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Holiday Park Kownaty – 
prace ruszyły z „kopyta”

TORZYM / KOWNATY

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

Adam 
Piotrowski

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

Sulęcin, Międzyrzecz, 
Kostrzyn nad Odrą
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www.przekrojlokalny.pl

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

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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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

Już za niespełna 14 miesięcy planowane jest otwarcie parku Pszczółki Mai w Kow-
natach pod Torzymiem. 22 października symbolicznie rozpoczęto inwestycję. Pra-
ce ziemne trwają już jednak od ponad miesiąca.

W numerze:

95 755 39 15

>> cd. na s. 8

STR. 14

Majaland to jeden z wielu 
parków tematycznych, które 
powstaną pod Torzymiem. Do 
zagospodarowania jest 207 
hektarów. Właścicielem gruntu 
jest holendersko-polska firma 

„Molex” i „Maszoński Logistic” nagrodzone 
tytułem Firma Roku

POWIAT SULĘCIŃSKI Pod patronatem Przekroju

27 października w Ośrodku „Kormoran” w Sulęcinie, 
odbyła się coroczna Konferencja Pracodawców. Jed-
nym z punktów programu było rozstrzygnięcie I edycji 
konkursu Firma Roku. 

>> cd. na s. 20

STR. 4

ROZMOWA PRZEKROJU

O najważniejszych działaniach 
i priorytetach na przyszłość po 
roku od wyborów rozmawiamy 
z posłem na Sejm RP Katarzyną 
Osos

Fot. Przem
ysław

 M
ielczarek

To czas rozmów  
z mieszkańcami 

Działaj Lokalnie 
wyzwala społecz-
ną energię!
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Świat pogrąża się w irracjon-
aliźmie. W krajach tzw. Zacho-
du do głosu i władzy dochodzą 
ci co więcej obiecują, często 
rzeczy abstrakcyjnych, niemoż-
liwych do zrealizowania lub ru-
jnujących w dłuższej perspekty-
wie dotychczas wypracowane 
dobra. A ludziom ciągle mało, 
więc nad krzyżykiem na karcie 
do głosowania głębiej się nie 
zastanawiają. Tak było w Polsce 
rok z okładem temu, tak nied-
awno zdecydowała Ameryka. 
Fakt, żaden z kandydatów nie 
zachwycał. To Donald Trump 
obiecał jednak Amerykanom 
przywrócenie wielkości i 
przyszłość tak fantastyczną, jak 
w najbardziej epickich filmach. 
Spełni ich marzenia, by Amery-
ka białych jawiła się kolosem, a 
mniejszości rasowe znały swoje 
miejsce w szeregu. To wszystko 
okraszone mnóstwem mnie-
jszych i większych kłamstw, 
oszczerstw, insynuacji. Kampa-
nia uznawana przez wielu za 
dobry żart zakończyła się os-
tatecznie sukcesem. Zachwyce-
ni Trumpem polscy prawicowi 
politycy, mogą się zdziwić, gdy z 
dużym prawdopodobieństwem 
zacznie on dążyć do osłabienia 
roli USA w NATO i wycofania tak 
hucznie witanych amerykańs-
kich wojsk w Polsce. 

Trump przypomina mi połud-
niowoamerykańskiego dyktato-
ra w marszałkowskim mundurze 
z orderami od pasa po szyję. Na 
szczęście 240-letnia demokracja 
USA to nie Boliwia i są jeszcze 
Kongres, sądy, wojsko i przede 
wszystkim Amerykanie, którzy 
nie pozwolą zmienić tego kraju 
w dyktaturę szowinistycznego 
narcyza.

A co na naszym lokalnym 

podwórku? Ciekawa (lub jak 
niektórzy wolą „nieciekawa”) 
sytuacja w powiatach: Starosta 
słubicki, jak na szpilkach cze-
ka na referendum, bo że ekipa 
poprzedniego starosty zbierze 
odpowiednią ilość podpisów, 
to raczej pewniak. Pytanie, czy 
mieszkańcy pójdą do urn? Z tym 
przy okazji każdego referendum 
jest największy problem, a bez 
pewnego minimum głosujących 
referendum nie zostanie uznane. 
Biorąc jednak pod uwagę ja-
kościowy rozgłos sprawy i hek-
tolitry pomyj wylewane na sie-
bie przez obie strony, nie jest 
wykluczone, że ludzie powiedzą 
dość i tłumnie stawią się do urn. 
Jakby nie było, o Słubicach z 
pewnością jeszcze usłyszymy i 
to nie koniecznie w pozytywnym 
kontekście. 

Problemy ze spokojnym snem 
może mieć również staros-
ta międzyrzecki. 15 listopada 
ma zapaść ostateczny wyrok w 
sprawie podmiany dokumentów 
dot. wycięcia drzew w gminie 
Przytoczna. Sprawa banalna, 
bo ostatecznie drzew nie wy-
cięto, placu rekreacyjnego nie 

zbudowano, ale konsekwencje 
mogą być znaczne, gdyż przy 
niekorzystnym dla starosty 
obrocie spraw, może on stracić 
swój stołek. Z dużym praw-
dopodobieństwem czytacie 
Państwo gazetę już po ogło-
szeniu wyroku (wydanie jest 
12.11), więc kto ciekawy może 
zajrzeć na www.przekrojloka-
lny.pl gdzie na gorąco o wyniku 
będziemy informować. 

Tylko w powiecie sulęcińskim 
panuje w tym roku (przynajm-
niej od lutego) cisza i spokój. 
Starosta jakoś tak nienaturalnie 
słabo się lansuje. Po wcześnie-
jszych ekscesach takie spoko-
jne, ale też przemyślane, cierpli-
we i skuteczne administrowanie 
było temu po-
wiatowi potr-
zebne.

minął miesiąc

Sprzedam dom parte-
rowy w Sulęcinie, nowo 
wybudowany w stanie 

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

Pow. działki - 21 arów. 
Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

gany j. niem. komunikaty-
wny, do 1500 euro na 
rękę, legalnie od zaraz 

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

Zarządzanie WSPÓLNO-
TAMI MIESZKANIOWYMI 
– jestem na miejscu, nie 
musisz szukać zarządcy 
w innych miastach.

Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie Os. Słoneczne
dom Bobrówko
dom Walewice
pole w Żubrowie
działka w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
pół domu w Smogórach
3 domy w Torzymiu
mieszkanie Os. Żubrów
dom w Miechowie
3 działki w Torzymiu
5 działek w Bielicach
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska
dom ul. Sienkiewicza
mieszkanie ul. Fabryczna

Do wynajęcia:
boksy sprzedażne przy ul. Ku-
pieckiej
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
dom w Sulęcinie
kompleks handlowy w Sulęci-
nie
 
Pozostałe oferty, zdjęcia i opi-
sy na: 
http://lokum.tcn.net.pl

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

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Zamienię własne z gruntem, 
II piętro, 48 m2 + garaż 

w Bornem Sulinowie 
k/Szczecina na podobne 

w Sulęcinie, Torzymiu, Lub-
niewicach.

Tel. 739 422 759

Sprzedam mieszkanie 3 pok. 
o pow. 53,6 m2, 3-piętro, 

Sulęcin, osiedle Słoneczne 
kontakt 732876464, Zdzisław

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272

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

Sprzedam fortepian (antyk), 
stan b. dobry, koncertowy, 

niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397

Na wstecznym

http://lokum.tcn.net.pl/
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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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

- indywidualne wielobranżowe projekty budowlane
- adaptacje projektów gotowych, 
- zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, roz-
budowy

- 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

SULĘCIN

Głos mieszkańców

Do najbliższego BO zgłoszo-
nych zostało 21 projektów. Gło-
sowanie trwało od 7 lipca do 
30 września. Oddano 5,5 tys. 
Głosów, z których 751 było nie-
ważnych. Na realizację zadań w 
2017 r. przewidziano 300 tys. zł. 
Koszt jednego zadania nie mógł 
przekraczać kwoty 60 tys. zł. W 
głosowaniu mogły brać udział 
tylko osoby, które maksymalnie 
27 stycznia 2016 r. ukończyły 16 
lat, mieszkające i zameldowane 
na terenie gminy Sulęcin.

Najwięcej głosów otrzymały 
projekty:
1. Remont drogi gminnej w kie-

runku cmentarza w Trzemesz-
nie (705 głosów)Odbudowa 
kąpieliska miejskiego (671 gło-
sów.

2. Zakup kontenera na szatnię 
dla zawodników wraz z toa-
letą dla widowni oraz zakup i 
ustawienie ławek dla kibiców 

na boisku do piłki nożnej w 
Żubrowie ( 648 głosów)

3. Utwardzenie drogi gruntowej, 
dojazdowej do budynków 
mieszkalnych i garaży. Ul. Wą-
ska w Sulęcinie (347 głosów)

4. Przebudowa drogi  do szkoły. 
Ul. Dikusa Ekkela (343 głosy)

24 października w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie głosowania 
mieszkańców gminy Sulęcin na zadania, które zgłoszone zostały do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Był to pierwszy w historii Su-
lęcina Budżet Obywatelski. Re-
alizacja wybranych przez miesz-
kańców zadań ruszy w 2017 
roku.

Paulina Kaszuba
Fot. Maciej Barden - www.sulecin.

pl

ZARZYŃ

Na cmentarzu będzie woda
Jeszcze przed Dniem Wszyst-

kich Świętych osoby odwiedza-
jące swoich bliskich, spoczywa-
jących na cmentarzu w Zarzyniu, 
mogły skorzystać ze zdroju prze-
znaczonego do poboru wody. 
Inwestycję polegającą na budo-
wie przyłącza wodociągowego 
do cmentarza w Zarzyniu zreali-
zował Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Sulęcinie. W ramach 
realizowanego zadania oprócz 
wybudowania zdroju, zainstalo-

wano także studnię wodomie-
rzową oraz studzienkę odbierają-
cą odciek wody ze zdroju. Woda 
doprowadzona do cmentarza 
uzyskała pozytywne wyniki ba-
dań jakościowych. Doprowadze-
nie wody do cmentarza ułatwi 
mieszkańcom dbanie o groby 
swoich bliskich oraz utrzymanie 
porządku na terenie cmentarza.

UM Sulęcin
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Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133

Zapraszają: senator RP Władysław Komarnicki, poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, prezes SML Adam Piotrowski

Piknik na Uroczysku
SULĘCIN 

Przekrój Lokalny: Ani się obej-
rzeliśmy, a już rok minął tej ka-
dencji... 
Katarzyna Osos: To prawda, bły-
skawicznie! Nawet nie wiem, kiedy 
minęło te 12 miesięcy. 
PL: Jest to Pani pierwsza ka-
dencja. Jak ocenia Pani swój 
pierwszy rok w Sejmie? 
KO: Z pewnością był to intensyw-
ny rok. Przez ostatnie 12 miesięcy 
starałam się sumiennie i z pełnym 
zaangażowaniem wypełniać swo-
je obowiązki. Już na początku za-
łożyłam sobie, że najważniejszy 
w mojej działalności poselskiej 
powinien być dialog, konsultacje i 
spotkania z ludźmi.  To ma nada-
wać kierunek moich działań. W 
Sejmie staram się być właśnie ich 
głosem. Praktycznie każda moja 
interpelacja, każde działanie, jest 
wynikiem spraw poruszanych 
podczas spotkań z mieszkańcami. 
PL: A coś Panią rozczarowało, 
coś zaskoczyło?
KO: Byłam przygotowana na 
ogrom pracy i szybkie tempo.  
Nie spodziewałam się jednak, że 
pierwszy rok w Sejmie minie pod 
znakiem obrony podstawowych 
standardów państwa prawa czy 
chociażby obrony kompromisu 
aborcyjnego. Ponadto sposób 
w jaki pracuje się nad ważnymi 

To czas rozmów z mieszkańcami 
ROZMOWA PRZEKROJU

Chcę  przekonać Lubuszan, że warto być aktywnym społecznie i politycznie, dlatego jak najwięcej spotykam się z mieszkańcami – o pierw-
szym roku mijającej kadencji w Parlamencie oraz aktywności politycznej Polaków opowiada lubuska poseł, Katarzyna Osos.

projektami ustaw, dla mnie jako 
prawnika, jest nie do pomyślenia. 
To nie ma nic wspólnego z tworze-
niem dobrego prawa. I nie ukry-
wam, że jest to trochę frustrujące. 
Jednak mówię sobie, że będę robić 
swoje. Zresztą podczas dyżurów 
czasami słyszę: „Pani poseł, wiem, 
że teraz będzie trudno to zrealizo-
wać czy pomóc, ale niech Pani ma 
to na uwadze, bo jak nie dziś, to 
może jutro się uda”. I wtedy wiem, 
że nie jest i nie będzie to zmarno-
wany czas.
PL: No właśnie. Obserwując 
Panią, łatwo zauważyć, że 
znaczną część swojej aktyw-
ności przeznacza Pani na spo-
tkania z Lubuszanami?
KO: Tak, to prawda. Rozmowy z 
Lubuszanami traktuje prioryteto-
wo. Zdaję sobie sprawę, że poseł 
opozycyjny nie ma łatwego za-
dania. Dlatego w stu procentach 
poświęcam się mieszkańcom. Na 
dyżurach w całym województwie 
poznaję ich problemy, ale także 
problemy samorządowców czy in-
nych grup społecznych. Wychodzę 
z założenia, że dialog ze społec-
zeństwem powinien trwać przez 
całą kadencję, a nie tylko przed 
wyborami. A moim obowiązkiem 
jest wsłuchać się w ten głos, re-
agować, rozwiewać wątpliwości 
i szukać najlepszych rozwiązań. 

Ale należy zdecydowanie częściej 
umożliwić ludziom wypowiadanie 
się o najważniejszych sprawach. I 
nie chodzi o to, aby formą dialogu 
były protesty na ulicach. 
PL: Czyli walczy Pani o aktyw-
niejszy udział Polaków w rzą-
dzeniu państwem?
KO: Zdecydowanie tak. Niestety, 
często nam – politykom wydaje 
się, że lepiej wiemy co jest dobre 
dla obywatela, ale jak widać, 
sprzyja to raczej wzrostowi fru-
stracji niż satysfakcji.
PL: Na jakich sprawach  kon-
centruje się Pani w Sejmie?
KO: Jak już wcześniej wspomnia-

łam, kierunek moich działań wy-
znaczają przede wszystkim Wy-
borcy. Chociaż nie ukrywam, że 
z racji mojego wieku, problemy 
młodych ludzi są mi szczególnie 
bliskie. I naprawdę mlodzi ludzie, 
cieżko pracując łącząc życie ro-
dzinne z zawodowym, nie uwa-
żają że coś się im za darmo nale-
ży. Ale oczekujemy od państwa 
wsparcia, chociażby w kwestii do-
stępności do żłobków czy przed-
szkoli. Oczekujemy dobrego sys-
temu edukacji dla naszych dzieci, 
ułatwień w prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej czy 
rozwiązań pozwalających łączyć 
wychowywanie dzieci z pracą. 
Tak naprawdę, to  właśnie młodzi 
ludzie, będąc aktywni zawodowo, 
kupując mieszkania, zakładając 
rodziny, napędzają naszą gospo-
darkę. Dlatego uważam, że to 
wsparcie szczególnie im się należy.
PL: Czego Pani życzyć?
KO: Żeby jak najwięcej pomy-

słów, rozwiązań i spraw przeze 
mnie poruszanych, udało się zre-
alizować.  
PL: Tego życzymy i dziękujemy 
za rozmowę.

Aktywność na dzień 10 listopada 2016

85
interpelacji
i zapytań

21
wystąpień

93,62%
udział w głoso-

waniach

Katarzyna Osos, 36 lat. 
Radca prawny. Przed obję-
ciem mandatu Posła pełniła 
funkcję Wojewody Lubu-
skiego. W Sejmie zasiada 
w komisji: ustawodawczej i 
nadzwyczajnej ds. zmian w 
kodyfikacjach. Jest też m.in. 
członkiem Parlamentarne-
go zespołu ds.: rzemiosła i 
szkolnictwa zawodowego; 
ds. wspierania Młodzieżo-
wych Rad Miast przy jed-
nostkach samorządu par-
lamentarnego; kompleksu 
energetyczno-kopalnianego 
Gubin-Brody oraz pokładów 
miedziowych w rejonie By-
tomia Odrzańskiego;  przy-
szłości Unii Europejskiej 
oraz Lubuskiego Zespołu 
Parlamentarnego.

W uroczej scenerii Uroczyska 
w Żubrowie 10 września i 8 paź-
dziernika odbyły się pikniki dla 
pracowników, emerytów i renci-
stów ZPCH „Gumoplast”. Grupa 
uczestników była liczna. W czasie 
imprezy była zabawa i tańce przy 
dobrej muzyce. W powietrzu 
unosiła się smakowita woń spe-
cjałów z grilla, po prostu pełna 
integracja. Ważnymi elementami 
udanej imprezy były smaczne i 
obfite posiłki oraz dobra pogo-
da. 

Organizator zaproponował 
uczestnikom urozmaicony pro-
gram i wiele atrakcji, każdy mógł 
znaleźć coś interesującego dla 

siebie. Zabawa zakończyła się 
późnym wieczorem. 

Wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do organizacji 
tych spotkań jeszcze raz ser-
decznie dziękuję. Szczególnie 
podziękowania kieruję do Nad-
leśnictwa Sulęcin oraz Henryka 
Komara. 

Organizator 
Czesława Anna Demko.

LUBNIEWICE

17 września o godz. 16.30 w Lubniewicach na jeziorze Lubiąż 
Leopold Ryczaj - wędkarz z Sulęcina złowił suma o długości 
140 cm i wadze 16 kg. Ryba wzięła na białego mepsa nr 5. Po 
około 40 minutach walki sum został wyciągnięty na łódź.
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

800

-

2000

„Rzepin zwierciadłem historii. 
Wielki świat w niewielkich obrazach”

RZEPIN / SULĘCIN

Na ścianach Galerii RZ’art. 
(„żart” przez „rz” ze względu na 
„Rzepin artystyczny”) zawisły 42 
dzieła malarzy z Sulęcina. Wśród 
nich znalazło się 14 grafik, z 
których 10 przedstawiało przed 
i powojenny Rzepin. – Cieszę się, 
że zabrakło miejsc na dzisiejszym 
otwarciu wystawy – powied-
ział do licznie zgromadzonych 
gości dyrektor MDK Tomasz 
Sidorkiewicz – to świadczy o 
randze wydarzenia, ale też może 
nas zachęcić w przyszłości do 
wcześniejszego przychodze-
nia – dodał ze śmiechem. Po 
przywitaniu oddał głos Iwonie 
Parszywka-Marczuk, która 
przedstawiła sylwetki autorów 
obrazów. Oboje urodzili się w 
Erewaniu w Armenii. Eduard 
ukończył filologię germańską. 
Przez wiele lat był nauczycielem 
języka niemieckiego i tłu-
maczem. Dziś nadal uczy (indy-
widualnie) i tłumaczy, a do tego 
pisze książki i oczywiście ma-
luje. To dziś rzadko spotykany 
typ człowieka renesansu, posłu-
gującego się biegle pięcioma 
językami i wykształconego w 
wielu dziedzinach. 

Erna ukończyła Akademię Sz-
tuk Pięknych w Erewaniu i przez 
18 lat pracowała w tamtejszym 
Centrum Wychowania Estety-
cznego. Współtworzyła Galerię 
Twórczości Dziecięcej. Polskie 
korzenie pozwoliły jej, mężowi 
i córce osiedlić się w Polsce. W 
1998 r. zamieszkali w Sulęcinie. 

Artystom gratulowali pięknej 
wystawy m.in. burmistrz Rze-
pina Sławomir Dudzis i prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Damian Utracki. – Sztuka musi 

łączyć ludzi – powiedział na za-
kończenie oficjalnej części T. 
Sidorkiewicz – dlatego niech 
mieszkańców Rzepina i Sulęcina, 
których sporą grupę gościmy, 
połączy dzisiaj specjalna więź. 

Erna i Eduard Diłanian nie kry-
li wzruszenia i zadowolenia. Pan 
Eduard obiecał przeprowadzić 
w Domu Kultury warsztaty dla 
wszystkich ciekawych jak pow-
stają jego grafiki. Należy dodać, 
że jest to metoda unikalna, a dz-

ieła cechuje niezwykła precyzja i 
dbałość o szczegóły.

Na koniec zgodnie z tradycją 
MDK w Rzepinie rozlosowane 
zostały dwa obrazy Eduarda 
Diłanian. W losowaniu brali ud-
ział wszyscy, którzy wykupili 
wcześniej los za 5 zł (pieniądze 
zasilą pracownię plastyki MDK). 

Wystawę „Rzepin 
zwierciadłem historii. Wielki świ-
at w niewielkich obrazach” Erny i 
Eduarda Diłanian można będzie 

Pod takim tytułem 10 listopada w Galerii RZ’art. Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie odbył się wernisaż wstawy 
malarskiej sulęcińskich artystów Erny i Eduarda Diłanian.

oglądać w Galerii RZ’art przez 
najbliższe 3 miesiące.

Adam Piotrowski
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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, 509 355 090

Firma PORT 2000 zajmująca się sprzedażą paliw z wykorzystaniem własnej karty 
flotowej oraz dostawami auto-cysternami do zbiorników klientów (naszymi klientami 

są m.in. firmy transportowe) poszukuje osoby na stanowisko

Kierowca Cysterny ADR
Miejsce pracy: Mostki koło Świebodzina

Opis zadań:
• przewóz i dystrybucja paliw
• praca na terenie województwa lubuskiego i ościennych
• możliwe wyjazdy za granicę zachodnią

Wymagania stawiane kandydatom:
• prawo jazdy C + E oraz elektroniczna karta kierowcy
• aktualne uprawnienia ADR (przewozy w cysternach)
• uprawnienia TDT do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
• udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku
• samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych prac
• świadectwo kwalifikacji zawodowej
• aktualne orzeczenie lekarskie i aktualne badania psychologiczne

Oferujemy:
• stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• konkurencyjne wynagrodzenie
• nowoczesną flotę pojazdów
• pracę mieszczącą się w normach czasowych z codziennymi powrotami do 

domu
Prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@port2000.pl. 

Tel kontaktowy: 505 442 268. W CV prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Port 2000 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zielonej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1652)

Holiday Park Kownaty, która 
pierwsze działania podjęła już w 
2010 r. Niedługo później, po za-
poznaniu się z koncepcją inwe-
stora torzymscy radni zmienili 
plan zagospodarowania terenu. 
Pierwotnie miał tam powstać 
park historyczny na wzór fran-
cuskiego Puy du Fou, jednak 
ten inwestor ostatecznie wyco-
fał się z projektu. W 2014 r. HPK 
podpisał umowę z firmą Plopsa, 
należącą do grupy Studio 100. 
Belgijska spółka rozpoczęła bu-
dowę Majalandu z przysłowio-
wego kopyta i na święta Bożego 
Narodzenia w przyszłym roku 
planuje przyjąć pierwszych go-
ści. Majland obejmować będzie 
park tematyczny na świeżym 
powietrzu i pod dachem, dzięki 
czemu będzie mógł funkcjono-
wać cały rok. Inwestor zakłada 
300 tys. wizyt w pierwszym roku 
działalności. W kolejnym milion 
odwiedzin. Majaland jest pierw-
szym krokiem w budowie par-
ku rekreacyjnego Holiday Park 
Kownaty. Do Pszczółki Mai w 
następnej kolejności mają dołą-

czyć bohaterowie bajki Vic the 
Viking oraz Heidi. Dopinane są 
umowy z operatorami pól gol-
fowych, domów wakacyjnych 
i hoteli. – Chcemy, żeby każdy 
mógł w Holiday Park Kownaty 
znaleźć coś dla siebie – mówi 
Martijn van Rheenen, jeden z 
dyrektorów HPK – kolejne atrak-
cje pozwolą nam przyciągnąć 
gości nie na jeden czy dwa dni, 
ale na znacznie dłużej – dodaje. 

Dlaczego Kownaty?
Powodów jest wiele. Naj-

ważniejszy i bezdyskusyjny to 
bliskość węzła drogowego na 
autostradzie A2 w Torzymiu. To 
zaledwie kilka kilometrów od 
Holiday Park Kownaty. Dzięki 
autostradzie w ciągu 90 minut 
do HPK dotrą mieszkańcy aglo-
meracji Berlina i Poznania. Łącz-
nie jest to czas dojazdu dla 7 
mln potencjalnych klientów Ho-
liday Park Kownaty. Natomiast o 
120 minut jazdy samochodem 
jest oddalonych od Kownat 25 
mln osób. Inwestorów zachwy-
ciły również nasze tereny pełne 
lasów i jezior. Na slajdach pod-
czas prezentacji pojawiły się 

>> cd. ze s. 1

Holiday Park Kownaty – 
prace ruszyły z „kopyta”

m.in. zdjęcia Łagowa. Właścicie-
le terenu podkreślają też bardzo 
dobrą współpracę z torzymski-
mi władzami od pierwszego 
spotkania w 2010 r.

Milowy skok dla regionu
Holiday Park Kownaty to 

ogromne przedsięwzięcie i 
atrakcja turystyczna, jakiej w 
Polsce obecnie nie ma. To tak-
że ogromna szansa dla małej i 
biednej gminy Torzym. Do bu-
dowy i później obsługi gości 
potrzebnych jest i będzie setki 
ludzi. Radości z inwestycji nie 
kryje burmistrz Torzymia Ry-
szard Stanulewicz: - Ten dzień 
przejdzie do historii miejscowości 
Kownaty i gminy Torzym – mó-
wił podczas uroczystości sym-
bolicznego rozpoczęcia budo-
wy – jako mieszkańcy żywimy 
duże nadzieje względem Holiday 
Park Kownaty. To dla nas przede 
wszystkim wiele nowych miejsc 
pracy, ale także dodatkowe po-
datki do kasy gminy, dzięki któ-
rym będziemy mogli się szybciej 
rozwijać. 

Na zagospodarowanie 207 
hektarów terenu pod Kownata-
mi i pełną rozbudowę Holiday 
Park Kownaty wielonarodowa 
grupa inwestorów daje sobie 
czas do 2030 r. Rozmach i ska-
la przedsięwzięcia sprawia, że 

HPK może stać się jednym z 
największych parków rozrywki 
w Europie Środkowej. – Ten pro-
jekt przysporzy sławy Torzymowi 

i całemu regionowi – mówi bur-
mistrz Stanulewicz. Miejmy na-
dzieję, że również pieniędzy. 
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Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

Słubice, Plac Bohaterów 15
95 758 8508, 95 758 8509
www.m-tech.sklep.pl

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

- 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 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

P.P.P.H.U. HOLZMAR
Ośno Lubuskie, tel. 697 072 791

Organizatorem wydarzenia 
jest Klub Gazety Polskiej w Su-
lęcinie oraz Stowarzyszenie 
Pamięć i Tożsamość – Komitet 
Budowy Pomnika Żołnierzy Wy-
klętych w Sulęcinie. Nawiązując 
do polskiej tradycji bardowskiej, 
Leszek Czajkowski i Paweł Pie-
karczyk ukażą losy Żołnierzy 
Wyklętych z różnych perspek-
tyw. Chcą przez to upomnieć 
się o ich rehabilitację w świa-
domości dzisiejszych Polaków 
i dotknąć ducha czasów sprze-
ciwu mimo braku nadziei. Pod-
czas koncertu wystąpią również 
Arkadiusz „Harnaś” Haszler i 
Łukasz „Łyczek” Łyczkowski. 
Na imprezę zostały zaproszone 
rodziny Żołnierzy Niezłomnych.

Koncert rozpocznie się o godz. 
17.00. Wstęp jest bezpłatny.

Red.

Koncert pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych

SULĘCIN

20 listopada w klubie „U Bulka” (SOK Sulęcin) odbę-
dzie się koncert pt. „Żołnierze Niezłomni – Podziemna 
Armia Powraca”. Koncert jest hołdem dla żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia niepodległościo-
wego walczącego z sowieckim okupantem po II woj-
nie światowej.

Zdobycie Biskupina
SULĘCIN / WĘDRZYN

Uczniowie klasy II b i III a to 
poszukiwacze przygód. Posta-
nowili dnia 22 września przeje-
chać Szlak Piastowski i znaleźć 
się w jego sercu – Biskupinie. 
Wszystko po to, by uczestniczyć 
w XXII Festynie Archeologicz-
nym ph. „BISKUPIN ARCHEO 
– FASHION WEEK”, podczas któ-
rego królowała moda. Niczym 
na paryskich wybiegach odby-
wały się liczne pokazy strojów 
noszonych od epoki kamienia 
po czasy nowożytne. Swoje 
ubrania zaprezentowali także 
wojownicy. Można było obser-
wować proces powstawania 
i zdobienia tkanin, galanterii, 
dodatków oraz dawnej bielizny. 
Nasze damy zafascynowały się 
biżuterią bursztynową. W sta-
rożytnym salonie urody można 
było skorzystać z usług greckich 
i rzymskich fryzjerów i makijaży-
stek. Naszą ciekawość wzbudził 
pokaz dawnych kosmetyków do 
ozdoby i pielęgnacji ciała, w tym 
mydło. Ogromnym zaintereso-
waniem   cieszyło się lepienie 
z gliny narzędzi codziennego 
użytku, zioła pachnące i lecz-
nicze zebrane przez zielarkę. 
Nie zabrakło walk wojowni-
ków, chrztu Mieszka I i dźwię-
ków muzyki. Atmosferę festynu 
uatrakcyjniał swoją muzyką 
zespół „Dziwoludy”. Uwagę po-
szukiwaczy przygód przyciągała 

walka wojów z nieprzyjacielem 
w obronie Biskupina. Walkę tę 
wygrywali wojownicy tej osady. 
Zakupiony sprzęt obronny był 
inspiracją dla naszych uczniów 
do walki z kolegami. Frajdą było 
również zamknięcie tak, jak w 
dawnych czasach w dyby i klat-
ce. W wyniku czego po tortu-
rach miała nastąpić „poprawa” w 
zachowaniu. Po zdobyciu Bisku-
pina przejechaliśmy kolejką do 
Gąsawy. Miło było obserwować 
zadowolone dziecięce buźki i 
przydrożnego stracha na wró-
ble. Odwiedziliśmy także Wene-
cję. Nie pływaliśmy gondolami, 
ale bawiliśmy się w Muzeum   
Kolei. Każdy mógł wczuć się w 
rolę maszynisty lub pasażera. 
Zaciekawieni tym wspaniałym 

miejscem rzuciliśmy się w wir 
zakupu pamiątek. Ostatnim 
punktem naszej wyprawy była 
wizyta w pierwszej stolicy Pol-
ski – Gnieźnie i wspólne zdjęcie 
pod pomnikiem króla polskie-
go Bolesława Chrobrego. Te 
niesamowitą wyprawę dzieci 
podsumowały jednym zdaniem 
„Był to najlepszy dzień w moim 
życiu”. Wspomnienia z wycieczki 
stały się inspiracją przy wyko-
nywaniu osady biskupińskiej. 
Wielu chciałoby żyć tak jak nasi 
przodkowie, prowadząc beztro-
skie dzieciństwo, zamieszkać w 
drewnianej chacie, spać w jed-
nym łożu z całą rodziną, zbierać 
zioła i upajać się ich zapachem.

Bogusława Grzegorek

10 października uczniowie 
klasy 4 technikum w zawodzie 
technik informatyk i technik ho-
telarz wspólnie zaplanowali i 
zorganizowali wycieczkę klaso-
wą. Wraz ze swoim wychowaw-
cą, panią Katarzyną Błońską i 
opiekunem, panem Mariuszem 
Hartmanem, wybraliśmy się 
do Dobrojewa. Główną atrak-
cją była zabawa paintball. Bar-
dzo bezpieczna, bo instruktaż 
pana Tomka mocno zadziałał 

„Wystrzałowa” wycieczka
SULĘCIN 

na wyobraźnię co niektórych 
wesołków klasowych. Nawet 
pani Katarzyna dała się namó-
wić na wspólną zabawę, cho-
ciaż nie ukrywała swoich obaw. 
Śmiechu było co niemiara! A 
potem wspólne ognisko, poga-
duchy przy pieczonej kiełbasce, 
pamiątkowe zdjęcia i plany na 
następną wycieczkę… może 
jeszcze zdążymy przed zakoń-
czeniem nauki w szkole :)

Julia Bartoszek
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13 października w ramach Sulęcińskiego Tygodnia Seniora Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców odwiedziły zaprzyjaźnione seniorki z Uniwersytetu III Wieku. W grupach 6-lat-
ków panie robiły z dziećmi pieczątki z ziemniaków, z grupami 5-latków wykonały „podkładki pod herbatki”, zaś 4 i 3-latki wysłuchały bajek z dzieciństwa seniorek. Nie obyło się bez 
wspólnych śpiewów i zabaw ruchowych.
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26 listopada ok. 60 sulęcińskich harcerzy wraz z opiekunami i rodzicami wzięło udział w sprzątaniu dziecięcych grobów na cmentarzu komunalnym w Sulęcinie. – Było nas na-
prawdę sporo, więc zdążyliśmy posprzątać z liści także inne części cmentarza – mówi Katarzyna Pawlik drużynowa z * GZ „Mądre Ptaki”
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„Ja to mam szczęście, 
że w tym momencie żyć 
mi przyszło w kraju nad 
Wisłą, ja to mam szczę-
ście...” - Grzegorz Tom-
czak 

Takie i inne słowa 
utworów patriotycznych 

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
SULĘCIN 

wyśpiewali uczniowie 
wraz z nauczycielami  i 
zaproszonym gościem 
wicestarostą sulęciń-
skim Tomaszem Prozo-
rowiczem 8 listopada 
2016 r. na uroczystym 
apelu  poświęconym 98 

rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 
Organizatorami uroczy-
stości  byli  uczniowie i 
uczennice   z  samorządu 
uczniowskiego- Aleksan-
dra Poznańska, Klau-
dia Dąbrowska, Jakub 

Honcz, Adam Bystry i 
Katarzyna Szelągowska. 
Montaż słowno-muzycz-
ny przypominający trud-
ną drogę Rzeczpospolitej 
do odzyskania  niepodle-
głości ,któremu towarzy-
szyła prezentacja multi-

medialna,  przygotowany 
został pod kierunkiem 
Wioletty Kaźmierczak i 
Barbary Nowak Mazur-
czak. Wspólne śpiewan-
ie    “Roty”, “Marsza  Pier-
wszej Brygady”, “ Wojenki, 
wojenki” czy „O mój roz-
marynie”  stało  się trady-
cją.  Komu nie zakręci się 
łza w oku, śpiewając: „O 

ile mąk, ile cierpienia, o ile 
krwi, przelanych łez, po-
mimo to nie ma zwątpie-
nia, dodawał sił wędrówki 
kres ...” czy „ A jak mi odpo-
wie: nie kocham cię. Ułani 
werbują, strzelcy masze-
rują, zaciągnę się...”.

Wioletta Kaźmierczak



11nr 11(59)/2016 12 listopada 2016

SULĘCIN / WĘDRZYN

Nowi czytelnicy w szkolnej bibliotece

W piątkowe przedpołudnie 
28.10. 2016r. w bibliotece Szkoły 
Podstawowej im. Żołnierza Pol-
skiego w Wędrzynie zorganizo-
wane zostało spotkanie czytel-
nicze dla uczniów klas I -szych, 
połączone z uroczystym pasowa-
niem na czytelników biblioteki.

Aby akt wcielenia w szeregi 

Pasowanie na czytelnika na stałe wpisało się do kalendarza szkolnych imprez. To 
również ważne wydarzenie w życiu szkolnym pierwszoklasistów. Zwłaszcza dzisiaj, 
kiedy książka została zepchnięta na drugi plan przez telewizję i komputer, należy 
promować czytelnictwo, które ma duży wpływ na rozwój mowy i myślenia dzieci.

czytelników pozostał na długo w 
pamięci pierwszaków, zadbano o 
szczególną oprawę tego wyda-
rzenia.

Starsi koledzy z klasy III a przy-
gotowali mini teatrzyk, w którym 
popularne postacie bajkowe 
opowiedziały małym gościom o 
swoich kłopotach i niebezpiecz-

nych przygodach wynikających z 
niewłaściwego obchodzenia się 
dzieci z książkami. Kolorowe stro-
je, śmieszne przebrania bardzo 
spodobały się widzom, zaś obej-
rzane scenki stworzyły okazję 
do wspólnego ustalenia jak na-
leży postępować z wypożyczo-
ną książką. Przypominać o tym 

będą wydrukowane i wklejone 
do zeszytów Prośby książki, które 
będą towarzyszyć dzieciom w ich 
szkolnej codzienności. Inną miłą 
pamiątką tych wydarzeń będą 

drobne upominki ufundowane 
przez panią dyrektor   Edytę Ja-
kóbczak. Zatem czekamy na was 
w bibliotece.

D. B.
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ZDROWIE KOBIET GOTUJ Z PRZEKROJEM

Rak piersi jest najczęstszym nowotwo-
rem złośliwym i jedną z najczęstszych 
przyczyn umieralności z powodu nowo-
tworów u kobiet. Przyczyny większości 
przypadków nie są do końca znane, jed-
nak udowodniono, że ryzyko zachorowa-
nia rośnie m.in. wraz z wiekiem (najwięcej 
zachorowań w grupie wiekowej 50-69 lat), 
w sytuacji gdy pierwsza miesiączka wystą-
piła wcześnie, a z kolei menopauza w póź-
nym wieku, a także w przypadku licznych 
zachorowań na raka piersi w rodzinie. 

Do najczęstszych objawów raka piersi 
należą: zmieniony kształt piersi, wyczu-
walny palpacyjnie guzek lub stwardnie-
nie, zmarszczenia i wciągnięcia na skórze 
piersi, zmiana jej koloru, a także wcią-
gnięcie lub owrzodzenie brodawki. W 
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z 
objawów należy niezwłocznie udać się do 
lekarza pierwszego kontaktu!

Niezwykle istotną rolę w profilaktyce 
zachorowania na raka piersi stanowi sa-
mobadanie piersi. Zaleca się jego wyko-
nywanie co najmniej raz w miesiącu już u 
kobiet >20 roku życia; najlepiej w tej sa-
mej fazie cyklu miesiączkowego i co naj-
mniej 2-3 dni po zakończeniu miesiączki. 
Składa się ono z dwóch etapów – oglą-
dania piersi oraz badania palpacyjnego. 
W przypadku wystąpienia niepokojących 
zmian guzkowych i zgrubień wyczuwal-
nych na piersi, wokół brodawki sutkowej 
i pod pachą (duży niepokój powinny bu-
dzić zmiany nieprzesuwalne, „zrośnięte” z 
podłożem), a także innych ww. objawów 
należy skonsultować się z lekarzem, bo 
choć większość zmian tego typu, szcze-
gólnie u młodych kobiet, jest łagodna, to 
warto wykluczyć również złośliwą przy-
czynę ich występowania.

Innym badaniem pomocnym w wy-
krywaniu raka piersi jest mammografia. 
Jest to badanie rentgenowskie, które jest 
obecnie najpowszechniejszą metodą wy-
krywania raka piersi, także w wczesnym 
stadium jego rozwoju. Dla kobiet w wieku 
50-69 lat, które nie chorowały wcześniej 
na raka piersi istnieje możliwość wyko-

nania bezpłatnej mammografii w ramach 
programu profilaktycznego NFZ. Na takie 
badanie nie jest wymagane skierowanie 
od lekarza. Przesiewowe badanie mam-
mograficzne powinno być wykonywane 
co 2 lata. Choć mammografia nie należy 
do „przyjemnych” badań, to jednak jest 
metodą bezpieczną; ucisk stosowany w 
czasie badania nie uszkadza piersi; jest 
konieczny w celu uzyskania zdjęć wy-
sokiej jakości, a dodatkowo pozwala na 
obniżenie dawki promieniowania rentge-
nowskiego, które w takiej ilości nie niesie 
ryzyka dla zdrowia badanej. Mammogra-
fia to badanie, które pozwala na wykrycie 
zmian we wczesnym stadium zaawanso-
wania, a dzięki temu kobieta ma większe 
szanse na pełne wyleczenie choroby i 
zachowanie piersi. Do innych metod wy-
korzystywanych w diagnostyce raka piersi 
należą: USG piersi (częściej znajduje za-
stosowanie u kobiet w wieku 20-40 lat), a 
także rezonans magnetyczny.

Warto również wspomnieć o dziedzicz-
nym raku piersi. Jeśli w rodzinie często wy-
stępowały nowotwory piersi, zwłaszcza w 
młodym wieku(<40 roku życia), a także u 
mężczyzn, koniecznie należy wspomnieć 
o tym lekarzowi rodzinnemu, który po-
winien skierować na badanie genetycz-
ne. Wykrycie mutacji odpowiedzialnej za 
powstawanie nowotworu może uratować 
życie, gdyż umożliwia wczesną diagno-
stykę i leczenie pacjenta u którego ryzyko 
wystąpienia raka piersi, a także innych no-
wotworów złośliwych jest znacznie wyż-
sze niż w reszcie populacji (np. w przypad-
ku mutacji BRCA 1, znanej z przypadku 
Angeliny Jolie, ryzyko raka piersi wynosi 
50-80%, a raka jajnika 40%). 

Pamiętajmy o badaniach profilaktycz-
nych i o tym, że dba-
jąc o swoje zdrowie, 
dbamy tym samym o 
swoich bliskich.

Lek. Łukasz 
Piotrowski

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

„Na świętego Marcina najlepsza gęsina: 
patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima 
nam zagości”.

Drodzy Państwo, dziś rozpoczynam 
przysłowiem, które zasłyszałam w jednej 
ze stacji radiowych. Tak jakoś wpadło mi 
w ucho, bo nie ukrywam - nie lubię zimy 
i jak co roku zastanawiam się, czy będzie 
łagodna i krótka, czy też długa i mroźna. 
A, że przysłowie to łączy moje obawy do-
tyczące zimy z gęsią, którą zrobiłam dziś 
na obiad, wydaje mi się najbardziej odpo-
wiednie.

Gęś jest specyficznym ptakiem, z jed-
nej strony dzikim, z drugiej hodowanym 
przez nas na podwórzach.

Jej mięso jest również dwojakie, z jed-
nej strony bez tego specyficznego smaku 
dziczyzny, z drugiej zaś ciemne, o cieka-
wym lekko słodkawym zabarwieniu sma-
kowym.

Przyrządzając piersi z gęsi należy pa-
miętać o tym, aby wcześniej wytopić z 
nich tłuszcz. Nie powinno nas dziwić, je-
żeli tego tłuszczu wytopi się bardzo dużo, 
gęś jest przecież mięsem dość tłustym. 
Nie pozbywajmy się tłuszczu, ponieważ 
możemy z niego przygotować pyszny 
smalec :)
SKŁADNIKI:
• podwójna pierś z gęsi ok.1 kg
• kilka suszonych śliwek
• żurawina suszona
• 1 jabłko
• przyprawy: pieprz, sól, majeranek

Piersi gęsi z jabłkami, śliwkami i 
żurawiną w sosie winno- miodowym

• miód ok. 4łyżki
• 250 ml czerwonego wytrawnego 

wina

Mięso płuczemy i osuszamy dokładnie 
ręcznikiem. Jeżeli są kości to delikatnie 
wycinamy je, a skórkę z wierzchu nacina-
my w kratkę. Trzeba zwrócić uwagę, aby 
naciąć samą skórkę nie uszkadzając mię-
sa.

Kładziemy mięso skórą do dołu na SU-
CHEJ I ZIMNEJ!!!! patelni i na delikatnym 
ogniu smażymy, aż do całkowitego wyto-
pienia się tłuszczu, przekładamy na drugą 
stronę i smażymy do momentu, gdy mię-
so ładnie się zrumieni.

Następnie wkładamy do naczynia ka-
mionkowego lub żaroodpornego, po-
sypujemy przyprawami z każdej strony, 
wkładamy jabłko pokrojone na ćwiartki, 
śliwki i żurawinę, polewamy trzema łyżka-
mi gęsiego tłuszczu.

Całość wkładamy do piekarnika nagrza-
nego do 160 stopni i pieczemy ok.45 min. 
bez termoobiegu.

Miód rozpuszczamy w rondlu na wol-
nym ogniu, dolewamy wino, mieszamy 
do połączenia się składników i gotujemy, 
aż sos troszkę się zagęści. Na koniec do-
dajemy łyżkę tłuszczu z gęsi i mieszamy. 
Chwilę jeszcze trzymamy na ogniu.

Gęś najlepiej smakuje z pieczonymi 
ziemniakami polana sosem winno-mio-
dowym.

 

Badaj piersi – nie daj się nowotworowi

SULĘCIN

Jak to było z wyborami?
Jeśli sięgnąć pamięcią kilka 

lat wstecz, już dawno w I LO w 
Sulęcinie nie było mężczyzn 
chętnych do objęcia funkcji 
przewodniczącego samorządu 
uczniowskiego lub jego zastęp-
cy. Z jednej strony zarządzanie 
jest atrakcyjną formą dla płci 
żeńskiej, z drugiej stanowią one 
niedostrzeżony potencjał. 

Jak co roku, pod koniec wrze-
śnia, pojawiło się ogłoszenie 
odnośnie harmonogramu wy-
borów. Zgłosiło się dwoje kan-
dydatów z kasy II b: Zuzanna 
Moręgiel oraz Marcin Juszkie-
wicz.

W piątek 7 X 2016r. zaczęła się 
kampania wyborcza od przy-
gotowania dla każdego ucznia, 

nauczyciela i pracownika szkoły 
małego podarunku z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Uśmie-
chu. Na twarzach wielu pojawiło 
się zaskoczenie i uśmiech. Praca 
nad planem nowego samorzą-
du, rozmowy z wyborcami trwa-
ły do 11 października. Następ-
nego dnia odbyły się wybory. 
13 października 2016 r., podczas 
spotkania społeczności szkolnej, 
nauczycieli oraz pracowników I 
LO, z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, ogłoszono wyniki wybo-
rów. Przewodniczącym nowego 
samorządu uczniowskiego zo-
stała Zuzanna Moręgiel, zastęp-
cą przewodniczącego – Marcin 
Juszkiewicz. Uroczyste przeka-
zanie władzy przez dotychcza-

sowych przewodniczących, 
gratulacje oraz życzenia od pani 
dyrektor Aleksandry Jasickiej 
oraz pana Tomasza Prozorowi-
cza, wicestarosty sulęcińskiego, 
nadały ogromnej wagi tej części 
spotkania.  

- Przed nami dużo pracy, lecz 
dzięki wspólnym siłom zdołamy 
wiele zrobić” – skomentowałą na 
gorąco nowa przewodnicząca 
SU.

Na sam koniec zrobiono 
wspólne zdjęcie ”starego” już 
składu samorządu uczniowskie-
go. - Z pewnością z łezką w oku 
będziemy wspominać pracę w  sa-
morządzie (…) wierzymy, że nasi 
następcy godnie nas zastąpią – 
wspomniała była wiceprzewod-
nicząca SU, Małgorzata Pawlus.

Alicja Ciechocka 
Katarzyna Cyranowska

Stawiam na ZDROWIE!
SULĘCIN 

Październik jest miesiącem, 
w którym w sposób szczególny, 
w I LO w Sulęcinie, zajmujemy 
się tematem zdrowia kobiet. W 
piątek, 21 października odbyły 
się warsztaty dla klas drugich z 
zakresu profilaktyki raka piersi i 
raka szyjki macicy. Celem zajęć 
było uwrażliwienie młodzieży na 
konieczność badań cytologicz-
nych, mammografii, czy samo-
badania piersi. Trochę teorii oraz 
instruktaż na fantomie wzbudzi-
ły lawinę pytań od uczniów na 
temat chorób nowotworowych. 
Okazuje się, że lekcje na żywo 
są nadal cennym źródłem infor-
macji, z którego młodzi ludzie 
chętnie korzystają. Wielu z nich 
nie wie o bezpłatnych zaprosze-

niach na darmowe badania dla 
kobiet. Wielu także zdeklarowa-
ło, że z pewnością zapyta bliskie 
im osoby, mamy, siostry, babcie, 
ciocie czy w ostatnim czasie były 
na badaniach profilaktycznych. 
Aktywny udział młodzieży w za-
jęciach dotyczących zdrowia jest 
dowodem na to, że jest to jedna 
z najważniejszych wartości w ich 
hierarchii. 

Dziękujemy p. Joannie Kubic-
kiej z Powiatowej Stacji Sanitar-
no – Epidemiologicznej w Sulę-
cinie za poprowadzenie spotkań 
z młodzieżą.

Katarzyna Cyranowska
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Stawiam na ZDROWIE!
SULĘCIN 
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Działaj Lokalnie wyzwala społeczną energię!
REGION

W pierwszym naborze 
organizowanym przez 
Ośrodek Działaj Lokalnie 
Stowarzyszenie Kraina 
Szlaków Turystycznych – 
Lokalna Grupa Działania 
wpłynęło 25 wniosków na 
kwotę ponad stu tysięcy 
złotych. Pula środków w 
ramach ogłoszonego na-
boru wynosiła 30 500,00 zł.

Komisja oceniająca wy-
brała najlepsze, innowa-
cyjne a przede wszystkim 
całkiem różne działania 
odzwierciedlające potrze-
by społeczności lokalnej z 
terenu KST-LGD.

Turniej Żywych Piłka-
rzyków w Wielowsi (gm. 
Sulęcin)

Celem realizowane-
go przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wielowsi „Nasza 
Wieś” projektu było upo-
wszechnianie prowadze-
nia aktywnego trybu życia 
oraz popularyzacja piłki 
nożnej. Przez 3 miesiące 
dla mieszkańców Wielowsi 
i miejscowości ościennych 
odbywały się m.in. zajęcia 
ogólnorozwojowe na świe-
żym powietrzu, zajęcia w 
świetlicy wiejskiej oraz gra 
w żywe piłkarzyki. Podczas 
tych zajęć chodziło o ruch, 
popularyzację gry w piłkę 
nożną oraz przygotowa-
nie do Turnieju Żywych 
Piłkarzyków, czyli niety-
powych rozgrywek piłki 
nożnej. Turniej odbył się 
10 września, zgłosiło się 
10 drużyn wśród których 
były ekipy złożone tylko z 
samych dzieci, dorosłych, 
dziewcząt, chłopców, za-
wodowców i zupełnych 
amatorów. Grał każdy z 
każdym i nikt nie był bez 
szans, bo często dzieci wy-
grywały z drużyną doro-
słych, a dziewczęta z mę-
ską drużyną kreującą się 

Od 1 lipca 2016 r. na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania realizowanych jest 7 działań wspartych przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Działaj Lokalnie.

na zawodowców. Chodziło 
o dobrą zabawę, a tej było 
co niemiara!

Sportowe lato w Łupo-
wie( gm. Bogdaniec)

W Łupowie projekt na-
pisany został przez grupę 
nieformalną i polegał na 
zorganizowaniu miesz-
kańcom aktywnego czasu 
wolnego. Przez 3 miesiące 
odbywały się rozgrywki 
siatkówki plażowej i zaję-
cia zumby. Mimo zakoń-
czonego już projektu są 
plany by kontynuować 
zajęcia, gdyż cieszyły się 
dużym powodzeniem, na-
wiązały się nowe znajomo-
ści i chęć dalszego aktyw-
nego spędzania czasu.

Na konwaliową nutę 
– warsztaty muzyczne 
Szkolnej Orkiestry Dzie-
cięcej (gm. Ośno Lubu-
skie)

W Ośnie Lubuskim na-
rodził się pomysł na prze-

prowadzenie warsztatów 
muzycznych dla dzieci 
7. letnich, których celem 
będzie kształcenie umie-
jętności gry na bębnach i 
flażoletach. Zajęcia odby-
wają się raz w tygodniu. 
Pokaz umiejętności gry 
odbędzie się podczas kon-
certu finałowego, który 
urozmaici kiermasz bożo-
narodzeniowy zorganizo-
wany w szkole.

Każdy jest pierwiast-
kiem otaczającego 
nas świata (Ulim, gm. 
Deszczno)

W Ulimiu grupa niefor-

malna pn. Ulim Razem 
zgłosiła pomysł polegają-
cy na stworzeniu miejsca 
integracji mieszkańców, a 
tym samym poprawiający 
jakość wspólnej przestrze-
ni. W ramach projektu za-
montowano altanę oraz 
nasadzono krzewy. 

Integracja pokoleń po-
przez warsztaty kulinar-
ne wraz z budową zaple-
cza kulinarnego we wsi 
Drzewce Kolonia (gm. 
Torzym)

Stowarzyszenie Inte-
gracja Pokoleń zapropo-
nowało dla mieszkańców 

Drzewiec Kolonii warsz-
taty kulinarne polegające 
na łączeniu kuchni staro-
polskiej z kuchnią nowo-
czesną. Projekt ma na celu 
skonfrontowanie dwóch 
kulinarnych światów oraz 
integrację młodych miesz-
kańców z mieszkańcami 
starszymi. Ponadto w ra-
mach projektu zostanie 
wykonany remont kuchni 
oraz zakupione zostanie 
nowe wyposażenie i me-
ble.

Park w Rybakowie – 
miejsce spotkań i wypo-
czynku (gm. Kłodawa)

Grupa nieformalna Dru-
żyna Pozytywnych Działań 
dzięki dotacji i współpracy 
mieszkańców zagospoda-
rowała zaniedbany park na 
miejsce spotkań. Park wy-
sprzątano, wykonano na-
sadzenia i zamontowano 
ławki. W parku planuje się 
edukacyjne spacery bota-
niczne pośród różnorod-

nych gatunków kwiatów i 
krzewów. 

Serce Santoczan (gm. 
Santok)

Członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Santoku 
w ramach projektu zapla-
nowały szereg działań ma-
jących na celu integrację 
mieszkańców, promocję 
aktywnego i zdrowego 
trybu życia, łączenie poko-
leń oraz przeciwdziałanie 
izolacji społecznej. Projekt 
trwa od początku lipca do 
końca grudnia i podzielo-
ny jest na 4 moduły: mo-
duł I - Santoczanie w ruchu 
ma podnieść kondycję fi-
zyczną mieszkańców San-
toka i rozwinąć naturalną 
potrzebę ruchu, moduł II – 
Zdrowa kuchnia nowocze-
snej Santoczanki, to działa-
nia mające na celu zmianę 
nawyków żywieniowych, 
moduł III - Każdy Santo-
czanin ma swój talent, to 
pokazanie mieszkańcom 
nowych, ciekawych form 
samorealizacji, moduł IV 
– Santoczanie korzystają 
z walorów lokalnego śro-
dowiska  - podejmowane 
działania mają budować 
dumę i lokalny patriotyzm, 
a mieszkańcom należy po-
kazać bogactwo kultural-
ne Santoka. 

Niektóre projekty jeszcze 
trwają, a niektóre już się 
zakończyły, nie zmienia to 
faktu, że były odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców 
i spowodowały pozytyw-
ną zmianę w mentalności 
lokalnej społeczności. Pro-
gram Działaj Lokalnie udo-
wadnia, że raz wyzwolona 
energia społeczna może 
wyemitować wiele dobra. 
Potwierdzamy!

LGD-KST

Rybakowo - park miejscem spotkań Serce Santoczan - konkurs Kulinarny

Turniej Żywych Piłkarzyków - Wielowieś Ulim - montaż altany i nasadzenia

Warsztaty kulinarne  - Drzewce Kolonia

Przebudowa drogi gminnej w Długoszynie
SULĘCIN / DŁUGOSZYN

  Trwają prace przy prze-
budowie drogi gminnej 
prowadzącej do budynku 
wielorodzinnego w Długo-
szynie. W ramach zadania, 
którego realizację przewi-
dziano do końca listopada, 
wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia drogi z be-
tonowej kostki brukowej 

oraz z płyt ażurowych wraz 
z infrastrukturą towarzy-
szącą. Inwestycja zostanie 
sfinansowana ze środków 
przyznanych Sołectwu 
Długoszyn w ramach po-
rozumienia zawartego 
pomiędzy sołectwem, a 
Gminą Sulęcin w  związ-
ku ze zlokalizowaniem na 
terenie sołectwa siedziby 
Celowego Związku Gmin 
CZG-12. 

UM Sulęcin

SULĘCIN / BRZEŹNO

To zdjęcie zrobione 
w okolicach Brzeźna 
nadesłał do naszej 
redakcji czytelnik. 
Na polu widział dwa 
przechodzące nie-
śpiesznie wilki.

W naszych la-
sach są wilki
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Gminne obchody Tygodnia Seniora
SULĘCIN

14 października 2016 r. 
w sali widowiskowej Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury 
odbyło się podsumowanie 
obchodów Sulęcińskiego 
Tygodnia Seniora. W  uro-
czystości udział wzięli se-
niorzy z terenu całej Gmi-
ny Sulęcin, którzy licznie 
odpowiedzieli na zapro-
szenie Burmistrza Sulęci-

na Dariusza Ejcharta oraz 
Dyrektora Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury Jacka 
Filipka. Oprócz  gospoda-
rzy wieczoru, przybyłych 
gości powitali również 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulęcinie Zbi-
gniew Szczepański oraz 
Zastępca Burmistrza Su-
lęcina Iwona Walczak. Or-

ganizatorzy uroczystości 
złożyli seniorom życzenia 
zdrowia, wielu powodów 
do uśmiechu oraz wszel-
kiej pomyślności, a także 
podziękowali  przybyłym 
za wkład w życie społecz-
ne i  rozwój naszej gminy. 
Główną atrakcją wieczoru, 
przygotowanego specjal-
nie z  myślą o seniorach, 

był koncert cygańskie-
go zespołu Terno. Każdy 
z  przybyłych gości mógł 
także wziąć udział w lote-
rii, w której oprócz słod-
kich upominków, można 
było wylosować piękne 
ozdoby, wykonane wła-
snoręcznie przez panie ze 
stowarzyszenia „Mam po-
mysł” oraz nauczycielki z 

Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Sulęcinie. Po koncercie 
seniorzy zostali zaprosze-
ni do miłego spędzenia 
wieczoru w towarzystwie 
przyjaciół, przy pysznym 
poczęstunku.  

Uroczystość, która od-
była się w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury, była 
podsumowaniem szeregu 

spotkań z seniorami orga-
nizowanych od początku 
października przez szkoły, 
przedszkola, Ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz soł-
tysów i rady sołeckie. 

UM Sulęcin

SULĘCIN / BRZEŹNO

Z wizytą u seniorów
SULĘCIN / TURSK

11 października w ra-
mach Lubuskiego Dnia 
Seniora, Młodzież Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodo-
wych im. Unii Europejskiej 
gościła z wizytą w Domu 
Pomocy Społecznej w 
Tursku. Wcześniej została 
zaproszona do udziału w 
projekcie  „Kultura i sztu-
ka, to jest to, czego senior 
szuka”, w ramach którego  
przygotowała prezen-
tacje multimedialne pt. 
„Młodzież dawniej i dziś”. 
Młodych gości i ich opie-
kunów bardzo ciepło przy-
witała pani dyrektor Alina 
Żelechowska, pracowni-
cy i mieszkańcy.  Przed-
stawiona przez uczniów 
prezentacja, wywołała w 
uczestnikach spotkania 
sporo nostalgii, uśmie-
chów, przywołała wspo-
mnienia z dawnych lat.

O trudnych czasach swo-
jej młodości opowiedziała 
z kolei młodzieży miesz-
kanka DPS-u pani Jani-
na Jakimiuk, która była 

więźniarką obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz- Bir-
kenau. Jej wspomnienia 
i wyrecytowane wiersze 
wywołały duże  emocje 
wśród słuchaczy i były  
wspaniałą, żywą lekcją 
historii, która na długo 
pozostanie w pamięci. W 
części artystycznej, uczeń 
Piotr Czaplicki zagrał 
na skrzypcach menuet, a 
Dagmara Dudurycz i Ni-
kola Kurasik pięknie wy-
śpiewały muzyczne szla-
giery z dawnych lat. 

Przy ciepłych napojach 

i słodkościach młodsze i 
starsze pokolenie miały 
okazję do rozmów i po-
znania się. Zgodnie przy-
znano, że takie relacje na-
leży pielęgnować. Młodzi, 
mogą się wiele nauczyć 
od seniorów, dając im 
uśmiech, rozmowę, zain-
teresowanie, co jest ważne 
w życiu każdego człowieka 
bez względu na wiek.

Wiktoria Hyża
uczennica kl II LOa
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Debatowali o integracji osób niepełnosprawnych
SULĘCIN / REGION

3 listopada w Sulęcinie odbyła 
się Wojewódzka Konferencja 
Metodyczna „Integracja nie-
pełnosprawnych – możliwo-
ści i szanse”, będąca jednym z 
działań projektu „(O)twórzMY 
wspólny świat!”. Konferencję 
zorganizowało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej w Sulęcinie w 
partnerstwie z sulęcińskim Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wy-
chowawczym. Wśród prelegen-
tów byli pedagodzy specjalni, 
terapeuci oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń reprezentujący re-
nomowane ośrodki i organizacje 
pozarządowe zajmujące się dia-
gnozą, edukacją i terapią osób 
z różnymi niepełnosprawnościa-
mi, w tym intelektualną oraz te-
matyką integracji społecznej.

Konferencję uroczyście otwo-
rzyła pani Danuta Malinowska, 
dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Su-
lęcinie i prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej w Sulęcinie. Wi-
tając gości, podkreśliła, że kon-
ferencja jest doskonałą okazją 
do zgłębiania wiedzy na temat 
funkcjonowania osób z niepeł-
nosprawnością oraz zaintere-

sowania się pracą na rzecz inte-
gracji osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem społecznym. W 
problematykę wystąpień konfe-
rencyjnych wprowadziły Aneta 
Michalska i Anna Szemitko, au-
torki, koordynatorki i realizatorki 
projektu (O)twórzMY wspólny 
świat!  

Wykład inauguracyjny wy-
głosiła pani Barbara Basińska, 
konsultant do spraw kształcenia 
specjalnego w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym w Go-
rzowie Wlkp. Tematem przewod-
nim wystąpienia były potrzeby 
edukacyjne uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w 
kontekście ich potrzeb osobi-
stych i społecznych. 

Drugi wykład plenarny za-
tytułowany „Wspomaganie 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną do pełnienia ról 
społecznych” wygłosiła pani 
Małgorzata Kwiatkowska, so-
cjoterapeutka i  organizator po-
mocy społecznej w wojewódz-
twie wielkopolskim. W trakcie 
wystąpienia tłumaczyła, jak duże 
znaczenie dla jakości życia osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną ma ich funkcjonowanie 
społeczne i co ono oznacza. 

Przedstawiła schemat nabywa-
nia umiejętności w  kontekście 
przygotowania do pełnienia ról 
społecznych - wg „schematu ro-
werka”.

Po przerwie w kolejnych 
dwóch wystąpieniach prele-
genci, pan Sebastian Cycuła, 
prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym Dalej Ra-
zem w Zielonej Górze oraz pani 
Elżbieta Ślusarska, przedstawi-
cielka Stowarzyszenia Na Tak w 
Poznaniu, dyrektor Społecznej 
Szkoły Podstawowej i  Gimna-
zjum „Zakątek” w Poznaniu po-
dzielili się z uczestnikami konfe-
rencji swoimi doświadczeniami 
oraz przybliżyli efekty działań 
organizacji pozarządowych i 
ich zaangażowania w pracę z 
osobami z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, m.in. z au-
tyzmem, niepełnosprawnością 
intelektualną, wieloraką, sprzę-
żoną niepełnosprawnością. Pre-
legenci swoje prezentacje wzbo-
gacili filmami, dzięki którym 
uczestnicy konferencji mogli 
choć na chwilę przenieść się do 
ośrodków i placówek , w których 
na co dzień pracują.

Konferencja adresowana 
była do nauczycieli placówek 

kształcenia specjalnego z woje-
wództwa lubuskiego, nauczy-
cieli lokalnych placówek oświa-
towych, pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
ośrodków kultury i pomocy spo-
łecznej oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego i kuratorów 
sądowych. Adresatami byli tak-

że rodzice dzieci i młodzieży z 
różnymi niepełnosprawnościami 
oraz członkowie lokalnych orga-
nizacji pozarządowych.

Celem konferencji było zwięk-
szenie świadomości i wiedzy 
społeczeństwa na temat specy-
fiki funkcjonowania osób niepeł-
nosprawnych oraz możliwości 
i szans ich aktywnej integracji 
społecznej. 

Anna Szemitko

Spotkanie z podróżnikiem
SULĘCIN 

21 października gościliśmy w 
naszej szkole podróżnika, pana 
Zbigniewa Filipka, który wraz 
z żoną Aleksandrą w przeciągu 
19 dni pokonał trasę ok. 500 km, 
przemierzając trasy i szlaki Beski-
dów. Z wielką pasją opowiadał o 
trudach wędrowania po górach, 
bardzo różnej aurze, wspania-
łych ludziach spotkanych na 
szlaku, miejscach zwiedzanych 
po drodze, min. o cmentarzach 
poległych w I wojnie światowej, 
opuszczonych wsie z nostalgicz-
nymi prawosławnymi cerkwiami, 
beskidzkich chatach, a przede 
wszystkim urzekających krajo-
brazach gór, dolin, lasów… 

Trud wędrówki pana Zbignie-

wa i jego żony, poza niezwykłymi 
doświadczeniami zmierzenia się 
z surowym klimatem Beskidów, 
uhonorowany został nagrodą 
– otrzymali oni Diamentową 
Oznakę Głównego Szlaku Be-
skidzkiego. 

Za sprawą tej żywej lekcji 
geografii nie tylko spotkaliśmy 
pasjonującego podróżnika, ale 
też dzięki jego interesującej opo-
wieści, wyruszyliśmy do prze-
pięknych miejsc południowej 
Polski. Za wszystkie te doznania 
serdecznie dziękujemy panu 
Zbigniewowi Filipkowi.

Norbert Staszak



17nr 11(59)/2016 12 listopada 2016
9nr 10(34)/2014 9 października 2014

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

Przekrój Lokalny: Podczas 
ostatniego posiedzenia Senatu 
spore kontrowersje wzbudził 
projekt ustawy o Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej. Jak pan 
ją ocenia?
Władysław Komarnicki: Jestem 
przedsiębiorcą, który od zawsze 
płacił podatki, i zawsze zżymałem 
się na grupy oszustów, którzy na 
pograniczu– okradali Skarb Pań-
stwa. Niestety uważam, że rząd 
zaproponował ustawę przygoto-
waną naprędce, jak dotychczas 
większość. Ustawa o Krajowej 
Administracji Skarbowej wy-
wołuje też wielkie niepokoje. I 
kolejny raz jestem świadkiem, 
tak jak wszyscy senatorowie, że 
próbuje się szybko wprowadzić 
– cokolwiek by tu powiedzieć – 
bubel prawny. Jako Senatorowie 
PO staramy się, tak jak już wiele 
razy przez ostatni rok, mówić 
kolegom z partii rządzącej: nie 
róbcie tego, bo znowu się tutaj 
spotkamy i znowu będziemy to 
poprawiać, bo ten bubel prawny 
nie będzie służył ani Polsce, ani 
jej obywatelom.

Wieści z Senatu
ROZMOWA PRZEKROJU

O bieżących sprawach poruszanych w Senacie RP z senatorem Władysławem  
Komarnickim rozmawia Adam Piotrowski.

PL: Czego dokład-
nie dotyczą pana 
wątpliwości?
WK: Zastrzeże-
nia budzi przede 
wszystkim nad-
mierne rozczłon-
kowanie systemu 
trybów kontroli sto-
sowanych wobec 
podatników przez 
organy skarbowe, 
co uniemożliwi koncentrację 
zasobów aparatu skarbowego 
na przeciwdziałaniu poważnym 
patologiom. A co się proponuje 
jako panaceum na bolączki apa-
ratu skarbowego? Reorganiza-
cję, łączenie, znoszenie urzędów 
i tworzenie nowych urzędów, 
choć obecna struktura organiza-
cyjna ma bardzo niewielki zwią-
zek z tymi bolączkami. Eksperci 
jednoznacznie podkreślają, że ta 
nowa ustawa zwiększy uległość i 
podporządkowanie aparatu skar-
bowego jedynej słusznej partii 
rządzącej, ponieważ pozwoli na 
zakrojoną na szeroką skalę czyst-
kę na wszystkich kierowniczych 

stanowiskach aparatu skarbowe-
go, a także wśród pracowników 
Ministerstwa Finansów, organów 
celnych i skarbowych. Oczywi-
ście znosi się jednocześnie wy-
móg przeprowadzania konkur-
sów na stanowiska kierownicze. 
Ponadto nowe zapisy nie prze-
widują żadnych obiektywnych 
i wiarygodnych mechanizmów 
oceny okresowej pracowników 
aparatu skarbowego.
PL: Dziękuję za rozmowę
WK: To ja dziękuję i korzystając 
z okazji pozdrawiam serdecznie 
wszystkich czytelników Przekro-
ju Lokalnego.

SULĘCIN

Napisali do nas...

Szanowna Redakcjo,

Za Waszym pośrednictwem, pragnę również podzięko-
wać osobie, która wiele lat temu podjęła się bezinteresow-
nych starań, aby jedna z ulic w Sulęcinie otrzymała imię  
śp. lek. med. Jerzego Lukoszka. 

Determinacja, jaką wykazał się Pan Maciej Barden, z mojej stro-
ny, zasługuje na największe słowa uznania i podziękowania. 

Wieloletnie starania i zabiegania w różnych instytucjach  
o uhonorowanie lekarza medycyny i specjalisty ochrony zdrowia 

śp. Jerzego Lukoszka, który przez 26 lat związany był z sulęciń-
ską służbą zdrowia, zostały zaakceptowane przez obecną Radę 
Miejską w Sulęcinie. Przypuszczam, że gdyby nie osoba Pana 
Macieja Bardena i jego starania oraz poprzednie i obecny wnio-
sek do Rady Miejskiej, imię ówczesnego dyrektora szpitala w Su-
lęcinie śp. Jerzego Lukoszka przeszłoby w zapomnienie.

W imieniu własnym i mojej rodziny, składam Panu Maciejowi 
Bardenowi, serdecznie podziękowanie za wszystko, co uczynił 
dla powstania ulicy im. Jerzego Lukoszka.

Pozostaje z wyrazami wdzięczności i szacunku,
Lidia Lukoszek – żona śp. Jerzego Lukoszka – z rodziną

Nasza redakcja otrzymała list od pani Liidii Lukoszek, 
żony śp. lek. med. Jerzego Lukoszka, z prośbą o publi-
kację podziękowania kierowanego do Macieja Bar-
dena za wsparcie i determinację w realizacji inicjaty-
wy nazwania jednej z ulic w Sulęcinie imieniem śp. lek. 
med. Jerzego Lukoszak. Poniżej treść listu.

Spotkanie z podróżnikiem
SULĘCIN 
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

Ostatnie zawody z cyklu GP „Jedynki”

OŚNO LUBUSKIE

Rywalizowali o Puchar Burmistrza

16 października na Ka-
nale Warnickim w Kostrzy-
nie nad Odrą odbyły się 
spławikowe zawody węd-
karskie Koła PZW Nr 1 w 
Sulęcinie w ramach Grand 
Prix Koła 2016. VI Tura za-
wodów  wyłoniła zwycięz-
ców całorocznych zmagań 
sportowych wędkarzy z 
naszego Koła. Zawody od-
były się przy pochmurnej 

pogodzie i słabo biorącej 
rybie. W łowiska wchodzi-
ła jedynie płoć i niekiedy 
krąpie. Kol. Stasiowi Sko-
rupskiemu pojawiły się 
również leszcze co skrzęt-
nie wykorzystał zdoby-
wając  pierwsze miejsce w 
swoim sektorze.

Wyniki spławikowych 
zawodów   VI tury Grand 
Prix Koła 2016:

Seniorzy:  SEKTOR A    I 
miejsce - Matelski Sławo-
mir - 4910 pkt

II miejsce    - Przybył Ja-
nusz - 4120 pkt

III miejsce - Róż Łukasz       
- 3520 pkt

SEKTOR B:  I miejsce 
- Skorupski Stanisław - 
3830 pkt

II miejsce - Radzi Prze-
mysław - 2220 pkt

III miejsce - Skonieczny 
Łukasz - 1920 pkt

JUNIORZY:  I miejsce - 
Matelski Szymon - 740 
pkt

KADECI: I miejsce - Kar-
tawik Jakub - 2480 pkt

II miejsce - Sobczak 
Maksymilian - 1460 pkt

III miejsce - Pulka Woj-
ciech -1080 pkt

Oficjalną klasyfikację in-

16 października odbyły 
się spinningowe zawody 
wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza Ośna Lubuskiego. 
Zawody rozegrane były z 
łodzi na żywej rybie w for-
mule „o najdłuższą rybę”, 
a areną jesiennych zma-
gań było jezioro Grzyb-
no - przepiękny akwen 
otoczony lasami leżący, 
około 1,2 km na północny 
wschód od wsi Świniary. 
Jest to największy zbiornik 
Zespołu Przyrodniczo-Kra-
jobrazowego „Uroczysko 

Ośniańskich Jezior”. 
Na starcie zameldowało 
się 23 zawodników, a na 
wodę wypłynęło 12 łodzi. 
Zgodnie z harmonogra-
mem zawodów o godz. 
08:00 wszystkich uczest-
ników imprezy serdecznie 
przywitał wiceprezes Koła 
PZW Ośno Lubskie kol. An-
drzej Krych, który również 
przedstawił regulamin za-
wodów. Zawody rozpoczę-
ły się o godz. 8:30 i trwały 
do godz. 14:00. Do wagi i 
pomiaru złowionych ryb, 

zgłoszono dziewięć szczu-
paków. 
W zawodach nie zabrakło 
również reprezentantów 
naszego koła: Piotr Klim-
czak, Robert Kowalew, 
Mariusz Paszkiewicz i 
Marcin Ścieszka. Koło 
PZW Nr 1 Sulęcin repre-
zentował Zenon Paszkie-
wicz.
Na zakończenie impre-
zy z wynikami zapoznał 
wszystkich startujących 
Wiceprezes Koła PZW 
Ośno Lubuskie Andrzej 

dywidualną we wszystkich 
kategoriach  Mistrzostw 
Koła i GP Koła opublikuje-
my w kolejnym numerze 

Przekroju Lokalnefo

Tekst i foto:  
R. Stachowiak

Krych oraz wręczył zwy-
cięzcom nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy.
Wyniki zawodów:
I miejsce – Wiesław Mi-
niów (Koło PZW Gęstowi-
ce) – szczupak 59cm
II miejsce – Andrzej Wrą-
bel (Koło PZW Rzepin) – 
szczupak 58cm
III miejsce – Mariusz Pasz-
kiewicz (Koło PZW Sulęcin 
Nr 2 „LIN”) - szczupak 58cm 
IV miejsce – Zenon Pasz-
kiewicz (Koło PZW Sulęcin 
Nr 1) – szczupak 57cm
V miejsce – Zdzisław Ma-

zurek (Koło PZW Słubice Nr 
2) – szczupak 55cm
VIII miejsce – Piotr Klim-
czak (Koło PZW Sulęcin Nr 
2 „LIN”) - szczupak 53cm
Robert Kowalew i Marcin 

Ścieszka zameldowali się 
bez ryby.

Teks i foto: 
Bogdan Kułaczkowski

SULĘCIN 

Zakończenie sezonu w „Linie”
22 października na Ka-

nale Warnickim w Kostrzy-
nie nad Odrą odbyły się 
spławikowo - gruntowe 
zawody wędkarskie koń-
czące sezon 2016. W węd-
karskich zmaganiach 
wzięło udział 4 juniorów, 
2 kobiety oraz 15 senio-
rów. Pogoda uczestni-
kom dopisała, szkoda, że 
tego dnia ryby nie chciały 
współpracować z zawod-
nikami. Sportowa rywali-
zacja trwała cztery godz., 
natomiast nasza młodzież 
swoje zmagania zakoń-
czyła godzinkę wcześniej. 
Po sygnale oznajmiającym 
koniec zwodów komisja 
sędziowska szybko wzięła 
się do swojej pracy, ważąc 
złowione ryby, które w do-
brej kondycji powróciły do 
wody. W trakcie oczekiwa-
nia na końcowe wyniki na 
zawodników czekała gorą-
ca zupa gulaszowa.

Z końcowymi wynika-
mi uczestników zapoznał 
prezes koła Kazimierz 
Jaruga, który wraz z wi-
ceprezes koła Judytą 

Kułaczkowską wręczyli 
zwycięzcom pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Miłym 
akcentem dnia było uho-
norowanie Medalami PZW 
„Za zasługi w Rozwoju 
Wędkarstwa” kolegów na-
szego koła.

Nie liczy się tylko rywa-
lizacja, ale najważniejszą 
rzeczą to dobra zabawa, 
koleżeństwo i szacunek do 
przeciwnika.

Klasyfikacja juniorów:
I miejsce – Maja Klim-

czak – 1490 pkt.
II miejsce – Mateusz 

Dziedzic – 1410 pkt.

III miejsce – Bartosz 
Barłoga – 1300 pkt.

Klasyfikacja kobiet:  
I miejsce – Halina Laso-

ta – 1580 pkt.
II miejsce - Izabela Klim-

czak - 1370 pkt.
Klasyfikacja seniorów:
I miejsce - Dawid Mela-

nowicz - 3450 pkt.
II miejsce - Andrzej Woj-

niusz - 2240 pkt.
III miejsce - Kazimierz 

Wojniusz - 1690 pkt.
 

Tekst i foto: 
Bogdan Kułaczkowski
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Walne zebranie „Jedynki”

Zarząd Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie informuje, że 
w dniu 11 grudnia 2016r.
(niedziela) odbędzie 
się  Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wybor-
cze Koła o godz. 10.00 w 
Sali Kameralnej SOK przy 
ul. Moniuszki 1 w Sulęcinie

Zapraszamy wszystkich 
wędkarzy z Koła PZW Nr 
1 w Sulęcinie do wzięcia 
udziału w Walnym Zgro-
madzeniu.

Zarząd Koła PZW  
Nr 1 w Sulęcinie

SULĘCIN 

„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

Zakończenie sezonu w „Linie”

RYBY MAJĄ GŁOS

SULĘCIN 

Jesienne porządki
Koło wędkarskie PZW Nr 3 
„Gumoplast” zorganizowa-
ło w sobotę 22  paździer-
nika jesienne porządki 
wokół jeziora Kolejowego 
Pierwszego. Organizato-
rzy zaprosili wszystkich 
chętnych, którym nie jest 
obojętna czystość jezio-
ra, na wspólne sprzątanie 
jego brzegu. Usunięto po-
zostawione śmieci, skoszo-
no trawę, wycięto krzaki 
utrudniające dostęp do 
brzegu. Naprawiono i za-
bezpieczono przed zimą 
kosze na śmieci.
W pracach porządko-
wych brali udział: Zenon 
Prugar, Bronisław Ma-
łachowski, Mirosław An-
drzejczak, Andrzej Mała-

chowski, Jan Gap, Antoni 
Wolański, Krystyna Kacz-
marzyk, Antoni Wolań-
ski, Henryk Sobkowski, 
Jan Sobkowski, Czesława 
i Marek Demko. 
Po sprzątaniu odbyło się 
pieczenie kiełbasek. Dzię-
kujemy za udział w  pra-
cach na rzecz jeziora.
Zarząd koła prosi wszyst-
kich wypoczywających 
nad jeziorem o zachowa-
nie czystości oraz węd-
karzy o przestrzeganie 
regulaminu połowu ryb.

Z wędkarskim  
pozdrowieniem

Prezes Koła PZW Nr 3  
„Gumoplast”

Czesława Anna Demko

SULĘCIN / WĘDRZYN

Projekt polsko - niemiecki
5 października 2016r. 

Szkoła Podstawowa im. 
Żołnierza Polskiego w Wę-
drzynie gościła w swoich 
murach grupę 20 uczniów 
i ich opiekunów ze szkoły 
partnerskiej w Tauche. 
Mimo niskiej tempera-
tury na zewnątrz atmos-
fera była bardzo gorąca. 
Emocje sięgnęły zenitu, 
kiedy uczniowie z obu 
placówek, w mieszanych 
polsko-niemieckich gru-
pach, wcielili się w rolę: 
reżyserów i scenarzystów 
filmu o wędrzyńskiej pod-
stawówce. Każda z grup 
przygotowała materiał 
filmowy dotyczący wska-
zanej części szkoły, zarów-
no w języku polskim, jak 
i niemieckim. Nie zabra-

kło również wywiadów 
z dyrektorami partner-
skich placówek, tj. panią 
Edytą Jakóbczak i panią 
Simone Rose. Dotyczyły 
one   trwającej od 2004r. 
współpracy pomiędzy 
szkołami podstawowymi 
z Polski i zza Odry.

Kolejnym, sprzyjają-
cym nawiązywaniu ko-
leżeńskich kontaktów 
punktem pobytu grupy 
niemieckiej, były zajęcia 
sportowe. W zależności 
od zainteresowań po-
szczególne grupy, w pol-
sko - niemieckim składzie, 
rozgrywały mecze piłki 
nożnej, tenisa ziemnego, 
pokonywały trasy rowero-
we w przyszkolnym mia-
steczku ruchu drogowe-

go lub grały w szachy na 
szkolnym boisku.

Punktem kulminacyj-
nym spotkania była pro-
jekcja zmontowanego 
dwujęzycznego filmu o 
Szkole Podstawowej im. 
Żołnierza Polskiego w Wę-
drzynie widzianej oczami 
jej uczniów oraz   gości z 
Tauche. Każdy z uczest-

ników otrzymał nośnik z 
dziełem filmowym, które-
go po części był autorem.

Żal było się żegnać, ale 
mieliśmy świadomość, że 
już w maju 2017 r. odbę-
dzie się kolejne spotkanie 
szkół partnerskich, tym 
razem po niemieckiej 
stronie granicy.

J. J.
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Organizatorem konferencji 
było Starostwo Powiatowe w Su-
lęcinie, Powiatowy Urząd Pracy i 
Związek Pracodawców „Przedsię-
biorczość”.  Przybyli na nią m.in. 
Robert Paluch wicewojewoda, 
Adam Basiński - starosta sulę-
ciński, Tomasz Prozorowicz, 
wicestarosta, Tadeusz Dąbroś 
– przewodniczący rady powia-
tu, Ryszard Stanulewicz – bur-
mistrz Torzymia, Irena Szpulak, 
wicewójt Krzeszyc.

Wszystkich przywitała prowa-
dząca Marta Czarnecka-Woj-
da. Następnie głos zabrał Adam 
Basiński – starosta powiatu, po 
nim Krzysztof Kononowicz- 
prezes Związku Pracodawców 
„Przedsiębiorczość” w Sulęcinie. 
Wiele ciepłych słów dotyczących 
przedsiębiorców wygłosił wice-
wojewoda Robert Paluch.

Licznie przybyli przedsiębiorcy 
z miasta i powiatu wysłuchali wy-
kładu (wszyscy referujący uży-
wali środków multimedialnych) 
Sylwi Pędzińskiej – Dyrektora 
Departamentu Zarządzania RPO 
Urzędu Marszałkowskiego w Zie-
lonej Górze pt. „Możliwości dofi-
nansowań dla przedsiębiorców 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – Lubuskie 
2020”. Drugim referującym był 
Paweł Klimczak – dyrektor Wy-
działu Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. Temat – „Pracownicy Ukra-
iny w Polsce, aktualna sytuacja, 
procedury i zmiany prawa”.

Po jego wykładzie nastąpiło 
wręczenie nominacji (zgłoszono 

„Molex” i „Maszoński Logistic” nagrodzone tytułem Firma Roku

26 firm, nominacje przyznano 
22) dla uczestników oraz statu-
etek dla zwycięzców konkursu 
„Firma Roku I edycja”. Konkursu 
zorganizowanego przez Zwią-
zek Pracodawców „Przedsiębior-
czość” i Starostwo Powiatowe 
pod patronatem medialnym 
„Przekroju Lokalnego”. Ryngrafy 
i statuetki wręczał starosta i pre-
zes ZP „Przedsiębiorczość”.

Nominacje (ryngrafy) otrzy-
mali: Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego – Krzysztof Sobieraj, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe - Ignacy 
Jawny, Zajazd „Chrobry” – Wal-
demar Dubik, EKO-POL Sp. z 
o.o., Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Kon-
sultingowo – Wydawniczo Go-
spodarcze CONPRESS Sp. z o.o., 
Warsztat Szkoleniowo-Usługowy 
– Leopold Ryczaj, Firma Handlo-
wo-Usługowa TOMAL – Tomasz 
Zięterski, TER-MIKA Usługi Ogól-
nobudowlane, Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej w Sulęcinie, 

Molex Sp. z o.o., Celowy Zwią-
zek Gmin CZG-12, Evora Sp. z 
o.o., Firma Handlowo-Usługowa 
CUBA, Maszoński Logistic Sp. 
z o.o.,  Zakład Remontowo-Bu-
dowalny KORBUT, Sarna-Trans 
Andrzej Sarna, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe JDS, STOL-
POL Produkcja schodów i drzwi 
drewnianych, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe PATRYK – 
Dariusz Markowski, Leks Sp. z 
o.o., Styl Ceramika Sp. z o.o. 

Statuetkami „Firma Roku I edy-
cja” zostali uhonorowani: I miej-
sce (równorzędne) Molex Sp. z 
o.o. i Maszoński Logistic Sp. z 
o.o., III miejsce - Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego – Krzysz-
tof Sobieraj (drugiej lokaty nie 
było). Są to wg Kapituły (prze-
wodniczący Krzysztof Kono-
nowicz - prezes Związku Pra-
codawców „Przedsiębiorczość”, 
Adam Basiński - starosta, Iwona 
Kaszuba - dyrektor PUP, Adam 
Piotrowski - redaktor naczelny 
„Przekroju Lokalnego”) najbar-

dziej dynamicznie rozwijające 
się firmy w powiecie sulęciń-
skim. Oceniano: dynamikę przy-
chodów, zatrudnienie, wskaźnik 
inwestycji w stosunku do przy-
chodów, wypadkowość, aktyw-
ność firm w zakresie działalności 
społecznej i charytatywnej oraz 
pozyskane certyfikaty. 

Statuetki wręczał wicewoje-
woda i starosta powiatu. Nasz 
miesięcznik ufundował dwa 
bony reklamowe wartości po 
1000 zł. Firma Molex to zdecydo-
wany lider dynamiki przychodu i 
zatrudnienia, Maszoński Logistic 
ma wysoki poziom inwestycji i 
największe zaangażowanie w 
działalność społeczną i charyta-
tywną.

Po ogłoszeniu wyników i roz-
daniu nagród głos zabrał Adam 
Piotrowski, redaktor naczelny 

Przekroju Lokalnego – Występuję 
dzisiaj w podwójnej roli – redakto-
ra naczelnego Przekroju Lokalne-
go oraz jako mały właściciel małej 
firmy, których w Polsce, łącznie z 
mikro i średnimi przedsiębiorstwa-
mi, jest blisko 1,8 mln. Zatrudniają 
ponad 6 milionów pracowników 
i generują do budżetu państwa 
prawie połowę produktu krajowe-
go brutto rocznie. Nasza gazeta 
wspiera i nadal będzie wspierać 
konkurs, który aktywizuje praco-
dawców, jak również konferencje 
mające na celu podniesienie wie-
dzy przedsiębiorców.

Kapituła przyznała również 
nagrodę specjalną za bardzo 
wysoko ocenioną działalność 
innowacyjną. Okazałą statuet-
kę otrzymał Celowy Związek 
Gmin CZG-12. Odebrał ją z rąk 
Sylwi Pędzińskiej – Dyrektora 
Departamentu Zarządzania RPO 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Zielonej Górze – Tadeusz Pie-
trucki przewodniczący CZG 12 
(w przyszłym roku firma będzie 
obchodzić swoje 20-lecie istnie-
nia w efektywnej gospodarce 
odpadami).

Po wykładach i emocjach fi-
nałowych konkursu, kontynu-
owano drugą część konferencji. 
„Zmiany w prawie pracy oraz 
wnioski z kontroli” referował Ire-
neusz Pawlik – kierownik Go-
rzowskiego Oddziału Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Zielonej 
Górze. Zwieńczeniem spotka-
nia były słowa podziękowania 
skierowane do obecnych przez 
prezesa Związku Pracodawców 
„Przedsiębiorczość”.

Tekst i fot. Lech Malinowski
 

Zwycięzcy I edycji konkrusu Firma Roku

Tadeusz Pietrucki, przewodniczący 
Zarządu CZG-12 odbiera nagrodę 
na działalność innowacyjną Związ-
ku w 2014 i 2015 r.

Co z dziurą po kinie?
SULĘCIN

- Tam nadal powinno być kino. 
Nie wszyscy mają samochody, 
albo stać ich, żeby jechać do kina 
do Gorzowa czy Międzyrzecza 
– mówi oburzony pan Jan. Fak-
tycznie, sulęcinianie mogą liczyć 
tylko na kina objazdowe.

Sprawdziliśmy, że w każdym 
mieście, które jest siedzibą po-
wiatu w województwie lubuskim 
funkcjonuje kino. W każdym 
oprócz Sulęcina (w strzelecko-
-drezdeneckim jest w Drezden-
ku). Nawet w pięciokrotnie 
mniejszym od Sulęcina Pszcze-
wie działa stałe kino. –Wszystko 
naszym władzom najlepiej sprze-
dać lub oddać i z głowy mają. Tak 
było z kinem, i od niedawna jest 
z Domem Joannitów, bo po co 
komu kultura? – pyta inny miesz-
kaniec pan Edward.

Kino w Sulęcinie to już historia, a obecnie dziura, która oszpeca centrum miasta i 
spędza sen z powiek wielu mieszkańców.

Zapytaliśmy magistrat co dalej 
z miejscem po kinie: - Pozwo-
lenie na budowę zostało wyda-
ne i jest i ważne przez 3 lata. De 
facto budowa już się rozpoczęła, 
bo wyburzenie starego budyn-
ku było jej częścią – mówi Ewa 
Gocal z Wydziału Inwestycji w 
Urzędzie Miejskim – Pozwolenie 
dotyczy budynku usługowo-han-

dlowo-mieszkalnego, gdzie na 
dole mają być usytuowane lokale 
usługowo-handlowe, a na górze 
mieszkania – dodaje. 

Niestety, nie udało nam się 
skontaktować z inwestorem, i nie 
wiadomo kiedy realnie rozpocz-
nie się budowa. 

Adam Piotrowski
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Co z dziurą po kinie?
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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 !

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

tel. 724 191 394
Pon. 900 - 1500, wt - pt 1000 - 1800

sob . 900 - 1500

PRACA / ZATRUDNIĘ - informacje w zakładzie

1 października 2016 roku 
zmarł Antoni Dokurno, ostat-
ni Inwalida II Wojny Światowej 
Powiatu Sulęcińskiego.

Antoni Dokurno urodził się 
25 stycznia 1920 roku w miej-
scowości Wielbutowo, powiat 
oszmiana na dawnych tere-
nach wschodnich. Tam założył 
rodzinę. 

W 1944 roku został powoła-
ny do Wojska Polskiego. Ukoń-
czył szkołę podoficerską w 
Rzeszowie. Został skierowany 
do 25 Pułku piechoty II Armii. 
Na front wyjechał w styczniu 
1945 roku.

Pierwszą bitwę stoczył z 
wojskami Niemiec hitlerow-
skich przy forsowaniu Nysy 
Łużyckiej. W bitwie nad rze-
ką Sprewą, dnia 24 kwietnia 
1945 roku został ciężko ranny. 
Przewieziono go do szpitala w 
Poznaniu, gdzie przebywał do 

listopada 1945 roku.
W grudniu 1945 roku z rodzi-

ną przyjechał na Ziemie Odzy-
skane. W latach 1945-1946 na 
terenie Powiatu Sulęcińskiego 
osiedliło się i żyło 460 inwali-
dów wojennych. Antoni Do-
kurno zamieszkał w Sulęcinie. 
Początkowo prowadził gospo-
darstwo rolne, następnie pod-
jął pracę w Starostwie Powia-
towym w Sulęcinie.

Ukończył szkołę średnią. Do 
emerytury pracował w Sta-
rostwie Powiatowym w Su-
lęcinie. Za pracę zawodową 
otrzymywał wyróżnienia i od-
znaczenia. Otrzymał Krzyż Ka-
walerski. 

Za walkę na froncie II wojny 
światowej otrzymał Krzyż Wa-
lecznych. Będąc na emeryturze 
został mianowany na stopień 
podporucznika rezerwy WP.

Pracował społecznie w za-

rządzie oddziału ZIWIW w Su-
lęcinie. Był członkiem i Preze-
sem Zarządu Oddziału. Został 
odznaczony Srebrną Odznaką 
Związku i Krzyżem Jubileuszo-
wym Z.O. ZIWRP w Poznaniu.

W 2013 roku Rada Powiatu 
w Sulęcinie przyznała Anto-
niemu Dokurno Złoty Herb Po-
wiatu Sulęcińskiego.

Ostatnie pożegnanie An-
toniego Dokurno odbyło się 
4 października 2016 roku na 
cmentarzu komunalnym w Su-
lęcinie. W pogrzebie uczestni-
czyły delegacje samorządowe 
Gminy i Powiatu Sulęcińskie-
go.

Pogrzeb odbył się z hono-
rami wojskowymi. Udział w 
uroczystości wzięło Wojsko 
Polskie z 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza, był sztandar, 
kompania honorowa i salwa 
honorowa.

W pogrzebie również uczest-
niczyły sztandary ZIWRP w Su-
lęcinie, Koła Kombatantów i 
Byłych Więźniów Politycznych 
w Sulęcinie. Była rodzina i licz-
ni mieszkańcy Sulęcina.

Zmarłego nad grobem po-
żegnał Prezes Oddziału ZIWRP 
w Sulęcinie oraz delegat Do-
wódcy 17 WBZ z Międzyrzecza. 
Pogrzeb prowadził Proboszcz 
Parafii Sulęcin ks.Mazurek.

Bolesław Karaś
Prezes Oddziału ZIWRP 

w Sulęcinie

Z żalem zawiadamiamy,  
że 28 października odszedł od nas 

Przyjaciel, Kolega i Nauczyciel 

Witek Ratajczak

Łączymy się w bólu z Rodziną

POŻEGNANIE

Ostatni Inwalida Wojenny II wojny światowej  
z terenu Powiatu Sulęcińskiego
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

• Program „500plus” – 500 zł 
miesięcznie na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie 
(na pierwsze przy zarobkach 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczających 800 zł);

• Obniżenie wieku emerytalne-
go – 60 lat dla kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

podatku do 8 tys. zł;
• Obniżenie podatku VAT z 23 do 

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. po-

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

• 1,2 mln nowych miejsc pracy 
dla młodych ludzi do 35 roku 
życia;

• Leki za darmo dla seniorów;

• Walka o polski przemysł po-
przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

• Zwiększenie wydatków na 
armię do ok. 3 proc. PKB.

Historia malowana
SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

Organizatorem konkursu jest 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Sulęcinie. W wy-
stawie przedstawiono prace wy-
konane przez młodzież i dzieci 
szkół masowych oraz szkół spe-
cjalnych. W skali kraju, do kon-
kursu przystąpiło 36 szkół. Zada-
niem uczestników było wybranie 
postaci, znaku lub wydarzenia 
odnoszącego się do historii Pol-
ski i przedstawienie go za pomo-
cą dowolnej techniki plastycznej. 
Wystawę zwiedzili wychowanko-
wie ośrodka, uczniowie szkół z 
terenu gminy i powiatu sulęciń-
skiego oraz lokalni samorządow-
cy i goście. Gościem specjalnym 
wystawy, który corocznie jest 

8 listopada w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbyła się wystawa IV edycji Międzysz-
kolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego „Historia malowana”.

jej uczestnikiem był Waldemar 
Wojciechowski, prezes Lubu-
skiego Towarzystwa Rekonstruk-

cji Historycznej z Drzonkowa  
k. Zielonej Góry.                          (Red.)

Gimnazjaliści w Spale
SULĘCIN

Uczniowie klasy IIIe z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie 
reprezentowali województwo 
lubuskie na Turnieju Nadziei 
Olimpijskich (siatkówka) w Spa-
le, a byli to: Jakub Zakrzewski, 
Maksymilian Obrzud, Filip 
Rostkowski i Jakub Dzierżyń-
ski. Lubuska kadra chłopców 
po dwudniowych zmaganiach 

zagrała we wtorek o podium. W 
meczu o trzecie miejsce zmie-
rzyła się z drużyną z kujawsko-
-pomorskiego wygrywając 2:1. 
Wcześniej nasza drużyna wygra-
ła grupę eliminacyjną, pokonała 
zachodniopomorskie i przegrała 
z mazowieckim w meczu o ścisły 
finał.

Gim. Sul.
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LISTOPAD
14.11-20.11 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
21.11-27.11 - Apteka “Konawalia przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
28.11-04.11 - Apteka “Centrum Zdrowia” ul. Pineckiego 1 w Sulęcinie

GRUDZIEŃ
05.12-11.12 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie

Która apteka czynna?
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.

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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 Chrob-
ry; 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)

PRZEKRÓJ POLECA:

Weź udział  
w Pchlim Targu 
w Kamen

SULĘCIN / KAMEN WULKANIZACJA

Tel. 500 110 712 ZADBAMY O TWOJE
OPONY

L. Ryczaj - Sulecin, ul. Daszynskiego 47 (skup złomu)

Oferujemy:
• Atrakcyjne ceny;
• Szeroki wybór opon;
• Usługe na najnowszym i pro-

fesjonalnym sprzecie wulkani-
zacyjnym (koła do 24 cali);

• Sezonowa przechowalnia 
opon i kół (NOWOSC!).

,

,

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sulęcin,
burmistrzowie miast partnerskich Sulę-

cina i Kamen zapraszają rodziny z dziećmi 
do udziału w projekcie mającym na celu 
zacieśnienie kontaktów partnerskich oraz 
promowanie od najmłodszych lat idei 
współpracy. W ramach przedsięwzięcia, 
przygotowywanego przez Urząd Miej-
ski w Kamen, zorganizowany zostanie 
Międzynarodowy Pchli Targ, podczas 
którego rodziny ze współpracujących ze 
sobą miast Kamen (Niemcy), Ängelholm 
(Szwecja) oraz z Sulęcina, będą mogły 
wymienić się przywiezionym ze sobą 
sprzętem gospodarstwa domowego, 
płytami CD, zabawkami i sprzętem dla 
dzieci oraz ubraniami. Międzynarodowy 
Pchli Targ odbędzie się w dniach 29.09-
1.10.2017 r. w  Kamen. Pchli Targ będzie 
doskonałą okazją do bliższego poznania 
się oraz miłego spędzenia czasu w uro-
kliwym mieście Kamen. Organizatorzy 
pokrywają koszty dojazdu, wyżywienia 
oraz noclegu (w  pensjonacie lub u nie-
mieckich rodzin). Do udziału w Między-
narodowym Pchlim Targu zaproszonych 
zostało 10 rodzin z Gminy Sulęcin. Osoby 
zainteresowane udziałem w przedsię-
wzięciu proszone są o kontakt z pracow-
nikami Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. 
Informacji na temat planowanego wyjaz-
du udzielają: Agnieszka Mazurczak oraz 
Aneta Gryz, tel. 95 755 36 01, wew. 167 
(Urząd Miejski w Sulęcinie, pokój nr 29). 
Na zgłoszenia czekamy do 16.12.2016 r. 
O udziale w projekcie decyduje kolejność 
zgłoszeń.

UM Sulęcin

Obcinanie ogonów w ZSLiZ
SULĘCIN 

Dzięki uroczym przebraniom 
pierwszoklasistów i ich wycho-
wawców szkoła na chwilę zamie-
niła się w krainę bajek. Zebrani 
uczniowie wykazali dużą chęć 

do wspólnej zabawy 
oraz zaangażowanie 
w przygotowaniach 
do konkurencji. Pod 
czujnym okiem jury 
oceniane były za-
prezentowane przez 
klasy ogony, humory-
styczne prezentacje, 
picie mleka na czas, 
quiz wiedzy o szkole 

oraz znajomość piosenek i ich 
wykonawców.

Spośród sześciu klas najlepszą 
okazała się klasa I Technikum 
w zawodach mechanicznych z 

wychowawcą panią Agniesz-
ką Małecką. II miejsce zajęła 
klasa I Technikum w zawodach 
gastronomicznych z wycho-
wawcą panią Agnieszką So-
bieraj, a III wyróżnioną klasą 
została I Technikum logistyczno-
informatycznego, której wycho-
wawcą jest pan Krzysztof Jac-
niacki. 

Po złożeniu pełnej humoru 
przysięgi pani dyrektor Grażyna 
Sobieraj dokonała tradycyjne-
go obcięcia ogonów przyjmu-
jąc pierwszoklasistów w poczet 
uczniów naszej szkoły. Główny-
mi nagrodami w tegorocznych 
paździorach były puchary oraz 
dla zwycięskiej klasy ufundo-
wany przez Radę Rodziców bon 
konsumpcyjny do miejscowej 
pizzerii. Gratulujemy tak wspa-
niałej zabawy.

Weronika Kleńk, Zuzanna  
Urbaniak, Jadwiga Tamulewicz

Foto. Natasza Kiewro

21 października zgodnie z coroczną tradycją w naszej 
szkole odbyły się Paździory zorganizowane przez ubie-
głorocznych zwycięzców analogicznej imprezy - klasę 
II Technikum logistyczno-hotelarskiego z wychowawcą 
panią Jadwigą Tamulewicz.
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