
DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15

Sulęcin, ul. Pineckiego 1
JUŻ OTWARTA!

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

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 295*

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.zielonagora.proficredit.pl

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

bez BIK-u; dojazd do klienta

696 031 474

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

Marek Zaręba skazany
za branie łapówek

REKLAMA
511 225 133
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SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

REGION – To porażka ufności w sprawiedliwość sądownictwa 
w Polsce – komentuje wyrok w swojej sprawie Marek Zaręba

Sprawa sięga 2001 i 2002 roku. W 
marcu br. sąd pierwszej instancji 
stwierdził, że w tych latach Marek 
Zaręba dwukrotnie przyjął korzy-
ści majątkowe w wysokości 3600 
zł i 4200 zł od firmy związanej z 
rynkiem medycznym. M. Zaręba 
bronił się, że nie były to łapówki, 
tylko zapłata za napisanie pracy, 
a całą sumę i tak przeznaczył na 
klub Stal Sulęcin. Sąd nie przyjął 

Sąd Okręgowy w Gorzowie uznał, że radny sejmiku i wi-
cedyrektor sulęcińskiego szpitala Marek Zaręba przyjął 
korzyści majątkowe i skazał go na rok i cztery miesiące 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. 

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

CENTRUM
SKLEPY

Szyk Wenus
Sulęcin
ul. Kościuszki 26

wysoka jakość;
konkurencyjne ceny

tych wyjaśnień za wiarygodne 
i skazał M. Zarębę na karę po-
zbawienia wolności przez rok i 4 
miesiące w zawieszeniu na 3 lata. 
Zarówno Zaręba, jak i prokurator 
złożyli apelację od wyroku. Dru-
ga rozprawa odbyła się 24 lipca. 

Dodatkowa kara
M. Zarębę bronił mec. Jerzy Sy-
nowiec. Wnosił on o uniewinnie-

SULĘCIN 

W mieście 
powstaną 
nowe miej-
sca pracy

Plotki o tym, że jest firma chcą-
ca zainwestować duży kapitał 
w Sulęcinie krążyły już od ja-
kiegoś czasu. Na początku lipca 

To już fakt. W Sulęcinie 
powstanie nowy, duży 
zakład pracy. Docelowo 
zatrudnienie w nim znaj-
dzie nawet 500 osób!

>> cd. na s. 6

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

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

TANIEJ NIE ZNAJDZIESZ !

-20

KUCHNIE NA WYMIAR

DO 7 WRZEŚNIA
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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........................................................
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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:
dom w Pniowie
działka przy ul. Miodowej
gospodarstwo rolne - Trzemesz-
no
7 działek budowlanych w Lub-
niewicach
dom bliźniak w Lubniewicach
dom w Ostrowiu
mieszkanie w Świerczowie
mieszkanie w Sulęcinie ul. Ko-
ściuszki
domy szeregowe - Sulęcin ul. 
Młynarska
pawilon handlowy ul. Żerom-
skiego

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

Do wynajęcia:
hala handlowa 300m w Sulęci-
nie
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,

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

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

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

PRACA

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

Sprzedam działkę rolno-
budowlaną w Sulęcinie o 
powierzchn 8 arów. 
Tel. 722 139 072

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

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

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

Politycy pod lupą

Zgodnie z zapowiedzią w po-
przednim numerze Przekroju 
dziś na celownik trafią kolej-
ni pretendenci do stołków na 
Wiejskiej. Postaram się krótko 
przedstawić charakterystykę 
Zbigniewa Stonogi i ruchu 
frankowiczów.
Gwiazda jednego sezonu? 
Mąciciel? Polityczny awantur-
nik? Wszystkie te stwierdzenia 
pasują do Zbigniewa Stono-
gi. Z wykształcenia tokarz, w 
przeszłości był współpracow-
nikiem Samoobrony. Częsty 
klient prokurator i sądów (tyl-
ko w prokuraturach i sądach 
w Warszawie miał 140 różnych 
spraw). Szczyt popularności 
osiągnął, gdy opublikował 
na swoim profilu na Facebo-
oku kserokopie akt z afery 
podsłuchowej. Wtedy uwagę 
zwróciła na niego cała Polska, 
a ten wykorzystał to skrzętnie 
wygłaszając przez ekran tele-
wizora mniej lub bardziej ab-
surdalne opinie. Okrzyknął się 
drugim po Kukizie „antysyte-
mowcem” i zapowiedział start 
w wyborach parlamentarnych 
na jesieni. Teraz jeździ po całej 
Polsce, spotyka się ze swoimi 
zwolennikami i szuka następ-
nych. Jak na razie jednak sam 
wystartować do Sejmu nie 
może, ponieważ został skaza-
ny prawomocnym wyrokiem 
na rok więzienia za oszustwo 

Politykierów nam nie brak... cd.
(sprzedał auto jednej z klientek 
swojego komisu w Warszawie 
i… nie oddał jej pieniędzy). 30 
sierpnia Stonoga ma się stawić 
do więzienia na warszawskiej 
Białołęce. Jeżeli tego nie zrobi, 
pomóc w tym ma mu policja. W 
akcie desperacji napisał do pre-
zydenta Andrzeja Dudy apel 
o ułaskawienie i dzięki temu 
możliwość startu w wyborach. 
Wiarygodność Zbigniewa Sto-
nogi jest dość wątpliwa. 16 
wyroków skazujących w ostat-
nich latach raczej nie świadczy, 
jak twierdzi Stonoga, o spisku 
sędziów, tylko o jego przestęp-
czej naturze. Pomysły i opinie 
byłego członka Samoobrony 
mają nieraz charakter anarchi-
styczny, co pewnie niektórym 
może się podobać. Czy po-
trzebny nam jednak w Sejmie 
kolejny krzykacz?
Do Sejmu chcieli swoich przed-
stawicieli wprowadzić rów-
nież „frankowicze”, czyli oso-
by, które zaciągnęły kredyty 
mieszkaniowe we frankach 
szwajcarskich zanim jego kurs 
poszybował ostro w górę. Sza-
cuje się, że może to być nawet 
700 tys. osób. Oprócz zapo-
wiedzi wystawienia „swoich 
ludzi” na listach PiSu i Kukiza 
chcieli stworzyć własną listę 
wyborczą. Wszystko po to, by 
mogli sami zadbać w Sejmie 
o zakończenie „bezprawnych 
działań banków”. Trochę im 
jednak posłowie wytrącili oręż 

z ręki przyjmując w zeszłym 
tygodniu ustawę o pomocy 
frankowiczom. Zgodnie z jej 
zapisami, jeżeli frankowicz 
zdecyduje się przewaluto-
wać kredyt na złote, to bank 
umorzy aż 90 proc. różnicy 
pomiędzy wartością kredytu 
we frankach a potencjalnym 
kredytem w złotych. Decyzja 
posłów miała charakter po-
pulistyczny, trochę kłopotli-
wy dla banków (ich notowa-
nia na giełdzie poleciały na 
łeb, na szyję), ale niewątpli-
wie pozbawiła wielu polity-
kom punktów w programach 
wyborczych.
Wybory już wkrótce. Warto 
przede wszystkim się na nie 
wybrać. Nie pozwólmy, by to 
inni decydowali o tym, w ja-
kim kraju przyjdzie nam żyć. 
A jak już pójdziemy do urny, 
niech rządzi zdrowy rozsądek.

Firma P.H.U. 
SAW – SERVICE zatrudni:
ELEKTRYKÓW I HYDRAU-
LIKÓW
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZY-
KA NIEMIECKIEGO
Cv proszę wysyłać na 
e-mail: 
wolfgang.steinhauer@
ok.de
Kontakt: 508 218 903
+49 174 96 28 188

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 1300 m3 w 
Ośnie Lubuskim. Cena do 
uzgodnienia.
Tel. 609 495 882
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne 
Sulęcin 2015

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

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców powiatu Su-
lęcińskiego oraz gminy Sulęcin, a 
także turystów do udziału w Do-
żynkach Powiatowo – Gmin-
nych, które odbędą się 30 sierp-
nia 2015 roku w Sulęcinie.
Z okazji tegorocznego Święta 
Plonów organizatorzy przygo-
towują szereg atrakcji, które 
odbywać się będą na obiektach 
sportowych przy ul. Moniuszki 2. 
Obchody rozpocznie przemarsz 
korowodu dożynkowego z placu 
przy Sulęcińskim Ośrodku Kultu-
ry na płytę boiska asfaltowego, 
gdzie celebrowana będzie Msza 
św. dziękczynna w intencji rolni-
ków. Następnie zaprezentowany 
zostanie ceremoniał dożynkowy. 
W programie przewidziano kon-

cert z dedykacją dla rolników w 
wykonaniu zespołu OBRZANIE, 
Orkiestry Dętej OSP Grochowo, 
artystów SOK oraz pokaz tańca 
towarzyskiego przygotowany 
przez podopiecznych Szkoły Tań-
ca WIKTOR. Ponadto podczas ob-
chodów tegorocznych Dożynek 
będzie można obejrzeć wystawy 
rękodzieła ludowego, plonów 
działkowych oraz maszyn rolni-
czych, a także wystawę fotografii 
„praca na roli”. Z myślą o naj-
młodszych uczestnikach Święta 
Plonów przygotowane zostaną 
gry i zabawy tematyczne. Cieka-
wym punktem programu będzie 
Turniej Sołectw „O złoty kłos 
Burmistrza”, podczas którego 
będzie można obejrzeć zmaga-
nia drużyn sołeckich. Na barw-
nych stoiskach przygotowanych 
między innymi przez sołectwa 
i stowarzyszenia będzie moż-
na nabyć przetwory wykonane 
przez gospodynie oraz spróbo-
wać tradycyjnego polskiego ja-

dła. Ponadto podczas Dożynek 
Powiatowo – Gminnych odbę-
dzie się wielkie wspólne śpiewa-
nie w ramach Biesiady Dożynko-
wej oraz koncert „Piosenka jest 
dobra na wszystko”. Na scenie 
zaprezentują się artyści Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury oraz 
zespół „Słowianki” z GOK w Lub-
niewicach. Atrakcją wieczoru 
będzie Kabaretowy Dobry Wie-
czór w wykonaniu kabaretów: 
FRUUU… oraz ZALOTKA. Ob-
chody Święta Plonów zakończy 
dożynkowe disco z DJ-em.
Szczegółowe informacje oraz 
program imprezy można znaleźć 
na oficjalnej stronie miasta www.
sulecin.pl .

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Miejski w Sulęcinie

LUBNIEWICE

Jak węgorz zażywał rozrywki

Zjeżdżalnia Bal-
bina od wielu 
lat daje radość 
rzeszom dzieci i 
dorosłych, któ-
rzy wypoczy-
wają na lubnie-
wickiej plaży 
miejskiej nad 
jeziorem Lu-
biąż. Co praw-
da jakiś czas 
temu jakiś zły człowiek (mam na-
dzieję, że to czyta) ukradł silnik 
i trzeba było kupić nowy, ale od 
tego czasu wszystko było w po-
rządku. Urzędnicy zaniepoili się 
jednak, czy to nie podobne zda-
rzenie unieruchomiło zjeżdżal-
nię. Okazało się jednak, że silnik 
jest na miejscu, a pozostałe urzą-
dzenia nie wyglądały na uszko-
dzone. Jakież było zdziwienie 

- Nie działa zjeżdżalnia na plaży miejskiej! Balbina się 
zepsuła! Ktoś znów ukradł silnik! Zepsuli wodną atrak-
cję – takie sygnały docierały do pracowników Urzędu 
Miejskiego w Lubniewicach i do burmistrza w jeden z 
gorących sierpniowych weekendów.

wszystkich, gdy okazało się, że 
po demontażu silnika w środku 
maszynerii odnaleziono ogrom-
nego węgorza. Może psotnik 
też chciał zjechać na ślizgawce? 
Z całą pewnością jednak, to on 
był powodem unieruchomienia 
zjeżdżalni. Śpieszymy więc za-
wiadomić, że Balbina w Lubnie-
wicach jest już czynna. 

Red. 
Fot. Tomasz Jaskuła

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
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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!

RADOSNY POWRÓT DO SZKOŁY   
W SKLEPACH GAMA

poluB nas na faceBooku!

www.faceBook.com/spolemsulecIn

moc aTrakcjI, nIespodzIankI, 
meGa promocje, super naGrody:            

klockI leGo I duplo, plecakI I walIzkI 4f, 
lalkI BarBIe, TaczkI

1 września zapraszamy na wielką loterię 
w sklepie GAMA – KOPERNIK

Lubuskie bez dopalaczy 
- otwarcie kampanii

Spotkania edukacyjne zaczęły 
się w sierpniu w miejscach odpo-
czynku dzieci i młodzieży na kolo-
niach, półkoloniach i obozach.

Pierwsze działania na Wood-
stocku

Inspektorzy lubuskich Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznych oprócz 
kontroli prowadzili pogadanki  
o zagrożeniach wynikających z 
zażywania dopalaczy. Docierali 
do młodych ludzi poprzez ulotki  
z informacjami o tym, jak ustrzec 
się niebezpieczeństwa. 

Powstał specjalny spot telewi-
zyjny (https://www.youtube.com/
watch?v=RY1iZbKPLp8), którego 
celem jest promowanie prawi-
dłowych zachowań. Akcję wspo-
mógł swoim wizerunkiem Bartosz 
Zmarzlik – żużlowiec Stali Gorzów.  
Spot był puszczany na Przystan-
ku Woodstock. Będą prowadzone 
rozmowy, aby emitowany był tak-
że w lubuskich kinach przed pro-
jekcjami filmów.

Kampania również w szkołach
Wojewoda Lubuski Katarzyna 

Osos, zapowiadając kampanię, 
podkreśla, że będzie ona długoter-
minowa. We wrześniu ruszy druga 
edycja działań, które tym razem 
będą prowadzone w ośrodkach 
edukacyjnych. Akcją zostaną ob-

jęte wszystkie placówki oświato-
we, w których będą organizowane 
spotkania dla uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Do szkół udadzą 
się inspektorzy sanitarni, lekarze i 
działacze Monaru. Zadania zapla-
nowane w ramach kampanii będą 
służyć profilaktyce i edukacji.

Psychiatra dr Mariusz Król pod-
kreśla, że najwięcej zatruć dotyczy 
chłopców i młodych mężczyzn. 
- Dopalacze doprowadzają do za-
burzeń psychicznych, co skutkuje 
dużą ilością popełnianych samo-
bójstw – mówi lekarz. – Bardzo 
duży problem mogą powodować 
także lekarstwa na alergię lub 
przeciwkaszlowe, one też zawiera-
ją środki odurzające i mogą działać 
toksycznie.

Wyróżnia się dwa modele za-
chowań po zażyciu dopalaczy:

Majaczenia – człowiek jest zagu-
biony, nie wie jak się nazywa, ile 
ma lat, gdzie jest, ma zaburzenia 
świadomości.

Objawy podobne do schizofre-
nii – osoba ma świadomość, wie 
jak się nazywa, gdzie jest, ale ma 
halucynacje, omamy, jest agre-
sywna i pobudzona, ma podwyż-
szoną temperaturę ciała, która 
może powodować uszkodzenia 
organów wewnętrznych. Leczenie 
objawowe jest trudne i twa długo.

Rozpoczęcie szerokiej akcji edukacyjno - profilaktycznej 
skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale 
także do rodziców i nauczycieli zapowiedziała Woje-
woda Lubuski Katarzyna Osos. Będą spotkania na kolo-
niach i obozach, a od września w szkołach.

- 21. Przystanek Woodstock 
był bezpieczny, jak na tak dużą 
skalę wydarzenia – powiedzia-
ła Wojewoda Lubuski Katarzyna 
Osos. Wojewoda podkreśliła bar-
dzo dobrą współpracę wszyst-
kich służb, organizatora i władz 
Kostrzyna nad Odrą podczas za-
bezpieczania przedsięwzięcia.  
- Będziemy się spotykać, aby prze-
analizować wnioski z zabezpiecze-
nia festiwalu – dodała Wojewoda.

Wspólne kontrole prowadzili 
przedstawiciele Policji, Inspekcji 
Transportu Drogowego, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Straży Gra-
nicznej, Wojska i Żandarmerii Woj-
skowej. Ta współpraca sprawiła, że 
po raz kolejny zagwarantowano 
bezpieczeństwo uczestnikom fe-
stiwalu.

W porównaniu do lat poprzed-
nich odnotowano mniej incyden-
tów na kolei. Nie było problemów  
(w porównaniu z rokiem poprzed-
nim) z wyjazdami pociągów PKP. 
Komunikacja ta była lepiej zorgani-
zowana, pasażerowie mieli dostęp 
do informacji o odjazdach pocią-
gów.

Lubuska Policja realizowa-
ła działania podczas Wood-
stocku pod nazwą 2xT: troska  
i tolerancja. Przy zabezpie-
czaniu imprezy było zaanga-
żowanych 1232 policjantów.  
Codziennie prowadzona była 
akcja trzeźwy kierowca. Odno-
towano znaczny spadek nie-
trzeźwych kierujących oraz 
wykroczeń w ruchu drogowym. Kon-

Bezpieczny Woodstock 2015
Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych  
za bezpieczeństwo w regionie podsumowują działania na Festiwalu Przystanek Wood-
stock, który odbył się w Kostrzynie nad Odrą. 

trole trzeźwości prowadzone były  
w 4 całodobowych punktach. 
Skontrolowano 32 tys. osób.

Podczas trwania imprezy nie do-
szło do zdarzeń mających wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne.  
Nie było także zdarzeń na akwe-
nach.

W trakcie trwania festiwalu służ-
by WOŚP, służby zabezpieczenia 
miasta i jednostki systemu PRM nie 
zgłaszały zakłóceń w działaniach. 
Interwencje medyczne były reali-
zowane na bieżąco.

Aktywność służb oraz prowa-
dzone akcje profilaktyczne skutko-
wały ujęciem większej liczby osób 
posiadających środki odurzające.

Dzięki większej ilości parkingów, 
nie stwierdzono problemów z „kor-
kowaniem” miasta.

Większe zainteresowanie niż w 
latach ubiegłych było oddawa-
niem krwi. Zebrano 714 litrów krwi,  
w ubiegłym roku było to 598 litrów.

W spotkaniu podsumowującym 
działania na rzecz bezpieczeństwa 

uczestników Festiwalu Przystanek 
Woodstock uczestniczyli: Woje-
woda Lubuski Katarzyna Osos, 
Burmistrz Kostrzyna nad Odrą 
Andrzej Kunt, Zastępca Lubu-
skiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarnego  
w Gorzowie Wlkp. Jolanta Mu-
siała, Zastępca Komendanta 
Zielonogórskiego Oddziału SOK  
Grzegorz Ławrynowicz, Lubuski 
Komendant Wojewódzki PSP st. 
bryg. Hubert Harasimowicz, Za-
stępca Lubuskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Transportu Dro-
gowego Mirosław Jesiołkiewicz,  
I Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gorzowie 
Wlkp. inspektor Sebastian Bana-
szak oraz Waldemar Kaak, Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego LUW.

Według danych Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
na Woodstocku bawiło się w tym 
roku 210 tys. osób.
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Rzeźbili i malowali w Torzymiu
TORZYM

10 rzeźbiarzy i 5 malarek z całej 
Polski przybyło do naszej miej-
scowości, by wraz z organizato-
rem - Torzymskim Ośrodkiem 
Kultury stworzyć coś pięknego 
i wyjątkowego. W tym roku jak 
mówi dyrektor TOK Andrzej 
Kuchnio  tworzono tzw. witacze, 
czyli okazałe rzeźby sięgające 
4m, które po plenerze zostaną 
umieszczone na każdym wjeź-
dzie do miasta i będą witać za-
równo gości jak i przejezdnych. 
Poza tak sporymi dziełami po-
wstało jeszcze kilka mniejszych, 
które upięknią naszą gminę. 
Przez cały czas trwania pleneru 
artyści prowadzili dla wszystkich 
chętnych kursy. Pokazywali w 
jaki sposób rzeźbić i malować, 
jak wykorzystywać techniki pra-
cy z dłutem, z pilarką, jak dobie-
rać barwy i jak robić to wszystko 
w sposób efektywny oraz bez-
pieczny. Organizator poza ma-
lowaniem na płótnie, które było 
skierowane przede wszystkim 
do dzieci, zorganizował dwu-
krotnie możliwość malowania na 
koszulkach specjalnymi trwały-
mi farbami. Każdy z uczestników, 
który zjawił się i chciał pomalo-

Po raz kolejny Placem Wolności w Torzymiu zawładnął warkot pił mechanicznych, stukot drewnianych pobijaków oraz zapach farb i terpen-
tyny. Był to znak, że w Torzymiu odbywały się II Międzynarodowe Plenerowe Warsztaty Malarsko Rzeźbiarskie. 

wać dostawał za darmo od or-
ganizatora koszulkę, płótno oraz 
niezbędne przybory by stworzyć 
swoje unikalne arcydzieło. 
Panie malarki natomiast uwiecz-
niały torzymską architekturę 
oraz aspekty naszej przyrody. 
Całość przedsięwzięcia trwała 
10 dni i miała swój finał 3 lipca 
na Placu Wolności, gdzie miało 
miejsce uroczyste zakończenie 

pleneru wraz z poplenerową wystawą rzeźb i obra-
zów oraz zabawą taneczną pod chmurką.
Torzymski Ośrodek Kultury jako główny organizator 
pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
w większym lub mniejszym stopniu mieli swój udział 
w plenerze a w szczególności pracownikom Torzym-
skiego Ośrodka Kultury oraz paniom świetliczankom 
za wspaniałą pracę, zaangażowanie oraz serce wło-
żone w plener. Podziękowania należą się również 
Nadleśnictwu Torzym za, jak co roku, wsparcie na-
szych kulturalnych działań, firmie DRAKA Dariusza 

Raszewskiego za pomoc w transporcie materia-
łu drzewnego na rzeźby, Zajazdowi Chrobry za 
ugoszczenie naszych artystów, Firmie PORT 2000 i 
innym mniejszym sponsorom bez których plener 
nie miał by tak wysokiego poziomu zarówno arty-
stycznego jak i kulturalnego.

Tekst i foto. Przemysław Milczarek
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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

nie swojego klienta twierdząc, 
że zebrany materiał dowodowy 
był niewystarczający, a samo 
postępowanie powinno być 
umorzone ze względu na prze-
dawnienie. Prokurator zażądał 
podtrzymania wyroku i dodatko-
wo pozbawienia M. Zaręby moż-
liwości pełnienia funkcji kierow-
niczych w szpitalu.
Ostatecznie sąd apelacyjny 
uznał argumenty obrony za bez-
zasadne, podtrzymał wyrok sądu 
pierwszej instancji i dodatkowo 
wymierzył M. Zarębie karę za-
kazu pełnienia funkcji kierowni-
czych w szpitalu przez 3 lata.

Miałem czyste intencje
Marek Zaręba podkreślał w roz-
mowie z nami, że wyrok przyj-
muje z głębokim żalem. Nie 
przyznaje się do przyjęcia łapó-
wek. - Firma, której sprawa doty-
czy obraca grubymi miliardami, 
dlatego po rozstrzygnięciu jedne-
go z przetargów dla sulęcińskiego 
szpitala, do którego zresztą tylko 
oni się zgłosili, zaproponowałem, 
że może coś dorzucą się do kultu-
ry lub sportu w Sulęcinie. Zgodzili 
się pod warunkiem, że wykonam 
dla nich jakąś pracę. Dodatko-
wo umówiliśmy się, że pieniądze 
i tak trafią do klubu piłkarskiego 
Stal Sulęcin. Nie mam pojęcia, 
dlaczego sądy obu instancji nie 
przyjęły tych wyjaśnień – komen-

tuje sprawę M. Zaręba. Pytany o 
zakaz pełnienia funkcji dyrektora 
w szpitalu stwierdził, że wreszcie 
trochę odpocznie, bo praca na 
tym stanowisku to 24 godziny na 
dobę.

Wyrok jest prawomocny
Zgodnie z prawem, po tym jak 
do sejmiku województwa lubu-
skiego dotrze wyrok sądu, radni 
mają 30 dni na przeprowadzenie 
głosowania nad wygaśnięciem 
mandatu M. Zaręby. Jego miej-
sce zajmie kolejna osoba z naj-
wyższym wynikiem z listy SLD 
Lewica Razem w okręgu nr 2, 
która zdecyduje się na przyjęcie 
mandatu. 

Adam Piotrowski

Marek Zaręba skazany za branie łapówek
<<  cd. ze s. 1

Zapraszamy na XXI Sulęcińskie Święto Cyklistów!
SULĘCIN  

PROGRAM:
PIĄTEK - 18 WRZEŚNIA 2015
godz. 15.00 – 21.00 Przyjazd uczestników, akredytacja, zakwaterowa-
nie /Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1/
SOBOTA - 19 WRZEŚNIA 2015
godz. 9.00- 9.30 Dodatkowe zapisy uczestników Zjazdu Cyklistów 
(Plac Czarnieckiego)
/sugerujemy wcześniejszą rezerwację pakietów startowych dla 
uczestników/
godz. 9.30      Zbiórka wszystkich uczestników w ustalonych sekto-
rach (Plac Czarnieckiego)
godz. 10.00    Uroczysta Inauguracja Międzynarodowego Zjazdu 
Cyklistów
godz. 10.15  Start Honorowy uczestników Amatorskiego Szoso-
wego Wyścigu dla Dorosłych
godz. 10.20   Start pozostałych uczestników Zjazdu na wybrane trasy 
rowerowe
godz. 10.30   Przemarsz i przejazd cyklistów stowarzyszenia „Promyk” 
na Promenadę przy rzece Postomii
godz. 13.00 - 16.00 Powrót Cyklistów z tras rowerowych /Uroczysko  
Lubniewsko/:
Piknik turystyczno-rekreacyjny na Uroczysku Lubniewsko /par-
king leśny/
- posiłek, odpoczynek, ognisko, konkursy rekreacyjne
godz. 14.30  Rowerowy Turniej sprawnościowy o Puchar Burmistrza 
Sulęcina (Uroczysko Lubniewsko)
godz. 15.30  Wyścig w podjeżdżaniu – Uphill (uroczysko Lubniewsko)
godz. 19.00 – 24.00 Spotkanie integracyjne uczestników Między-
narodowego Zjazdu Cyklistów – Klub u Bulka:
- Pokaz multimedialny /reportaż dnia/
- Tańce i swawole
NIEDZIELA - 20 WRZEŚNIA 2015
godz. 8.00 – 9.00 Śniadanie
godz. 9.00 - 9.15 Wyjazd zorganizowanych grup na wybrane trasy 
rowerowe
godz. 11.00 Sprawnościowe zawody rowerowe dla uczniów wszyst-
kich szkół (płyta asfaltowa - stadion miejski)
godz. 11.30 Rowerowy wyścig wahadłowy na dochodzenie dla 
dorosłych uczestników zjazdu (400m) w kategorii pań, panów (bież-
nia stadionu)
godz. 13.00 Uroczyste Podsumowanie i zakończenie XXI Między-
narodowego Zjazdu Cyklistów
 (sala widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury):
- wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom: Wyścigu Szosowego, 
Wyścigu Uphill i Wyścigu wahadłowego na dochodzenie
- wręczenie nagród zwycięzcom Turniejów Sprawnościowych
- losowanie nagród rzeczowych i nagrody głównej - rowerów 
turystycznych wśród wszystkich uczestników Zjazdu /warunek – 
bezpośrednie uczestnictwo w losowaniu/
ok. godz. 15.00 pożegnanie uczestników i wyjazd do domów, 
czyli „Do Zobaczenia za rok”!

B u r m i s t r z 
Sulęcina, Su-
lęciński Ośro-
dek Kultury, 
Oddział PTTK 
„Ziemia Sulę-
cińska” oraz 
Nadleśnictwo Sulęcin mają przy-
jemność zaprosić miłośników 
turystyki rowerowej z Polski, Nie-
miec i innych krajów do udziału 
w imprezie rowerowej pn. XXI 
Międzynarodowy Zjazd Cy-
klistów, która odbędzie się w 
dniach 18 - 20 września 2015 r. 
w Sulęcinie. Oferta programo-
wa gwarantuje, że cykliści nie 
będą mieli czasu narzekać na 
nudę. Na osoby spragnione kon-
taktu z przyrodą, kochające jaz-
dę rowerem czeka około 360 km 
urokliwych tras rowerowych. Dla 
amatorów kolarstwa górskiego, 
jak i szosowego zorganizowane 
zostaną liczne imprezy towa-
rzyszące: turnieje sportowe i re-
kreacyjne z nagrodami, wyścig 
szosowy dla dorosłych, wyścig 
w podjeżdżaniu pod górę Uphill, 
koncerty i pokazy oraz spotkanie 
integracyjne w Klubie „u Bulka”.
Wielopokoleniowy charakter im-
prezy stwarza możliwość uczest-
nictwa wszystkim bez względu 
na wiek i przygotowanie kondy-
cyjne. Z radością powitamy całe 
rodziny na rowerach.
W Zjeździe mogą brać udział tu-
ryści indywidualni, jak i kluby tu-
rystyki rowerowej.
Turysto, nie czekaj! Przyłącz się 
do nas!
Bramy  Sulęcina będą szeroko 
otwarte dla cyklistów, a turyści 
mogą liczyć na życzliwość i sym-
patię jego mieszkańców.

Wszelkich informacji udzieli: 
Zbigniew Kędziora – Komandor 
Zjazdu 
Urząd Miejski w Sulęcinie
tel. kom. 691-420-739
fax: 95-755-24-78
e-mail:  zbikra@onet.pl
informacje dodatkowe - www.
sulecin.pl 

mailto:zbikra@onet.pl
http://www.sulecin.pl/
http://www.sulecin.pl/
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Wielkie święto wszystkich dzieci
TORZYM

Pomimo nieciekawej progno-
zy zapowiadającej całodzienne 
opady deszczu już przed plano-
wanym rozpoczęciem imprezy 
stadion zapełnił się dziećmi. 
Punktualnie o godz. 11-stej bur-
mistrz Ryszard Stanulewicz po 
kilku słowach wstępu przekazał 
mikrofon klaunom z Klaunolan-
dii i od tej chwili dzieci mogły 
korzystać ze wszystkich atrak-
cji przygotowanych przez or-
ganizatorów. Wszystkie dzieci, 
zarówno małe jak i te większe, 
mogły znaleźć coś dla siebie. 
Dla miłośników muzyki zaśpie-
wali laureaci V Konkursu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej. Na 
scenie wystąpiły: Sofia Jelon-
kiewicz, Karolina Kozak, Ka-
rolina Krajewska, oraz Marty-
na Bazan, zdobywczyni Grand 
Prix Konkursu. Miłośnicy sportu 
brali udział w konkurencjach 
sprawnościowych wśród któ-
rych były m.in. 3-osobowy bieg 
w spodniach, unii hokej, tor 
przeszkód, rzut do celu i inne. 
W konkurencjach nie było prze-
granych, gdyż każdy uczestnik 
otrzymywał nagrodę. Zwień-
czeniem zmagań sportowych 
był pokaz grupy karateków z 
Sulęcina z trenerem Karolem 
Buksztynowiczem na czele. 
Przyszli strażacy i policjanci mie-
li okazję poznać tajniki sprzętu 
strażackiego, jak też policyj-
nego. W zielonych namiotach 
pracownicy Nadleśnictwa To-
rzym   za pomocą koła fortuny 
sprawdzali wiadomości dzieci 
z zakresu ochrony środowiska, 
znajomości zwierząt, ptaków 
nagradzając każde dziecko eko-
logicznymi gadżetami. Klauni z 
Klaunolandii podczas 90 minu-
towego spektaklu przebrnęli z 
dziećmi przez pirackie przygo-
dy, a zasłużeni piraci otrzymali 
certyfikaty. Po całym stadionie 

chodziły dziwne kotki, pieski, tu-
dzież inne postacie, a to za spra-
wą stoiska plastycznego, gdzie 
wolontariusze z miejscowego 
Gimnazjum malowali buzie 

dzieciakom i gdzie same dzieci 
mogły wykazać się zdolnościa-
mi plastycznymi tworząc prze-
piękne rysunki. Na płycie stadio-
nu były też kolorowe dmuchane 

20 czerwiec 2015 - w kronikach Torzymia odnotowany zostanie XV Gminny Dzień Radości organizowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Torzymski Ośrodek Kultury. 

Międzyrzecz
ul. Poznańska 106

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

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

Dla STOLARZA wszystko z jednej ręki

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

• fronty meblowe
• podłogi, listwy i akcesoria
• parapety BIUROSTYL
• blaty robocze KRONOSPAN i JUAN
• elementy szaf przesuwnych
• usługa wycinania płyt na format i oklejania obrzeży
• akcesoria i okucia meblowe

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy do naszych placówek:

Więcej informacji o promocjach i konkursach na: www.bs.osno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Zamów kartę MasterCard                     
i odbierz upominek.
(promocja trwa od 20.07.2015 do 30.09.2015 r.)

Załóż lokatę w oddziałach Banku 
Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim          
i weź udział w losowaniu jednej                   
z wielu atrakcyjnych nagród, w tym 
samochodu Ford Focus.
(promocja trwa od 27.07.2015 do 10.10.2015 r.)

zamki, a każde głod-
ne i spragnione 
dziecko mogło 
posilić się przy sta-
nowiskach gastro-
nomicznych hot 
dogiem, watą cu-
krową, popcornem. 
Na zakończenie 
festynu burmistrz 
oraz pracownicy 
Nadleśnictwa wrę-
czyli zwycięzcom 
konkursu „Wio-
sna bez płomieni” 
piękne nagrody, a 
ostatnim punktem 
był konkurs „worek 
śmieci” Kto zebrał 
najwięcej śmieci 

otrzymał dużo słodyczy, a płyta 
stadionu pozostała czysta. Tak 
duże przedsięwzięcie nie mia-
łoby jednak miejsca, gdyby nie 

ludzie, którzy co roku pomagają 
przy organizacji. Cytując słowa 
Friedricha Holderlina „To pięk-
ne móc liczyć na innych, nikt 
samotnie nie zniósłby życia”. 
Dziękuję z całego serca człon-
kom komisji, pracownikom TOK, 
pracownikom OPS, opiekunom 
świetlic wiejskich, policjan-
tom z posterunku w Torzymiu, 
druhom OSP w Torzymiu, pra-
cownikom ZGKiM, pracowni-
kom Nadleśnictwa, uczniom i 
pracownikom Gimnazjum oraz 
wszystkim, którzy bezintere-
sownie przyczynili się do uśmie-
chu na twarzach dzieci.

Halina Tyliszczak
Przewodn. GKPiRPA
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W ramach współpracy prowadzonej przez 
pedagoga szkolnego Karolinę Ignato-
wicz i uczniów LO z tzw. klasy pedago-
giczno-psychologicznej, odwiedziły nas 
przedszkolaki i nauczyciele z Przedszkola 
nr 1 w Sulęcinie. Maluchy świetnie się ba-
wiły, biorąc udział w Festynie Zdrowia Wi-
taminowych Potworów zorganizowanym 
z myślą o promocji zdrowego odżywiania 
i stylu życia. Pogadanka dietetyk, Magda-
leny Cieślak i przedstawiciela Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Sulęcinie, Joanny Kubickiej,  improwiza-
cja teatralna „Na straganie” w wykonaniu 
szkolnego koła teatralnego „Bystrzaki” 
pod opieką Anny Sobieraj, przedstawie-
nie w wykonaniu przedszkolaków pt. „Di-

nek nie lubi dymu”, wspólne tańce i śpie-
wy, drobne upominki i ciepłe  życzenia 
złożone przez dyrektora szkoły Grażyne 
Sobieraj połączyły w tym szczególnym 
dniu wszystkie dzieci, które bez względu 
na wiek obchodzą swoje święto.
W ramach propagowania aktywności fi-
zycznej wśród naszych uczniów, zorgani-
zowano rozgrywki piłki siatkowej. W myśl 
zachowania parytetów w sporcie w każdej 
z drużyn reprezentujących poszczególne 
klasy musiała znaleźć się zawodniczka. 
Zwyciężyły klasy I i III technikum w zawo-
dzie technik logistyk, zdobywając puchar 
przechodni dyrektora szkoły „Chce być 
dzieckiem jak najdłużej”, a trzecie klasa IIa 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Gratula-
cje dla zwycięzców!.
Kolejną niespodzianką tego miłego dnia 
był grill i pieczone kiełbaski, które ze 
smakiem zajadali nasi uczniowie dziel-
nie wspierani przez nauczycieli. Występy 
taneczne i wokalne naszych utalentowa-
nych uczniów umilały poczęstunek. Mimo 
deszczowej pogody humory dopisywały i 
pozwoliły spędzić ten dzień  wyjątkowo.

Patrycja Gontowicz
Karina Rogowska 

Dzień dziecka w ZSLiZ.
Festyn zdrowia i niespodzianek

SULĘCIN

informację tę potwierdził nam Roman 
Dziduch, wiceprezes Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Zaznaczył jednak, że są jeszcze inne po-
tencjalne lokalizacje nad którymi inwe-
stor się zastanawiał. Ostateczna decyzja 
firmy okazała się jednak pozytywna dla 
Sulęcina.  W rozmowie z nami burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart na razie nie 
chciał zdradzić wielu informacji. – O dys-
krecję prosił inwestor. Mamy zaplanowa-
ne spotkanie we wrześniu na sesji Rady 
Miejskiej i wtedy padnie więcej szczegó-
łów – powiedział. Dowiedzieliśmy się 
tylko, że jest to firma produkcyjna zwią-
zana z przemysłem ogólno-meblarskim. 
W Sulęcinie chce zainwestować 10 mln 
euro na terenie podstrefy Kostrzyńsko-
-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Inwestycja ma być podzielona na 5 
etapów. Pierwsza hala produkcyjna zo-
stanie uruchomiona w 2017 r. Kolejne 
będą budowane do 2022 r. Teren fabry-
ki zajmie ok. 11-12 ha. Na wrześniowej 
sesji miejscy rajcy zajmą się zmianą pla-
nu zagospodarowania przestrzeni pod 
przyszłą inwestycją. 

Adam Piotrowski

W mieście po-
wstaną nowe 
miejsca pracy

<< cd. ze s. 1
W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Su-
lęcinie  świętowaliśmy dzień dziecka. Świętowali mali i duzi, radośnie, 
zdrowo i kolorowo. 
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Zbliża się koniec wakacji, a wraz z nim za-
kończyły się festyny letnie, które odbywa-
ły się w czasie wakacji w poszczególnych 
sołectwach gminy Sulęcin. W tym roku 
festyny odbyły się kolejno w Grochowie, 
Tursku, Żubrowie, Drogominie i Trze-
mesznie. Organizatorami festynów byli: 
Gmina Sulęcin, Powiat Sulęciński, Sołtysi 
i Rady Sołeckie każdej z wsi oraz Stowa-
rzyszenie „Razem Żubrów”, przy wsparciu 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. W ramach 
festynów organizowane były gry i zaba-
wy dla najmłodszych oraz konkurencje 
sprawnościowe dla dzieci, rodzin i doro-
słych. Dzieci mogły zaprezentować swoje 
umiejętności również w konkursach pla-
stycznych, w których na maluchy oprócz 
dobrej zabawy, czekało także mnóstwo 

Letnie festyny rodzinne w sołectwach
SULĘCIN  

nagród. Z kolei dorośli mogli miło spędzić 
popołudnie w towarzystwie sąsiadów i ro-
dziny, słuchając występów solistów Studia 
Piosenki SOK. Zarówno mali jak i duzi mo-
gli podziwiać pokazy sprzętu gaśniczego, 
przygotowane przez strażaków z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Sulęcinie oraz trening i pokaz karate 
kyokushin, przygotowany przez senseia 
Karola Buksztynowicza oraz członków Su-
lęcińskiej Sekcji Karate. Podczas festynów 
nie zabrakło także rozkoszy dla podniebie-
nia, w tym swojskiego bigosu, grochówki, 
dań z grilla, chleba ze smalcem domowej 
roboty i ogórkiem oraz domowych wypie-
ków. Wspólną zabawę, podczas każdego z 
festynów, kończyły wieczorne tańce. 

Tekst: Urząd Miejski w Sulęcinie

Festyn w Żubrowie
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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

Jak decyzje pana Kubiaka położyły powiat na kolana
NADESŁANO DO PRZEKROJU

Do zadłużenia powiatu przekraczają-
cego w roku 2011 kwotę ponad 20 mln 
złotych przyczyniły się decyzje podejmo-
wane przez ówczesnego starostę czyli Sta-
nisława Kubiaka. 

Zobowiązania,  które powiat w tej chwili 
musi spłacać, zostały zaciągnięte w latach: 
2007 r. w wysokości  8.200.000 zł, w 2008 
r. w wysokości 10.000.000 zł oraz w 2011 r. 
w wysokości 5.000.000 zł. Część tych kre-
dytów była tzw. ”rolowaniem długu” co 
oznacza, że na spłacenie starego długu za-
ciągane były nowe  kredyty z wydłużonym 
okresem spłaty. Oznacza to, że pomimo 
wykazywania dużych spłat rat kredyto-
wych, dług faktycznie nie malał, a wręcz 
się powiększał. Kredyty zaciągnięte w la-
tach 2007-2008 zakładały spłaty do roku 
2020, natomiast kredyt zaciągnięty w roku 
2011 zakładał spłaty do końca roku 2024. 
Sumy rat bez odsetek w kolejnych latach 
sumowały się i ich łączna kwota wynosiła 
od 1.200.000 zł do 1.900.000 zł, przy czym 
najwyższe obciążenie ratami dotyczyło lat  
2013-2021.

O tym, że powiat będzie miał problemy 
ze spłatą zadłużenia, wiedziano już w mo-
mencie zaciągania kolejnych zobowiązań, 
ponieważ mówiły o tym dokumenty pla-
nistyczne. W 2009 r. zmieniła się ustawa 
o finansach publicznych, która zakładała 
wejście w życie od 2014 r. nowego wskaź-
nika tzw. wskaźnika indywidualnej spłaty 
zobowiązań, który określa czy jednostka 
ma zdolność spłacania zobowiązań, czy 
tez nie. Dokumenty budżetowe z roku 
2010 wyraźnie wskazują, że po zaciągnię-
ciu kolejnego kredytu w roku 2011, po-
wiat nie spełnia wskaźnika w latach 2011-
2014 i po wejściu w życie nowych zapisów 
ustawy nie będzie możliwości uchwalenia 
budżetu na rok 2014. Pomimo tej wiedzy 
pan Stanisław Kubiak w budżecie na rok 
2011 zaplanował zaciągnięcie kredytu w 
wysokości 5.000.000 zł  na pokrycie defi-

cytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań, czyli kolejne rolowanie długu. 
Podjęta w tym samym czasie uchwała w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2011-2024 wyraźnie pokazywała, 
że jest problem z zachowaniem wskaźni-
ka. O tym, że pan Kubiak miał świadomość 
zagrożenia świadczą objaśnienia stano-
wiące załącznik do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej (WPF), w których wyraźnie za-
pisano, że w roku 2014 nastąpi naruszenie 
zapisów ustawy. W żadnym z dostępnych 
dokumentów dotyczących przedstawie-
nia uchwał w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu lub uchwał budżetowych, czy WPF nie 
ma śladu o tym, żeby ówczesny starosta - 
pan Kubiak informował radnych o niebez-
pieczeństwie wiążącym się  z zaciąganiem 
i rolowaniem długów.

Dodatkowym czynnikiem  wpływają-
cym na sytuację finansową powiatu jest 
planowanie przez pana Kubiaka fikcyj-
nych dochodów w  budżecie roku 2011, 
które zawyżone zostały o 47 mln zł. Był 
to rok, w którym planowano zaciągnię-
cie ostatniego kredytu i dane zawierające 
takie zawyżone dochody były przedsta-
wiane do analizy sytuacji finansowej po-
wiatu. Z planowanych przez pana Kubiaka 
ponad 86 mln dochodów do końca 2011 r. 
wpłynęło jedynie 39 mln. Jak przyznał pan 
Kubiak, takie dochody były wykazywane 
świadomie, żeby pokazać, że powiat może 
występować o środki unijne. Środki unijne 
oczywiście nie wpłynęły na rachunek po-
wiatu, natomiast wykonanie dochodów 
do zakładanego pierwotnego planu wy-
niosło zaledwie 45%. Zadłużenie powia-
tu do wykonanych dochodów na koniec 
2011 r. wyniosło 51%.

Warto zauważyć, że projekt budżetu 
na rok 2011 przedłożony do zaopinio-
wania Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej w Zielonej Górze zakładał dochody 
w wysokości  niecałe 43 mln zł i zacią-

gnięcie kredytu w wysokości 2,5 mln zł, 
natomiast już na sesji, na której uchwa-
lano budżet, pan Kubiak jako starosta 
złożył wniosek o wprowadzenie auto-
poprawek, w których m.in. zawyżono  
dochody o prawie 50 mln zł i zwięk-
szono kwotę planowanego kredytu do 
5 mln zł. Autopoprawki zostały przedsta-
wione pozostałym członkom Zarządu do-
piero w dniu sesji, czyli 30 grudnia 2010 
r. i nie podlegały opiniowaniu przez RIO.

O tym, że sytuacja powiatu jest bardzo 
trudna okazało się już w 2012 roku, kiedy 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
negatywną opinię o WPF na lata 2013-
2024 ze względu na niespełnianie wskaź-
nika indywidualnej spłaty w latach 2013-
2017. Nie można było uchwalić budżetu 
na rok 2013.

Konieczne stało się przeprowadzenie 
restrukturyzacji zadłużenia powiatu, po-
legające na przesunięciu spłat rat kredy-
towych  nie wydłużając okresu ich spłaty, 
ani nie zaciągając nowych kredytów. Jed-
nocześnie w 2013 roku Dariusz Ejchart 
pełniący wówczas funkcję starosty, podjął 
decyzję o wcześniejszej spłacie części zo-
bowiązań. W 2013 r. spłacono zadłużenie 
w wysokości 2.090.000 zł natomiast w 
2014 r. wykupione zostały obligacje któ-
rych pierwotny wykup planowany był na 
rok 2015 w wysokości 400 tys. zł.

W czasie, kiedy Starostą był Dariusz 
Ejchart (lata 2012-2014) spłacono zadłu-
żenie powiatu w łącznej kwocie ponad 
5.600.000 zł, w tym 3.330.000 zł  rat oraz 
odsetki w wysokości ponad 2 mln zł. Po-
zwoliło to na obniżenie zadłużenia z po-
nad 20 mln zł w roku 2011 do 16.860.000 
zł na koniec 2014 r., co stanowi 40% wyko-
nanych dochodów.

Podjęte działania, przy tak ogromnym 
zadłużeniu powiatu, okazały się niewy-
starczające i pomimo najlepszego od 
pięciu lat wykonania budżetu powiatu 

za rok 2014 obecne władze znowu muszą 
zmierzyć się z próbą rozłożenia spłat w 
wielkościach możliwych do udźwignięcia 
w budżecie. Problemem jest zmiana obo-
wiązujących przepisów, która nie pozwala 
na wzięcie kolejnego kredytu na spłatę 
zaciągniętych już długów. Konieczne są 
dalsze oszczędności w budżecie, głównie 
na wydatkach bieżących oraz negocjacje 
z bankami w sprawie zmian harmonogra-
mów spłat. Prawdopodobnie konieczne 
stanie się wydłużenie okresów kredyto-
wania poza rok 2024.

Decyzje podejmowane przez pana Ku-
biaka w latach 2007-2011 wpływają nega-
tywnie na funkcjonowanie całego powia-
tu i jego mieszkańców. Konieczność spłat 
zaciągniętych kredytów przez kolejne 
kilkanaście lat zmusza kolejne zarządy do 
oszczędzania i szukania środków z docho-
dów własnych powiatu na kolejne raty i 
wykup obligacji.

Wolne środki, którymi chwali się pan 
Kubiak w wysokości 8 mln zł pochodziły  
głównie z kredytu z roku 2011, o czym 
otwarcie mówi pan Kubiak oraz z nie-
wykorzystanej subwencji na inwestycje 
drogowe, która wpłynęła na rachunek 
budżetu powiatu w 2011 r. Dodatkowo do 
powstania tzw. wolnych środków przyczy-
niło się również bardzo niskie wykonanie 
wydatków majątkowych, które w porów-
naniu do zakładanego planu wyniosły za-
ledwie 5%.

Środki z subwencji musiały być wyko-
rzystane na inwestycje drogowe, dlatego 
w budżecie roku 2013 i 2014 zaplanowa-
no takie inwestycje i zostały one zreali-
zowane. Natomiast część środków „pozo-
stawionych” przez pana Kubiaka musiała 
zostać przeznaczona na spłaty kredytów, 
wykup obligacji i odsetki od zaciągnię-
tych zobowiązań.

s. 12

W sali widowiskowej Klubu 17 Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowa-
nej w Wędrzynie, dowódca 45 Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego 
ppłk Sławomir Lewicki przekazał 
obowiązki nowemu dowódcy ppłk 
Władysławowi Ostrowskiemu, do-
tychczasowemu zastępcy komen-
danta 16 WOG w Olesznie.
W uroczystości uczestniczył szef 4 
Regionalnej Bazy Logistycznej we 
Wrocławiu płk Andrzej Szponer. Do-
wódcę 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu 
gen. bryg. Andrzeja Kuśnierka re-
prezentował zastępca dowódcy 
płk Zenon Brzuszko.

Red. na podst. 
www.powiatsulecinski.pl

Ppłk Ostrowski 
nowym do-
wodcą 45 WOG

NADESŁANOW DO PRZEKROJU
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POWIAT SULĘCIŃSKI

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

Radni zbojkotowali nadzwyczajną sesję

KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405

„Śmieszne oszczędności” 
według pana Kubiaka

Pan Kubiak kwestionuje 
oszczędności wprowadzone 
przez obecnego burmistrza Da-
riusza Ejcharta, zarzucając obni-
żenie wynagrodzenia zaledwie 
o 1 tys. zł. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że panu Kubiakowi w 
czasie pełnienia funkcji starosty 
w okresie od 11.12.2006 r. do 
20.09.2011 r trzykrotnie pod-
wyższano wynagrodzenie, któ-
re osiągnęło wysokość 11.800 
zł miesięcznie. Wynagrodzenie 
pana Ejcharta wynosi obecnie 

s. 10

Jak decyzje pana Kubiaka położyły powiat na kolana
9.922,50 zł  i jest o 1.877,50 zł 
niższe niż to, które pan Kubiak 
osiągał w 2011 r. W  porównaniu 
do poprzedniego burmistrza - 
pana Michała  Deptucha, który 
zarabiał 12.380 zł, pan Ejchart 
ma mniejsze wynagrodzenie o 
prawie 2.500 zł miesięcznie. Daje 
to oszczędności na poziomie 
prawie 32 tys. rocznie na samej 
tylko pensji burmistrza.

„Kreatywna księgowość” 
według pana Kubiaka

Na podstawie Rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 16 
stycznia 2014 r. w sprawie spra-
wozdawczości budżetowej, spo-

rządzane sprawozdania muszą 
być zgodne z ewidencją księgo-
wą. W każdej jednostce zdarzają 
się błędy w zaklasyfikowaniu do-
chodów lub wydatków, dlatego 
prawo dopuszcza możliwość 
weryfikacji i dokonywania korekt 
księgowań i korekt sprawozdań 
budżetowych. Ostateczny ter-
min na weryfikację i skorygowa-
nie sprawozdań za 2014 rok mijał 
dnia 30 czerwca 2015 r. O tym, że 
dokonywanie korekt sprawoz-
dań jest rzeczą naturalną może 
świadczyć fakt, że w okresie 
kiedy starostą był pan Kubiak, 
dokonano co najmniej 35 korekt 
różnych sprawozdań i nazywano 

to wówczas zgodną z obowią-
zującym prawem weryfikacją i 
uzgadnianiem kont księgowych. 
Natomiast kiedy analogiczna sy-
tuacja dotyczy przeciwnika po-
litycznego pana Kubiaka, to jest 
to już według niego „kreatywna 
księgowość”, wymagająca zgło-
szenia do prokuratury.

Najlepsze od lat wykonanie 
budżetu powiatu za rok 2014

Wbrew temu co głosi pan Ku-
biak, to działania podejmowane 
przez poprzedniego Starostę, 
czyli  pana Dariusza Ejcharta, 
miały na celu poprawienie sytu-
acji finansowej powiatu. Z anali-
zy wykonania budżetu roku 2014 
wynika, że było to najlepsze wy-
konanie budżetu od co najmniej 
ostatnich pięciu lat. Wpływ na to 
miało kilka czynników:

wykonanie dochodów na po-
ziomie 90% planu, w tym do-
chody bieżące w 97% natomiast 
majątkowe w 53%

wydatki utrzymane na pozio-
mie roku 2013 i wykonane w 
85% zakładanego planu, w tym 

wydatki bieżące zrealizowane w 
96% natomiast inwestycyjne w 
56%

wykonanie budżetu zakończy-
ło się wypracowaniem nadwyżki 
w wysokości 2.255.890,21 zł, przy 
zakładanym deficycie 500.000 zł

na rachunek powiatu wpły-
nęły środki na zadania finanso-
wane lub współfinansowane ze 
środków UE w wysokości ponad 
7.800.000 zł

nie zaciągnięto nowych kre-
dytów i jednocześnie spłacono 
zadłużenie wraz z odsetkami, 
przeznaczając na ten cel ponad 
900 tys. zł, w wyniku czego za-
dłużenie powiatu na koniec roku 
wyniosło 16.860.000 zł i stanowi-
ło 40% wypracowanych docho-
dów.

na nowy rok przeszły tzw. 
„wolne środki” w wysokości ok 
1.700.000 zł.

Iwona Walczak
Z-ca Burmistrza Sulęcina, była 

skarbnik Powiatu SulęcińskiegoPięcioro rajców powiatowych zwołało na 28 lipca sesję nadzwyczajną powiatu. Ta 
się jednak nie odbyła, bo… pozostali radni nie przyszli.

Radni Stanisław Kubiak, Adam 
Basiński, Agnieszka Sławiak, 
Krzysztof Skrzypnik i Marek 
Baranowski zarzucają obecne-
mu burmistrzowi Sulęcina Da-
riuszowi Ejchartowi, że będąc 
starostą źle prowadził księgi ra-
chunkowe, tuszował złą sytuację 
powiatu i był niegospodarny. 
Jednym z oskarżeń jest zatrud-
nienie w 2014 firmy PR-owskiej, 
za której usługi starostwo mu-
siało zapłacić 120 tys. zł. Na se-
sji chcieli przedstawić projekty 
uchwał zgłaszające zarzuty wo-
bec Ejcharta i ówczesnej skarb-
nik powiatu Iwony Walczak do 
prokuratury. 

Radni odmówili udziału w sesji
W dniu nadzwyczajnej sesji 
ośmiu innych rajców powia-
towych złożyło pismo na ręce 
przewodniczącego Rady Powia-
tu Tadeusza Dąbrosia, w którym 

poinformowali, że nie wezmą 
udziału w sesji. Swoją nieobec-
ność tłumaczyli brakiem zapla-
nowanych w budżecie powiatu 
środków finansowych na pokry-
cie wydatków z nią związanych. 
Pomimo tego pięciu radnych na 
wniosek których sesja została 
zwołana przyszło o wyznaczonej 
godzinie. – Tłumaczenia nieobec-
nych radnych o kosztach związa-
nych z sesją są bezzasadne. Tak 
naprawdę zostanie im wypłaco-
ny wyższy ryczałt za miesiąc wa-
kacyjny niż dieta, którą wzięliby 
za udział w sesji – uważa radna 
Agnieszka Sławiak – Prawda jest 
taka, że pozostali radni nie chcieli 
zająć się sprawą nadużyć byłego 
starosty na nadzwyczajnej sesji, 
by zyskać na czasie – dodaje. A. 
Sławiak poinformowała nas też, 
że razem z pozostałymi radnymi, 
którzy zwołali sesję na 28 lipca 
rozważają przekazanie diet, któ-

re za nią zainkasowali na jakiś cel 
charytatywny. 

„Zarzuty są wyssane z palca”
– Księgi były prowadzone rze-
telnie, a błędy w księgowaniach 
czasami się zdarzają – odpiera 
zarzuty Dariusz Ejchart. I dodaje: 
– Szkolenia były potrzebne. Miały 
poprawić komunikację naszych 
pracowników z mieszkańcami i 
przepływ informacji do mediów. 
Zarzuty wobec mnie są wyssane 
z palca.
Pięcioro wymienionych na wstę-
pie radnych nie przyjmuje ich 
jednak do wiadomości i o swoich 
podejrzeniach poinformowali 
prokuraturę.

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:

Ze spinningiem z łodzi
LUBNIEWICE

- Spotkajmy się znów na jeziorze Lubiąż. 
Wspaniała atmosfera, dobra zabawa, tro-
chę rywalizacji, okazja do spotkania środo-
wiska wędkarskiego, to wszystko i jeszcze 
więcej gwarantujemy Państwu w Lubnie-
wicach. Do zobaczenia  - mówi burmistrz 
Lubniewic Tomasz Jaskuła.
Zawody mają charakter towarzyski, będą 
promować ideę fair play i przeprowadzane 
zostaną na żywej rybie. Na chwilę obecną 
pula nagród sięga ok. 50 tysięcy złotych. 

Zapraszamy na V jubileuszowe spinningowe zawody wędkarskie z ło-
dzi na jeziorze Lubiąż. Zmagania odbędą się w dniach 26-27 września.

Pełna informacja, jak zgłosić swój udział 
w zawodach dostępna jest na stronie in-
ternetowej gminy: www.lubniewice.pl 
Udział w zawodach jest odpłatny: Udział z 
noclegiem i pełnym wyżywieniem kostu-
je 250 zł, bez noclegu, ale z wyżywieniem 
- 200 zł. W cenie jest też ubezpieczenie i 
zezwolenie na wędkowanie.  

Red.
www.lubniewice.pl
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Pożegnaliśmy Jarka

W uroczystości uczestniczyła 
najbliższa rodzina zmarłego, de-
legacja uczniów liceum, pocz-
ty sztandarowe Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie, I 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Sulęcinie, 
jak również koleżanki i koledzy 
nauczyciele i pracownicy liceum 
oraz przedstawiciele sulęciń-
skiego gimnazjum i szkoły pod-
stawowej, przyjaciele i znajomi 

W Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz na cmentarzu Jasna Rola w 
Poznaniu, 6 lipca odbyła się msza i uroczystości żałobne śp. Jarosława Ugrynowi-
cza, pedagoga, historyka i Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Sulęcinie, który zmarł 29 czerwca 2015 roku.

Jarka, Prezes Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Su-
lęcinie Zbigniew Dauksza, radni 
Rady Powiatu, pracownicy Staro-
stwa Powiatowego, Starosta Su-
lęciński Patryk Lewicki, członko-
wie Zarządu Powiatu Wojciech 
Lewicki i Tomasz Prozorowicz, 
radni Rady Gminy, pracownicy 
samorządu gminnego i instytucji 
samorządowych, Burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart i Zastęp-
ca Burmistrza Sulęcina Iwona 
Walczak. Nad grobem zmarłego 
głos zabrali: Starosta Sulęciński 
Patryk Lewicki oraz p.o. Dyrekto-
ra I Liceum Iwona Grzegorek.
Uroczystości pogrzebowe w 
Poznaniu, poprzedziła w dniu 2 
lipca 2014 roku msza żałobna w 
intencji zmarłego śp. Jarosława 
Ugrynowicza, która odbyła się 
w Kościele Parafialnym p.w. św. 
Mikołaja w Sulęcinie. Mszę cele-
brował Ksiądz Proboszcz Piotr 
Mazurek. W mszy uczestniczyli 
uczniowie liceum, mieszkańcy 

miasta, koleżanki i koledzy oraz 
pracownicy liceum, emerytowa-
ni nauczyciele sulęcińskich szkół, 
przedstawiciele szkoły podsta-
wowej i sulęcińskiego gimna-
zjum, jak również samorządow-
cy gminy i powiatu.
Jarek urodził się Dębnie Lubu-
skim 21 września 1963 roku. 
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, na Wydziale Historii. W 1987 
roku otrzymał dyplom magistra. 
Ukończył również studia pody-
plomowe: menadżerskie zarzą-
dzanie placówkami oświatowy-
mi, WOS i historia najnowsza, 
menadżer kultury oraz nadzór 
pedagogiczny z elementami 
ewaluacji.
1 września1987 roku rozpoczął 
pracę w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Adama Mickiewicza 
w Sulęcinie. W latach 1997 - 2003 
oraz 2012 - 2015 był dyrektorem 
liceum. Społecznik i ceniony na-
uczyciel historii. W piątek, 26 

czerwca 2015 roku uczestniczył 
w zakończeniu roku szkolnego, 
które miało miejsce w hali spor-
towej liceum. W swoim krótkim 
wystąpieniu nadmienił o życiu 
i przemijaniu, jakby przeczuwał 
że z chorobą nie wygra. Wręczał 
świadectwa, nagrody, wymieniał 
z uczniami uściski dłoni, uśmie-
chał się i życzył wszystkim we-
sołych wakacji. Pożegnał szkolną 
koleżankę Krystynę Maszońską, 
która przeszła na emeryturę. 
Przyjął gratulacje od Starosty Su-
lęcińskiego Patryka Lewickiego, 
za osiągnięcia, zaangażowanie 
i wyniki szkoły, którą zarządzał. 
Kilkanaście dni wcześniej, w dniu 
17 czerwca spotkał się w liceum 
z byłymi mieszkańcami Sulęci-
na, którzy po wojnie wyjechali 
do Niemiec. Kiedy zapytałem, 
dlaczego nie idzie do lekarza, 
odpowiedział że nie ma czasu, 
ponieważ zbliża się zakończenie 
roku szkolnego i musi zadbać o 
całość. Nie narzekał na stan zdro-
wia, nie żalił się i wciąż uważał, że 
szkoła jest najważniejsza. 
Pamiętam, kiedy 26 marca 2014 
roku, obok Biblioteki Pedago-
gicznej w Sulęcinie pokazał mi 
teren, na którym kiedyś stanie 
obserwatorium astronomiczne. 
Cieszył się z przyszłego przed-
sięwzięcia, ponieważ czuł, że 

takie obserwatorium to prestiż 
dla liceum. Z jego udziałem zro-
biłem kilka zdjęć do swojego 
archiwum. Od ponad dwóch lat 
często zapraszał mnie do szkoły 
na różne imprezy, konkursy, po-
kazy i prezentacje klas. Po każdej 
takiej imprezie otrzymywał ode 
mnie zdjęcia, które wgrywałem 
na płytę DVD. Opowiadał, że 
zdjęcia to historia szkoły i warto 
ją tworzyć dla przyszłych poko-
leń. Płyty ze zdjęciami trzymał 
w swoim gabinecie i czułem, że 
z każdą nową miał do tych zdjęć 
swój osobisty sentyment. Kiedy 
się spóźniałem z ich dostarcze-
niem, dzwonił i przypominał. 
Dzisiaj dostrzegam, jak wiele 
zostawił po sobie w murach li-
ceum. Może nie wszystko wy-
chodziło po jego myśli, może 
czasami chciał więcej od siebie i 
innych, jednak starał się w miarę 
własnych umiejętności i zapatry-
wań. Widziałem, że wciąż dąży 
do celu, aby było lepiej. Dalszego 
ciągu historii o Jarku nie będzie. 
Odszedł 29 czerwca 2015 roku, 
jednak historia o nim, jeszcze 
bardzo długo będzie krążyła nie 
tylko w murach naszego liceum. 
Spoczywaj w pokoju.

Maciek Barden 
absolwent liceum rocznik 1973

NASZE ZDROWIE

Wakacje – czas długo wyczekiwanego 
odpoczynku, spotkań z rodziną i przyja-
ciółmi, a także wielu niezapomnianych 
wyjazdów do ulubionych zakątków, które 
w końcu jest czas aby odwiedzić. Wysokie 
temperatury zachęcają do opuszczenia 
domowego zacisza, lecz co zrobić gdy 
wypoczynek uprzykrzają nam wszel-
kiej maści latające i pełzające insekty? W 
przypadku  komarów, meszek i końskich 
much, dobrym zabezpieczeniem wydają 
się repelenty – środki ochrony, zawiera-
jące substancje odstraszające owady, za-
równo te naturalne (olejki eteryczne – eu-
kaliptusowy, goździkowy, lawendowy lub 
miętowy) jak i chemiczne (DEET, perme-
tryna np. Autan, Bros, Off, Mugga Deet), a 
także antykomarowe świece zapachowe 
oraz kadzidła. Kiedy już dojdzie do użą-
dlenia ból i pieczenie załagodzi kostka 
lodu, plaster cebuli lub zielonego ogórka. 
Sympatykom grzybobrania i zbierania 
jagód oraz innego rodzaju runa leśnego, 
przypominamy o niebezpieczeństwie 
związanym z ukąszeniem przez kleszcze. 
Te drobne pajęczaki, żywiące się krwią za-
równo zwierząt jak i człowieka, żerują od 
wiosny do późnej jesieni. Mogą przenosić 
niebezpieczne choroby, przede wszyst-
kim boreliozę z Lyme oraz wirus zapale-
nia mózgu. W czasie leśnych wypraw w 
pierwszej kolejności zadbajmy o  szczel-
ne osłonięcie skóry (długie rękawy i 
spodnie, wysokie skarpety naciągnięte 
na nogawki, czapkę z daszkiem lub inne 
nakrycie głowy, buty z wyższą cholew-

Gryzący problem ką), stosujmy ww. repelenty oraz pamię-
tajmy o dokładnej kontroli całej skóry 
po powrocie z terenów łąkowo- leśnych 
(zwłaszcza pachwiny, pachy, fałdy skórne, 
za małżowinami usznymi). W  przypadku 
stwierdzenia obecności kleszcza należy 
jak najwcześniej mechanicznie go usu-
nąć. UWAGA! Nie stosujemy metod typu 
przypalanie, smarowanie tłustymi sub-
stancjami, benzyną lub alkoholem, a tak-
że wykręcanie, wydrapywanie czy wyci-
skanie kleszcza, gdyż zwiększa to ryzyko 
zakażenia ww. chorobami. Do usunięcia 
insekta przydatne mogą być zakrzywio-
na pęseta lub specjalne przyrządy typu 
haczyk lub lasso (Trix Lasso, Tick Twister).  
Insekta starajmy się uchwycić jak najbliżej 
skóry i usuwajmy go jednym zdecydowa-
nym ruchem pionowo do góry. Po usu-
nięciu kleszcze miejsce ukłucia przemyj-
my środkiem odkażającym (Octenisept, 
woda utleniona itp.) i obserwujmy przez 
najbliższe 3-4 tyg.  Jeśli nie mamy pewno-
ści czy jesteśmy w stanie usunąć kleszcza 
samodzielnie, bądź po usunięciu insekta 
zaobserwujemy rumianą obwódkę z bla-
dym środkiem rozszerzająca się ku obwo-
dowi od miejsca ugryzienia (tzw. rumień 
wędrujący) zgłośmy się z tym problemem 
do lekarza pierwszego kontaktu.  

GOTUJ Z PRZEKROJEM

SKŁADNIKI:
- 1 szklanka oleju
- 4 jajka
-szklanka cukru
- 2 szklanki mąki
-1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka sody
- sezonowe owoce
- mogą być bakalie (osobiście najbardziej 
lubię orzechy włoskie)

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Życzę udanych i bezpiecznych wakacji!

Łukasz Piotrowski 
na podst. Interna 

Szczeklika 2014/2015

Ciasto cioci Zosi z Działoszyna
Szukałam przepisu, który pasowałby do ostatnich gorących, letnich 
dni i cudownych ciepłych wieczorów. Standardowo myślałam 
o takim, który wykorzystywałby to, co mamy teraz najbardziej 
dostępne. Jedząc wiśnie, pomyślałam właśnie o owocach. Pyszne, 
świeżo zerwane z naszych przydomowych sadów... jeszcze ciepłe 
od promieni słońca, tak, jakby były nimi naładowane!!!
Przypomniała mi się też rodzinna wizyta w Działoszynie pod 
Częstochową. Razem z moją rodziną spędziliśmy tam niezapomniane 
chwile. Pamiętajcie moi drodzy, żeby podtrzymywać kontakty 
rodzinne, bo rodzina jest najważniejsza. Podczas wizyty u cioci 
Zosi w jej zaczarowanym, pełnym starych jabłoni ogrodzie 
jedliśmy przepyszne ciasto, wykonane oczywiście przez ciocię. Bez 
zastanowienia poprosiłam o przepis. Ciasto jest proste w wykonaniu, 
ale tak smaczne, że zachwyci zarówno domowników, jak też gości.

Olej jajka, cukier utrzeć mikserem, dodać 
mąkę, sodę i proszek do pieczenia, i jesz-
cze raz zmiksować. Dodać owoce sezono-
we i posiekane bakalie.
Wstawić do nagrzanego do 180 stopni 
piekarnika i piec ok.40 minut.
Po lekkim wystudzeniu można ciasto po-
sypać cukrem pudrem. Najlepiej smakuje 
jeszcze ciepłe.
Smacznego!!! 
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Wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis własnoręcznie zdjącł tablice z „ul. Bie-
ruta” w Rudnicy

minął miesiąc
Sulęciński baron skazany
Kończy się pewna epoka w Sulęcinie. Ma-
rek Zaręba uznawany za szarą eminencję 
sulęcińskiej polityki oraz pociągającego 
za różne sznurki w tylnego fotela, został 
skazany prawomocnym wyrokiem. Zło-
żył już swoją dymisję ze stanowiska wi-
cedyrektora szpitala i wkrótce przestanie 
być radnym sejmiku województwa lubu-
skiego. Czy straci również wpływ na su-
lęcińską rzeczywistość? Jakby nie było, 
nie możemy zapomnieć, że w czasie 
gdy M. Zaręba był dyrektorem sulęciń-
skiej lecznicy, szpital został gruntownie 
wyremontowany i powiększony. Każde 
wybory, w których startował przynosiły 
mu tysiące głosów osób, które jego pra-
cę, jako dyrektora, ale i lekarza docenia-
ły. Czy jeszcze kiedyś usłyszymy o Marku 
Zarębie? Z pewnością tak.

Powiat nad przepaścią
W Gazecie Lubuskiej ukazał się artykuł, 
w którym autorka wzięła pod lupę ostat-
ni raport wykonany przez Lubuski Urząd 
Wojewódzki. Jego wynik dla Powiatu Su-
lęcińskiego jest miażdżący. Nasz powiat 
zajmuje m.in.: pierwsze miejsce w Lubu-
skiem i 7 miejsce w kraju pod względem 
liczby samobójstw (w 2013 r. aż 13 osób 
odebrało sobie życie), pierwsze miejsce 
w Lubuskiem i 7 w kraju pod względem 
śmiertelności, pierwsze miejsce w Lu-
buskiem i 7 w kraju pod względem za-
chorowalności na nowotwory złośliwe 
(szczególnie jelita grubego i odbytu), 
pierwsze miejsce w Lubuskiem i 7 w kra-
ju pod względem zachorowalności na 
choroby układy trawiennego. Więcej nie 
będę wymieniał, żeby nasi czytelnicy nie 
dostali depresji. Dodam tylko, że rodzi się 
u nas najmniej dzieci w Lubuskiem i grom 

osób wyjeżdża w celach zarobkowych za 
granicę. Jesteśmy obecnie najmniejszym 
powiatem w województwie (35 tys 801 
mieszkańców na koniec 2012 r.) i to może 
być pewną pociechą, bo tak mała badana 
grupa wyostrza statystyki. 

Do prokuratury marsz
Źle się dzieje w naszej małej powiatowej 
ojczyźnie. Nie dość miażdżących staty-
styk, to nie milkną kłótnie polityczne. Po 
ostatniej próbie odwołania starosty gru-
pa radnych powiatowych na celownik 
wzięła obecnego burmistrza Sulęcina Da-
riusza Ejcharta, któremu zarzucane jest, 
że będąc starostą źle prowadził powiat, 
ukrywał zadłużenie i szkolił przesadnie z 
marketingu starostowych pracowników. 
O sprawie radni zawiadomili prokuratora.

Radni zwiali z sesji
Radni stwierdzili, że sesja nadzwyczajna 
nie była zaplanowana i dlatego nie po-
winna się odbyć. No trudno z góry na rok 
czasu przewidzieć, że wynikną sprawy 
nadzwyczajne, które uzasadnią zwołanie 
takiej sesji. A jeżeli radni ci tak się trosz-
czą o stan budżetu powiatu, to mogli zre-
zygnować z diety za nadzwyczajną sesję 
i to samo zaproponować tym pięciu, któ-
rzy ją zwołali. Na kolejnej sesji nadzwy-
czajnej 31 sierpnia rajcy powiatowi będą 
przyjmować program 
naprawczy. Czy i tym 
razem zwieją?

Adam Piotrowski

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

Przekrój Lokalny: W zachodniej Polsce 
bezrobocie jest nieco mniejsze niż na 
ścianie wschodniej, jednak m.in. woje-
wództwo lubuskie boryka się z niskim 
poziomem zarobków. Lepsza sytuacja 
jest w powiatach przygranicznych, ale 
np. w powiecie sulęcińskim nadal duża 
część wynagrodzeń pracowniczych oscy-
luje wokół minimalnej krajowej. Jak 
można to zmienić?

Beata Szydło: W tej chwili w Polsce kwe-
stia pracy, to tak jak pan zauważa z jed-
nej strony problem bezrobocia, z drugiej 
niskie zarobki. W programie PiS mamy w 
tej kwestii zaplanowane dwie rzeczy. Po 
pierwsze chcemy wprowadzić pakt dla 
wzrostu wynagrodzeń. Ma to polegać 
na tym, że strona społeczna usiądzie do 
stołu z przedstawicielami biznesu i przy 
gwarancjach rządu zawrą pakt dotyczący 
wynagrodzeń. Oczywiście będą przy tym 
respektowane możliwości pracodawców, 
ale całość ma polegać na tym, by etapami 
dochodzić do wyższej płacy. Druga możli-
wość, to wzorem innych krajów subsydio-
wanie pewnych działów gospodarki, po 

ROZMOWA PRZEKROJU

to, żeby te wynagrodzenia były wyższe. 
Generalnie jest jedna zasada. Jeżeli go-
spodarka będzie się rozwijała, ludzie będą 
mieli pracę i wyższe dochody, te pienią-

dze będą trafiały z powrotem do obiegu 
gospodarczego napędzając gospodarkę 
jeszcze mocniej, z korzyścią dla pracodaw-
ców, pracowników i budżetu państwa.

PL: Czy przy tym będzie znacznie pod-
niesiona  płaca minimalna?

BS: Płaca minimalna jest jednym z tema-
tów do rozmów, ponieważ te wzrosty, któ-
re są obecnie na pewno nie są wystarcza-
jące, a dzisiejszy poziom płacy minimalnej 
nie pozwala na godne życie. Należy w 
dialogu wypracować w jaki sposób i do 
jakich poziomów może być podnoszona 
płaca minimalna, bo musimy pamiętać, że 
nie może to doprowadzić małych przed-
siębiorców do tego, żeby nie byli w stanie 
prowadzić swoich firm. Chcemy to połą-
czyć. Z jednej strony mówimy o wzrostach 
wynagrodzeń, z drugiej musimy przygo-
tować i wdrożyć propozycje dla przedsię-
biorców. Dlatego planujemy stawkę 15 
proc. podatku CIT dla mikroprzedsiębior-
ców zatrudniających kilka osób i zachęty 
podatkowe dla tych co będą inwestowali 
i tworzyli miejsca pracy. To powinna być 
prosta zasada: jeśli ktoś inwestuje w nowe 
miejsca pracy, inwestuje w nowe techno-
logie, to będzie mógł skorzystać z zachęt 
podatkowych.  Dotychczasowe tego typu 
próby miały charakter doraźny, a tu trzeba 
podejść do sprawy systemowo. 

Musimy wspierać polskie rodziny
Rozmowa z Beatą Szydło, posłem na Sejm RP, wiceprezesem Prawa 
i Sprawiedliwości.

PL: Jakie Prawo i Sprawiedliwość widzi 
najważniejsze priorytety rozwojowe dla 
województwa lubuskiego?

BS: To są priorytety, które chcemy zreali-
zować z myślą o całej Polsce, które w du-
żej mierze dotyczą również województwa 
lubuskiego. Musimy wspierać polskie ro-
dziny, bo dzisiaj naszym wielkim problem 
jest zapaść demograficzna. Planujmy 
wprowadzić program wsparcia rodzin, w 
którym zaplanowane jest m.in. 500 zł na 
dziecko. To ma też zapobiec wielu sytu-
acjom, w których rodzice pracują za gra-
nicą, a dzieci wychowują np. dziadkowie. 
Jeżeli chodzi o region, to chcemy przede 
wszystkim ściśle współpracować z lokal-
nymi samorządami, szczególnie w zakre-
sie inwestycji służących mieszkańcom. 
Równie ważnym tematem na tym tere-
nie potrzebującym wsparcia jest kwestia 
oświaty i szkolnictwa zawodowego, któ-
re wymaga wsparcia, bo daje szansę na 
zdobycie konkretnych zawodów młodym 
ludziom, a dzięki temu potem łatwiej im 
odnaleźć się na rynku pracy.

PL: Dziękuję za rozmowę.

Notował Adam Piotrowski

29 lipca Beata Szydło odwiedziła Sulęcin. To 
wtedy udało nam się przeprowadzić wywiad
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

Wędkarze „Jedynki” rywalizo-
wali na Szerokim
2 sierpnia Kanał Szeroki w Przyborowie pod Słońskiem stał się 
areną zmagań wędkarzy z Koła nr 1 PZW w Sulęcinie. 

Zawody odbyły się w ramach 
Grand Prix koła w spławiku. Po-
mimo dobrych warunków ryby 
nie szczególnie chciały współ-
pracować. Brania były słabe a w 
siatkach dominowała drobnica. 
Jak w zwykle w tym sezonie 
wędkarze byli podzieleni na 
dwa sektory. Takie rozwiązanie 
eliminuje przynajmniej częścio-
wo uzależnienie osiągniętych 
wyników od wylosowanego 
stanowiska. Po 4 godzinnej tu-
rze zwycięzcą w sektorze A z 

wynikiem 2560 pkt. okazał się 
Ryszard Sekuła. Na kolejnych 
pozycjach uplasowali się kolej-
no: Wiesław Uller, Janusz Przy-
był, Marek Szałtys i Grzegorz 
Kabała. W sektorze B najlepszy 
wynik – 4130 pkt. osiągnął Sła-
wek Matelski. Kolejne miejsca 
zajęli: Czesław Szymański, Łu-
kasz Skonieczny, Łukasz Róż i 
Piotr Cichała.
Po tej turze w Grand Prix Koła 
prowadzi z wynikiem 45 pkt 
Sławek Matelski. Na miejscu 
drugim znajduje się Stanisław 
Skorupski. Na kolejnych są: 
Marek Szałtys, Marcin Chalec-
ki i Paweł Skorupski. Różnice 
punktowe pierwszej piątki nie 
różnią się znacznie, więc po 
kolejnych zawodach wszystko 
może się jeszcze zmienić.

Red.

Przekrój Lokalny: Jak doszło do 
tego, że uczestniczyłeś w ple-
biscycie Gazety Lubuskiej ‚’Ta-
aaka ryba’’? 
 
Ryszard Małecki: Do plebiscytu 
zgłosiłem się po długiej namowie 
syna, ponieważ nie bardzo lubię 
się chwalić i prezentować złapa-
ne przez siebie ryby.
 
PL: Konkurencja deptała po pię-
tach?
 
RM: Konkurencja była dość duża, 
szczególnie na początku, ponie-
waż zgłoszono dużo pięknych 
ryb. Walka była wyrównana, ale 
w końcowych dniach wyszedł na 
prowadzenie wędkarz Rokitna 
ze złowionym okoniem, a ja spa-
dłem na drugie miejsce ze swoim 
linem i tak już zostało do rozstrzy-
gnięcia plebiscytu.
 
PL: Kiedy i gdzie udało się panu 
złowić tego pięknego lina?
 
RM: Lina złowiłem 4 września 
2014 r. na Kanale Szerokim w 
Przyborowie. Wziął na przynętę 

SULĘCIN

Lin na medal
Z Ryszardem Małeckim, łowcą pięknego lina (52 cm) rozmawia Ryszard Waldun.

złożoną z kukurydzy i białych ro-
baków. 

PL: Dlaczego właśnie wędkar-
stwo a nie inne hobby?
 
To pytanie jest trudne, ale wędka-
rzem jestem już 44 lata. Od 1971 
roku należę do Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego. Wędkarstwo 
sprawia mi bardzo dużo przy-
jemności i relaksu. Uwielbiam 
spędzać wolny czas nad naszymi 
lubuskimi wodami. Nie zamienił-
bym tego hobby na żadne inne.

PL: Kto twoim zdaniem może zo-
stać wędkarzem?
 
RM: Według mnie wędkarzem 
może zostać każdy kto lubi spę-
dzać czas nad wodą, obcować z 
przyrodą i ma w sobie dużo sa-
mozaparcia i cierpliwości, gdy 
ryby nie biorą.
 

Notował Ryszard Waldun
Foto: Szymon Małecki (brycho-

med)
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Letnia Szkoła Wędkowania

Przekrój Lokalny: Minął niespełna rok 
od ostatnich wyborów samorządowych. 
Jak pan ocenia pracę Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego w tym czasie?

Władysław Komarnicki: Dla mnie, jako 
człowieka wywodzącego się z biznesu, 
jest to pierwsza praca w samorządzie, i 
jest to z pewnością duże wyzwanie. Na-
dal widzę w Sejmiku dość duże, sztuczne 
podziały, ale jestem również mile zasko-
czony, że jednak większość radnych ma 
na uwadze przede wszystkim dobro woje-
wództwa, a nie np. partyjny interes. Dlate-
go coraz lepiej czuję się w Sejmiku. 

PL: Jest pan radnym całego wojewódz-
twa, ale pana korzenie to jego północna 
część. Czy podejmował pan jakieś dzia-
łania służące mieszkańcom powiatów 
sulęcińskiego lub międzyrzeckiego?

WK: Muszę powiedzieć, że w ostatnich 
wyborach dostałem prawie 12 tys. głosów 
z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo to 
świadczy, że ludzie doceniają moją pracę 
przez wiele ostatnich lat. To jest też kredyt 
zaufania, który mobilizuje mnie do tego, 
żebym maksymalnie dużo dla tej spo-
łeczności zrobił. Muszę panu powiedzieć, 
że zaangażowałem się w kilka projektów, 
które już przynoszą efekty. W północnej 
części województwa lubuskiego działa 
stowarzyszenie zajmujące się dziećmi z 
autyzmem. Jego podopieczni pochodzą 
głównie z terenu byłego województwa 

Jeżeli są możliwości, to trzeba ludziom pomagać
ROZMOWA PRZEKROJU

Z przedsiębiorcą, honorowym prezesem Stali Gorzów, społecznikiem i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Władysła-
wem Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

gorzowskiego. Od dłuższego czasu orga-
nizacja ta starała się pozyskać nowe lokale 
na szkołę i przedszkole. Od miasta Gorzo-
wa dostali starą siedzibę domu kultury, a 
ja zrobiłem wszystko co mogłem, żeby te 
dzieci miały w niej jak najlepsze warunki. 
Udało mi się na rzecz remontu tego miej-
sca załatwić pół miliona zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego i dodatkowo 200 tys. zł z 
PFRONu na działalność stowarzyszenia. 
Kolejna sprawa, to np. załatwienie dodat-
kowych pieniędzy z budżetu wojewódz-

twa dla zespołu, który sławi ten region 
na całą Polsce, tj. dla Stali Gorzów. Wielu 
próbowało tego dokonać przez lata, mi 
się udało przez 7 miesięcy. Sprawa nad 
którą teraz pracuję obecnie ma również 
ogromne znaczenie m.in. dla mieszkań-
ców powiatów międzyrzeckiego i sulęciń-
skiego. Chodzi o bezpośrednie połączenie 
kolejowe Gorzów Wlkp. – Berlin. Mogę 
zapewnić, że nie spocznę, dokupi ono nie 
powstanie.

PL: Znalazł się pan na liście Platformy 
Obywatelskiej, jako kandydat do Sena-
tu RP. Dotychczasowe doświadczenie w 
biznesie i polityce mogłoby się przydać 
panu w wyższej izbie parlamentu…

WK: Start w wyborach do Senatu traktu-
ję jako kolejny etap podejmowania róż-
nych działań na rzecz północnej części 
województwa lubuskiego. Ja nie jestem 
żadnym działaczem partyjnym, jestem 
pragmatykiem i całe swoje życie starałem 
się wykorzystać swoją wiedzę i możliwo-
ści, żeby pomagać ludziom. Jeżeli uda mi 
się dostać do Senatu, to zapewniam, że te 
sprawy, które rozpocząłem dokończę i po-
dejmę się kolejnych służących mieszkań-
com tego terenu.

PL: Rozumiem, że czuje się pan bardziej 
społecznikiem i działaczem niż polity-
kiem?

WK: Zawsze starałem się być empatyczny 

dla problemów ludzkich Wychodziłem 
też z założenia, że jeżeli są możliwości, to 
trzeba ludziom pomagać. Polityka, szcze-
gólnie ta brudna mnie nie interesuje.

PL: Na koniec pytanie o ukochaną przez 
pana, ale też przez wielu mieszkańców 
północnej części województwa lubu-
skiego „Staleczkę”. Jak pan ocenia ten 
sezon?

WK: Już od trzech lat nie jestem prezesem 
Stali, ale przez cały ten czas staram się ją 
wspierać. Nie tylko słowem, ale finanso-
wo również. Jeżeli chodzi o ten sezon, 
to uważam, że był to jednak błąd, że nie 
zakontraktowano nowego zawodnika, bo 
on mógłby wprowadzić powiew świeże-
go powietrza do zespołu. Nikt się też nie 
spodziewał, że Kasprzak będzie miał taki 
kiepski sezon. I dlatego boli mnie serce, 
bo nam się te play-offy należały. Trzeba 
się z tym jednak pogodzić i zacząć myśleć 
o drużynie w przyszłym roku. Jestem za 
tym, żeby zbudować ją w oparciu o czte-
rech zawodników, którzy sobie na to za-
służyli. Myślę, żeby to byli: Zmarzlik, Cyfer, 
Iversen i Zagar. To jest jednak moja opinia, 
a o tym wszystkim będzie decydował za-
rząd i trener.

PL: Dziękuję za rozmowę.

Zaprzysiężenie W. Komarnickiego na 
pierwszej sesji Sejmiku Województwa 
Lubukiego

SULĘCIN

W dniach od 26.06 do 
28.06.2015r., na jeziorze Trzecim, 
którego jesteśmy patronem od-
był się I Powiatowy Biwak Szkole-
niowy dla dzieci i młodzieży pod 
nazwą „Letnia Szkoła Wędkowa-
nia”. 
Impreza została dofinansowana 
z zadania publicznego Starostwa 
Sulęcińskiego. Beneficjentem 
zadania był Polski Związek Węd-
karski Okręg w Gorzowie Wlkp., 
a bezpośrednim wykonawcą za-
dania Koło PZW Nr 2 „LIN” w Sulę-
cinie. W biwaku wzięło udział 30 
dzieci w tym obozowicze-opie-
kunowie i dzieci z Sulęcińskiego 
Domu Dziecka wraz z dyrektor 
Anną Krawczyk i opiekunami. 
Wszystkich biwakowiczów ser-
decznie przywitał Prezes koła 
Kazimierz Jaruga. Życzył wszyst-
kim miłego, wesołego, pełnego 
wrażeń wypoczynku.
Punktem docelowym biwaku 
było szkolenie, które poprowa-
dził instruktor wędkarstwa Piotr 
Krawczyk. Uczestnicy dowie-
dzieli się jak samemu  przygoto-
wać zanętę, zbudować zestaw do 
bata, jak samodzielnie wygrun-

tować łowisko oraz je zanęcić. 
Młodzi adepci w praktyce nieźle 
sobie radzili z wyciągnięciem ryb 
oraz ich wyczepieniem. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się po-
kaz łowienia na tyczkę.
Pogoda nas nie rozpieszczała, 
szczególnie w nocy. Wiało i pa-
dał deszcz, zaś w dzień znalazła 
się chwila na kąpiel w jeziorze, 
nad którą czuwał ratownik WOPR 
i ratownik medyczny Marcin 
Dziedzic. Odbył się też pokaz 
pierwszej pomocy oraz instruk-
tarz zachowania się w wodzie z 
osoba tonącą. Zorganizowana 
została także gra terenowa. Tym 
przedsięwzięciem kierował kol. 

Bogdan Kułaczkowski przy 
współpracy pozostałych star-
szych biwakowiczów. Wieczorami 
ognisko, śpiew, pieczenie kiełba-
sek, wspólne rozmowy.
Imprezą kończącą biwak były 
zawody wędkarskie. W konku-
rencji wzięło udział 18 dzieci z 
opiekunami. Na zakończenie roz-
danie nagród, dyplomów, sym-
bolicznych pamiątek. Pożegna-
nia nadszedł czas. Moczykije w 
radosnych nastrojach wrócili do 
swoich domów.
Zarząd Koła składa serdeczne 
podziękowania Wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do pomocy w 
zorganizowaniu tak wspaniałej 
imprezy szkoleniowej dla dzieci.

Bogdan Kułaczkowski

Wędkarze mogli wędkować 
dwoma wędkami na dwa spo-
soby – metodą spławikową lub 
gruntową. Pogoda nam dopisała, 
frekwencja wśród członków koła 
stała na przyzwoitym poziomie, 
szkoda tylko, że ryby zbytnio nie 
chciały współpracować z zawod-
nikami. Na dość chimeryczne że-
rowanie ryb wpłynął niski poziom 
wody w kanale oraz panujące 
upały.
Zawody rozpoczęły się o godz. 
17:00 od zbiórki w wyznaczonym 
miejscu nad Kanałem Szerokim. 
Po krótkiej odprawie, spraw-
dzeniu obecności, losowaniu 
stanowisk oraz przedstawieniu 

SULĘCIN

Nocna zasiadka w „Linie”
W nocy z 18 na 19 lipca 2015 wędkarze z PZW „Lin” w 
Sulęcinie rozegrali na Kanale Szerokim w Słońsku noc-
ne zawody wędkarskie.

regulaminu zawodów, moczykije 
udali się na wylosowane stanowi-
ska wędkarskie. Sportowa rywa-
lizacja do niemal samego końca 
zawodów była bardzo zacięta, a 
zakończyła się o godz. 08:00. Po 
zważeniu ryb wszystkie w dobrej 
kondycji wróciły do wody.
Wyniki przedstawiały się nastę-
pująco: 
1. Artur Jaruga – 3370 pkt.
2. Przemysław Radzi – 2980 pkt.
3. Bogdan Kułaczkowski – 2895 
pkt.

Łowcą największej ryby w 
zawodach okazał się Ryszard 
Winiarski, który złapał Lina o 
wadze 1815g. Serdeczne podzię-
kowania należą się dla państwa 
Urszuli i Wojciecha Polańskich, 
którzy ufundowali  nagrodę za 
największą rybę oraz dla wszyst-
kich koleżanek i kolegów, którzy 
pomogli w zorganizowaniu im-
prezy.

Bogdan Kułaczkowski
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Na sygnale  

Sam zatrzymał pijanego kie-
rowcę
We wtorek 28 lipca ok. godz. 14 
w Lubniewicach przechodzeń 
zauważył, że na parkingu przy ul. 
Strzeleckiej kierowca opla corsy 
próbował wyjechać z parkingu, 
ale robił to na tyle nieudolnie, 
że mężczyzna zaczął podejrze-
wać, że jest on pijany. Natych-
miast podbiegł do samochodu 
a kiedy poczuł od kierowcy woń 
alkoholu wówczas unieruchomił 
silnik opla, zabrał kluczyki i przy-
pilnował do przybycia policjan-
tów. ,,Kierowcą wyczynowym” 
okazała się 38-latnia kobieta, 
która miała ponad 2,8 promila 
alkoholu w organizmie. Za swój 
czyn odpowie przed sądem - za 
popełnione przestępstwo grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności. Interweniującemu Panu 
gratulujemy!

Kolejny skakał po dachu auta
24 lipca przed godziną 7.00 po-
licjant dyżurny otrzymał infor-
mację, że na zaparkowany sa-
mochód osobowy marki Skoda 
wskoczył mężczyzna i skakał po 
nim a następnie po prostu sobie 
poszedł. Auto miało uszkodzo-
ny dach, wybitą przednią szybę 
oraz inne wgniecenia. Właściciel 
oszacował straty na kwotę 1200 
złotych. Wyczynowym wanda-
lem okazał się 38-letni pijany 
mężczyzna, który w dodatku
utrudniał policjantom wykony-
wanie czynności: był agresyw-

ny, szarpał policjantów za mun-
dur, uderzał ich, wyzywał oraz 
groził pozbawieniem życia. Po 
wytrzeźwieniu przyznał, że nie 
wie dlaczego to zrobił, za swoje 
wyczyny odpowie przed sądem. 
Grozić mu może kara pozba-
wienia wolności nawet do lat 5. 
Temu panu też gratulujemy, tym 
razem inaczej…

Nietrzeźwy kierujący ujęty 
przez świadka zdarzenia
W czwartek 9 lipca patrolujący 
teren Słońska policjanci zostali 
poinformowani, że na ul. Sikor-
skiego doszło do zdarzenia dro-
gowego w wyniku czego rozbi-
tych zostało kilka samochodów.
Na miejscu zastali uszkodzo-
ne trzy pojazdy oraz dwóch 
mężczyzn - świadka zdarzenia i 
sprawcę.
Policjanci ustalili, że kierowca 
Opla Vectry jadąc ulicą Sikorskie-
go uderzył w prawidłowo zapar-
kowany pojazd Renualt Laguna, 
a następnie po ujechaniu około 
20 metrów w pojazd VW Golf. 
Po przejechaniu kolejnych 30 
metrów zatrzymał się na środku 
drogi. Mężczyzna, który widział 
to zdarzenie bez wahania pod-
biegł do kierowcy i wyciągnął go 
z auta! 34 - letni rajdowy wandal, 
mieszkaniec Słońska miał 2,7 
promila alkoholu w organizmie. 
Za kierowanie w stanie nietrzeź-
wości mężczyźnie grozi kara 
pozbawienia wolności do 2 lat, 
odpowie też przed Sądem za 
uszkodzenie samochodów.

Nietrzeźwy z przekroczoną 
prędkością
We wtorek 7 lipca w Trzebowie 
policjanci zatrzymali do kontroli 

kierowcę VW Golf, który prze-
kroczył w terenie zabudowanym 
dozwoloną prędkość o 23 km/h, 
mało tego - nie posiadał przy so-
bie prawa jazdy. Po sprawdzeniu 
jego stanu trzeźwości okazało 
się, że jest pijany, miał ponad pół 
promila alkoholu w organizmie. 
Dodatkowo policjanci ustalili, że 
na samochodzie były założone 
tablice rejestracyjne z innego 
golfa! Volkswagen, którym po-
ruszał się 50-latek nie był zareje-
strowany i ubezpieczony. Miesz-
kaniec powiatu sulęcińskiego 
odpowie przed sądem za popeł-
nione przestępstwo kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści oraz inne wykroczenia, któ-
rych się dopuścił.
Przypominamy:
Za jazdę w stanie nietrzeźwości 
(powyżej 0,5 promila) lub pod 
wpływem środków odurzających 
kierującemu pojazdem mecha-
nicznym grozi kara pozbawienia 
wolności do 2 lat.

998 
Kolizja w Sulęcinie
W sobotę 11 lipca do Stanowiska 
Kierowania wpłynęło zgłoszenie 
o kolizji aut. Po dojeździe zastę-
pów na miejsce zastano pojazd 
Fiat Punto na środku skrzyżo-
wania oraz Citroena Berlingo 
leżącego na lewym boku. Pasa-
żerowie samodzielnie opuścili 
pojazdy przed przybyciem zastę-
pów straży. Działania strażaków 
polegały na ustawieniu pachoł-
ków ostrzegawczych, odłączeniu 
akumulatorów, oraz opatrzeniu 
ran i podaniu tlenu jednej z osób 
poszkodowanych.

Auto w rowie
Do powiatowego stanowiska 
kierowania wpłynęła informa-

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

Słubice, Plac Bohaterów 15
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cja o samochodzie ciężarowym 
przewożącym butle gazowe, le-
żącym w rowie. Butle wypadły z 
auta a kierowca sam o własnych 
siłach wydostał się z pojazdu. Za-
miarem taktycznym strażaków 
było zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia poprzez zamknięcie 
drogi, rozpoznanie zagrożenia 
ze strony przewożonego towaru, 
sprawdzenie czujnikami wielo-
gazowym i LPG szczelności butli 
gazowych.

Wypadek drogowy w Słońsku
Do Stanowiska Kierowania w 
Sulęcinie wpłynęło zgłoszenie o 
wypadku drogowym w Słońsku. 

Na miejscu zastano dwa samo-
chody osobowe – w jednym z 
nich znajdowała się kobieta i 
dziecko, a z drugiego samocho-
du po wywiadzie ze świadkami 
ustalono, iż wybiegły i uciekły 
dwie osoby. Działania zastępów 
polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia zamykając 
drogę i odłączeniu akumulato-
rów w rozbitych pojazdach.

Ewa Kaczmarzyk na podst. 
www.sulecin.lubuska.policja.gov.

pl; www.strazsulecin.pl
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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

Sierpień
10.08-16.08 – EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie  17.08-
23.08 – Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
24.08-30.08–Apteka Centrum Zdrowia przy ul. Pineckiego 1 w Sulęcinie
Wrzesień
31.08-06.09 – Apteka „Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
7.09-13.09 - Apteka „Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie

Która apteka czynna?

Sulęcin, ul. Pineckiego 

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

- To wstyd, żeby przy jednej z głów-
nych ulic miasta był taki bałagan 
– skarżyła się nam pani Teresa, 
która nie jest jedyną czytelniczką 
zwracającą się do nas z tą sprawą. 
Od początku istnienia nowego 
sklepu w Sulęcinie, ktoś niefor-
tunnie zaplanował, żeby wszelkie 
sklepowe śmieci były składowa-
ne od strony ul. Kościuszki, na 
samym widoku przechodniów 
i przejeżdżających tamtędy do 
centrum miasta samochodów. 
Widok nie jest przyjemny i z 
pewnością nie jest dobrą wizy-
tówką miasta. – Nastawiali tych 
marketów i okazuje się że za dużo, 
bo nawet śmieci nie mają gdzie 
podziać – mówi nam pan Stefan. 
Oprócz nieestetycznego widoku 
takie składowisko przyciąga też 
gromady os, których w tym roku 
i bez tego jest zatrzęsienie.

Nie pierwsza interwencja
Okazało się, że nasze władze też 
mają wyczulony zmysł estety-
ki, bo jak dowiedzieliśmy się od 
Agnieszki Mazurczak z Urzędu 
Miejskiego w sprawie niepo-
rządku panującego wokół sklepu 
Mila interweniowali już zarówno 
burmistrz jak i miejscy rajcy. – Po 
kilkukrotnych interwencjach tele-
fonicznych, w lipcu do właściciela 
sklepu wystosowaliśmy pismo z 
prośbą o podjęcie działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji. 
Prosiliśmy m.in. o zamontowanie 
szczelnego ogrodzenia rampy, któ-
re poprawi estetykę tego miejsca i 
zabezpieczy przyległe tereny przed 
zaśmiecaniem – poinformowała 
nas A. Mazurczak. 

Problem zostanie rozwiązany
W momencie, gdy państwo, nasi 
drodzy czytelnicy czytacie ten 

artykuł, problem prawdopodob-
nie jest już rozwiązany. Po naszej 
interwencji takie zapewnienia 
otrzymaliśmy od Anny Kubickiej 
reprezentującej właściciela sieci 
sklepów Mila. – Dziękuję serdecz-
nie za informację i interwencję w 
tym temacie. Zależy nam na 100% 
satysfakcji naszych klientów, dla-

tego problem zostanie rozwiązany 
najpóźniej do końca tygodnia – 
napisała do nas A. Kubicka (e-ma-
il przyszedł w naszym tygodniu 
wydawniczym, który kończył się 
16.08.2015 r.). Mamy nadzieję, że 
na tym sprawa faktycznie się za-
kończy.

Adam Piotrowski

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

Bałagan w centrum miasta
Sterty kartonów, połamanych skrzynek oraz wszelkiej maści folii i papierów. To wi-
dok jakim uracza nas sklep Mila od strony ul. Kościuszki – jednej z głównych ulic 
prowadzących do centrum miasta.

Taki widok przy ruchliwej ulicy nie jest przyjemny
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