszechnianie i 
wdrażanie zachowań proekolo-
gicznych poprzez różne inicjaty-
wy i przedsięwzięcia szkolne. 

Co roku przeprowadzamy cykl 
spotkań w Zakładzie Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunal-
nych tzw. EKO LEKCJE obejmu-
jące edukacją ekologiczną ok. 
800 dzieci  z terenu Związku. 
Podczas zajęć wykonywane są  
ćwiczenia mające na celu pod-
niesienie świadomości o segre-
gacji odpadów i zagrożeń wy-
nikających z ich niewłaściwego 
zagospodarowywania. Czynnie 
uczestniczymy też w plenero-
wych wydarzeniach gminnych i 
organizowanych przez placówki 
oświatowe. Podczas spotkań z 
mieszkańcami przypominamy, 
że odpady możemy bezpłatnie 
oddawać do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych. Przybliżamy działalność 
Związku i  procesu technologicz-
nego związanego z przygotowa-
niem do sprzedaży surowców 
wtórnych. 

Co roku prowadzimy akcję 
edukacyjno-konkursową skie-
rowaną do placówek oświato-
wych pn. „Zielona Szkoła, Zie-
lone Przedszkole”. Akcja polega 
na zbiórce surowców wtórnych 
w placówkach oświatowych 
różnego szczebla nauczania. 
Tegoroczna edycja była już XXI 
i obejmowała selektywną zbiór-
kę makulatury z podziałem na 
karton i gazety, butelek z two-
rzywa sztucznego PET, kartoni-
ków po sokach i mleku, baterii, 
puszek aluminiowych, płyt CD 
oraz telefonów. Podczas akcji 48 

POWTÓRNE WYKORZYSTANIE  – to Nasze zadanie!

placówek oświatowych zabrało:
- 127 256 kg  kartonu
- 17 752  plastikowych butelek 

po napojach typu PET
- 5 126 kg baterii
- 1094 kg kartoników po so-

kach i mleku
- 44 kg puszek aluminiowych
- 71 kg płyt DVD/CD
- 8 kg zużytych telefonów ko-

mórkowych

„Powtórne wykorzystanie – 
to Nasze zadanie!” - pod takim 
hasłem Celowy Związek Gmin 
CZG-12 przeprowadził podsu-
mowanie akcji edukacyjno-kon-
kursowej „Zielona Szkoła, Zie-
lone Przedszkole” obejmującej 
zbiórkę surowców w roku szkol-
nym 2017/2018.  14 czerwca br. 

przy Pałacu w Gliśnie zgromadzi-
ło się ponad 600 osób by wspól-
nie mówić o recyklingu, segrega-
cji odpadów i upcyklingu - czyli 
o ponownym wykorzystaniu 
odpadów w codziennym życiu. 
Podczas Pikniku nie zabrakło in-
stytucji i podmiotów związanych 
z ochroną środowiska. Swoje 
stoiska zaprezentowali: Park Na-
rodowy „Ujście Warty”, Zespół 
Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Lubuskiego, Techni-
kum Leśne ze Starościna, Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, ENERIS Surowce 
S.A.,  Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego z Bobo-
wicka, Zespół Szkół Licealnych 
i Zawodowych z Sulęcina oraz 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej– 3 

DSH RED 1 ONE im. Cichociem-
nych z Sulęcina. Szereg atrakcji 
i stoisk edukacyjnych zapewniła 
grupa wspaniałych ludzi z Fun-
dacji Ekologicznej ARKA. Dzie-
ci mogły wziąć udział także w 
warsztatach plastycznych przy-
gotowanych przez pracowników 
Celowego Związku Gmin CZG-
12,  pracownię  Dworzec Tworzec 
z Międzyrzecza, a nawet same 
wykonać papier ze zużytych 
kartoników po sokach na stoisku 
ART-PAPIER. Swoją wiedzę na 
temat segregacji można było 
sprawdzić na ściance celnościo-
wej ENERIS Surowce S.A. oraz w 
zadaniach i quizach.

Czy trzeba mówić o segrega-
cji odpadów – oczywiście! Mó-
wiąc o odpadach poruszamy 
szereg problemów związanych z 
ochroną środowiska – to czy bę-
dziemy właściwie postępować z 
odpadami ma znaczenie dla ota-
czającej przyrody, zwierząt i dla 
nas samych. To od Nas zależy w 
jakim świecie będziemy żyć i jak-
kolwiek nie nazwiemy tego co 
wytwarzamy – śmieci, odpadki – 
musimy pamiętać, że to z naszej 
winy one powstają. Segregacja 
odpadów do kolorowych pojem-
ników pozwala odzyskać ponad 
90 % opakowań, jednak wciąż za 
mało odzyskujemy. Opakowa-
nia w naszych gospodarstwach 
domowych stanowią do 40 % 
wszystkich odpadów – te opa-
kowania to cenne surowce wtór-
ne, ale to OD NAS ZALEŻY CZY 

DAMY IM DRUGIE ŻYCIE! Dlatego 
POWTÓRNE WYKORZYSTANIE – 
to Nasze zadanie!

Laureatami XXI edycji akcji 
„Zielona Szkoła, Zielone Przed-
szkole” zostały: Przedszkole 
Gminne w Bledzewie Punkt 
Przedszkolny w Nowej Wsi i w 
Osiecku, Szkoła Podstawowa 
w Templewie, Szkoła Podsta-
wowa im. Kresowian w Czar-
nowie, Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Witosa w Krzeszy-
cach, Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Szarych Szeregów w Mię-
dzyrzeczu. Dodatkowe nagrody 
rzeczowe za aktywną zbiórkę 
opakowań po płynnej żywności 
i płyt CD/DVD otrzymały Przed-
szkole nr 2 w Dębnie i Szkoła 
Podstawowa w Torzymiu. 

Oprócz nagród finansowych 
SUPER ZBIERACZE zostali na-
grodzeni nagrodami rzeczo-
wymi w postaci laptopów, a 
każda z nagrodzonych placó-
wek otrzymała zestaw koszy do 
segregacji odpadów w szkole/
przedszkolu ! Gratulujemy Lau-
reatom, uczniom, pedagogom, 
nauczycielom i Dyrekcji za zaan-
gażowanie w zbiórce surowców 
wtórnych i prowadzoną eduka-
cję ekologiczną w przedszkolach 
i szkołach! Impreza nie odbyłaby 
się bez wsparcia wielu firm i in-
stytucji. Celowy Związek Gmin 
CZG-12 dziękuje za wsparcie:

Katarzyna Radej
Fot. CZG 12 
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

Bezpieczny wypoczynek 
na obozach harcerskich

W ramach akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo” strażacy z 
Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Sulęcinie prze-
prowadzili pogadanki z har-
cerzami przebywającymi na 
obozach na terenie powiatu 
na temat bezpiecznego za-
chowania się nad wodą oraz 
reagowania w razie pożaru. 
Strażacy pokazali i omówili 

obsługę sprzętu gaśniczego 
będącego na wyposażeniu 
obozowiska. Poruszyli też 
kwestie zasad zachowania się 
w razie zagrożeń meteorolo-
gicznych (silne wiatry, grad-
obicia, ulewne deszcze) oraz 
przećwiczyli z obozowiczami 
udzielanie pierwszej pomocy.

Dodatkowo strażacy prze-
prowadzili instruktaż z ob-

sługi radiotelefonów pomię-
dzy komendanturą obozu a 
Komendą Powiatową PSP w 
Sulęcinie w celu zapewnienie 
łączności radiowej na wypa-
dek zagrożeń.

Źródło: www.straz.sulecin.pl

POWIAT SULĘCIŃSKI

Twoja rek lama na naszych łamach

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

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

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.
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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

533 069 561

Tradycyjne zawieszenie wiechy
Historia pierwszych rozmów Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta z inwestorem fabryki mebli, która powstaje w Sulęcinie, sięga 2015 roku. Już 
wkrótce nowy zakład zostanie otwarty.

Dostosowano na potrzeby 
nowej firmy plany zagospo-
darowania przestrzennego, 
poszerzono specjalną strefę 
ekonomiczną, którą uzbrojo-
no w niezbędne media i wy-
budowano asfaltową, oświe-
tloną drogę. 

Uzgodnienia i podpisanie 
wielu dokumentów nabierały 
realności, które dzisiaj są wi-
doczne przy wjeździe do mia-
sta od strony północnej.

Od kilku miesięcy na sulę-
cińskiej podstrefie Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej przy ulicy 
Lipowej 29A budowana jest 
hala produkcyjna i magazyn o 
powierzchni 40.000 m2 wraz 
z budynkiem biurowo-socjal-
nym /1.500m2/ oraz placami, 
drogami wewnątrz zakłado-
wymi i parkingami o łącznej 
powierzchni 22.000 m2, z 
przeznaczeniem na przemysł 
meblarski /produkcja kom-
fortowych łóżek i materaców 
sprężynowych.

Nowy zakład jest największą 
inwestycją nie tylko w mie-
ście, ale również w powiecie 
sulęcińskim. Wartość nakła-
dów sięga około 66 milionów 
złotych, a docelowo sulęciń-
ska firma będzie zatrudniała 
około 300 pracowników.

Budową zakładu w Sulęcinie 
zajmuje się firma GOLDBECK. 
Daleko zaawansowane pra-
ce budowlane umożliwiły 13 

czerwca dokonania tradycyj-
nego zawieszenia wiechy. Na 
zaproszenie kierownictwa 
budowy G. Hernika, B. Fun-
ka, K. Partyki i P. Tadajczaka, 
w uroczystości wzięli udział 
pracownicy firmy, przed-
stawiciele zleceniodawcy i 
wykonawcy, przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Zbigniew 
Szczepański, burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart, zastęp-
ca burmistrza Iwona Walczak 
oraz przedstawiciele powiatu.  

Tekst i foto. Maciek Barden
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WSZYSCY CHCEMY CZUĆ SIĘ 
BEZPIECZNIE
Jeśli ogrzewamy dom, chcemy, by było 
w nim nie tylko ciepło i przytulnie, lecz 
również bezpiecznie. Gaz ziemny jako 
paliwo grzewcze daje nam taką pewność 
– mamy pełną kontrolę zarówno nad 
wydatkami, jak też nad całym procesem 
grzewczym, co pozwala zapewnić 
naszemu domostwu i naszej rodzinie 
100% bezpieczeństwa.

TECHNOLOGIE, KTÓRYM MOŻE-
MY ZAUFAĆ
Gaz ziemny jest bezpiecznym 
paliwem. Oczywiście, jak w przypadku 
każdego źródła ciepła, warunkiem jest 
odpowiedzialne korzystanie z urządzeń 
grzewczych. Nowoczesne kotły gazowe 
idealnie się do tego nadają! Większość 
z nich wyposażona jest w czujniki 
płomienia, temperatury wody czy 
czujniki automatycznie wyłączające 
urządzenie w razie braku odpływu 
spalin.
Gdy kocioł jest regularnie serwisowany, 
mamy gwarancję, że przez długie lata 
nasze źródło ciepła będzie pracowało 
bezpiecznie, wydajnie, z optymalnym 
zużyciem paliwa i praktycznie… 

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: CIEPŁO I POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

bezobsługowo! Przypomnijmy, że do 
właściwego funkcjonowania kotła 
wymagany jest jedynie krótki i niedrogi 
przegląd raz na rok.

GAZ ZIEMNY NIE JEST TRUJĄCY
Wbrew powszechnym opiniom 
sam gaz ziemny nie jest trujący. 
Użytkownicy obawiają się np. 
zaczadzenia, a tymczasem przypadki 
zaczadzeń zdarzają się najczęściej 
podczas korzystania z tradycyjnych 
paliw stałych, które nie spalają się  
w pełni, tworząc groźny, bo pozbawiony 
zapachu, tlenek węgla. Natomiast gaz 
ziemny w prawidłowo wykonanej 
instalacji i przy odpowiednim systemie 
wentylacyjnym spala się całkowicie, bez 
groźnego tlenku węgla.

NIC NAS NIE ZASKOCZY
Gaz ziemny to bardzo bezpieczne paliwo, 
dużo bezpieczniejsze niż gaz propan-
butan, który jest cięższy od powietrza  
i w przypadku rozszczelnienia gromadzi 
się w dolnych partiach pomieszczeń, 
dlatego nie zostanie usunięty przez 
wentylację. Gaz ziemny jest specjalnie 
nawaniany substancją zwaną THT, 
bardzo wyraźnie wyczuwalną dla 
człowieka. Nie sposób jej przeoczyć 
nawet w bardzo małym stężeniu.

BEZPIECZEŃSTWO W CAŁEJ SIECI
EWE jako dostawca gazu ziemnego 

troszczy się nie tylko o bezpieczeństwo 
swoich gazociągów, lecz również 
o bezpieczeństwo odbiorców 
końcowych. Sieci gazowe budowane 
według najnowszych technologii są 
poddawane cyklicznym przeglądom. 
Dodatkowo co roku przeprowadzane 
są okresowe kontrole polegające na 
tzw. przewonieniu sieci gazowej, 
dzięki czemu można szybko wykryć, 
czy istnieją w niej rozszczelnienia 
– dotyczące przyłączy lub instalacji 
wewnętrznej.

KONTROLA I CZUJNOŚĆ PRZEZ 
CAŁĄ DOBĘ
Pogotowie gazowe EWE działa 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
365 dni w roku i nadzwyczaj sprawnie 
reaguje na ewentualne zagrożenia.
Sieć gazociągów EWE znajduje się pod 
stałym nadzorem Działu Technicznego. 
Wszystkie strategiczne stacje gazowe 
są monitorowane w sposób ciągły 
przy wykorzystaniu systemu Telexus, 
służącego do nadzoru nad siecią. Sieć 
dostarczająca gaz ziemny do odbiorców 
indywidualnych posiada szereg 
zabezpieczeń, np. reduktory i zawory 
odcinające, umiejscowione w stacjach 
gazowych i dodatkowo – bezpośrednio 
w skrzynkach gazowych u odbiorców.
Ponadto EWE corocznie  
w miejscowościach przy sieci prowadzi 
szkolenia dla straży pożarnej z zasad 

postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia, tak aby mieszkańcy czuli się 
jeszcze bardziej bezpiecznie.

NIE MARTWMY SIĘ RÓWNIEŻ 
O DOSTAWY!
Gaz ziemny to także bezpieczeństwo 
dostaw. Zwłaszcza w EWE, które 
posiada najnowocześniejszą i jedną 
z najbardziej niezawodnych sieci 
gazowych. Monitorowany przez Urząd 
Regulacji Energetyki tzw. średni czas 
przerwy w dostawie na jednego klienta 
był w sieci EWE blisko 10-krotnie 
krótszy niż u innych dostawców!

EWE to działający od ponad 
19 lat w Polsce niezależny 
dostawca gazu, posiadający 
aż 1659 km własnych sieci 
gazowych. Dostarcza gaz dla 
klientów indywidualnych, jak i 
firm w 49 gminach na terenie 
6 województw. Wszystkie 
informacje dotyczące 
korzystania z gazu ziemnego 
znajdą Państwo na stronie 
www.ewe.pl i pod numerem 
infolinii 801 100 800.

- Nasi odbiorcy nie muszą się obawiać, 
że gazu zabraknie. Gaz ziemny trans-
portowany jest podziemnymi gazociąga-
mi, a nie transportem naziemnym, więc 
niekorzystne warunki atmosferyczne, 
mogące np. powodować oblodzenie dróg, 
nie utrudniają jego dostaw. Indywidu-
alni użytkownicy gazu ziemnego mogą 
więc nie martwić się ani o bezpieczeń-
stwo swojego domu i domowników, ani 
o bezpieczeństwo dostaw – mówi Marek 
Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybu-
cji i Obrotu Sieciowego Gazem EWE.

Fot. EWE

Fot. EWE
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Razem z lubuskimi (i nie tylko) numizmatykami po-
jechałem na Litwę. Kierownikiem wyprawy był Adam 
Wojtkowiak, prezes Lubuskiego Oddziału Polskiego 
Związku Numizmatycznego. Podróż busem do Augu-
stowa, gdzie mieliśmy bazę wypadową przed wyjaz-
dem dalej na wschód, trwała z przerwami nieco długo, 
10 godzin. Autostrada, bramki, wysokie ceny paliw i Mc 
Donaldy. Od Warszawy w kierunku na Białystok począt-
kowo było ok., potem liczne korki i objazdy w związ-
ku budową tamtejszej eski. Przeżywaliśmy to kilka lat 
temu tutaj na zachodzie. W Augustowie w pensjonacie 
nieopdal restauracji Albatros, gdzie obok jest ławecz-
ka z Beatą ze znanej piosenki, spotkanie z tamtejszymi 
numizmatykami, którym prezesuje Krzysztof Anusz-
kiewicz.  Mimo zmęczenia podróżą „nocne Polaków 
rozmowy” były ciekawe. Nie tylko na temat wynalazku 
Fenicjan.

Sobota rano śniadanie i wyjazd na Litwę. Pilotem 
i przewodnikiem był Zdzisław Kaczmarek. Pogoda 
nadal wspaniała. W Ogrodnikach po dawnym przej-
ściu granicznym niewiele zostało. W litewskiej stacji 
benzynowej chwilowy postój aby zakupić winietę. W 
małym barze ciekawy wystrój wnętrza z dużą mapą hi-
storycznej Litwy. Opisy tylko w ich języku. Dziwne, bo 
u nas na zachodzie jest wiele po niemiecku z uwagi na 
przyjeżdżających sąsiadów. Ale to tego powrócę. Po 
drodze do Trok, dawnej stolicy Litwy mijamy wioski z 
parterowymi domami (podobnie jak na odcinku Biały-
stok-Augustów) i bardzo liczne skrzyżowania typu ron-
da. Nasz przewodnik cały czas przekazuje swoją wiedzę 
na temat mijanych miejscowości. Most nad Niemnem i 
niebawem Troki.

Czas na Litwie jest o godzinę do przodu, więc czas na 
otwarcie zamku poświęciliśmy na wejście do czynnej in-
formacji turystycznej (miejscowa dziewczyna zna język 
polski). Przed mostem na wyspę Giedymina na jez. Gal-
wie czekała na nas miejscowa przewodniczka Tereza 
Artamonova. Polka. Zapoznała nas z warunkami zwie-
dzania zamku. Budowli znacznej, z basztami, fosami, 
mostem zwodzonym. Zanim tam weszliśmy, pierwszy 
zakup u miejscowej handlarki lokalnym przysmakiem 

– pieróg z ciasta francuskiego wypełniony mięsno-wa-
rzywnym farszem. Pychota w gębie.

W jednej z sal podzamcza otoczonego warownym mu-
rem zamkowym wystawa orderów i odznaczeń Państw 
Bałtyckich z lat 1918-1940 ze zbiorów prywatnych i ze 
zbiorów kancelarii prezydentów tychże państw z lat 

Litwa widziana inaczej (1)
1990-2002. Ekspozycja ciekawa, ale opis tylko w języku 
litewskim czyli kolejne „schody” dla turystów.

W okazałych salach zamkowych liczne eksponaty. Za 
szkłem. Opisane oczywiście w ich języku. Dużo miejsca 
poświecono władcom: Giedymowi i Witoldowi, co jest 
ze wszech miar zrozumiałe. Skarb blisko 900 monet cie-
kawie wyeksponowany. Liczne inne monety, z różnych 
okresów były dla nas nie lada atrakcją. Podobnie jak 
pieczęcie władców litewskich. Komnata reprezentacyj-
na z tronami władcy i małżonki ogromna z gwiaździsty-
mi gotyckimi sklepieniami. Lista goszczących tu głów 
państw jest długa. Ciekawa sala sądowa i sala z ekspo-
zycjami dotyczącymi Karaimów i Tatarów. Przejścia do 
wszystkich sal z zewnętrznych dwupiętrowych tarasów 

ze schodami. Wąski dziedziniec 
potęguje wrażenie. Podobnie jak 
kręte jedyne schody wewnętrz-
ne, od strony wieży, szerokie nie-
cały metr. Kilku z nas skorzystało 
z możliwości własnoręcznego 
zrobienia za pomocą sprytnej 
maszyny okolicznościowego 
medalionu. W automacie po 2 
euro można było kupić pamiąt-
kowe zamkowe medale z wize-
runkami litewskiego władcy lub 
zamkiem. Są już w mojej kolek-
cji. Pożegnanie z miłą przewod-
niczką i Trokami. Jeszcze tylko 
spojrzenie na posąg św. Jana 
Nepomucena, patrona miasta 
(patron rybaków i tonących) i 
kierunek Wilno…

Tekst i fot. L. Malinowski
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„Żołnierze Wyklęci” (niepokorni, niezłomni, niepokonani)

Kres drugiej wojny światowej nie roz-
palił nad Polską jutrzenki wolności. Emi-
gracyjna tułaczkę rozpoczęli żołnierze 
polskiej wolności, ci spod Monte Cassi-
no, ci spod Ankony, 

ci ze zwycięskiego marszu brygady 
gen. Stanisława Maczka — żołnierze, 
których zdradził cały świat. 

Jednym z ważniejszych, a zarazem 
najbardziej pomijanych i zakłamanych 
wydarzeń XX-wieku jest okres Powsta-
nia Antykomunistycznego w latach 
1945-1956. Informację o walce i ofierze 
życia bohaterów tzw. „Drugiej Konspira-
cji”, ciągle jeszcze w zbyt małym stop-
niu, docierają do ogółu społeczeństwa. 
Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy 
Wyklętych” stał się symbolicznym po-
czątkiem działań na rzecz przywrócenia 
Żołnierzom Drugiej Konspiracji, należ-
nego lm miejsca w Panteonie Narodo-
wej Pamięci. 

Walki zbrojne nie ustały wraz z pod-
pisaniem kapitulacji przez hitlerowskie 
Niemcy. Większość żołnierzy Armii Kra-
jowej i innych ugrupowań partyzanc-
kich zdawało sobie sprawę z tego, że 
wkroczenie na ziemię polskie wojsk so-
wieckich, nie wróży nic dobrego. 

Postanowili więc pozostać w konspi-
racji i kontynuować walkę. Jednak był to 
czas, kiedy komunistyczny rząd pozbył 
się ostatnich, prawdziwych obrońców 

CZ. IIwolnej i niezawisłej Polski. Wielu z nich 
poległo z bronią w ręku, a pozostałych 
więziono i poddawano okrutnym tortu-
rom. Część z nich posadzono na ławie 
oskarżonych w procesach pokazowych 
których wyrok był z góry przesądzony 
karą śmierci lub długoletnie więzienie. 
Przez całe lata PRL, żołnierzy podziemia 
niepodległościowego nazywano „za-
plutymi karłami reakcji”, a wszystkie nie-
podległościowe organizację, do których 
należeli, określono jako „faszystowskie 
bandy”. 

W latach 1945-1956, według ciągle 
jeszcze niepełnych danych, z rąk funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego zginęło prawie 8,5 tys. żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego, w 
tym prawie 5 tys. skazanych w proce-
sach pokazowych na karę śmierci. Dal-
szych 20 tys. Poniosło śmierć w obozach 
i więzieniach, poniżani, i maltretowani 
ginęli z rąk ubowskich oprawców. 

Pierwsza amnestia w sierpniu 1945 
r. druga amnestia luty 1947r. zostały 
przedstawione jako akt dobrej woli „lu-
dowej władzy” w stosunku do opozycji.

W rzeczywistości był to akt „dobrej 
woli” zwycięzców nad zwyciężonymi, 
który był tylko pretekstem do zdobycia 
pełnej wiedzy o każdym ujawniającym 
się. Byli oni nadal obserwowani i śle-
dzeni przez funkcjonariuszy bezpieki. 
Według ocen historyków ujawniło się 
około 57 tys żołnierzy podziemia. Ostat-
nim żołnierzem konspiracji antykomu-
nistycznej był sierż. Józef Franczak ps 

„Lalek”, który zginął w obławie, dopiero 
21 października 1963r. po ponad 18-
to letnim przebywaniu w podziemiu 
(6714 dni i nocy). Działał on na terenie 
Lubelszczyzny, a został zdradzony przez 
swego szwagra, który za „obywatelską 
postawę” otrzymał nagrodę w kwocie 
1000zł. W 2008 roku Prezydent Lech Ka-
czyński przekazał Krzyż Komandorski z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski na-
danego pośmiertnie Józefowi Francza-
kowi, na ręce jego syna Marka Francza-
ka. Powszechnie przyjmuję się, że datą 
symbolizującą zakończenie walki jest 
śmierć Józefa Franczaka „Lalka” w 1963r. 

Jednocześnie nadmieniamy, iż bez-
spornym jest fakt działania na terenie 
powiatu sulęcińskiego 3-ch grup Pod-
ziemia Niepodległościowego.  

1. Oddział porozumienia NSZ — Do-
wódca Henryk Dajer ps. „Jarosław”, któ-
ry działał na terenie obecnego powiatu 
sulęcińskiego w latach 1945-1948. 

2. Grupa „Markolin” dzia-
łająca na terenie obecnych powiatów: 
sulęcińskiego

i gorzowskiego w latach 1945-1046 
3. Grupa „Wilkowskiego” — Dowódca 

Franciszek Wilkowski, która działała na 
terenie obecnych powiatów: sulęciń-
skiego i gorzowskiego  w latach 1945-
1946. 

Działalność tych grup potwierdza In-
stytut Pamięci Narodowej, oraz źródła 
— „Atlas Polskiego Podziemia Niepod-
ległościowego 1944-1956” ISBN 978-83-
60464-45-8. 

W celu zachowania pełnej wiedzy hi-
storycznej o Naszej Ziemi — Ziemi Su-
lęcińskiej, chcemy przypomnieć teraz 
powojenne losy „Żołnierzy Wyklętych”, 
którym było dane przeżyć okropności 
wojny. Poczuli się wyzwoleni ale nie 
wolni, bo gdy strzały umilkły nareszcie, 
nikt im laurów nie kładł na głowy, nikt 
kwiatami nie witał ich w mieście. Posa-
dzili ich na ławie oskarżonych, w czasie 
haniebnego procesu żołnierzy Armii 
Krajowej

i powojennej organizacji „Wolności i 
Niezawisłości”, jaki został im wytoczony 
w lipcu 1949r. przez owoczesne władze 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Odrowążu, na pokazowej rozprawie wy-
jazdowej Wojskowego Sądu Rejonowe-
go w łodzi, który oskarżył i wydał wyroki 
podstępnie aresztowanych, więzionych 
i prześladowanych. 

Nasza Ojczyzna wydała na świat wielu 
godnych podziwu córek i synów. Zda-
jemy sobie z tego sprawę, że przedsta-
wiamy zaledwie mały wycinek z tego 
panteonu.

A oto Ci, którzy za dochowanie wier-
ności Bogu, własnemu honorowi i Oj-
czyźnie, która potrzebowała ich krwi i 
poświęcenia, zostali posadzeni na ławie 
oskarżonych.

Jerzy Sykuła

>> cd.  z numeru 6/2018 
Przekroju Lokalnego

My” z programem pod tytułem 
„Rozmaitości”, który miał swoją 
premierę w marcu br.

Również na Promenadzie 
przy rzece Postomii atrakcjom 
nie było końca. Wśród najważ-
niejszych z nich: Regaty na 
Postomii, Plenerowy Turniej 
Szachowy, Otwarty Turniej w 
Boule, konkurs sprawnościowy i 
zabawy w parku linowym, a po-
nadto Spływ na Byle-Czym po 
rzece Postomii oraz konkurs na 
najpiękniejszy wianek święto-
jański, który cieszył się sporym 
powodzeniem.

W międzyczasie, o godzinie 
12:00 na Stadionie im. Stani-
sława Ożoga w Sulęcinie odbył 
się II Memoriał Piłki Nożnej im. 
Romana Sobczyka, natomiast 
w Parku Jordanowskim można 
było skorzystać z wielu atrakcji 
Miasteczka Militarnego.

Swoje umiejętności wokalne 
tego dnia zaprezentowali arty-
ści: soliści Studia Piosenki SOK, 
zespół Budka Band, zespół Sie-
demnastka oraz gwiazda wie-
czoru – Szymon Wydra & Carpe 
Diem. Na zakończenie tego-

>> cd. ze str. 3

Dni Sulęcina 2018 za nami
rocznych obchodów Dni Sulę-
cina główną atrakcją był nocny 
pokaz laserowy.

Impreza Dni Sulęcina 2018 
finansowana była ze środków 
Unii Europejskiej – projekt pod 
hasłem DNI SULĘCINA w ra-
mach Funduszu Małych Pro-
jektów Programu Współpracy 
INTERREG VA Branderburgia-
-Polska 2014-2020.

Sulęciński Ośrodek Kultury 
składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy wzięli 
czynny udział w współorgani-
zacji tego wydarzenia: Urzędo-
wi Miejskiemu w Sulęcinie, 17 
Wielkopolskiej Brygadzie Zme-
chanizowanej, firmie MOLEX, 
3 DSH Red One ZHP Sulęcin, 
OSP Trzemeszno i innym; oraz 
wszystkim patronom medial-
nym wydarzenia: Gazecie Lubu-
skiej, Radio Zachód, Radio Plus 
Gorzów, portalowi Sulecin24.
pl, portalowi Sulecin.net, por-
talowi Madman24.pl, Przekro-
jowi Lokalnemu, portalowi Info-
ludek Zielona Góra, Radio SOK.

Nadesłano: 
Sulęciński Ośrodek Kultury
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USŁUGI BRUKARSKIE
Układanie kostki brukowej, granitowej i palisad

• wokół nagrobków
• opaski przydomowe
• alejki
• podłoże pod budynki  

gospodarcze, wiaty itp .
• czyszczenie i impregnacja kostki  

Tel. 794 419 620
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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 - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

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

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

Sieć pomaga w sporach transgra-
nicznych pomiędzy konsumentami 
a przedsiębiorcami z krajów UE oraz 
Norwegii i Islandii. Obejmuje 30 cen-

Zakupy i usługi w globalnej wiosce
czyli polski konsument za granicą
Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez zagraniczną linię lotniczą? Brytyjski sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki? 
Niemiecki diler sprzedał Ci wadliwe auto? A może hiszpański sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji zepsutego aparatu fotograficznego? 
Brzmi znajomo? Jeżeli tak, pomóc może Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) należące do sieci Europejskich Centrów Kon-
sumenckich (ECC-Net). Szczególnie w sezonie wyjazdów urlopowych dobrze jest wiedzieć do kogo udać się w przypadku roszczeń wobec 
zagranicznych przedsiębiorców.

trów we  wszystkich 28  państwach 
członkowskich UE oraz Islandii i  Nor-
wegii. Celem ECC-Net jest zapewnia-
nie konsumentom informacji o  ich 

prawach, doradzanie im w przypadku 
problemów, wspomaganie w  rozpa-
trywaniu reklamacji tak, aby w  pełni 
umożliwić Europejczykom korzystanie 
z rynku wewnętrznego. 

Przedsiębiorca z Europy nie chce 
z Tobą rozmawiać – pomoże Ci ECK

W Polsce członkiem sieci Europej-
skich Centrów Konsumenckich jest 
ECK Polska. ECK powstało w 2005 roku, 
na  mocy porozumienia Komisji Euro-
pejskiej z  polskim Urzędem Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów (UOKiK). 
Projekt finansowany jest ze  środków 
Unii Europejskiej i  Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

Jak się z nimi skontaktować?
Drogą telefoniczną (22  55  60  118 

- dyżury prawników od  pn.  do  pt 
w godz.: 10-14), e-mailem (eccnet-pl@
ec.europa.eu) lub za pośrednictwem 

Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów. Dyżury: Starostwo Powiatowe 
w Sulęcinie, ul. Lipowa 16, pokój 205 
(od środy do piątku w godz. 11.00-
13.00) tel. (95) 755 5243, wew. 93, 
e-mail: rzecznikkonsumentow@po-
wiatsulecinski.pl

Zapraszam
Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Absolutorium dla burmistrza 
jednogłośnie

SULĘCIN 

W sali kameralnej Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury 11 czerwca odbyła się LIII se-
sja Rady Miejskiej VII kadencji. Zgodnie 
z porządkiem obrad przyjętych przez 14 
radnych uczestniczących w sesji, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Szczepański wprowadził pierwszy punkt 
sesji interpelacje i zapytania radnych, w 
których głos zabrały radne Agnieszka 
Lipska i Anna Wyczachowska. Wykona-
nie budżetu gminy za rok 2017 przedsta-
wiła zastępca burmistrza Iwona Walczak. 

Po zrealizowaniu kolejnych punktów 
sesji absolutoryjnej Rada Miejska Sulęci-
na jednogłośnie udzieliła absolutorium 
burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ej-
chartowi.

Udzielenie pełnego absolutorium za 
2017 rok oznacza stwierdzenie prawi-
dłowego działania finansowego organu 
wykonawczego, którym jest Burmistrz 
Sulęcina.

Tekst i foto. Maciek Barden
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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. 

RYBY MAJĄ GŁOS

Wakacyjna szkółka wędkarska Linek Kroczek
Z inicjatywy członków Pol-

skiego Związku Wędkarskiego 
Koła LIN z Sulęcina od 2 do 7 
lipca nad Jeziorem Trzecim od-
były się zajęcia 26 dzieci uczest-
niczących V edycji wakacyjnej 
Szkółki Wędkarskiej Linek Kro-
czek.

W inauguracyjnym otwarciu 
biwaku wędkarskiego uczest-
niczyła przewodnicząca Komisji 
ds. Młodzieży Okręgu Polskie-
go Związku Wędkarskiego w 
Gorzowie Wielkopolskich Elż-
bieta Kasperkiewicz oraz bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Sulęcin Witold Gorącz-
ka, zastępca Redaktora Naczel-
nego czasopisma „Wiadomości 
Wędkarskie” Marek Kluczek i 
redaktor Wiadomości Wędkar-
skich Józef Batman Wróblewski.

W tym roku za piątą inicjaty-
wę, Wakacyjna Szkółka Węd-
karska wyróżniona została Cer-
tyfikatem przyznanym przez 
czasopismo Wiadomości Węd-
karskie.

Podczas drugiego dnia zajęć 
adepci uczestniczyli w spotka-

niu z redaktorem Wiadomości 
Wędkarskich Józefem Batma-
nem Wróblewskim, który prze-
prowadził lekcję szkolenio-
wą na temat podstaw sztuki 
wędkowania, w tym sposobu 
wabienia ryb, przygotowania 
materiału wabienia, wyboru 
odpowiedniego bata /wędki/ i 
zestawu do wędkowania.

W uznaniu wsparcia waka-

cyjnej akcji członkowie koła 
i adepci szkółki przekazali 
współorganizatorom biwaku 
podziękowania w postaci li-
stów i symbolicznego kubka z 
logo szkółki.

Szkółka w swoim tygodnio-
wym harmonogramie obo-
zowego życia, przewidziała 
przeprowadzenie innych formy 
spędzenia czasu wolnego przez 

dzieci i młodzież, nie zawsze 
związane z wędkarstwem.

- Ogólnopolska akcja szko-
leniowa naszego czasopisma 
Wiadomości Wędkarskich ma za 
zdanie przekazanie i wprowa-
dzenie dzieci i młodzież w spo-
sobie wędkowania na podstawie 
zdobytych doświadczeń. Węd-
karstwo jest rzemiosłem, które 
należy poznać poprzez praktykę. 

Uzyskany Certyfikat przez Szkół-
kę Wędkarską Linek Kroczek w 
Sulęcinie jest uznaniem i podzię-
kowaniem za wieloletnie orga-
nizowanie wakacyjnej szkółki 
wędkarskiej. Z naszej strony, za-
wsze istnieje możliwość przepro-
wadzenia szkoleń nie tylko nad 
akwenami, ale również w innych 
miejscach np. w pomieszcze-
niach zamkniętych – przekazał 
nam między innymi redaktor 
Józef Batman Wiśniewski.

Szkółkę nad Jeziorem Trzecim 
wspierają: 45 WOG z Wędrzyna, 
Piekarnia Oskroba, Nadleśnic-
two Sulęcin, Burmistrz Sulęcina, 
Firma Tomal PHU, Hurtownia i 
Sklep Wędkarski Sazan Danuta 
Richter z Gorzowa Wlkp, Sklep 
Wędkarski Petunia Fishing Dag-
mara i Piotr Piotrowscy z Gorzo-
wa Wlkp., Anita i Paweł Sobczak 
z Rychlika, Firma Leks, Sklep 
Wędkarski Wiesława Polańskie-
go oraz rodzice dzieci uczestni-
czących w obozie wędkarskim.

Tekst i foto. Maciek Barden  

Rywalizowali o „Puchar Przyjaźni Partnerskich Miast”
W dniach 22-24.06.2018 

Gmina Sulęcin, przy udziale 
Koła  PZW Nr 1 w Sulęcinie, 
była organizatorem  projektu 
pn.  Międzynarodowe Zawody 
Wędkarskie o „Puchar Przy-
jaźni Partnerskich Miast”, któ-
ry współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest umoc-
nienie współpracy między 
zaprzyjaźnionymi kołami 
wędkarskimi z partnerskich 
miast niemieckich z Beeskow, 
Friedland i polskich z Sulęcina. 
Zwiększenie wiedzy z zakresu 
wędkarstwa w Niemczech i 
Polsce, promocja wędkarstwa 
w Euroregionie, wymiana do-
świadczeń w prowadzeniu kół, 
organizowaniu zawodów oraz 
w prowadzeniu działań zary-
bieniowych na terenach dzia-
łania kół  wędkarskich w part-
nerskich miastach. Co roku 
takie zawody organizuje inne 
miasto partnerskie. W tym 
roku wędkarzy z partnerskich 
miast gościł Sulęcin.

W sobotę 23 czerwca na jez. 
Ostrowskim odbyły się Za-
wody Wędkarskie o „Puchar 

Przyjaźni Partnerskich Miast”, 
w których udział wzięły trzy-o-
sobowe drużyny wędkarskie 
z miast partnerskich. Zawo-
dy odbyły się przy zmiennej 
pogodzie w miłej atmosferze 
wędkarskich zmagań z ryba-
mi. Zakończenie zawodów 
odbyło się na spotkaniu w 
Hotelu HETMAN w Sulęcinie, 
gdzie zwycięzcom zostały 
wręczone dyplomy i statu-

etki oraz przechodni Puchar 
Przyjaźni Partnerskich Miast. 
Każdy uczestnik zawodów 
otrzymał statuetkę i nagrodę 
rzeczową. Zwycięską drużyną 
w roku 2018 została drużyna z 
Sulęcina, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Schadow – repre-
zentująca Friedland, trzecie – 
Beeskow I, czwarte – Beeskow 
II. Puchar za największą rybę 
otrzymał Sławomir Matelski z 

Sulęcina. 
Indywidualnie -  miejsca po-

szczególnych uczestników za-
wodów:
1. Sekuła Ryszard - Koło Nr 1 

Sulęcin – 8300 pkt
2. Matelski Sławomir – Koło 

Nr 1 Sulęcin – 6270 pkt
3. Sobczak Paweł – Koło Nr 1 

Sulęcin – 6080 pkt
4. Werner Mario – Koło Be-

eskow I – 2110 pkt

5. Krüger Diana – Koło Scha-
dow – 17860 pkt

6. Seidler Harald – Koło Scha-
dow – 1140 pkt

7. Kiesel Manfred – Koło Be-
eskow II – 910 pkt

8. Pazig Rosemarie – Koło Be-
eskow II – 880 pkt

9. Straszewski Roswitta – 
Koło Schadow – 680 pkt

10. Gierke Aleksandra – 
Koło Beesow I – 640 pkt

11. Straszewski Martin – 
Koło Beeskow II – 530 pkt

12. Gierke Michael =- Koło 
Beeskow I – 200 pkt.

Po wręczeniu nagród, dy-
plomów i statuetek burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart 
przekazał metalową rybę, 
będącą symbolem Między-
narodowych Zawodów Miast 
Partnerskich, Prezesowi Koła z  
Schadow – Haraldowi Seidler 
będącemu przedstawicielem 
Friedland, które to miasto bę-
dzie gospodarzem Zawodów 
w 2019 roku. 

Tekst: R. Stachowiak, 
foto. G. Gregoryński
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Z okazji zbliżającego się 
zakończenia roku szkolne-
go 2017/2018 uczniów klas 
gimnazjalnych przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie, 19 
czerwca odbył się coroczny 
„Bal Gimnazjalny 2018”.

W uroczystych strojach w 
balu zorganizowanym przez 

Bal gimnazjalistów 2018
Radę Rodziców uczestniczyli 
uczniowie klas trzecich oraz 
ich wychowawcy. Klasa IIIA 
wychowawca Karina Ma-
kowiecka, klasa IIIB wycho-
wawca Monika Konopko, 
klasa IIIC wychowawca Re-
nata Majcher, klasa IIID wy-
chowawca Krzysztof Kopij i 
klasa IIIE wychowawca Anna 

Pawluczenko.
Uroczystość poprzedziła 

piosenka „Niech żyje bal” z 
repertuaru Maryli Rodowicz 
w wykonaniu uczennicy Ju-
lii Makowieckiej oraz trady-
cyjny polonez w choreogra-
fii Witolda Hutyry, w którym 
wystąpili abiturienci repre-
zentujący każdą klasę.

W podziękowaniu za lata 
nauki i wsparcie, uczniowie 
wręczyli swoim wychowaw-
com oraz zaproszonym go-
ściom wiązanki kwiatów.

Na zaproszenie odpowie-
dzieli swoją obecnością dy-
rektor Szkoły Izabela Hu-
tyra, zastępca Burmistrza 
Sulęcina Iwona Walczak, 

przewodnicząca Rady Ro-
dziców Małgorzata Góra 
oraz proboszcz Parafii Sulę-
cin ksiądz Piotr Mazurek.

Tekst i foto. Maciek Barden
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Echa Lubuskich Kniei

Kontynuując rozpoczęty w poprzed-
nich numerach Przekroju Lokalnego te-
mat posugiwania się językiem łowiec-
kim, w tym numerze przedstawiamy 
słownictwo na literę D i E

Darniak - samiec sarny (rogacz) o wy-
bitnie słabych parostkach i małej tuszy.
Dławienie - duszenie zwierzyny przez 
drapieżniki czworonożne.
Dolny wiatr - charakterystyczny spo-
sób pracy psa myśliwskiego, z głową 

Posługiwanie się językiem łowieckim (cz.3)
przy ziemi.
Dołowanie - umieszczanie strzałów po-
niżej miejsca celowania.
Dryling - trójlufowa broń myśliwska o 
różnym układzie luf.
Dubeltówka - śrutowa broń myśliwska 
o dwóch lufach ułożonych poziomo 
obok siebie.
Dublet - ustrzelenie dwóch sztuk zwie-
rzyny dwoma kolejnymi strzałami.
Dwudziestak - jeleń byk o dziesięciu 
odnogach na jednej tyce.

Dwudziestka - myśliwska broń śruto-
wa kaliber 20.
Dwunastak - jeleń byk o sześciu odno-
gach na jednej tyce.
Dwunastka - myśliwska broń śrutowa 
kaliber 12.
Dwururka - inaczej dubeltówka.
Dyndać - o lisie, borsuku wilku lub je-
nocie - biec truchtem.
Dziesiątak - jeleń byk o pięciu odno-
gach na jednej tyce.
Dzikarz - pies myśliwski używany do 

polowań na dziki.
Dziwerówka - strzelba myśliwska o 
lufach wykonanych ze stali damasceń-
skiej.
 
E
Ekspres - łamana broń myśliwska kulo-
wa o dwóch lufach.
Elaboracja - własnoręcznie wykonywa-
nie śrutowej amunicji myśliwskiej.
Eżektor - wyrzutnik łusek w myśliwskiej 
broni łamanej.

Tradycja i zwyczaje łowieckie

Stowarzyszenie Nowoczesnego Łowiectwa „Pasjonaci” zorganizowało akcję charytatywną dla Moniki i Marleny z Drezdenka. W czasie fe-
stynu myśliwi z pomocą wielu dzielnych wolontariuszy zaserwowali burgery z dzika. W 2 godziny wydanych zostało 200 burgerów i udało się 
uzbierać ponad 2000 zł na leczenie mieszkanek Drezdenka.

Dla Moniki i Marleny
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Stypendia Burmistrza rozdane
SULĘCIN 

Na podstawie złożonych 
wniosków 18 czerwca 2018 
roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Stypendialnej w skła-
dzie: przewodnicząca Iwona 
Walczak oraz członkowie: Ry-
szard Nowicki, Izabela Hutyra, 
Monika Kołodnicka, Edyta Ja-
kóbczak i Teresa Mazur, która 
działając na podstawie Uchwa-
ły nr XLIII/258/10 Rady Miej-
skiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 
2010 roku w sprawie zasad 
udzielania stypendiów za wy-
niki w nauce i inne osiągnięcia 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum, których organem 
prowadzącym jest Gmina Su-
lęcin, Komisja Stypendialna 
rozpatrzyła wnioski i przyzna-
ła stypendia następującym 
uczniom:

za wybitne osiągnięcia na-
ukowe:

Julii Grygorcewicz, Vikto-
rii Schön, Zuzannie Rajman, 
Martynie Olejniczak, Weronice 
Lencewicz, Filipowi Molewskie-
mu, Dawidowi Nowakowi, Kac-
prowi Hartmanowi, Karolinie 
Koszeli, Filipowi Banasiakowi, 
Agnieszce Wartownik ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie.

Pawłowi Amborskiemu, Ja-
kubowi Kruzińskiemu, Piotrowi 
Przybylskiemu, ze Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Olimpij-

W sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 20 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie uczniom gimnazjum i szkół podstawowych 
w gminie, stypendiów Burmistrza Sulęcina.

czyków w Sulęcinie.
Aleksandrze Gromek, Karo-

linie Jakóbczak ze Szkoły Pod-
stawowej im. Żołnierza Polskie-
go w Wędrzynie.

Janowi Forbotko ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Stra-
żaków w Trzemesznie Lubu-
skim,

za osiągnięcia w nauce:
Alicji Górczak, Nikoli Sob-

czak, Piotrowi Wróżbitowi, Julii 
Makowieckiej, Cyprianowi Za-
wadzkiemu ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1  im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie,

za osiągnięcia sportowe:

Gabrieli Góra, Jakubowi Gór-
skiemu, Natalii Czułowskiej, 
Magdalenie Cerbin ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie,

Michałowi Petlikowi, Janowi 
Czernia, Michałowi Cychow-
skiemu, Bartłomiejowi Woj-
ciechowskiemu, Agnieszce 
Nowak ze Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków w 
Sulęcinie,

Michałowi Dąbrowskiemu, 
Kamilowi Melanowiczowi ze 
Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Strażaków w Trzemesznie 
Lubuskim.

Wyróżnienia specjalne 
otrzymali:

Oliwier Mazurek ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie,

Jakub Grygorcewicz, Mar-
tyna Milke, Bartłomiej Woj-
ciechowski, Paweł Musin, ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Su-
lęcinie,

Oskar Bęben ze Szkoły Pod-
stawowej im. Żołnierza Polskie-
go w Wędrzynie,

Wiktoria Tymczyn ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Stra-
żaków w Trzemesznie Lubu-
skim.

Wszystkim stypendystom 
i nagrodzonym w obecności 
rodziców, opiekunów i dyrek-
torów szkół, certyfikaty i listy 
gratulacyjne wręczył burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak.

W części artystycznej wy-
stąpiły solistki Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 
pod kierunkiem artystycznym 
Waldemara Handzelewicza.

Tekst i foto. Maciek Barden   



  
18 nr 7(79)/2018 lipiec 2018

Na sygnale

Potrącił 3 osoby i uciekł z 
miejsca zdarzenia
Do bardzo groźnego zdarze-
nia drogowego doszło na jed-
nej z ulic Sulęcina. W nocy z 
soboty na niedzielę (7/8 lipca) 
troje mężczyzn poruszało się 
lewą stroną jezdni. Z niewyja-
śnionych przyczyn kierujący 
pojazdem osobowym wjechał 
w grupę przechodniów, po 
czym pieszo zbiegł z miejsca 
zdarzenia. Przypadkowe osoby 
wezwały karetkę pogotowia. 
Mężczyźni zostali przetranspor-
towani do szpitala w Sulęcinie. 

Dwóch z nich było nieprzytom-
nych. Ich stan okazał się na tyle 
poważny, że następnie przewie-
zieni zostali do szpitali w Go-
rzowie Wlkp. i Słubicach. Trzeci 
z nich, po udzieleniu niezbęd-
nej pomocy medycznej opuścił 
placówkę zdrowia. Obrażenia 
jakich doznali mężczyźni spra-
wiły, że zdarzenie zakwalifiko-
wano jako wypadek drogowy. 
Posiadali oni liczne złamania i 
stłuczenia. Do działania wkro-
czyli sulęcińscy policjanci. 
Funkcjonariusze rozpoczęli 
czynności zmierzające do od-
tworzenia przebiegu zdarzenia, 
a co najistotniejsze ustalenia, 
kto kierował pojazdem osobo-
wym. Mundurowi zabezpieczyli 
miejsce wypadku. Szczegółowe 

rozpytanie świadków zdarzenia 
oraz własne ustalenia, nakiero-
wały policjantów do miejsca, 
w którym mógł przebywać 
domniemany sprawca. Nad ra-
nem funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę, który najprawdo-
podobniej potrącił przechod-
niów. W chwili zatrzymania 
29–latek znajdował się pod wy-
raźnym wpływem alkoholu. 
Kontakt z nim był utrudniony. 
Nie był on w stanie określić czy 
kilka godzin wcześniej kierował 
pojazdem osobowym. Niezbęd-
ne było przeprowadzenie bada-
nia krwi na zawartość alkoholu. 
Gdy mężczyzna wytrzeźwiał 
został przesłuchany. Przyznał 
się do stawianych mu zarzutów. 
Odpowie on za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w sta-
nie nietrzeźwości, spowodowa-
nie wypadku drogowego oraz 
ucieczkę z miejsca zdarzenia. 

Wobec 29–latka sąd na wnio-
sek prokuratury zastosował trzy 
miesięczny areszt. Mężczyźnie 
grozi kara pozbawienia wolno-
ści. Stracił on również upraw-
nienia do kierowania.

Szalony motocyklista
W piątek (29 czerwca) na jednej 
z ulicy Krzeszyc policjanci su-
lęcińskiej drogówki zauważyli 
motocyklistę. Mieli oni podej-
rzenie, że kierującym może być 
mężczyzna, który nie posiada 
uprawnień do kierowania. Użyli 
sygnałów świetlnych i dźwięko-
wych, jednak motocyklista ani 
myślał się zatrzymać. Przyśpie-
szył próbując zgubić policyj-
ny radiowóz. Podczas ucieczki 
złamał szereg przepisów dro-
gowych, co w konsekwencji 
doprowadziło do kolizji. Męż-
czyzna stracił panowanie nad 
pojazdem i uderzył w tył po-

przedzającej go osobówki. Na 
szczęście nikomu z uczestni-
ków zdarzenia nie stało się nic 
poważnego. Biorąc pod uwagę 
brawurę, z jaką poruszał się mo-
tocyklista mogło się to skończyć 
tragicznie. Policjanci nie pomy-
lili się co do swoich podejrzeń. 
Sprawca szaleńczej ucieczki 
okazał się im dobrze znany. 32–
latek posiadał aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Do niechlubnej listy 
przewinień mężczyzny dojdzie 
złamanie zakazu sądowego, 
niezatrzymanie się do kontro-
li oraz szereg wykroczeń dro-
gowych. O wymiarze kary dla 
mieszkańca powiatu sulęciń-
skiego zadecyduje sąd. 

Źródło: st. post. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w 

Sulęcinie

Sesja połączonych rad
SULĘCIN 

W I połączonej sesji Młodzieżowej Rady 
Miasta oraz Sulęcińskiej Rady Seniorów, 
jako organów doradczych burmistrza Su-
lęcina, która odbyła się 8 czerwca w sali 
narad Urzędu Miejskiego, wstępnie prze-
wodniczył burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart z udziałem zastępcy burmistrza 
Iwony Walczak.

Burmistrz Dariusz Ejchart odpowiadał 
na zadane pytania przez radnych oby-
dwu rad, jak również przekazał radnym 
informacje z dotychczasowych działań na 
rzecz gminy i miasta.

Zastępca burmistrza przedstawiła rad-
nym sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy Sulęcin za rok 2017.    

W dalszej części sesji przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołaj Ko-
nopko zapoznał zebranych z porządkiem 
obrad, który został przyjęty jednogło-
śnie. Przedstawił również sprawozdanie 
z obecności Prezydium Rady w ostatniej 
sesji Rady Miejskiej oraz zaproponował 
utworzenie dwóch komisji. Społeczno-
-edukacyjnej i kulturalno-sportowej, 
które wspierałyby Prezydium w realizacji 
celów wyznaczonych przez Młodzieżową 
Radę Miejską.

W trakcie obrad Sulęcińska Rada Senio-
rów i Młodzieżowa Rada Miejska wyraziły 
wolę i chęć współpracy.

Po wakacjach na sesje będą zaprasza-

ni goście, m.in. dyrektor Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury oraz dyrektorzy szkół. 

Radni wyznaczyli, jako swojego przed-
stawiciela Oliwiera Mazurka do uczestnic-
twa w sesji Rady Powiatu i upoważnili do 
zadania pytania w sprawie istniejącego 

liceum przy Zespole Szkół Licealnych i 
Zawodowych.  

Kolejna sesja została zaplanowana na 
miesiąc sierpień.

Tekst i foto. Maciek Barden  
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Odsłonięto tablicę poświęconą 
pomordowanym kresowiakom

Taki napis widnieje na tablicy 
usytuowanej i poświęconej 11 
lipca 2018 r. przed kościołem 
pw. Św. Mikołaja w Sulęcinie.

- W Sulęcinie mieszkają byli 
mieszkańcy i potomkowie prze-
siedleńców z Kresów Wschod-
nich. Miałem pięć lat, gdy opu-
ściłem strony rodzinne moich 
rodziców. Mi, mojej żonie i znajo-
mym udało się przeżyć. Ale wielu 
zostało pomordowanych. Cieszę 
się, że po tylu latach mają oni w 
Sulęcinie swoje miejsce pamięci 
– powiedział Stanisław Czak, 
prezes Stowarzyszenia Kreso-
wian w Sulęcinie.

„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”
Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego w latach 1939-1947 

na Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich 
przez zbrodnicze organizacje ukraińskich nacjonalistów.

Zginęli za to, że byli Polakami. Cześć Ich Pamięci.
W 75 rocznicę Krwawej Niedzieli – apogeum zbrodni.

Mieszkańcy miasta i gminy Sulęcin
Sulęcin 11 lipca 2018 r.

Inicjatywę odsłonięcia tabli-
cy oraz zbiórką środków zor-
ganizowało Stowarzyszenie 

Pamięć i Tożsamość z Sulęcina.

Tekst i foto. Adam Piotrowski
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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

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

LIPIEC
16.07-22.07 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
23.07-29.07 - Apteka “Lub-Farm” przy  
ul. Kościuszki 3

SIERPIEŃ
30.07-05.08 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy  
ul. Witosa 1 
06.08-12.08 - EURO APTEKA przy  
ul. Poznańskiej 4
13.08-19.08 - Apteka “Konwalia” przy  
ul. Kościuszki 16

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w 
czasie nocnym od poniedziałku do 
piątku od  21.00 do 8.00 dnia następ-
nego, w sobotę w godzinach 21.00 
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia nas-
tępnego.

PRZEKRÓJ POLECA:

RYBY MAJĄ GŁOS

W ostatnią sobotę czerwca 2018 roku Za-
rząd Koła PZW Nr 3 „Gumoplast” w Sulęcinie, 
zorganizował zawody wędkarskie i piknik 
rodzinny z okazji jubileuszu 50-lecia swoje-
go istnienia.

Zawodników i gości przywitała prezes 
Koła. Świętowanie, któremu towarzyszy-
ła piękna, słoneczna pogoda rozpoczęto 
wcześnie rano zawodami wędkarskimi, oto 
wyniki:

I miejsce- Jan Sywulski - 3890 pkt.,
II miejsce- Mirosław Andrzejczak - 3380 pkt.,
III miejsce- Zbigniew Płonka - 1720 pkt.

Największą rybę, lina o wadze 940 g, zło-
wił Mirosław Andrzejczak.

Uroczystość nad jeziorem Ostrowskim 
uświetniły gry i zabawy dla najmłodszych 
i tych starszych uczestników pikniku. Tego 
wyjątkowego dnia nie mogło zabraknąć pu-
charów, dyplomów i podziękowań. Z okazji 
jubileuszu zasłużeni wędkarze oraz najbar-
dziej aktywni członkowie Koła zostali nimi 
uhonorowani. Uroczystość zakończyło pa-
miątkowe zdjęcie.

Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani 
ciepłym posiłkiem i zimnymi napojami, każ-
dy zawodnik otrzymał nagrodę rzeczową 
i pamiątkowe upominki.

Zarząd Koła PZW Nr 3 „Gumoplast” w Sulę-
cinie dziękuje wszystkim sympatykom węd-
karstwa za przybycie na obchody 50-lecia.

Życzymy wszystkim, aby jubileusz 
50-lecia Naszego Koła stał się okazją do 
satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, 
a niewątpliwe sukcesy stanowiły zachętę 
do dalszej pracy dla dobra społeczności 
wędkarskiej.

W imieniu Zarządu Koła serdecznie po-
zdrawiamy członków Koła i ich rodziny.

Prezes Koła Czesława Anna Demko.

50-lecie Koła „Gumoplast”


