
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

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku

REKLAMA
511 225 133
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www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

A r c y d z i e ł a  w ś r ó d  ł a z i e n e k !

tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

POWIAT SULĘCIŃSKI

Miesiąc temu wnio-
sek o odwołanie Pa-
tryka Lewickiego ze 
stanowiska starosty 
złożyło czterech rad-
nych powiatu: Adam 
Basiński, Mirosław 
Baranowski, Sławo-
mir Słonik i Lesław 
Widera. W uzasad-
nieniu radni napisali, 
że nie podoba im się 

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Le-
wickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. 
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie-
rających wniosek. 

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej. Po niej odczytano 
uchwałę rady gminy o nadaniu 
placowi imienia Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”. Pomnik od-
słonili wójt Krzeszyc Stanisław 
Peczkajtis, dyrektor Biura Edu-
kacji Publicznej IPN Andrzej 
Zawistowski, poseł Józef Zych i 
przewodnicząca Rady Gminy 
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki” 
wymiernie pomogła Fundacja 
Niepodległości z Lublina. Wcze-
śniej fundacja zaangażowała się 
w zmianę nazwy ostatniej w Pol-
sce ulicy Bieruta na Gorzowską w 
Rudnicy w gminie Krzeszyce. 

KRZESZYCE

„Inka” ma 
swój plac 
i pomnik
28 czerwca w Krzeszy-
cach odbyła się uroczy-
stość nadania imienia 
Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka” placowi rekreacyj-
no-wypoczynkowemu w 
centrum miejscowości 
oraz odsłonięcia pomni-
ka dzielnej sanitariuszki.

>> cd. na s. 6

Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA
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Kochani rodzice Maria i Ryszard Zator z Sulęcina. 
Z okazji 40-stej rocznicy ślubu dziękujemy Wam za trudy 
wychowaniu Nas. 
Za miłość i uśmiech, pogodne dni, pełne radości i szczęścia za 
Waszą pomoc i wsparcia w każdej chwili naszego życia.

Dzieci i wnuczka Wiktoria

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

TREŚĆ OGŁOSZENIA (drukowanymi literami): ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO.......................................................   ADRES ....................................................................

.......................................................................................NR TELEFONU........................................................

1. Wypełniony kupon należy przesłać na adres redackji: Ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin lub 
zeskanowany na adres e-mail: Adam.Piotrowski2@gmail.com
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub wstrzymania jego publikacji
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest podanie danych osobowych ogłoszeniodawcy. Dane te 
będą przetwarzane przez wydawcę wyłącznie dla potrzeb realizacji zlecenia.

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Ryszard Waldun
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 10.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS

OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem na 
miejscu i zawsze dostępny, nie 
trzeba szukać zarządcy w innym 
mieście. 

Najnowsze:
• działki budowlane w Lubniewi-

cach
• dom bliźniak w Lubniewicach
• dom w Ostrowiu
• mieszkanie w Świerczowie
• mieszkanie na II piętrze w Sulę-

cinie
• domy szeregowe w Sulęcinie ul. 

Młynarska
• pawilon handlowy ul. Żerom-

skiego
• zakład przy ul. Witosa (działka, 

budynki, wyposażenie)
• myjnia TIR i restauracja w Pnio-

wie
• dom w Torzymiu ul. Łąkowa
• dom w Wystoku
• dom w Łukominie gm. Krzeszy-

ce

Obiekty komercyjne:
• działka na ul. Daszyńskiego, hala 

w Ostrowiu, sklep ul. Kościuszki

Do wynajęcia:
• hala handlowa 300m w Sulęci-

nie
• kawiarnia Bajka
• sklep ul. Kilińskiego,

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

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

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

PRACA

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe o powierzchni 
48 m2, na Os. Centrum w 
Międzyrzeczu. Sprzedam 
również garaż i ogród 
działkowy o powierzchni 5a. 
Tel. 95 742 2267

Posiadam do wynajęcia 
mieszkanie 3-pokojowe 
w bloku w miejscowości 
Wędrzyn. Czynsz 1000 zł + 
prąd. Mieszkanie nie jest 
umeblowane. Dla żołnierzy 
lub prywatnie. Bez kaucji
Tel. 504 373 702

Jak grzyby po deszczu na na-
szej scenie politycznej pojawiają 
się nowe osoby, tudzież grupy 
osób aspirujące do objęcia wła-
dzy w kraju. Wszystkie uważają, 
że jako jedyne mają receptę na 
uzdrowienie Polski. Postanowi-
łem nieco przyjrzeć się tym two-
rom i krótko przeanalizować ich 
dotychczasową działalność oraz 
plany na przyszłość.

Na pierwszy ogień weźmy 
Pawła Kukiza. Zrobił niesamo-
wity wynik w wyborach prezy-
denckich. Duża część Polaków 
zniesmaczona sytuacją w kraju i 
ciągłymi kłótniami na szczytach 
władzy postanowiła dać obec-
nej klasie politycznej prztyczka 
w nos i poprzeć „antysytemow-
ca”. Kukizowcy nie kryją, że wy-
startują w jesiennych wyborach 
parlamentarnych. Co zatem 
kryje się za Pawłem Kukizem? 
Przede wszystkim powtarzane 
jak mantra plan na utworzenie 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych. A poza tym… ude-
rzyła mnie wielka pustka. Na 
żadnych oficjalnych stronach 
nie znajdziemy innych planów 
niż JOW. Trochę więcej ujawnia 
sam Kukiz. W jednym z wywia-
dów przyznał, że w kwestiach 
przywiązania do ojczyzny i 
patriotyzmu, oraz tradycyjnej 
hierarchiczności społecznej 
jest prawicowcem, natomiast 
w sprawach społecznych i go-
spodarczych serce ma „po lewej 
stronie”. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy niedawno pojawiła 
się informacja, że kukizowcy 
poważnie zastanawiają się, 

Politykierów nam nie brak...
czy nie przejąć postulatów pro-
gramowych Centrum im. Adam 
Smitha - niezależnego instytu-
tu naukowo-badawczego, który 
zdecydowanie propaguje ide-
ały gospodarki wolnorynkowej 
i stroni od założeń lewicowych. 
Chyba jeszcze całkiem się nie do-
określili. Same JOW-y natomiast, 
to zdecydowanie za mało. Zresztą 
obawiam się, że takie rozwiąza-
nie doprowadzi do jeszcze więk-
szego zabetonowania sceny poli-
tycznej i może się okazać, że małe 
ugrupowania/ruchy, jak Kukiza, 
tylko na tym stracą (taką sytuację 
obserwowaliśmy niedawno w 
Wielkiej Brytanii).

Kolejnym, na razie jeszcze 
stowarzyszeniem, nie kryjącym 
chęci startu w wyborach parla-
mentarnych jest NowoczesnaPL, 
na której czele stoi znany polski 
ekonomista Ryszard Petru. Idee 
i wartości  zawarte na stronie in-
ternetowej ruchu są nader gład-
kie i miło się je czyta, ale jak tak 
pogrzebię trochę w pamięci, to 
jak żywo stają mi przed oczami 
pierwsze programy i założenia 
Platformy Obywatelskiej RP. No-
woczesnejPL dąży do jeszcze 
większej przedsiębiorczości i 
nowoczesności Polaków. Nawo-
łuje do innowacyjności gospo-
darczej, klarownych przepisów i 
mniejszej uciążliwości ze strony 
urzędników. To hasła przyjemne 
dla ucha, ale brakuje konkretów - 
Co? Jak? Kiedy? Petru zapowiada, 
że całościowy program pojawi się 
na konwencji 11 lipca. Wiele osób 
uważa, że NowoczesnaPL będzie 
szalupą dla tych, którzy uciekną z 

PO, gdyby ta zaczęła tonąć. Na 
razie jednak nie widać szczegól-
nego ruchu „malowanych lisów”. 
Musimy zapewne poczekać na 
ogłoszenie list wyborczych. Zło-
śliwi dodają, że będzie to partia 
bogatych, a szczególnie ban-
kowców, którzy chcą mieć jesz-
cze większy wpływ na władzę. 
Zastanawia mnie postać prof. 
Leszka Balcerowicza, która na 
początku pojawiał się, jako je-
den z twórców NowoczesnaPL, 
później, jako osoba wspierająca, 
a ostatnio w ogóle go nie wi-
dać. Albo więc Petru obawia się 
konkurencji, albo negatywnych 
skojarzeń, jakie niesie za sobą 
nazwisko Balcerowicza.

Na razie oba przywołane ru-
chy są notowane w sondażach 
dot. wyborów parlamentar-
nych. Popularność obu jednak 
spadła w porównaniu z sonda-
żami z początku czerwca. Czyż-
by pierwszy urok minął? W na-
stępnym numerze przyjrzę się 
dwóm kolejnym pretendentom 
do stołków na Wiejskiej: niestru-
dzonemu mącicielowi Zbignie-
wowi Stonodze i stowarzysze-
niu „frankowiczów” Pro Futuris, 
skupiającemu 
osoby, które 
zaciągnęły kre-
dyty hipotecz-
ne we frankach 
szwajcarskich.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

OPIEKUNKI NIEMCY. 
Pracuj Legalnie 
i bezpiecznie w 
Aktivmed24.pl 
tel. 83 307 04 44

Firma zatrudni płytkarzy 
do pracy w Niemczech 
na dużych powierzch-
niach.
Wymagana podstawo-
wa znajomość języka 
niemieckiego.
Szczegóły pod numerem 
tel. 513 165 222 

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul. 
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET 
ul. 3 Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe 
Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. 
Kopernika, ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach, SKLEP SPOŻYWCZY w Radachowie)

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 5 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej
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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

Burmistrz Sulęcina wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie

tel. 885 503 977

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

więcej informacji na s. 19

JUŻ OTWARTA!

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

19 czerwca 2015 roku w Restau-
racji Tawerna na terenie Ośrodka 
Kormoran w Sulęcinie odbyła się 
uroczystość z okazji Jubileuszy 
Długoletniego Pożycia Małżeń-
skiego. Ponad pół wieku nieprze-
rwanego, harmonijnego pożycia 
małżeńskiego, to przypadek 
nie tak często spotykany, to lata 
ciężkiej pracy, ciągłej troski oraz 
starań o byt i pomyślność rodzi-
ny, to dowód wzajemnego zro-
zumienia i istoty związku.
W roku 2015 w ramach uro-
czystości przygotowanej przez 
Urząd Miejski w Sulęcinie świę-
towało 13 par, które przeżyły 
wspólnie ponad 50 lat. Dostoj-
nych Jubilatów oraz gości po-
witała Mirosława Maszońska 
Sekretarz Gminy Sulęcin. Me-
dale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisława Komorow-
skiego wręczono: Zofii i Fran-
ciszkowi Dziadasom z okazji 57 
rocznicy ślubu, Zofii i Leonowi 
Cieluchom z okazji 56 rocznicy 

ślubu, Czesławie i Janowi Kuba-
sikom z okazji 54 rocznicy ślubu, 
Jadwidze i Ferdynandowi Kon-
dyckim, Joannie i Stanisławowi 
Latkiewiczom, Teresie i Janowi 
Popisom oraz Stanisławie i 
Tadeuszowi Portkom z okazji 
52 rocznicy ślubu, Irenie i Ste-
fanowi Czarneckim, Helenie i 

Tadeuszowi Jasicom, Jadwidze 
i Włodzimierzowi Lecińskim, 
Helenie i Michałowi Raczyń-
skim, Annie i Mieczysławowi 
Sierotom oraz Felicji i Józefo-
wi Wosiom z okazji 51 rocznicy 
ślubu. Uroczystego aktu deko-
racji Medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” w imieniu 

tel.
502-550-816

NAUKA JAZDY
L. KALOTA

www.naukajazdykalota.plOSK roku 2010
OSK roku 2012
Instruktor roku 2010
Instruktor roku 2011

zaprasza na kursy:
- kat. A1, A2, A, B, B/E, C, C/E

- szkolenia okresowe i kwalifikacja 
wstępna dla kierowców

Otwarcie nowego kursu w Sulęcinie 
w każdy wtorek, godz. 16.00

SULĘCIN, ul. Kilińskiego 9
(bud. Telekomunikacji Polskiej)

Prezydenta RP 
dokonał Bur-
mistrz Sulę-
cina Dariusz 
Ejchart. W 
imieniu Rady 
Miejskiej w 
Sulęcinie, ży-
czenia i kwiaty 
przekazał Wi-
c e p r z e w o d -
niczący Rady 
Miejskiej w 
Sulęcinie Jan 
Szymczyszyn. 
Natomiast pa-
miątkowe do-
kumenty oraz 
upominki Jubi-
latom wręczy-
ła Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego Anna 
Habura. 
Oprócz medali, pamiątkowych 
dyplomów oraz upominków 
Jubilaci otrzymali mnóstwo 
ciepłych słów od władz samo-
rządowych oraz swoich dzieci, 
wnuków i przyjaciół, którzy to-

warzyszyli im podczas uroczy-
stości. Po części oficjalnej Dostoj-
nych Jubilatów wraz z gośćmi 
Burmistrz Sulęcina zaprosił na 
poczęstunek oraz do wspólnej 
zabawy. Na zakończenie uroczy-
stości Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart wraz z Sekretarz Gminy 
Mirosławą Maszońską wręczyli 
wszystkim parom świętującym 
jubileusz pamiątkowe zdjęcia z 
archiwum Urzędu Stanu Cywil-
nego oraz z uroczystości wręcze-
nia medali.

Dostojnym Jubilatom serdecz-
nie gratulujemy pięknego jubi-
leuszu, gdyż nie sztuką jest po-
kochać, lecz wytrwać w miłości. 
Dziesiątki lat Waszego wspól-
nego pożycia, to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń 
wstępujących w związki mał-
żeńskie.

Burmistrz Sulęcina
(-) Dariusz Ejchart
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Tylko u nas! Gama BIo produkTów oraz oferTa polskIch producenTów!

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8

GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY 
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27

MINI GAMA – JEDENASTKA 
Poznańska 13b

MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA 
UL. Kilińskiego 2b

SKLEP DZIESIĄTKA ul Wiejska 23

SKLEP JUBILAT – FLORINA ul. Ko-
ściuszki 38

zapraszamy do naszych sklepów

Promocyjne wtorki w wakacje 
w sklepie FLORINA JUBILAT

poluB nas na faceBooku!

www.faceBook.com/spolemsulecIn

• 14.07 - porcelana
• 21.07 - szkło
• 28.07 - arTykuły do sprząTanIa
• 04.08 - GarnkI
• 11.08 - paTelnIe

20% na wyBrany asorTymenT

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

bez BIK-u
dojazd do klienta

696 043 055

Program „Maluch” - Wojewoda podpisała umowy

– Powrót do pracy po narodzi-
nach dziecka i pierwszym okre-
sie opieki nad nim to wyzwa-
nie dla rodziców. Dlatego tak 
ważny jest rozwój sieci placó-
wek świadczących opiekę dla 
najmłodszych – powiedziała 
Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos.
Program MALUCH 2015 jest 
realizowany w jednej edycji, 
podzielonej na cztery modu-
ły. Pierwszy dotyczy tworze-
nia nowych miejsc opieki nad 
najmłodszymi, drugi i trzeci 
– utrzymania już istniejących.  
Dwa pierwsze skierowane są 
do gmin, trzeci do przedsię-
biorców i organizacji, a czwar-
ty do uczelni.
Wojewoda Lubuski Kata-
rzyna Osos podpisała dziś 
21 umów na dofinasowa-
nie żłobków, przedszkoli  
i klubów dziecięcych w ra-
mach resortowego program 
rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH”. Kolejne 4 umowy są w 
przygotowaniu i zostaną pod-
pisane w najbliższym czasie.
W tym roku wysokość środ-
ków przeznaczonych na pro-

gram „MALUCH” jest rekordo-
wa – to 151 mln zł, czyli o 50 
mln zł więcej niż rok temu. 
Pieniądze trafią do gmin, 
przedsiębiorców i organiza-
cji pozarządowych oraz po 
raz pierwszy do uczelni wyż-
szych. W tegorocznej edy-
cji utworzony został moduł 
czwarty, czyli dofinansowa-

nie żłobków, klubów dziecię-
cych i zatrudnienie dziennych 
opiekunów na uczelniach. To 
wsparcie w opiece nad dzieć-
mi dla studentów i pracowni-
ków uczelni wyższych.  
– Wielu młodych rodziców stu-
diuje lub zdobywa nowe kwali-
fikacje na studiach zaocznych  
i podyplomowych, dlatego mu-

simy im pomagać w taki spo-
sób, żeby wychowując swoje 
dzieci mogli jednocześnie kon-
tynuować naukę i realizować 
swoje zawodowe plany – pod-
kreśliła Wojewoda Lubuski.

Cele Programu „Maluch”
– Stworzenie warunków 
dla rozwoju zróżnicowa-
nych instytucji opiekuńczo-
-edukacyjnych dla dzieci  
w wieku do lat 3 (w wyjątko-
wych przypadkach do lat 4),
– poprawa standardów funk-
cjonowania instytucji opie-
ki nad małymi dziećmi oraz 
podniesienie jakości oferowa-
nych usług,
– umożliwienie rodzicom i 
opiekunom dzieci podjęcie 
aktywności zawodowej (a 
w szczególności ułatwienie 
kobietom powrotu na rynek 
pracy po urlopie macierzyń-
skim),
– wsparcie jednostek samo-
rządu terytorialnego w two-
rzeniu instytucji opiekuńczo 
- edukacyjnych dla małych 
dzieci, zgodnie z potrzebami 
lokalnej społeczności,
– zapewnienie dzieciom w 
wieku do lat 3 miejsc w in-
stytucji opieki do czasu osią-
gnięcia poziomu rozwoju i 
umiejętności niezbędnych do 
edukacji przedszkolnej.

21 umów na dofinasowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podpisała dziś Wojewoda Lubuski 
Katarzyna Osos. Środki pochodzą z resortowego programu „Maluch”. Rząd przeznaczył na jego realizację 
rekordową kwotę 151 mln zł.
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SULĘCIN Na Os. Kopernika ten sam problem od lat

Mieszkańcy nie mają gdzie parkować
- Pani prezes spółdzielni Irena Monit jest niesłowna. Obiecała, że na wiosnę tego roku bę-
dzie gotowy parking na nasze auta  – skarżą się mieszkańcy bloku nr 1 na os. Kopernika w 
Sulęcinie.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Chętnych prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: 
szatynska@lsplus.pl lub kontakt telefoniczny pod 

numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Kierowca kat. C (mile widziane doświad-
czenie zawodowe oraz wiek 45+).
2. Ładowacz, pomocnik kierowcy.

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. K.
zatrudni

SPAWACZY TIG-141
Praca w Niemczech (Schwedt)
CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu

tel. 503 154 268

- Od lat prosimy o dodatkowe miej-
sca postojowe i od lat jesteśmy 
przez spółdzielnię zbywani – pod-
kreśla Mieczysław Wandacho-
wicz, jeden z mieszkańców bloku, 
którym administruje Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Sulęcinie. Na do-
wód pokazuje pisma jakie składał 
w imieniu lokatorów „jedynki” w 
ubiegłym roku. Okazuje się, że 
blok z numerem 1, to jedyny bu-
dynek mieszkalny na Os. Koperni-
ka, który nie ma typowych miejsc 
parkingowych. Mieszkańcy swoje 
auta zostawiają wzdłuż uliczki na-
przeciwko wejść do klatek scho-
dowych. Jak policzyliśmy, zmieści 
się tam jednak tylko 15-16 samo-
chodów, a mieszkań w bloku jest 
60 i prawie każda rodzina posiada 
auto. – Po godzinie 15 nie ma szans, 
żeby zostawić tutaj auto przy bloku. 
Kierowcy muszą szukać miejsca 
w znacznej odległości i zajmować 
parkingi przeznaczone dla miesz-
kańców innych budynków – za-
uważa Irena Andrzejewska.  – A 
największy dramat jest w weekendy 
i podczas świąt, gdy zjadą się nasze 
dzieci – dodaje M. Wandachowicz.

Miejsce jest
Mieszkańcy bloku są tym bardziej 
rozgoryczeni, że pod blokiem od 

strony północnej jest dość duży 
plac, który idealnie nadawałby się 
na dodatkowo miejsca postojowe. 
Obecnie miejsce to praktycznie 
do niczego nie jest wykorzysty-
wane. - Czasami tylko wpadają 
tu dzieciaki pokopać piłkę między 
samochodami. W ten sposób jakiś 
czas temu pozbyłam się szyby w 
swoim aucie – mówi nam Irena Ol-
kiewicz. Na szczęście dzieci mają 
też blisko na boiska „Orlika”, więc 
droga do zagospodarowania pod 
parking powinna być wolna… ale 
niestety nie jest. W odpowiedzi na 
pismo w sprawie parkingu złożo-
ne przez mieszkańców bloku w 
2014 r. spółdzielnia przesłała sza-
cunkową opinię techniczną, wg 

której stworzenie 10 miejsc par-
kingowych na placu pod blokiem 
miałoby kosztować aż 140 tys. zł. 
W wycenie zawarte jest wykona-
nie utwardzenia terenu oraz bu-
dowa specjalnej ściany, ponieważ 
teren jest położony o ponad 100 
cm wyżej od ulicy. Mieszkańcy 
bloku jednak kompletnie nie zga-
dzają się z tą wyceną. – Wystarczy-
łoby położyć płyty ażurowe, których 
koszt jest znacznie niższy – uważa 
M. Wandachowicz. Z taką propo-
zycją M. Wandachowicz poszedł 
na osobiste spotkanie z prezesem 
spółdzielni Ireną Monit i wte-
dy padła obietnica pani prezes, 
że parking powstanie na wiosnę 
tego roku.

Problemem są pieniądze
- Nie tylko mieszkańcy budynku na 
os. Kopernika 1 mają problemy z 
parkowaniem – podkreślała w roz-
mowie z nami prezes spółdzielni 
Irena Monit – Gdy budowano blo-
ki na os. Kopernika, samochodów 
było dużo mniej, nie planowano 
więc tylu miejsc parkingowych 
– zauważa. I. Monit nie umywa 
jednak rąk i zapewnia, że od dłuż-
szego czasu trwa analiza różnych 
wariantów budowy dodatkowych 
miejsc parkingowych – Najwięk-
szym problemem są oczywiście pie-
niądze, bo nie jest tak, jak wydaje 
się niektórym, że 
nie lubimy miesz-
kańców, albo z ja-
kiegoś powodu nie 
chcemy im pomóc 
– powiedziała pre-
zes spółdzielni. Na 
dowód pokazuje 
drugą koncepcję 
budowy dodatko-
wego parkingu. 
Każda ma swoje 
wady i zalety. Naj-
większym proble-
mem są faktycznie 
pieniądze. Najlep-
sze rozwiązanie 
może kosztować 
nawet ponad 100 
tys. zł – to znacz-
nie więcej niż jest 
teraz zgromadzo-
ne na koncie fun-
duszu remonto-
wego bloku. Jak 

podkreśla I. Monit, dodatkowym 
problemem opóźniającym spra-
wę są długie procedury admini-
stracyjne. – Np. wycięcie drzewa 
to procedura trwająca 60 – 70 dni 
– powiedziała. Pytana o obietnicę 
zrobienia dodatkowego parkingu 
I. Monit stwierdziła, że nigdy nie 
obiecywała „gruszek na wierzbie”.
Pozostaje mieć nadzieję, że miesz-
kańcy bloku nr 1 na os. Kopernika 
usiądą jeszcze raz do stołu z preze-
sem spółdzielni i wspólnie znajdą 
najlepsze rozwiązanie problemu.

Tekst i foto.: Adam Piotrowski

Mieszkańcy bloku nr 1 na os. Kopernika są zgodni co do konieczności po-
wstania przy ich budynku nowych miejsc parkingowych

Komisja rewizyjna rady powiatu zaopi-
niowała pozytywnie wykonanie budżetu 
powiatu w 2014 r. i wystąpiła z wnioskiem 
do radnych o udzielenie zarządowi ab-
solutorium. Wcześniej skarbnik powiatu 
sulęcińskiego Anna Kulczyńska przed-
stawiła również pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej 
Górze dotyczącą sprawozdania z wyko-
nania budżetu powiatu w 2014 r. Innego 
zdania w tej sprawie był radny powiatu 
Stanisław Kubiak. Wg  niego RIO badała 
sprawozdanie finansowe powiatu przed 
dokonaniem korekt, tj. przed przeksięgo-
waniem pomiędzy dochodami bieżący-
mi a majątkowymi. Skarbnik powiatu A. 
Kulczyńska nie ukrywała, że 
błędy w sprawozdaniu wy-
kryto po tym, jak radny S. 
Kubiak poprosił o udostęp-
nienie zapisów z budżetu 
powiatu z ubiegłego roku. 
Ostatecznie RIO pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie 
z błędnymi danymi. Z tego 
powodu radny Kubiak zapo-
wiedział, że zagłosuje prze-
ciwko udzieleniu absoluto-
rium zarządowi.
Argumenty S. Kubiaka mu-
siały podziałać na radnych, 

ponieważ w wyniku głosowania nad 
absolutorium 7 radnych zagłosowało 
za jego udzieleniem, 2 było przeciw, a 
6 wstrzymało się od głosu. By wynik był 
pozytywny lub negatywny potrzebne 
było odpowiednio 8 głosów za lub 8 
głosów przeciw. W tej sytuacji uchwała 
w sprawie absolutorium dla zarządu po-
wiatu nie została podjęta. Przewodniczą-
cy rady Tadeusz Dąbroś zapowiedział, 
że taką decyzję prześle do RIO.

Adam Piotrowski

Zarząd powiatu bez absolutorium
POWIAT SULĘCIŃSKI

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu su-
lęcińskiego podczas sesji rady powiatu w dniu 25 czerwca zakoń-
czyło się patem. Rada nie przyjęła sprawozdania z wykonania bu-
dżetu powiatu w 2014 r., ale też go nie odrzuciła.

Radni powiatowi (od lewej): Bożena Dudarz, Stanisław 
Kubiak i Agnieszka Sławiak
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

W Trzemesznie usunięto barszcz Sosnowskiego
SULĘCIN - TRZEMESZNO LUBUSKIE

- To bardzo niebezpieczna ro-
ślina. W kontakcie ze skórą po-
woduje groźne oparzenia, któ-
re mogą prowadzić nawet do 
śmierci – podkreślała A. Dziadas, 
prowadząc nas do roślin. Na 
miejscu znajdujemy opaliko-
wany i oznaczony teren, na któ-
rym rośnie wysoki na ponad 3 
m barszcz Sosnowskiego. Teren 
oznaczyli strażacy z miejscowej 
jednostki OSP. Po interwencji 
Aleksandry Dziadas 30 czerw-
ca do Trzemeszna przyjechała 
specjalna komisja powołana 
przez Urząd Miejski w Sulęcinie. 
Potwierdziła ona rodzaj rośliny 
i zaleciła jak najszybsze jej usu-
nięcie. Utylizacja skupiska roślin 
odbyła się następnego dnia. 
Tym również zajęli się strażacy z 
OSP w Trzemesznie, którym to-
warzyszył Ryszard Stachowiak 
z Urzędu Miejskiego w Sulęci-
nie. Rośliny zostały delikatnie 
wykopane, a następnie spalone 
– osobno kwiatostany i osobno 
pozostała część rośliny.
Jak poinformował nas Robert 
Komorowski z sulęcińskiego 
magistratu, to jedyne w ostat-
nim czasie zgłoszenie o rosną-
cym barszczu Sosnowskiego. 
Roślina może się jednak pojawić 
wszędzie, ponieważ ma niesa-
mowite zdolności rozsiewania. 
Niedawno znaleziono ją nawet 
w dużych miastach: Warszawie 
i Wrocławiu. Pod koniec czerw-
ca w Siemianowicach Śląskich 

Toksyczną roślinę znalazła mieszkanka Trzemeszna Lubuskiego Aleksandra Dzia-
das. Bez zwłoki zgłosiła sprawę do Urzędu Miejskiego i straży pożarnej.

zmarła 67-letnia kobieta opa-
rzona barszczem Sosnowskiego 
podczas koszenia trawnika.
Jak rozpoznać barszcz Sosnow-
skiego? Roślina osiąga od jed-
nego do nawet czterech me-
trów wysokości. Wokół prostych 
łodyg rozmieszczone są duże 
pierzaste liście. Kwiaty przypo-
minają nieco kwiaty kopru. W 
przypadku oparzenia na skórze 
najpierw pojawia się zaczerwie-
nienie, a następnie zastępują je 
pęcherze wypełnione surowi-
czym płynem. Towarzyszy temu 
dotkliwy ból i świąd. Objawy 
pogłębiają się w skutek dzia-
łania promieni słonecznych. W 
przypadku oparzenia powinni-
śmy zmyć miejsce dużą ilością 
wody, schronić je od słońca, np. 
za pomocą bandaża i udać się 
do lekarza. Pamiętajmy również, 

by po znalezieniu rosnącego 
barszczu Sosnowskiego zgło-
sić ten fakt np. straży pożarnej 
lub do najbliższego urzędu. 
Szybka utylizacja zapobiegnie 
dalszemu rozsiewaniu się rośli-
ny i przypadkom oparzeń nie-
świadomych zagrożenia osób. 
Barszcz Sosnowskiego został 
sprowadzony do Polski z Kau-
kazu pod koniec lat 60’, jako ro-
ślina pastewna. Z tego powodu 
często nazwany jest „zemstą 
Stalina”.

Red. 

Niedzielną uroczystość zakoń-
czył specjalny koncert dedyko-
wany pamięci „Inki” w wykonaniu  
Maleo Reggae Rockers i „Panien 
Wyklętych” w  składzie: Ania Ru-
sowicz, Ania Brachaczek, Gonix, 
Lilu, Marcelina, Marika, Kasia 
Malejonek, zespół Dziewczyny. 
„Panny Wyklęte” to  projekt mu-
zyczny zainicjowany przez Fun-
dację Niepodległości  w 2013 r. 
Danuta Siedzikówna „Inka” była 
sanitariuszką 5. Wileńskiej Bry-
gady Armii Krajowej. W lipcu 
1946 r. została schwytana przez 
bezpiekę w Gdańsku, podczas 
wykonywania misji zdobycia 
zaopatrzenia medycznego dla 
oddziału ppor. Olgierda Chwisty 
„Leszka”. Po brutalnym śledztwie 
prowadzonym przez funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego, została 3 sierpnia 
1946 r. skazana na śmierć. Egze-
kucji dokonano 28 sierpnia 1946 
r. w więzieniu przy Kurkowej w 
Gdańsku. W 2014 r. zespół ba-
dawczy odnalazł szczątki Da-

nuty Siedzikówny na gdańskim 
Cmentarzu Garnizonowym. In-
formację tę potwierdzono pod-
czas tegorocznego Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”.
Pomimo brutalnych przesłuchań 
„Inka” nie zdradziła żadnych na-
zwisk ani innych informacji do-
tyczących zbrojnego podziemia. 
Kilka dni przed śmiercią przeka-
zała z więzienia gryps: „Powiedz-
cie mojej babci, że zachowałam 
się jak trzeba”… 

Jak zauważa wójt Krzeszyc Sta-
nisław Peczkajtis, „Inka”, to wzór 
odwagi i ofiarności – Bohater-
stwo sanitariuszki AK powinno 
być wzorem do naśladowania dla 
młodzieży – podkreślał wójt. S. 
Peczkajtis. Uważa też, że plac i 
pomnik „Inki” będą zachęcać do 
rozmów na temat naszej trudnej 
historii.

Tekst i foto. Adam Piotrowski

„Inka” ma swój plac i pomnik
<< cd. ze s. 1
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Noc Świętojańska w Torzymiu
TORZYM

Dotychczasowa impreza lokalna 
przerodziła się w międzynarodo-
wą, gdyż mieliśmy zaszczyt go-
ścić artystów Polonii z Niemiec i 
z Belgii. 
Nasze spotkanie rozpoczęły 
przepięknymi tańcami dzieci z 
Publicznego Przedszkola w To-
rzymiu, Szkoły Podstawowej w 
Boczowie i Szkoły Podstawowej 
w Torzymiu. Do występów przy-
gotowywały je panie: Paulina 
Warwas, Katarzyna Kaliszak i 
Małgorzata Matuszak.
Kolejnym, obszernym punktem 
programu, był wspaniały występ 
poetycko – muzyczny gości z Nie-
miec i z Belgii. Przyjazd artystów 
zorganizowała dawna mieszkan-
ka Torzymia, obecnie mieszkająca 
w Niemczech, poetka – Urszula 
Bremer. Swoje utwory czytali 
poeci: Krzysztof Maria Szar-
szewski, Henryk Owsianko oraz 
w przepięknych wiankach na 
głowie: Urszula Bremer, Barba-
ra Orlowski i Margherita Villa. 
Nasi mieszkańcy mieli okazję po-
pisać się swoimi zdolnościami i 
również czytali poezję gości, a ci 
z kolei podziwiali dykcję naszego 
Burmistrza, Ryszarda Stanule-
wicza. Swoje wiersze przeczytał 
nam także młody torzymianin, 
Damian Winiarski. W przerwach 
między poszczególnymi partia-
mi poezji pięknie śpiewała pani 
Danuta Janczak – Chlebowska 
i swoje utwory wykonywał zespół 
3R12.
W czasie, gdy wsłuchiwaliśmy się 
w poezję i śpiew, oblegany był 
stół z kwiatami, przy którym na-
sza florystka, Ania Kuternowska, 
splatała dla chętnych osób pięk-
ne wianki. Swoje prace malarskie 
przywieźli ze sobą: Margharita 
Villa i Henryk Owsianko. Mogli-
śmy podziwiać je na przygotowa-
nym stoisku.Kto zaspokoił swoją 

potrzebę duchową udawał się w 
kierunku namiotu, w którym na-
sze panie z zespołu śpiewaczego 
Torzymianki i ze Stowarzyszenia 
„Integracja Pokoleń” częstowały 
wszystkich domowymi wypieka-
mi, napojami i kiełbaską, którą 
samodzielnie lub przy pomocy 
naszych strażaków, można było 
upiec przy ognisku.
Kiedy wszystkie kwiaty zostały 
wykorzystane nastąpiło formo-
wanie korowodu i zabawa przy 
wtórze piosenek śpiewanych 
przez Torzymianki. Nadszedł w 
końcu moment, gdy wianki zosta-
ły puszczone na wodę i, zgodnie z 
naszą lokalną tradycją, został od-
czytany kolejny fragment historii 
naszego miasteczka. Kiedy trady-
cji stało się zadość, rozpoczął się 
koncert bluesowy naszych polo-
nijnych gości, zespołu 3R12.
Pragnę serdecznie podziękować 
państwu Monice i Mariuszowi 
Medeńskim za udostępnienie 
nam tego uroczego miejsca, które 
mogło pomieścić tak liczne gro-
no osób. Z całego serca dziękuję 
wszystkim paniom, które przy-
gotowały pyszne ciasta w takiej 
ilości, że wystarczyło dla wszyst-
kich uczestników imprezy. Naszej 
kochanej Urszuli Bremer należą 
się szczególne podziękowania za 

zorganizowanie tak licznej grupy 
przyjaciół – artystów, którzy na 
własny koszt dotarli do nas, byśmy 
mogli poznać ich twórczość i po-
słuchać dobrej muzyki. Dyrekto-
rowi Torzymskiego Ośrodka Kul-
tury, Andrzejowi Kuchnio i jego 
pracownikom, oraz pracownikom 
ZGKiM w Torzymiu serdecznie 
dziękuję za sprzęt i pomoc w 
przygotowanie i posprzątanie 
terenu a Januszowi Marcinkie-
wiczowi i Zbigniewowi Osiewi-
czowi za wsparcie finansowe. Za 
zaangażowanie w przygotowanie 
występów składam podziękowa-
nia: Paulinie Warwas, Katarzynie 
Kaliszak i Małgorzacie Matuszak, 
a dzieciom za piękne wykonanie 
tańców. Naszym dzielnym straża-
kom dziękuję za pomoc i czuwa-
nie nad bezpieczeństwem uczest-
ników. Burmistrzowi, Ryszardowi 
Stanulewiczowi i naszym radnym 
dziękuję za ich przychylność i 
obecność na tego typu przedsię-
wzięciach. 
Przepraszam tych, których być 
może pominęłam, ale wszystkim 
za wszystko, w imieniu Stowa-
rzyszenia „Integracja Pokoleń” 
i Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Torzymiu, z całego serca 
dziękuję.

Łucja Zasada

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

fronty meblowe podłogi, listwy i akcesoria

blaty robocze KRONOSPAN i JUAN

parapety 
BIUROSTYL

akcesoria 
i okucia 
meblowe

elementy szaf przesuwnych

usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży

Biblioteka pedagogiczna 
„czyta dzieciom”

SULĘCIN

W dniach 1-3 czerw-
ca biblioteka gościła 
uczniów z SP w Su-
lęcinie z klas wycho-
wawczyń: A. Żegal-
skiej, I. Kupisz oraz 
A. Worony. Po raz 
pierwszy do biliote-
ki zawitał też grupa 
ze świetlicy Caritasu 
„Dar Serca” z siostrą 
E. Harasimowicz i 
wolontariuszkami. 
Podczas spotkań każ-
da grupa miała możliwość obej-
rzeć film: „Sekret Eleonory”. Jest 
to piękny, poetycki obraz poka-
zujący problemy dziecka z nauką 
czytania, a także odwieczną wal-
kę dobra ze złem. Poza tym przy-
pomina najmłodszym postacie 
z najpiękniejszych baśni i bajek. 
Po filmie odbywały się dyskusje: 
jak sobie radzić z problemami, 
kto nam w tym pomaga, dlacze-
go warto czytać książki. 
Kolejnym punktem spotkań były 

gry, rebusy, łamigłówki związane 
z książkami i czytaniem. Każdy 
uczestnik miał możliwość samo-
dzielnego wykonania pięknej 
zakładki z kolorowych papie-
rowych modułów, lub w stylu 
origami w kształcie ołówka. Nie 
zabrakło też słodkiego poczę-
stunku. 
Organizatorzy mają nadzieję, że 
spotkania były dla dzieci inspira-
cją do dalszych samodzielnych, 
literackich poszukiwań.

Red.

W tym roku już po raz czternasty w bibliotekach została 
zorganizowana akcja Cała Polska Czyta Dzieciom. W akcji 
wzięła również udział Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie. 

20 czerwca 2015 roku, o godz. 18 spotkaliśmy się w uroczym zakątku Torzymia, nad 
rozlewiskiem bobrowym przy motelu U Sosny, by wspólnie spędzić czas związany z tra-
dycjami nocy świętojańskiej. Już po raz trzeci Stowarzyszenie „Integracja Pokoleń” i 
Biblioteka Publiczna w Torzymiu podjęły się wyzwania, które z roku na rok nabiera coraz 
większego rozmachu. 

Euroweek 2015
SULĘCIN

Uczniowie codziennie bra-
li udział w zajęciach takich jak 
prezentacje i autoprezentacje, 
debata oksfordzka, konferencje 
prasowe, wywiady oraz uczyli się 
współdziałania w grupie. Szkole-
nie to prowadzili wolontariusze z 
całego świata prezentując swoje 
kraje, np.: Indonezję, Chiny, Ło-
twę, Kolumbię, Kenię, Filipiny, 
Turcję, Ukrainę, Afganistan. Dzię-
ki wolontariuszom uczniowie 
rozwijali swoje umiejętności ję-
zykowe oraz poszerzali wiedzę 

W dniach 21-25 czerwca grupa młodzieży z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II uczestniczyła w obozie językowym Euroweek 
– Szkoła Liderów w Długopolu Dolnym. 

na temat innych kultur, uczyli się 
jak ważną rolę w życiu człowie-
ka odgrywa praca, wolontariat 
– czyli jak odnaleźć się w obcym 
kraju. Zapoznali się również z 
programem Erazmus+.
Wszyscy wrócili szczęśliwi i zado-
woleni, że mogli wziąć udział w 
tak ciekawym projekcie i nawią-
zać nowe przyjaźnie.

Paulina Dominik
Paulina Szymiczek

Sandra Dorociak
Daria Ratajczak
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W piątek 19 czerwca wyzwanie związane 
z debatą oksfordzką podjęli uczniowie  
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie 
wraz z absolwentami Gimnazjum – obec-
nie uczniami II LO im. M. Curie-Składow-
skiej w Gorzowie Wlkp. Czteroosobowe 
drużyny (po 2 z każdej szkoły) stawiły się 
w Domu Joannitów w Sulęcinie, aby deba-
tować na tematy związane z polityką za-
graniczną naszego kraju. Dyskutowano o 
NATO, wprowadzeniu EURO, partnerstwie 
ze Stanami Zjednoczonymi i pozycji Polski 
w UE. Patronat nad tym projektem objęło 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. De-
batę zorganizowało Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie wraz z Regionalnym 
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w 
Gorzowie Wlkp. Dyrektor tego Ośrodka  
- pan Krzysztof Łobodziński, współor-

Czas na debatę… oksfordzką!
SULĘCIN

Debata to trudna sztuka argumentowania. Jedną z jej odmian z długą historią jest debata oksfordzka, która 
polega na prowadzeniu sporu przez dwa zespoły na podany wcześniej temat z wyraźnym zaznaczeniem roli 
każdego mówcy, a także z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych w stosunku do oponentów 
oraz marszałka prowadzącego debatę. Wynik debaty wskazują sędziowie wraz z ekspertem, który przyznaje 
punkty ujemne za ewentualne uchybienia. 

ganizator debaty, poprowadził całość w 
bardzo interesujący sposób, wcześniej 
wziął udział w warsztatach i spotkaniach z 
uczniami z obu szkół. Dodatkowo zorgani-
zowano dla młodzieży warsztaty z wystą-
pień publicznych i autoprezentacji, które 
poprowadziła trenerka z Zielonej Góry – p. 
Monika Suder. Oprócz publiczności oraz 
uczestników debaty w przedsięwzięciu 
uczestniczyli także zaproszeni goście: w-ce 
burmistrz Sulęcina Iwona Walczak oraz 
dyrektor II LO w Gorzowie Wlkp. Tomasz 
Pluta. Obecni byli także Izabela Hutyra 
– dyrektor Gimnazjum wraz z zastępcą Ta-
deuszem Domaszewiczem. Ważną rolę w 
debacie odegrali sędziowie, którzy ocenia-
li poszczególne potyczki słowne. Jury re-
prezentowały: Monika Lemieszko, Aneta 
Gryz oraz Krystyna Pławuszewska; w 

rolę eksperta wcieliła się Ewa Krynicka – 
koordynator projektu.
W debacie wzięli udział następujący 
uczniowie z Gimnazjum: Mikołaj Konop-
ko, Maks Obrzud, Michał Jałocha, De-
wid Stegeman, Jakub Lenard, Oskar 
Szatraj, Filip Szyfer i Patryk Makowski, 
natomiast absolwentów Gimnazjum re-
prezentowali: Karolina Szejner, Karolina 
Rydygier, Julia Rostkowska, Martyna Ki-
jewska, Leszek Moczyński, Maciej Stasi-
łowicz oraz Krzysztof Oleszkiewicz. Wy-
grała drużyna w składzie: Jakub Lenard, 
Maciej Stasiłowicz, Leszek Moczyński i 
Krzysztof Oleszkiewicz. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody, na zwycięzców 
czekały m.in. tablety.

Ewa Krynicka

„Rodzina 3+”

LUBNIEWICE Gmina wprowadziła 
Kartę Dużej Rodziny

Na terenie gminy Lubniewice 
został wprowadzony program 
wsparcia i pomocy dla rodzin 
wielodzietnych „Rodzina 3+”. 
Celem programu jest wzmac-
nianie wizerunku modelu rodziny 
wielodzietnej.

Program skierowany jest do mieszkańców 
gminy Lubniewice, którzy posiadają troje 
i więcej dzieci. W ofercie można znaleźć 
m.in. zniżki na przedszkole i ofertę GOK-
-u, zwolnienie z opłat za korzystanie z hali 
gimnastycznej i wędkowanie na jeziorze 
Lubiąrz. Gmina zachęca firmy  do złożenia 
swoich propozycji zniżek i przystępienie 
do programu.
Więcej informacji dotyczących lubniewic-
kiej karty „Rodzina 3+” można uzyskać 
osobiście lub telefonicznie w MGOPS w 
Lubniewicach.

Red. na podst. www.lubniewice.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

w jaki sposób powiat jest zarządzany. Zarzucali staroście, 
że brakuje mu kompetencji w kwestii finansów jednostki 
oraz że stracił zaufanie radnych, jak i społeczności powia-
tu sulęcińskiego. Zgodnie z prawem głosowanie nad od-
wołaniem starosty musiało się odbyć minimum 30 dni po 
sesji, na której złożono wniosek. Z tego powodu wniosek 
nie był rozparzony na sesji w dniu 25 czerwca, podczas 
której radni debatowali i głosowali nad udzieleniem ab-
solutorium zarządowi. Radni po raz drugi w tym miesiącu 
spotkali się 30 czerwca. W sesji uczestniczyło 14 rajców. 
Zabrakło tylko jednego z sygnatariuszy wniosku - Sławo-
mira Słonika.

Sąd na starostą
Jedynym punktem w programie nadzwyczajnej sesji było 
głosowanie nad wnioskiem o odwołanie  starosty Patryka 
Lewickiego. Przewodniczący rady Tadeusz Dąbroś po-
prosił szefa komisji rewizyjnej Andrzeja Żelechowskie-
go o przeczytanie wniosku o odwołanie i opinii komisji 
na jego temat. Ta niewiele różniła się od samego wniosku. 
Członkowie komisji rewizyjnej zarzucili Lewickiemu m.in. 
nieumiejętność współpracy z urzędnikami w starostwie i 
zbyt duży nacisk na promowanie własnej osoby. W odpo-
wiedzi głos zabrał Patryk Lewicki. W odczytanym oświad-
czeniu podkreślił zasługi obecnego zarządu, wśród któ-
rych znalazło się m.in. budowa stanicy wędkarskiej w 
miejscowości Polne, nawiązanie współpracy z uniwer-
sytetem medycznym na Ukrainie i starania o ratowanie 
budżetu powiatu. Poprosił też radnych o kolejną szansę.

Czy to koniec przyjaźni z burmistrzem Sulęcina?
P. Lewicki stanął na czele powiatu podczas sesji inaugura-
cyjnej rady, która odbyła się 1 grudnia 2014 r. Okazało się 
przy tym, że został najmłodszym starostą w Polsce. Co na-

prawdę skłoniło radnych do próby zmiany na stanowisku 
starosty? Na antenie TVP Gorzów P. Lewicki przyznał, że 
próbowano nim sterować zza fotela, on jednak nie uległ i 
z tego powodu kilka osób postawiło na nim krzyżyk. Mó-
wiąc o tajemniczej sile, która od wielu lat rozgrywa sulę-
cińską politykę były starosta miał z dużym prawdopodo-
bieństwem na myśli radnego sejmiku i jednocześnie z-cę 
dyrektora sulęcińskiej lecznicy Marka Zarębę. Przy okazji 
P. Lewicki nie zostawił suchej nitki na burmistrzu Sulęci-
na Dariuszu Ejcharcie, którego do niedawna uważał za 
swojego „politycznego przyjaciela”. Teraz wg Lewickiego 
burmistrz Sulęcina wydał ciche przyzwolenie na jego od-
wołanie. Twierdził również, że zarzuty o niekompetencji 
dot. budżetu powiatu są całkowicie chybione, ponieważ 
to poprzedni zarząd, na czele którego stał D. Ejchart pla-
nował obecny budżet i to on dopuścił do nieprawidło-
wych księgowań, w efekcie których w powiecie będzie 
musiał być wprowadzony program naprawczy. 

Błyskotliwa kariera trwa
Niewiele osób wie, że Patryk Lewicki swoją karierę poli-
tyczną rozpoczął w Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”, 
które jest uważane za młodzieżową przybudówkę Plat-
formy Obywatelskiej. Przedstawiciele tej partii w Sulęci-
nie nie potrafili jednak wykorzystać zapału i energii mło-
dego i ambitnego działacza. Jego potencjał dostrzegł 
szef SLD w powiecie sulęcińskim Dariusz Ejchart. Wkrót-
ce Lewicki razem z kilkoma osobami odszedł z SMD i 
założył struktury Federacji Młodych Socjaldemokratów, 
czyli młodzieżowej przybudówki SLD. Nie przeszkadzało 
mu w tym bycie ministrantem i członkiem przykościel-
nego chóru w Wędrzynie. Aktywnie uczestniczył w kam-
panii samorządowej w 2010 r., po której pierwszy raz zo-
stał radnym powiatu sulęcińskiego. Rada wybrała go na 
stanowisko wiceprzewodniczącego. Przez kolejne lata 
rozwijał działalność pozarządową w powiecie, a także w 
FMS, w której szybko został szefem regionu. Wprowadze-
nie D. Ejcharta na stanowisko burmistrza umożliwiło mu 
objęcie stanowiska starosty sulęcińskiego. 

Pomimo wielu niesprzyjających okoliczności, tych ofi-
cjalnych i nieoficjalnych, Lewickiemu udało się zachować 
stanowisko. Teraz przez przynajmniej pół roku zgodnie 
z przepisami zarząd powiatu jest bezpieczny i radni nie 
mogą składać wniosku o jego odwołanie. Przed młodym 
starostą jednak trudne zadanie odbudowania zaufania 
wśród części radnych i przeprowadzenie powiatu przez 
program naprawczy.

Tekst i foto: Adam Piotrowski

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku

<< cd. ze s. 1

„Rodzina 3+”

LUBNIEWICE Gmina wprowadziła 
Kartę Dużej Rodziny
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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

 Zimowa Promocja w autoryzowanym 
salonie sprzedaży podłóg i drzwi

RABAT NA NOWY TYP OKIEN 
OKNOPLAST!!!

Kompleksowa usługa
na nasz asortyment:  

POMIAR         DOWÓZ         MONTAZ

Szeroki wybór bram segmentowych

Nowoczesny design drzwi KMT

Wyjaśnienie w sprawie zwrotu działek do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
SULĘCIN  Nadesłano do Przekroju

Kilkanaście dni temu w swoich Opiniach 
Stanisław Kubiak dość szeroko (i niezgod-
nie z prawdą) opisał kwestię zwrotu przez 
Gminę Sulęcin działek, przekazanych jej 
nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomo-
ści Rolnych w 1999 i w 2001 roku. Rada 

Miejska w Sulęcinie w dniu 29 czerwca 
2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na zwrot nieruchomości do 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Podjęcie uchwały nie wynikało z braku go-
spodarności ze strony Burmistrza i radnych 

Rady Miejskiej, ale z przepisów prawa. 
Podjęta uchwała dotyczy zwrotu 7 działek 
o łącznej powierzchni ponad 93 ha. Stani-
sław Kubiak, w  wydawanych przez siebie 
Opiniach, zarzuca obecnemu Burmistrzo-
wi Sulęcina Dariuszowi Ejchartowi, że ten 

„chce oddać te ziemie agencji”. Wyrażenie 
to jest oczywistym kłamstwem, a powody 
zaistniałej sytuacji zostały szczegółowo 
wyjaśnione radnym Rady Miejskiej w Su-
lęcinie w dniu 22 czerwca 2015 r. podczas 
połączonego posiedzenia Komisji Rady 
Miejskiej. W posiedzeniu tym uczestniczył 
również radny Adam Miglujewicz, który 
nie zrozumiał, skąd wynika konieczność 
zwrotu nieruchomości ich poprzedniemu 
właścicielowi i skierował swoje wątpliwo-
ści do Stanisława Kubiaka. 
Ponieważ informacje podane do publicz-
nej wiadomości przez Stanisława Kubiaka 
w oczywisty sposób sugerują działanie 
obecnych władz na szkodę Gminy, Urząd 
Miejski w Sulęcinie przedstawia prawdzi-
we powody, które przyczyniły się do ko-
nieczności podjęcia przez Radę Miejską w 
Sulęcinie ww. uchwały. 
Działki, które Gmina Sulęcin musi zwrócić 
do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, zostały przekazane Gminie Sulęcin 
nieodpłatnie w czerwcu 1999 i styczniu 
2001, czyli w czasie gdy funkcję Burmistrza 
Sulęcina pełnił Stanisław Kubiak. Warun-
kiem pozostawienia działek w zasobach 
Gminy Sulęcin było zagospodarowanie 
ich zgodnie z przeznaczeniem. Cztery z 
opisywanych działek przeznaczone zostały 
do zagospodarowania pod tereny sportu 
i zieleni parkowej, jedna pod rozbudo-
wę składowiska odpadów komunalnych 
i strefę ochronną, jedna pod składowisko 
odpadów komunalnych i jedna pod tereny 
składowania i utylizacji odpadów. 

s. 11
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PRZEKRÓJ POLECA

„Patrzycie czasem na kogoś i myślicie co 
tam mu siedzie w głowie?” - pytają twórcy 
ze studia Pixar w  swojej najnowszej pro-
dukcj „W głowie się nie mieści”, nad której 
scenariuszem pracował Pete Docter zna-
ny ze współpracy nad takimi hitami jak 
„Potwory i spółka” czy „Odlot”. Co ujrzeli-
byśmy w  głowie zakochanego w swoim 
dziecku rodzica, spontanicznej nastolatki, 
nerwowego kierowcy autobusu lub ener-
gicznej nauczycielki biologii? Rozbudo-
wane centrum dowodzenia, w którym 
stery dzierżą cztery niestabilne emocje: 
Radocha, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, 
a każde z nich jedyne w swoim rodzaju i 
dające o sobie znać stosownie lub też nie-
stosownie do sytuacji. To one  kolekcjonu-
ją nasze dobre wspomnienia, odrzucając 
w niepamięć te, które są przykre, dbają o 
wysoką jakość naszych marzeń sennych i 
ogólnie starają się utrzymać pewną rów-
nowagę emocjonalną w naszej głowie, co 
wychodzi im z różnym skutkiem, szcze-
gólnie gdy między emocjami dochodzi do 
przepychanek jak w przypadku głównej 
bohaterki bajki. 11-letnia Riley całe swoje 
dotychczasowe dzieciństwo spędziła w 
Minnesocie, gdy nagle jej rodzice podjęli 
decyzję o przeprowadzce do odległego 
San Francisco. Z dala od przyjaciół i zna-
jomych kątów świat dziewczynki staje na 
głowie, a co za tym idzie, również jej „we-
wnętrzne centrum dowodzenia”, którego 

„W głowie się nie mieści”
POLECAMY NA WAKACJE

stery przez przypadek opuszczają dwie 
najważniejsze emocje: Radocha i Smutek.
Bajka „W głowie się nie mieści” to produk-
cja, która nie przebiera w publiczności. Łą-
czy w sobie bowiem inteligentny humor, 
któremu nie oprą się dorośli jak i dyna-
miczną, wartką akcję która z  pewnością 
nie zanudzi ich dzieci. Nie wspominając 
już o oryginalnym pomyśle, dzięki które-
mu cały film, pomimo dozy szaleństwa, 
zyskuje również na mądrym przesłaniu. W 
polskiej wersji językowej produkcji głosu 
użyczyli m.in. Małgorzata Socha, Cezary 
Pazura, Kinga Preis, Maja Ostaszewska 
i Szymon Kuśmider.
Po wyjściu z kina będzie rzeczą normalną, 
że zaczniemy się zastanawiać co jest nie 
tak z naszym „centrum 
dowodzenia”, że na fil-
mie dla dzieci śmialiśmy 
się głośniej niż nasze 
pociechy.

Anna Suchy

Kontrola przeprowadzona w 2013 roku przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych wykazała, że w ciągu dziesięciu 
lat od przekazania działek Gminie Sulęcin, czyli w czasie 
kadencji Burmistrza Kubiaka i Burmistrza Deptucha, 
działki te nie zostały wykorzystane zgodnie z przezna-
czeniem. Skutkiem braku działań ze strony poprzednich 
władz w kierunku prawidłowego zagospodarowania 
opisywanych działek, było wezwanie  przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych obecnych władz Gminy do zło-
żenia wyjaśnień. Jednocześnie ANR  przypomniała, że 
w przypadku stwierdzenia, że nieruchomości  przejęte 
nieodpłatnie, nie zostały  wykorzystane zgodnie z ich 
przeznaczeniem lub dokonano ich zbycia, Agencja ma 
prawo żądania zwrotu równowartości tych nieruchomo-
ści, co też Agencja uczyniła. Ponieważ Gmina nie posiada 
środków finansowych na pokrycie roszczeń ANR wynika-
jących z przepisów prawa, Burmistrz Dariusz Ejchart za-
proponował, że Gmina Sulęcin zwróci działki do Skarbu 
Państwa, na co Agencja wyraziła zgodę. 
Za wypełnienie zapisów, wynikających z dokumentów 
dotyczących nieodpłatnego przekazania działek na 
rzecz Gminy Sulęcin (czyli zagospodarowanie działek 
zgodnie z ich przeznaczeniem, w ciągu 10 lat od daty 
ich przekazania na rzecz Gminy Sulęcin), odpowiedzial-
ni byli urzędujący w tym czasie Burmistrzowie. Zarówno 
pan Kubiak, jak i pan Deptuch, znali treść dokumentów 
sporządzonych w latach 1999 i 2001 oraz wynikających 
z nich zobowiązań, a mimo to nie wywiązali się z zawar-
tych w nich zapisów, czyli cytując Stanisława Kubiaka nie 
zrobili nic, aby „zachować te działki jako ważny i  warto-
ściowy majątek gminy, który daje nam szanse rozwoju”. W 
chwili obecnej nie ma prawnych możliwości, aby działki 
te pozostały w zasobach Gminy. Obarczanie obecnych 
władz odpowiedzialnością za skutki braku działań w cza-
sie, gdy pełniło się funkcję Burmistrza, jest skrajną hipo-
kryzją ze strony Stanisława Kubiaka. Definicję pojęcia hi-
pokryzja pan Kubiak przedstawił w sporządzonych przez 
siebie Opiniach.

Tekst: UM Sulęcin
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KRZESZYCE - MUSZKÓW

Uczestnicy dopisali i przybyli liczną 
grupą. Swoją obecnością zaszczycił 
nas też wójt gminy Stanisław Pecz-
kajtis oraz zastępca Irena Szpu-
lak. Imprezę rozrywką poprowadził 
Grzegorz Zawadzki, dyrektor GOK 
w Krzeszycach oraz Adam Jóźwik. 
Obaj panowie zapraszali dzieci i 
młodzież do wspólnego śpiewania, 
tańczenia oraz do licznych  konkur-
sów z nagrodami. Było m.in. krę-
cenie hulahop, wspólne skakanie 
przez linę, taniec makareny, rzut ob-
ręczą, czy skręcanie zwierząt z balo-
nów. Konkurencja ta miała charakter 
wspólny: mama + tata + dziecko. W 
międzyczasie dzieci mogły korzystać 
również z innych atrakcji rozstawio-
nych na zielonej płycie parku wiej-
skiego. Był m.in. zamek dmuchany, 

Takiego dnia dziecka jeszcze nie było
Przy cudownej, słonecznej pogodzie 6 czerwca w Muszkowie od-
był się dzień dziecka. Organizatorem spotkania był sołtys z radą 
sołecką oraz Gminną Biblioteką Publiczną- filią w Muszkowie a 
współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach. 

który cieszył się ogromną popular-
nością.
Każde dziecko mogło do woli czę-
stować się watą cukrową czy pop-
cornem, były również lody, cukierki 
oraz napoje i truskawki ufundowane 
przez wójta. Na rodziców czekało 
pyszne ciasto, kawa, herbata oraz 
kiełbaski z grilla. W czasie imprezy 
amatorska grupa teatralna ,,PAJA-
CYK’’ przedstawiła inscenizację dla 
rodziców pt. ,,Dla mamy i taty na we-
soło”, która była podziękowaniem od 
dzieci dla rodziców za cały trud jaki 
wkładają w ich wychowanie oraz 
spełnianie marzeń. Został również 
rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
ogłoszony przez bibliotekę pt. ,,Jan 
Paweł II w oczach dzieci i młodzie-
ży” (zapraszamy do obejrzenia wy-

stawy w GBP- Fili Muszkowo). Przez 
cały czas trwania imprezy maluchy 
ustawiały się w długiej kolejce do 
malowania buziek. Wystarczyło kilka 
minut, aby przeobrazić się w kota, 
myszkę czy Spidermana.
Dzień Dziecka w Muszkowie miał w 
sobie wyjątkowy czar. W tym dniu 
każdy, niezależnie od wieku choć 
na chwilę stał się dzieckiem. Duzi 
na równi z małymi śmiali i bawili się, 
dając upust energii. Szkoda tylko, że 
czas tak szybko płynął. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim sponsorom i 
darczyńcom bez których nie udało-
by się zorganizować tak wspaniałe-
go wydarzenia dla naszych dzieci.

Ewelina Niemczyn

    Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Żona dzwoni do męża:  
- Marian, kochanie, w naszym 
samochodzie lusterko odpadło...  
- Jak to się stało?  
- Policjant w protokole napisał, że 
dachowałam...

Rodzina siedzi przy stole. Mały 
Tomek pyta się taty:  
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z 
mamą?  
Tata odkłada widelec i patrząc na 
żonę mówi:  
- Widzisz, nawet dziecko tego nie 
rozumie...

Panie doktorze, czy operacja się udała?  
Tak. Jest pan od wczoraj 100% kobietą.  
Ale ja miałem mieć wyrostek robaczko-
wy usunięty!  
No masz. Babie nigdy nie dogodzisz?

GOTUJ Z PRZEKROJEM

1. ZUPA Z PIECZONEJ PAPRYKI I POMIDO-
RÓW
 
Składniki:
2 papryki, pomidory w puszce, czosnek, sól, 
pieprz, świeża bazylia, prażone płatki mi-
gdałów, oliwa z oliwek
 
Papryki wstawić do nagrzanego do 180 
stopni piekarnika i piec aż skórki staną się 
pomarszczone i podpieczone. Wystudzone 
papryki obrać, pozbawić pestek i pokroić. 
Na rozgrzaną oliwę wrzucić paprykę, dodać 
pomidory i dusić, aż wszystko zmięknie. Pod 
koniec wycisnąć czosnek, doprawić solą, 
pieprzem i posiekaną bazylią, a następnie 
zblendować na gładki krem. Podawać po-
sypane świeżą bazylią i płatkami migdałów.
 

Niedawno biecałam sobie, że przypilnuję, aby moja rodzina odżywiała się 
zdrowo. Nie chodzi mi o zmniejszanie porcji jedzenia, czy stosowanie spe-
cjalnej diety - wręcz przeciwnie. Aby być zdrowym trzeba jeść, ale należy 
zwracać uwagę, co nakładamy sobie i swoim bliskim na talerz. Sztuczne 
barwniki, tłuszcze utwardzane, czy chociażby powszechnie dostępny glu-
taminian sodu są szkodliwe dla naszego organizmu.

Dlatego postanowiłam gotować sama dla mojej rodziny. Oczywiście mam 
mało czasu, zwłaszcza od momentu powrotu do pracy, jednak staram się 
gotować dania szybkie, łatwe, a przede wszystkim gotuję na dwa dni.

Dziś przedstawię Państwu smaczny i zdrowy duet na obiad. 

2. ROLADKI Z PIERSI INDYKA NADZIEWANE 
PASTĄ Z OLIWEK
 
Składniki: 1kg fileta z indyka, słoik oliwek bez 
pestek (mogą być nadziewane papryką), sól, 
pieprz, świeża szałwia, bazylia, tymianek i ore-
gano, czosnek,oliwa z oliwek, pestki słoneczni-
ka
 
Pierś z indyka pokroić i rozbić jak na kotlety, 
doprawić solą, pieprzem i odstawić w chłodne 
miejsce. Oliwki, czosnek, posiekane zioła oraz 
oliwę z oliwek zblendować( w konsystencji ma 
przypominać pesto). Do powstałej pasty do-
dać podprażone ziarna słonecznika, posmaro-
wać filety, zwinąć w roladki (można spiąć wy-
kałaczką), i ułożyć w naczyniu żaroodpornym. 
Polecam przed pieczeniem podlać wodą, aby 
nie były suche.
Należy piec ok. 45min. w piekarniku nagrza-
nym do 180 stopni. Można podawać z różnymi 
kaszami, bądź ryżem. Ja bardzo lubię je z kaszą 
jaglaną i świeżymi warzy-
wami, skropionymi octem 
balsamicznym połączo-
nym z sokiem z cytryny.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska
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Przedszkolne niespodzianki
SULĘCIN Moc atrakcji dla najmłodszych

Teatrzyk w wykonaniu rodziców i wspólna zabawa z 
dowcipnymi i szalonymi „Wikingami”, to największe 
atrakcje tradycyjnego czerwcowego pikniku dla dzie-
ci z Przedszkola nr 2 w Sulęcinie.

NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

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

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

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

Pomimo niepewnej pogody na 
piknik nad jezioro Ostrowskie 
przyjechało większość pod-
opiecznych przedszkola, oczywi-
ście wraz ze swoimi rodzinami. W 
tym roku organizatorzy, tj. dyrek-
tor Ewa Janicka, grono pedago-
giczne, pracownicy przedszkola 
i rada rodziców zrezygnowali z 
popularnych „dmuchańców”, by 
nieco urozmaicić coroczne 
spotkania. Najpierw na „scenie 
polowej” wystąpiły maluchy. 
Następnie grupa rodziców ode-
grała przedstawienie „Rzepka” 
wg bajki Tuwima. Sądząc po mi-
nach dzieci (a także dorosłych), 
występ przypadł do gustu. To 
był jednak tylko początek. Po 
teatrzyku do dzieła przystąpili 
animatorzy przebrani za Wikin-

gów. Przez kilka godzin z nie-
strudzonym zapałem zabawiali 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Nie zabrakło wspólnych tańców 
do popularnych piosenek. W 
międzyczasie dzieci mogły po-
malować buźki. Przez cały czas 
pikniku otwarta była kuchnia, w 
której serwowano przepyszny 
bigos, kiełbaski z grilla, domowe 
ciasta i świeże truskawki. 
Rada rodziców serdecznie dzię-
kuje nauczycielom i pracowni-
kom przedszkola, pani dyrektor 
oraz wszystkim rodzicom za po-
moc w przygotowanie pikniku i 
serdecznie zaprasza na kolejny 
za rok.

Tekst: Adam Piotrowski
Foto: Katarzyna Pawlik

Na uczestników czekały liczne 
atrakcje przygotowane przez 
organizatorów. Wiele niespo-
dzianek przygotowali strażacy 
z komendy powiatowej oraz z 
wojskowej straży pożarnej z Wę-
drzyna. Zarówno dla małych jak 
i dużych czekały konkurencje 
zorganizowane przez harcerzy z 
Sulęcina. Organizatorzy zadbali 
również o to, by nikt z biesiadni-
ków nie wyszedł z imprezy głod-
ny. 
W części artystycznej spotkania 
zaprezentowali się soliści Studia 
Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury pod opieką Waldema-
ra Handzlewicza. Całość  im-
prezy prowadziła niekwestio-
nowana  profesjonalistka w tej 
dziedzinie Teresa Masztalerz z 
ośrodka kultury. Organizatorzy 

I piknik rodzinny w firmie Molex za nami
SULĘCIN Moc atrakcji dla najmłodszych

Ponad 1300 osób wzięło udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez firmę 
Molex.

chętne osoby 
oprowadzili po 
zakładzie i opo-
wiedzieli o tym, 
czym obecnie 
firma się zaj-
muje. Tadeusz 
Malawski, dy-
rektor sulęciń-
skiego zakładu 
firmy Molex, że  
tego typu im-
preza odbyła się 
po raz pierwszy, 
ale na pewno nie ostatni. 
Celem pikniku była promocja 
firmy nie tylko wśród rodzin pra-
cowników, ale także pozostałym 
mieszkańcom nie związanym  z 
zakładem.
Firma Molex w Sulęcinie zatrud-
nia obecnie ponad 900 osób. 

Swoim pracownikom zapewnia  
bezpłatny dojazd. Obecnie w za-
kładzie produkowane są wiązki 
kabli do komputerów, samocho-
dów i telefonów. Firma planuje 
zwiększenie zatrudnienia.

Tekst i foto: Ryszard Waldun 

- To normalna rzecz – mówi mi 
pan Andrzej zamieszkały w po-
bliżu – w każdą ulewę jest to 
samo – dodaje. Nie taka jednak 
chyba normalna, żeby ścieki 
zalegały na drodze… Zadzwo-
niliśmy w tej sprawie do Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji 
w Sulęcinie. – Takie napływy są 
nieuniknione, dopóki nie będzie 
rozdziału sieci ogólnospławnej – 
powiedział nam pracownik ZWiK 
Marian Cichy. Oznacza to, że w 
tych samych rurach płyną ścieki 
i deszczówka. Podczas dużych 
ulew rury nie mieszczą takiej 

Ścieki wybiły na Krótkiej
Ul. Krótką w Sulęcinie po gwałtownej burzy i ulewie w nocy z 7 na 8 lipca spłynęły ścieki. 
Fekalia zalegały na sporym odcinku brukowanej drogi a w całej okolicy unosił się niezno-
śny fetor.

ilości wody i po prostu wybijają. 
Niestety, nie tylko wodę… Pan 
Marian zapewnił, że za chwilę 
przyjedzie ekipa, żeby uprzątnąć 
bałagan na Krótkiej. Dowiedzieli-
śmy się również, że jest przygo-
towywany projekt przebudowy 
kanalizacji, który ma polegać na 
rozdziale kanalizacji deszczo-
wej i ściekowej. Zajmuje się tym 
Urząd Miejski w Sulęcinie. Uda-
ło nam się porozmawiać z Ewą 
Gocal, kierownikiem wydziału 
inwestycji w urzędzie. – W tej 
chwili przygotowujemy projekt 
rozdziału sieci. Do końca roku bę-

dzie on gotowy. W 2016 r. pojawią 
się środki z unijnego programu In-
frastruktura i Środowisko, po które 
będziemy chcieli sięgnąć. Projekt 
będzie obejmował znaczną część 
Sulęcina, więc na pewno jego 
realizacja będzie podzielona na 
lata 2017 -2022 – powiedziała E. 
Gocal. Dodała też, że w razie po-
prawy sytuacji finansowej gminy 
być może uda się rozdzielić szyb-
ciej newralgiczną część sieci bie-
gnącej od ul. Dudka przez rondo 
Włodarczaka do ul. Krótkiej i Ko-
ściuszki.

Adam Piotrowski
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PAWILON HANDLOWY 
NA KOPERNIKA
(dawny ADI)

733 366 707

Na terenie SULĘCINA - 
transport gratis

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

Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090NOWO OTWARTY

Sulęcin
ul. Wojska Polskiego 14

tel. 535 929 151, 665 548 061
czynne:

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

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

silikonowe i silikatowe;
• dachówka i blachodachówka

Sprzedaż materiałów budowlanych:

1 stycznia 2013 roku w kraju zniesio-
nych zostało 79 sądów rejonowych, w 
tym także Sąd Rejonowy w Sulęcinie. W 
to miejsce utworzone zostały wydziały 
zamiejscowe Sądu Rejonowego w Mię-
dzyrzeczu. Ówczesny Starosta Sulęciński 
Dariusz Ejchart wraz z burmistrzami i wój-
tami gmin wchodzących w skład powiatu 
sulęcińskiego składał wnioski (poparte 
podpisami mieszkańców) do Minister-
stwa Sprawiedliwości o reaktywowanie 
Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Po ponad 
dwóch latach intensywnych starań władz 
samorządowych, w dniu 1 lipca 2015 roku, 

Sąd Rejonowy w Sulęcinie wznowił swoją 
działalność. 
Podjęcie decyzji o przywróceniu Sądu 
Rejonowego w Sulęcinie ma niebagatel-
ne znaczenie dla mieszkańców wszyst-
kich gmin powiatu sulęcińskiego, gdyż 
w znacznym stopniu ułatwi im dostęp 
do Sądu, a tym samym załatwianie wielu 
ważnych spraw. Jest to także sprawa nie-
zwykle istotna dla Sulęcina, jako miasta 
powiatowego, w którym swoje siedziby 
powinny mieć wszystkie najważniejsze in-
stytucje publiczne.

Tekst: UM Sulęcin 

Przedszkolne niespodzianki
SULĘCIN Moc atrakcji dla najmłodszych

Do Sulęcina wrócił  Sąd Rejonowy
SULĘCIN
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Wakacyjne spotkania rozpoczę-
ły się 4 lipca festynem letnim 
w Grochowie. Dla dzieci i mło-
dzieży przygotowano zajęcia 
plenerowe, które odbywają się 
od 6 lipca od poniedziałku do 
czwartku. W programie zapla-
nowano zabawy wokalne, wę-
drówki z mapą i Akademię Mło-
dego Artysty. Na miłośników 
przygód, zarówno tych mniej-
szych jak i większych, czeka 
Biblioteczna Agencja Detekty-
wistyczna. Kolejną atrakcją za-
równo dla dzieci jak i dorosłych 
będą warsztaty na Sulęcińskim 
Rynku prowadzone przez Panie 
ze Stowarzyszenia MAM PO-
MYSŁ. W tym czasie każdy bę-
dzie mógł stworzyć wakacyjną 
pamiątkę poznając techniki fil-
cowania, tworzenia gałganków, 
biżuterii, witrażyków i wielu 
innych cudeniek. Dla starszych 
mieszkańców Sulęcina zaplano-
wano letnie potańcówki, które 
będą się odbywały przy muszli 
koncertowej na Winnej Górze. 
Jedna z nich zakończy akcję 
„lato” w dniu 22 sierpnia i zo-
stanie połączona z pieczeniem 
kiełbasek.

SOK zaprasza na Akcje na Wakacje!
PROGRAM – LIPIEC: 
6.07 – 30.07
ZABAWY WOKALNE
W każdy poniedziałek - Sulęciń-
ski Ośrodek Kultury 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
(od godz. 17.00 do 19.00)
WĘDRÓWKI Z MAPĄ
W każdy wtorek - Sulęciński 
Ośrodek Kultury 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
(od godz. 10.00 do 13.00)
BIBLIOTECZNA AGENCJA DE-
TEKTYWISTYCZNA
W każdą środę - Biblioteka Pu-
bliczna w Sulęcinie
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i 
rodzin. 
(od godziny 10.00 do 13.00)
AKADEMIA MŁODEGO ARTY-
STY
W każdy czwartek - Sulęciński 
Ośrodek Kultury
Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
(od godziny 10.00 do 13.00)

11.07
POMYSŁOWE RĘKODZIEŁO na 
Sulęcińskim Rynku
Plac Czarnieckiego / godz. 11.00 
– 14.00
Stwórz wakacyjną pamiątkę ze 
Stowarzyszeniem Mam Pomysł.
Poznaj techniki filcowania, two-
rzenia gałganków, biżuterii, witra-
żyków i wiele innych cudeniek. 

11.07
FESTYN LETNI w Tursku
Sobota / godz. 16.30

18.07
FESTYN LETNI w Żubrowie
Sobota / godz. 16.30

25.07
POTAŃCÓWKA POD CHMURKĄ
Muszla koncertowa na Winnej 
Górze
Godz. 20.00
PROGRAM / SIERPIEŃ
1.08
FESTYN LETNI w Trzemesznie
Sobota / godz. 16.30

03.08 – 12.08
ZABAWY WOKALNE
W każdy poniedziałek - Sulęciń-
ski Ośrodek Kultury 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
(od godz. 17.00 do 19.00)
WĘDRÓWKI Z MAPĄ
W każdy wtorek - Sulęciński 
Ośrodek Kultury 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
(od godz. 10.00 do 13.00)

22.08. 
POTAŃCÓWKA POD CHMURKĄ
Muszla koncertowa na Winnej 
Górze
Godz. 20.00
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minął miesiąc
O rety, kabarety
Do Sulęcina zawitała ekipa z kabareto-
wej ekstraklasy. Chłopaki z „Neonówki” 
zagrali program pt. „Pielgrzymka do 
miejsc śmiesznych” na sali widowisko-
wej sulęcińskiego SOKu. I wszystko by-
łoby ok, gdyby nie to, że wielu dialogów 
i kwestii nie usłyszałem. Już się zastana-
wiałem nad wizytą u laryngologa, ale 
wcześniej zapytałem paru znajomych o 
zdanie i co? Albo cierpimy na zbiorowy 
niedosłuch, albo ktoś schrzanił nagło-
śnienie, albo ktoś schrzanił akustykę 
na odnowionej sali widowiskowej. Sta-
wiam na bramkę nr 3 i ewentualnie nr 2. 

Grecka opera mydlana
Unijni biurokraci trąbią na okrągło, że 
Grecy po raz ostatni dostali ostatnią 
szansę na wzięcie się w garść i wdroże-
nie reform podnoszących kraj z gospo-
darczej zapaści. Mają też oddać część 
pożyczonej kasy. Jak tego nie zrobią, to 
ich budżet kaput i mogą się pożegnać 
z euro. Straszy Unia, ale dobrze wie, że 
„grexit” w bardzo dużym stopniu do-
tknie również ją. A przede wszystkim 
Niemcy, Włochy, Francję i parę innych 
krajów nie odzyskają kasy, którą wpom-
powali w grecki budżet bez dna. Grecy 
więc odrzucili w referendum plany zaci-
skania pasa, nadal „udają Greka” i robią 
dobrą minę do kiepskiej gry, bo zachód 
po raz kolejny podłączy finansową kro-
plówkę. Oby tylko nikomu nie wpadło 
do głowy, żeby to nasz kraj dopłacał do 
rozbudowanych na niespotykaną ska-
lę przywilejów mieszkańców Hellady. 

Wtedy pierwszy wyjdę protestować na 
ulicę.

Wszystko źle
Na rynku wydawniczym Sulęcina zawrza-
ło. Ukazał się kolejny numer biuletynu 
pt. „OPINIE” (tym razem z dodatkiem 
„NOWE”). Jak były burmistrz i zarazem 
były starosta Stanisław Kubiak wciela się 
w redaktora, krew leje się obficie i trup 
pada gęsto. Ale, ale… od ostatnich nu-
merów przedwyborczych zaszła jednak 
pewna zmiana. Były burmistrz Michał 
Deptuch w opinii S. Kubiaka nie jest już 
taki zły, jak był przed wyborami. Wte-
dy był winny wszystkich prawdziwych 
i nieprawdziwych nieszczęść, jakie spa-
dły na Sulęcin, teraz, jako wicestarosta 
jest ostoją urzędu w obliczu „młodego, 
niedoświadczonego i nie potrafiącego 
podejmować decyzji” starosty Lewickie-
go. Czyżby szykował się jakiś polityczny 
„deal”? S. Kubiak pisze też o tym, że po-
mylił się w ocenie zdolności budżeto-
wych starostwa i gminy. Teraz to powiat 
jest bankrutem, a gmina ma się całkiem 
dobrze. Można zgłupieć… No i tak ogól-
nie wg S. Kubiaka wszędzie jest bezna-
dzieja. Musimy tylko mieć nadzieję, że 
kiedyś redaktor Opinii wespnie się po-
nownie na wyżyny władzy (o ile ktokol-
wiek mu na to pozwoli) i uzdrowi ziemię 
sulęcińską, a chwasty wrzuci w ogień. 

„Już za rok matura…”
O północy 30 czerwca na specjalnym 
portalu miały być dostępne wyniki tego-
rocznych matur. Maturzyści mieli się zalo-

gować na indywidualne konta i już. Jak to 
jednak często bywa w naszym kraju nie 
dla wszystkich było „już”. Od kilku osób 
wiem, że w ogóle nie udało im się spraw-
dzić wyników w sieci i musieli tradycyjną 
drogą wybrać się do swojego liceum. 
Najwyraźniej publiczne portale zbiorowe 
są naszą narodową zmorą. Teraz pewnie 
informatycy MEN zastanawiają się, jak 
ten Zuckenberg to robi, że facebook ma 
tylu ma użytkowników na raz i działa bez 
problemu? Pocieszeniem może być to, że 
wynik matur w Lubuskiem jest drugim 
wynikiem w kraju (zdało 76 proc. matu-
rzystów). 

„Nie mam zdania…”
Chcieli odwołać starostę i im nie wyszło. 
Wcześniej ani nie przyznali absolutorium 
zarządowi powiatu, ani go nie odrzucili. 
Przez kogo? Przez radnych powiatowych, 
którzy wstrzymują się od głosu, czytaj - 
nie mają zdania. W pierwszym przypad-
ku dwóch, w drugim aż pięciu. Ciężko 
pojąć, jakim cudem tak chwiejne osoby 
otrzymały odpowiednio wysokie zaufa-
nie wyborców. A jeden całkiem przeszedł 
samego siebie. Radny Sławomir Słonik 
podpisał się pod wnioskiem o odwołanie 
P. Lewickiego i… nie przyszedł na głoso-
wanie.

Sezon wyborczy
Sezon ogórkowy w pełni, ale nie dla 
wszystkich. Przynajmniej dwie panie wy-
brały się w podróż po Polsce, bynajmniej 
nie w celach turystycznych. O kogo cho-
dzi? Oczywiście o premier Ewę Kopacz 

z PO i aspirującą do tego stanowiska 
Beatę Szydło z PiS. Jeżdżą i obiecują. 
Pierwsza przede wszystkim poprawę, 
druga gruszki na wierzbie niczym jej 
były partyjny kolega, Andrzej Duda. 
Największa różnica polega jednak na 
tym, że pierwsza jeździ PKP, a druga 
Szydłobusem.

Stop zakłamywaniu historii
Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkie-
wicz to gość. Nie oglądając się za siebie 
nakazał zniszczenie pomnika Bohate-
rów II Wojny Światowej, który przed 
1989 r. był pomnikiem braterstwa broni 
polsko-radzieckiej. Pomnik przedsta-
wiał trzech żołnierzy polskich i trzech 
żołnierzy Armii Czerwonej. Wcześniej 
był tam również sierp i młot. Rosjanie 
nie ukrywają oburzenia, ale nic nie po-
radzą na to, że w miejscu radzieckiego 
reliktu do 11 listopada tego roku po-
wstanie pomnik poświęcony Bohate-
rom walk o Polskę. Czy władze Sulęcina 
będą miały odwagę podjąć tak samo 
stanowcze kroki w sprawie naszego 
pomnika poświęconego żołnierzom 
radzieckim? Czy wreszcie zrozumieją, 
że czerwonoarmiści byli też kolejnymi 
ciemiężcami Polski?

Adam Piotrowski

Centrum Budowlane HUBIMAR w Sulęcinie
ul. Witosa 24, tel. 95 755 23 49    hubimar@onet.pl

WIELKA PROMOCJA!

OFERUJE:
• docieplenia
• stal
• cegły
• pokrycia dachowe
• rynny

• konstrukcje dachowe
• tynki, farby (zewnętrzne, wewnętrzne)
• kamienie dekoracyjne
• panele ścienne, podłogowe
• okna, parapety, drzwi

DACHÓWKA 
MONZA PLUS KASZTANOWA

3070
 zł/m2

DRZWI ZEWNĘTRZNE

-20% 
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

RYBY MAJĄ GŁOS

7 czerwca 2015 roku nad j. 
Ostrowskim najmłodsi wędka-
rze mogli podszkolić się w sztu-
ce wędkowania oraz sprawdzić 
swoje umiejętności w zawodach 
wędkarskich.
Impreza została zorganizowana 
przez zarządy kół nr 1 i nr 3 PZW 
z okazji dnia dziecka. Przy pięk-
nej pogodzie, pachnących kieł-
baskach i różnorodności nagród 
ufundowanych przez sponsorów 
nasi najmłodsi wędkarze miło 
spędzili czas nad wodą wraz z 
swoimi rodzicami i opiekunami. 
Szkoleniem i praktycznymi poka-
zami zajął się kol. Sławomir Ma-
telski. W przeprowadzeniu zawo-
dów i całej imprezy pomagali mu 
członkowie zarządu obu kół.
Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim sponsorom. Bez 
ich pomocy impreza ta nie była-
by tak atrakcyjna. Dziękujemy w 
imieniu dzieci, które wzięły udział 
w tej zabawie z wędką.
Radości ze złowionej samodziel-
nie rybki było bardzo dużo. Dla 
niektórych były to pierwsze za-
wody wędkarskie w życiu. Każde 
z dzieci wróciło do domu obdaro-

SULĘCIN

Wędkarski dzień dziecka
Z okazji dnia dziecka koła wędkarskie nr 1 i nr 3 z Sulęcina wspólnie zorganizowały szkolenie 
i zawody dla najmłodszych wędkarzy.

wane prezentami a wyniki zawo-
dów pokazały, że nasi najmłodsi 
wędkarze już mogą pochwalić się 
sporymi umiejętnościami. 
A oto wyniki zawodów:
Dzieci do lat 9.                                              
1. Matelski Dominik - 3400 pkt.; 
2. Gierońska Milena - 1210 pkt.; 
3. Manowska Izabela - 1040 pkt.; 
4. Sobczak Dawid - 920 pkt.; 5. 
Petlik Michał - 880 pkt.; 6. Klu-
wak Julian - 790 pkt.; 7. Pulka 
Michał - 740 pkt.; 8. Pulka Woj-
tek - 610 pkt.; 9. Komorowski 
Miłosz - 600 pkt.; 10. Zawadzki 
Sebastian - 500 pkt.; 11. Petlik 
Hanna - 300 pkt.; 12. Zając Ma-
ciek - 200 pkt.; 13. Lenart Jakub 
- 100 pkt.                

Dieci  od 10-16 lat. 
1.Kartawik Jakub - 1480 pkt.; 2. 
Gieroński Hubert - 1080 pkt.; 3. 
Sobczak Kornelia - 920 pkt.; 4. 
Masłowski Adam - 900 pkt.; 5. 
Czerwony Nikodem - 810 pkt.; 
6. Borowczyk Mateusz - 690 
pkt.; 7. Górski Jan - 580 pkt.; 8. 
Kruziński Jakub - 550 pkt.; 9. 
Zawadzki Cyprian - 530 pkt.; 10. 
Komorowska Nikola - 470 pkt.; 
11. Robak Paulina  - 450 pkt.; 12. 
Lorenc Roksana - 250 pkt.; 13. 
Lorenc Piotr - 200 pkt.

Tekst i foto: Ryszard Stachowiak

Zawody otworzyli starosta su-
lęciński Patryk Lewicki i wice-
prezes ds. sportu Koła PZW nr 1 
w Sulęcinie Sławomir Matelski. 
W zawodach wzięło udział sześć 
Kół wędkarskich z Powiatu Sulę-
cińskiego: Koło PZW Nr 2 LIN Su-
lęcin (K. Jaruga, D. Melanowicz, 
P. Klimczak, P. Radzi, P. Struch); 
Koło PZW Krzeszyce (L. Martin, 
J. Martin, H. Rogólski, W. Skór-
ski, D. Wąsowicz); Koło PZW Nr 1 
Lubniewice (J. Łopuszański, D. 
Wiśniewski, R. Kościukiewicz, 
R. Nowacki, S. Szczepański); 
Koło PZW Nr 3 GUMOPLAST Sulę-
cin (Z. Płonka, M. Andrzejczak, 
K. Piechocki, M. Kędzierski, R. 
Piankowski); Koło PZW Wędrzyn 
(W. Bieniek, J. Centkowski, P. 
Kowalik, T. Sikorski, D. Mister-
ski); Koło PZW Nr 1 Sulęcin (M. 
Szałtys, S. Matelski, P. Sobczak, 
S. Skorupski, R. Sekuła).
Po czterogodzinnych zmaga-
niach w ponad trzydziestostop-

POWIAT SULĘCIŃSKI

Zawody o puchar starosty
6 czerwca na rzece Warcie w Świerkocinie odbyły się druży-
nowe zawody wędkarskie o Puchar Starosty Sulęcińskiego. 
Impreza odbyła się w ramach projektu pn. „Zawody węd-
karskie o Puchar Starosty Sulęcińskiego w Wodnym Świecie” 
realizowanego przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Go-
rzowie Wlkp. Bezpośrednim wykonawcą zadania było Koło 
PZW nr 1 w Sulęcinie.

niowym upale, komisja sędziow-
ska przystąpiła zważyła ryby, 
które nastepnie wróciły do wody. 
Wyniki zawodów przedstawił Kol. 
Sławomir Matelski. Przechodni 
Puchar Starosty Sulęcińskiego 
dla drużyny zwycięskiej, dyplo-
my i nagrody indywidualne dla 
najlepszych dziesięciu zawodni-
ków oraz za złowioną największą 
rybę wręczył Wojciech Lewicki 
– Członek Zarządu Powiatu Sulę-
cińskiego.
Wyniki zawodów:
I miejsce i Puchar Starosty Su-
lęcińskiego zdobyła drużyna z 
Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie.
II miejsce – drużyna z Koła PZW 
Nr 2 LIN z Sulęcina
III miejsce – Koło PZW Nr 1 w Lub-
niewicach
IV miejsce – Koło PZW Krzeszyce
V miejsce – Koło PZW Nr 3 GU-
MOPLAST z Sulęcina
VI miejsce – Koło PZW Wędrzyn
Wyniki indywidualne zawodów:
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I miejsce – Paweł Sobczak – Koło 
PZW Nr 1 Sulęcin
II miejsce – Leszek Martin – Koło 
PZW Krzeszyce
III miejsce – Sławomir Matelski – 
Koło PZW Nr 1 Sulęcin
IV miejsce - Ryszard Sekuła – 
Koło PZW Nr 1 Sulęcin
V miejsce – Józef Martin – Koło 
PZW Krzeszyce
VI miejsce – Marek Szałtys – Koło 
PZW Nr 1 Sulęcin
VII miejsce – Dawid Melanowicz 
– Koło PZW Nr 2 LIN Sulęcin
VIII miejsce – Kazimierz Jaruga – 
Koło PZW Nr 2 LIN Sulęcin
IX miejsce – Przemysław Radzi – 
Koło PZW Nr 2 LIN Sulęcin
X miejsce – Stanisław Skorupski 
– Koło PZW Nr 1 Sulęcin
X miejsce – Jacek Łopuszański – 
Koło PZW Nr 1 Lubniewice

Przed i po zawodach, uczestnicy 
otrzymali ciepłe kiełbaski i gulasz 
wykonany przez kolegów z Koła 
PZW Nr 1 w Sulęcinie. Wszyscy 
uczestnicy dostali także gadżety 
promocyjne – torby lodówki – z 
logo Starostwa Sulęcińskiego i 
Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie.
Mimo nowego łowiska i upal-
nego dnia, zawody odbyły się 
w miłej wędkarskiej atmosferze. 
Zadanie zostało dofinansowane 
ze środków publicznych Powiatu 
Sulęcińskiego. Gratulujemy zwy-
cięzcom i zapraszamy na kolejne 
zawody o przechodni Puchar 
Starosty Sulęcińskiego w 2016 
roku.
Zarząd Koła PZW Nr 1 w Sulęci-
nie

Tekst: R. Stachowiak
Foto: P. Cichała

Coraz bardziej nabieramy pew-
ności , że nasza ,,latorośl” zasi-
li niebawem szeregi naszego 
związku wędkarskiego i będą 
prężnie działać, a my nadal bę-
dziemy ich wspierać i przeka-
zywać wiedzę w tym zakresie. 
Będziemy budować i stwarzać 
warunki do popularyzowania 
tak pięknej sztuki wędkarstwa 
wśród dzieci i młodzieży.
Przed rozpoczęciem wędkowa-
nia młodzi adepci sztuki wędkar-
skiej z zapałem i entuzjazmem 
wysłuchali porad doświadczo-
nego wędkarza, jak należy przy-
gotować samodzielnie zanętę 
wędkarską, która pomogła w 
złapaniu jak największej ilości 

SULĘCIN

Dzień dziecka nad jeziorem Trzecim
31 maja na brzegiem jeziora Trzeciego po raz pierwszy Zarząd Koła PZW Sulęcin Nr 2 „LIN” 
z pomocą sponsorów oraz zaprzyjaźnionych drużyn harcerskich zorganizował wędkarski 
festyn z okazji „Dnia Dziecka” połączony z piknikiem rodzinnym. Udział w festynie wzięło 40 
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. 

ryb. Po zakończonym szkoleniu 
każde dziecko chcące wędkować 
otrzymało pudełeczko robacz-
ków, a na dzieci które nie posia-
dały swoje wędki czekały przy-
gotowane „baciki”. Kiedy spławiki 
wylądowały w wodzie nastąpił 
okres wypatrywania pierwszych 
brań.  Radość ze złapanych ry-
bek była ogromna, bo niektórzy 
wędkowali po raz pierwszy.
Po zakończonym wędkowaniu 
wszystkie dzieci nagrodzone 
zostały dyplomem za udział w 
zajęciach oraz otrzymały pa-
miątkowe medale. Następnie 
młodzi moczykije przystąpili do 
losowania nagród. Gdy ceremo-
nia rozdawania nagród dobiegła 

końca, przyszedł czas na posiłek. 
Bufetem i porządkiem zajęły się 
koleżanki z  naszego koła.  W tym 
dniu menu było bardzo urozma-
icone: dla dzieci zupa pomidoro-
wa z makaronem, a dla starszych 
grochówka, ponadto wspólne 
pieczenie kiełbasek na ognisku. 
Gospodynie naszego koła przy-
gotowały sałatki oraz mogły się 
pochwalić wyśmienitymi wypie-
kami, a  na deser czekały owoce 
oraz słodkie łakocie zakupione 
przez naszych sponsorów.

Gorący posiłek i „coś słodkiego” 
dały energię i motywację do 

>> cd. na s. 19
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Na sygnale  

Uciekał skradzionym autem

W środę 24 czerwca w Krzeszy-
cach policjanci podczas kontroli 
drogowej zauważyli samochód 
VW Touran, którego kierowca 
zwolnił a następnie przyspieszył, 
wyprzedzając inne samochody. 
Policjanci podjęli pościg - po 
przejechaniu niespełna kilome-
tra uciekinier wysiadł z auta i 
zaczął biec, przeskakując przez 
ogrodzenia pobliskich posesji. 
Po ok. kilometrze mężczyzna zo-
stał zatrzymany przez funkcjona-
riuszy. Okazało się, że VW Touran, 
został skradziony w Niemczech. 
33-letni mieszkańca powiatu 
międzyrzeckiego zatrzymano w 
sulęcińskiej komendzie, gdzie 
został mu postawiony zarzut pa-
serstwa. 

Nastoletnie wandalki
W nocy 16 czerwca przed godz. 
3.00 przy promenadzie w Su-
lęcinie ktoś połamał ozdobne 
drzewka oraz ochraniające je 
drewniane paliki. W wyniku 
wandalizmu złamanych i uszko-
dzonych zostało 21 drzew oraz 
zniszczeniu uległo 21 słupków. 
Sprawcy przestępstwa narazili 
Urząd Miasta i Gminy Sulęcin na 
straty w wysokości blisko 900 
zł. Po przeglądzie monitoringu 
dzielnicowy odpowiedzialny za 
rejon rozpoznał sprawców. Oka-

zały się nimi znudzone, pijane 
nastolatki – 18 i 19 lat, które w 
taki sposób uatrakcyjniały sobie 
bezsenną noc. Za zniszczenie 
mienia grozi im kara pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 
5-ciu. Co za wstyd…

Ścigani w Niemczech - zatrzy-
mani w Polsce
17 czerwca podczas, gdy poli-
cjanci pełnili służbę na terenie 
gminy Torzym, otrzymali od dy-
żurnego Komendy Policji w Su-
lęcinie wiadomość, że niemiecka 
policja ściga kierowcę auta oso-
bowego marki Audi A6. Pojazd 
ten z dużą prędkością przejechał 
przez granicę, wjeżdżając do 
Polski. Niedługo po otrzymaniu 
zgłoszenia, funkcjonariusze za-
uważyli poszukiwany samochód 
i ruszyli za nim. W okolicy stacji 
paliw Polmax w Boczowie za-
trzymali – kierowcę i pasażera - 
dwóch mężczyzn w wieku 31 i 42 
lata. Zatrzymani na terytorium 
Polski mężczyźni łączeni są ze 
sprawą włamań do bankomatów 
na terenie Niemiec i poszukiwa-
ni w tym kraju listami gończy-
mi. Pomimo faktu, że mężczyźni 
dopuścili się poważnych prze-
stępstw na terenie Niemiec nie 
unikną odpowiedzialności kar-
nej w Polsce. 18 czerwca usłyszeli 
zarzuty kradzieży z włamaniem, 
natomiast w piątek 19 czerwca 
Sąd Rejonowy w Sulęcinie aresz-
tował ich na trzy miesiące. Za 
popełnione przestępstwa grozi 
obydwu podejrzanym kara po-
zbawienia wolności do lat 10.

998
Wypadek w Boczowie
Do Stanowiska Kierowania Ko-
mendy Straży Pożarnej w Sulę-
cinie wpłynęło zgłoszenie o wy-
padku drogowym w Boczowie. 
Po dojeździe zastępów straży 
pożarnej zastano dwa rozbite 
pojazdy, które zderzyły się czo-
łowo. Poszkodowanemu kierow-
cy pomocy medycznej udzielił 
ZRM i został on odwieziony do 
szpitala w Słubicach. Działania 
ratowników polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu akumulatora oraz ze-
braniu z drogi elementów karo-
serii i płynów eksploatacyjnych.

Czołówka w Brzozówce
Z kolei do innego zderzenia 
czołowego doszło 15 czerwca 
w miejscowości Brzozówka. Do 
działań wysłano zastępy z Sulęci-
na i Krzeszyc.  Na miejscu zdarze-
nia zastano dwa pojazdy w odle-
głości 100 metrów od siebie na 
poboczu drogi powiatowej (kie-
rujący zjechali z drogi krajowej 
22). Kierujący nie odnieśli obra-
żeń, dodatkowo pojazdem Da-
ewoo podróżowała dziewczyn-
ka, która miała widoczne otarcia 
od pasów bezpieczeństwa i była 
zdenerwowana. Działania ratow-
ników polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, udzieleniu 
pomocy dziewczynce (wsparcie 
psychiczne) i przekazaniu jej 
zespołowi PRM oraz odłączeniu 
akumulatorów w pojazdach.

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

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

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

oraz  www.strazsulecin.pl
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dalszych zmagań, tym razem 
konkurencji sportowych, które 
przygotowała Druhna AKO. Prze-
ciąganie liny, rzuty piłeczkami 
do tarczy Arenberga, konkurs 
na najładniejszy obraz malowa-
ny farbami, wyścigi w workach 
itd. Na wszystkich uczestników 
czekały nagrody, od zabawek , 
pluszaków, gier planszowych, 

po różnego rodzaju zestawy 
wędkarskie oraz wędki. W mię-
dzyczasie przy asekuracji harce-
rzy dzieci mogły pozjeżdżać na 
linach przygotowanych przez  „3 
DSH RED ONE” Sulęcin.
To był piękny, słoneczny dzień. 
Warto dodać także zadowolenie 
naszych pociech, uśmiechy na 
twarzach, pozytywne komenta-
rze, dobry humor towarzyszący 
im przez całą imprezę. Za rok 

życzylibyśmy sobie takiej samej 
pogody, takiego samego zorga-
nizowania, takiej samej frekwen-
cji, i takiego samego zaangażo-
wania.
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom oraz osobom za-
angażowanym w zorganizowa-
nie pikniku za udzieloną pomoc.

Tekst  i foto: 
Bogdan Kułaczkowski

Dzień dziecka nad jeziorem Trzecim

>> cd. ze s. 17

RYBY MAJĄ GŁOS

Nad brzegiem tego malownicze-
go akwenu stawiło się dziesięciu 
zawodników wraz z opiekuna-
mi, rodzicami. Zawody trwały 
2,5 godz. Po zważeniu rybki w 
dobrej kondycji powróciły z po-
wrotem do jeziora. Po sportowej 
rywalizacji dzieci i opiekunowie 
zaproszeni zostali do wspólnego 
pieczenia kiełbasek. Na zakoń-
czenie turnieju uczestnicy zapo-
znali się z końcową klasyfikacją 
oraz otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a zwycięzcy puchary.

SULĘCIN

Zawody dla najmłodszych
21 czerwca 2015r., odbył się po raz pierwszy „Mini Turniej Szkółki Wędkarskiej Linek Kroczek”, 
a areną zmagań początkujących wędkarzy było Jez. Trzecie (Owiecko Duże) położone 2,5 
km od wsi Miechów. 

Wyniki zawodów: 
1. Klaudia Kułacz-
kowska – 1830 pkt.; 
2. Ada Gajewska 
– 1470 pkt.; 3. Ka-
mil Melanowicz – 
1360 pkt.; 4. Jakub 
Wit – 1080 pkt.; 5. 
Maja Klimczak – 
810 pkt.; 6. Patryk 
Śmiecikowski – 640 
pkt.; 7. Roksana Lorenz – 580 
pkt.; 8. Zuzanna Ścieszka – 470 
pkt.; 9. Piotr Lorenz – 470 pkt.; 

10. Maciej Zając.
  

Tekst: Bogdan Kułaczkowski 
Foto: Judyta Kułaczkowska

Stanica o powierzchni użytkowej 
180,72 m² i kubaturze 900,00 m³. 
posiada oświetlony i wydzielony 
teren dla samochodów osobo-
wych, zbiornik na ścieki komu-
nalne, jak również utwardzony 
plac, funkcjonalnie powiązany z 
istniejącym ciągiem komunika-
cyjnym w sąsiedztwie. Wewnątrz 
wyposażona jest w sanitariaty i 
zaplecze kuchenne. Powierzch-
nia zabudowy wynosi 200,00 m².
Projekt obejmujący również bu-
dowę odcinka drogi do miejsco-
wości o długości 1000 m został 
sfinansowany z Europejskiego 

SŁOŃSK - POLNE

Otwarcie stanicy rybackiej w Polne
13 czerwca br. w  miejscowości Polne w gminie Słońsk, 
oddano do użytku nowo wybudowaną stanicę rybacką. 

Funduszu Rybackiego „Przyjazne 
krajobrazy Nowej Ameryki - etap 
I -miejscowość Polne” w kwocie 
600 tysięcy złotych, w tym pra-
wie 400 tysięcy złotych stanowi-
ło dofinansowanie. Środki na re-
alizację tej inwestycji pochodziły 
ze środków Starostwa Powiato-
wego w Sulęcinie oraz z gminy 
Słońsk.
Rozpoczęta o godz. 16:00 uro-
czystość zakończyła się zabawą 
wiejską która trwała do późnych 
godzin nocnych.

Red. na podst.: www.slonsk.pl

Wójt Janusz Krzyśków poka-
zał gościowi gminę oraz Słońsk 
przedstawiając problemy z jaki-
mi się ona boryka. Na spotkaniu 
omówiono kwestie melioracji i 
ochrony przeciwpowodziowej 
oraz szkód wyrządzanych przez 
bobry, kwestie funkcjonowania 

SŁOŃSK 

Wojedowa w gminie Słońsk
16 czerwca br. gminę Słońsk odwiedziła wojewoda lu-
buski Katarzyna Osos.

na terenie gminy Parku Naro-
dowego Ujście Warty oraz kwe-
stie związane z przebiegiem 
przez Słońsk drogi krajowej nr 
22.
    
   Red.
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PRZYJE¯D¯AMY I ODBIERAMY

- indywidualne wielobranżowe 
projekty budowlane

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

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

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

Lipiec
13.07-19.07 – Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
20.07-26.07 – Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3A w Sulęcinie 
27.07-02.08 – EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
Sierpień
03.08-09.08 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
10.08-16.08 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie

Która apteka czynna?

Sulęcin, ul. Pineckiego 
1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

Na czele komitetu stanęli Hen-
ryk Gardziejewski i Jan Zabo-
rowski. Na początku czerwca 
komitet złożył oficjalne pismo 
skierowane do burmistrza Sulę-
cina Dariusza Ejcharta. Czytamy 
w nim, że w okresie powojennym 
w Sulęcinie istniał kryty basen z 
łaźnią przy ul. Chrobrego i kąpie-
lisko miejskie w miejscu, gdzie 
obecnie jest stawek na Winnej 
Górze. Niestety, w wyniku zanie-
dbań ówczesnych władz basen 
został bezpowrotnie zniszczony, 
a kąpielisko zapomniane.
W związku z tym, że najbliższe 
kąpielisko znajduje się ok. 6 km 
od Sulęcina, a w mieście nie ma 
basenu, w imieniu mieszkańców 
gminy, społecznicy domagają się 
przywrócenia kąpieliska i budo-
wy w jego okolicach plaży, placu 
zabaw i siłowni. Uważają, że było-
by to idealne miejsce do rekreacji 
dla mieszkańców Sulęcina, gdzie 
można przyjść, rozpalić grilla i po 
prostu odpocząć. Odremontowa-
ny amfiteatr służyłby harcerzom 
w czasie zbiórek oraz okoliczno-
ściowym występom. By nie być 
gołosłownym, inicjatorzy złożyli 
w gminie aż 7200 podpisów, gło-
sów poparcia dla odbudowy ką-
pieliska, które zebrał niezawodny 
w podobnych przypadkach Jan 
Zaborowski. 

Na przeszkodzie jak zwykle 
kasa…

Udało nam się dotrzeć do pisem-
nej odpowiedzi burmistrza Dariu-
sza Ejcharta w sprawie budowy 
kąpieliska. Na wstępie dziękuje 
on za cenną inicjatywę. Niestety, 
szybko też sprowadza społecz-
ników na ziemię, informując o 
pustej kasie w gminie. Twierdzi, 

że w chwili obecnej gmina nawet 
nie znalazłaby środków na pokry-
cie wkładu własnego w przypad-
ku zewnętrznej dotacji na inwe-
stycję. Poza tym, na razie nie ma 
nawet odpowiednich konkursów 
dotacyjnych, w których gmina 
mogłaby starać się o pieniądze 
na kąpielisko. Burmistrz zapew-

nił jednak, że w razie pojawienia 
się takich możliwości i popra-
wy sytuacji finansowej gminy, z 
pewnością powróci do tematu 
odbudowy kąpieliska na Winnej 
Górze.

Adam Piotrowski
 Fot: Facebook.com/kapielisko-

miejskiesulecin

Apteki pełnią dyżur w czasie nocnym od poniedziałku 
do piątku od  21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę 
w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.

SULĘCIN

Kąpielisko w mieście? Czemu nie!
W Sulęcinie powstał Społeczny Komitet Odbudowy Kąpieliska, który domaga się 
od władz miasta, by oczyścić, zagospodarować i przywrócić kąpielisko na Winnej 
Górze oraz stworzyć przy nim infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Widok na kąpielisko w Sulęcinie w 1907 r. 
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