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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
UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 694

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
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tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Biolog i chemik pilnie poszukiwani
SULĘCIN  Czy uczniom ogólniaka uda się nadrobić olbrzymie zaległości przed maturą?
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- Jak nasze dzieci mają zdać ma-
turę z biologii i chemii, skoro w 
szkole brakuje nauczycieli tych 
przedmiotów? – zadzwoniła do 

nas w marcu zdenerwowana 
matka jednego z trzecioklasi-
stów I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Sulęcinie.

cd. na s. 3

- Mój syn za kilka ty-
godni zdaje maturę. 
Nie sądzę, by mu się 
to udało, bo w szko-
le brak nauczycieli 
przedmiotów, które 
chłopak wybrał sobie 
do zdawania – kręci 
głową zdenerwowa-
na kobieta (imię i na-
zwisko do wiadomo-
ści redakcji). Jej głos 
podzielają także inni 
rodzice. – Uczniowie, 
którzy zdają maturę z 
danego przedmiotu, 
uczą się go na pozio-
mie rozszerzonym już od II klasy. 
Tymczasem w przypadku biolo-
gii i chemii przez cały ten czas 
pojawiały się jakieś przeszkody – 

wołała wzburzona matka innego 
tegorocznego maturzysty.

Feralne przedmioty

Rodzice opowiadają, że 
gdy ich pociechy uczęsz-
czały do II klasy, ze szko-
ły odeszła biologiczka. 
Zatrudniono wprawdzie 
kolejną, jednak, jak twier-
dzą, nie sprawdziła się, 
bo… z wykształcenia była 
chemiczką. Zresztą także 
i ona odeszła na począt-
ku tego roku szkolnego. 
Od tej pory, a mówimy o 
klasie maturalnej, lekcji 
biologii i chemii było jak 
na lekarstwo. - W dodatku 

nowa pani, która przyszła uczyć 
tych przedmiotów, w ogóle nie 
potrafiła nadrobić olbrzymich 
zaległości i wciąż brała zwol-
nienia lekarskie – dodaje matka 
maturzysty. Według niej braki 
miały być nadrobione podczas 
zimowych ferii, jednak tak się nie 
stało.

Bez drogich „korków” ani rusz

Część rodziców, w trosce o egza-

Wygląda na to, że sytuacja powoli wraca do normy: w 
szkole pojawili się nowi nauczyciele chemii i biologii.
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O emigracji, czy też 
jak kto woli, wielkiej 
emigracji zarobko-
wej powiedziano i 
napisano już wiele. 
Nakręcono kilka 
filmów i seriali, a 
wieści, które przy-
wożą nasi rodacy z 
krajów tzw. starej 
Unii przypominają 
nieraz amerykański 
sen „od pucybuta 
do milionera”, a czasami słu-
cha się ich jak pełen życiowych 
przeciwności melodramat, nie-
rzadko przechodzący w thriller. 
Te ostatnie historie to losy Pola-
ków, którym nie udało się zna-
leźć odpowiedniego zajęcia, 
nieznających języka czy po pro-
stu, tak, tak, nieporadnych ży-
ciowo. Często jednak ich pech 
nie zależy jednak od nich sa-
mych – wszak znane jest chyba 
wszystkim powiedzenie „Polak 
Polakowi  wilkiem”.  Ta „krwio-
żerczość” nie objawia się tylko w 
postaci nieudzielania pomocy 
czy celowym spychaniu konku-
renta na zawodowe manowce. 
Doszło bowiem już do tego, że 
jak grzyby po deszczu zaczęły 
powstawać firmy, które najzwy-
czajniej w świecie chcą zarobić 
na nieszczęściu rodaka. I tak 
niedawno do naszej redakcji 
zgłosił się mieszkaniec Sulęcina 
(dane do wiadomości redakcji), 
którego córka wróciła niedaw-
no z pracy w Holandii.  Według 
niego warunki, w jakim przy-
szło jej żyć w kraju tulipanów, 
urągały godności człowieka. 
– Nocami po mieszkaniach krą-
żyły myszy i karaluchy. Z kolei 
koordynator zajmujący się pra-

Ciemna strona saksów

Wojciech Obremski
Redaktor naczelny

Szanowni Państwo,
zawiadamiam, że z dniem              
2 marca 2015 roku została 
otwarta Kancelaria Notarialna                    
w Sulęcinie przy ulicy Poznańskiej 1  
(przy rondzie im. Włodarczaka,           
w pobliżu sklepu „Biedronka”). 
                                                                                                         Z wyrazami szacunku

Agnieszka Gościńska-Rzepa
notariusz

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
NOWOŚĆ: zarządzanie WSPÓL-
NOTAMI MIESZKANIOWYMI – je-
stem na miejscu i zawsze dostęp-
ny, nie trzeba szukać zarządcy w 
innym mieście.

Na sprzedaż:
- mieszkania w Sulęcinie :
Długoszyn x8 (okazja), ul. Dudka, 
Pl. Czarneckiego, Pl. Mickiewicza, 
ul. Lipowa, Kościuszki, Torzym, 
Osiedle Żubrów, Przęślice, Kra-
snołęg

-domy:
Drogomin, Rychlik. Lubień x2, 
Sulęcin x3, Torzym x2, Trześniów, 
Słońsk

- działki:
Ostrówek, Bobrówko, Muszkowo, 
Słońsk x5, Torzym x2, 

- obiekty komercyjne:
firma na ul. Witosa, działka na ul. 
Daszyńskiego, hala w Ostrowiu, 
sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
mieszkania 2 i 3-pokojowe w Su-
lęcinie
mieszkanie 2-pokojowe w Torzy-
miu
dom ul. Ekkela
hala handlowa 300m w Sulęcinie
kawiarnia Bajka
sklepy ul. Kilińskiego, Kościuszki, 
Kupiecka

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

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

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

PRACA

Sprzedam mieszkanie 80 m2 w 
Lubniewicach. Bezczynszowe 
na dogodnych warunkach. 
I piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 
Tel. 601 71 84 34

Sprzedam dom i budynki 
gospodarcze - Marianki, gmina 
Krzeszyce. Powierzchnia 
działki - 23 ary. 
Tel. 693 789 816

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

Sprzedam mieszkanie 
własnościowe 32 m2, dwa 
pokoje, kuchnia - 3 piętro w 
Kostrzynie nad Odrą. Cena 
114 tys. zł. Tel. 504 315 117

Sprzedam działkę budowlaną 
3000 m w Słubicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 368 504

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

Poszukuję opiekunki dla 
półrocznego dziecka. 
Praca w Sulęcinie w moim 
mieszkaniu. Mile widziane 
doświadczenie. Kontakt: tel. 
693 903 681

cownikami i zakwaterowaniem 
miał głęboko gdzieś swoich pod-
opiecznych – opowiadał nam 
mężczyzna o działaniach jednej 
z opolskich agencji pośrednic-
twa pracy. Jako dowody pokazu-
je nam zdjęcia z holenderskiego 
lokum córki, które publikujemy. 
Warto dodać, że w ww. firmie 
nikt nie odbiera telefonu, a nasze 
maile pozostały bez odpowiedzi. 
Wprawdzie nasz sulęcinianin nie 
zadeklarował jednoznacznie, czy 
będzie dochodził zadośćuczy-
nienia od nieuczciwej agencji, 
jednak my mamy nadzieję, że 
prędzej czy później poniesie ona 
konsekwencje swoich poczynań, 
a znani w Europie ze swej praco-
witości nasi rodacy będą mogli 
zarabiać na życie w godnych wa-
runkach.
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SULĘCIN 

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

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

PROFESJONALNE 
SPRZĄTANIE

- Usługi dla wspólnot mieszkaniowych:
• sprzątanie klatek schodowych
• sprzątanie terenu wokół budynku
• koszenie trawy i odśnieżanie

- Sprzątanie biur
- Sprzątanie domów i mieszkań

693 903 681

Sulęcin
ul. Kilińskiego 9/pok. 1

min dojrzałości swoich pociech, 
zdecydowało się na odpłatne 
korepetycje z chemii i biologii.  
– Miesięcznie wydaję na nie ok. 
1200 zł. Jeszcze mnie stać, ale 
co mają powiedzieć inni, bied-
niejsi rodzice? W dodatku wielu 
uczniów dojeżdża do szkoły z 
daleka. Niby po co, skoro i tak 
ich przedmiotów nikt nie uczy? 
To skandal, że publiczna szkoła 
dopuszcza do takich sytuacji – 
skarży się jedna z matek.

Dyrektor: najważniejsza jest 
matura

- Dla nas najważniejsza jest ma-
tura naszych uczniów. Dlatego 
nauczycielka, która od niedaw-
na uczyła chemii i biologii już u 
nas nie pracuje, rozwiązaliśmy z 
nią umowę za porozumieniem 
stron – powiedział nam w po-
łowie marca dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego w Sulęcinie 
Jarosław Ugrynowicz. Dodał 
też, że od 19 marca w szkole 
mają pojawić się dwie nowe na-
uczycielki: od chemii i biologii. 
To nie wszystko: - Zajęcia z tych 
przedmiotów będą wzbogacone 
się o dodatkową godzinę, a jeśli 
będzie trzeba, to, w porozumie-
niu ze starostwem powiatowym, 
będzie ich więcej – zapowiada 
dyrektor. 
Według rodziców maturzystów, 
w połowie marca uczniowie mie-
li do nadrobienia ok. 1/3 mate-
riału z chemii i biologii. Czy uda 
się więc nadgonić ten ogrom 
materiału? Czas pokaże, a za te-
gorocznych maturzystów w I LO 
trzymamy kciuki mocniej, niż w 
latach ubiegłych.

Wojciech Obremski
 fot. www.powiatsulecinski.pl

Biolog i chemik pilnie 
poszukiwani
cd.  ze s. 1

Przedsiębiorco! Zapewne orientujesz się, że 10 tys. wizytówek 
kosztuje ok. 400 zł. Ich kolportaż do skrzynek pocztowych to dodatkowe                              

500 zł. Zamiast płacić 900 zł za wizytówkę Twojej firmy zamów taką usługę 
w Przekroju Lokalnym! Moduł wizytówkowy, czyli 85x55 mm będzie Cię 

kosztował nie 900, a jedyne 60 zł! Twoja wizytówka w gazecie trafi do ponad 
10 000 domów na terenie powiatu sulęcińskiego oraz Ośna Lubuskiego.
Zadzwoń i dowiedz się więcej o USŁUDZE WIZYTÓWKI: 511 225 133

Justyna Brzezińska z 
Krzeszyc, Roman Strzel-
czyk i Zbigniew Kolis z 
Międzyrzecza, Kazimierz 
Gryz z Wielowsi, Feliks 
Bachowski, Szymon 
Świerc i Adam Gąsiorek 
z Sulęcina, wzięli udział 
w IX Biegu Papieskim, 
oddając hołd Papieżo-
wi Janowi Pawłowi II w 
dziesiątą rocznicę jego 
śmierci. 

Na starcie i w zakończeniu 
biegu papieskiego uczest-
niczył również starosta 
sulęciński Patryk Lewicki.  
Biegacze wystartowali o 
godzinie 5.00 z Gorzowa Wlkp. i 
przebiegli trasę długości 140 km 
przez miejscowości: Wawrów, 
Janczewo, Santok, Stare Polich-
no, Gościnowo, Murzynowo, 
Skwierzyna, Świniary, Skrzynica, 
Krobielowo, Wiejce, Mierzyn, 
Przedlesie, Międzychód, Strychy, 
Lubikowo, Rokitno, Kalsko, Mię-

Pobiegli dla papieża - Polaka

dzyrzecz, Święty Wojciech, Go-
rzyca, Chycina, Goruńsko, Nowa 
Wieś, Grochowo, Trzemeszno, 
Wędrzyn i zakończyli o 19.00 na 
Placu Kościelnym w Sulęcinie. W 
kościele św. Mikołaja w Sulęcinie 
zapalili znicze przed obrazem 
Jana Pawła II. Gratulacje i podzię-
kowanie za bieg, złożył zawodni-
kom burmistrz Sulęcina Dariusz 

Ejchart. W trakcie pokonywania 
całodziennej trasy, biegaczom 
towarzyszyła bardzo zimna i 
zmienna pogoda. Od deszczu, 
poprzez śnieg, wiatr, słońce, aż 
po grad. 

(red. na podst. www.powiatsule-
cinski.pl)
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Na naszych drogach rocznie dochodzi do blisko 
100 zdarzeń z udziałem rowerzystów, z czego aż 
5 kierujących jednośladem ponosi śmierć. Jed-
ną z głównych przyczyn jest słaba widoczność 
osób poruszających się rowerami. Przed nami se-
zon rowerowy, dlatego zwracam się do Państwa z 
ogromną prośbą o włączenie się do mojego ape-
lu „Do każdego roweru kamizelka odblaskowa”. 
 
Proszę, aby kamizelka odblaskowa (cena 5-7 zł) 
stała się standardowym elementem wyposażenia 
roweru. Liczę, że Państwo podejmiecie wszelkie 
starania, aby każdy rower produkowany, sprzeda-
wany przez Was posiadał kamizelkę odblaskową. 
 
Państwa udział w tym przedsięwzię-
ciu przyczyni się na pewno do zwiększe-

Apel Wojewody Lubuskiego Katarzyny Osos do 
wszystkich producentów i sprzedawców rowerów 
w województwie lubuskim

nia bezpieczeństwa na naszych drogach. 
 
Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie!
Katarzyna Osos
Wojewoda Lubuski

Od  1 kwietnia 2015 r. do 30 
września 2015 r. obowiązuje 
nowy wskaźnik przeliczenio-
wy 1m2 powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych. 
Dla województwa lubuskiego 
wynosi on 3295 zł, a dla Miasta 
Gorzowa Wlkp. i Miasta Zielo-
na Góra 3684 zł . 

Wysokość wskaźnika przelicze-
niowego ma istotne znaczenie 
dla ustalania stawek czynszu lo-
kali mieszkalnych, kaucji miesz-
kaniowych, dodatków mieszka-
niowych, uzyskania kredytów 
mieszkaniowych i innych zagad-
nień związanych z określeniem 
wartości odtworzeniowej lokali 
mieszkalnych.
Wysokość wskaźnika przelicze-
niowego ustalana jest na pod-

Nowy wskaźnik przeliczeniowy 
1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych 

stawie :
danych   uzyskiwanych   z   Urzę-
du  Statystycznego  dotyczącego  
średniej ceny 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej budynków miesz-
kalnych w województwie za 
kwartał poprzedzający kwartał w 
którym obliczony jest wskaźnik,
danych z GUS / wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych wg województw,
danych wynikających z własnej 
analizy Urzędu opartej o infor-
macje przekazane przez inwe-
storów budynków wielorodzin-
nych.
W poprzednim półroczu (od 1 
października 2014 r. do 31 marca 
2015 r.) wskaźnik wynosił 3295 
zł dla województwa lubuskie-
go i 3684 zł dla Miasta Gorzowa 
Wlkp. i Miasta Zielona Góra.

Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos ogłosiła otwarty konkurs 
ofert na dofinansowanie reali-
zacji zadań pomocy społecz-
nej w 2015 roku i zaprasza do 
składania ofert. Termin mija 22 
kwietnia.

Na wsparcie organizacji pozarzą-
dowych i podmiotów uprawnio-
nych w 2015 r. przeznaczona jest 

Ruszył konkurs grantowy dla NGO
kwota 150.000 zł. W dniach od 13 
do 21 kwietnia pracownicy Wy-
działu Polityki Społecznej udzie-
lać będą konsultacji dot. założeń 
formalnych i merytorycznych 
oczekiwanych projektów. Kon-
takt: Wydział Polityki Społecz-
nej, pok. 1029, mail: leszek.bon-
czuk@lubuskie.uw.gov.pl Tel. 95 
711 53 86.

Wojewoda Katarzyna Osos ob-
jęła honorowym patronatem 
obchody Dnia Europy, które 
odbędą się 8 i 9 maja 2015 r. 
w Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą. Współorganizatorem 
szeregu działań: spotkań, 
warsztatów, wystaw i gier edu-
kacyjnych jest Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct 
działający w Lubuskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.
Patronat nad Dniem Europy 2015 
wraz z Wojewodą Lubuskim ob-
jęli także Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego Elżbieta Anna 
Polak i Premier Kraju Związko-
wego Brandenburgii dr Dietmar 
Woidke. Jak co roku impreza 
będzie cieszyć się zainteresowa-
niem mieszkańców obu stron 
granicy polsko-niemieckiej i nie 
tylko. Przyjadą uczniowie z Bran-
denburgii, województwa lubu-
skiego, Berlina czy ukraińskiego 
miasta Szostka. Organizatorzy, 
Słubicko-Frankfurckie Centrum 

W Słubicach i Frankfurcie nad 
Odrą odbędzie się Dzień Europy 

Kooperacji i Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct dzia-
łający w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim, dzięki wsparciu 
wielu instytucji, szkół i różnych 
organizacji przygotowali bogaty 
program wydarzeń. Przez dwa 
dni w obu przygranicznych mia-
stach będą odbywały się liczne 
wydarzenia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Będą wieczory filmo-
we, dyskusje, polsko-niemiecka 
wycieczka rowerowa, bazar eu-
ropejski i m.in. Powiatowy Piknik 
NGO. Motywem przewodnim te-
gorocznej edycji jest Europejski 
Rok na Rzecz Rozwoju. Tematy 
spotkań będą dotyczyły polityki 
pokojowej, uchodźctwa w Euro-
pie, praw dziecka a także zrów-
noważonej produkcji.
Uroczysty początek nastąpi 8 
maja 2015 r., o godz. 9.00 przed 
Collegium Polonicum w Słubi-
cach. Szczegółowy program do 
dostępny na stronie 
www.lubuskie.uw.gov.pl

Mniej samochodów wjeżdża-
jących bezpośrednio na wood-
stockowe pole i jednocześnie 
więcej miejsc pod namioty to 
jedna ze zmian tegorocznego 
Przystanku Woodstock (30 lip-
ca – 1 sierpnia). Taką informa-
cję przekazał, podczas wspól-
nego z Wojewodą Lubuskim 
briefingu Jurek Owsiak, prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. - Przystanek Wood-
stock to nie tylko święto muzy-
ki, to wielkie przedsięwzięcie 
organizacyjne i logistyczne. 
Dla nas najważniejsze jest żeby 
przystanek był bezpieczny – 
przyznaje wojewoda Katarzyna 
Osos.
Dla strażaków każdy przysta-
nek Woodstock to możliwość 
sprawdzania nowych rozwiązań 
i podnoszenia kwalifikacji, co 
podkreśla st. bryg. Hubert Harasi-
mowicz, Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej   w 
Gorzowie. Policja, jak zapewnił 
insp. Sebastian Banaszak, I Za-
stępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Gorzowie, pracuje 
nad usprawnieniem komunikacji 
podczas imprezy.
Muzycznie tegoroczny przy-
stanek Woodstock będą napę-
dzać: Black Label Society, Within 
Temptation, Illusion, Voo Voo, 
Grubson, Mela Koteluk, Big Day, 
Mrozu, Proletariat. Wystąpi także 
Urszula, która przypomni swoją 
najlepszą płytę Biała Droga.

50 fantomów
Podczas spotkania Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy wsparła jednostki lubu-
skiej Straży Pożarnej. Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej otrzymała 50 fantomów 

Wojewoda z Orkiestrą zadbają o bezpieczeństwo 
na Woodstocku

do nauki pierwszej pomocy, które 
będą wykorzystywane do prowa-
dzenia szkoleń oraz doskonale-
nia umiejętności ratowniczych 
strażaków w regionie lubuskim. 
Ponadto 4 jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kłodawy, Kożu-
chowa, Bogdańca i Witnicy otrzy-
mały torby ratownicze PSP R-1 
rozbudowane o zestaw do tle-
noterapii. Wartość przekazanych 
darów wynosi ok. 60 tys. złotych.
- Cieszymy się bardzo, że dziś 
my możemy pomóc strażakom, 
którzy pomagają nam co roku 
przy organizacji zabezpieczenia 
Przystanku Woodstock – mówi 
Krzysztof Dobies, rzecznik praso-
wy WOŚP – Mamy pewność co 
do tego, że przekazane przez nas 
dary będą doskonale wykorzy-
stane. Profesjonalizm lubuskich 
strażaków obserwujemy co roku 
na Przystanku Woodstock, wiemy 
jak doskonale są zorganizowani, 
jak doskonałym zapleczem dys-
ponują prowadząc akcje ratow-
nicze. Jesteśmy dumni z tego, że 
dzięki naszym darom zwiększy 
się bezpieczeństwo mieszkań-
ców regionu Lubuskiego – przy-

znaje rzecznik Orkiestry.

Międzynarodowa współpraca
Bezpieczeństwo przeciwpożaro-
we organizowane i koordynowa-
ne przez Lubuską Straż Pożarną 
od wielu lat stanowi niezwykle 
istotną cześć zabezpieczenia fe-
stiwalu Przystanek Woodstock. 
Pracę polskich strażaków od kilku 
lat wspierają także ich niemieccy 
koledzy - strażacy z Berlina oraz 
Brandenburgii, a model zabez-
pieczenia ppoż festiwalu uzna-
wany jest za wzorcowy dla innych 
imprez masowych w Polsce.
Zestaw PSP R-1 przeznaczony jest 
dla przeszkolonych strażaków-ra-
towników i umożliwia udzielenie 
kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy poszkodowanym na miejscu 
zdarzenia, zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami. Konstruk-
cja torby została opracowana w 
oparciu o doświadczenie ratow-
ników, a do jej produkcji zastoso-
wano sprawdzone elementy bar-
dzo dobrej jakości, dzięki którym 
torba będzie służyć bezawaryjnie 
przez długie lata.

Wojewoda Katarzyna Osos i Jerzy Owsiak, prezes WOŚP podczas wspólnego 
briefingu prasowego
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5nr 4(40)/2015 9 kwietnia 2015

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.

SŁOŃSK

Nowy zakład już 
działa
Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe Jamniuk – Sta-
hl-Mont, przeniosło swoją 
działalność z Ownic do nowo 
wybudowanego zakładu w 
Słońsku. 

Powierzchnia warsztatowa fir-
my liczy 900m², a biurowa i so-
cjalna niespełna 300m². Zakład 
będzie zatrudniał do trzydziestu 
pracowników do produkcji ruro-
ciągów zbiorników i konstrukcji 
metalowych. Poświęcania firmy 
dokonał Ksiądz Jan Bagiński. W 
uroczystości uczestniczyli mię-
dzy innymi: prezes PHU Jamniuk 
Stahl-Mont Joanna, wicewoje-

woda lubuski Jan Świerepo, wi-
ceprezes lubuskiego PSL Maciej 
Szykuła, starosta sulęciński Pa-
tryk Lewicki, burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, wicestarosta 
Sulęciński Michał Deptuch, wójt 
Słońska Janusz Krzyśków oraz 
detektyw Krzysztof Rutkowski.

Tekst i fot. 
Maciej Barden

Do końca kwietnia przy chod-
nikach biegnących od osiedla 
Słonecznego, wzdłuż ulicy Po-
znańskiej i Kupieckiej w kie-
runku Szpitala Powiatowego 
zamontowane zostaną nowe 
ławki. 

W najbliższych tygodniach na 
osiedlu Słonecznym zamonto-
wany zostanie także słup ogło-
szeniowy.  

Nowe inwestycje
SULĘCIN 

W kwietniu gmina Sulęcin złoży 
do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki wniosek o  dofinansowanie 
remontu stadionu lekkoatletycz-
nego przy ulicy Moniuszki. W ra-
mach planowanej inwestycji, o 
której dofinansowanie gmina 
stara się z Programu rozwoju 
infrastruktury lekkoatletycznej, 
powstanie nowoczesna bieżnia 
okrężna z nawierzchnią tartano-
wą, bieżnia prosta, skocznia do 

skoku wzwyż, rzutnia do pchnię-
cia kulą oraz skocznia do skoku 
w dal i trójskoku. Planowana 
jest również budowa ogrodze-
nia bieżni oraz remont oświetle-
nia. Na potrzeby użytkowników 
zmodernizowanego obiektu 
sportowego zakupione zostanie 
także wyposażenie lekkoatle-
tyczne. Decyzja ministerstwa do-
tycząca przyznania środków na 
realizację zadania będzie znana 
na początku sierpnia.

UM Sulęcin
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Karnawał w „Turskim Domu” z muzyką i śpiewem 
rozpoczął uroczysty korowód prowadzony przez 
terapeutów, którzy w pierwszej kolejności do-
tarli do pokoi osób na stałe leżących w łóżkach. 

Słodkie piernikowe serca oraz mnóstwo ciepłych 
słów powędrowało do naszych podopiecznych, 
którzy nie mogli wziąć udziału w popołudniowej 
zabawie walentynkowo - karnawałowej. Pozosta-
li mieszkańcy, zachęceni wesołą muzyką, ocho-
czo przybyli na uroczystą zabawę. Wśród barwnie 
przygotowanych dekoracji, płonących świec oraz 
smacznego poczęstunku uczestnicy balu chętnie 
gościli na parkiecie. 
- 26 lutego w DPS odbył się VI Turniej Szaradziar-
ski. W zmaganiach „łamigłówkowych” wzięło udział 
8 osób. W przewidzianym, 45-minutowym cza-

sie uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać zestaw 
składający się z 3   krzyżówek, wskazać brakujące 
szczegóły na ilustracjach oraz rozszyfrować rebus 
z hasłem. I miejsce przypadło Barbarze Misiak, II 
(równorzędne), przypadło   Julii Radziszewskiej, 
Jackowi Kruszyńskiemu i Witoldowi Pietrzakowi. 
Pozostali uczestnicy zostali obdarowani nagrodami 
pocieszenia.
- Obchody Dnia Kobiet w Turskim Domu obchodzo-
ne były pod hasłem: „Całuję twoją dłoń, madame”. 
Okazjonalne spotkanie rozpoczęło się ciekawym 
programem artystycznym przygotowanym przez 
turskich terapeutów oraz męską część mieszkań-
ców. Prawdziwą niespodzianką okazał się występ  
zespołu „Rytmo” oraz  zespołu „Nie dajmy się”.

DPS Tursk
 

Już niedługo, bo za ok. 2 miesiące zostaną 
zakończone prace przy budowie Centrum 
rekreacyjno – wy-
poczynkowego w 
Krzeszycach. 

Wykonawca zapew-
nia, iż termin wy-
konania zostanie 
dotrzymany. Budo-
wa sfinansowana 
zostanie ze środków 
własnych gminy i   
dotacji z Unii Euro-
pejskiej (500 tys. zł). 
Wartość inwestycji 
to ok.1,25 mln zł. 
W ramach projektu 
zostanie utworzony 
park, będą nasadzo-
ne drzewa, krzewy i 
kwiaty wybudowane 
zostaną alejki space-
rowe i fontanna. Bę-
dzie ona zlokalizowa-
na w części centralnej 
parku. Przy fontannie 
powstaje plac wy-
łożony kostką, będą 
także ławki parkowe 
i oświetlenie. Usta-
wione zostaną urzą-
dzenia placu zabaw, 
2 większe altany (4 
x 6 m) oraz scena ze 
schodami zewnętrz-
nymi, wjazd i droga. 
Uroczyste otwarcie 
zaplanowane jest na 
27 i 28 czerwca.

(red. na podst. 
www.krzeszyce.pl)                 

Korowód, szarady i... Dzień Kobiet

KRZESZYCE

Wypoczynkowe 
centrum rośnie
w oczach

SULĘCIN 
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Jarmark z kogucikiem w tle

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

SULĘCIN Pod patronatem „Przekroju”

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT!

Oferujemy:
  umowę o pracę
  trzy zmianowy system pracy
  atrakcyjne wynagrodzenie + premie

  PRACOWNIK PRODUKCJI - Sulęcin
  MONTAŻYSTKA/MONTER - Kostrzyn nad Odrą
  MAGAZYNIER (uprawnienia na wózki widłowe UDT)
  - Kostrzyn nad Odrą

Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Agencja zatrudnienia nr 412

Praca czeka na Ciebie!

29 marca już po raz siódmy od-
był się w Sulęcinie Polsko-Nie-
miecki Jarmark Koguci. 

Został on poprzedzony insce-
nizacją wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy oraz mszą św., w czasie 
której poświęcono Palmy Wiel-
kanocne, przygotowane przez 
mieszkańców Sulęcina. Uroczy-
stego otwarcia jarmarku doko-
nali burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart oraz proboszcz parafii 
p.w. św. Henryka w Sulęcinie ks. 
Piotr Mazurek. W imieniu gości 
z miast partnerskich Beeskow 
i  Friedland uczestników impre-
zy powitał także burmistrz Frie-

dland Thomas Hähle. Osoby 
odwiedzające jarmark mogły 
obejrzeć oraz zakupić piękne 
ozdoby świąteczne przygoto-
wane przez gminne i powiatowe 
placówki oświatowe, Przedszko-
le Wojskowe w Wędrzynie, WTZ, 
Świetlice Środowiskowe, part-
nerskie miasto Friedland, Hufiec 
ZHP w Sulęcinie, Stowarzysze-
nie „Mam Pomysł”, Klub Seniora 
„Kwiat Jesieni”, Sołectwo Rychlik 
oraz wielu lokalnych rękodziel-
ników. Podczas Jarmarku można 
było także zaopatrzyć się w wy-
roby wikliniarskie, które sprzeda-
wane były na stoisku drugiego 
miasta partnerskiego – Nowego 

Tomyśla. W czasie tego przed-
świątecznego przedpołudnia nie 
zabrakło również wielkanocnych 
przysmaków. Organizatorzy za-
prosili uczestników Jarmarku na 
świąteczny żurek, bigos oraz sa-
łatkę. Przygotowania tych pysz-
ności podjął się OPS w Sulęcinie. 
Również na innych stoiskach 
miejscowe gospodynie oferowa-
ły wielkanocne wypieki, wędliny, 
a także miody z własnej pasieki. 
Czas uczestnikom Jarmarku umi-
liły występy dzieci z Przedszkola 
nr 1, Przedszkola nr 2, Zespołu 
„Nie dajmy się” z DPS Tursk, So-
listek Studia Piosenki SOK oraz 
Chóru „Biały Orzeł”. Do wspólnej 

zabawy najmłodszych uczestni-
ków Jarmarku zaprosili harcerze 
z Hufca ZHP w Sulęcinie, którzy 
zorganizowali gry i zabawy dla 
dzieci. W  czasie jarmarku roz-
strzygnięto konkursy na „Naj-
dłuższą Palmę Wielkanocną”, na 
„Najładniej udekorowane jajko 
wielkanocne” oraz na „Najład-
niejszą Palmę Wielkanocną” Wy-
niki konkursów oraz fotorelacja 
na www.sulecin.pl

Agnieszka Mazurczak
fot. M. Szybowicz

W marcu odbyły się konsulta-
cje społeczne dotyczące stra-
tegii rozwoju gminy Sulęcin na 
lata 2014 – 2020. 

Dokument ten, oprócz określe-
nia kierunków rozwoju gminy na 
najbliższe lata, będzie stanowił 
również podstawę do ubiegania 
się przez gminę Sulęcin o środki 
pozabudżetowe na realizację in-
westycji oraz działania wspierają-
ce rozwój lokalnej społeczności. 
Głównym celem założonym w 
strategii jest zrównoważony roz-
wój gminy Sulęcin, który będzie 
realizowany poprzez rozwój go-
spodarczy, środowiskowy, spo-
łeczny i edukacyjny, turystyczny 
i sportowy oraz komunikacyjny. 
Projekt ten zostanie przedłożony 
radnym Rady Miejskiej w Sulę-
cinie podczas kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej. Strategia będzie 
dostępna na stronie interneto-
wej gminy Sulęcin.

UM Sulęcin

Jest nowa 
strategia 
rozwoju

SULĘCIN 



8 nr 4(40)/2015 9 kwietnia 2015

SULĘCIN 

19 marca w Turskim Domu odbył się 
turniej gier karcianych, który z roku na 
rok cieszy się coraz większym powo-
dzeniem wśród mieszkańców. 
Uczestnicy, którzy przez cały rok szlifowa-
li formę, w końcu mogli sprawdzić swoje 
umiejętności. Do zawodów przystąpiło 9 
zawodników. Zmagania toczyły się w re-
welacyjnej atmosferze z poszanowaniem 
umiejętności przeciwnika.  Dla uczestni-
ków ważniejsze od nagród było miłe spę-
dzenie ze sobą czasu. Turniej, po dogryw-
ce, wygrał Józef Tokarski. Na II miejscu 
uplasował się Krzysztof Kwiatkowski, a 
na trzecim  - Jan Urban. Atrakcyjne na-
grody uczestnikom turnieju wręczył dy-
rektor DPS Dariusz Obiegło.

DPS Tursk
 

Karty na stół!
LUBNIEWICE

Odzież dla dzieci i niemowląt, środki 
czystości i przybory szkolne – m.in., ta-
kie dary przynosili mieszkańcy gminy 
Lubniewice w ramach ogólnopolskiej 
akcji „ Razem dla dzieci Ukrainy”. 

Koordynatorem akcji była kierownik Bi-
blioteki Publicznej w Lubniewicach Mar-
ta Rusakiewicz. – Dziękuję wszystkim 
darczyńcom za okazane serce, ledwo 
zmieściliśmy dobrodziejstwa do samo-
chodu. Szczególne podziękowania kieruję 
do Ewy Rządkowskiej, która była pomy-
słodawcą akcji i dzielnie pełniła dyżury w 
asyście Małgosi Superskiej. Jako gmina 
dołożyliśmy cegiełkę pomocy dla tych, 
którzy tej pomocy potrzebują najbardziej- 
dzieci objętych konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie – komentuje M.Rusakiewicz. 
Dary zbierane były w Bibliotece Publicz-
nej w Lubniewicach, Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej i przez 
członków lubniewickiego Klubu Seniora 
„Gorące Serca”.

Aleksandra Górecka 
Fot. Marta Rusakiewicz

Na pomoc 
Ukrainie 27 marca w  budynku Ze-

społu Szkół w Słońsku od-
była się oficjalna prezenta-
cja palm wielkanocnych. 

Wykonali je opiekunowie 
i dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego oraz uczniowie 
i  wychowawcy klas 0 – III 
Szkoły Podstawowej w Słoń-
sku. Przygotowane przez 
dzieci dzieła wzięły udział 
w konkursie na najładniejszą 
palmę. Warto nadmienić, że 
stworzone przez młodych artystów palmy 
zostały przewiezione do kościoła w Słoń-
sku, a  niektóre z  nich były niesione pod-
czas uroczystej procesji w  Niedzielę Pal-

SŁOŃSK

Palmy aż pod niebo

mową wokół słońskiej świątyni. 
 

Monika Waszkiewicz
fot. www.slonsk.pl

KRZESZYCE

Dyskusja i warsztaty
Tuż przed świętami w bibliotece w Koł-
czynie odbyło  się spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki, połączone z wiel-
kanocnymi warsztatami.  
Początkiem spotkania była dyskusja nad 
książką Ellen Alpsten pt. ”Niewolni-
ca”.    Następnie rozpoczęły się warsztaty. 
Dla wielu z pań było to pierwsze spotka-
nie z techniką decoupage.   Powolutku 
powstawały piękne pisanki. Panie samo-
dzielnie komponowały swoje wzorki na 
pisankach, wydzierając je z papierowych 
serwetek, które następnie przyklejały za 
pomocą kleju, na końcu lakierując całość. 
Metoda wstążeczkowa to również cieka-
wa i ładna technika zdobienia i tym spo-
sobem również powstawały piękne, bo 

własnoręcznie wykonane pisanki. 

(red. na podst. www.krzeszyce.pl)
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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 

Karty na stół!
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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 CMC.

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

Studniówka a.d. 2015 Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych w Sulęcinie na 
długo pozostanie w pamięci jej  uczest-
ników.  

Przyszli maturzyści najpierw zjawili się w 
szkole na oficjalnej części uroczystości. 
Oprócz koleżanek i kolegów towarzyszyli 
im w tym szczególnym dniu dumni rodzi-
ce, rodzeństwo i dziadkowie. Podzięko-
waniom nie było końca. Aż wreszcie na-
deszła chyba najbardziej podniosła chwi-
la tego wieczoru:  - Poloneza czas zacząć 
- donośnie ogłosili prowadzący i cała sala 
zawirowała w tradycyjnym, studniów-
kowym tańcu. Druga część studniówki 
odbyła się w ośrodku „ Kormoran”, gdzie 
po toastach i kolejnych życzeniach  rozpo-
częło się szaleństwo studniówkowej nocy. 
W poniedziałek po raz ostatni odtańczo-
no poloneza, wspominając niesamowity 
studniówkowy  wieczór, a na osłodę był 
pyszny studniówkowy tort.

Karina Rogowska

Poloneza czas zacząć
SULĘCIN 

Ekologicznie w ośrodku

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy w Sulęcinie bardzo chętnie 
inicjuje, a także bierze udział we wszel-
kich interesujących działaniach ekolo-
gicznych niezależnie od pory roku. 
 
11 marca. uczniowie klas IV-VI SP wzię-
li udział w warsztatach „Ekolekcja” or-
ganizowanych przez Celowy Związek 
Gmin CZG-12 w Długoszynie. Tydzień 
później, uczestnicy koła ekologicz-
no – przyrodniczego wyjechali do Ze-
społu Kształcenia Specjalnego nr 1  
w Gorzowie Wlkp. na zajęcia warsztato-
we pn. „Recykling nie jest nudny, czyli… 
warsztaty kreatywnego recyklingu!” orga-
nizowane w ramach projektu „Eko Lubu-
skie”.

OŚNO LUBUSKIE

Przyjazne przedszkola
Z początkiem roku  w gminie rozpoczę-
ła się realizacja projektu systemowego 
pn. „Przyjazne przedszkole w szkole”.  

Chodzi o dofinansowanie modernizacji 
oraz doposażenia 4 oddziałów przed-
szkolnych w dwóch szkołach podstawo-
wych: w Ośnie i Smogórach.  W ramach 
projektu zostaną m.in. zakupione i za-
montowane elementy placów zabaw, me-
ble do wyposażenia szatni, wyposażenie 
kuchni (m.in. zmywarka gastronomiczna, 
maszynka do rozdrabniania mięsa, ma-
szynka do mielenia mięsa, frytkownica), 
zostanie zakupiony sprzęt do utrzymania 
czystości (odkurzacz, pralka) oraz wyposa-
żenie wypoczynkowe (m.in. kanapa, pufa, 
poduszka, siedzisko), pomoce dydaktycz-
ne, sprzęt  komputerowy i audiowizualny, 
zabawki. Przewidywane jest również do-
stosowanie pomieszczeń toalet dla dzieci 
i personelu. Całkowity koszt to 349 tys. zł., 
która zostanie pokryta w całości ze środ-
ków PO KL.

(www.osno.pl)

W marcu został także ogłoszony szkol-
ny konkurs na „Ekologiczny upominek 
świąteczny”. I miejsce zajęła praca Jaku-
ba Kokota – baranek z pianek, II miejsce 
zdobył Damian Seremak, a III nagroda 
przypadła Kindze Rosiak. 29 marca otrzy-
maliśmy wiadomość związaną z udziałem 
uczniów Ośrodka w wojewódzkim kon-
kursie plastycznym pt. „Zdrowym być, to 
zdrowo żyć” organizowanym przez Zespół 
Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie 
Wlkp. w ramach projektu „Eko Lubuskie”. 
W kategorii szkół specjalnych wojewódz-
twa lubuskiego I miejsce zajął Mirosław 
Nadobnik.

SOSW Sulęcin

SULĘCIN 

KS Lubniewi-
czanka poko-
nała na wła-
snym boisku 
KS Glisno. 
Derby zakoń-
czyły się wy-
nikiem 6:2. 
Sebastian Górski, zawodnik Lubniewi-
czanki otrzymał statuetkę i tytuł najlep-
szego gracza sobotniego spotkania. Pełna 
relacja na stronie  lubniewickiego klubu. 
Działalność drużyn dofinansowana jest z 
budżetu gminy Lubniewice. W tym roku 
kwota przeznaczona na popularyzację 
piłki nożnej w gminie to 65 tysięcy zł.

www.lubniewice.pl

LUBNIEWICE

Lubniewiczanka
na podium

http://lubniewiczanka.futbolowo.pl/relacja,865,ks-lubniewiczanka-lubniewice-vs-ks-glisno.html
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Ekologicznie w ośrodku

ZNAJDŹ NAS NA

nick: phurobex99

www

RYBY MAJĄ GŁOS

Przez cały zeszły rok na tere-
nie gminy odbywał się Gmin-
ny Konkurs Duuuża Ryba 
2014”. W  tej edycji konkursu 
udział wzięło 15 wędkarzy, 
którzy zgłosili łącznie 18 ryb.

W styczniu powołana przez wój-
ta komisja dokonała oceny zło-
wionych ryb. 12 lutego, w  sali 
wiejskiej w  Słońsku odbyło się 
podsumowanie i  zakończenie 
konkursu. Wręczenia nagród 
dokonali wójt Janusz Krzyś-
ków, prezes   Koła PZW Nr 1 
w Słońsku Leszek Gramsa oraz 

SŁOŃSK

Okazy na medal

koordynator konkursu Andrzej 
Struś. W kategorii „Ryba meda-
lowa – złoto” najlepszy okazał 
się Waldemar Szczotko, w ka-
tegorii „Ryba medalowa – sre-
bro” zwyciężył Bartłomiej Mor-
dak, a brąz wywalczył Adam 
Piątek. Kompletna lista nagro-
dzonych na www.slonsk.pl 

(red. na podst. www.slonsk.pl)

15 marca na Kanale Porto-
wym w Słubicach odbyły się 
pierwsze w 2015 r. zawody 
wędkarskie Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie w ramach Grand 
Prix Koła 2015.

W tym chłodnym, jeszcze zi-
mowym dniu, na starcie do za-
wodów stanęło 40 seniorów, 2 
kobiety, 2 juniorów i 3 kadetów. 
Zawody otworzył prezes Koła 
Ryszard Stachowiak, a cało-
ścią organizacyjną I Grand Prix 
2015 zajęli się Sławomir Matel-
ski - wiceprezes ds. sportu i Ry-
szard Sekuła - gospodarz Koła. 
Łowisko zostało podzielone na 
dwa sektory i odrębny sektor 
dla kobiet, juniorów i kadetów. 
Po rozlosowaniu stanowisk od 
9.30 rozpoczęto zawody, które 
trwały do 13.30. Juniorzy i ka-
deci zakończyli zawody godzi-
nę wcześniej. Po zakończonych 
zawodach, sędziowie zważyli 
złowione ryby, które wróciły do 
wody.
Oto wyniki zawodów:
Seniorzy: Sektor A: I miejsce - 

SULĘCIN - SŁUBICE

„Jedynka” rozpoczęła sezon

Skorupski Stanisław - 3290 pkt.
II miejsce- Skorupski Paweł  - 
2840 pkt.
III miejsce- Matelski Sławomir  - 
2230 pkt.
Skonieczny Łukasz - 2230 pkt.
Sektor B: I miejsce- Mirecki Jaro-
sław - 8460 pkt.
II miejsce- Sieniawski Andrzej - 
7390 pkt.
III miejsce- Chalecki Marcin - 
6350 pkt.
Kobiety: I  miejsce - Cichała Edy-
ta - 650 pkt.

II miejsce - Ludwiczak Magdale-
na - 610 pkt.    
Juniorzy:  I miejsce - Domagała 
Mateusz - 1650 pkt.
II miejsce - Matelski Szymon - 
1380 pkt.
Kadeci: I miejsce - Kaczmarek 
Michał - 1550 pkt.
II miejsce - Czewiuk Hubert   - 
1020 pkt.
III miejsce - Maksymilian Sob-
czak   -   460 pkt.

Ryszard Stachowiak 
fot. Krzysztof Kuzajewski

SULĘCIN 

Kto nowym dyrektorem?
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza 
Sulęcina z 31 marca z funkcji Dyrekto-
ra Sulęcińskiego Ośrodka Kultury od-
wołany został Bartłomiej Skrzypczak. 

Konkurs na stanowisko dyrektora SOK 
został ogłoszony 10 kwietnia. Informa-
cje dotyczące konkursu dostępne są na 
stronie internetowej www.bip.sulecin.pl.  
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obo-
wiązki dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury pełni Jacek Filipek.

(red.)

NOWO OTWARTY

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

pon.-piąt. 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

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

konowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

Sprzedaż materiałów budowlanych:
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SULĘCIN 

Jesienią wygrał jeden z od-
cinków teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu”, śpiewa z Łuka-
szem Łyczkowskim na kon-
certach, dużo czyta i chętnie 
pomaga. Nie cierpi seriali te-
lewizyjnych. 

Mowa o Zygmuncie Radziwon, 
mieszkańcu Domu Pomocy 
Społecznej w Tursku.
Pana Zygmunta, mieszkającego 
od trzech lat w DPSie w Tursku, 
odwiedziliśmy jakiś czas temu. 
Umówienie spotkania nie było 
łatwe, ponieważ panu Zygmun-
towi ciężko usiedzieć w jednym 
miejscu. Z. Radziwon odbiega 
nieco od klasycznego wizerun-
ku mieszkańca Domu Pomocy 
Społecznej. Chętnie garnie się 
do wszelkich inicjatyw mają-
cych miejsce w placówce. Nie 

SULĘCIN - TURSK Pensjonariusz DPS zwyciężył w teleturnieju „Jeden z dziesięciu”

Niezwykły mieszkaniec 
Turskiego Domu

tylko bierze w nich udział, ale 
również uczestniczy w ich two-
rzeniu według własnego pomy-
słu. Nie boi się również pracy 
fizycznej. Chętnie pomaga przy 
różnych pracach wokół budynku 
DPS. 

Nie dał szans przeciwnikom

Jak sam przyznaje, bardzo dłu-
go uczęszczał do różnych szkół z 
różnym skutkiem, ale zawsze był 
ciekawy świata i chłonął wiedzę, 
którą później mógł wykorzy-
stać w teleturnieju. Swoją duża 
erudycję pan Zygmunt czerpie 
również z książek, które wręcz 
pochłania. Biblioteka w Domu 
Pomocy Społecznej w Tursku już 
dawno przestała mu wystarczać. 
Jest za to stałym bywalcem su-
lęcińskiej książnicy. Jego najbar-

dziej ulubioną dziedziną nauki 
jest historia.
W teleturnieju „Jeden z dziesię-
ciu” wziął udział po raz drugi. 
Za pierwszym razem udało mu 
się dostać do finałowej trójki. Po 
czterech latach (tyle trzeba od-
czekać, by znów wziąć udział w 
„Jeden z dziesięciu”) w kolejnym 
podejściu pokonał wszystkich 
przeciwników i z wynikiem 112 
pkt. dostał się do wielkiego fina-
łu.

Bez Internetu ani rusz

Z kilku wyjazdów do programu 
do Warszawy i Lublina bardzo 
dobrze wspomina prowadzące-
go program  Tadeusza Sznuka. 
– Jest bardzo przyjemny i wesoły. 
Lubi pożartować. Potrafi rozłado-
wać atmosferę – wspomina pan 
Zygmunt. 
Pytany o marzenia, pan Zygmunt 
bez wahania przyznaje, że chciał-
by posiadać laptop z dostępem 
do Internetu. O ile sam komputer 
jest dla niego osiągalny, na obec-
ną chwilę może mieć jednak 
problem z dostępem do sieci w 
DPSie. Miejmy jednak nadzieję, 
że administracja Domu zadba o 
ten szczegół i pan Zygmunt bę-
dzie mógł się przygotowywać do 
kolejnych turniejów wiedzy.

Adam Piotrowski

Pamiątkowe zdjęcie z programu. Zygmunt Radziwon stoi trzeci od 
lewej strony

W Powiatowym Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega poża-
rom”, który odbył się 26 marca 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Sulęcinie i Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej, wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. 

Po zakończeniu eliminacji pisem-
nych, uczestnicy turnieju odwie-
dzili komendę PSP i zapoznali 
się ze sprzętem ratunkowym, 
będącym na wyposażeniu straży 
pożarnej. W dalszej części prze-

Młodzież zapobiega pożarom
prowadzono eliminacje ustne, 
w których wzięli udział najlepsi 
uczniowie wyłonieni w elimina-
cjach pisemnych. Na przegląd 
wojewódzki, w kategorii szkół 
podstawowych zakwalifikowali 
się: Maria Miotk i Michał Krze-
miński. W kategorii gimnazja: 
Krystian Ciechocki i Jan Jurkie-
wicz, a w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych: Michał Plata i 
Andrzej Miotk. Nagrody, dyplo-
my i upominki wszystkim uczest-
nikom turnieju wręczył starosta 
sulęciński Patryk Lewicki oraz 
komendant PSP st. kap. Bogdan 
Śnieżek.                                                                  

 Maciek Barden

Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Sulęcinie przypomina, że 
ostateczny termin składania 
zeznań podatkowych za rok 
2014 upływa 30 kwietnia.
Sala obsługi podatnika będzie 
czynna w dniach 27-30 kwietnia 
od 7.30 do 18.00. Zeznania moż-
na składać osobiście lub prze-
słać na adres: Urząd Skarbowy 
w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 
47, 69-200 Sulęcin. Numery 
tel. punktów informacyjnych: 

SULĘCIN 

Czy złożyłeś już swój PIT?
(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
Sulęciński fiskus przypomina tak-
że o zmianie godzin otwarcia pla-
cówki. Teraz będzie ona czynna 
od 7.30 do 14.30, dodatkowo w 
każdy poniedziałek od 14.30 do 
18.00, wyłącznie w sali obsługi.

(red.)
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SULĘCIN  

Nikt nie słucha, a każdy zna 
– ten cytat z, nomen omen , 
pewnej piosenki nurtu disco 
polo najlepiej oddaje stan, w 
jakim znalazła się dziś polska 
muzyka rozrywkowa. Ten stan 
to nic innego jak discomania, 
która powoli, a jednak sku-
tecznie, ponownie opanowuje 
rodzimy show biznes.

Ponownie, bo mniej więcej 20 
lat przez nasz kraj przetoczyła 
się prawdziwa fala disco polo. 
Fala muzyki lekkiej, łatwej i 
przyjemnej, która spod strzech 

PRZEKRÓJ POLECA „Disco polo”

Śpiewać każdy może

strażackich remiz, wiejskich we-
sel  i dożynek szturmem wkradła 
się praktycznie w każdy aspekt 
ówczesnego życia rozrywko-
wego. Tematyczne czasopisma, 
telewizyjne programy w porze 
największej oglądalności, aż 
wreszcie koncerty, które swym 
rozmachem przypominały dzi-
siejsze występy Madonny czy 
Depeche Mode – to wszystko 
sprawiło, że o disco polo mówiło 
się wszędzie. I, co paradoksalne, 
w większości… źle. Niby każdy 
gardził, każdy się śmiał, a jednak 
nie było wesela bez „Majteczek 

vilmorin-garden.pl

baner_200x100_2014_1.2.indd   1 2014-12-15   22:40:04

JUŻ W SPRZEDAŻY:

NASIONA

NAWOZY

TRAWY

DO 5 L FARBA BIAŁA 
2,5 L - 1 zł! 

w kropeczki” lub „Szalonej”.
Dziś, kiedy mamy do czynienia z 
kolejną ekspansją tego gatunku, 
a w ofercie telewizyjnej królują 
już nie półgodzinne programy, 
a całodobowe kanały tematycz-
ne, nikt nie ma już nic przeciwko 
disco polo. Mało tego: nawet, je-
śli ktoś „odważy się” stwierdzić, 
że to obciach, to będzie w swej 
opinii niestety odosobniony. 
Dlaczego niestety? Cóż, to moje 
subiektywne odczucie. Wy nato-
miast możecie je sobie wyrobić 
oglądając film „Disco Polo”, w 
którym, nie bez śmiechu, moż-
na zaobserwować to, jakby nie 
patrzeć, ciekawe zjawisko od 
kuchni.  I nieważne, czy lubimy 
ten rodzaj muzy, czy nie. Disco 
polo, czy ktoś chce czy nie, jest z 
pewnością marketingowo – kul-
turowym fenomenem i choćby 
dlatego warto prześledzić, jak 
twórcy discopolowych „hitów” 
pięli się na sam szczyt. Nawet, 
jeśli dane jest to nam obejrzeć 
przez lekko skrzywione zwier-
ciadło.

Wojciech Obremski

19 lutego policjanci Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie 
gościli dzieci z Przedszkola nr 
1 w Sulęcinie.

Wizyta najmłodszych była do-
brą okazją, aby porozmawiać 
o bezpieczeństwie. Policjanci 
omówili podstawowe zasady 
przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, przypominali o za-
chowaniu ostrożności w kontak-
cie z osobą obcą, bezpiecznych 
zabawach w czasie wolnym oraz 
w domu, pod nieobecność do-
rosłych. Po zwiedzeniu strzel-

Z wizytą u policjantów
nicy, niebieskiego pokoju oraz 
pomieszczeń, w których pra-
cują policjanci, każdy miał oka-
zję z bliska obejrzeć radiowóz, 
usiąść na chwilę za kierownicą 
i posłuchać sygnałów policyjnej 
syreny. Spotkanie zakończyło 
się pamiątkowymi zdjęciami i 
zaproszeniem na kolejną wizytę.

(war)
fot. KPP Sulęcin

DUŻY WYBÓR OKIEN!

DULUX 
KOLORY 
ŚWIATA 

46 00 zł/op. 2,5 l 

90 00 zł/op. 5 l 
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Na sygnale  

Włamywacz już za kratkami

Policjanci Wydziału Kryminalne-
go KPP w Sulęcinie ustalili i za-
trzymali 33-letniego mężczyznę, 
który od października do stycz-
nia 2015 roku w Sulęcinie i Wę-
drzynie dokonał kradzieży rowe-
rów oraz kradzieży z włamaniem 
do piwnic na terenie Wędrzyna. 
W styczniu 2015 r. spod skle-
pu monopolowego w Sulęcinie 
ukradł rower o wartości ponad 
700 zł. Ponadto, w tym samym 
miesiącu włamał się do piwnicy 
w bloku na osiedlu w Wędrzynie. 
Stamtąd zabrał śpiwory, karima-
ty oraz odzież (tj. buty sportowe, 
mundury wojskowe, koszule, 
pasy oraz skarpety). Rzeczy osza-
cowane zostały przez właścicie-
la na 1300 zł. Policjanci ustalili 
też, że mężczyzna na terenie 
Wędrzyna ukradł z jednej z kla-
tek schodowych rower za 800 
zł i włamał się do piwnicy, skąd 
zabrał wojskowy plecak oraz 
odzież o wartości ponad 400 zło-
tych. Ponadto, w grudniu włamał 
się do dwóch piwnic w bloku w 
Wędrzynie, jednak pomieszcze-
nia okazały się puste. Mimo to 
uszkodził drzwi za 200 zł. Teraz 
złodziejowi grozi 10 lat za krat-
kami.

Wywoził śmieci do lasu
18 marca policjant KPP w Sulęci-

nie, przebywając w dniu wolnym 
od służby podczas przejażdżki 
rowerowej na Uroczysku Lub-
niewsko zauważył mężczyznę 
wjeżdżającego samochodem 
do lasu. Kierowca osobówki na 
tylnych siedzeniach przewoził 
zapakowane duże worki folio-
we. Przypuszczenia policjanta 
potwierdziły się: mężczyzna 
wjechał do lasu, aby pozbyć się 
śmieci.
43-letni mieszkaniec gminy Su-
lęcin przyznał się do wywozu 
śmieci. Za zaśmiecanie lasu oraz 
wjazd pojazdem mechanicznym 
do lasu został ukarany manda-
tem karnym w wysokości 1.000 
zł. Ponadto, okazało się, że 43-la-
tek nie posiada w ogóle upraw-
nień do kierowania i nie dokonał 
w wyznaczonym terminie prze-
rejestrowania nowo nabytego 
pojazdu. Za powyższe wykro-
czenie również został ukarany 
mandatem karnym w wysokości 
1.000 złotych. Mężczyzna zobo-
wiązał się też do posprzątania 
swoich śmieci.

Ciężarówka i ciągnik odzyska-
ne

16 marca dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie 
otrzymał informację, że na te-
renie gminy Torzym, według 
wskazania nadajnika GPS, logo-
wała się skradziona na terenie 
Niemiec naczepa. Policjanci na 
jednej ze stacji paliw w Boczowie 
odnaleźli skradzioną naczepę, 
do której podłączony był ciągnik. 
Obecnie trwają poszukiwania 

sprawców kradzieży.

Ucieczka po śmierć

1 kwietnia w Krzeszycach nie 
zatrzymał się do kontroli dro-
gowej kierujący VW Touran. Na 
widok radiowozu kierowca VW 
przyspieszył ruszając w stronę 
Świerkocina. Policjanci również 
ruszyli w tym kierunku, jednak 
VW zaczął się oddalać z dużą 
prędkością i po chwili patrol stra-
cił go z pola widzenia. Po kilku 
kilometrach policjanci dotarli do 
miejscowości Boguszyniec. Tam 
zauważyli rozbite auto. Widać 
było, że po minięciu łuku drogi 
samochód zjechał do rowu i z 
dużą siłą uderzył w słup ener-
getyczny. W wyniku uderzenia 
z auta wyrzucony został jeden 
z jadących nim mężczyzn, któ-
ry poniósł śmierć na miejscu. 
Drugi starał się uciec piechotą z 
miejsca wypadku, jednak został 
zatrzymany. Ustalono, że auto 
skradziono na terenie Niemiec. 
Miało założone polskie tablice 
rejestracyjne.

Pijany spowodował wypadek

14 marca oficer dyżurny KPP w 
Sulęcinie został powiadomiony, 
że w Boczowie na drodze leży 
samochód ciężarowy blokując 
drogę.  Jak się okazało, kierują-
cy ciężarówką, jadąc w kierun-
ku granicy, w Boczowie stracił  
panowanie nad pojazdem, w 
wyniku czego ten przewrócił 
się na bok i sunął się po asfal-
cie przez kilkanaście metrów. W 
konsekwencji zatrzymał się w 
poprzek drogi. Mężczyzna został 
przewieziony do sulęcińskiego 
szpitala, ponadto miał 2 promile 

alkoholu. 

Śmieć na drodze i pijani za kół-
kiem

4 kwietnia na odcinku Lubniewi-
ce- Kołczyn kierujący Nissanem 
z nieznanych przyczyn zjechał 
na pobocze i uderzył w drzewo. 
Kierowca auta zginął na miejscu. 
Przez cały świąteczny weekend 
policjanci zatrzymali 3 pijanych 
kierowców. Dwóch z nich kiero-
wało motocyklami, natomiast 
trzeci zatrzymany to kierowca 
osobówki. 

Pościg za czarnym BMW

13 marca w Krzeszycach nie 
zatrzymało się do policyjnej 
kontroli czarne BMW. Kierowca 
samochodu mknął z olbrzymią 
prędkością. Lekceważąc wszelkie 
przepisy wyprzedzał inne auta 
w miejscu zabronionym i jadąc 
powyżej 100 km/h mijał kolejne 
miejscowości. Pościg za despe-
ratem rozpoczęli sulęcińscy poli-
cjanci. Po chwili do działań włą-
czyli się mundurowi z Komendy 
Miejskiej w Gorzowie, którzy 

swymi radiowozami dojechali z 
przeciwnego kierunku.
Gdy pędzące BMW minęło 
Świerkocin, mundurowi zmusi-
li jego kierowcę do zjechania z 
drogi. Niemieckie auto sprowa-
dzone zostało na polny dukt i tu 
dokonano zatrzymania. Osaczo-
ny uciekinier próbował jeszcze 
salwować się pieszym sprintem, 
lecz po chwili na jego rękach za-
trzasnęły sie policyjne kajdanki. 
Oględziny odzyskanego samo-
chodu wykazały, że nie został od 
uruchomiony w sposób legalny. 
W trakcie czynności policja za-
bezpieczyła również amfetami-
nę, którą prowadzący BMW miał 
przy sobie. Okazało się, że 31-let-
ni mieszkaniec Trójmiasta ukradł 
auto w Niemczech. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty udziału w 
kradzieży i posiadania narkoty-
ków. Ponieważ w trakcie pościgu 
starał się najechać na policjan-
tów, odpowie również za czynną 
napaść na funkcjonariuszy. 

oprac. woj na podst. www.sulecin.
lubuska.policja.gov.pl
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Od ostatnich wyborów samo-
rządowych minęły już 4 mie-
siące, nowe władze okrzepły na 
swoich stanowiskach, właściwie 
wszystko powróciło do zwykłe-
go niewyborczego trybu. Poza 
jednak względnym spokojem 
zwycięzcy ubiegłorocznej bata-
lii samorządowej mają zapew-
ne w planach realizację swoich 
programów. Przekonałem się 
niedawno, że wyborcy wciąż 
pamiętają o wyborczych obiet-
nicach. Być może z racji tego, że 
jestem przewodniczącym Rady 
Rodziców przy Przedszkolu nr 
2 w Sulęcinie, albo dlatego, że 
temat szkoły podstawowej w 
Sulęcinie poruszałem już kilku-
krotnie, kilka osób pytało mnie 
w ostatnim czasie, co to będzie 
z naszymi 6-letnimi pociechami, 
które we wrześniu mają trafić 

Oświatowe problemy

w mundurki pierwszoklasistów. 
Obawy dotyczą przede wszyst-
kim ogromu SP w Sulęcinie oraz 
systemu dwuzmianowego, któ-
ry dotyka właśnie klasy I – III. 
W roku szkolnym 2014/2015 
przygodę z nauką w sulęcińskiej 
podstawówce rozpoczęło 176 
uczniów dla których utworzono 
8 oddziałów. W wrześniu tego 
roku szkoła szacuje, że naukę 
w pierwszych klasach rozpocz-
nie 244 uczniów (liczba ta może 
ulec zmianie ze względu np. na 
ruch uczniów i możliwość od-
roczenia), co da kolejnych 10 
nowych oddziałów. Po raz kolej-
ny należy przywołać ogromny 
błąd, jakim było zlikwidowanie 
jednej podstawówki w Sulęcinie 
(w jej miejsce powstało gimna-
zjum), na co pozwolił były bur-
mistrz Sulęcina Stanisław Ku-

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

biak. Mleko się jednak rozlało 
i trzeba sobie jakoś z sytuacją 
poradzić. I tym zaprzątają sobie 
głowy rodzice, z którymi rozma-
wiałem. Przypominają również, 
że obecny burmistrz Sulęcina, 
Dariusz Ejchart obiecał tym 
problemem się zająć. Czekamy 
zatem na propozycje.
W podstawówce tłok, a w sulę-
cińskim LO im. Adama Mickie-
wicza nieciekawie się dzieje. Re-
lacja naczelnego bardzo mnie 
zaniepokoiła. To dobre liceum, z 
długimi tradycjami. Kończyłem 
je w roczniku, w którym były 
cztery oddziały. Obecnie ledwo 
dwa się udaje zebrać, co jednak 
przy opisanych przez Wojtka 
problemach nie dziwi. Trzymam 
kciuki, żeby rozwiązać problemy 
i wprowadzić spokój, który w 
związku ze zbliżającym się kwit-
nieniem kasztanów będzie po-
trzebny. A maturzystom życzę 
powodzenia!

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.
Kwiecień:
13.04-19.04 – EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
20.04-26.04 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
26.04-03.05 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
Maj:
04.05-10.05 Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie 
11.05-17.05 – Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie

Która apteka czynna?

SULĘCIN 

Wpadnij na majówkę!
Burmistrz Sulęcina oraz Su-
lęciński Ośrodek Kultury ser-
decznie zapraszają mieszkań-
ców gminy Sulęcin do udziału 
w Rodzinnej Majówce, która 
odbędzie się 2 maja na Winnej 
Górze. 
Impreza rozpocznie się o  10:00 
miejsko-gminnymi Zawodami 
Sportowo - Pożarniczymi OSP, 
które zostaną zorganizowane na 
obiektach sportowych przy ul. 
Moniuszki. Podczas majówki od-
będzie się mecz piłki nożnej oraz 
wiele koncertów w tym m.in. 
przedszkolaków, solistów i grup 
muzycznych oraz część konkur-
sowa dla lokalnych artystów. Dla 
najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy zorganizowanych zo-
stanie wiele atrakcji: od malowa-
nia buziek, dmuchańców, zabaw 
i konkursów, po warsztaty ręko-
dzielnicze. W programie prze-
widziano również miasteczko 

linowe oraz zabawy zorganizo-
wane przez ZHP Hufiec Sulęcin. 
Organizatorzy zaplanowali także 
wiele gier i zabaw integrujących 
całe rodziny. Dla miłośników rę-
kodzieła przygotowane zostaną 
stoiska, na których swoje prace 
będą wystawiać lokalni ręko-

dzielnicy. Z kolei pasjonatów 
książek zapraszamy do odwie-
dzenia plenerowej kawiarenki 
artystyczno - literackiej. Program 
Rodzinnej Majówki na Winnej 
Górze dostępny na stronie inter-
netowej www.sulecin.pl

M.Sz.


