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XXIV Międzynarodowy

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój plac

SULĘCIN

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.

Zjazd Cyklistów

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

cd. na s. 16

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odWIĘCEJ
NA S. 4
słonili wójt Krzeszyc
Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964
tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
DOSTAWA
GAZU
Niedziela
9:00 - 15:00
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15
8:00 - 20:00
95 Pon.
755- Sob.
39 15
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne

minął miesiąc

Festiwal obietnic

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
– jestem na miejscu, nie
musisz szukać zarządcy
w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
domek nad jeziorem Torzym
pensjonat (budowa) Lubniewice
mieszkanie ul. D.Ekkela
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce
dom ul. Wiejska
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka
Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pok. w Sulęcinie
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
stara „Mrówka”
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl
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Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Kampania wre! Kandydaci
prześcigają się w obietnicach,
które często wychodzą poza
zakres samorządu do którego
startują, na które kompletnie w
budżecie nie ma pieniędzy lub
które są tylko pobożnymi życzeniami z gruntu fantazji wyborczej – a nuż ciemny lud kupi.
Przykład? W skrzynce znalazłem
aż 3 ulotki (takie same) nijakiego pana Motowidełko (ciekawe
nazwisko), który z pierwszego
miejsca listy PiS chce się dostać
do Sejmiku Wojewódzkiego. I
co obiecuje? Remont dworców
kolejowych w Rzepinie i Świebodzinie. Tak jakby właścicielem
tych dworców był samorząd wo-

jewództwa a nie PKP... Obiecuje
też wprowadzić program „Mieszkanie+” na teren powiatów sulęcińskiego, słubickiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego.
Na innych powiatach totalnie
mu nie zależy(sic!). Zapomniał
jednak, że za program „Mieszkanie+” odpowiada rząd, ewentualnie wojewoda w kontakcie
z samorządem gminnym, a już
na pewno nie wojewódzkim, do
którego aspiruje pan Motowidełko. Przedstawiciele tej partii
obietnice bez pokrycia mają jednak we krwi. Po tym jak unieważniono przetarg na nowoczesne
francuskie śmigłowce Caracal
były minister MON Macierewicz
obiecał, że w ciągu roku załatwi
armii inne śmigłowce z polskich
fabryk. I co? Po trzech latach nawet nie rozpisano nowego przetargu. Temu rządowi wychodzi za
to realizacja obietnic socjalnych.
Co chwilę słyszymy, że rząd dał
500+, rząd dał 300 zł wyprawki,
rząd zapewnił bezpłatne to czy
tamto. Po pierwsze rząd niczego nie może dać, bo sam nie ma
kasy. Rząd dysponuje pieniędz-

mi, które płacimy w podatkach.
Po drugie, już nieraz o tym pisałem, że jestem totalnym przeciwnikiem dawania. Możemy dać
owszem, wędkę, ale nie rybkę.
Jak 500+ to pod warunkiem, że
przynajmniej jedna osoba w rodzinie pracuje. Zamiast 300 zł
wyprawki (która nieraz mogła
trafić na inne „cele”), darmowe
obiady w szkole, możliwość odliczenia wydatków szkolnych od
podatku dochodowego itp. Czy
to takie trudne? Nie, ale nie działa tak na wyobraźnię, jak kasa do
kieszeni.
Za to zdecydowanie większe
pieniądze powinny iść na zawody publiczne. Rząd zamiast rozdawać na prawo i lewo kasę, która dzięki prężnemu rozwojowi
gospodarczemu w naszym kraju
płynie szerokim strumieniem do
budżetu, powinien dać podwyżki pielęgniarkom, nauczycielom i
służbom mundurowym. Za chwilę kompletnie nie będzie miał kto
nas chronić na ulicach, bo 2000
zł na początek w policji, to żadna
zachęta dla kandydatów.
Wybory samorządowe, to
oprócz wysłuchiwania lawiny
obietnic, również czas podsumowań. Pokuszę się o krótkie
podsumowanie ostatnich 4 lat w
moim rodzinnym mieście Sulęcinie. Bez wątpienia tę kadencję
można uznać na wielu płaszczyznach jako przełomową. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy.
Oczywiście ktoś powie, że grom
młodych wyjechało na zachód.
Nie bez znaczenia jednak jest to,
że powstało w Sulęcinie kilka zakładów (lub rozwinęło się), w tym
przede wszystkim fabryka mebli
przy ul. Lipowej. Gmina Sulęcin
przoduje jeżeli chodzi o dostęp
do superszybkiego internetu.

Mamy nowy piękny park, nowy
stadion, kilka odremontowanych ulic i zrobione już prawie
miejsce pod nowe targowisko.
Dzieje się też tam, gdzie nie do
końca jest to widać – gmina realizuje projekt na ponad 40 mln
zł na wymianę sieci kanalizacji i
remont oczyszczalni ścieków.
Jest też jednak kilka rzeczy,
które należy zdecydowanie poprawić. Pierwsza to czystość w
mieście – za poprzedniego burmistrza było z tym zdecydowanie lepiej. Teraz o śmieci można
się nieraz potknąć. Kosze przepełnione, po prostu masakra.
Przy okazji poprawy czystości
(odpowiedzialny: miejska spółka ZUK) coś można by było zrobić z gołębiami. Wiele miejsc w
centrum miasta, ale nie tylko,
jest dosłownie zasranych.
Żałuję, że przez ostatnich kilka lat nie powstał w mieście jakiś poważny podmiot ekonomii
społecznej, np. Centrum Integracji Społecznej. Dzięki temu
zamiast dawać niektórym nierobom zasiłki, można ich zachęcić
do wykonywania jakiejkolwiek
pracy. No i basen. Wiem, że Sulęcin mały i nie za bogaty, ale
chętnie bym się popluskał nie
wyjeżdżając poza miasto. A jeszcze bardziej życzyłbym tego naszym najmłodszym mieszkańcom. Dobrze, że przynajmniej
jest projekt. Mam nadzieję, że w
ciągu najbliższej pięciolatki pójdzie z tym do przodu.
Może tych kilka informacji pomoże podjąć właściwą decyzję
21 października przy urnach.
Ja tym razem wychodzę z założenia, że po co zmieniać coś, co
dobrze działa, a trzeba jedynie
trochę naoliwić…

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 9.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
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
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Czy w Sulęcinie
fałszowano podpisy
poparcia pod listami
kandydatów do
wyborów?
Sprawę zgłosiła jedna z
osób, które znalazły swoje
nazwisko na liście poparcia
kandydatów do Rady Powiatu
i Rady Miejskiej, pomimo, że
absolutnie swojego poparcia
tym listom nie składała. – W
tym roku nie popierałem żadnych kandydatów w wyborach
samorządowych, dlatego byłem zaskoczony, gdy okazało
się przypadkiem, że mój podpis widnieje na kilku listach
– mówi zdegustowany Rafał
Liana. Po weryfikacji okazało się, że na listach poparcia
dla Komitetu Wyborczego
Wyborców Porozumienie i
Rozwój Ziemi Sulęcińskiej
widnieje imię i nazwisko pana
Rafała, jego pesel, ale do tego
stary adres zamieszkania (już

nieaktualny) i podpis innej
osoby. Podobne zastrzeżenia
głosiło kilka innych osób.
W związku z tym Powiatowa
Komisja Wyborcza w Sulęcinie oraz Gminna Komisja Wyborcza w Sulęcinie 21 września zgłosiły zawiadomienie
do sulęcińskiej prokuratury o
możliwości dokonania przestępstwa. Do 12 października
prokuratura nie wydała w tej
sprawie żadnego rozstrzygnięcia.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy nakazał zarejestrowanie list komitetu, ponieważ
nawet po odrzuceniu spornych podpisów ich ilość była
do rejestracji wystraczająca.

Doradca Klienta

Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
zaprasza na Powiatową Konferencję Metodyczną:

Od Przedszkola wszystko się zaczyna…

Organizowaną w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie
PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Program Konferencji:
13.30-14.00 Rejestracja uczestników.
14.00-14.20 Otwarcie konferencji.
14.20-14.30 Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2
im. Małych Odkrywców w Sulęcinie.
14.30-15.30 Pierwszy uniwersytet zaczyna się w przedszkolu…Agnieszka Czeglik.
15.30-16.00 A tak to się zaczęło… - działalność Przedszkola nr 2
im. Małych Odkrywców w Sulęcinie.
16.00- 17.00 Działajmy razem! Jak przygotować przedszkolaka do roli
ucznia -Agata Muńko.
17.00 -17.30 Poczęstunek dla uczestników konferencji, zakończenie
konferencji.
Data:
17 października 2018 r.
Miejsce:
Sulęcin
ul. Moniuszki 1
Sulęciński Ośrodek Kultury

Najszybszy domowy internet
600 Mb/s

Agata Muńko- Kierownik
Pracowni i Psychoedukacji
i Wychowania w WOM
w Gorzowie Wlkp., konsultant
ds. wychowania
i edukacji elementarnej

Zgłoszenia
e-mail:
sloneczna.dwojka@vp.pl
telefon:
95 755 30 85

Konferencja organizowana w ramach projektu Polsko-Niemieckie spotkania pod hasłem
„Od przedszkola wszystko się zaczyna…” z okazji 40-lecia Przedszkola nr 2
im. Małych Odkrywców w Sulęcinie

Red.

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Agnieszka Czeglik- od
15 lat dyrektor Przedszkola
Daltońskiego w Szczecinie,
Dyrektor Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie, nauczyciel
akademicki

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

tel. 885 503 977
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XXIV Międzynarodowy Zjazd Cyklistów

Sulęcin - rowerowa stolica województwa lubuskiego po raz XXIV gościła miłośników dwóch kółek. W tym roku na setki uczestników czekała piękna pogoda i jak zwykle moc atrakcji.
Coroczne sulęcińskie spotkanie rowerzystów otrzymało stały element zdobiący miejski rynek. Został nim odsłonięty przez burmistrza Sulęcina i gości
zaproszonych podświetlany rower. Ten
symbol Sulęcina jest doskonałym miejscem do robienia pamiątkowych zdjęć
przez turystów, ale również przez mieszkańców gminy.
Pierwszy dzień rowerowych wycieczek przedszkolaków, młodzieży i osób
dorosłych miał finał na Uroczysku Lubniewsko. Dzieci z Przedszkola nr 2 w
Sulęcinie spotkały się na rodzinnym
pikniku w Ośrodku Marina nad jeziorem
Ostrowskim.
W drugim dniu Zjazdu Cyklistów –
Sulęcin 2018, od godziny 9.00 zorganizowane grupy cyklistów wyjechały na
wybrane trasy rowerowe. Od godziny
10.00 na placu przy Stadionie Miejskim
im. Stanisława Ożoga odbyły się sprawnościowe zawody rowerowe z udziałem
uczniów wszystkich sulęcińskich szkół i
dzieci najmłodszych.
Finał zjazdu, w trakcie którego zostały
wręczone medale i puchary za udział w
amatorskim wyścigu szosowym, nastąpił w sali widowiskowej Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury.
Wyniki za udział w wyścigu szosowym:
Kategoria open panie:
I miejsce Monika Matla – Sulęcin,
II miejsce Nancy Behnke – Niemcy,
III miejsce Małgorzata Góra – Sulęcin.
Kategoria open panowie:
I miejsce Jakub Struch – Sulęcin,
II miejsce Chrystian Schaar – Niemcy,
III miejsce Bogdan Kurkiewicz – Zielona
Góra.
W rowerowym turnieju sprawnościowym poszczególne miejsca zajęli:
w grupie dzieci najmłodszych – dziewczęta:

I miejsce Julka Sikora Sulęcin, II miejsce
Lena Gardzielewska Sulęcin.
W grupie dzieci najmłodszych – chłopcy:
I miejsce Olek Więckowicz Sulęcin, II
miejsce Hubert Lisiecki Gubin, III miejsce Janek Kupczyk Sulęcin.
Szkoły podstawowe /podajemy w kolejności miejsc/:

Lucyna
Szablewska
Wróżka

• Małe i Wielkie Arkana Tarota
• przesłania anielskie
• oczyszczanie energetyczne
• związki partnerskie
• ustawianie czakr
• finanse

Sulęcin, ul. Morelowa 31

Tel. 604 619 079

- klasy II – Hania Kochańska Sulęcin,
- klasa IV – Igor Trzeciak Sulęcin,
- klasa V – I Daniela Fink Słubice, II Nina
Więckowicz Sulęcin, I Leon Kochański, II
Michał Pakulski, III Kacper Mieleszko.
- klasa VI – Julka Trzeciak Sulęcin,
- klasa VII – Tobiasz Konopko Sulęcin,
- klasa VIII – Jakub Janiszyn Sulęcin.
Rowery wylosowali:

- Tymoteusz Konopko – rower ufundowany przez Burmistrza Sulęcina.
- Nela Utraciak – rower ufundowany
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
- Mateusz Bebłowski – rower ufundowany przez zastępcę burmistrza Iwonę
Walczak.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Zawsze na posterunku
W Sulęcińskim Ośrodku Kultury 27 września burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz
zastępca burmistrza Iwona
Walczak spotkali się z mieszkańcami miasta i gminy, harcerzami oraz strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy
bezinteresownie pomagali w
dostarczaniu
butelkowanej
wody konsumpcyjnej osobom
potrzebującym, rozdzielaniu

wody mieszkańcom oraz jej
transportcie.
Działania podjęte były w
związku z zanieczyszczonej
wody w sulęcińskim ujęciu
bakteriami coli.
- W imieniu własnym oraz
mieszkańców Gminy Sulęcin,
serdecznie dziękuję za obywatelską postawę, chęć niesienia
pomocy, a także zaangażowanie oraz wsparcie działań mia-

sta w obliczu wyzwania, przed
jakim stanęliśmy w związku ze
skażeniem wody w wodociągu miejskim. Po raz kolejny,
jako społeczność pokazaliśmy,
że potrafimy się zjednoczyć i
pokonać wszelkie trudności –
mówił podczas spotkania D.
Ejchart.
Maciek Barden

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

!!

!
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O
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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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Przez Sybir do niepodległej
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie uczestniczyli w XVIII Międzynarodowym Marszu
Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku
W związku ze stuleciem odzyskania
przez Polskę niepodległości tegoroczny Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru odbywał się pod hasłem
„Przez Sybir do niepodległej”. Już po
raz osiemnasty przeszedł ulicami Białegostoku. Jego celem jest utrwalanie
pamięci o tragicznych losach obywateli
polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz
jest znakiem pamięci polskiej Golgoty
Wschodu.
Oprócz marszu i oficjalnych obchodów można było obejrzeć wystawy tematyczne w Muzeum Pamięci Sybiru
oraz wystawy plenerowe w centrum
miasta. Część oficjalna marszu rozpoczęła się przy Pomniku Katyńskim, następnie odbył się przemarsz ulicami
miasta pod Pomnik – Grób Nieznanego
Sybiraka przy kościele Ducha Świętego.
W Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru corocznie bierze udział kilkanaście
tysięcy osób, szczególnie młodzieży,

zwłaszcza ze szkół, które noszą imię Sybiraków. Na marsz przybywają liczni goście zagraniczni – Sybiracy i ich potomkowie z różnych krajów, m.in. z Kanady,

Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy,
Białorusi i Ukrainy.
Uczniowie: Sandra Lencewicz, Julia
Kaczmarek, Weronika Waszkiewicz,
Oskar Kępka, Mikołaj Konopko, Bartosz Matuszczak oraz nauczyciel historii pani Wioletcie Bartnik, wszyscy
dziękujemy panu Mieczysławowi Wir-

szycowi prezesowi Sulęcińskiego Koła
Sybiraków za umożliwienie nam wzięcia
udziału w narodowych uroczystościach
ku czci Sybiraków
Sandra Lencewicz ucz. kl. III a
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Okres trwania promocji
do 30.06.2019

Zapraszamy do naszych placówek:
Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5
69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

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

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

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

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

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

SULĘCIN

ROD Metalowiec
Mieszkańcy Sulęcina zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Metalowiec”, 8 września
obchodzili swoje coroczne święto działkowych plonów.

W spotkaniu uczestniczyli
starsi i młodsi działkowcy, jak
również kierownictwo ROD:
prezes Grzegorz Kozieł, wiceprezes Natalia Nobik, skarbnik Mariola Liana, sekretarz
Wioletta Bartniak, członek zarządu Grzegorz Wdowiak oraz
zaproszeni na uroczystość
burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart oraz zastępca burmistrza Iwona Walczak.
Święto działkowych plonów
było okazją do wręczenia podziękowań oraz dyplomów za
długoletnie uprawianie działek oraz działalność na rzecz
stowarzyszenia.
Dyplomy za długoletnie
uprawianie swoich posesji
działkowych otrzymali:
1. CHITRO ALINA nr działki 46,
2. KARAŚ BOLESŁAW nr 76,
3. WÓJCIK MIECZYSŁAW nr 60,
4. RZESZUTEK TADEUSZ nr 84,
5. BIERNACKA JANINA nr 14,
6. KĘDZIOR KAZIMIERZ nr 48,
7. ZABŁOCKA MARTA nr 5,
8. BARTKOWIAK JAN i ANNA
nr 16 i 21,
9. KMIEĆ HELENA i JAN nr 27,
10. GRĘBSKI STANISŁAW Z
ŻONĄ nr 58,
11. LECIŃSKA JADWIGA nr 80,
12. GÓRALCZYK ANDRZEJ nr

116,
13. DZIERNIEJKO WACŁAW nr
132,
14. STANKIEWICZ KAZIMIERZ
nr 127,
15. BARCZ BARBARA nr 113,
16. IGNACIK STEFANIA nr 148.
Za pięknie zadbany ogród podziękowania otrzymali:.
1. JAKUBOWSKA KATARZYNA
I DARIUSZ KAŁUŻNY nr 100,
2. MURMYŁO WALDEMAR nr
135,
3. GODZISZ IRENA i TADEUSZ
nr 136,
4. MIARA ZENON nr 179,
5. SZYPURA ZDZISŁAW nr 169,
Za wieloletnią działalność na
działkach dyplomy przyznano:

1. KOZIARA ZYGMUNT nr 119,
2. BOCHENEK TADEUSZ nr 23
/za utrzymanie hydroforni/,
3. CYBULSKI ZBIGNIEW nr 85,
4. KASPRZAK SEWERYN nr
118,

5. STRUCH EWA nr 32,
6. RUTA MIECZYSŁAW nr 165
Dyplomy wręczyli przedstawiciele Stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście.
Organizatorzy zadbali o bie-

siadne spędzenie dożynkowego czasu na terenie podległym Rodzinnym Ogródkom
Działkowym.
Tekst i foto. Maciek Barden
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EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: ŹRÓDŁO WYGODY
W dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych domów, bezobsługowych urządzeń, gaz ziemny jako źródło energii traktowany jest przez niektórych jako nieprzystający do współczesnych trendów.Nic bardziej mylnego! Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych jest rozwiązaniem ekonomicznym, bezpiecznym i prośrodowiskowym – ale nie tylko. Do obszernego koszyka korzyści spokojnie możemy dołożyć kolejną – wygodę.
JEDNO ŹRÓDŁO, WIELE
MOŻLIWOŚCI
Gotowanie, podgrzewanie wody
i ogrzewanie to podstawowe potrzeby w każdym domu. Przyłączenie do sieci gazowej i korzystanie z gazu ziemnego zaspokaja je
wszystkie, a zastosowanie odpowiednich urządzeń i wysoka automatyzacja procesów pozwalają
cieszyć się „ciepłem domowego
ogniska” w każdym momencie,
niemal na zawołanie.
SAMOOBSŁUGA
Wykorzystanie gazu ziemnego w
gospodarstwie domowym odbywa się praktycznie bezobsługowo.
Po przyłączeniu do sieci gazowej,
zainstalowaniu
odpowiednich
urządzeń i ich zaprogramowaniu
cała reszta odbywa się już bez naszego udziału.
Nowoczesne kotły pozwalają
ustawić temperaturę, czas grzania,
moment włączenia i wyłączenia, a
jeśli chcemy, czujniki temperatury
wyłączą piec, jeśli jesteśmy gdzieś

Fot. EWE
daleko i nie mamy pojęcia, że już
przyszła wiosna.
W niektórych przypadkach, w
zależności od wykorzystywanego
urządzenia, możemy tych wszystkich ustawień dokonywać zdalnie,
przez Internet, za pomocą odpowiednich aplikacji.
SAMOWYSTARCZALNOŚĆ,
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I
CZASU
Gaz ziemny dostarczany jest do
klientów siecią gazociągów co

powoduje, że rozwiązanie takie
zwalnia nas z myślenia i ciągłego
dbania o dostępność i wystarczające jego zapasy. Odwrotnie zatem
niż w przypadku pieców na paliwa stałe czy butli gazowych – nie
musimy się martwić o stany magazynowe. Mamy pewność, że nie
zabraknie nam źródła ciepła, bo
pobierane jest ono automatycznie
z sieci operatora.
Tym samym odpada nam problem
związany z magazynowaniem paliwa i posiadaniem specjalnego,

wydzielonego pomieszczenia w
budynku. Dodatkowo współczesne kotły gazowe zajmują niewiele
miejsca, a ich estetyczne zaprojektowanie pozwala instalować je w
pomieszczeniach o innym przeznaczeniu, np. w łazience, pralni
czy w przedpokoju.
Komfort korzystania z gazu ziemnego sprowadza się także do jego
„niewidoczności”. Chodzi o to, że
podczas użytkowania nie musimy
co chwila sprzątać, wyrzucać odpadów i popiołu, tak jak dzieje się
to w przypadku stosowania pieców na paliwa stałe.
BEZPIECZEŃSTWO TO WYGODA
I na koniec – bezpieczeństwo. To
właśnie jeden z najważniejszych
aspektów wygodnych rozwiązań.
W przypadku użytkowania gazu
ziemnego nasze zadanie sprowadza się jedynie do zapewnienia
regularnego serwisu kotła. Dzięki
temu przez długie lata będziemy
korzystać z całkowicie bezpiecz-

nego źródła ciepła.
„Jeśli zamierzają Państwo przejść
na gazowe ogrzewanie, warto skorzystać z porady u doradcy EWE.
Nasi pracownicy chętnie zapoznają się z Państwa potrzebami,
wyliczą oszczędności i dokładnie
przeprowadzą przez cały proces –
od sprawdzenia możliwości przyłączenia do sieci gazowej EWE do
rozpoczęcia dostawy – mówi Marek Szymoniak, Dyrektor Działu
Dystrybucji i Obrotu Sieciowego
Gazem EWE.
EWE to działający od ponad 19
lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1659 km
własnych sieci gazowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach na terenie 6 województw.
Wszystkie informacje dotyczące
korzystania z gazu ziemnego
znajdą Państwo na stronie www.
ewe.pl i pod numerem infolinii
801 100 800.
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Łącząc pokolenia
Już po raz dwudziesty piąty
mieszkańcy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego mogli
spotkać się i zaprezentować
swoje talenty na Festiwalu
Form Artystycznych, który odbył się w piątek 21 września w
sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
Honorowy patronat nad festiwalem objęła pani Elżbieta

snych spotkań mieszkańców i
pracowników pomocy społecznej, a także uczczenia 100-tnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zebranych
w tym dniu artystów, gości,
pracowników powitały pięknym „Krakowiakiem” dzieci z
Przedszkolna nr 1 w Sulęcinie .
W festiwalu udział wzięło 19
DPS-ów z woj. lubuskiego, 18
zaprezentowało się w dwóch

Turskim Festiwalu nie ma przegranych. Wchodząc na scenę
przed liczną publiczność nasi
podopieczni pokonują własne
słabości, niepełnosprawność i
wszelkie ograniczenia. Biorąc
udział w tego typu imprezach
Mieszkańcy uświadamiają sobie, że dają radość innym ludziom. Muzyka, śpiew, taniec
teatr oraz inne formy twórczości są bowiem elementem te-

kategoriach
konkursowych:
wokalno-instrumentalnej i teatralno- tanecznej. W pierwszej kategorii po wielu latach
zwyciężyli artyści z DPS w
Tursku, w drugiej natomiast
DPS z Międzyrzecza. Nagrody Grand Prix dla zwycięzców
ufundowało Starostwo Powiatowe w Sulecinie. Ponadto
Domy wzięły udział w dodatkowym konkursie pod nazwą
Radosna Niepodległo. W tej
kategorii wyrózniono DPS z
Kostrzyna n/Odrą oraz DPS
w Szczawnie. Wszyscy artyści
otrzymali cenne nagrody i upominki, gdyż tak naprawdę na

rapeutycznym. Bez wątpienia
tegoroczne spotkania festiwalowe przyniosły jego uczestnikom niezapomniane wrażenia
artystyczne, wiele wzruszeń,
śmiechu i moc dobrej zabawy.
Przy tej okazji organizatorzy
dziękują wszystkim sponsorom
i osobom, które włożyły trud
w przygotowanie tej wspaniałej imprezy. Mamy nadzieję, że
ten wrześniowy dzień na długo
zapadł uczestnikom w serca i w
pamięć oraz wzbudził pragnienie spotkania się na tej imprezie być może znów za rok.

Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorami spotkania byli: DPS
w Tursku oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Turskiego Domu. Tegoroczny festiwal przebiegający pod hasłem Kocham Cię
Polsko był okazją do integracji,
przełamywania barier, rado-

AQUASURE H2

wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2018!
Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466

Źródło: Organizatorzy
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eSesja – nowoczesne rozwiąNowa oczyszczalnia
zanie w powiecie
coraz bliżej
SULĘCIN

1 października burmistrz Dariusz Ejchart podpisał umowę na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie.
Będzie to największa inwestycja w historii całej gminy w
zakresie gospodarki ściekowej.
Koszt budowy samej oczyszczalni wynosi 23.784.676,05
zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
pn.: „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”
Zgodnie z kontraktem budowa rozpocznie się w przeciągu
miesiąca i potrwa przez kolejne

24 miesiące. W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości
2615m3 na dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków jest
kluczowym etapem realizacji
przedsięwzięcia pozwalającym
na poprawne działanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sulęcin. Inwestycję
będzie realizowała firma SEEN
Technologie Sp. z o.o
UM w Sulęcinie

25 września br. odbyła się
sesja Rady Powiatu Sulęcińskiego, podczas której po raz
pierwszy wykorzystano system
informatyczny E-sesja wspomagający kompleksową obsługę pracy rady. Wdrożenie przez
Powiat Sulęciński systemu
eSesja związane jest z ustawowym obowiązkiem nałożonym
na samorządy, o konieczności
transmitowania i utrwalania za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu
sesji rady.
Z systemu będą mogli korzystać zarówno radni, jak i
mieszkańcy Powiatu Sulęcińskiego. Zastosowany system
informatyczny umożliwi całkowitą eliminację dokumentów

w formie papierowej na rzecz
elektronicznej dystrybucji przy
pomocy intuicyjnej aplikacji
dla radnych. Dzięki temu rajcy
powiatowi będą mieć dostęp
do wszystkich dokumentów
posiedzeń komisji rady, uchwał
z integralnymi załącznikami
na każde posiedzenie rady te przyszłe jak i archiwalne,
podstawowych
przepisów
niezbędnych w pracy radnych
- bez konieczności ich
drukowania. Takie nowoczesne
rozwiązania
pozwolą
na
oszczędności finansowe i
znacznie ograniczą nakład
pracy urzędników niezbędny
do przygotowania posiedzeń
Rady oraz dystrybucji dokumentów wśród radnych. eSesja

pozwala również na proste i intuicyjne głosowanie przy użyciu dowolnych urządzeń elektronicznych jak laptopy, tablety
czy smartfony, dodatkowo porządkuje przebieg dyskusji na
sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady.
Mieszkańcy Powiatu Sulęcińskiego poprzez portal dostępny z poziomu strony internetowej powiatu oraz danych
przekazywanych na BIP powiatu będą mieli możliwość obejrzeć transmisje z obrad on-line,
przeglądać porządek obrad,
zapoznać się z załącznikami czy
też podjętymi uchwałami.
Źródło:
www.powiatsulecinski.pl
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Dzień Sybiraka
Delegacja uczniów wraz z
pocztem sztandarowym Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięła udział
w obchodach Dnia Sybiraka.
Uroczystości odbyły się 18
września 2018 r. przy obelisku
Sybiraków znajdującym się
na cmentarzu komunalnym w
Sulęcinie. W obchodach brali
udział Sybiracy, Kombatanci,
Młodzież szkolna, mieszkańcy
gminy, władze samorządowe
oraz poczty sztandarowe służb
mundurowych, szkół i organizacji kombatanckich. Przedstawiciele organizacji, szkół i

stowarzyszeń biorący udział
w obchodach złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze
przed obeliskiem poświęconym zesłanym i pomordowanym na „nieludzkiej ziemi”. Nasi
uczniowie godnie prezentowali Sztandar Szkoły, a delegacja
uczniów składając wiązankę
kwiatów przed płytą pamiątkową oddała należną cześć i hołd
tym wszystkim, którzy swoją
niezłomną postawą, odwagą i
wytrwałością dali świadectwo
walki, miłości i troski o wolną
Ojczyznę.
mjr rez. Mariusz Brzozowski

USŁUGI BRUKARSKIE
Uzdrowienia wydarzają się nadal

Dzięki niezwykłym uzdrowieniom,
nazwisko Bruno Gröninga pojawiło się
w
latach
pięćdziesiątych,
w
nagłówkach gazet na całym świecie.
Gdy zmarł w 1959 r., wielu uważało,
że to koniec tego fenomenu. Lecz
przeciwnie; ludzie na wszystkich
kontynentach, wciąż uzyskują pomoc
i uzdrowienia dzięki nauce Bruno
Gröninga.

FILM DOKUMENTALNY
FENOMEN UZDROWIENIA
-światowa działalność Koła
Przyjaciół Bruno Gröninga opisuje w imponujący sposób
wydarzenia po roku 1959. Widzowie
dowiadują się, jak rozwinęło się
dzieło Bruno Gröninga po jego
odejściu do domu Ojca, oraz na jak
wielką skalę również dziś ludzie
otrzymują pomoc i uzdrowienia na
drodze duchowej – niezależnie od
przynależności religijnej, kulturowej i
koloru skóry. Fascynujące wywiady,
fachowe opinie lekarzy i poruszające
relacje przyjaciół Bruno Gröninga,
przedstawiają szeroki zakres działań
Koła Przyjaciół.

Dzień Otwartych Koszar w 17 WBZ
14 września uczniowie klas
mundurowych Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie
uczestniczyli w Dniu Otwartym Koszar w 17 Wielkopolskiej
Brygadzie Zmechanizowanej.
Impreza została zorganizowana na obiektach szkoleniowych
jednostki w Wędrzynie. Podczas tej praktycznej lekcji
uczniowie mieli możliwość
bezpośrednio zapoznać się z
uzbrojeniem i sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu brygady zmechanizowanej, w tym przede wszystkim
z wyposażeniem indywidualnym żołnierza oraz drużyny
zmechanizowanej. Wśród pojazdów wojskowych największą popularnością cieszyły się
kołowy transporter opance-

rzony ROSOMAK, samobieżna
haubica DANA oraz samobieżny moździerz na podwoziu
kołowym RAK. Dodatkowymi
atrakcjami była możliwość prowadzenia praktycznego szkolenia i sprawdzenia umiejętności
prowadzenia ognia z broni

FILM DOKUMENTALNY

Układanie kostki brukowej, granitowej i palisad

• wokół nagrobków
• opaski przydomowe
• alejki
• wspólnot
podłoże pod budynki
Tysiące miejscowych
W 1979 r. Greta Häusler
założyła
gospodarcze,
wiaty itp .
Koło Przyjaciół Bruno Gröninga.
• była
czyszczenie
i impregnacja kostki
Chociaż na początku
to tylko

Tel. 794 419 620

garstka przyjaciół, to już wkrótce Koło
Przyjaciół Bruno Gröninga, stało się
jednym z największych światowych
stowarzyszeń działającym na rzecz
pomocy i uzdrowienia na drodze
duchowej. Niestrudzenie pomaga tu,
ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
Wykłady na całym świecie
Na całym świecie, lekarze i inni
pracownicy służby zdrowia, skupieni w
Medycznej Grupie Naukowej Koła
Przyjaciół Bruno Gröninga, wygłaszają
wykłady, także na zaproszenie
renomowanych uniwersytetów.
W 2013 r. Koło Przyjaciół Bruno
Gröninga otrzymało nagrodę „Słupa
Pokoju” od „Światowego Towarzystwa
Modlitwy o Pokój” stowarzyszonego
przy ONZ.

Fenomen uzdrowienia - lm w 3
częściach (98 / 92 / 102 / całość 292
minuty)

Wstęp wolny, na bazie dobrowolnych
datków

Dalsze informacje pod adresem:
www.bruno-groening.org
strona startowa
www.bruno-groening-w.org
Nauka i Heilstrom
www.gh-verlag.de
książki, lmy, muzyka
www.bruno-groening-lm.org
terminy projekcji lmu
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Sensacja z 1949 dzisiaj
znów bardzo aktualna

„Nie ma chorób nieuleczalnych –
Bóg jest największym lekarzem!“

Przetłumaczony na 33 języki

Gorzów Wlkp.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz.
ul.Sikorskiego 107

Sobota 20.10.2018
Sulęcin

ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul.Winna Góra 14

Sobota 10.11.2018
godz. 13:00 – 19:00
(łącznie z 2 przerwami)

Wstęp wolny na bazie dobrowolnych datków
Organizator: Koło Przyjaciół Bruno Gröning
Informacja i rezerwacja:www.bruno-groening-film.org
lub Telefon:+48-601 873 813

strzeleckiej na urządzeniu do
nauki celowania trenażerze
CYKLOP oraz w prowadzeniu
kierowania ogniem na symulatorze ŚNIEŻNIK. Uczniowie
korzystając z tych urządzeń
mieli możliwość doskonalenia
swoich umiejętności z zakresu

posługiwania się bronią strzelecką oraz zapoznania się z danymi taktyczno technicznymi
sprzętu wojskowego.
Na innych punktach nauczania nie zabrakło sprzętu
prezentowanego przez policjantów, żandarmów, a także
strażaków. Nie mniejszą popularnością jak to zwykle bywa
cieszyła się smakowita wojskowa grochówka podawana z
ciepłym chlebem wypiekanym
w piekarni polowej.
Dzięki
takim
zajęciom
uczniowie klas mundurowych
w praktyce oswajają się ze
sprzętem i uzbrojeniem wojskowym, a także specyfiką
szkolenia wojsk na obiektach
szkoleniowych i placach ćwiczeń. Młodzież przyznała, że
takie lekcje przysposobienia
wojskowego i poznanie tajników zawodu żołnierza od strony praktycznej, utwierdzają,
że pójście „drogą wojskową”
to ciekawy i świadomy wybór
przyszłego zawodu.
mjr rez. Mariusz Brzozowski
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POZYCJA

MARCIN JABŁOŃSKI
Doświadczony samorządowiec.
Dwukrotnie wiceburmistrz Słubic.
Dwukrotnie starosta słubicki.
Wicewojewoda gorzowski. Pierwszy
wicewojewoda lubuski. Wojewoda Lubuski.
Marszałek Lubuski. Wiceminister Spraw
Wewnętrznych. Wielokrotny prezes spółek.
Radny powiatowy i wojewódzki kilku
kadencji. Laureat Oskara Samorządowego
(Nagroda im. Grzegorza Palki, 2010),
Samorządowiec 20-lecia (Nagroda
Związku Powiatów Polskich, 2018).

Doświadczenie

Zaangażowanie

MARCIN

jablonski.marcin

JABŁOŃSKI

do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Materiał snansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Skuteczność
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SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Gdy życie wciąż się uśmiecha
W przeddzień Dnia Edukacji
Narodowej, 16 października w
Centrum Współpracy Polsko –
Niemieckiej, czyli w Domu Strażaka w Trzemesznie Lubuskim,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków ,
wspólnie z zaproszonymi miesz-

kańcami z Trzemeszna, Grochowa, Wielowsi, Długoszynka i
Zarzynia, obchodzili bardzo
sympatyczne święto - Dzień Seniora. I chociaż wiek gości przekroczył magiczne 50 +, razem z
młodymi bawili się doskonale.
Obecnie bardzo zmienił się

wizerunek babci i dziadka. Aktywny senior rozwija swoje pasje, uczy się nowości technologicznych, podróżuje i chętnie
znajduje nić porozumienia z
młodym pokoleniem.
„Bo seniorem każdy będzie, jak
dożyje,

Miejsce pracy: SULĘCIN

Złote lata mają kolor i swój
smak”… ,
a czas srebrzysty to niekoniecznie czas rozżalenia czy
smutku, lepiej spotykać się z innymi, uśmiechać!
Przy wspólnym stole, na
którym górowały słodkości,
przygotowane przez gospodarza uroczystości, panią Teresę Mazur, dyrektora Szkoły w
Trzemesznie Lub., spotkali się
seniorzy z przedstawicielami lokalnych władz. Była zaproszona
wiceburmistrz, Iwona Walczak,
koordynator świetlic środowiskowych, Aldona Żuk, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sulęcinie, Adam Żelechowski
oraz przedstawiciele lokalnej
społeczności: ksiądz proboszcz
Adam Wijatkowski, sołtys Jerzy
Koza i Zbigniew Szumlewicz,
komendant OSP.
Seniorzy dowiedzieli się,
że wkrótce, przy Sulęcińskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sulęcinie , zostanie otwarty

październik 2018

Dom Dziennego Pobytu, ciekawa oferta dla osób w starszym
wieku.
Aby uprzyjemnić gościom
spotkanie, uczniowie ze Szkoły
w Trzemesznie, z wielkim zaangażowaniem tańczyli, śpiewali i
recytowali , bo przecież bardzo
kochają swoich dziadków i babcie, „Niech Wam sprzyja szczęście, niech Wam zdrowie służy”…
Występ dzieci wzbogacił zaprezentowany artystyczny projekt Lubuskiego Biura Koncertowego pt. „O rogach, muszkach
i damach”. Piękna, muzyczna
opowieść ,narodowe i patriotyczne klimaty ,przypomniane
wszystkim tuż przed 100 Rocznicą Niepodległości, ogromne
spodobały się naszym seniorom. Gromkie brawa i płynące
z serca życzenia to już końcowy
akcent spotkania.
Seniorzy! Do zobaczenia za
rok!
K. Borowiecka
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RYBY MAJĄ GŁOS

Młodzi moczykije znowu punktują
23 września na kanale
Bydgoskim w Bydgoszczy odbyły się I Międzyokręgowe Spławikowe
Zawody Okręgów Strefy
Północno- Zachodniej.
Drużyna Okręgu Gorzowskiego zdobyła 1
miejsce z dorobkiem 7
punktów sektorowych.
Kategoria U12- Matelski Dominik - 1 miejsce.
Kategoria U14 - Kartawik Jakub - 2 miejsce
Kategoria U16 - Sobczak Maksymilian - 4
miejsce.
Wszyscy z koła PZW nr
1 Sulęcin.

W sobotnie popołudnie meldujemy się nad
kanałem Bydgoskim na
trening. Niestety rybki biorą bardzo małe
(okonki i płotki do 10
cm) i bardzo słabo i już
wiemy, że będzie to
woda bardzo wymagająca. W niedzielę rano
organizator ogłosił, że
łowimy wszystkie rybki
bez wymiaru. Taktyka
obrana jest, że jeden
punkt na ,,bogato” z robactwem oraz drugi bliżej brzegu tylko zanęta
z ziemią/gliną. Dominik
i Maksymilian odławia-

ją i punktują drobnymi
okonkami do 10 cm a do
Jakuba oprócz okonków
podchodzą leszczyki.
Jakub po złowieniu kilku leszczyków kontroluje swój sektor i prowadzi
prawie całe zawody ale
niestety dwa stanowiska dalej kolega z okręgu toruńskiego podhacza linka za płetwę i tym
wyprzedza Jakuba na 15
minut przed końcem zawodów.
Organizatorem
był
Okręg Bydgoski.
SW

Jesień w Kole
PZW Nr 3
„Gumoplast”
Członkowie Koła PZW
Nr 3 „Gumoplast” w dniu
22 września 2018 roku
zorganizowali sprzątanie wokół Jeziora Kolejowego Pierwszego.
Zebrała się grupa
wędkarzy i sympatyków naszego Koła, która
wspólnymi siłami uporządkowała brzeg jeziora. Prowadzona od lat
akcja, nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie, na
których można liczyć w
każdej sytuacji.
Natomiast w kolejne sobotnie przedpołudnie, tj. 29 września
2018 r., nad Jeziorem
Ostrowskim odbyły się
zawody, które kończyły
sezon wędkarski 2018.
Mimo
porannego
chłodu, wędkarze stawili się na stanowiskach.
Po zakończeniu wędkowania, przystąpiono
do ważenia złowionych
ryb. Po zsumowaniu
wyników, ogłoszono je
i ryby wróciły do wody.
Tym razem szczęście
wędkarskie nie dopisało wszystkim, jednak

jak na zawody przystało, ktoś musiał być najlepszy. Szczęście, ale i
umiejętności zadecydowały o tym, że najwięcej
punktów zdobyli:
I miejsce - Mirosław
Andrzejczak-5050 pkt.
II miejsce - Zbigniew
Płonka-2610 pkt.
III miejsce-Andrzej Koterba-1900 pkt.
Zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe.
Uczestniczącym w porządkach terenu wokół
jeziora i zawodach wędkarskich składam serdeczne podziękowania.
Prezes Koła PZW Nr 3
„Gumoplast”
Czesława Anna Demko

21.10.2018
niedziela

godz. 16:00

Sulęciński
Ośrodek
Kultury

ul. Moniuszki 1

Sulęcin

Bilety:
Sulęciński Ośrodek Kultury
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RYBY MAJĄ GŁOS

Koniec sezonu w „Linie”
23 września nad jeziorem
Ostrowskim odbyły się spławikowo - gruntowe zawody
wędkarskie kończące sezon
2018, które zaliczane są do
ogólnej klasyfikacji Grand
Prix Koła. W tym jesiennym,
słonecznym dniu do zawodów przystąpiło 9 juniorów, 3
kobiety oraz 16 seniorów.
Zawody otworzył prezes
Koła Kazimierz Jaruga, a z
regulaminem zawodów zapoznał wszystkich uczestników kol. Bogdan Kułaczkowski. Wędkarska rywalizacja
trwała do samego końca. Po
sygnale oznajmiającym koniec
zwodów komisja sędziowska
szybko wzięła się do swojej
pracy, ważąc złowione ryby,
które powróciły do wody. W
trakcie oczekiwania na końcowe wyniki na zawodników
czekał gorący posiłek.
Z końcową klasyfikacją zawodów zapoznała wszystkich uczestników komisja
sędziowska w składzie: Kazimierz Jaruga i Jerzy Lasota.

W trakcie końcowego podsumowania zawodów odbyło się
uroczyste wręczenie Srebrnej
Odznaki PZW dla kol. Krzysztofa Prugara i Medalu PZW
„Za Zasługi dla Wędkarstwa
Polskiego” dla kol. Marcina Stefańskiego. Gratulujemy.
Kategoria juniorów:
01. Maja Klimczak – 3780 pkt.

02. Gabriel Pelczarski – 3470
pkt.
03. Mateusz Dziedzic – 2660
pkt.
04. Oliwier Kuzajewski – 2405
pkt.
05. Patrycja Woźniak – 2305
pkt.
Kategoria kobiet:
Anna Kruzińska – 3055 pkt.

Dorota Pietrzak – 2400 pkt.
Halina Lasota – 1850 pkt.
Kategoria seniorów:
01. Bartłomiej Miszon – 4550
pkt.
02. Robert Godzina – 3665
pkt.
03. Bartłomiej Szewczyk –
3590 pkt.
04. Jerzy Lasota – 3025 pkt.

05. Piotr Raniewicz – 2735
pkt.
Największą rybę w zawodach
złowiła Anna Kruzińska, a był
to Lin o wadze 1495 g.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
LS-PLUS Sp z o.o.Wielobranżowe
Oddział Glisno
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno
poszukuje pracowników na stanowiska:
poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
Kierowca kat. C

•
•
•
•

mile widziane doświadczenie zawodowe;
mile
widziane
doświadczenie
chętnie
przyjmiemy
emerytówzawodowe;
i rencistów;
chętnie
przyjmiemy
emerytów
i rencistów;
wykonywane
trasy do
100 km od
Glisna.
wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

Kierowca - Brygadzista

Pomocnik kierowcy / Ładowacz
• Wymagania - prawo jazdy kat. B
• Wymagania - chęć do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Osoby zainteresowane
kontakt
telefoniczny
pod numeremprosimy
telefonuo95
755 77 22
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

BK
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SULĘCIN / WĘDRZYN

Uczniowie SP w Wędrzynie dla „Niepodległej”
Nauczyć dzieci szacunku do
historii i miłości do drugiego
człowieka nie jest wcale tak
trudno. W naszej szkole, Szkole Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie czuje
się „mocniej” poświęcenie zwykłych ludzi – żołnierzy - bohaterów, ich walkę i przelaną
krew dla nas, byśmy mogli żyć
w wolnej i niepodległej Polsce.
Imię naszej szkoły zobowiązuje,
aby nie zapominać o żadnym
żołnierzu. Z wielkim zaangażowaniem
włączyliśmy się
więc w kampanię „BohaterON
- włącz historię”. Aby uhonorować uczestników powstania
warszawskiego, uczniowie przy
wsparciu Samorządu Uczniowskiego wysłali symboliczną
kartkę do powstańca. Pokazaliśmy, że pamiętamy o ich po-

święceniu! Każda nasza wysłana
kartka była skierowana do konkretnego uczestnika walk o stolicę. Wierzymy, że uda się nam
połączyć pokolenia i sprawić
nieoczekiwaną radość adresatom korespondencji. Mamy
czas do 2 października – 63 dni
Powstania Warszawskiego i 63
dni akcji BohaterON. Wierzymy,
że w tym roku będziemy w stanie zrobić dla naszych bohaterów o wiele więcej!
B. Sz.

październik 2018

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Pyszne i zdrowe dania na jesień
W jesienne słoty rozgrzewające i pyszne danie od razu poprawi nam humor. Smaczne
nie musi jednak oznaczać wysokokaloryczne. Podpowiadamy jak w maksymalnie 30 minut wyczarować lekkie i sycące
posiłki.
Gdy temperatura z dnia na dzień
spada o kilka, a nawet kilkanaście stopni to od razu mamy chęć
na „coś ciepłego” do zjedzenia.
Wykorzystajmy dary jesieni do
przygotowania szybkich i smacznych dań, które możemy zjeść
zarówno w domowym zaciszu
jak i zabrać do pracy.
Szybkie przekąski i sałatki
W ramach sezonowych przekąsek sprawdzą się ugotowane
na parze marchewki z odrobiną
startego imbiru i kilkoma kroplami oliwy z oliwek lub klarowanego masła, a także pieczone buraki w wersji „po polsku” z
ogórkiem kiszonym i cebulą lub
bardzo modnym ostatnio towarzystwie koziego sera i rukoli. Nie
bójmy się też eksperymentów.
Jesień to sezon na topinambur i
jarmuż. Topinambur po upieczeniu świetnie smakuje z roszponką, pokrojonym w plasterki,
świeżym jabłkiem, orzechami i
sosem na bazie miodu, musztardy i oliwy. Z jarmużu warto zaś
przyrządzić w piekarniku chipsy,
czy zmiksować z sezonowymi
owocami na smoothie.

- Jarmuż to bogactwo witamin,
białka i błonnika. Tym, którzy nie
przepadają za świeżymi liśćmi w
koktajlach, polecam ciepłą sałatkę, w której bazą jest poduszony
z czosnkiem jarmuż i ugotowany
pęczak. Danie można wzbogacić
o kilka suszonych pomidorów,
żurawinę lub pestki granata, a
także ser typu feta. Kaszę można
również zastąpić dowolnym, pełnoziarnistym makaronem. – poleca Paulina Barros, specjalista
dietetyk, kierownik ds. żywienia
Maczfit.
Pyszne jesienne zupy i szybkie
dania
Miska, rozgrzewającej i aromatycznej zupy doskonale sprawdza się w chłodne dni o każdej
porze. Podstawą zupy-kremu z
warzyw może być np. por, cebula, 2 marchewki, 2 pietruszki i seler. Do tej bazy dodajmy ok. 1 kg
„głównego, warzywnego składnika”. Całość gotujemy ok. 15
minut w niewielkiej ilości wody z
dodatkiem ulubionych przypraw
i na koniec miksujemy blenderem. Do kremu na bazie pieczonej dyni warto dodać czosnek
oraz chilli. Znakomicie smakuje
z mlekiem kokosowym i tartym
imbirem. Wielbicielom bardziej
klasycznych smaków może zaś
posmakować dodatek chudego
jogurtu i pestek dyni lub słonecznika. Krem z pieczonego
buraka dobrze jest doprawić

świeżo zmielonym pieprzem. By
był bardziej sycący, dodajmy ser
pleśniowy, wędzony twaróg lub
tofu.
Gdy zaś mamy ochotę na pożywny posiłek, którego przygotowanie nie zajmie nam więcej
niż 30 minut to doskonałą opcją
są tzw. dania jednogarnkowe.
Podstawą może być np. czerwona soczewica, której nie trzeba
wcześniej namaczać, a jej czas
gotowania to zaledwie 15 minut.
Opłukaną wcześniej pod bieżącą wodą, wrzucamy do garnka z
wrzątkiem, dodajemy pokrojoną
marchew, pietruszkę, cukinię,
paprykę i seler, a gdy będą miękkie doprawiamy dobrej jakości
przecierem pomidorowym i ulubionymi ziołami. A dla tych co
za warzywami strączkowymi nie
przepadają dobrą alternatywą
będą dania na bazie białej kapusty. Możemy ją udusić z warzywami korzeniowymi lub grzybami i dodać chude gatunki mięs.
To pyszna i zdrowa wersja tradycyjnych bigosów i kapuśniaków
Nie zapominajmy również o regularnym jedzeniu kiszonek. Surówka z kapusty, tartego jabłka i
marchwi, z dodatkiem posiekanej cebuli i oleju rzepakowego
to klasyka kuchni polskiej, która
warto regularnie jeść w towarzystwie np. pieczonej lub ugotowanej na parze ryby, czy porcji
chudego mięsa.
Źródło: Maczfit
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Wysokie kary dla firmy Nasza SA
Seniorzy oszukani przez firmę Nasza S.A. mogą już spać spokojnie! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na
spółkę wysokie kary za wprowadzanie klientów w błąd! Suma kar to blisko 1,7 mln zł.
UOKiK udowodnił Naszej 3 praktyki, które naruszały zbiorowe interesy
konsumentów:
1) Sugerowanie, że ofer ta dotyczy zmiany warunków umow y
z dotychczasową firmą. Według
scenariuszy sprzedażowych konsultant tylko raz na początku rozmowy
telefonicznej podawał nazwę: „Telekomunikacja Nasza SA”. Jednak 76 proc.
poszkodowanych zapytanych przez
UOKiK było pewnych, że dzwoniący
nie poinformował ich, że reprezentuje
tę firmę. Telemarketer proponował obniżkę abonamentu, czasem – jak wynika ze skarg klientów - uzasadniając to
np. długą współpracą lub tym, że wielu
abonentów rezygnuje z telefonów stacjonarnych. Podczas „weryfikacji”, czy
rozmawia z właścicielem telefonu pozyskiwał jego dokładne dane adresowe
i nazwę dotychczasowego operatora.
Po kilku dniach zjawiał się kurier z umową. Na pierwszej stronie wyróżniała się
nazwa dotychczasowego operatora.
Natomiast nazwa Nasza napisana była
małą czcionką, nie było też logotypu tej
firmy. Wizyta zwykle była krótka.
Przykładowe skargi:
- (…) Ja nie skojarzyłam, że to inna
firma niż Orange, w której jesteśmy. Pomyślałam, że to Orange, bo Orange to
przecież nasza telekomunikacja.
- Po spojrzeniu na umowę, na plan
pierwszy wysuwa się nazwa NOVUM i
nie czytałam jej zbyt dokładnie, sądząc

że jest to wcześniej omówiona umowa
z operatorem NOVUM.
2) Sugerowanie, że abonament obejmuje nielimitowane
rozmow y, podczas gdy były one
dodatkowo płatne. Ze scenariusza
rozmowy telemarketingowej: Dzwonię,
ponieważ od przyszłego miesiąca na
Pan/i możliwość włączenia abonamentu na kwotę zaledwie 29,99 zł brutto,
czyli już z VAT-em, a dodatkowo nielimitowane rozmowy na telefony stacjonarne w całej Polsce, do wszystkich krajów
UE, USA i Kanady. Czy otrzymał/a już
Pan/i taką obniżkę? Gdy przychodziła
pierwsza faktura, okazywało się, że te
rozmowy są dodatkowo płatne – w najdroższym wariancie nawet 30 zł.
Przykładowa skarga:
- Dzwoniła kobieta, która powiedziała, że składa ofertę na 30 zł za rozmowy
wszystkie (stacjonarne, komórkowe i
międzynarodowe). Zapewniała, że nie
będzie ani złotówki więcej. (…)
3) Obciążanie konsumentów
bez ich zgody opłatami za dodatkowe usługi. Wielu konsumentów dopiero z faktur dowiadywało się
też, że płacą za usługi dodatkowe: prezentację numeru dzwoniącego, wydruk
z wykazem połączeń i umorzenie ewentualnych zaległości w przypadku śmierci abonenta. Każda z nich to dodatkowe
4,99 zł. Przedstawiciele Naszej zakreślali
te pozycje w umowie bez wiedzy i zgody klientów.

Porady z zakresu prawa konsumenckiego: środy, czwartki i piątki
w godzinach: 11.00-13.00, Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 16, pokój 205.

Przykładowa
skarga:
- Telemarketerka Nasza S.A., która
dzwoniła do mojej żony zapewniła,
że miesięczne rachunki będą wynosić
29,90 zł a rozmowy zagraniczne i na numery stacjonarne w Polsce będą za darmo. Następnie otrzymałem rachunek
na kwotę 77,18 zł.(…)
Tylko w Powiecie Sulęcińskim do
rzecznika konsumentów zgłosiło się ok.
100 osób oszukanych przez tę firmę.
Wszyscy otrzymali pomoc prawną. Niezależnie od decyzji UOKiK sprawą spółki zajmuje się Prokuratura w Płocku.

Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl

Pozbądź się zbędnego owłosienia na zawsze!
Paulina Solska Makeup&Beauty, ul. S. Żeromskiego 40
Zapisy pod nr tel.: 663-454-615

www.kssse.pl
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Na sygnale
Wandal z Lubniewic
zatrzymany
W piątek 28 września mieszkańcom Lubniewic, którzy
przechodzili przez „Park Miłości” ukazał się bardzo smutny
widok. Tablice turystyczne
w kształcie serca, stanowiące niewątpliwą ozdobę tego
miejsca zostały wyłamane, a w
wodzie dryfowała ławka. Jak

się później okazało, nie były
to jedyne odkryte tego dnia
straty w Lubniewicach. Przy
pobliskiej drodze zniszczono
skrzynkę energetyczną, a w
aucie jednego z mieszkańców
uszkodzono lusterko. Do działania ruszyli sulęcińscy kryminalni wspólnie z policjantami
posterunku policji w Lubniewicach. Ustalenie co, a raczej
kto spowodował takie zniszczenia stało się priorytetem.
W wyniku podjętych czynności, w tym operacyjno–rozpoznawczych, w przeciągu kilku
dni policjanci ustalili osobę,

październik 2018

którą podejrzewali. 26–letni
obywatel Mołdawii został zatrzymany na terenie Gorzowa
Wielkopolskiego. Przyznał się
do postawionych zarzutów
uszkodzenia mienia o łącznej
wartości przeszło 5 tysięcy
złotych. Co było powodem
jego zachowania? Alkohol i
chęć rozładowania agresji.
Mężczyzna żałował swojego
postępowania. Poddał się dobrowolnej karze. Zobowiązał
się również do naprawy wyrządzonej szkody, poprzez zapłatę poniesionych strat.
Źródło: sierż. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w
Sulęcinie

Porady podatkowe Przekroju

Sprzedaż nieruchomości po śmierci jednego z małżonków
Do masy spadkowej po
zmarłym małżonku wchodzi udział w nieruchomości.
Na skutek życiowych zmian
często podejmuje się decyzje o zbyciu lokalu – majątku wspólnego. Wspólność
małżeńska jest wspólnością
łączną i w trakcie trwania
małżeństwa obojgu małżonkom przysługuje prawo do
całości majątku .Wspólność
ustawowa obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe
nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obojga mał-

żonków lub jednego z nich.
Wspólność łączna charakteryzuje się tym, że w trakcie trwania wspólności ustawowej małżonkowie nie maja określonych
udziałów w majątku wspólnym
i nie mogą rozporządzać udziałami, są właścicielami na równych prawach bez ograniczeń.
Obojgu małżonkom przysługuje prawo do całości majątku
wspólnego. Sprzedaż nieruchomości małżeńskiej przez
wdowca po upływie 5 letniego
ustawowego okresu od nabycia
nie powoduje powstania źródła

przychodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym
nie ma on obowiązku zapłaty
podatku dochodowego ani też
wykazania uzyskanej kwoty ze
sprzedaży nieruchomości w zeznaniu podatkowym. W podjętej uchwale przez siedmioosobowy skład NSA z dnia 15 maja
2017 r. orzeczono, że dla celów
opodatkowania podatkiem dochodowym odpłatnego zbycia
nieruchomości i praw majątkowych określonych w art.10 ust.
1 pkt 8 ustawy o pdof nabytych
przez współmałżonka w wyniku

dziedziczenia datą ich nabycia
lub wybudowania jest dzień
nabycia do wspólnego majątku
małżonków. Zatem za datę nabycia udziału w nieruchomości
który przypadł w związku z ustaniem wspólności ustawowej jak
i udziału nabytego w drodze
dziedziczenia po zmarłym małżonku należy uznać datę kiedy
to lokal został nabyty do majątku wspólnego małżonków. W
efekcie przychód podatkowy
występuje wyłącznie gdy odpłatne zbycie ma miejsce przed
upływem pięciu lat licząc od

końca roku kalendarzowego
w którym nastąpiło nabycie
lub wybudowanie. Uzyskane pieniądze ze sprzedaży w
świetle przywołanych przepisów korzystają ze zwolnienia od podatku. Sprzedający
nieruchomość ze wspólnego
majątku nie zwiększa w ten
sposób swojego majątku tylko zmienia jego formę.
Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy
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Piękny jubileusz pani Anieli Łosik
Z okazji 95-tych urodzin
mieszkanki Sulęcina pani
Anieli Łosik, burmistrz Sulęcina Dariuszk Ejchart wraz
z zastępcą Iwoną Walczak
8 września złożyli solenizantce serdeczne życzenia z okazji
urodzin oraz wręczyli list gratulacyjny i bukiet czerwonych
róż.

Pani Aniela Łosik z domu
Rojewska urodziła się w 1923
roku w miejscowości Wylatkowo niedaleko Powodzia.
Od 1949 roku jest mieszkanką Sulęcina. Jest szczęśliwą
matką trzech córek, babcią
sześciu wnuków i prababcią dziewięciu prawnuków.
Obecnie oczekuje dziesiątego

prawnuka.
Tekst i foto. Maciek Barden

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

tel. 724
191 561
394
533 069

P o n . 9 00 - 1 5 00, w t - p t 1 0 00 - 1 8 00
s o b . 9 00 - 1 5 00

Nowa lokalizacja!
Arcydzieła wśród łazienek!

SULĘCIN

w w w. s t y l c e r a m i k a . p l

Pl
r

ate

Kościół
Św. Henryka

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

Materiaù sfinansowany ze úrodków KWW BEZPARTYJNI SAMORZÀDOWCY

LEWICKI
#najmlodszy
starosta w Polsce

Patryk

DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
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Walczyli o Puchar Burmistrza Sulęcina
W hali sportowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie w
dniach 22 i 23 września odbył
się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sulęcina.
W półfinale rozegrały mecze
drużyny:
STS Olimpia Sulęcin – SPS
Chrobry Głogów z wynikiem
3:1, oraz APP Krispol Września
– KS Gwardia Wrocław z wynikiem 3:1.
W finale o III i IV miejsce zagrały drużyny KS Gwardia Wrocław i SPS Chrobry Głogów.
Klub Sportowy Gwardia
Wrocław zajął III miejsce, a SPS
Chrobry Głogów IV miejsce.
STS Olimpia Sulęcin zaj-

mując I miejsce wywalczyła
puchar Burmistrza Sulęcina.
II miejsce zajęła drużyna APP
Krispol z Wrześni.
Puchary wręczył burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz
zastępca burmistrza Iwona
Walczak.
Tekst i foto. Maciek Barden

Ogłoszenia Drobne
ODSZKODOWANIA tel. 783743841
Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych
i elektrycznych już od 6 zł.
Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania
opierzeń budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika grubości
lakieru, miernika ciśnienia oleju oraz
kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz tel. 531 800 714
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni
spawaczy MAG i TIG. Praca w Niemczech
przy granicy (długoterminowa). CV na
e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

Która apteka
czynna?

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

PRZEKRÓJ POLECA:

LISTOPAD
29.10-04.11 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3
5.11-11.11 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul.
Witosa 1
12.11-18.11 - EURO-APTEKA przy ul.
Poznańskiej

tel. 95 755 2652

czynne: poniedziałek - piątek godz. 8-17
w sobotę 8-13

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 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.
PAŹDZIERNIK
15.10-21.10 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
22.10-28.10 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej 4-6

Sklep i warsztat

PROMOCJA
RABAT 50 %

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ
KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13
phuwegaz@wp.pl

www.wegaz.pl

