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CENTRUM
SKLEPY

SZYK
Sulęcin ul.  Kościuszki 26

WENUS

>> cd. na s. 6

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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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!
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Sulęcin, ul. Pineckiego 1
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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
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Wysyp inwestorów
POWIAT SULĘCIŃSKI „Mayland”, produkcja łóżek i produkcja oleju napędowego z węgla 
brunatnego. Trzy firmy chcą zainwestować na terenie powiatu. 

Park rozrywki pod Kownatami
Od kilku lat głośno mówi się o 
projekcie pn. Holiday Park Kow-
naty. Na łamach Przekroju pisa-
liśmy o inwestycji już w połowie 
2012 roku. Po ponad trzech la-
tach pesymiści dawno zwątpili o 
powodzeniu planów holender-
skiej spółki United Momentum 
Group, która jest w posiadaniu 
207 ha ziemi pomiędzy Torzy-
miem a Kownatami. Faktycznie, 
od pierwotnych planów jest już 
spore opóźnienie, ale mam wra-
żenie, że drobnymi kroczkami 

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ostatnio gmina Sulęcin. Na jej obszarze 
chcą zainwestować dwie firmy – jedna w samym Sulęcinie, druga pod Wielowsią. 
W sąsiednich gminach również aktualne są duże projekty.  

sprawy idą do przodu. W ubie-
głym roku pojawił się pierwszy 
inwestor – belgijska firma Plop-
sa, która chce pod Kownatami 

stworzyć „Mayaland”, czyli „Kraj 
Mai” (tej bajkowej rzecz jasna). 
W części parku poświęconej Mai 
powstaną huśtawki, karuzele, 
kolejki górskie i place zabaw w 
kształcie kwiatów czy truskawek 
– wszystko rodem z bajki o małej 
pszczółce. Na każdym kroku go-
ściom będą towarzyszyć Gucio, 

KOLEKCJONER KUPI:

Monety; Zegarki; Złoto; 
Srebro; ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

7
SIBIÑSKA

Kandydat do Sejmu RP
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Czy wszystkie planowane w powiecie inwestycje dojdą so skutku? 
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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

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Najnowsze:
mieszkanie w Lubniewicach
7 działek budowlanych - Lubnie-
wice
dom bliźniak w Lubniewicach
gospodarstwo rolne – Trzemesz-
no
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
dom w Ostrowiu
domy szeregowe -Sulęcin ul. Mły-
narska
działka przy ul. Miodowej
pawilon handlowy ul. Żeromskie-
go

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, sklep ul. Ko-
ściuszki, hala w Ostrowiu, 

Do wynajęcia:
mieszkanie 2-pokojowe
mieszkanie 3-pokojowe 
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,

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

Biuro Nieruchomości 
LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! od 
zaraz 730 497 771

Sprzedam dom w stanie su-
rowym zamkniętym o pow. 
190 m2 (część powierzchni 
wykończona!). Cena 250 tys. zł. 
Tel. 697 660 706. Sulęcin.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul. 
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET 
ul. 3 Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe 
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)

SMS-owe prawybory
Śmieszą mnie prawybory pro-
wadzone przez jedyny regio-
nalny dziennik z nazwą wo-
jewództwa w tytule. Wyniki 
popularności kandydatów nie-
wiele mają wspólnego z rzeczy-
wistością. Dlaczego? Ponieważ 
o liście zwycięzców decyduje 
w głównej mierze ilość przesła-
nych płatnych SMS-ów (jedyne 
2,46 zł + VAT). Pretendenci do 
stołków na Wiejskiej zacisnęli 
zęby i ślą widomości, byle tylko 
ich nazwisko pojawiło się wyżej 
w rankingu. Zastanawia mnie, 
czy ktoś jeszcze oprócz zna-
jomych i rodziny kandydatów 
bierze udział w tej farsie. Jakby 
nie było najbardziej zyskuje na 
tym gazeta. Kasy na koncie. 

Czarna owca w Kościele
Świat przewraca się do góry 
nogami. Nijaki Krzysztof Cha-
ramsa mieniący się księdzem, 
do niedawna urzędnik Kon-
gregacji Nauki Wiary (dawnej 
Inkwizycji) oświadczył publicz-
nie w Rzymie, że jest gejem. 
To niejedno jego przewinienie 
wobec Boga i Kościoła, bo przy-
znał się też, że ma chłopaka, a 
zatem złamał celibat. W trakcie 
wywiadów przed kamerami te-
lewizji z całego świata misiał się 
ze swoim partnerem. Był całko-
wicie wyluzowany i uśmiechał 
się, jakby oświadczał, że spóźnił 
się na mszę, bo zaspał. Oprócz 
ostentacyjnego coming outu 
K. Charamsa wysunął żądania 

anulowania kilku dokumentów i 
punktów nauczana mówiących 
o homoseksualizmie w Kościele. 
Wszystkie dziesięć postulatów 
byłego papieskiego urzędnika 
dotyczą innej niż prawidłowa 
orientacji seksualnej, jakby przez 
18 lat kapłaństwa tylko to zosta-
ło mu w głowie. Zamiast pokory i 
wiary - pycha i zdrada. 

Wielka wędrówka ludów
Ludność Europy środkowo-
-wschodniej przesuwa się na za-
chód. W Polsce trend emigracyj-
ny jest coraz silniejszy. Tylko w 
2014 r. z kraju wyjechało 124 tys. 
osób. Według GUS pod koniec 
ubiegłego roku poza granicami 
kraju przebywało 2 mln 320 tys. 
Polaków. Najwięcej wyjechało 
do Wielkiej Brytanii, Niemiec i 
Irlandii. Tam nadal mogą zarobić 
kilkakrotnie więcej niż w kraju. 
Rynek jednak długo nie wytrzy-
ma pustki. By ratować sytuację 
Polscy pracodawcy na wolne sta-
nowiska ściągają pracowników 
ze wschodu (98 proc. to Ukraiń-
cy). Tylko w pierwszym kwartale 
tego roku pozwolenie na pracę w 
naszym kraju otrzymało ponad 
400 tys. Ukraińców. Czy Polscy 
emigranci będą wracać do kraju? 
Ok. 20 proc. wraca do roku czasu. 
Coraz więcej osób jednak długo-
trwale zamieszkuje na zachód 
od Odry. Najczęściej twierdzą, że 
nie mają do czego wracać. I coś 
w tym chyba jest, bo żadna opcja 
polityczna w trwającej kampanii 
parlamentarnej powrotu im nie 

proponuje.

SMOG okiełznany
Co roku z powodu zanie-
czyszczeń powietrza umiera 
w Polsce 45 tys. osób. Liczba 
ofiar smogu może się jednak 
zacząć zmniejszać. Prezydent 
podpisał ustawę „antysmogo-
wą”, która daje szansę walki 
o czyste powietrze. Smog to 
wbrew pozorom problem nie 
tylko dużych miast. Według cy-
klicznych badań jakości powie-
trza małe miasta powiatowe 
w Lubuskiem w szczytowych 
momentach grzewczych są 
pełne śmiercionośnych pyłów. 
Mieszkańcy Sulęcina, Między-
rzecza, Kostrzyna nad Odrą czy 
Słubic w czasie mrozów nieraz 
poruszają się w dymie jak we 
mgle. Powodem są najczęściej 
palone w piecach śmieci i źle 
wyregulowane kotły węglowe. 
Kolejny krok należy do samo-
rządowców. Miejmy nadzie-
je, że wymyślą odpowiednie 
przepisy i znajdą pieniądze na 
walkę z czarnym dymem wy-
dobywającym 
się z niektó-
rych miejskich 
kominów.

Pożyczka, chwilówka dla 
każdego. dojeżdżamy 
696043055

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

Kornelii i Kamilowi Kara-
tysz z Sulęcina moc życzen 

na nowej drodze życia 
skladają goście weselni

Zatrudnię personel 
sprzątający z grupą 
lub orzeczeniem o 

niepełnosprawności
tel. 660 567 153

minął miesiąc

Tłumacz, artysta-malarz 
Edward Diłanian przyj-
muje zamówienia na 
tłumaczenia (niemiecki, 
rosyjski, angielski) oraz 
malowanie obrazów (do-
wolne tematy, rozmiary, 
techniki). Najwyższa ja-
kość, dostępne ceny. 
Tel. 885 049 835

Wynajmę mieszkanie 48m2 w 
bloku w Sulęcinie (ul. E. Plater): 
2 pokojowe z kuchnią, łazienką i 
balkonem. 
Mieszkanie jest w pełni umeblo-
wane i wyposażone w AGD. 
Najemcy bez małych dzieci i 
zwierząt. 
Kontakt: 500110715
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

tel. 601 71 55 44
email: stolpol@wp.pl
www.stolpol.net.pl

Czas wyborów

tel. 885 503 977

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

więcej informacji na s. 19

JUŻ OTWARTA!

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

25 października odbędą się trze-
cie w przeciągu roku wybory 
ogólnokrajowe. Po samorzą-
dowcach i prezydencie przy-
szedł czas na demokratyczne 
wyłonienie przedstawicieli do 
polskiego parlamentu. Zareje-
strowało się siedem komitetów 
ogólnopolskich. O 460 miejsc w 
Sejmie będzie ubiegać się 7899 
kandydatów, a o 100 foteli se-
natorskich 425 kandydatów. Na 
ulicach miast i wsi widać, że na 
dobre rozpoczęła się kampania. 
Pojawiły się banery, plakaty, a 
w skrzynkach pocztowych znaj-
dujemy ulotki. Jest zatem w kim 
wybierać. Czytam nazwiska na 
listach i znajduję na nich wiele 
znanych i zacnych osób. Jednak 
myślę, że nie oddam głosu na 
kogoś z zewnątrz – Gorzowa, 
Słubic czy Zielonej Góry. Powin-
niśmy oddać i poprzeć kogoś z 
„naszych” kandydatów. W końcu 
swój to swój. Do końca tej ka-
dencji Sejmu mamy w Sulęcinie 
posła – panią Bożenę Sławiak i 

korzystali oraz korzystają na tym 
wszyscy, bez względu na sympa-
tie polityczne. B. Sławiak w tych 
wyborach jednak nie startuje. 
Przeanalizowałam zatem listy z 
kandydatami i odnalazłam na 
nich osoby pochodzące z tere-
nu naszego powiatu. W wyborze 
wzięłam pod rozwagę te ugru-
powania, które mają realną szan-
sę przekroczyć próg wyborczy 
i wprowadzić posłów. Dlatego 
przyglądnęłam się w szczegól-
ności dwóm komitetom wybor-
czym: Prawu i Sprawiedliwości 
oraz Platformie Obywatelskiej 
RP.
Na listach PiS na pozycji numer 
15 znajduje się pani Gabriela 
Trzpis. Startowała kilka razy w 
wyborach samorządowych nie 
odnosząc sukcesu. Nie zasiadała 
w radach struktur samorządo-
wych. Jest mało znana szersze-
mu środowisku. 
Na liście PO RP, także na pozy-
cji nr 15 znajduje się Tomasz 
Prozorowicz. Z wykształcenia 

prawnik, posiadający spore do-
świadczenie samorządowe. Był 
radnym Rady Miejskiej, a w ostat-
nich wyborach uzyskał mandat 
radnego Rady Powiatu Sulęciń-
skiego. Obecnie jest członkiem 
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego. 
Osoba z pewnym już dorobkiem, 
doświadczeniem i wiedzą. 
Z tych dwóch przytoczonych 
osób dla mnie wybór jest prosty. 
Doświadczenie, fachowa wiedza 
i dotychczasowa skuteczność 
przemawiają za T. Prozorowi-
czem. Decyzja należy jednak do 
Państwa. 
 Iwona Stelmaszek

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!

PAWILON HANDLOWY 
NA KOPERNIKA
(dawny ADI)

733 366 707

Na terenie SULĘCINA - 
transport gratis

pon. - czw. 11.00 - 21.00
piątek 11.00 - 22.00
sobota 13.00 - 22.00

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

NC +  59 kanałów już za 19.90!Idź na WYBORY!
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Tylko u nas! Gama BIo produkTów oraz oferTa polskIch producenTów!

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8

GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY 
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27

MINI GAMA – JEDENASTKA 
Poznańska 13b

MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA 
UL. Kilińskiego 2b

SKLEP DZIESIĄTKA ul Wiejska 23

SKLEP JUBILAT – FLORINA ul. Ko-
ściuszki 38

poluB nas na faceBooku!

www.faceBook.com/spolemsulecIn

Mleko 
Mleczna 
Zagroda
1,5%

Ksylitol
Santini
250 g

Kawa Jacobs 
Kronung 
mielona

250 g
888 zł

Toffifee

199 zł

699 zł

1169 zł

Do Sulęcina przyjechało aż 20 
formacji artystycznych domów 
pomocy społecznej - z Turska, 
Kożuchowa, Wschowy, Rokitna, 
Jordanowa, Kostrzyna n/Odrą, 
Glińska, Trzebiechowa, Dobie-
gniewa, Toporowa, Szczawna, 
Miłowic, Gorzowa Wielkopol-
skiego, Międzyrzecza, Lubska, 
Skwierzyny i Kamienia Wielkie-
go. 
Całodzienną imprezę rozpoczął 
hymn festiwalu w wykonaniu 
zespołu ,,Nie dajmy się” z Domu 
Pomocy Społecznej w Tursku, po 
czym aż do godziny 18 mieliśmy 
okazję oglądać występy wszyst-
kich uczestników Festiwalu. Nie 

sposób opisać radości, która 
towarzyszyła występującym na 
scenie ale także na widowni. 
Zaangażowanie i praca, którą 
pensjonariusze DPS-ów włożyli 
w prezentacje, poświęcony czas 
i to, jak bardzo takie spotkania są 
dla nich ważne, było doskonale 
widać nie tylko po wspaniałych 
występach ale także wtedy, kie-
dy dobrze się bawili po całym 
dniu artystycznych przeglą-
dów. Po 8 godzinach zmagań 
uczestnikom nie tylko nie znikał 
uśmiech z twarzy, pełni energii 
bawili się do samego końca. Przy 
muzyce DJ Tomka sala zapełniła 
się tańczącymi. Atmosfera była 

SULĘCIN

Pensjonariusze DPS-ów śpiewali i tańczyli w SOK
18 września w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się XXII Festiwal Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego 
Tursk 2015 pod patronatem wojewody lubuskiego Katarzyny Osos.

wyjątkowo ciepła i rodzinna. Nie 
dało się jednak ukryć panujące-
go napięcia tuż przed ogłosze-
niem przez jury wyników zma-
gań. W kategorii instrumentalno 
– wokalnej Grand Prix Festiwalu 
powędrowało w ręce miesz-
kańców, pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Dobie-
gniewie. W kategorii teatralno – 
tanecznej zwyciężył zespół DPS 
z Kożuchowa. Jury przyznało 
także nagrodę w konkursie ,,Naj-
zabawniejszy okrzyk biesiadny” 
– zwycięski okrzyk usłyszeliśmy 
od podopiecznych DPS w Gliń-
sku. Gratulujemy!

Ewa Kaczmarzyk

Powodem tej sytuacji są samo-
chody zaparkowane wzdłuż ul. 
Kościuszki bez zachowania od-
ległości 10 m od skrzyżowania z 
ul. Krótką. Ustawione po prawej 
stronie ściśle koło siebie auta 
nie pozwalają zobaczyć, czy od 
strony centrum nadjeżdża inny 
uczestnik ruchu. Żeby być pew-
nym, że droga jest wolna trzeba 
wyjechać prawie na środek dro-
gi. Tym samym narażamy się na 
uderzenie innego samochodu w 

SULĘCIN

Kierowcy nie przestrzegają przepisów
Już kilku mieszkańców Sulęcina skarżyło nam się na bardzo trudny wyjazd z ulicy 
Krótkiej na Kościuszki. Sprawdziliśmy. Faktycznie, widoczność przy włączaniu się do 
ruchu jest bardzo zła.

bok naszego auta. 

Policja dostrzega problem
W sprawie skrzyżowania zwró-
ciliśmy się z zapytaniem do Po-
wiatowej Komendy Policji w 
Sulęcinie. Zaproponowaliśmy 
ustawienie lustra przy wyjeździe 
z ul. Traugutta, dzięki któremu 
kierowcy wiedzieliby, czy z pra-
wej strony nadjeżdża jakiś inny 
pojazd. W odpowiedzi Alina Sło-
nik z KPP w Sulęcinie zapewniła, 

że w celu poprawy bezpieczeń-
stwa w tym miejscu Komenda 
zwróci się do administratora 
drogi –gminy Sulęcin o umiesz-
czenie w odległości 10 m od 
skrzyżowania znaku poziomego 
P-21. Jest to znak wyłączający 
z ruchu część pasa nazywany 
przez kierowców „martwym po-
lem”. Dodatkowo złożą wniosek 
o postawienie w okolicy sklepu 
„Katarzyna” znaku A-6a ozna-
czającego skrzyżowanie z dro-

gą podporządkowaną po obu 
stronach. W opinii policjantów 
takie rozwiązanie powinno zdy-
scyplinować kierowców do prze-
strzegania zakazu parkowania w 

odległości 10 m od skrzyżowania 
z ul. Krótką. Jeżeli tak się stanie, 
lustro nie będzie potrzebne.

Red.

Przynajmniej dwa auta przy tym skrzyżowaniu stoją nieprawidłowo
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Konkurs „Firma Roku” wystartował
POWIAT SULĘCIŃSKI

Organizatorami konkursu Firma 
Roku są Związek Pracodawców 
„Przedsiębiorczość” i Starostwo 
Powiatowe w Sulęcinie w part-
nerstwie z Przekrojem Lokalnym.

Przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu sulęcińskiego mogą ubiegać się 
o tytuł „Firma Roku”. By wziąć udział w konkursie należy do 30 października złożyć 
wypełniony formularz.

Do konkursu będą mogli przystą-
pić wszyscy przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność co najmniej 
od 1 stycznia 2013 r. Regulamin 
i formularz konkursowy można 

pobrać na stronie Starostwa Po-
wiatowego: www.powiatsulecin-
ski.pl lub otrzymać mailem po 
zgłoszeniu zapotrzebowania do 
Marcina Tołoczko (zpprzedsie-

biorczosc@gmail.com), pełno-
mocnika organizatora.  
Wypełnione formularze kon-
kursowe firmy mogą dostarczać 
papierowo do siedziby Biura 
Związku przy ul. Emilii Plater 4 w 
Sulęcinie lub przesyłać skan ma-
ilem na adres:  zpprzedsiebior-
czosc@gmail.com . Formularze 
należy dostarczać między 12 a 
30 października. Oficjalnie roz-
strzygnięcie konkursu odbędzie 
się 9 listopada podczas uroczy-
stej gali. 

Zwycięska firma otrzyma Złotą 
Statuetkę oraz możliwość za-
siadania w kapitule konkursu w 
kolejnej edycji. Będzie też mo-
gła używać tytułu Firma Roku w 
swoich materiałach promocyj-
nych. Jedną z głównych nagród 
w konkursie jest kampania rekla-
mowa w Przekroju Lokalnym o 
wartości 1500 zł. 

Adam Piotrowski

Przygotowaniem obchodów i zjazdu zajmuje się Komitet or-
ganizacyjny wraz z dyrektorem szkoły. Uroczystości w dniu 7 
listopada rozpoczną się o godz. 11.00 od mszy św. w kościele 
św. Mikołaja Sulęcinie. O godz. 12.30 zaplanowane są uroczy-
stości oficjalne w hali gimnastycznej szkoły. Po nich absol-
wenci udadzą się na zwiedzanie szkoły i spotkania klasowe. 
Na koniec o godz. 17.00 przewidziany jest Bal Absolwentów 
w ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie.
Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi 150 zł (30 zł – ga-

SULĘCIN

Zjazd absolwentów w I LO
W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie obchodzi 70 rocznicę 
istnienia. Z tej okazji na 7 listopada zaplanowany został zjazd absolwentów.

dżety zjazdowe dla osób biorących udział tylko w części ofi-
cjalnej, dodatkowo 120 zł dla uczestników Balu). Wpłaty moż-
na dokonać do 15 października 2015 r. Absolwenci I LO w 
Sulęcinie chcący wziąć udział w zjeździe proszeni są również 
o wypełnienie i przesłanie e-mailem deklaracji uczestnictwa. 
Wraz z dodatkowymi informacjami dot. zjazdu jest ona do-
stępna na stronie internetowej szkoły: www.losulecin.pl 

Red.

OsosKatarzyna
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http://www.powiatsulecinski.pl
http://www.powiatsulecinski.pl
mailto:zpprzedsiebiorczosc@gmail.com
mailto:zpprzedsiebiorczosc@gmail.com
http://www.losulecin.pl
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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

Wysyp inwestorów

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

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

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

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

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

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

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

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

Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 
rezydentami, które spełniają postanowienia i warunki Regulaminu.

(promocja trwa od 12.10.2015 do 31.12.2015 r.)

Filip oraz mrówki – żołnierze. 
„Mayaland” ma być otwarty w 
2017 r.
Przypomnijmy jednak, że prawie 
połowę terenu (aż 98 ha) ma za-
jąć centrum rozrywkowo-histo-
ryczne podobne do parku Puy du 
Fou we Francji. W jego ramach 
pod Kownatami mają być od-
grywane monumentalne i reali-
styczne pokazy, z udziałem se-
tek, jeżeli nie tysięcy aktorów. Na 
razie mówi się o kilku pokazach: 
„Bitwa pod Grunwaldem”, „Życie 
Chopina”, „Narodziny Polski, „Jan 
Sobieski”. Pozostały teren mają 
zająć firmy rozrywkowo-wypo-
czynkowe prowadzące hotele, 
pola golfowe, mini parki rozrywki 
itp.

Komfortowe łóżka z Sulęcina
29 września podczas sesji Rady 
Miejskiej przedstawiciele jednej z 
firm produkujących łóżka sypial-
niane w Niemczech opowiedzieli 
o swoich planach inwestycyjnych 
dotyczących Sulęcina. Pochodzą-
ca z południa Niemiec firma chce 
zakupić pod miastem 12 ha zie-
mi, na której ma powstać hala 
produkcyjna o rozmiarach 100 
x 500 m. Przy produkcji różnego 
rodzaju łóżek sypialnianych na 
60 000 m2 pracę ma znaleźć do-
celowo 300 osób. Na dobry po-
czątek inwestycja ma pochłonąć 
ok. 66 mln zł. Cały proces inwe-
storski został podzielony na trzy 
etapy. W pierwszym firma będzie 
negocjować zakup działki. Waż-
ną kwestią będzie dołączenie do 
obecnych 10 ha ziemi objętych 
podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
dodatkowych dwóch hektarów. 
Tyle dokładnie ziemi potrzebuje 
meblarska firma. W drugim eta-
pie mają powstać odpowiednie 

projekty budowlane. W trzecim 
ma być załatwiona cała biuro-
kracja związana z pozyskaniem 
środków z UE na budowę zakła-
du. W optymistycznym wariancie 
pierwsze łóżka mają opuścić za-
kład na jesieni 2017 r.

Olej napędowy pod Wielowsią
Z góry informujemy, że pod Wie-
lowsią nie będzie wydobycia i 
przetwórstwa ropy naftowej. 
Czeska spółka chce tam produ-
kować olej napędowy z węgla 
brunatnego dostarczanego z 
kopalni w Sieniawie. 25 wrze-
śnia w Wielowsi odbyło się spo-
tkanie potencjalnego inwestora 
(do przeprowadzenia inwestycji 
w Polsce powołana została spół-
ka Petrocoal SE), dyrekcji KWB 
Sieniawa Sp. z o.o., władz gminy 
Sulęcin z mieszkańcami Wielow-
si. – Inwestycja musi przebiegać 
w pełnym porozumieniu ze stro-
ną społeczną, dlatego doszło do 
dzisiejszego spotkania – powie-
dział na wstępie spotkania bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. 
Czesi dawali do zrozumienia, że 
poważnie myślą o budowie za-
kładu. Inwestycję planują zreali-
zować z własnych środków, bez 
udziału zewnętrznych dotacji. 
Zapowiedzieli również, że nie 
będą ubiegać się o zwolnienia z 
podatków, co dla gminy oznacza 
spore dochody. Najważniejszą 
kwestią dla mieszkańców był 
wpływ zakładu na środowisko 
oraz ewentualne uciążliwości 
zapachowe. Inwestor zapewnił, 
że produkcja będzie oparta na 
najnowocześniejszych technolo-
giach nie uciążliwych dla otocze-
nia. Czeska firma docelowo chce 
zatrudnić 50 osób. Dodatkowo 
ma wzrosnąć zatrudnienie w Ko-
palni Węgla Brunatnego Sienia-
wa. Więcej etatów pojawi się też 
zapewne w usługach. Węgiel z 
Sieniawy ma być dostarczany ta-

śmociągiem początkowo w ilości 
30 ton na godzinę, docelowo ma 
to być 90 t/h. Co godzinę zakład 
mają opuszczać dwie cysterny z 
paliwem. Ruch samochodów ma 
jednak ominąć Wielowieś. Miesz-
kańcy wsi byli wyraźnie zaintere-
sowani realizacją inwestycji przez 
czeską Spółkę – Jeżeli będzie tak, 
jak to przedstawiają, to możemy 
na tym tylko skorzystać – mówi 
nam p. Stanisław, jeden z miesz-
kańców. Przed inwestorem jed-
nak nadal długa droga. Dopiero 
po przeprowadzeniu dokładnych 
badań i analiz, które potwierdzą 
możliwość zlokalizowania zakła-
du na tym terenie spółka zakupi 
działkę i będzie mogła starać się 
o zgodę na rozpoczęcie inwesty-
cji. Czesi chcą uruchomić zakład 
jak najszybciej po załatwieniu 
biurokratycznej machiny.

Umiarkowany optymizm
Dla inwestycji pod Kownatami 
i w Sulęcinie kluczowym argu-
mentem za, jest węzeł autostra-
dowy w Torzymiu. By jednak uru-
chomić setki milionów złotych i 
ruszyć z budową musi być speł-
nionych również wiele innych 
warunków. Jak na razie wszystkie 
firmy deklarują poważne zainte-
resowanie nowymi inwestycjami, 
a to jest ważny krok do realizacji 
planów. Oczywiście chcieliby-
śmy, żeby nowe zakłady, a co za 
tym idzie nowe miejsca pracy 
powstawały już teraz, to do wbi-
cia pierwszej łopaty może minąć 
jeszcze trochę czasu. Kapitalizm 
nie rządzi się naszymi życzenia-
mi, tylko koniunkturą na rynku, 
sytuacją polityczną, społeczną 
itp. Pozostaje nam trzymać kciuki 
za inwestorów i liczyć na zaanga-
żowanie oraz profesjonalizm lo-
kalnych samorządów, od których 
również wiele zależy.

Adam Piotrowski
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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

„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

POWIAT SULĘCIŃSKI Pod patronatem Przekroju

Nocne granie lepsze niż spanie

Do turnieju zgłosiło się dwa-
dzieścia „dzikich” drużyn z tere-
nu Powiatu Sulęcińskiego. Jak 
przystało na „dzikie drużyny” ich 
nazwy były bardzo oryginalne. 
W turnieju wzięły udział zespo-
ły:
1. Dragon Lordy 2. Gibraltar 3. 
FC Fubu 4. Smogóry 5. Leśne 
Dziadki 6. 7 bSKW 7. Przyszli-
śmy Popatrzeć 8. Delta Nilu  9. 
Jarzębinka  10. Organiści  11. 
FC Terry 12. Podmuch Palestyny 
13. Abstynenci  14. KS Glisno 15. 
FC Niepokonani 16. NSR 7bSKW 

Gospodarzem imprezy „Nocne granie” /lepsze niż spanie/ była Szkoła Podstawo-
wa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, a organizatorem Starosta Sulęciński. Ho-
norowy patronat nad turniejem sprawował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Bogusław Ulijasz

17. Atlendix 18. Młode Wilki 19. 
Królowie Monako 20. Przyjaciele 
Domu Dziecka
Każda z drużyn, jako „wpisowe” 
do turnieju, dostarczyła kar-
mę dla zwierząt. W ten sposób 
schronisko dla zwierząt w Go-
rzowie Wielkopolskim otrzyma-
ło ponad 200 kilogramów suchej 
karmy dla swoich podopiecz-
nych. To piękny gest ze strony 
zawodników i organizatorów, 
dla których zwierzęta w schro-
niskach zasługują na szczegól-
ną uwagę i pomoc. Rozgrywki 

zakończyły się po godzinie 1.00 
w nocy i zwyciężyła drużyna 7.b 
SKW. II miejsce zdobyła drużyna 
Dragon Lordy, a III - Podmuch 
Palestyny. Najlepszym zawod-
nikiem i królem strzelców został 
Norbert Koliński z 7.b SKW, a 
najlepszym bramkarzem Patryk 
Kaczkowski z FC Fubu.

Red.
Foto. www.powiatsulecinski.pl

W mieście powstanie nowocze-
sny stadion lekkoatletyczny!

SULĘCIN

Z przyjemnością informujemy, 
że Gmina Sulęcin otrzymała dofi-
nansowanie na realizację projektu 
pn. „Remont stadionu lekkoatle-
tycznego w Sulęcinie” w ramach 
Programu Rozwoju Infrastruktu-
ry Lekkoatletycznej. W  kwietniu 
Gmina złożyła do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wniosek, który 
został pozytywnie oceniony i za-
twierdzony do dofinansowania. 
Celem przedsięwzięcia jest roz-
szerzenie zakresu użytkowego 
stadionu miejskiego przy ul. Mo-
niuszki oraz poprawa jego stanu 
technicznego. Wyremontowany 
stadion lekkoatletyczny będzie 
obiektem certyfikowanym. Będą 
się na nim odbywać zarówno 
treningi, jak i zawody lekkoatle-
tyczne. W ramach inwestycji na 
obiekcie przeprowadzony zosta-
nie remont bieżni lekkoatletycz-

nej okólnej o długości 400 m oraz 
remont bieżni sprinterskiej 6-to-
rowej o długości 110 m. Ponadto 
wykonany zostanie remont oraz 
wymiana urządzeń lekkoatle-
tycznych. Stadion wzbogaci się o 
nowa skocznię do skoku wzwyż, 
dwuścieżkową skocznię do sko-
ku w dal i trójskoku, rzutnię do 
pchnięcia kulą, 2 stanowiska roz-
biegu do rzutu oszczepem, rzut-
nię do rzutu dyskiem i młotem 
oraz skocznię do skoku o tyczce. 
W ramach zadania zaplanowano 
także budowę ogrodzenia o wy-
sokości 1,20 m, remont oświe-
tlenia bieżni oraz konserwację 
instalacji odwadniającej. Obiekt 
zostanie również wyposażony w 
sprzęt lekkoatletyczny. Realizacja 
inwestycji zakończy się w poło-
wie 2017 roku.

UM Sulęcin
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Kolejne miejsca przypadły SP2 
Gubin ( 665 pkt) i SP Kargo-
wa- (465 pkt) Sklasyfikowanych 
zostało ok. 191 szkół podstawo-
wych. Przypomnijmy, że za rok 
szk. 2013/2014 nasz szkoła zajęła 
również I miejsce.
Podsumowanie  Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży Szkolnej od-
było się 29 września 2015 r. w 
Ratuszu Miejskim w Żarach. W 

SULĘCIN Znamy wyniki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015

Sportowcy z SP w Sulęcinie        
najlepsi w województwie!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie po raz ko-
lejny udowodnili, że w rywalizacji sportowej należą do ścisłej czołówki szkół pod-
stawowych. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży województwa 
lubuskiego za rok szkolny 2014/2015 zajęli I miejsce ( 720 pkt) 

uroczystości wzięli udział ho-
norowi goście,  przedstawiciele 
Szkolnego Związku Sportowego, 
władze miast i gmin oraz wyróż-
nieni dyrektorzy szkół. W imieniu 
sportowców z sulęcińskiej pod-
stawówki dyplom i puchar z rąk 
burmistrza Żar Danuty Madej 
odebrał dyrektor szkoły Sławo-
mir Słonik. 
Gratulacje i życzenia wielu suk-

cesów sportowych przekazał 
naszym uczniom i nauczycielom 
m.in. dwukrotny złoty medalista 
olimpijski Tomasz Kucharski, 
który przebywał w naszej szkole 
w dniu 30.09.2015r. 
Współzawodnictwo uczniów w 
kategorii szkół podstawowych 
odbywa się  w 12 dyscyplinach 
sportowych. Nasi uczniowie ry-
walizowali m.in. w koszykówce 

, siatkówce 
dwójek, trójek 
i czwórek, w 
piłce nożnej, 
badmintonie, 
lekkiej atletyce 

oraz szachach.
Uczniowie naszej szkoły od 
wielu lat utrzymują się w ścisłej 
czołówce kwalifikacji generalnej 
LOM, potwierdzając tym samym 
swoją wysoką formę i doskonałe 
przygotowanie.
W tym miejscu warto również 
nadmienić, że sportowcy z Gim-
nazjum w Sulęcinie zajęli w tym 
roku IV miejsce, a Zespół Szkół 

Licealnych Zawodowych w Sulę-
cinie – V miejsce w regionie.
W klasyfikacji generalnej miast 
Sulęcin zajął IV miejsce, za Zie-
loną Górą, Gorzowem Wlkp. i 
Żarami.  
Gratulujemy młodym sportow-
com i życzymy dalszych sukce-
sów.

Monika Kołodnicka
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Sprostowanie (2)
We wrześniowym wydaniu Przekro-

ju Lokalnego ukazało się sprostowanie 
przesłane przez pana Stanisława Kubia-
ka do mojego tekstu pt. „Jak decyzje 
pana Kubiaka położyły powiat na ko-
lana”, w którym pan Kubiak zarzuca mi 
podawanie nieprawdy i nierzetelność  
w przekazywaniu informacji. W związku z 
powyższym postanowiłam odnieść się do 
niniejszego sprostowania.

1. Pan Stanisław Kubiak wydaje 
niezgodnie z przepisami ustawy Prawo 
prasowe, gazetkę pt. „Opinie”, w której od 
dłuższego już czasu szkaluje mnie oraz 
pana Dariusza Ejcharta (w tej sprawie jest 
toczone postępowanie przez Komendę 
Powiatową Policji w Sulęcinie). Ponieważ 
publikacja ta nie podlega obowiązujące-
mu prawu, nie mamy możliwości żądania 
zamieszczenia sprostowania przedstawia-
nych tam informacji na nasz temat. Dlatego 
postanowiłam wysłać do redakcji Przekroju 
Lokalnego list pokazujący prawdziwą in-
formację na temat finansów powiatu oraz 
tego, kto tak naprawdę się do tej sytuacji 
przyczynił. Podtrzymuję wszystkie stwier-
dzenia przedstawione przeze mnie w opu-
blikowanym w dniu 13 sierpnia 2015 r. ar-
tykule. 

2. Pan Kubiak był Starostą do dnia 
20 września 2011 r., kiedy to Rada Powia-
tu musiała odwołać go z tej funkcji. Na 
tej samej sesji przedstawiony został m.in. 
projekt wieloletniej prognozy finansowej 
przygotowany jeszcze przez  pana Kubia-
ka, który pokazywał, jak planowano po-
prowadzić finanse powiatu w kolejnych 
latach. Zadłużenie powiatu na koniec 2011 
r. planowane było w wysokości 20.190.000 
zł. Kwota 5.000.000 zł kredytu była nie-
zbędna  do tzw. „zamknięcia budżetu”. Pan 
Kubiak w projekcie budżetu zaplanował 
kwotę kredytu w wysokości 2.500.000 mln 
 i taką wysokość kredytu zaopiniowała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. Natomiast 
na sesji budżetowej, bez opiniowania 
przez RIO, pan Kubiak zwiększył planowa-
ną kwotę kredytu dwukrotnie tj. do kwoty 
5.000.000 zł. Przez 9 miesięcy 2011 r. pan 
Kubiak realizował i planował budżet za-
kładający zawyżone o prawie 50.000.000 
zł dochody oraz zaciągnięcie kredytu w 

wysokości 5.000.000 zł. W tym czasie dwu-
krotnie ogłaszano przetarg na udzielenie 
kredytu. Pierwszy z nich został opubliko-
wany w dniu 16.03.2011 r., z kolei drugi w 
dniu 25.05.2011 r. Ponieważ żaden z tych 
przetargów nie został rozstrzygnięty ze 
względu na brak ofert z banków, w dniu 
8 sierpnia 2011 r. uchwałą Zarządu, które-
mu przewodniczył wówczas pan Kubiak, 
powołano komisję do przeprowadzenia 
procedury zaciągnięcia kredytu w formie 
negocjacji. Wykonanie tej uchwały powie-
rzono panu Dariuszowi Ejchartowi, pełnią-
cemu wówczas funkcję Wicestarosty.

Dziwi mnie twierdzenie, że poprzednia 
pani Skarbnik odradzała w ówczesnym 
czasie zaciąganie kredytu, skoro przygo-
towywała dokumenty planistyczne zawie-
rające takie dane finansowe i była osobą 
aktywnie uczestniczącą  w negocjacjach z 
bankami oraz podpisującą umowę kredy-
tową.

Niezrozumiałe jest dla mnie również 
stwierdzenie pana Kubiaka, że kredyt nie 
był potrzebny, skoro do ostatnich dni swo-
jego urzędowania jako Starosty, utrzymy-
wał on w planie  jego zaciągnięcie, ogłaszał 
przetargi i powoływał komisje przetargo-
we. Przypomnę tylko, że kredyt miał być 
zaciągnięty na pokrycie deficytu w wyso-
kości 3.380.000 zł oraz na spłaty  wcześniej-
szych kredytów, a także na  wykup obligacji  
w łącznej wysokości 1.620.000 zł.

3. Zarzucanie mi nieprawdy w poda-
waniu wysokości dokonanych spłat dowo-
dzi w moim mniemaniu braku zdolności 
czytania ze zrozumieniem przez pana Ku-
biaka, ponieważ w moim tekście wyraźnie 
napisałam, że w czasie kiedy Starostą był 
Dariusz Ejchart, spłacono zadłużenie po-
wiatu w łącznej kwocie ponad 5.600.000 zł, 
w tym 3.330.000 zł rat oraz odsetki w wyso-
kości ponad 2.000.000 zł. Dla mnie zadłuże-
nie to nie tylko raty kredytowe, ale również 
wydatki związane z obsługą długu, czyli 
odsetki. Zaciągając kredyt, oprócz moż-
liwości spłaty rat, bierze się również pod 
uwagę wysokość odsetek, które są znaczą-
cym obciążeniem budżetu. Jak wskazują 
przytoczone przeze mnie wyliczenia, od-
setki stanowiły ok. 36% spłat zadłużenia,  
a pan Ejchart wydał na spłaty ponad 
600.000 zł więcej niż analizowany kredyt, 
który był konsekwencją decyzji podejmo-
wanych przez Pana Kubiaka.

4. Podawanie oprocentowania kre-
dytów po stawkach obowiązujących w dniu 
dzisiejszym jest wprowadzaniem miesz-
kańców w błąd. Stawka, która była podsta-
wą do określenia wysokości oprocentowa-
nia, w 2011 r. wynosiła ok. 4,75 %, natomiast  
w 2015 r. wynosi już tylko 1,72% i wpływ 
na to ma obecna sytuacja ekonomiczna 
kraju, a nie gospodarność pana Kubiaka.  
Oczywiście to, że w chwili obecnej stopy 
procentowe są rekordowo niskie, nie zmie-
nia faktu, że powiatu nie było stać na spła-
tę zobowiązań w momencie ich  planowa-
nia i zaciągania, o czym dokładnie mówiły 
dokumenty planistyczne. 

5. Pan Kubiak powołując się na 
dane, że środki w wysokości 7.800.000 
zł, które wpłynęły do budżetu powiatu w 
2014 r., zostały pozyskane przez niego, 
powinien podać dokładne kwoty i nazwy 
zadań, na które pozyskał środki. Z informa-
cji, które posiadam  wynika, że były to re-
fundacje dotyczące zadań realizowanych 
przez powiat w okresie kiedy pan Kubiak 
nie był już Starostą.

6. Ja w moim tekście odnosiłam 
się wyłącznie do działań podejmowa-
nych przez pana Kubiaka, które były  ści-
śle związane z budżetem powiatu, a nie 
z polityczną działalnością pana Kubiaka. 
Środki na modernizację szpitala wpłynę-
ły bezpośrednio do szpitala. Powiat ze 
swojego budżetu przeznaczył na ten cel 
2.000.000 zł. Natomiast powstanie Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego nie 
jest zadaniem powiatu. To, że przy wy-
bieraniu kredytu wybierano najtańszy z 
możliwych kredytów, nie jest żadnym wy-
tłumaczeniem, ponieważ wybór takiej 
oferty jest obowiązkiem wynikającym  
z ustawy dotyczącej zamówień publicz-
nych. Każdy z nas przed zaciągnięciem 
jakiegokolwiek kredytu analizuje, czy ma 
możliwość zaciągnięcia dodatkowego zo-
bowiązania i nie  zaciąga go, jeżeli z do-
kumentów wynika, że w kolejnych latach 
będzie miał problem z jego spłatą. Pan 
Kubiak dobrze wiedział, że powiat będzie 
miał problemy ze spłatą zaciąganych zo-
bowiązań, ponieważ pokazywały to wy-
raźnie dokumenty.

7. Pan Kubiak twierdzi, że „radzili” 
sobie ze spłatą zobowiązań, jednak pomija 
fakt, że praktycznie każdy z kredytów za-
ciągany był na deficyt i spłatę wcześniej-

szych zobowiązań. Wielokrotnie słyszałam 
od pana Kubiaka, że „zaciągając długi mie-
li pomysł” na ich spłatę. Jednak na moją 
prośbę o przekazanie, w jaki sposób plano-
wał  to zrobić, nie uzyskałam nigdy odpo-
wiedzi.

8. Do omawiania sytuacji finansowej 
powiatu za czasów kiedy Starostą był pan Ej-
chart, przyjmuję lata 2012, 2013 i rok 2014. 
Pominięcie roku 2011 w przygotowanej 
przeze mnie analizie wynika z faktu, iż pan 
Ejchart realizował wówczas budżet przejęty 
i  zaplanowany przez poprzednika, czy-
li pana Kubiaka, który został odwołany z 
funkcji Starosty w dniu 20.09.2011 r. Pan 
Ejchart, jako Przewodniczący Zarządu Po-
wiatu był odpowiedzialny za zaplanowanie 
i realizację budżetów w latach 2012, 2013 i 
2014. W tym okresie wydatki inwestycyjne 
sfinansowane z budżetu powiatu wynio-
sły łącznie ponad 21.000.000. zł. Były to 
zadania realizowane głównie przy współ-
udziale środków zewnętrznych i dotyczyły 
m.in. takich inwestycji jak: budowa ścieżki 
rowerowej miedzy Żubrowem i Sulęcinem, 
modernizacja warsztatów mechanicznych 
w ZSLIZ, modernizacja warsztatów ekono-
miki i gastronomii przy ZSLIZ, moderniza-
cja hali sportowo-widowiskowej przy I LO, 
wykonanie lub modernizacja wielu odcin-
ków dróg i chodników, w tym m.in. w Mie-
chowie, Wielowsi, Kołczynie, Przęślicach, 
Rychliku, Trzemesznie, Zarzyniu, Jarnato-
wie. Przebudowano także drogę Trzemesz-
no-Wielowieś oraz udzielono wsparcia 
szpitalowi sulęcińskiemu w postaci dotacji 
na budowę lądowiska dla helikopterów  
w wysokości 500.000 zł. Oprócz tego 
wspierano działania związane z poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców m.in. po-
przez udzielanie dotacji na dofinansowa-
nie sprzętu dla policji i straży pożarnej. 
Utworzono również Dom Dziecka. Przez 
cały czas środkami gospodarowano w taki 
sposób, że powiat ani razu nie stracił płyn-
ności finansowej i wszystkie płatności były 
realizowane terminowo.

Jeżeli którakolwiek z wymienionych in-
westycji lub zadań była w ocenie pana 
Kubiaka „przejadaniem pieniędzy powia-
towych”, to powinien wskazać, która z nich 
była zbędna.

9. Zarzucanie mi i panu Ejchartowi 
niespłacania zadłużenia i spłacenie w roku 
2014 i w 2015 „tylko” po 500.000 zł świad-
czy o tym, że pan Kubiak nie zna ustawy  
o finansach publicznych i płynących z niej 
obostrzeń. Były to bowiem maksymalne 
wysokości spłat, na jakie pozwalały wskaź-
niki wynikające z przepisów. W 2013 r. nad-
płaciliśmy raty kredytowe, ponieważ wte-
dy ustawa pozwalała na niedotrzymanie 
wskaźnika spłaty. Od roku 2014 i w każdym 
kolejnym, planowane spłaty nie mogą być 
wyższe niż wyliczone ze wskaźnika, na-
wet wtedy, kiedy powiat fizycznie posiada 
środki, które mógłby przeznaczyć na ten 
cel. Od 2014 r. nie można również zaciągać 
kredytów na spłaty zobowiązań i wszystkie 
spłaty muszą być realizowane ze środków 
własnych powiatu. Być może nieznajo-
mość przepisów, które zostały zmienione  
w 2009 r. jest powodem tego, że pan Ku-
biak zaciągał lub planował kredyty, mimo 
tego że dokumenty wyraźnie wskazywały, 
że powiat będzie miał problemy z ich spła-
tą.

Nie potrafię, tak jak pan Kubiak, atako-
wać ludzi w momencie, gdy nie mają moż-
liwości obrony, dlatego nie będę zmieniała 
tytułu mojego artykułu „Jak decyzje pana 
Kubiaka położyły powiat na kolana”. W mo-
jej ocenie jest to najdelikatniejsze określe-
nie, jakim mogę opisać działalność pana 
Kubiaka.

Iwona Walczak
Z-ca burmistrza Sulęcina

www.drewform.pl

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
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

NADESŁANO DO PRZEKROJU
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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:

XXI Międzynarodowy Zjazd Cyklistów w Sulęcinie
SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

W dniach 18-20 września 2015 w 
Sulęcinie odbyła się XXI edycja 
Międzynarodowego Zjazdu Cy-
klistów, którego organizatorami 
byli: Burmistrz Sulęcina, Oddział 
PTTK „Ziemia Sulęcińska”, Klub 
Turystyki Rowerowej „Wigor” 
oraz Sulęciński Ośrodek Kultury. 
W święcie cyklistów uczestniczy-
ło ponad tysiąc dwustu miłośni-
ków jazdy na dwóch kółkach z 
Polski oraz z Niemiec. Patronat 
nad imprezą objęły regionalne 
media: Gazeta Lubuska, TVP Go-
rzów Wlkp., Radio Zachód, Prze-
krój Lokalny oraz portale interne-
towe: sulecin24.pl i madman24.
pl. W imprezie udział wzięli tury-
ści indywidualni, kluby turystyki 
rowerowej, mieszkańcy Sulęci-
na, uczniowie placówek oświa-
towych z Sulęcina, Trzemeszna 
i Wędrzyna oraz liczna grupa 
przedszkolaków wraz z rodzica-
mi. Nie zabrakło również przed-
stawicieli Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” z 
Sulęcina, grupy harcerzy z Hufca 
ZHP w Sulęcinie, a także zorgani-
zowanej grupy z firmy Molex Sp. 
z o.o. Na trasach można było spo-
tkać miłośników turystyki rowe-
rowej z terenu wielu miast i wsi 
województwa lubuskiego oraz 
wielkopolskiego i zachodniopo-

morskiego, a także z terenu Bran-
denburgii i Berlina. Wielopokole-
niowy charakter imprezy stwarzał 
możliwość uczestnictwa wszyst-
kim bez względu na wiek i przy-
gotowanie kondycyjne, dlatego 
też w Zjeździe udział brały całe 
rodziny, od maluszka do seniora. 
Sulęciński Zjazd Cyklistów to im-
preza rowerowa z bogatymi tra-
dycjami, propagująca aktywny 
i przyjemny sposób spędzania 
wolnego czasu oraz poznawanie 
pięknych i nierzadko nieznanych 
zakątków Ziemi Sulęcińskiej. 
Oferta programowa tegoroczne-
go Zjazdu gwarantowała wiele 
atrakcji zarówno miłośnikom re-

kreacyjnej jazdy na rowerze, jak 
i amatorom kolarstwa górskiego 
oraz szosowego. Wśród licznych 
imprez towarzyszących znalazły 
się m.in.: Amatorski Wyścig Szo-
sowy, wyścig w podjeżdżaniu 
Uphill Lubniewka, turnieje spraw-
nościowe i rekreacyjne z nagro-
dami, piknik na polanie Uroczy-
ska Lubniewsko oraz spotkanie 
integracyjne w Klubie „u Bulka”. 
Podczas inauguracji Zjazdu, która 
odbyła się w sobotnie przedpołu-
dnie na Placu Czarnieckiego, Za-
stępca Burmistrza Sulęcina Iwo-
na Walczak powitała wszystkich 
uczestników imprezy oraz ży-
czyła im wielu niezapomnianych 

wrażeń na szlakach rowerowych. 
Pierwsi z sulęcińskiego rynku 
wystartowali uczestnicy Amator-
skiego Szosowego Wyścigu dla 
dorosłych. Pozostali uczestnicy 
wyruszyli z przewodnikami na 
poszczególne trasy rowerowe, z 
których każda zachęcała innymi 
atrakcjami turystycznymi znajdu-
jącymi się na terenie Gminy Su-
lęcin. Po powrocie z tras uczest-
nicy Międzynarodowego Zjazdu 
Cyklistów spotkali się na polanie 
Uroczyska Lubniewsko, gdzie od-
był się piknik turystyczno – rekre-
acyjny. Dla cyklistów przygoto-
wano ciepły posiłek, napoje oraz 
ognisko. Nie zabrakło również 
konkursów sprawnościowych 
dla dzieci i dorosłych. Na polanie 
Uroczyska Lubniewsko odbył się 
także „Rowerowy Turniej Spraw-
nościowy o Puchar Burmistrza 
Sulęcina”, którego zwycięzcą zo-
stał Jakub Lukoszek z Sulęcina. 
Miłośnicy kolarstwa górskiego 
mieli możliwość sprawdzenia 
swojej wytrzymałości w wyścigu 
w podjeżdżaniu pod górę Uphill 
Lubniewka. Zwycięzcami tej kon-
kurencji zostali: Jakub Struch z 
Sulęcina oraz Małgorzata Konop-
ka ze Słubic. W ramach Zjazdu 
zorganizowano także Amatorski 
Wyścig Szosowy dla dorosłych. 

W kategorii panów również w 
tym wyścigu triumfował Jakub 
Struch z Sulęcina. Natomiast w 
kategorii pań zwycięstwo od-
niosła Julia Dura z Wędrzyna. Z 
kolei przedszkolaki bawiły się na 
terenie campingu „Marina” nad 
jeziorem Ostrowskim oraz na pla-
cu przy Przedszkolu nr 1 w Sulęci-
nie. Także te pikniki obfitowały w 
mnóstwo atrakcji, gdyż były połą-
czone z obchodami Dnia Przed-
szkolaka. 
W niedzielę podczas podsumo-
wania Zjazdu uhonorowano zwy-
cięzców poszczególnych turnie-
jów i wyścigów oraz rozlosowano 
liczne nagrody w postaci sprzę-
tu sportowego i turystycznego. 
Głównymi nagrodami w loterii 
były rowery ufundowane przez 
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ej-
charta oraz firmę Molex Sp. z o.o. 
Szczęśliwym posiadaczem rowe-
ru przekazanego przez firmę Mo-
lex  Sp. z o.o. został Marcin Berko z 
Wędrzyna. Z kolei rower ufundo-
wany przez Burmistrza Sulęcina 
z rąk Zastępcy Burmistrza Iwony 
Walczak odebrał 11-letni Filip Jur-
kiewicz z Sulęcina.
Losowanie rowerów zakończyło 
trzydniowe święto cyklistów, któ-
re odbyło się w Sulęcinie już po 
raz 21. Kolejny Zjazd już za rok. 
Do zobaczenia na trasach!

UM w Sulęcinie
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NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

Po oficjalnym otwarciu imprezy 
przez burmistrza mogliśmy po-
dziwiać występ zespołu „Go!” z 
Boczowa, którego opiekunem 
jest Katarzyna Kaliszak.
Następnie do rywalizacji w bie-
gu głównym na dystansie 5000 
m stanęło 31 osób (7 kobiet i 24 
mężczyzn). Po dwóch okrąże-
niach pierwszy na metę w kate-
gorii mężczyzn wbiegł Szymon 
Belgrau z  Międzyrzacza z  cza-
sem 17:44,07. W kategorii kobiet 
pierwsza linię mety przekroczyła 
Lucyna Poznańska z  czasem 
22:36,18.
Do tradycji tego biegu należy wy-
różnienie najstarszego zawodni-
ka, którym w tym roku okazał się 
Wacław Paszel z  Walewic. Zwy-
cięzcy w poszczególnych biegach 
otrzymali medale oraz nagrody.
  Po biegu głównym na linii star-
towej stanęły przedszkolaki, któ-
re licznie i z wielką ochotą biegły 
dopingowane przez rodziców, 
starsze rodzeństwo i zgromadzo-
ną publiczność.
Pierwsza na metę przybiegła Wa-
nessa Wyporek, która wyprze-
dziła Daniela Pochrząszcza oraz 
Piotra Gronowskiego.
Następnie do zmagań przystąpiły 
dzieci i  młodzież na dystansach 
dostosowanych do ich wieku. 
Łącznie odbyło się 10 biegów dla 
dziewcząt i  chłopców. Zespoło-
wo, wśród szkół, które wystawiły 
zawodników zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa w Torzymiu, drugie 
miejsce Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Po-

Święto Ziemi Torzymskiej 2015
TORZYM

Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno-sportowych w Gminie Torzym 
kończącego się lata było Święto Ziemi Torzymskiej. Główna idea Święta to pro-
pagowanie aktywności fizycznej zarówno wśród dorosłych jak i najmłodszych co 
przełożono się na zorganizowanie biegów na różnych dystansach oraz w różnych 
kategoriach wiekowych.

stomia” Sulęcin, a  trzecie Szkoła 
Podstawowa w Boczowie.
 Wszystkie startujące dzieci, mło-
dzież i dorośli otrzymali po biegu 
dyplomy i  napoje, mogli także 
skorzystać z  gorącego posiłku 
w  postaci grochówki oraz pajdy 
chleba ze smalcem i ogórkiem. 
Ogółem we wszystkich biegach 
wzięło udział 330 uczniów szkół 

podstawowych i  gimnazjalnych 
oraz 31 uczestników biegu głów-
nego.
W przerwie między biegami roz-
strzygnięto XIV edycję konkursu: 
„Najpiękniejsza wieś, posesja, za-
groda wiejska w  gminie Torzym 
w 2015r.”
W czasie imprezy można było 
wziąć udział w konkursie na naj-

piękniejszy bukiet owocowo–
warzywny oraz w  zmaganiach 
w  kategorii najsmaczniejsze cia-
steczka.
Zwycięzcą w  konkursie na naj-
piękniejszy bukiet owocowo–wa-
rzywny została „Dynia Obfitości” 
Katarzyny Warwas-Dyzmań-
skiej, drugie miejsce zajęła „Kom-
pozycja w  koszyku” wykonana 
przez Małgorzatę Matyjaszczyk 
a  trzecie „Kompozycja kapuścia-
na” Bożeny Głowaczewskiej
Zwycięzcą w  konkursie na naj-
smaczniejsze ciasteczka zosta-
ły „Babeczki” Doroty Kubiak, 
drugie miejsce zajął „Ptysiowy 
domuś” Julianny Słomowskiej 

a  trzecie „Ciasteczka z  ryżu pre-
parowanego” Małgorzaty Maty-
jaszczyk.
Nie brakowało wielu innych 
atrakcji. Najmłodsi mogli spró-
bować swoich sił pod okiem pro-
fesjonalnych artystów w  malar-
stwie i rzeźbiarstwie.
Wieczorem, o  godzinie 19-tej 
rozpoczęła się zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu „SALDERS” 
i  trwała do późnych godzin wie-
czornych.
 Organizatorzy corocznego Świę-
ta dziękują wszystkim uczestni-
kom i gościom.

Tekst i foto. Mariusz Kreczyński
www.torzym.pl

WULKANIZACJA

Tel. 500 110 712 Nowo otwarta!

L. Ryczaj - Sulęcin, ul. Daszyńskiego 47 (skup złomu)

Oferujemy:
• Atrakcyjne ceny;
• Szeroki wybór opon;
• Usługę na najnowszym i pro-

fesjonalnym sprzęcie wulka-
nizacyjnym (koła do 24 cali);

• Sezonowa przechowalnia 
opon i kół (NOWOŚĆ!).
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Wytrwałość została nagrodzona
SULĘCIN

W noc z niedzieli na poniedziałek 29 września około godziny 3:30 uczniowie kółka astrono-
micznego: Klaudia Koczara, Franciszek Sornat, Weronika Gęślowska, Kamila Zięba i Nicolle 
Lach wraz z grupą dorosłych „zapaleńców”: Karoliną Kińdzier, Adą Gęślowską, Dariuszem 
Świątkiem, Adrianem Świątkiem, Ryszardem Stawarczykiem i opiekunem koła Jerzym Bara-
nowskim, byli świadkami zaćmienia Księżyca i tzw. Krwistego Księżyca.

Zaczęła się jesień, czas długich wieczo-
rów z interesująca książką i kubkiem go-
rącej herbaty w dłoni, spacerów po parku 
i kolorowych, spadających z drzew liści, 
ale co gorsza także czas wzmożonego wy-
siłku naszego układu odpornościowego i 
nierzadko kataru, kaszlu i złego samopo-
czucia. W jaki sposób uchronić się przed 
infekcja? Przede wszystkim warto zadbać 
o ubiór stosowny do temperatury na ze-
wnątrz. Najlepiej ubierać się „na cebulkę”, 
bo choć w ciągu dnia słońce nadal przy-
grzewa, wieczory i poranki bywają bar-
dzo chłodne. Nie zapominajmy o spoży-
waniu warzyw i owoców, zwłaszcza tych 
zawierających witaminę C (cytrusy, natka 
pietruszki, czarna porzeczka), która chro-
ni nasz organizm przed zachorowaniem. 
Również czosnek i miód wzmacniają nasz 
system odpornościowy w walce z bakte-
riami i wirusami. Należy także przestrze-
gać podstawowych zasad higieny, takich 
jak częste mycie rak, zasłanianie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania, czy też wietrze-
nie zamkniętych pomieszczeń. Gdy żadne 
profilaktyczne zabiegi nie pomogą, po-
jawia się gorączka, dreszcze, katar, bóle 
mięśniowe i poczucie rozbicia, nie wolno 
nam lekceważyć tych objawów. Mogą to 
być pierwsze zwiastuny grypy, która nie-
leczona może powodować liczne powi-
kłania: zapalenie płuc, oskrzeli, mięśnia 
sercowego, a także zaostrzenie chorób 
współistniejących: astmy czy przewle-
kłej niewydolności krążenia. Leczenie w 

Przed nami sezon grypowy
pierwszej kolejności polega na kilkudnio-
wym odpoczynku w łóżku, piciu dużych 
ilości ciepłych płynów, izolacji chorego 
(szczególnie od dzieci, kobiet w ciąży i 
osób starszych). W celu obniżenia go-
rączki i załagodzenia bólu warto przyjąć 
lek zawierający paracetamol (np. Apap, 
Gripex, Theraflu) lub ibuprofen (Ibuprom, 
Nurofen) zgodnie z zaleceniami zawar-
tymi w treści ulotki dołączonej do opa-
kowania. Jeśli objawy nie mijają po kilku 
dniach, lub wręcz się nasilają koniecznie 
należy odwiedzić swojego lekarza rodzin-
nego, który dokładnie zdiagnozuje choro-
bę i zaproponuje dalsze leczenie. Dobrą 
metodą zapobiegania chorobie wydaje 
się również szczepienie na grypę. Choć 
nie zabezpiecza w stu procentach przed 
zachorowaniem, to jednak stymuluje nasz 
układ odpornościowy do walki z infekcją, 
łagodzi jej ewentualne objawy i zmniejsza 
ryzyko powikłań. O szczepionkę spytaj 
swojego lekarza POZ. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć 
wszystkim czytelnikom dużo słonecz-
nych, pięknych jesiennych dni bez prze-
ziębienia i grypy!

PRZEKRÓJ POLECA
Kanadyjski Geniusz
Uhonorowana w 2013 roku literacką Nagrodą Nobla, jedna z najwy-
bitniejszych kanadyjskich autorek, laureatka: National Book Critics 
circle Award oraz Man Booker International Prize. O kim mowa? Ali-
ce Munro! 

NASZE ZDROWIE

Łukasz Piotrowski

„Dziewczęta i 
kobiety” to jedy-
na powieść „au-
tobiograficzna w 
formie, choć nie 
w treści”. Główna 
bohaterka, Del, 
wraz z biegiem 
akcji dorasta. Po-
czątkowo dziew-
czynka mieszka 
z rodzicami na 

farmie. Jej świat jest okrojony do kilku 
najważniejszych punktów w mieście. Ro-
dzice bowiem stanowią dla niej pewnego 
rodzaju „bramkarzy”, stojących na straży 
dostępu do innej rzeczywistości. O spra-
wach dotyczących dojrzewania oraz sek-
sualności dziewczynka dowiaduje się z 
czasopism i książek podkradanych przez 
przyjaciółkę. Ciekawość świata, drugiego 
człowieka, a przede wszystkim mężczyzny 
jest w Del tak silna, że nie do końca potrafi 
ona oddzielić zachowania moralne i zara-
zem normalne od pozostałych. 

Margaret Atwood: „w jej opowiadaniach 
pełno kipiących emocji, pryskają prze-
sądy, mnoza się niespodzianki, dziwne 
plotki, skrywane ekscesy seksualne i dra-
styczne zbrodnie.  Lektura Munro nieod-

miennie wprawia w zachwyt i zdumienie”. 
Czego chcieć więcej? Autorka posiada 
niewątpliwą zdolność odkrywania nie-
zwykłego w najzwyklejszej codzienności. 
Alice Munro przenosi nas w świat pytań i 
odpowiedzi. Poszukiwanie własnego „ja” 
stanowią oś powieści. Genialny w swej 
prostocie język sprawia, że książkę czyta 
się jednym tchem. Barwne opisy postaci 
nie męczą nachalnością, lecz sprawiają, że 
bohaterowie zdają się nam osobami zna-
nymi od dawna. Są oni w tym wszystkim 
prawdziwi i szczerzy jak dzieci. 

Co tak naprawdę sprawia, że kolejne 
książki Alice Munro są kwintesencją lite-
ratury? Trudno jednoznacznie i w kilku 
słowach odpowiedzieć. Aby zrozumieć 
mój zachwyt nad autorką wystarczy roz-
począć lekturę jakiegokolwiek utworu. W 
„Dziewczętach i kobietach” akcja dzieje się 
w latach 40. XX wieku, a co najciekawsze – 
problemy są nadal aktualne. Zastanawiać 
by się można czy Munro 
daje na nie jakąś recep-
tę. Nie, ale możliwe, że 
będzie je łatwiej prze-
trwać. 

Anna Wojtkowiak

Dzień Seniora
SŁOŃSK

22 września w sali wiejskiej w 
Słońsku odbyło się spotkanie 
Koła Emerytów Rencistów i In-
walidów w Słońsku z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Seniora. 
Udział w nim wzięło blisko 80 
uczestników ze Słońska oraz gru-
pa z Kostrzyna nad Odrą. Warto 
nadmienić, że wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się m.in. wójt 
Gminy Słońsk Janusz Krzyśków, 
starosta sulęciński Patryk Lewic-
ki, przewodnicząca Rejonowego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Kostrzynie nad 
Odrą Maria Bieniek oraz kie-
rownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 
Joanna Różańska. Uroczysto-
ści rozpoczęły się od radosnego 
występu dzieci z klas trzecich 
Szkoły Podstawowej w Słońsku 
pod kierunkiem: Mirosławy 
Lipień i Elżbiety Stępień. Na-
stępnie głos zabrał prezes słoń-
skiego koła Łucjan Skorupski, 
który powitał zebranych i życzył 
wszystkim udanej zabawy. Po 
nim przemawiali goście. Zabawa 
trwała do późnych godzin. 

Wojciech Zimmerman
www.slonsk.pl

 

 

 

16 października 2015 r.  
na Pl. Czarnieckiego  

przy Fontannie Dobrosąsiedztwa  
BIJEMY REKORD razem z CAŁĄ POLSKĄ  

wykonując  
Resuscytację Krążeniowo - Oddechową  

od 12.00 do 12.30  
 

W tym dniu każdy Mieszkaniec Sulęcina,                    
może sprawdzić swoje siły przy fantomie                 
oraz wziąć udział w lekcji instruktażowej  

przed akcją od godz. 11.30-12.00. 
                                        

                                                     Organizator akcji w Sulęcinie 
                                                          Dyrektor Specjalnego Ośrodka  

                                                           Szkolno-Wychowawczego 
                                                             Danuta Malinowska 

 
„Pokażmy całej Europie, 
jak Polska ratuje życie!” 
POBIJMY REKORD 

– TO TAKIE PROSTE                                                                                                                                        

Zjawisko   zaćmienia można było 
oglądać od godziny 2:11, kiedy to 
tarcza Księżyca zaczęła wchodzić 
w strefę półcienia. O 3:07 cała tar-
cza Księżyca znalazła się  w pół-
cieniu i zaczęła wchodzić w strefę 
cienia. Kulminacja zjawiska nastą-
piła o godzinie 4:47. Od tego mo-
mentu Księżyc zaczął się powoli 
rozjaśniać. O 6:27 Księżyc opuścił 
strefę cienia przechodząc do pół-
cienia - rozpoczęło się ponownie   
zaćmienie półcieniowe, które 
trwało do godziny 7:22. W Polsce 
można było je obserwować do 
6:30, ponieważ wtedy znalazł się 
pod horyzontem.
Dodatkowo, właśnie tej nocy 
pełnia wypadła ok. godzinę po 
tym jak Księżyc przeszedł przez 
perygeum - czyli w najmniejszej 
odległości od Ziemi. Dlatego dla 
obserwatorów, jest on o ok. 14% 
większy i o 30% jaśniejszy niż 
zwykle. Od 1900 roku takie zjawi-
sko można było podziwiać tylko 5 
razy: w latach 1910, 1928, 1946, 
1964 oraz 1982. Kolejna taka oka-
zja będzie w 2033 roku.

Tekst. Jerzy Baranowski
www.losulecin.pl
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Adam Piotrowski

Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi 
w zakresie sprzątania w branży turystycznej

Naszą dewizą jest służyć!

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

OPIS STANOWISKA:
Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina 

Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

• Nie wymagane doświadczenie
• Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych

• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,                     
początkującą lub zmieniającą zawód

zatrudni na stanowisku:

OFERUJEMY:
• Gruntowne wprowadzenie do zawodu

• Umowa o pracę - niepełny etat
• Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku

• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

Na pytania dotyczące szczegółów odpowie chętnie pani Rita Afelt 
pod numerem telefonu 0049 178 1845990 w godz. 12-17 (pon. - piąt.)
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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
SULĘCIN

Zawody              
o Puchar 
Prezesów 
Kół

Czterogodzinne zawody odbę-
dą się 18 października na Kana-
le Szerokim w Słońsku. Zapisy 
wędkarzy są przyjmowane do 
15.10.2015 r. w sklepie wędkar-
skim „Domus” przy ul. Witosa 
i w sklepie wędkarskim na os. 
Kopernika. Zbiórka wędkarzy w 
dniu zawodów o godz. 7 nad Ka-
nałem Szerokim.

Red.

W słoneczny dzień 26 września 
nad jeziorem Ostrowskim, odbyły 
się zawody spławikowe kończące 
sezon w kole. Udział w rywalizacji 
wzięło 19 zawodników: 17 senio-
rów i 2 juniorów.
Każdemu z zawodników dopisało 
szczęście i udały się połowy, choć 
dominowała „drobnica”. Najwięk-
szą rybą zawodów, był lin o wa-
dze 830 g złapany przez Andrze-
ja Małachowskiego. Zwycięzcy 
zawodnicy zostali nagrodzeni.

SULĘCIN

Zakończenie sezonu w Kole 
PZW nr 3 „Gumoplast”

Czołowe miejsca zajęli:
I miejsce - Andrzej Małachowski,
II miejsce - Mirosław Andrzejczak,
III miejsce - Rafał Piankowski,
IV miejsce - Tomasz Kujawa,
V miejsce - Zbigniew Płonka.

Z wędkarskim pozdrowieniem: 
Prezes Koła

Czesława Anna Demko

SULĘCIN

Koła PZW nr 1 oraz nr 2 
„Lin” w Sulęcinie zapra-
szają wędkarzy na zawo-
dy spławikowo-gruntowe 
o Puchar Prezesów Kół. 

Seniorzy biorący udział w 
zawodach zostali jak zwykle 
w tym sezonie podzieleni 
na dwa sektory. Dzięki temu 
wyniki rywalizacji nie są tak 
zależne od wylosowanego 
stanowiska. W sektorze A 
zwycięzcą okazał się Sła-
womir Matelski (3900 pkt.) 
przed Ryszardem Sekułą 
(3530 pkt.) i Łukaszem Róż 
(2500 pkt.). W sektorze B tryum-
fował Wiesław Uller (4780 pkt.) 
wyprzedzając Andrzeja Siniaw-
skiego (4690 pkt.) i Marka Jan-
kowskiego (3090 pkt.). Wśród 
juniorów sklasyfikowany został 
Mateusz Domagała (1730 pkt.). 
W rywalizacji kadetów najlepszy 
okazał się Maksymilian Sob-
czak (2040 pkt.). W kategorii 
kobiet zwyciężyła Magdalena 
Ludwiczak (820 pkt.).
Po ogłoszeniu wyników nastąpi-
ła uroczysta chwila przyznania 
odznaczeń wędkarskich, które 
trzymali młodzi wędkarze: Mi-

Uroczyście podczas V tury GP 
„Jedynki”
20 września na jeziorze Ostrowskim rozegrana została V tura 
zawodów wędkarskich w spławiku o Grand Prix Koła nr 1 
PZW w Sulęcinie. Przy okazji świętowano również 65 rocznicę 
powstania Kołą i 40-lecie Okręgu Gorzowskiego PZW.

chał Kaczmarek, Hubert Cze-
wiuk i Mateusz Domagała. Złota 
odznaka PZW powędrowała w 
klapę Roberta Komorowskie-
go. Medal „Za zasługi w Rozwoju 
Wędkarstwa” otrzymali: Grze-
gorz Gregoryński i Sławomir 
Matelski. Odznaka Honorowa 
„Za zasługi dla rozwoju węd-
karstwa w Okręgu Gorzowskim” 
została wręczona wędkarzom: 
Ryszardowi Sekule, Stanisławo-
wi Skorupskiemu, Jarosławowi 
Mireckiemu, Henrykowi Ma-
telskiemu i Grzegorzowi Lu-
dwiczakowi.

Adam Piotrowski
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

Wędkarze „Lina” posprzątali 
nad jeziorem

Dobiega koñca moja praca poselska. Przez 8 lat spotykaliœmy siê u mnie 
w biurze lub w wielu piêknych miejscach Ziemi Lubuskiej na 
uroczystoœciach, spotkaniach, wydarzeniach i  dyskusjach.  
Przychodziliœcie tak¿e do mnie z ró¿nymi problemami. Pomaga³am 
organizacjom pozarz¹dowym, so³tysom, stra¿akom, osobom 
pokrzywdzonym, ale te¿ samorz¹dowcom. 

Wiele spraw jest w trakcie za³atwiania. Powierzam je osobie, której ufam 
i która sprawdza siê regionie i Sejmie. Wie doskonale co najwa¿niejsze dla 
naszego regionu i dla naszych mieszkañców. To Pani Krystynie Sibiñskiej 
powierzam Wasze sprawy. Bo potrafi walczyæ o lepsz¹ Platformê 
Obywatelsk¹, mieæ swoje zdanie i umie rozwi¹zywaæ Pañstwa problemy. 

Wiem, ¿e pó³nocnej czêœci województwa potrzebny jest sprawdzony 
pose³ tu mieszkaj¹cy, znaj¹cy teren i mieszkañców. Pani Pose³ zobowi¹za³a 
siê utworzyæ w Sulêcinie punkt, w którym bêdzie przyjmowa³a 
mieszkañców.

Nie zostawiam wiêc Pañstwa samych. Pani Krystyna Sibiñska wspiera³a 
moje inicjatywy poselskie, œwietnie wspó³pracowa³yœmy dla dobra regionu. 
To osoba przyjazna innym ludziom, doœwiadczona i pracowita, ³¹cz¹ca a nie 
dziel¹ca i przede wszystkim uczciwa. Mieszka wœród nas i blisko nas. To 
bêdzie dobry Pose³ na Sejm RP.

Wasze sprawy powierzam Krystynie Sibiñskiej

Bo¿ena S³awiak
Pose³ na Sejm RP

7
Sprawdzony posel

dla Sulecina

Krystyna

SIBIÑSKA

Kandydat do Sejmu RP

Sfinansowano ze œrodków KW PO RP

Sulêcin, 5 X 2015 r.

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Członkowie naszego koła 
oraz dzieci ze Szkółki 
Wędkarskiej „Linek Kro-
czek” wzięli udział w za-
planowanej przez Urząd 
Miejski na 16 września 
akcji „Sprzątanie świata” 
w Sulęcinie. W tym dniu 
obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Ochrony 
Warstwy Ozonowej. Ak-
cja „Sprzątanie świata 
- Polska 2015” ruszyła 
pod hasłem „Wyprawa – 
poprawa”. Jej celem było 
posprzątanie linii brze-
gowej, plaży oraz parkin-
gu samochodowego nad 
jez. Trzecim (Owiecko 
Duże), które jest położo-
ne w kompleksie leśnym 
2,5 km od wsi Miechów.
  Urząd Miejski w Sulę-
cinie zapewnił nam materiały 
potrzebne do sprzątania: worki, 
rękawice jednorazowego użytku 
oraz odbiór i utylizację odpadów.
Zarząd koła PZW Sulęcin Nr 2 
„LIN” pragnie serdecznie podzię-
kować wszystkim członkom koła 
oraz dzieciom ze Szkółki Wędkar-

skiej „Linek Kroczek” za przybycie 
i udział w akcji „Sprzątanie świata” 
w Sulęcinie.

Koło PZW nr 2 „Lin” w Sulęcinie

20 września br. na wodach Kana-
łu Szerokiego blisko 50 wędkarzy 
skrzyżowało wędki w poszuki-
waniu „białej” ryby. W tym roku 
gościliśmy przedstawicieli z Go-
rzowa Wlkp., Kostrzyna nad Odrą, 
Torzymia, Słubic, Bogdańca, Ośna 
Lubuskiego Słońska i Sulęcina.
Po odprawie zawodnicy zostali 
podzieleni na kategorie juniorów, 
kobiet i seniorów. Po losowaniu i 
regulaminowym czasie na przy-
gotowanie sprzętu i stanowiska, 
przez 4 godziny wędkarze z więk-
szym lub mniejszym sukcesem 
holowali płotki, leszcze, karpie, 
jazgary, okonki i krasnopiórki.
Najwięcej emocji było jak zawsze 
w sektorze juniorów, gdzie ad-
renalina opiekunów udzieliła się 
podopiecznym. Wśród starszych 
wędkarzy oglądaliśmy większe 
opanowanie, przeplatane ze 
zniechęceniem, ponieważ wie-
lu zeszło ze stanowisk bez ryby. 
Po sygnale końcowym komisja 
wagowa stwierdziła kolejność 
poszczególnych wędkarzy w kla-
syfikacji końcowej.

XVIII Puchar Stanisława Zalewskiego
SŁOŃSK

Jak ten czas szybko mija. Już 18 lat upłynęło od momentu organizacji pierwszych 
zawodów wędkarskich o Puchar Stanisława Zalewskiego, przedwcześnie zmarłe-
go wędkarza i słońskiego przedsiębiorcy

W kategorii juniorów: Nikola 
Czarna – 1235 pkt.; Olek Mor-
dak  - 1130 pkt.; Cyprian Apano-
wicz – 715 pkt.; Maciej Kubacki 
– 620 pkt.; Kornelia Łuczak – 560 
pkt.
W kategorii kobiet: Zdzisława 
Cywińska – 1350 pkt.; Czesława 
Ukleja - 1170 pkt. Reszta pań bez 
ryby.
W kategorii seniorów (klasyfika-
cja pierwszej dziesiątki):Tomasz 
Drzewiecki 5270 pkt. Torzym; 
Krzysztof Andruszkiewicz  5065 
pkt. Torzym; Przemysław Ziółek 
4435 pkt. Kostrzyn; Tomasz Ko-
rolewicz 3160 pkt. Słońsk; An-
drzej Machowski 3070 pkt.; Jan 
Korolewicz 3040pkt. Słońsk; Mi-
chał Sozański 3000 pkt. Słońsk; 
Kazimierz Jaruga 2995 pkt. Su-
lęcin; Dariusz Zabielny 2880 pkt. 
Słońsk; Andrzej Greczuk 2810 
Słubice.
W klasyfikacji na „Największą 
rybę” zwycięzcą został Jan Koro-
lewicz, który wyciągnął leszcza o 
długości 42 cm i odebrał puchar 
ufundowany przez kol. Woj-

ciecha Lewickiego i wędkę od 
państwa Moniki i Romana Jusz-
kiewiczów. Nagrody dla zwycięz-
ców wręczał wójt Gminy Słońsk 
Janusz Krzyśków. Po opadnię-
ciu emocji wszyscy uczestnicy 
rywalizacji posilili się pyszną 
grochówką z wkładką. Organi-
zatorzy dziękują zawodnikom za 
udział w tej formie upamiętnie-
nia byłego wędkarza, sponsorom 
za nagrody i środki finansowe, 
pozwalające wyżywić wędkarzy. 
Dziękujemy sponsorom: Danu-
cie Zalewskiej, Januszowi Krzyś-
ków, Waldemarowi Dubik, Lesz-
kowi Dubik, Monice i Romanowi 
Juszkiewicz oraz Mieczysławowi 
Wieczorek.
Ze swojej strony dziękuję kole-
gom z Zarządu i Koła za pomoc 
w sprawnym przeprowadzeniu 
XVIII Pucharu Stanisława Zalew-
skiego.

Z wędkarskim pozdrowieniem
prezes Leszek Gramsa

www.pzw1.slonsk.pl
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Podczas obrad młodzież miała 
możliwość poznać nie tylko za-
sady funkcjonowania samorządu 
lokalnego i jego organów, ale tak-
że wcielić się w rolę radnych sej-
miku województwa lubuskiego. 
O pracy sejmiku województwa 
mówił jego przewodniczący Cze-
sław Fiedorowicz. Senator Sta-
nisław Iwan zapoznał młodzież 
z ideą samorządności i 25-lecia 
wolności Polski, zaś kompeten-
cje organu wykonawczego oraz 
ogólną koncepcję rozwoju woje-
wództwa omówiła marszałek wo-
jewództwa lubuskiego Elżbieta 
Polak. 
W drugiej części obrad młodym 
radnym, którzy zostali podzieleni 
na pięć drużyn – klubów sejmiko-
wych po sześciu radnych – posta-
wiona została teza „25 lat wol-
ności: Jednostka nie zerem lecz 
siłą – wystarczy tylko chcieć”. W 
rolę radnego reprezentującego 
ZSLiZ wcieliła Agnieszka Wit-
kowska. Każda z drużyn musiała 
przygotować argumenty popie-
rające lub odrzucające rzeczoną 
tezę. 
Wyrażając aprobatę dla przewod-
niej tezy młodzi ludzie przywołali 
przykłady silnych osobowości, 

SULĘCIN

„Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć” 

takich jak: Jan Paweł II, 
Lech Wałęsa, Józef Pił-
sudski czy Jerzy Owsiak. 
Miłym akcentem pro-
mującym powiat sulę-
ciński był fakt, iż młody 
przedstawiciel jednego 
z klubów sejmiku wo-
jewódzkiego szukając 
argumentów na uza-
sadnienie siły jednostki 
w kreowaniu społecznej 
rzeczywistości przyto-
czył przykład najmłod-
szego starosty w Polsce 
– Patryka Lewickiego. 
To w istocie młodzi, kre-
atywni, pełni zapału i 
świeżych, ambitnych 
pomysłów ludzie są w 
stanie natchnąć kon-
struktywną inspiracją 
społeczeństwo, zmie-
niając tym samym nasze lokalne 
środowisko na lepsze. 
Na koniec obrad w punkcie: 
wnioski, interpelacje i zapytania 
– młodzi radni skorzystali z moż-
liwości zadawania pytań zarzą-
dowi województwa. Pytali m.in. 
o obwodnicę Słubic; poprawę 
jakości kształcenia i finansowa-
nia szkolnictwa zawodowego; 

dostosowanie form kształcenia 
zawodowego oraz wyższego do 
potrzeb współczesnego rynku 
pracy. 
Uczniowie ZSLiZ w Sulęcinie 
wrócili z nowymi, bogatymi do-
świadczeniami oraz wiedzą, którą 
z pewnością wykorzysta nie tylko 
na zajęciach, ale również w doro-
słym życiu. 

Krzysztof Kulej 

Lista nr 6
Miejsce 5 na liście

Aleksandra

JASICKA

Szanowni Wyborcy! Ubiegam się o Państwa zaufanie, bo 
chcę pracować w Sejmie nad zmianą prawa w zakresie : po-
lityki społecznej (płaca minimalna, wiek emerytalny), polityki 
oświatowej i zdrowotnej, pomocy samorządom wszystkich 
szczebli.

M
ateriał sfinansow

any przez KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni

21 września 2015 r. młodzież ZSLiZ w Sulęcinie w osobach: Agnieszka Witkowska; Martyna 
Cedro oraz Karol Rosłanowski reprezentowała nasz powiat na II Lubuskim Sejmiku Mło-
dzieży 2015, który odbył się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w  Zielonej Górze. 

KRZESZYCE

Warsztaty GO_PRO

GO_PRO! ma na celu promowa-
nie idei przekształcania biblio-
tek publicznych w nowoczesne 
ośrodki edukacji pozaformalnej, 
w których odbywałoby się kształ-
cenie i zachęcenie młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych do nauki programowania 
oraz rozwoju kompetencji infor-
macyjno-komunikacyjnych.
W czasie spotkania dzieci pozna-
wały tajniki cyfrowego świata 
za pomocą klocków Lego Mind-
storms. Dzieci zapozanały się z 
czujnikami i serwomotorami oraz 
z ich wykorzystaniem w ich czasie 
budowania i programowania.
Instruktorzy zaprezentowali dwa 
zaprogramowane roboty, jeden z 
nich był sterowany za pomocą ta-
bleta, drugi posiadał czujnik – był 
on stworzony do łapania piłeczki 
w czasie gry w hokeja. Następnie 
dzieci zostały podzielone na dwie 
grupy, musiały samodzielnie zbu-
dować robota zgodnie z otrzy-
maną instrukcją, programowały 
go za pomocą komputera pod 
czujnym okiem instruktora. Po 

Grupa uczniów z Zespółu Szkół Samorządowych w Krze-
szycach wraz z opiekunem Barbarą Adamską, wzięła 
udział w zajęciach z robotyki i programowania, zorgani-
zowanych w ramach projektu GO_PRO!-Gminne Ośrod-
ki Programowania. Inicjatorem spotkania była GBP oraz 
Stowarzyszenie Pozaformalnej Edukacji MERITUM.

odpowiednim zaprogramowaniu 
swojego robota, obydwie druży-
ny stanęły do wyścigu. Roboty 
przejechały wyznaczoną trasę, 
obydwie drużyny świetnie pora-
dziły sobie z zaprogramowaniem 
robotów.
Oprócz młodzieży szkolnej w 
spotkaniu uczestniczyli zapro-
szeni goście: Irena Szpulak - za-
stępca wójta gminy, oraz panie ze 
stowarzyszenia SAR działającego 
przy naszej bibliotece.
Zajęcia były bardzo ciekawe, cięż-
ko było się od nich oderwać. Za-
interesowanie robotami wzrosło 
tuż po zakończeniu warsztatów 
– dzieci dopytywały czy następ-
nego dnia będą mogły przyjść na 
nie ponownie. Chęć zgłębiania 
tajników wiedzy o programowa-
niu ma już swoich odbiorców w 
gminie Krzeszyce.
Mamy nadzieję, że uda nam się 
dołączyć do Sieci GO_PRO! i kon-
tynuować cykl podobnych zajęć.

www.krzeszyce-biblioteka12.
blogspot.pl



19nr 10(46)/2015 8 października 2015

Autokar podjechał pod 
Zespół Szkół Liceal-
nych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej  
w Sulęcinie. Standardowo 
kilka osób się spóźniło, ale 
nawet to nie popsuło hu-
moru naszym opiekunom 
– Annie Kowalewskiej, 
Piotrowi Tumiłowiczo-
wi i Włodzimierzowi Ko-
mlevowi. Gdy już wszyscy 
byliśmy razem ruszyliśmy 
do Gorzowa Wielkopol-
skiego na seans „Karbala” 
w kinie Helios. Ku naszemu 
zdziwieniu podczas projek-
cji filmu towarzyszył nam 
niezwykły gość specjalny 
– podpułkownik Grzegorz 
Kaliciak. Dowodził on Pol-
skim oddziałem na misji w 
Iraku, która została sfilmo-
wana na podstawie praw-
dziwych wydarzeń. Przed 
rozpoczęciem seansu po-
kazał nam krótki montaż 
z kamer podręcznych żoł-
nierzy, biorących udział w 

SULĘCIN

Gość specjalny na „Karbali”

obronie City Hall w Karbali.
Film „Karbala” opowiada 
zatajoną historię osiem-
dziesięciu polskich i buł-
garskich żołnierzy, którzy 
bez wsparcia zaopatrzenio-
wego i logistycznego, jako 
jedyni zdołali obronić City 
Hall przed bojówkami Al-

KRZESZYCE

-Kaidy i As-Sadry. Naszymi 
oddziałami dowodził jesz-
cze wtedy kapitan Grze-
gorz Kaliciak. Zdołali oni 
przetrwać czterodniowe 
natarcie wrogich sił przy 
braku zaopatrzenia i racji 
żywnościowych. Wytrzy-
mali to razem, nie tracąc 

przy tym żadnego człowie-
ka. Warto także wspomnieć 
o walce psychologicznej, 
jaką przeciwko nim stoso-
wano. Mimo wielu prób 
złamania ducha naszych 
żołnierzy, nie poddali się. 
Trzeba pamiętać, że ta hi-
storia, to nie filmowa fik-

cja, broniący się żołnierze 
przeżywali tam istne piekło 
i toczyli walkę z samymi 
sobą. Opowieść pokazuje, 
naszym zdaniem, typowe 
polskie kompleksy – niedo-
cenienia i małości. Świat się 
nie dowiedział i nie powie-
dział ,,Dziękujemy, Polacy”. 
Po filmie mieliśmy okazję 
porozmawiać z samym 
głównym bohaterem tych 
wydarzeń. Opowiedział 
nam jeszcze raz o akcji w 
Karbali ze swojego punktu 
widzenia. Uważamy, że za-
równo sam film, jak i spo-
tkanie z jego bohaterem 
było w 100 proc. udanym 
i niezwykle ciekawym do-
świadczeniem. Pokaza-
ły one nam, że Polacy są 
bohaterskim narodem i 
powinniśmy być dumni z 
barw, jakie nosimy. 

Igor Wodniczak
Michał Kociuba

Uczniowie kl. 3 Low
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Podczas ostatnich wichur, 
które przeszły nad wojewódz-
twem lubuskim odnotowa-
no prawie 300 interwenc-
ji. Dotyczyły one głównie 
połamanych drzew. Szkody 
wyrządzone przez zwalone 
drzewa sięgnęły kilkuset 
tysięcy złotych. 

Aby zminimalizować szkody 
Wojewoda Katarzyna Osos 
zaproponowała podjęcie 
działań zmierzających do 
usunięcia drzew, stanowią-

cych zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców, w 
szczególności budynków 
wielorodzinnych oraz budyn-
ków użyteczności publicznej. 
Propozycja ta spotkała się z 
aprobatą Lubuskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państ-
wowej Straży Pożarnej Huber-
ta Harasimowicza.

Omówienie realizacji planu 
działań nastąpiło we wtorek, 
15 września br., podczas kon-
wentu Zrzeszenia Wójtów, 

Skutki ostatnich wichur – 
inicjatywa Wojewody Lubuskiego 

REGION

Ostatnia z burz, która 1 września przeszła nad Lubuskiem wyrządziła wiele szkód. Jak zminimalizować skutki burz? Zdaniem Wo-
jewody Katarzyny Osos konieczne są działania, które nie tylko zabezpieczą drzewa przed niekontrolowanym upadkiem, ale 
podniosą świadomość istnienia niebezpieczeństwa.

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Skutki burz, które przeszły przez województwo lubuskie na początku września dla niektróch 
mieszkańców regionu miały kosztowny skutek.

Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Lubuskiego. 
W trakcie spotkania Wojew-
oda Lubuski Katarzyna Osos 
oraz Komendant Wojewódz-
ki PSP Hubert Harasimowicz 
przedstawili szczegóły pla-
nowanych działań dotyczą-
cych usuwania drzew.

Temat, którego głównym 
celem jest minimalizacja ryz-
yka, został przyjęty przez 
samorządowców z dużym 
zainteresowaniem, a zarazem 

chęcią współpracy. Wojew-
oda Katarzyna Osos zainic-
jowała proces wycinki drzew, 
które zostały uznane przez 
władze samorządowe za szc-
zególnie niebezpieczne. Za-
danie to powierzone zostało 
straży pożarnej, natomiast 
koszty planowanej akcji po-
niesie Lubuski Urząd Wojew-
ódzki.

W tym przedsięwzięciu 
kluczową rolę odgrywa czas. 
Im szybciej uda się zlikwid-

ować zagrażające suche 
konary, bądź całe drzewa, 
tym bezpieczniejsi będą w 
ich pobliżu mieszkańcy. Nas-
tąpi też minimalizacja kosz-
tów związanych z usuwan-
iem zniszczeń występujących 
podczas burz lub nawałnic – 
podkreśla Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos.

1 września lubuscy strażacy wyjechali na 
prawie 300 interwencji. Większość z nich 
była związana z połamanymi drzewami 
lub gałęziami drzew.

Robocze spotkania Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Hubertem Harasimowiczem oraz z pra-
cownikami LUW przyniosły efekt w postaci programu  usówania drzew zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców województwa lubuskiego
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W ubiegłym roku firma Orange 
Polska we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego zakończyła realiza-
cję projektu „Szerokopasmowe 
Lubuskie”, w ramach którego na 
terenie naszego województwa 
wybudowano sieć szerokopa-
smową w warstwie szkieletowo-
-dystrybucyjnej. Projekt ten był 
współfinansowany ze środków 
Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. 
W związku z licznymi sygnałami 
ze strony mieszkańców sołectw 
z terenu Gminy Sulęcin o proble-
mach z dostępem do Internetu 
na terenach wiejskich, Urząd 
Miejski w Sulęcinie postanowił 
nawiązać współpracę z firmą 
Orange Polska w celu rozbudo-
wania istniejącej sieci o przyłącza 
do budynków na terenie naszej 
Gminy. Wybudowanie takich 
przyłączy pozwoli mieszkań-
com na uzyskanie dostępu do 
Internetu bez limitu transferu 
danych. Za pomocą nowej sieci 
świadczone mogą być także usłu-
gi obejmujące telefon stacjonar-
ny oraz telewizję. 
Obecnie firma Orange Polska 
przeprowadza analizę faktycz-
nego zapotrzebowania na do-
prowadzenie przyłączy do po-
szczególnych posesji na terenie 
Gminy Sulęcin. Decyzja o przy-
stąpieniu przez firmę Orange 
Polska do realizacji inwestycji 
na terenie naszej Gminy będzie 
zależała od ilości osób i instytu-
cji zainteresowanych wybudo-
waniem (na koszt firmy Orange 
Polska) przyłączy do posesji 
oraz skorzystaniem z usług fir-
my Orange (zgodnie z aktualną 
ofertą cenową). O szczegółach 
prowadzonej akcji mogą się Pań-
stwo dowiedzieć ze strony inter-
netowej www.sulecin.pl, skąd 
można także pobrać deklaracje 
chęci przyłączenia Państwa pose-
sji do sieci szerokopasmowej. 
Mieszkańcy terenów wiejskich 
wyrażający chęć, aby ich posesje 
zostały przyłączone (nieodpłat-

Internet dla mieszkańców 
nie) do sieci szerokopasmowej, 
proszeni są o kontakt z Sołtysami 
swoich miejscowości lub z Urzę-
dem Miejskim w Sulęcinie (tel. 
95 755 36 01, wew. 167, pokój nr 
14). Na  potrzeby zainteresowa-
nych osób firma Orange Polska 
uruchomiła także specjalną info-
linię: 800 606 606. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej www.sulecin.
pl i zapoznania się ze szczegóło-
wymi informacjami dotyczącymi 
projektu oraz do skorzystania z 
możliwości wybudowania bez-
płatnego przyłącza do swojej po-
sesji. 

UM Sulęcin

SULĘCIN

Oko w oko z MARINE

Zetknięcie się z amerykańskimi 
żołnierzami  stało się dla wielu 
sprawdzeniem umiejętności ję-
zykowych. Żołnierze armii USA 
byli zasypywani prostymi ale jak-
że ważnymi pytaniami dotyczą-
cymi życia w odległych krajach. 
Słuszne postury Amerykanów 
nie przestraszyły uczniów, którzy 
zaproponowali wspólny trening 
siłowy. Siły były wyrównane. Spo-
tkanie było  niezwykle. 
Amerykanie ciekawi byli specyfi-
ki i funkcjonowania naszej szko-
ły, którą  przybliżyła im dyrektor  

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej 
gościł grupę żołnierzy służących w Armii Stanów Zjednoczo-
nych. Niecodzienna wizyta była dla uczniów ciekawym i 
niepowtarzalnym doświadczeniem. 

Grażyna Sobieraj. Goście byli 
pod ogromnym  wrażeniem wy-
posażenia szkoły, a szczególnie 
warsztatów kształcenia praktycz-
nego. – Piękna szkoła i wspaniali 
ludzie, cieszę się, że mogłem tu być 
– powiedział Brandon Brice i za-
pisał te słowa w szkolnej kronice.
Wspólnie spędzone chwile udo-
wodniły, że nawiązywanie mię-
dzynarodowych kontaktów nie 
jest dla nas  żadnym problemem, 
a daje satysfakcję z pokonywania 
barier językowych i kulturowych.

Monika Hartman

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
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Na sygnale  

Aresztowano grupę przestęp-
czą
W piątek 25 września w pobliżu 
Sulęcina odkryto skład i pro-
dukcję amfetaminy. Wcześniej-
sze obserwacje opuszczonego 
bloku, w którym odbywał się 
proceder, doprowadziły do roz-
bicia całej grupy przestępczej. W 
pierwszej kolejności zatrzymano 
dilerów.
W tym samym czasie, specjalna 
grupa antyterrorystyczna Stra-
ży Granicznej przeprowadziła 
bezpośredni atak na obiekt, w 
którym odbywała się produk-
cja i porcjowanie narkotyków, 
jednocześnie uwalniając dwóch 
przetrzymywanych zakładników. 
W wyniku bezpośredniego ataku 
na mieszkanie, udało się zatrzy-
mać wszystkich członków grupy 
i zarekwirować kilkanaście kilo-
gramów amfetaminy. To jedna z 
większych akcji, jaką przeprowa-
dzili antyterroryści. Na szczęście, 
były to tylko ćwiczenia, które zo-
stały zorganizowane przez Woje-
wodę Lubuskiego oraz Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Lubuskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp., w których uczestniczyli 
starostowie i przedstawiciele z 
powiatów realizujący zadania 
obronne oraz administracja ze-
spolona i nie zespolona z woje-
wództwa lubuskiego. Ćwiczenia 
odbyły się na terenie Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych w Wędrzynie.    

Nietrzeźwi i z zakazem prowa-
dzenia pojazdów
27 września policjanci w rejonie 
jeziora Pniowskiego do kontroli 
drogowej zatrzymali kierujące-
go samochodem marki Nissan 
Micra. Jak się okazało 32-latek 
kierował pojazdem w stanie nie-
trzeźwości. Badanie wykazało u 
niego ponad 1 promil alkoholu w 
organizmie. Ponadto, mężczyzna 
nie posiadał uprawnień do kiero-
wania. Do 2016 roku Sąd orzekł 
wobec niego zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.
Z kolei w Sulęcinie na ul.3-go 
Maja policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego ro-
werem. 58-letni mężczyzna był 
nietrzeźwy, badanie wykazało, 
że ma ponad 2,5 promila alko-
holu. Okazało się także, że miesz-
kaniec Sulęcina do roku 2018 
posiada wydany  zakaz prowa-
dzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych oraz rowerów.
W tym przypadku kierujący nie-
stosując się do orzeczonego 
przez sąd zakazu popełnili prze-
stępstwo określone w art. 244 
kodeksu karnego - grozi im kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Niebezpieczne znalezisko
19 września dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie 
został telefonicznie powiado-
miony, że w Zarzyniu mężczyzna 
podczas prac polowych ciągni-
kiem rolniczym wykopał z ziemi 
niewybuch.
Na miejsce natychmiast zostali 
skierowani policjanci, którzy do 
czasu przyjazdu patrolu rozpo-
znania minersko-saperskiego z 

Krosna Odrzańskiego zabezpie-
czali miejsce zdarzenia. Przybyli 
na miejsce saperzy stwierdzili, 
że niewybuch to pocisk artyle-
ryjski kalibru 220 mm pochodzą-
cy z czasów II Wojny Światowej. 
Niewybuch został zabrany przez 
specjalistyczną grupę. Pamiętaj-
my, że odnalezionych niewybu-
chów pod żadnym pozorem nie 
wolno dotykać, przenosić ani 
rozbijać. O znalezisku należy na-
tychmiast powiadomić Policję.

Mali bohaterowie uratowali 
życie mieszkańcowi Sulęcina
15 września do policjantów Wy-
działu Prewencji patrolujących 
rejon Parku Bankowego w Su-
lęcinie rowerami podjechało 
kilkoro dzieci w wieku od 8 do 
12 lat. Poinformowali funkcjo-
nariuszy, że niedaleko fontanny 
w bramie wjazdowej do budyn-
ku na ziemi leży nieprzytomny 
mężczyzna. Policjanci udali się 
we skazane miejsce - informacje 
przekazane przez dzieci potwier-
dziły się. Przy ulicy Pineckiego, 
na ziemi leżał nieprzytomny 60 
– letni mężczyzna, jak ustalili 
później funkcjonariusze, miesz-
kaniec Sulęcina. Okazało się, iż 
znajdował się on w stanie upo-
jenia alkoholowego. Policjanci 
powiadomili natychmiast pogo-
towie, podejmując do czasu ich 
przyjazdu czynności z zakresu 
pierwszej pomocy. Po przybyciu 
ratowników mężczyzna został 
natychmiast przewieziony do 
szpitala.
Gdyby nie reakcja dzieci, opisana 
sytuacja mogłaby zakończyć się 
tragicznie. Pamiętajmy, aby nie 
pozostawać obojętnym na los 
takich osób. 

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

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

- 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
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

- indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

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

- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-
administracyjne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

Październik
05.10-11.10 – Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1
12.10-18.10 - Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
19.10-25.10 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
26.10-1.11 – Apteka „Lubfarm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie
Listopad
2.11.-8.11 – Euro-apteka przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie

Która apteka czynna?

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

Upamiętnili w ten sposób bar-
dzo istotne daty w historii, nie 
tylko naszego kraju, daty które 
po dziś dzień wyznaczają losy 
całych pokoleń i narodów.
Dzień 1 września 1939 roku to 
początek konfliktu zbrojnego, 
który w krótkim czasie ogarnął 
niemal wszystkie kontynenty – 
atak hitlerowskich Niemiec na 
Polskę. Dzień 17 września 1939 
roku to dzień ataku Armii Czer-
wonej na Polskę – realizacja 
tajnego paktu Ribbentrop-Mo-
łotow z 23 sierpnia 1939 roku i 
początek wieloletniego okresu 
okupacji Polski przez komuni-
styczny reżim Józefa Stalina.
Upamiętnili wreszcie, po raz ko-
lejny dzień 17 września, który jest 
dniem pamięci ludzi zesłanych 
na Syberię. Jest dniem w którym 
nie tylko Sybiracy i Kresowianie – 
wspominają tragedię bezsilności 
tułaczego losu, dniem który my 
wszyscy winniśmy zachować w 
pamięci, współtworząc naszą 
tożsamość narodową, patrio-
tyzm oraz szacunek dla wartości 
i godności drugiego człowieka.
Całości audycji dopełniły słowa 
poety Adama Asnyka, które za-
warł w wierszu „Do młodych”, bę-
dące swoistego rodzaju wezwa-
niem o naszą pamięć w stosunku 
do minionych pokoleń, tragicz-
nych losów naszej ojczyzny i na-
rodu polskiego.

Nauczyciele historii i wos-u
ZSLiZ w Sulęcinie

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.

SULĘCIN

Historia, pamięć, przyszłość ...
18 września 2015 r. uczniowie ZSLiZ w Sulęcinie 
wraz z nauczycielami historii przygotowali uroczy-
stą audycję – nadaną przez radiowęzeł – poświe-
coną pamięci tragicznych wydarzeń roku 1939. 
Wizualną oprawą przedsięwzięcia była emisja 
filmu edukacyjnego – „Kampania wrześniowa” – 
poświęconego wydarzeniom 1 oraz 17 września 
1939 roku.

RZETELNOŚĆ

MIEJSCE

6

Zbigniew

SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać

KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni

UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJA

DO SEJMU RP

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 2652

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
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