
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

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

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. Witosa 2C
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

Sąd Rejonowy wróci do Sulęcina
SULĘCIN  Minister Sprawiedliwości zmienił decyzję swego poprzednika
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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

602 323 601*

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

traf

aparaty słuchowe Protest Zarządu Powiatu, 
parlamentarzystów, burmi-
strzów i wójtów gmin po-
wiatu sulęcińskiego, a nawet 
kilkanaście tysięcy podpisów 
zebranych przeciwko likwi-
dacji Sądu Rejonowego w 
Sulęcinie, nie poszły na mar-

ne. W lipcu placówka ma wró-
cić na dobre, choć to przede 
wszystkim konsekwencja tzw. 
prezydenckiej noweli ustawy 
Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych.

Przypomnijmy: projekt ministra 
sprawiedliwości sprzed dwóch 
lat zakładał likwidację 115 są-
dów rejonowych w całej Polsce, 
w tym 5 w naszym wojewódz-
twie. Na czarnej liście znalazła 
się także placówka w Sulęcinie 
(pisaliśmy o tym w poprzednich 
numerach). 
Warto dodać, że tutejszy Sąd 

cd. na s. 2

W LOKALNEJ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZOSTAW SWOJEGO
PODATKU

Wykaz OPP na www.pozytek.gov.pl

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom, 
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją 

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, 
Ale przede wszystkim, by Wielkanoc 

umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu 
i napełniła Wasze życie radością!

Redakcja „Przekroju Lokalnego”

PREMIA
NA DALSZE ZAKUPY
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Brawa dla Zuzi i Kacpra

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

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

PRACA

Sprzedam Nissana Almerę, 
rocznik 1998, diesel 2.0, stan 
licznika 185.000, cena do 
negocjacji
tel. 510 387 294

Sprzedam mieszkanie na 
Os. Żubrów (ok. 3 km od 
Sulęcina), 78 m2, parter, 3 
pokoje, osobna łazienka, 
toaleta, balkon, piwnica i 
garaż. Szczegółowe informacje 
pod nr. 505271490. Cena do 
negocjacji.

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 52 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 2 piętro w  
Kęszycy Leśnej. Cena 85 tys. zł.
Tel. 513 226 043

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam 1642 m2 dużą 
atrakcyjną działkę budowlaną 
z domem 200 m2 do remontu. 
Rzepin Zapłocie 20, 110.000 
tys. zł. Tel. 508 132 618

Ogłoszenia drobne dla firm 
- od 1 zł za wyraz! Kontakt: 
reklama.progress@op.pl
lub 511 225 133

Rejonowy, utworzony w 1997 r., 
powstał dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu mieszkańców oraz 
władz gminnych i powiatowych. 
Uruchomiono ogromny nakład 
sił i środków finansowych. Mało 
tego, sulęcińscy samorządowcy 
przekazali resortowi sprawiedli-
wości obiekty w centrum miasta 

z wyposażeniem ok. 2,5 mln zł. 
Placówka, oprócz gmin powia-
tu sulęcińskiego obsługiwała 
także Ośno Lubuskie, a liczba 
wpływających do niej pozwów 
ciągle wzrastała.

Podpisy, protesty, a minister 
swoje

Społecznik Jan Zaborowski 
zebrał tysiące podpisów prze-
ciwko likwidacji sądu w Su-
lęcinie. Wspomagali go m.in. 
samorządowcy wszystkich 
gmin powiatu sulęcińskiego. 
Na biurku ówczesnego mini-
stra sprawiedliwości Jarosława 
Gowina wylądował apel o za-
niechanie likwidacji sulęcińskiej 
placówki, który poza starostą 
podpisali: burmistrz Sulęcina, 
Ośna Lubuskiego, Lubniewic, i 
Torzymia oraz wójtowie Krze-
szyc i Słońska. Na niewiele to się 
zdało. Odstąpiono wprawdzie 
od zniesienia sądów rejono-
wych w Krośnie Odrzańskim i 
w Żaganiu, jednak projekt mi-
nisterstwa wciąż uwzględniał 
likwidację sądów   w Strzelcach 
Krajeńskich, Sulęcinie i Wscho-
wie. Wszystkie wydziały funk-

Sąd Rejonowy wróci do Sulęcina
cd. ze s. 1 cjonujące wówczas w strukturze 

placówki sulęcińskiej – cywilny, 
karny, rodzinny i nieletnich oraz 
ksiąg wieczystych, przekształ-
cone zostały w wydziały zamiej-
scowe sądu rejonowego w Mię-
dzyrzeczu. 

Byle do wakacji?

Jednak 7 października kolejny 
minister sprawiedliwości Ceza-
ry Grabarczyk podpisał rozpo-
rządzenie, na mocy którego od 
1 stycznia na mapę sądownic-
twa powróciło 41 sądów rejono-
wych. Placówki te, na przełomie 
2012 i 2013 r. zostały zniesione 
i przekształcone w wydziały 
zamiejscowe innych placówek. 
W drugim etapie, lipcu 2015 r.  
Ministerstwo Sprawiedliwości 
planuje odtworzyć kolejne 34 
sądy i to właśnie w tej grupie 
ma znajdować się sulęciński 
Sąd Rejonowy. 

Tekst i fot. Wojciech Obremski

NOWOŚĆ: zarządzanie 
WSPÓLNOTAMI MIESZKA-
NIOWYMI – jestem na miejscu 
i zawsze dostępny, nie trzeba 
szukać zarządcy w innym mie-
ście.

Najnowsze:
działka z pawilonem handlo-
wym ul. Żeromskiego
dom w Wystoku
działający zakład przy ul. Wito-
sa (działka, budynki, wyposa-
żenie)
dom bliźniak w Lubniewicach

- obiekty komercyjne:
działka na ul. Daszyńskiego, 
hala w Ostrowiu, sklep ul. Ko-
ściuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2-pokojowe w Su-
lęcinie
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulę-
cinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Ko-
ściuszki, Kupiecka

Pozostałe oferty, zdjęcia i 
opisy na: 
http://nieruchomosci.sule-
cin.biz.pl
http://lokum.tcn.net.pl

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

Sprzedam dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816
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Nie od dziś wiadomo, że korzyści, które 
niesie ze sobą Internet, coraz częściej kłó-
cą się z ciemną stroną tego globalnego 
okna na świat. Większą jej część, groźną 
szczególnie małoletnim, opisywano już 
wielokrotnie, dlatego nie widzimy sen-
su po raz setny przytaczać listy wszyst-
kich sieciowych plusów i minusów, któ-
rej początek znajduje się gdzieś obok 
niebezpiecznych czatów,  a kres wśród 
nielegalnego ściągania z sieci czy wszę-
dobylskich stron dla dorosłych. Jednak 
mimo tej łopatologicznej rozpiski wciąż 
pojawiają się nowe internetowe możli-
wości, w których aż roi się od przepisów, 
jak kogoś zgnoić, poniżyć czy obśmiać. I 
tak, jedna ze stron oferuje tzw. wygene-
rowanie sensacyjnego lub komicznego 
tekstu prasowego, którego głównym bo-

haterem możesz być ty lub też uczynić z 
niego twego kumpla (lub wroga, czemu 
nie?) 
Ostatnio na wspomnianym portalu moż-
na było przeczytać, jak to 24-letnia miesz-
kanka Sulęcina (tu podano jej pełne imię i 
nazwisko), korzystając z nieuwagi świętu-
jących w jednej z restauracji policjantów, 
zwinęła im radiowóz, po czym ruszyła 
nim w ostry rajd po mieście. Po drodze 
przebrała się w znaleziony w aucie mun-
dur, dzięki czemu wyłudziła w jednym ze 
sklepów drogą whisky. Następnie, wypiw-
szy sporą jej część, ruszyła dalej w dro-
gę, wyzywała ludzi przez samochodowy 
megafon, przepychała się przez stojące 
na światłach inne auta, uzbierała 1000 zł 
z wystawianych przez siebie mandatów 
(!), aż wreszcie spowodowała kolizję i… 

Jak to z radiowozem było...
rozpłynęła się w pobliskiej dyskotece. W 
tekście jest też wzmianka: „W miejskiej 
komendzie toczy się postępowanie wy-
jaśniające w sprawie nieodpowiedniego 
zabezpieczenia policyjnego mienia oraz 
spóźnionej reakcji służb”. I to powinno 
naszym zdaniem dać do myślenia sulę-
cińskim stróżom prawa, by tej sprawy nie 
zostawiać w spokoju. Jakby nie patrzeć, 
tekst robi z nich nieudaczników, a osoba, 
która pozuje na jego „bohaterkę”, istnieje 
naprawdę i rzeczywiście mieszka w Sulę-
cinie, o czym można się przekonać wcho-
dząc na popularny portal społecznościo-
wy. To niestety dodaje temu żałosnemu 
newsowi wiarygodności, a mieszkańcy, 
którzy z Internetem często są na bakier, 
niechybnie wyrobią sobie o munduro-
wych własne, nierzadko fałszywe zdanie. 

Pikanterii dodaje też fakt, że pod tekstem 
zamieszczono komentarze, chwalące lub 
negujące zachowanie 24-latki. Ba, wpisali 
się tam również „świadkowie” wydarze-
nia! Sprawdziliśmy: także te wpisy zostały 
sfabrykowane – te same osoby i te same 
opinie widnieją również przy innych „ge-
nerowanych” tekstach. Pozostaje tylko 
pytanie, kto stoi za tą „sensacją” – jej bo-
haterka czy też jej nadzwyczaj dowcipni 
znajomi…  Na szczęście wygląda na to, 
że ktoś w porę zareagował – na drugi 
dzień tekstu już nie 
było, pozostał tylko 
szablon. Szablon, 
który zapewne zo-
stanie wykorzystany 
jeszcze nie raz…

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www

SULĘCIN 

Kto najszybciej zjadł pączka?

Sąd Rejonowy wróci do Sulęcina

Studio FITNESS
Profesjonalne treningi personalne indywidualne lub w parze;

Trening obwodowy, funkcjonalny, TRX, cardio z wagą BMI 
dopasowany do każdej osoby;

Programy odchudzające lub zwiększające masę mięśniową.

Zapraszam na konsultację 
w Sulęcinie

795 475 753

ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Od kilku lat z okazji Tłustego Czwartku 
Sulęciński Ośrodek Kultury organizuje 
zawody w jedzeniu pączków na czas. 
Również w tym roku na sulęcińskim 
rynku zorganizowano te smaczne za-
wody. 

Rywalizacja odbyła się w kategorii pań i 
panów. Minizawody przygotowano także 
dla najmłodszych mieszkańców miasta. 
Zawodnicy musieli zjeść trzy pączki w 
jak najkrótszym czasie. Wśród pań bez-
konkurencyjna okazała się Magdalena 
Trzeciak, której zjedzenie pączków zaję-
ło 4 minuty i 56 sekund. Drugie miejsce z 

wynikiem 9 minut i 14 sekund zdobyła Jo-
anna Sokołowska. Wśród mężczyzn bez-
konkurencyjny okazał się Sebastian Mar-
ciniak, który do skonsumowania pączków 
potrzebował zaledwie 2 minut i 42 sekund 
i  to on został tegorocznym mistrzem. 
Drugie miejsce z czasem 3 minuty i 15 se-
kund zdobył Krzysztof Bucki, natomiast 
na trzecim miejscu uplasował się Robert 
Śliwiński z czasem 3 minuty i 41 sekund. 
W dodatkowej rundzie zawodów udział 
wzięły dzieci, które miały za zadanie w jak 
najkrótszym czasie zjeść jednego pączka. 
W konkursie udział wzięło 28 zawodni-
ków. Wszystkich uczestników dopingo-

wali zastępca 
burmistrza Su-
lęcina Iwona 
Walczak oraz 
starosta sulę-
ciński Patryk 
Lewicki, którzy 
pogratulowali 
zwycięzcom i 
wręczyli nagro-
dy. 

M. Szybowicz

BIURO 
RACHUNKOWE

KSIĘGI PODATKOWE
EWIDENCJE PODATKU VAT
DEKLARACJE ZUS
ROZLICZENIA ROCZNE (PIT)

Sulęcin, ul. Wiejska 6, tel. 885 503 977
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Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.plRozmowa z krzysztofem Pio-
trowskim, jedynym kandyda-
tem na radnego Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego z ramienia 
Platformy Obywatelskiej RP w 
powiecie sulęcińskim.

- Panie krzysztofie, na liście 
Platformy Obywatelskiej rP w 
okręgu obejmującym powiaty 
międzyrzecki, słubicki, świe-
bodziński i sulęciński jest pan 
jedynym przedstawicielem 
tego ostatniego. Do tego ma 
pan piąte, dobre miejsce…

- Faktycznie, jest po kilku kandy-
datów z powiatów międzyrzec-
kiego, słubickiego i świebodziń-
skiego, a z sulęcińskiego jestem 
sam. Bez wątpienia to dobra 
okazja do tego, żeby w naszym 
powiecie powalczyć o radnego 
wojewódzkiego z partii, która 
jest na czele ostatnich sondaży i 
w związku z tym ma duże szanse 
na ponowne objęcie władzy w 
regionie.

- Co to oznacza dla powiatu?

- Przedstawiciel partii rządzącej 
w sejmiku ma dużo większe moż-
liwości w zakresie podziału pie-
niędzy w budżecie wojewódz-
twa czy w lobbowaniu na rzecz 
powiatu. W takich przypadkach 
niewiele wskóra radny opozycyj-
ny, np. z SLD. A trzeba podkreślić, 
że wkrótce w naszym wojewódz-

Sulęcinianin w sejmiku? Czemu nie?
twie uruchomio-
ne zostaną nowe, 
prawdopodob-
nie ostatnie tak 
duże pieniądze z 
Unii Europejskiej 
(z perspektywy 
UE 2014-2020 – 
przyp. redakcji). 
Będzie więc co 
dzielić.

- Czym krzysz-
tof Piotrowski 
będzie przeko-
nywał do siebie 

mieszkańców powiatu sulęciń-
skiego?

- Jedną z najistotniejszych dla 
mnie spraw są duże i wciąż rosną-
ce dysproporcje między prężnie 
rozwijającymi się stolicami woje-
wództwa lubuskiego, a resztą re-
gionu. Nawet gminy sąsiadujące 
bezpośrednio z Gorzowem Wlkp. 
i Zieloną Górą radzą sobie cał-
kiem nieźle. Dlatego uważam, że 
większe wsparcie należy skiero-
wać właśnie do takich powiatów 
jak sulęciński. Chodzi mi przede 
wszystkim o narzędzia do walki 
z wciąż dużym bezrobociem, ale 
także o wsparcie dla lokalnych 
samorządowców w pozyskiwa-
niu zewnętrznych inwestorów, 
z czym ci jak na razie sobie nie 
radzą.

- No właśnie, jak to się dzieje, 
że np. Sulęcin pomimo prak-
tycznie bezpośredniego do-
stępu do autostrady został 
daleko w tyle za międzyrze-
czem, Słubicami, Świebodzi-
nem a nawet małą Witnicą pod 
względem tworzonych miejsc 
pracy i średniej zarobków?

- To wynik m.in. totalnego skłó-
cenia lokalnej elity politycznej, 
która zamiast współpracować 
dla dobra „małej ojczyzny”, wy-
lewa na siebie wiadra pomyj i 
ciąga się wzajemnie po sądach. 
Dobrze byłoby rządzące w Su-

lęcinie gremia nieco odświeżyć 
i zapełnić ludźmi, których jedy-
nym marzeniem nie jest ciepły 
stołek i łatwe pieniądze. Jestem 
przedsiębiorcą, na każdą złotów-
kę ciężko pracuję i każdą kilka 
razy oglądam wokół zanim wy-
dam, więc wiem o czym mówię. 

- Wybory zbliżają się dużymi 
krokami. Czy wraz z upływają-
cymi dniami narasta napięcie i 
stres?

- W tym przypadku jestem oazą 
spokoju (śmiech). Nie nastawiam 
się na wybory w kategoriach „być 
albo nie być”. 
Wiem jednak, 
że jako jedyny 
przedstawiciel 
Platformy Oby-
watelskiej w po-
wiecie sulęciń-
skim, partii która 
według wskazań 
s o n d a ż o w y c h 
p r a w d o p o -
dobnie będzie 
znowu rządzić 
regionem, mam 
szansę na re-
prezentowanie 
interesów miesz-
kańców nasze-
go powiatu w 
Sejmiku Woje-
wództwa Lubu-
skiego. Dlatego 
ich szczególnie 
proszę o popar-
cie i głos w wy-
borach.

- Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiał: Woj-
ciech Obremski

rOZmOWa PrZekrOJU

SULĘCIN 

Jak walczyć z żywiołem?
4 marca w Szkole Podstawowej w Su-
lęcinie odbyły się miejsko - gminne eli-
minacje do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. 

Turniej, jak co roku został zorganizowany 
przez zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Sulęcinie oraz burmistrza Sulęcina. 
W eliminacjach rywalizowali uczniowie 
reprezentujący szkoły podstawowe, gim-
nazjum i szkoły ponadgimnazjalne z te-

renu gminy Sulęcin (łącznie 22 uczniów). 
Laureaci będą reprezentować gminę w 
eliminacjach na szczeblu powiatowym. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy, które wręczyła im 
zastępca burmistrza Sulęcina Iwona Wal-
czak. Podziękowania oraz materiały pro-
mocyjne gminy otrzymali również opie-
kunowie, którzy przygotowali uczniów do 
turnieju. Pełne wyniki eliminacji na www.
sulecin.pl

M. Szybowicz

W ramach projektu „Przyjazne krajo-
brazy Nowej Ameryki - etap I (miej-
scowość Polne)” współfinansowanego 
przez Unię Europejską, została podpi-
sana umowa na budowę stanicy w Po-
lnem w gminie Słońsk. 

W obecności wójta Słońska Janusza 
Krzyśkowa i skarbnika powiatu Anny Kul-
czyńskiej, starosta sulęciński Patryk Le-
wicki oraz wicestarosta Michał Deptuch 
podpisali umowę na budowę stanicy ry-
backiej wraz z zapleczem socjalno-szko-
leniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 

SŁOŃSK

Będzie nowa stanica
Przewidywana wartość inwestycji wynie-
sie 343 505,85 zł. Projekt zakłada budo-
wę parterowego budynku o powierzchni 
użytkowej 180,72 m².  Przewidziano rów-
nież wydzielony teren dla samochodów, 
zbiornik na ścieki komunalne oraz utwar-
dzony plac, funkcjonalnie powiązany z 
istniejącymi ciągiem komunikacyjnym w 
sąsiedztwie. 

Maciek Barden

Lokalna Grupa Rybacka „Wodny 
Świat” zaangażowała się w realizację 
kampanii edukacyjnej wśród przed-
szkolaków, dotyczącej bezpieczeń-
stwa nad wodą w drodze do szkoły. 

Odwiedziliśmy 9 przedszkoli: w Sulęci-
nie, Krzeszycach, Lubniewicach, Słoń-
sku, Ośnie Lubuskim, Łagowie, Torzymiu 
i Lubrzy. Pogadankę na temat bezpie-
czeństwa przeprowadzili funkcjonariu-
sze policji z KPP w Sulęcinie, KPP w Świe-
bodzinie i KPP w Słubicach. Pracownicy 
oraz członkowie zarządu LGR wręczyli 
dzieciom odblaskowe kamizelki oraz 

SULĘCIN 

Bezpiecznie do szkoły
inne odblaskowe gadżety.
Projekt był realizowany w ramach środ-
ka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej i międzynarodowej” 
PO RYBY 2007-2013 we współpracy z Łu-
życką Lokalną Grupą Rybacką oraz LGR 
„Pojezierze Dobiegniewskie”.

Dagmara Żarkowska Terech
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SULĘCIN 

Nowa hala 
już gotowa

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie: prawa 
gospodarczego, w tym stałej obsługi przedsiębiorców, 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa 
spadkowego, prawa karnego.

Kancelaria kbz. Adwokaci informuje o działalności biura 
kancelarii w Gorzowie Wlkp. a także o otwarciu nowego 
biura w Sulęcinie.

Kancelaria w Gorzowie Wlkp.
ul. Pocztowa 3/12
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 0048 95 7 35 00-21
www.kbz24.com

Kancelaria w Sulęcinie
ul. Kilińskiego 9/11
69-200 Sulęcin
Tel.: 95 781 03 74
www.adwokatsulecin.pl

Kancelaria prowadzi obsługę również w języku niemieckim, 
a także współpracuje z niemiecką kancelarią adwokacką 
kbz. Rechstanwälte und Steuerberater z siedzibą we 
Frankfurcie nad Odrą.

17 stycznia przy I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Sulęcinie odby-
ło oficjalne otwarcie hali spor-
towej. Uroczystość odbyła się 
z udziałem kibiców, wykonaw-
ców remontu hali oraz zapro-
szonych gości. 

Przecięcia symbolicznej wstęgi 
dokonali: ks. proboszcz Piotr 
Mazurek, z ramienia kibiców 
STS Olimpia Sulęcin Danuta 
Szypiło, starosta sulęciński Pa-
tryk Lewicki oraz burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart. Z tej 
okazji starosta wręczył plakiety z 

podziękowaniami za współpracę 
przy rozbudowie i przebudowie 
hali. W programie artystycznym 
wystąpił zespół taneczny „Mi-
niaturki” z klubu 17. Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej 
w Wędrzynie. Na zakończenie 
odbył się mecz pił-
ki siatkowej II ligi z 
udziałem MKS Orzeł 
z Międzyrzecza i STS 
Olimpia Sulęcin, któ-
ry wygrała drużyna 
sulęcińskich siatka-
rzy z wynikiem 3 : 2.  
                                                                                                                  

Maciek Barden

KRZESZYCE

Guzik wśród 
książek
Po kilku próbach udało się 
zawiązać grupę dzieci, która 
uczestniczyć będzie w DKK dla 
dzieci i młodzieży w krzeszyc-
kiej bibliotece. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 26 
stycznia. Tego dnia głównym te-
matem rozmów był… guzik.

Po przeczyta-
niu wspólnie 
opowieści pt. 
„Guzik Mate-
uszka”, dzieci 
o d p ow i a d a ł y 
na pytania za-
dane do książki. 
Spotkania literackie połączono  z 
zajęciami plastycznymi i zabawą. 
I tak potem tworzono historię 
„Pewnego guzika”. Każdy zapro-

jektował też swój nowoczesny 
guzik. Na koniec uzgodniono, że 
spotkania będą odbywać się w 
każdy poniedziałek o 16.00.

(red. na podst. www.krzeszyce.pl)
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Nowy rok – nowe przedsięwzięcia. Oto ko-
lejna porcja informacji z Domu Joannitów.

- 14 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy pt. „Zbrodnia Wołyńska. Wołają z 
grobów, których nie ma.” Została ona zorga-
nizowana we współpracy z Jarosławem Pa-
lickim z gorzowskiej delegatury Instytutu Pa-
mięci Narodowej, który od wielu lat aktywnie 
współpracuje z Domem Joannitów. W części 
drugiej J. Palicki przedstawił wykład pt. „Sto-
sunki polsko-ukraińskie w latach 1918-1947” 
(na zdjęciu), komponujący się tematycznie z 
nowo otwartą wystawą. 
- 16 stycznia w CWP-N przeprowadzono kon-
kurs przyrodniczy pt. „Poznajemy parki kra-
jobrazowe Polski” z udziałem zespołu szkół 
gimnazjalnych z Sulęcina, Torzymia i Łagowa. 
Został on zorganizowany we współpracy z 
Zespołem Parków Krajobrazowych woj. lu-
buskiego reprezentowanym przez Roberta 
Orzechowskiego. I miejsce zajęło gimna-
zjum z Łagowa, II - gimnazjum z Torzymia, a 
III. nagrodę wywalczyli gimnazjaliści z Sulęci-
na.
- 3 lutego w Domu Joannitów odbyło się uro-

czyste otwarcie dwóch wystaw: „Świat w nas i wokół nas” 
oraz „Obóz koncentracyjny w Sachsenhausen. Co zoba-
czyłem, zrozumiałem, zapamiętałem.” Zostały one zorga-
nizowane we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkol-
no – Wychowawczym w Sulęcinie. Pierwsza ekspozycja  
jest nośnikiem emocji i przedstawia dorobek artystyczny 
uczniów SOSW, biorących udział w różnego rodzaju kon-
kursach plastycznych. Z kolei druga traktuje o potwornej 
zbrodni dokonanej na ludziach przez nazistów. 
- 4 lutego, w ramach formuły „Spotkania z ciekawymi ludź-

W Urzędzie Marszał-
kowskim Wojewódz-
twa Lubuskiego od-
było się uroczyste 
podpisanie i wręcze-
nie umów o dofinan-
sowanie ze środków 
PROW na lata 2007-
2013 w ramach go-
spodarki wodno-
-ściekowej.
W sierpniu w ramach 
naboru wniosków, 
który był ostatnim 
naborem z Podsta-
wowych usług dla 
gospodarki i ludności 
wiejskiej w perspekty-
wie finansowej PROW 
2007-2013, gmina 
złożyła wniosek o 
dofinansowanie bu-
dowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
w Smogórach i Lipie-
nicy.
W ramach zadania pla-
nuje się wybudowanie 
32 szt. niezależnych 
systemów przydo-
mowych oczyszczalni 
ścieków dla nierucho-
mości, których wła-
ściciele wyrazili chęć 
budowy i spełnione 
zostały wszystkie 
warunki związane z 
możliwością budowy 
takiego urządzenia. 
Koszt całkowity za-
dania to kwota blisko 
447 tys. zł, z czego 
otrzymane dofinanso-
wanie to 265 840,00 zł.

(www.osno.pl)

SULĘCIN 

Ciekawe wystawy, spotkania i przyrodniczy konkurs

OŚNO LUBUSKIE

Jest kasa na oczyszczalnie

mi”, w CWP-N gościł Zbigniew Szczepański. Przybyli słuchacze - w 
tym uczniowie gościa - mieli okazję do wysłuchania wielu barw-
nych opowieści, uatrakcyjnionych prezentacją zdjęć. 
- 11 lutego Dom Joannitów odwiedził Zbigniew Rudziński, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział 
Ziemi Gorzowskiej oraz Gorzowskiego Klubu Turystyki Górskiej 
„Sępik”. Gość opowiedział m.in. o swojej podróży przez Skandyna-
wię.
- 27 lutego w Centrum odbył się wykład pt. „Oswoić starość – ak-
tywni w każdym wieku”. Został on przeprowadzony Annę Żmu-
dzińską i był skierowany specjalnie do słuchaczy sulęcińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

(red.)
fot. Wiesław Wilczak
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Międzyrzecz
UL. Poznańska 106

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

Tel. 95 742 7000 www.valentin.com.pl

- płyty meblowe, wiórowe surowe, pilśniowe, sklejki, OSB i MDF; 
- fronty meblowe;
- podłogi, listwy i akcesoria;
- blaty robocze KRONOSPAN i JUAN;
- parapety BIUROSTYL;
- akcesoria i okucia meblowe;
- elementy szaf przesuwnych;
- usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

Starosta sulęciński Pa-
tryk Lewicki odebrał 
statuetkę i certyfikat 
Tytułu HIT 2014 II- Stop-
nia podczas 20. gali 
konkursu „Gospodar-
czo-Samorządowy HIT 
Regionów”, który odbył 
się w auli uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 

Tytuł został przyznany za 
przebudowę, rozbudowę 
i wyposażenie warszta-
tów gastronomii i ekonomii w Zespole 
Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęci-
nie. Nagroda jest uhonorowaniem pracy 
i zaangażowania w rozwój sulęcińskiego 
szkolnictwa poprzedniej Rady Powiatu 
byłego starosty Dariusza Ejcharta oraz 
dyrekcji szkoły. Spośród wielu nagrodzo-
nych znalazła się również gmina Słońsk. 

„Hity” dla powiatu i Słońska
POWIAT SULĘCIŃSKI

Nagrodę odebrał wójt Janusz Krzyśków. 
W trakcie imprezy wystąpił chór „Joyful 
Gospel” z Centrum Kultury w Ostrzeszo-
wie pod kierownictwem Aleksandry 
Marszałkowskiej oraz gość wieczoru 
Anna Wyszkoni.

Tekst i fot. Maciek Barden

 

Na temat wyzwań gospodarczych 2015 
r. w kraju i w regionie rozmawiali lu-
buscy przedsiębiorcy i politycy. Go-
spodarczą Inaugurację Roku 2015 Za-
chodnia Izba Przemysłowo-Handlowa 
zorganizowała 22 stycznia w ośrodku 
Kormoran w Sulęcinie. 
Wśród uczestników byli parlamentarzyści, 
a także przedstawiciele władz regional-
nych – wicewojewoda lubu-
ski Jan Świrepo oraz czło-
nek Zarządu Województwa 
Lubuskiego Alicja Ma-
karska. O perspektywach 
inwestycyjnych Sulęcina i 
Powiatu Sulęcińskiego mó-
wili lokalni gospodarze: sta-
rosta Patryk Lewicki oraz 
burmistrz Dariusz Ejchart. 
Starosta zapowiedział m.in. 
uruchomienie w starostwie 
Centrum Obsługi Inwe-

SULĘCIN 

Lubuscy przedsiębiorcy 
nad Postomią

stora. Podczas uroczystości wyróżniono 
osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju 
gospodarczego regionu. Jubileuszowym 
odznaczeniem z okazji 25-lecia Krajowej 
Izby Gospodarczej uhonorowano prezesa 
Związku Pracodawców Przedsiębiorczość 
Krzysztofa Kononowicza. 

Agnieszka Bartosik - Rzyczkowska
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- naprawa i grawerowanie biżuterii na miejscu
- największy wybór obrączek i pierścionków
- sprzedaż złota, srebra, diamentów, dewocjonalii
- wyrób z materiału powierzonego
- wycena i skup metali szlachetnych, kamieni i antyków
- wymiana starej biżuterii na nową

tel. 507 823 102             email: zioberart@gmail.com

SULĘCIN 

Przedszkolaki w Tursku
23 stycznia dzieci z Przed-
szkola Wojskowego Nr 88 w 
Wędrzynie odwiedziły pensjo-
nariuszy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Tursku. 

P r z e d s z k o l a k i 
zaprezentowały 
krótki program 
artystyczny, przy-
gotowany z oka-
zji Dnia Babci i 
Dziadka. Miesz-
kańcy domu nie 
kryli swojego 
wzruszenia i ra-
dości z tak miłego 
spotkania. Na za-
kończenie dzieci 

wręczyły upominek w postaci 
anioła, którego własnoręcznie 
wykonały i udały się na słodki 
poczęstunek.
 

 Anna Glinczewska

Zgodnie z tradycją dzieci z 
Przedszkola Nr 2 im. Małych 
Odkrywców tuż przed feriami 
wzięły udział w balu karnawa-
łowym, który odbył się na hali 
sportowej w szkole podstawo-
wej w Sulęcinie. 

Nauczycielki, wszystkie przed-
szkolaki przebrane w różno-
barwne stroje (księżniczki, 
wróżki, zwierzęta, kowboje, pi-
raci, Indianie, służby państwowe, 
strażacy, policjanci, itp.) pląsały 
przy dźwiękach skocznej muzy-
ki.  Wesoła zabawa wzbogaco-
na była o słodki poczęstunek, 
wspólne zdjęcia grupowe oraz 
niespodziankę od Rady Rodzi-
ców - cyrk „Fantik”, który za-

SULĘCIN 

Bal u małych odkrywców

chwycił przedszkolaki pokazem 
domowych i egzotycznych zwie-
rząt, magią i iluzją, pokazem gi-
gantycznych baniek oraz zabaw 

z przesympatycznym clownem.

Ewa Jacykowska

LUBNIEWICE

Skwierzyńska do remontu
Ulica Skwierzyńska w Lubnie-
wicach od lat wymagała prze-
budowy. Dzięki podpisanej 
umowie i pozyskanym fundu-
szom niebawem zmieni swój 
wygląd i estetykę.

2 marca w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
wojewoda lubuski Katarzyna 
Osos oraz starosta sulęciński 
Patryk Lewicki podpisali umo-
wę o dofinansowanie środkami 
pochodzącymi z budżetu pań-
stwa zadania „Przebudowa dro-

gi 1295F ulica Skwierzyńska w 
Lubniewicach”. Jest to wieloletni 
program pod nazwą „Narodo-
wy program przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II, Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój”. 
Umowę pod-
pisał również 
wicestarosta 
Michał Dep-
tuch przy 
kontrasygna-
cie skarbni-
ka powiatu 
Anny Kul-

czyńskiej. Dotacja dofinanso-
wania celowego wynosi 316.412 
zł, a całość inwestycji opiewa na 
kwotę 632.844 zł.  
                                                         

Maciek Barden
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

SULĘCIN 

Przedszkolaki w Tursku
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SULĘCIN 

Będą strzec akwenów

W ramach realizacji Programu Opera-
cyjnego Ryby 2007-2013 pod nazwą 
„Zrównoważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich”, zakupiono radiowóz oraz 
łódź motorową, którą 6 lutego otrzy-
mała Komenda Powiatowa Policji w Su-
lęcinie. 

W celu zachowania różnorodności bio-
logicznej i chronionych gatunków ryb i 
innych organizmów wodnych, funkcjo-
nariusze policji razem ze Społeczną Stra-
żą Rybacką Powiatu Sulęcińskiego, będą 
zwalczali kłusownictwo wodne na terenie 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Wodny Świat”. 
Sfinalizowanie całego projektu było moż-
liwe dzięki wsparciu finansowemu staro-
sty sulęcińskiego oraz wójta Słońska. 

Maciek Barden

30 stycznia w Słoń-
sku odbyły się ob-
chody 70. rocznicy 
mordu na jeńcach 
wojennych w obozie 
Soonnenburg. 

W uroczystości uczest-
niczył Wielki Książe 
Księstwa Luksembur-
ga, minister kultury 
Maciej Klimczak, któ-
ry przybył w imieniu 
prezydenta RP, repre-
zentanci kilku państw, 
związki kombatantów wojennych i rodzin 
pomordowanych, przedstawiciele władz 
samorządowych, służby mundurowe oraz 
zaproszeni goście. Uroczystości rocznico-
we rozpoczęła msza święta, odprawiona 
w intencji ofiar sprzed 70 lat, której prze-
wodniczył ks. biskup Paweł Socha. Po 
mszy odbyło się spotkanie w świetlicy w 
Przyborowie, podczas którego zaproszeni 
goście wygłosili przemówienia. W dalszej 

SŁOŃSK

70 lat po tragedii

części obchodów rocznicy przedstawicie-
le władz i delegacje udały się na cmentarz 
ofiar obozu Sonnenburg w Słońsku, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów i zapalono zni-
cze. Uroczystość zakończyła się na placu 
przy pomniku i muzeum martyrologii, 
gdzie otwarto nową ekspozycję muzeal-
ną.

(red.)

SULĘCIN 

Pokoje pełne podarunków
Czas na podsumowanie 
przedświątecznej akcji „Zo-
stań Mikołajem pokoju”, 
która została zorganizowa-
na przez wychowawców i 
wychowanków  Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Sulęcinie. 

Mieszkańcy internatu, chcąc 
upiększyć swoje pokoje dro-
biazgami, takimi jak obrazki, 
figurki, kolorowe poduszki 
czy koce, zainicjowali akcję, 
której efekt przeszedł najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. Ogromnego wspar-
cia udzielił klub u Bulka, którego bywalcy                         
i  pozostali mieszkańcy Sulęcina dowie-
dzieli się m.in. z „Przekroju Lokalnego”.  
Dzięki pomocy osób współpracujących 
z klubem, możliwe było zostawianie tam 
różnych przedmiotów po koncertach. W 
ten sposób zebranych zostało wiele pięk-
nych rzeczy.

Ilość zebranych darów była dla nas prze-
miłym zaskoczeniem. Oprócz figurek, 
ramek na zdjęcia, obrazów i kocyków 
pojawiły się również zegary, lampki i gry 
planszowe. Wszystkie przedmioty trafiły 
do pokoi dziecięcych.

Joanna Rusinek
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Będą strzec akwenów

Pokoje pełne podarunków Czas na realizację obietnic
REDAKCJA OTRZYMAŁA

Wybory już za nami. Gratuluję nowemu 
burmistrzowi Sulęcina i staroście oraz 
pozostałym wójtom i burmistrzom oraz 
wszystkim wybranym radnym. Dziękuję 
pozostałym kandydatom na radnych, że 
chcieli coś dla naszej społeczności zrobić 
i zdecydowali się na start w wyborach. 
Osobiście cieszę się, że tak mało nauczy-
cieli weszło do rad i teraz swoją reprezen-
tację będą mieli przedstawiciele innych 
zawodów i środowisk. Nowi radni inaczej 
spojrzą na priorytety lokalnych społeczno-
ści – mam nadzieję, że z korzyścią dla nas 
wszystkich.
Czas realizować obietnice wyborcze. Sam 
jestem z natury zadaniowcem i konse-
kwentnie realizuję podjęte zamierzenia, 
więc chciałbym, aby również radni zre-
alizowali swoje obietnice. Z ulotek, które 
otrzymałem od różnych komitetów wy-
notowałem następujące plany wyborcze, 
bez różnicowania, kto to ogłosił, ponie-
waż jesteśmy jednym społeczeństwem i 
wszystko to, co zostało zapowiedziane w 
ulotkach, powinno służyć nam wszystkim.
Ponadto jeden z kandydatów na burmi-
strza wzywał w swojej ulotce do przedsta-
wiania swoich pomysłów na lepsze jutro, 
więc bardzo proszę:

Zadania z programów wyborczych do 
gminy Sulęcin (wiele podobnych było tak-
że w innych gminach):

Budowa żłobka w Sulęcinie, ograniczenie 
liczebności grup przedszkolnych, budowa 

drugiej szkoły podstawowej w Sulęcinie 
i likwidacja „drugiej zmiany” w obecnej, 
budowa sali gimnastycznej w Wędrzynie, 
obniżenie cen za odbiór ścieków oraz za 
śmieci, zniżki za bilety wstępu na impre-
zy kulturalne i sportowe dla rodzin wie-
lodzietnych, dla takich rodzin również 
obniżenie opłat „śmieciowych”, program 
„SMS dla mieszkańca” - powiadomienia 
o zagrożeniach i imprezach, remont i 
budowa chodników, „budżet obywatel-
ski” - czyli mieszkańcy decydują na co 
wydać pieniądze (podobnie funkcjonuje 
już Fundusz Sołecki), zwiększenie przed-
sięwzięć z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia, program szczepień p-ko HPV, 
starania o utrzymanie przedszkola w Wę-
drzynie, wspieranie lokalnej działalności 
gospodarczej poprzez obniżenie podatku 
od nieruchomości, poprawa stanu dróg 
gminnych, obwodnica Sulęcina od strony 
wschodniej, tereny rekreacyjno-sportowe 
w Parku Szkolnym, ścieżka edukacyjna po 
Sulęcinie i ścieżka rowerowa po gminie, 
rewitalizacja zabytków, zagospodarowanie 
terenów (podwórek) pomiędzy ulicami Ko-
ściuszki, Kilińskiego i Żeromskiego, budo-
wa basenu, chodniki i ścieżki rowerowe do 
Wędrzyna i Grochowa, zmiana wysepek w 
Małuszowie, Wielowsi i Miechowie, ograni-
czenie terenów w Sulęcinie objętych nad-
zorem konserwatora zabytków, wodociągi 
i kanalizacja we wszystkich wsiach, powo-
łanie Społecznej Rady Gospodarczej opi-

Cd. na s. 13
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Rozmowa Iwoną Walczak, za-
stępcą burmistrza Sulęcina

P.L. 28 stycznia została pani 
mianowana zastępcą burmi-
strza Sulęcina, w związku z 
tym będzie pani miała na pew-
no bardzo częsty kontakt z 
mieszkańcami gminy Sulęcin. 
Chcielibyśmy przybliżyć pani 
sylwetkę naszym czytelnikom. 
Proszę opowiedzieć kilka słów 
o sobie…

I.W. Pochodzę z Wałcza, ale od 16 
lat mieszkam w Krośnie Odrzań-
skim. W tamtejszym Urzędzie Mia-
sta pracowałam na stanowiskach 
związanych z finansami publicz-
nymi. Pełniłam m.in. funkcję na-
czelnika Wydziału Finansowego i 
zastępcy skarbnika. Mniej więcej 
trzy lata temu zostałam zatrud-
niona w Starostwie Powiatowym 
w Sulęcinie na stanowisku naczel-
nika Wydziału Finansowego, a w 
2013 roku na stanowisku skarb-
nika Powiatu Sulęcińskiego. Z sa-
morządem terytorialnym jestem 
związana od 11 lat. Posiadam wy-

Musimy wyprowadzić gminę z zapaści
ROZMOWA PRZEKROJU

kształcenie wyższe ekonomiczne 
z zakresu zarządzania finansami. 
Ukończyłam także studia pody-
plomowe z rachunkowości oraz 
posiadam Certyfikat Księgowego, 
nadany przez Ministra Finansów.

P.L. Co Panią skłoniło do przy-
jęcia propozycji objęcia stano-
wiska Zastępcy Burmistrza Su-
lęcina?

I.W. Praca na tym stanowisku to 
dla mnie duże wyzwanie, a także 
możliwość dalszego rozwoju za-
wodowego. Jednocześnie natu-
ralną konsekwencją dotychczaso-
wej, bardzo udanej współpracy z 

obecnym burmistrzem, była chęć 
jej kontynuacji. Uważam również, 
że moje doświadczenie zawodo-
we pozwoli pomóc burmistrzowi 
i Radzie Miejskiej w rozwiązaniu 
trudnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się gmina. 

 P.L. Jakie najważniejsze cele 
postawiła sobie Pani do zreali-
zowania jako zastępca burmi-
strza Sulęcina?

I.W. W pierwszej kolejności musi-
my zająć się wyprowadzeniem fi-
nansów gminy z zapaści, w której 
się obecnie znajdują. Moim głów-
nym celem jest doprowadzenie 
do takiego punktu, w którym  sy-
tuacja finansowa gminy będzie na 
tyle stabilna, że będzie mogła re-
alizować inwestycje i tym samym 
rozwijać się.

P.L. No właśnie, bardzo dużo 
mówi się ostatnio o złej sytuacji 
finansowej gminy. Jakie działa-
nie podjęli państwo, aby wypro-
wadzić ją z kłopotów?
 I.W. Tak jak Pan powiedział, sytu-

acja finansowa gminy jest bardzo 
zła. Zadłużenie na koniec 2014 
roku wynosiło ponad 20 mln zł. 
Gmina spłaca jednocześnie 6 
kredytów i 4 pożyczki. Prowadzi-
my obecnie rozmowy z dwoma 
bankami, w których gmina ma 
zaciągnięte największe kredyty, 
zobowiązujące ją do spłaty rat w 
rocznej wysokości ok. 5,4 mln zł. 
Chcielibyśmy dostosować okres 
spłaty zadłużenia i wysokość spła-
canych rat do realnych możliwo-
ści gminy. Rozmowy te są bardzo 
trudne, jednak jestem dobrej my-
śli i mam nadzieję, że zakończą 
się one dla nas pozytywnie. Jed-
nocześnie razem z burmistrzem 
pracujemy nad uszczelnieniem 
wydatków gminy oraz lepszym 
generowaniem jej dochodów. W 
obu tych sprawach jest sporo do 
nadrobienia.

P.L. Domyślam się, że obecna 
sytuacja i wynikająca z niej ilość 
obowiązków nie pozwala pani 
na wygospodarowanie zbyt du-
żej ilości czasu na wypoczynek, 
ale proszę nam zdradzić, co pani 

lubi robić w wolnych chwilach?

I.W. Rzeczywiście, wolnego czasu 
mam bardzo mało, ale jeśli tylko 
znajdę czas na odpoczynek, lubię 
spędzać go czytając książki.

P.L. Mieszka pani w Krośnie Od-
rzańskim, ale od kilku lat pani 
życie związane jest z Sulęcinem. 
Co najbardziej ujęło panią w 
tym mieście?

I. W. Myślę, że najważniejsi są 
mieszkańcy Sulęcina. Jestem z na-
tury osobą bardzo otwartą i mogę 
z przyjemnością powiedzieć, że z 
taką samą otwartością zostałam 
przyjęta w Sulęcinie. Ludzie są tu 
niezwykle mili i pełni pozytywnej 
energii. Ich pogoda ducha, aktyw-
ność i chęć włączania się w życie 
miasta sprawiają, że czuję się tu 
bardzo dobrze. To miasto ma swój 
niepowtarzalny urok.

P.L. Dziękuję za rozmowę.

Za nami V już odsłona festiwalu 
piosenki dziecięcej i młodzie-
żowej, który odbył się w Torzy-
miu.
Każdy, kto miał chęć mógł wy-
startować w festiwalu i zaprezen-
tować jeden utwór we własnej 
bądź oryginalnej aranżacji. Ca-
łość przesłuchań podzielono na 
kategorie, wedle których wyła-
niano poszczególne wyróżnienia. 

TORZYM

Festiwal słowików
Spośród wszystkich uczestników 
wyłoniono jedną osobę, którą 
uhonorowano nagrodą Grand 
Prix. W kategorii przedszkolaków 
wyróżnienie otrzymała  Sofia Je-
lonkiewicz, w kategorii szkoła 
podstawowa 6-9 lat Karolina Ko-
zak, 10-12 lat  - Oliwia Lewicka, a 
wśród gimnazjalistów - Martyna 
Bazan (na zdjęciu), która równo-
cześnie została uhonorowana na-

grodą Grand Prix. Organizatorami 
przeglądu byli:  Gminna Komisja 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych  oraz To-
rzymski Ośrodek Kultury.

Tekst i fot. Przemysław Mielczarek
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Rzadko kiedy mówi się ciepło 
o filmowych kontynuacjach, a 
gdy chodzi o kino rodzime, to 
samo słowo „dwójka” często 
przyprawia nas o ból głowy. 
Na szczęście są wyjątki. I - co 
cieszy szczególnie – coraz czę-
ściej na naszym podwórku.

Za klasyczny przykład nacią-
ganego sequelu niech posłu-
ży kontynuacja legendarnego 
„Sztosu” Olafa Lubaszenki, 
która to może stanowić obrazę 
dla dopieszczonego pierwo-
wzoru z lat 90. Poradził sobie za 
to jakoś Jerzy Machulski, któ-
ry z „Kilerów dwóch” wycisnął 
niemałą dawkę śmiechu, czym 
obronił honor pechowego tak-
sówkarza Jurka Kilera z „jedyn-
ki”. Podejrzewam jednak, że w 
razie, gdyby pokusił się o „Kilera 
3”, albo, nie daj Bóg, „Seksmisję 
2”, poległby na całej linii. Niech 

PRZEKRÓJ POLECA „Wkręceni 2”

Wkręcajcie nas dalej
więc zostanie, tak jak jest. A jest, 
drodzy Państwo, na ekranach, 
druga część „Wkręconych” Pio-
tra Wereśniaka (wcześniejsze-
go scenarzysty wspomnianych 
„Kilerów”), która stanowi naj-
lepszy dowód, że jeśli się chce, 
to można zrobić udany ciąg dal-
szy i nie zabić fajnego wrażenia 
po obejrzeniu części pierwszej. 
Bo nawet, jeśli w drugiej brak 
niektórych aktorów z pierwo-
wzoru (Adamczyk), to pojawia-
ją się nowi (Socha, Żmuda – 
Trzebiatowska, Królikowski), 
którzy także dają radę. A jeśli 
dodamy do tego niezastąpio-
nego Pawła Domagałę, który 
od jakiegoś czasu jest marką 
samą w sobie, to mamy gotowy 
hicior. Bo i scenariusz dobrze 
obmyślany, wartka akcja, no i 
teksty, które naprawdę śmieszą. 
Po raz pierwszy nie boję się, co 
zobaczę w trzeciej odsłonie cy-
klu – bo mam cichą nadzieję, że 
takowa powstanie.

Wojciech Obremski

niującej działania gospodarcze 
gminy, pomoc mieszkańcom wsi 
w uzyskiwaniu funduszy pomo-
cowych, znalezienie inwestorów 
na puste obiekty po Ursusie, WKU 
i policji, lokalna komunikacja 
busów, utworzenie biura porad 
obywatelskich dla mieszkańców, 
budowa dróg na osiedlu przy ul. 
Willowej, poprawa stanu targo-
wiska – ewentualna zmiana jego 
lokalizacji, rozwiązanie problemu 
niszczejącego bloku w Zarzyniu.

Zadania z programów wybor-
czych do powiatu:

Przeciwdziałanie bezrobociu, 
zagospodarowanie strefy eko-
nomicznej, pełne uzbrojenie (?) 
i powstanie nowych zakładów 
pracy, tworzenie nowych miejsc 
pracy, propagowanie zdrowego 
żywienia w szkołach, zagospo-
darowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży mieszkających na 
terenach wiejskich, inwesty-
cje w szkolenie zawodowe, I LO 
oraz SOSW, podnoszenie jakości 
oświaty, pozyskanie inwestorów, 
tworzenie miejsc pracy, zmniej-
szanie bezrobocia, poprawa bez-
pieczeństwa na drogach poprzez 
inwestycje drogowe, aktywizacja 
kobiet i integracja środowisk ko-
biecych, wspieranie działalności 
lokalnych artystów, wykorzy-

Cd. ze s. 11
stanie leśnego i wodnego po-
tencjału powiatu dla propagacji 
turystyki i rekreacji, większe i sku-
teczniejsze wykorzystanie fundu-
szy unijnych, pomoc w inwesto-
waniu w nowoczesne rolnictwo, 
poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców poprzez dofinansowanie 
Policji, Straży Pożarnej i Szpitala 
Powiatowego, rozwój szpitala po-
przez pozyskanie nowych specja-
listów (nowy oddział dziecięcy) i 
sprzętu, aktywizacja PCPR w po-
szukiwaniu i zwalczaniu patologii 
w rodzinie i jej otoczeniu, rozwój 
DPS Tursk poprzez dofinansowa-
nie nowych zadań dot. rehabilita-
cji i opieki, realizacja programów 
wspólnych dla kilku gmin, rozli-
czanie urzędników Powiatowego 
Urzędu Pracy z ilości utworzo-
nych nowych miejsc pracy.
Chciałbym zwrócić Państwa uwa-
gę na jedno ze stwierdzeń wy-
borczych, dotyczące zagrożenia 
dla wód gruntowych, z których 
korzysta Sulęcin w odniesieniu 
do wysypiska śmieci w Długoszy-
nie - otóż składowanie śmieci jest 
znacznym zagrożeniem, dlatego 
powinno wprowadzić się ich uty-
lizację.
Sam osobiście do tej pory nie 
słyszałem o takim zagrożeniu dla 
ujęcia wody, ale jeśli takie istnie-
je, to według mnie skażenie wód 
podziemnych zagraża wszystkim 

korzystającym z sulęcińskiego 
wodociągu. Nie pamiętam w 
których materiałach wyborczych 
natknąłem się także na informa-
cję o potrzebie modernizacji wo-
dociągów. Mam więc propozycję 
– zróbmy ujęcie wody na terenie 
poligonu, gdzie znajdują się duże 
tereny wodonośne (kilka jezior, 
bagniska, tereny podmokłe). Tam 
nie ma śmietnisk ani przemysłu, 
więc nie ma takich zagrożeń. Te-
ren jest wyżej od Sulęcina, więc 
woda sama przypłynie do miasta 
i nie będzie trzeba jej tłoczyć „pod 
górkę” z końca ul. Daszyńskiego 
na Ostrówek do wieży ciśnień. 
Różnica poziomów pozwoli tak-
że zaoszczędzić na ponoszeniu 
ciśnienia roboczego (prąd do 
napędu pomp). Oszczędności na 
pozyskaniu wody wodociągowej 
pozwolą na obniżenie ceny za 
wodę. Gdzie konkretnie usytu-
ować ujęcie wody, można ustalić 
na podstawie badań geologicz-
nych robionych przez Geofizykę 
Toruń – wystarczy poprosić o 
udostępnienie odpowiednich da-
nych.
No to do pracy, panie i panowie 
radni. Realizujcie programy wy-
borcze dla dobra nas wszystkich. 
A do wyborców – wymagajcie od 
swoich radnych realizacji tych za-
powiedzi.

Stanisław Przybylski

Opinie czytelników nie zawsze 
są zgodne z poglądami redakcji

vilmorin-garden.pl
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Na sygnale  

Przechodnie ujęli napastnika

2 lutego w Torzymiu do jednej z 
kobiet podbiegł napastnik, któ-
ry próbował zabrać jej torebkę. 
Ponadto popchnął on kobietę, 
w wyniku czego upadła na zie-
mię. Świadkami zdarzenia byli 
dwaj przechodnie, którzy bez 
wahania ruszyli w pościg za 
sprawcą. Po krótkim czasie na-
pastnik został ujęty przez męż-
czyzn i przekazany policjantom. 
Okazał się nim 33-letni miesz-
kaniec Żagania. Mężczyzna 
wydmuchał dwa promile alko-
holu. Pokrzywdzona odzyskała 
torebkę, lecz w wyniku upadku 
doznała obrażeń. Napastnikowi 
grozi 12 lat za kratkami.

Odzyskano skradzione auta

11 lutego, w Krzeszycach, po-
licjanci zatrzymali do kontroli 
volkswagena tourana. Mun-
durowi zauważyli uszkodzoną 
stacyjkę w aucie. Okazało się, 
że kierujący 36-letni Litwin nie 
posiada uprawnień do kiero-
wania. Ponadto okazało się, że 
samochód trzy dni wcześniej 
został skradziony w Niemczech. 
Na miejsce przybyła grupa, któ-
ra zabezpieczyła pojazd oraz 
przejęła zatrzymanego. Patrol 
powrócił w rejon pełnienia 

służby i po kilku minutach za-
trzymał kolejny, jak się okazało, 
skradziony samochód: tym ra-
zem było to BMW. Kierowcą był 
24-letni mieszkaniec wojewódz-
twa pomorskiego. Odzyskane 
samochody zabezpieczono na 
parkingu strzeżonym. 

Zwłoki przy torach

16 lutego, niedaleko nieczyn-
nych torów kolejowych obok 
Długoszyna, przypadkowa oso-
ba znalazła zwłoki. Były one w 
znacznym stopniu rozkładu, dla-
tego nie wiadomo, czy to kobie-
ta czy mężczyzna. Nie ustalono 
też, co było przyczyną śmierci. 
Nieoficjalnie mówi się, że szcząt-
ki przeleżały w lesie ponad pół 
roku. Więcej informacji przynie-
sie sekcja zwłok. 

Solary wrócą do Niemiec

3 marca, w Torzymiu, policjanci 
zatrzymali do kontroli merce-
desa sprintera. 22-latek, który 
popełnił wykroczenie, nie miał 
przy sobie dokumentów. Okaza-
ło się też, że w busie znajduje się 
112 paneli słonecznych z pouci-
nanymi kablami. Wyszło na jaw, 
że  skradziono je w Niemczech. 
Odzyskane, warte ponad 70 tys. 
zł panele, już niebawem zostaną 
zwrócone właścicielowi. Kie-
rowcy za paserstwo grozi 5 lat 
więzienia.

Strażacy w akcji

24 lutego do SKKP w Sulęcinie 
wpłynęło zgłoszenie o wypad-
ku drogowym na autostradzie 
w kierunku na Świecko. Okaza-
ło się, że kierujący osobowym 
mercedesem, w wyniku pęknię-
cia przedniej opony, nie opano-
wał pojazdu, przez co uderzył w 
stojącą na pasie awaryjnym cię-
żarówkę, a następnie, przebija-
jąc barierę ochronną wjechał do 
rowu wywracając się na bok. W 
aucie znajdowały się dwie oso-
by. Jedna z nich została zabra-
na do szpitala w Sulęcinie, a po 
drugą przybył śmigłowiec. 

*

Kilka dni później sulęcińscy 
strażacy otrzymali informację 
o pożarze mieszkania przy ul. 
Wojska Polskiego w Sulęcinie. 
Zgłaszający poinformował, że 
pali się w mieszkaniu u sąsia-
dów, których nie ma w domu. 
Działania zastępów polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, odłączeniu dopływu prądu 
oraz na rozwinięciu jednej linii 
gaśniczej na poddasze budyn-
ku. Po stwierdzeniu, że nie ma 
tam źródła ognia, podano dru-
gi prąd wody do mieszkania na 
pierwszym piętrze. W wyniku 
wysokiej temperatury strop 
konstrukcji uległ przepaleniu. 
Konieczna była jego częściowa 
rozbiórka. 

(oprac. woj na podst. www.sule-
cin.policja.gov.pl, www.gazetalu-

buska.pl oraz www.strazsulecin.
pl)

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Sulęcinie przypomina, że 
ostateczny termin składania 
zeznań podatkowych za rok 
2014 upływa 30 kwietnia br.
Sala obsługi podatnika będzie 
czynna w dniach 27-30 kwietnia 
od 7.15 do 18.00. Zeznania moż-
na składać osobiście lub prze-
słać na adres: Urząd Skarbowy 

SULĘCIN 

Czy złożyłeś już swój PIT?
w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 
47, 69-200 Sulęcin. Numery 
tel. punktów informacyjnych: 
(095)756-00-00,(095)756-00-
02, (095)756-00-20, (095)756-
00-22, (95) 756-00-29. Zachę-
camy do składania deklaracji 
drogą elektroniczną – szczegóły: 
www.e-deklaracje.gov.pl

US Sulęcin

60 nowych pozycji książko-
wych w formie audiobooków 
trafiło do Biblioteki Publicznej 
w Lubniewicach. 
Placówka dostała je całkowicie 
bezpłatnie od fundacji Klucz, 
która wspiera rozwój czytelnic-
twa osób niewidzących i słabo 
widzących.  - Naszą bibliotekę 
odwiedza kilka osób, które mają 
problemy z czytaniem książki 
w formie tradycyjnej. Napisa-
łam prośbę o podarowanie nam 
pakietu audiobooków. I nasze 

LUBNIEWICE 

Książki do słuchania
podanie zostało rozpatrzone po-
zytywnie – mówi kierownik Bi-
blioteki Publicznej Marta Ru-
sakiewicz, która podkreśla, że 
z audiobooków korzystać będą 
nie tylko osoby słabo widzące, 
ale także pozostali czytelnicy. Pa-
kiet, który otrzymała lubniewic-
ka biblioteka zawiera 60 pozycji, 
m.in., lektury, kanon literatury 
polskiej i zagranicznej, krymina-
ły. Nowe audiobooki można wy-
pożyczać od lutego.

(red. na podst. www.lubniewice.pl)
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 Zimowa Promocja w autoryzowanym 
salonie sprzedaży podłóg i drzwi

Zapewniamy transport, montaż, sprzedaż ratalną
Już dziś umów się na bezpłatny pomiar okien i drzwi!!!

PR
OM
OC
JA

OKNA
BEZ
VAT!

KSERO

PIECZĄTKI
(expres w 15 min!)

REKLAMA
(ulotki, wizytówki, itp.)

pokój nr 1

TEL. 511 225 133

WYDRUKI, OPRAWY
LAMINOWANIE, FAX

KOLPORTAŻ ULOTEK W GAZECIE 
PRZEKRÓJ LOKALNY 8GR/SZT!

STUDIO REKLAMY PROGRESS

Sulęcin, ul. Kilińskiego 9, pok. 1
(budynek Telekomunikacji Polskiej)

TEL. 511 225 133

pieczątka biurowa
już od 39,00 zł!!!

SULĘCIN Pierwsza edycja nowego festiwalu pod patronatem „Przekroju”

Energetycznie u Bulka
„Tam” i „Bullfinch” na podium
17 stycznia w sulęcińskim klu-
bie u Bulka odbył się prawdo-
podobnie pierwszy festiwal w 
nowym roku w Polsce i pierw-
sza edycja imprezy J&J Day Fe-
stival. 

Organizatorzy do konkursu za-
prosili 7 podmiotów artystycz-
nych, gdzie jednym z warunków 
był wymóg prezentacji w formie 
akustycznej. Do konkursu przy-
stąpiło pięciu wykonawców i 
jako pierwszy zaczął zielonogór-
ski „Ancik”. Po nim wystąpił „Bull-
finch” (trio). Po zielonogórzanach 
ze swoim materiałem zaprezen-
tował się „Tam” z niezwykle uta-
lentowaną, młodą wokalistką, a 
po nich zagrał lokalny, sulęciński 
„TearGas”. Jako ostatni wystąpił 
solowo Kamil Meler z Gorzowa 
Wlkp. Jury udało się na obrady, 
a publiczność obejrzała film na 
temat historii bluesa. Wieczorem 
na scenie pojawiła się Katarzy-
na Maliszewska, prezentując 
autorski materiał opracowany 
na jedną tylko gitarę, w pełni 
instrumentalny. Po niej wystąpił 
jedyny „elektryczny” zespół tego 

wieczoru: „JawRaw” z Chojny. 
Po koncercie nastąpiło oficjalne 
ogłoszenie wyników konkursu 
oraz wręczenie nagród. Każdy z 
występujących artystów otrzy-
mał upominki i nagrody rze-
czowe. Wyróżnienie otrzymały 
wszystkie zespoły, natomiast na-
grody główne zostały podzielone 
pomiędzy dwóch wykonawców:   
- Nagrodę specjalną, w postaci 
abonamentów E-Kamerton oraz 
upustów na poligrafię i dzia-
łania promocyjne (Jamm Art./
HPG), otrzymał zespół „Tam”. 

- Nagrodę główną (trasa kon-
certowa Jamm Art./HPG oraz 
nagroda finansowa) otrzymał 
zespół „Bullfinch”. Po wręczeniu 
nagród przeszliśmy do występu 
wieńczącego wieczór. Na scenie 
pojawiła kolejna gwiazda, czyli 
„Gruff” z Krakowa. 
Podsumowując: po sukcesie 
pierwszej edycji festiwalu, mo-
żemy mieć pewność, że będzie 
on kontynuowany w przyszłych 
latach. 

Tekst i fot. Jacek Filipek
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

Nie, nie będzie o paleniu papie-
rosów. Problem, o którym chcę 
napisać, z nadejściem cieplej-
szych dni staje się mniej groźny. 
Ale zapewniam, że wróci. Naj-
gorzej jest jesienią i zimą w cen-
trach miast i miasteczek. Tam, 
gdzie kamienic ulice, a na nich, 
niczym maszty na statkach, ko-
minów rój. Kominy te wiodą z 
jednej strony do pieców na nie-
szczęście wszystkożernych, czę-
sto rozregulowanych, a z drugiej 
do atmosfery wyrzucają kłęby 
czarnego, duszącego, toksyczne-
go dymu. Nie mówię, że wszyst-
kie, ale wystarczy. Rozumiem, że 
każdy chce mieć ciepło w domu i 
niech pali, ale błagam, nie plasti-
kiem, tekstyliami i innymi śmie-
ciowymi badziewiami. W niektó-
rych miastach straż miejska ma 
prawo wejść do domu i spraw-

Dymem po płucach

dzić, czy w piecu są spalane od-
pady. Pozytywny wynik oznacza 
wysoką grzywnę. Takie praktyki 
przydałyby się w Sulęcinie. Trze-
ba tylko wykombinować kim 
zastąpić strażników. Wytypować 
do kontroli nie będzie trudno. Z 
niektórych kominów bucha jak 
z lokomotywy. Szczególnie iry-
tuje mnie jeden z sąsiadów przy 
Krótkiej w Sulęcinie. Dym z jego 
komina nie dość, że jest czarny 
jak sadza, to często bez względu 
na pogodę unosi się na poziomie 
lamperii, wtłaczając się przez 
otwarte okna do mieszkań.
Według ostatnich kontroli Pol-
ska jest w czołówce krajów, w 
których stężenie pyłów zawie-
szonych w powietrzu (nie trzeba 
pisać, że mega szkodliwych dla 
zdrowia) jest znacznie przekro-
czone. I nie chodzi bynajmniej o 

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

to, że unia chce na nas za to na-
kładać miliardowe kary (w euro 
rzecz jasna), ale o nasze zdrowie. 
W prostym rozrachunku takie 
powietrze powoduje i pogłębia 
choroby płuc i układu krążenia.
Na stronie internetowej Lubu-
skiej Sieci Monitoringu Zanie-
czyszczeń Powietrza dostępne są 
wyniki badań powietrza w Sulę-
cinie w 2014 r. Stężenie trujących 
pyłów w powietrzu w sezonie 
grzewczym znacznie przekra-
czało normę przez 35 dni w roku. 
Ogólne wyniki plasowały Sulęcin 
w niechlubnej czołówce miast z 
najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem w województwie 
lubuskim.
To oznacza poważane zadanie 
dla rajców miejskich i burmistrza. 
I nie chodzi tu tylko o wkurzający 
dym, ale przede wszystkim o na-
sze zdrowie. Do następnego se-
zonu grzewczego trochę zostało, 
warto podjąć stanowcze kroki, 
byśmy podczas kolejnej zimy 
mogli oddychać pełną piersią i 
bez obaw.

Adam Piotrowski
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Lokalny patriota 
Społecznik i zwolennik inicjatyw obywatelskich
Prezes Stowarzyszenia Młodych Lubuszan
Zapalony wędkarz

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

Ul . Poznańska 13A, 69-200 Sulęcin
tel. 95 755 34 00 / 501 544 711

- 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

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.
Marzec:
09.03-15.02 – EURO-APTEKA przy ul. Pożnańskiej 4 w Sulęcinie
16.03-22.03 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
23.03-29.03 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
Kwiecień:
30.03-05.04 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
06.04-12.04 – EURO-APTEKA przy ul. Pożnańskiej 4 w Sulęcinie

Która apteka czynna?

SULĘCIN 

Cichociemni zapraszają na rajd
W dniach 17 - 19 kwietnia w 
okolicach Sulęcina odbędzie 
się kolejny rajd harcerski, zor-
ganizowany przez 3 DSH „Red 
One” im. Cichociemnych.
Bazą rajdu, który odbędzie się 
bez względu na pogodę, stanie 
się budynek hoteliku przy sta-
dionie na Winnej Górze. Komen-
dantem imprezy będzie phm. 
Artur Pawlik. W rajdzie mogą 
brać udział reprezentacje drużyn 
starszo-harcerskich i wędrowni-
czych.
Patrol może składać się z nie 
mniej niż 6 osób i maksymalnie 
do 10, pod opieką pełnoletnie-
go opiekuna. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do 1 kwietnia. 
Wpisowe w wysokości 16 zł od 
uczestnika płatne na konto: 25 
1020 2036 0000 0102 0002 
0461 z dopiskiem „CZERWONA 
JEDYNKA” i nazwą patrolu do 1 
kwietnia.  Organizator zapew-

nia: miejsce na nocleg, gorący 
posiłek w sobotę, nagrody dla 
najlepszych, pamiątkową pla-
kietkę, herbatę do posiłków i… 
dobrą zabawę. Jak podkreśla-
ją organizatorzy, celem rajdu 
jest: współzawodnictwo patroli, 
sprawdzenie wiedzy harcerskiej 

oraz sprawności fizycznej, po-
znanie Sulęcina i okolic, dobra, 
harcerska zabawa oraz odnowie-
nie starych i nawiązanie nowych 
znajomości. Więcej informacji 
pod adresem:  fizol1982redo-
ne@tlen.pl.

(woj)
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