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SULĘCIN

KRZESZYCE

Arcydzieła wśród łazienek!

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

1

OŚNO LUBUSKIE

POWIAT SULĘCIŃSKI

Ciepłych i radosnych

KOLPORTAŻ
SULĘCIN
ULOTEK!

KRZESZYCE
Sulęcin, Międzyrzecz,
Kostrzyn nad Odrą
LUBNIEWICE
• Do skrzynek
SŁOŃSK
pocztowych
• 6TORZYM
gr. za sztukę
• Rekomendacje
OŚNO LUBUSKIE

511 225 133

KRZESZYCE

Najmłodszy
starosta
w Polsce „Inka” ma
Świąt Bożego
Narodzenia
pozostanie
na istanowisku
oraz szczęścia
pomyślności
swój plac

SULĘCIN

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

w
nadchodzącym
Nowym
7 radnych
było za odwołaniem
starosty Roku
Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
życzy
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
redakcja
“Przekroju Lokalnego”

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.

Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska
SULĘCIN starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Uroczystości rozpoczęły się od
To już pewne.
W przyszłym roku ruszy zakrojona na szeroką
skalę
rewitalizacja
parku
Widera.
W uzasadmszy
świętej.
Po niej odczytano
w
centrum
miasta.
Łączna
wartość
inwestycji
wyniesie
8
mln
zł
z
czego
blisko
7 mln
nieniu radni napisali,
cd. na s. 16 uchwałę rady gminy o nadaniu
gmina
pozyskała
z
funduszy
Unii
Europejskiej.
że nie podoba im się
placowi imienia Danuty Siedzips. „Inka”.
Pomnik
odW obronie
podczas
sesji stanęła kówny
O planach rewitalizacji
parku P. Lewickiego
– Przez ten
rok chuchaliśmy,
zadowolony
burmistrz
Sulęcina
słonili
wójt
Krzeszyc
Stanisław
>> dokładnie
cd. na s. 9 grupa
młodzieży
pisaliśmy
rok temu.
dmuchaliśmy i udało się – mówi Dariusz Ejchart. Skala zmian
Peczkajtis,
dyrektor
Biura stareEdujest ogromna.
Na bazie
kacji
Publicznej
IPN
Andrzej
go parku, z którego pozostaną
Zawistowski,
posełdrzewa
Józef Zych
i
praktycznie tylko
(przyprzewodnicząca
Rady
Gminy
rodniczo bardzo cenne, niektóre
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
liczą ponad 250 lat) i plac zabaw,
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
powstanie szereg atrakcji sporwymiernie pomogła Fundacja
towo-rekreacyjno-kulturalnych
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała
>> cd. na się
s. 9
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
W numerze:
Rudnicy
w gminie Krzeszyce.

Miliony na miejski park

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

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

>> cd. na s. 6
POWIAT SULĘCIŃSKI

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

Przed młodymi
wielkie możliwości
W Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych w Sulęcinie odbyły się II Targi Pracy i Edukacji

JUŻ OTWARTA!

Sulęcin, ul. Pineckiego
STR.112
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!

Gotuj z przekrojem
- dodatek
DOSTAWA
GAZU
(Sulęcin i okolice) STR. 18
świąteczny

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

95 755 39 15
- Sob.
95Pon.
755
398:00
15- 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
– jestem na miejscu, nie
musisz szukać zarządcy
w innych miastach.
Na sprzedaż:
mieszkanie Os. Kopernika
działka budowlana Żubrów+dom
dom Bobrówko
dom Walewice
pole w Żubrowie
działka w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
pół domu w Smogórach
3 domy w Torzymiu
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
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.lokum.tcn.net.pl
Wszystkim klientom LOKUM
- przeszłym, obecnym i przyszłym
życzenia radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2017 składa
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Kupię medale, znaczki pocztowe, monety złote, srebrne, stare kartki pocztowe i
koperty ze znaczkami: polskie, rosyjskie i niemieckie.
Tel. 609 110 831

Sprzedam ziemię HUMUS,
kopaną ze stawu.
10 ton - 250 zł + transport
Tel. 608 275 272
USŁUGI koparko - ładwarki
ATRAKCYJNE CENY
Tel. 608 275 272

Zamienię własne z gruntem,
II piętro, 48 m2 + garaż
w Bornem Sulinowie
k/Szczecina na podobne
w Sulęcinie, Torzymiu, Lubniewicach.
Tel. 739 422 759

Sprzedam dom parterowy w Sulęcinie, nowo
wybudowany w stanie
surowym otwartym. Pow.
użytkowa 117 m2 + garaż.
Pow. działki - 21 arów.
Tel. 608 275 272
Sprzedam fortepian (antyk),
stan b. dobry, koncertowy,
niemiecki, wymiary: 2,1 x 1,4.
Tel. 692 927 397

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, 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
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minął miesiąc

A miało być tak pięknie…
500 PLUS czy obniżenie wieku
emerytalnego to projekty wymagające znacznej ilości gotówki w budżecie państwa. Cień na
spełnianie obietnic wyborczych
rzucił jednak spadek PKB, z
którym wiążą się niższe wpływy
z podatków. W rządzie chyba
ktoś nawet oprzytomniał, bo nagle stwierdzono, że spełnienie
kolejnych obietnic będzie już
gwoździem do trumny budżetu
i podwyższenie kwoty wolnej
od podatku tak zaprojektowano,
by kasa z PIT-u nie przestawała
płynąć. Faktycznie ze zmian
skorzystają najbiedniejsi – zarabiający do 11 tys. zł rocznie.
Zapłacą rocznie o ok 632 zł dochodowego mniej, czyli zyskają
średnio ok. 52 zł miesięcznie.
Takich podatników jest niespełna 3 mln i są to głównie emeryci i renciści. Dla zdecydowanej
większości – ok. 21 mln, sytuacja
się nie zmieni. De facto to dla
tych osób kolejne zamrożenie
kwoty wolnej od podatku i nie
spełniona obietnica Prezydenta i rządu. Mówiąc wprost rząd
ma większość społeczeństwa
w nosie. By zrównoważyć koszty budżetu dla zarabiających
powyżej 127 tys. zł rocznie całkowicie zlikwidowano kwotę wolną od podatku.
Kolejne punkty programu PiS
się sypią, ale i te już wprowadzone okazują się być poważnym
ciężarem w obliczu wskaźników
dla gospodarki z niskim 2,5 proc
wzrostem. To najgorszy wynik
od trzech lat. Dlaczego tempo naszego wzrostu spada? W
każdym reżimie w przypadku tak
wyraźnie rzucanych pod nogi
kłód trzeba znaleźć jakiegoś
kozła ofiarnego wszystkiemu
winnego. No i się znalazł. Naczelny wódz Jarosław stwierdził, że

spadek PKB, to czysta złośliwość
przedsiębiorców, którzy zamiast inwestować zarobioną forsę,
przetrzymują ją w skarpecie w
oczekiwaniu na „lepsze czasy”.
A mnie uczono, że inwestycje
prywaciarzy zależą od rachunku
ekonomicznego i stabilności na
rynku. Cóż, najwidoczniej uczyłem się z zakłamanych podręczników. Doskonałym pretekstem
do zmiany programów nauczania
jest likwidacja gimnazjów. Nie
wiem jednak co myśleć, gdy słyszę
newsa, że jednym z ekspertów od
budowania nowych programów
w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest kobieta, która jest
przekonana, że od prezerwatywy
i stosunku przerywanego kobiety
mogą dostać raka. Czy my aby nie
cofamy się w rozwoju?
Przed miesiącem poruszyłem
temat powiatów na terenie
których ukazuje się gazeta i ich
sytuacji. Ówczesny stan rzeczy
uległ znaczącej zmianie. W Słubicach komitet referendalny złożył
do komisarza wyborczego ok.
4200 podpisów pod wnioskiem
o odwołanie wszystkich powiatowych rajców (potrzebował

ich 3600). Zatem możliwe,
że z nowym rokiem poznamy
termin referendum. Starostę
międzyrzeckiego sąd apelacyjny
w Gorzowie oczyścił z zarzutów i
ten pozostanie na stanowisku. W
Sulęcinie jak chwaliłem, tak okazuje się, że z niewyjaśnionego
powodu w starostwie masowo
zwalniają się pracownicy. W
całym urzędzie jest już kilkanaście wakatów, w tym kilka na stanowiskach kierowniczych. Do
sprawy szerzej wrócimy w kolejnym numerze Przekroju.
Tymczasem na zbliżający się
czas życzę przy świątecznym
stole wielu życzliwych dyskusji i konstruktywnych sporów
(ale nie kłótni), a na Nowy 2017
Rok
niech
nie zabraknie
niczego
dobrego.

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

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

FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29
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SULĘCIN

Drugi Sulęciński Zlot Mikołajów
6 grudnia, w Mikołajki odbyła się druga edycja Zlotu Mikołajów w Sulęcinie. Organizatorem imprezy był Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Sulęcińska Biblioteka Publiczna.
O godzinie 16:00 mieszkańcy Sulęcina zebrali się na rynku,
gdzie dostali od Mikołaja mały,
słodki poczęstunek. Można było
tam również oglądać Bożonarodzeniowe ozdoby, własnoręcznie wykonane przez dzieci. Zaraz
potem rozpoczął się przemarsz
do budynku SOK-u. Na czele
długiego korowodu szedł prawdziwy Święty Mikołaj, jego pomocnik Elf, oraz burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Chętni do wzięcia udziału w
konkursie ,, O certyfikat Św. Mikołaja” musieli, jak to na Mikołaja przystało, mieć czerwony
kubrak, czerwoną czapkę oraz
charakterystyczną, długą, białą
brodę. Ocenie podlegał również
ich taniec oraz odpowiedzi na
pytania, które zadawała pani Elf.
Żadne dziecko się nie nudziło, bo
wszystkimi zajęły się animatorki

z grupy Estrada przebrane za
Elzę z ,,Krainy Lodu” oraz za wesołego, świątecznego elfa. Dzieci
mogły wykazać się wiedzą, odpowiadając na pytania i rozwiązując różne zagadki. Dorośli również bawili się i tańczyli razem z
animatorkami, więc panowała
prawdziwa, rodzinna atmosfera.
W międzyczasie wszyscy mogli
zrobić i ozdobić swoją własną
bombkę oraz zawiesić ją na choince. Nikt nie wyszedł z pustymi
rękami – każdy maluch dostał
solidną porcję łakoci. Pod koniec
nadeszła długo oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu.
Wszystkie Mikołaje dostały
nagrodę, lecz wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Brant, Jakub
Rytter oraz Nina Więckowicz.
Wszystkim należą się ogromne
gratulacje.
Mamy nadzieję, że za rok po-

nownie spotkamy się w tak licznym gronie i będziemy się równie dobrze bawić.
Tekst: Paulina Kaszuba
Foto: Adam Piotrowski

NAPRAWA ROWERÓW

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ
UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE

„SZPRYCH”

Tel. +48 508 260 740; E-mail: aa.arc@wp.pl
- indywidualne wielobranżowe projekty budowlane
- adaptacje projektów gotowych,
- zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, rozbudowy
- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracyjne

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

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387
ZADZWOŃ – PRZYJADĘ
i pomogę Ci wybrać
ofertę skrojoną
idealnie dla Ciebie!

tel. 885 503 977
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WARTO POMAGAĆ

Siła wolontariatu
Wolontariat to bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Występuje w różnych
formach. W Sulęcinie są grupy
uczniów ukierunkowanych na
pracę w zespołach lub indywidualnie, działające podczas
finałów WOŚP czy innych charytatywnych akcji. Są też dorośli, którzy nie potrafią przejść
obojętnie wobec rzeczy oczywistych, z którymi zainteresowani nie mogą sobie poradzić
a i odpowiednie instytucje też
nie są w stanie sprawy załatwić
do końca. Oni nie oglądają się
na nikogo, poświęcają swój
prywatny czas i pieniądze, bo
czują, że tak trzeba.
Joanna i Adrian Samela,
właściciele Sklepu Meblowego
„Komfort” w Sulęcinie. Często
dostarczają zakupione u nich
meble do odbiorcy. Ten staje
przed dylematem, co zrobić
ze starymi, często będącymi
w dobrym stanie. Wyrzucić,
wystawić pod śmietnik – to
najprostsze rozwiązanie, i tak
najczęściej używanie meble
kończą. Joanna wraz z małżonkiem, postanowili owe meble
dostarczać osobom potrzebu-

jącym. – Wersalki, meblościanki,
komplety wypoczynkowe, zawozimy własnym transportem dla
tych, którym akurat tego brakuje – mówi Joanna Samela. – Dla
obłożnie chorej pani zawieźliśmy
niedawno łóżko z materacem w
idealnym stanie. Pomysł pojawił
się przypadkowo w rozmowie z
szefem OPS i doszliśmy do wniosku, że własny transport będzie
naszym wkładem w charytatywną działalność w mieście i najbliższej okolicy. Mała rzecz, a cieszy
wszystkich zainteresowanych.
Prosty pomysł i co najważniejsze
skuteczny. Jeżeli ktoś chciałby
oddać swoje meble potrzebującym, a nie ma jak ich dostarczyć,
proszony jest o kontakt pod numer tel. 503 964 996. Joanna i
Adrian Samela zajmą się resztą.
Katarzyna Rajfur, właścicielka salonu „RAJ BEAUTY”. Kobieta
o dużym i ciepłym sercu dla potrzebujących, znana z silnej pasji
działania o czym informowały
wielokrotnie rozgłośnie radiowe
i telewizja. – Chęć niesienia pomocy tkwi we mnie chyba od dawien
dawna – mówi Katarzyna Rajfur.
– Może to wpływ mojej mamy, pe-

Joanna Samela

dagoga szkolnego? Trudno jednoznacznie zdefiniować. Ważny jest
cel i efekt. Nie potrafię przejść obojętnie widząc lub wiedząc od innych, że ktoś potrzebuje pomocy.
Nagrodą jest widoczna radość w
oczach dzieci, bo te są najczęściej
obiektem moich wolontariackich
czy charytatywnych działań. Często pomaga też dorosłym, którzy
przytłoczeni życiowymi problemami nie mogą lub potrafią się
podźwignąć – Zaangażowałam
wielu ludzi dobrej woli, firm, instytucji, dzięki czemu udało się
wyremontować dom dla niepełnoletniej matki w Żubrowie. Był
to wspólny sukces. Indywidualnie
zbieram dary na wigilię, żywność
z długim terminem ważności, chemię gospodarczą, itp. K. Rajfur nie
akceptuje skostniałej biurokracji
– Czasami instytucje powołane
do niesienia pomocy są tak obwarowane przepisami, czasem
pracy czy wręcz nie życiowym
podejściem do potrzebującego, że
trudno mieć dobre zdanie o nich.
To przykre, ale niestety prawdziwe absurdy życia. Opowiedziała
nam przykład niemocy systemu
publicznego: – Dzieci z Lubiechni Wielkiej – mają ciało pokryte

Katarzyna Rajfur

czymś w rodzaju łuski. Dowiedziałam się o tym przypadkowo, a zobaczywszy zdjęcia bezwzględnie
postanowiłam pomóc. Choroby
genetyczne są kosztowne w leczeniu. Uruchomiłam swoje kontakty
z POLSATEM i okazało się, że można pomóc. Wcześniej lekarz podawał coś na złagodzenie skutków,
jednak bez wyraźnych efektów, a
dzieci chodziły do szkoły i przedszkola. Rodziców nie stać było na
kosztowne zabiegi. Po wyemitowanej audycji odezwał się profesor specjalista z Warszawy. Pojechały do niego na badania i już
po otrzymaniu stosownych leków
część zmian chorobowych znikła.

SULĘCIN

Kolejna konsultacja będzie w
grudniu. I to jest sukces! Krok poczyniony przez Katarzynę był
jednym z kroczków w łańcuszku spełnionej pomocy. Wszystkie akcje przez nią współorganizowane wykluczają obieg
pieniędzy. Od tego są fundacje
i instytucje.
Umiejętność dotarcia do właściwego adresata aby uzyskać
pomoc jest nieodzowną rzeczą
dla wolontariuszy. Ich pracę
docenia życie potrzebujących.
L. Malinowski

SULĘCIN

Sukcesy młodych karateków z Sulęcina Każdy może
W niedzielę 4 grudnia w Gorzowie Wlkp.
odbył się Gwiazdkowy Turniej Karate. Sulęcinianie uplasowali się na drugim miejscu w klasyfikacji drużynowej. Pierwsze
miejsce zajęła ekipa z Międzyrzecza. W
rywalizacji uczestniczyły również ośrodki z
Gorzowa Wlkp., Świebodzina, Skwierzyny,
Lipek Wielkich. Łącznie startowało 85 osób.
Wyniki indywidualne w kategorii kata
(układ formalny):
1. Aleksandra Darmograj – I miejsce w
kat. kata dziewcząt do 10 lat
2. Michał Kowalczyk – I miejsce w kat.
kata chłopców do 10 lat
3. Sergiusz Makowski – II miejsce w kat.
kata chłopców do 10 lat
4. Natalia Sembratowicz - II miejsce w
kat. kata dziewcząt 13-16 lat
5. Kacper Hartman – II miejsce w kat. kata
chłopców 13-15 lat
6. Martyna Wyka – III miejsce w kat. kata
dziewcząt do 10 lat
7. Michał Petlik - III miejsce w kat. kata
chłopców do 10 lat
8. Wyniki indywidualne w kategorii kumi-

POMÓC

te (walka) lekki kontakt:
9. Natalia Sembratowicz – III miejsce kat.
wiekowa 14-16 lat, kat. wagowa
OPEN
Kacper Hartman – III miejsce kat. wiekowa
13-15 lat, kat. wagowa – 50 kg
Sulęcin reprezentowali również Sara
Błaszkiewicz, Kacper Pietrzak, Wiktoria

Wnuk i Marcin Wrześniewski.
Trenerzy Karol Buksztynowicz i Radosław Hartman nie kryją swojej radości. Jest potencjał, będą następcy – mówi sensei
Karol.
Tekst: P. Bielińska
Foto. S. Petlik

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję
RAJ PACZKA. Nie spodziewałam
się, że ofiarodawców będzie tak
dużo. Dzięki waszej bezinteresownej pomocy dla wielu osób
zbliżają się święta będą bardziej
radosne.
Akcja RAJ PACZKA trwa do
22 grudnia. Dary zbieramy do
koszyków we wszystkich sklepach, „GAMA” w Sulęcinie,
w Urzędzie Miejskim, w sklepie
„Wszystko po 5,99” oraz w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej RAJ
BEAUTY ul. M. Dudka 15.

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

Katarzyna Rajfur

nr 12(60)/2016

12 grudnia 2016

5

nr 12(60)/2016

6
SULĘCIN

Jesienny wieczór dobrego smaku
(26 słoików) powołano odrębne
jury, które dokonało degustacji i
trudnego wyboru zwycięzców.
W jego skład wchodziły: Eugenia Terech, Wiesława Domagała, Irena Ejchart i Anna Kochańska.
18 listopada 2016 roku w
sulęcińskim klubie ,,U Bulka”
odbyło się podsumowanie 6
edycji konkursu ,,Dary jesieni”
na najsmaczniejsze przetwory
i trunki. Wieczór zorganizował
Sulęciński Ośrodek Kultury. Sulęcinianie, którzy zjawili się na
spotkaniu mogli degustować
aż 96 domowej roboty smakołyków. Poszczególne miejsca w
kategorii ,,trunki” (31 nalewek i
37 win) uczestnikom przyznało
jury w składzie: Henryk Kargul, Tadeusz Pietrucki, Witold
Wasylków oraz Artur Tutka.

PRZETWORY
I miejsce- Anna Dominik za
konfiturę z wiśni
II miejsce- Helena Kmieć za
dżem truskawkowo- czereśniowy
III miejsce- Grażyna Dobrowolska za dżem wiśniowy
Wyróżnienia- Edward Leszczyłowski za konfiturę wiśniowo- papierówkową i Anna

Dominik za dżem malinowojeżynowy.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyła zastępczyni burmistrza Sulęcina Iwona
Walczak oraz przewodniczący
komisji konkursowej Henryk
Kargul.
Degustację uświetnił występ Małgorzaty Gąsiorek,
Ewy Jacykowskiej oraz Marty
Strauch-Tomczak pod okiem
instruktora Waldemara Handzlewicza.

SPRZEDAŻ
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K
PLAC OBOK RESTAURACJI
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BAJKA W SULĘCINIE

-

2000
Na miejscu za niewielką
opłatą patroszymy ryby!!!

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

Tekst: Paulina Kaszuba
Fot. Maciej Barden
– www.sulecin.pl

NALEWKI
I miejsce- Grażyna Dobrowolska oraz Irena Dzierżyńska
za nalewkę z aronii
II miejsce- Joanna Goczewska za nalewkę z pigwowca
III miejsce- Leszek Kucharczyk za nalewkę z aronii
Wyróżnienia- Jolanta Kozieł
za nalewkę truskawek z nutą
mięty oraz Leszek Kucharczyk
za likier z kwiatu czarnego bzu.
WINA
I miejsce- Alicja Świątek za
wino z aronii
II miejsce- Przemysław Kuroś
za wino z jabłek
III miejsce- Leszek Kucharczyk za wino z czarnej porzeczki
Wyróżnienia- Henryk Redzeki za wino z winogrona czerwonego, Roman Kołodziejski za
wino z tarniny i Michał Nazwalski za wino z dzikiej róży.
W kategorii ,, przetwory”

BEZPŁATNE
OGŁOSZENIA
DROBNE
Brawa dla
Zuzi
i
Kacpra
KUPON NA OGŁOSZENIE
Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie
prowadzące działalności gospodarczej

!!

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

!
N
O

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

ÓR

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

(wjazd do Sulęcina)
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*Rozstrzygnięcie konkursu grudniowego w następnym numerze gazety
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Lekarz medycyny estetycznej - Joanna Łapińska Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Promocja ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA - lipoliza już od 140 zł
Wszystkim Klientom RAJ BEAUTY
oraz Osobom zaangażowanym w nasze akcje charytatywne
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
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Konkurs plastyczny „Drogi do niepodległości”
Lubuskie Muzeum Wojskowe
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie wraz z Towarzystwem Przyjaciół LMW ogłosiło drugą edycję
konkursu plastycznego pod hasłem: „Drogi do niepodległości”.
Zgodnie z tradycją, w dniu obchodów Święta Niepodległości,
11 listopada 2016 roku odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu.
Udział wzięło w nim ponad 300
prac z których komisja w składzie dyrektor LMW Piotr Dziedzic oraz członkowie Magda
Poradzisz-Cincio, Włodzimierz
Kwaśniewicz, Robert Jurga wybrała 40 prac, które zostały nagrodzone lub wyróżnione.
Całość nadesłanych na kon-

kurs pięknych prac wykonanych
w różnych technikach, jest dostępna do oglądania na wystawie w hallu głównym Muzeum
do końca roku.
Uczniowie ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie wykonali ogółem 13 prac, z czego prace trzech
uczniów zostały nagrodzone
dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Laureaci wojewódzkiego
konkursu plastycznego to:
Józef Blicharski, Adrian Bucki i Konrad Kowalczyk. Ciekawe
i oryginalne prace powstały pod
kierunkiem Wioletty Kazimierczak i Moniki Stegeman.
Monika Stegeman

Drodzy Mieszkańcy,
Święta to cudowny czas, pełny magii i uroku.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wam zdrowia, spokoju, pogody ducha
oraz wielu pięknych chwil spędzonych
w gronie najbliższych.
Zaś w Nowym 2017 Roku
życzę spełnienia marzeń
i wszelkiej pomyślności.

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

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
Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5
69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490
tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl
Sprzedaż promocyjna kredytów uprawniająca do wzięcia udziału w loterii trwa
od 02.11.2016 do 30.12.2016r.

Zapraszamy do naszych placówek:
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

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

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

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

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
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Miliony na miejski park

SŁOŃSK / CHARTÓW

Uczcili pamięć spadochroniarzy

<< cd. ze s. 1

dla osób w każdym wieku – Całościowy projekt był tworzony na
wzór londyńskiego Hyde Parku –
podkreśla Ejchart.
Rekreacja
W parku powstanie nowa
fontanna. Jej wodotryski będą
chłodzić mieszkańców gminy w
upalne dni, a brodziki zapewnią
zabawę najmłodszym. Na całej
powierzchni, liczącej 3,5 ha zostanie nasadzonych 60 gatunków bylin i krzewów. Jak podkreśla jednak burmistrz, będą
to rośliny rodzime. Miejsca do
nasadzeń zostaną tak rozplanowane, by od wiosny do jesieni
w parku cały czas jakieś rośliny
kwitły. Wokół drzew postawione
zostaną ławki. Dodatkowe miejsca do siedzenia będą też przygotowane w pobliżu nowych
klombów z nasadzeniami, również wokół mającego powstać
rozarium.
Część sportowa
Obok biegnącej obecnie od
sklepu netto do ul. Kilińskiego
asfaltowej ścieżki, po prawej,
powstanie skatepark. – Zauważyliśmy, że na tej ścieżce jeździ
dużo dzieci i młodzieży na rolkach albo deskorolce. Skatepark
to ukłon w ich stronę – mówi D.
Ejchart. Gruntowną metamorfozę przejdzie boisko do piłki
nożnej obok gimnazjum. W tym
miejscu zaplanowane jest wielofunkcyjne boisko ze sztuczną
nawierzchnią (coś w rodzaju Orlika).
Więcej miejsca na kulturę i
dla dzieci
Po lewej stronie od boiska
zaplanowana jest „galeria po
chmurką”. W specjalnych tablicach, odpowiednio zabezpieczonych będzie można robić
wystawy zdjęć, prac plastycznych czy nawet obrazów. W parku zaplanowano też „kontener
kultury” ze sceną letnią. Będzie
to miejsce na koncerty i występy oraz kulturalne animacje.
Planowana przez magistrat
rewitalizacja ma też objąć park
między ul. Kilińskiego a bankiem PEKAO SA, nazywany
potocznie przez mieszkańców
parkiem bankowym. Powstanie
tam plac zabaw dla dzieci, tzw.
pajęczyna – labirynt, zbudowany z dużych kostek.
Budowa parku ma się rozpocząć już w przyszłym roku (na
wiosnę będą ogłoszone przetargi). Jej realizacja jej przewidziana etapami przez kolejne dwa
lata.
Adam Piotrowski

OD AUTORA
Sulęcin

się

zmienia.

Po

dwóch latach od objęcia stanowiska burmistrza przez Dariusza Ejcharta plany i zamierzenia
zaczynają nabierać realnych
kształtów. Wkrótce mają postać
nowe miejsca pracy, trzy bloki
komunalne, żłobek, odnowiony
ma być park miejski. Myślę, że
to dobry czas, żeby poprzeczkę
postawić jeszcze wyżej. Marzeniem, moim i wielu osób, które
znam jest … BASEN. Nawet jeśli
większość z tych, którzy mnie
zapewniają, że będą stałymi bywalcami szybko się znudzi i odpuści, to warto go zrobić przynajmniej dla dzieci i młodzieży
szkolnej, która dzięki takim lekcjom W-F będzie miała zapewniony zrównoważony rozwój
fizyczny. I nie chodzi mi o jakiś
wielki kompleks z torami olimpijskimi, ale niedużą pływalnię,
która chyba aż tak kosztowna
nie będzie. Wszyscy włodarze
wcześniej kończyli tylko obietnicami o basenie. Miejmy nadzieję, że obecny, tak jak inne
swoje plany wcieli ją w życie.

W miejscowości Chartów (gmina Słońsk) odbyła się uroczystość
jubileuszu zrzutu sześciu spadochroniarzy II Armii Polskiej. O
obelisk ku czci spadochroniarzy
dbają od lat mieszkańcy Chartowa. - Troszczymy się o pomnik,
by pozostał pamiątką i lekcją
żywej historii dla przyszłych pokoleń – mówi sołtysa Mariusz
Skrzypnik.
W uroczystości oprócz sołtysa,
mieszkańców Chartowa, Lemierzyc i Słońska wzięli udział m.in.:
starosta sulęciński Adam Basiński, radny powiatowy Krzysztof Skrzypnik, zastępca wójta
Słońska Beata Sroka oraz prezes
Związku Inwalidów Wojennych i
Wojskowych Bolesław Karaś. Po
głównych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do sali wiejskiej.
W skład tej grupy spadochroniarzy wchodzili: podporucznik
Czesław Szelachowski, starszy
sierżant Paweł Gałęziak, starszy
sierżant Alojzy Macura, sierżant
Jan Cygan, plutonowy Walter
Duda i kapral Franciszek Sawicki. Większość z nich pochodziła
ze śląska, perfekcyjnie posługując się językiem niemieckim.
Przebrani byli w niemieckie
mundury, broń i niezbędne dokumenty pozwalające na przemieszczanie się od Berlina po
Krzyż i Poznań. Przesyłali do sztabu Armii Wojska Polskiego wywiadowcze meldunki radiowe

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

o stanie liczebnym, ruchu wojsk,
drogach transportowych, umocnieniach i morale w wojskach
niemieckich. Nie mając wsparcia
w ludności cywilnej, nie posiadając bazy żywnościowej, czy

noclegowej działali na obcym
terenie wroga będąc nieuchwytnymi, aż do wkroczenia wojsk
polskich i radzieckich.
Tekst i foto: Ryszard Waldun

SULĘCIN

„Nie pozwól by trawa Cię przerosła”
29 listopada młodzież Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięła udział w spotkaniu z
terapeutą d/s uzależnień panią
Iwoną Derewlaną. Projekt „Nie
pozwól by trawa Cię przerosła”
prezentowany przez naszego
gościa, jest propagowany przez
Krajowe Biuro do spraw Przeciwuzależnień i Narkomanii. Podczas spotkania dowiedzieliśmy

się między innymi o mechanizmach uzależnień, skutkach sięgania po narkotyki i sposobach
radzenia sobie w krytycznych
sytuacjach. Takie profilaktyczne
działania pomagają nam pogłębić wiedzę z zakresu uzależnień,
a przede wszystkim wyciągnąć
wnioski i uświadomić sobie jak
negatywny wpływ mogą mieć
na nasze zdrowie i życie.
Daria Nowak kl. I LOw/pp

DREWNO KOMINKOWE

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

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

www.m-tech.sklep.pl

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Państwowych 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
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Lekcje niemieckiego inaczej
Nie każdy uczeń lubi język niemiecki, choć większość młodych
mieszkańców naszego miasta
i okolic zdaje sobie sprawę, że
znalezienie dobrze płatnej pracy
bez znajomości tego języka będzie w przyszłości trudne. Spedycja, turystyka, hotelarstwo,
budownictwo czy też szeroko
pojęte usługi, to dla miejscowości przygranicznych ogromna
szansa na rozwój, a dla ich mieszkańców możliwość zaistnienia
na runku pracy i zarobienia godziwych pieniędzy. Jest tylko
mały problem – znajomość języka! Poprzez współpracę polsko-niemiecką, projekty, wyjazdy i
częste kontakty transgraniczne,
dyrekcja i nauczyciele języka
niemieckiego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Sulęcinie starają
się motywować swoich uczniów
do nauki tego niełatwego, ale

jakże potrzebnego tu i teraz języka. W listopadzie ubiegłego
roku gościliśmy grupę uczniów
Rouanet-Gymnasium z Beeskow,
którzy wspólnie z naszymi gimnazjalistami wykonali wieńce adwentowe. Pomysł się spodobał.
W piątek, 25 listopada uczniowie
klas IIIa i IIIb, postanowili także
zasmakować w zwyczajach naszych zachodnich sąsiadów i w
ramach zajęć z języka niemieckiego wykonali przez siebie zaprojektowane „Adventskränze”.
Zwyczaj zrodził się w Niemczech
w 1839 roku w Hamburgu, kiedy to pastor Johann Hinrich Wichern w założonym przez siebie
sierocińcu, postanowił zmienić
wystrój świetlicy i wprowadzić
atmosferę sprzyjającą modlitwie. Sporządził wtedy wraz z
wychowankami szczególny wieniec o średnicy dwóch metrów

Ż
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PLAC OBOK RESTAURACJI
BAJKA W SULĘCINIE

Na miejscu za niewielką
opłatą patroszymy ryby!!!

i postawił na nim dwadzieścia
cztery świeczki, które zapalane
kolejno w każdy dzień adwentu,
miały uprzyjemniać czas oczekiwania na przyjście na świat Pana.
Z czasem na wieńcu zredukowano liczbę świec do czterech
- symbolizujących cztery kolejne niedziele adwentu. W Polsce
wieńce pojawiły się dopiero po
1929 roku.
Poznawanie kultury i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych stanowi integralny element nauki języka niemieckiego.
Uczniowie gimnazjum biorąc
udział w w takich „praktycznych”
lekcjach mają okazję lepiej poznać i rozumieć mentalność
tych, których języka się uczą. W
ramach wspólnych polsko- niemieckich adwentowych zwyczajów planujemy jeszcze pieczenie
„ Adventsplätzchen”, czyli cia-

steczek imbirowych, konkurs na
najładniejszy kalendarz adwentowy i wspólne z nauczycielami

z Rouanet-Gymnasium Beeskow
śpiewanie kolęd.
Magdalena Rajfur
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W Mikołajki grali na potęgę

Aktywni seniorzy w DPS Tursk

6 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie odbył się Siatkarski Turniej Mikołajkowy.
W turnieju wzięły udział drużyny z zaprzyjaźnionych szkół:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Sulęcinie, Gimnazjum z Zespołu
Szkół Samorządowych w Lubniewicach, Gimnazjum z Zespołu Szkół w Krzeszycach, Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie,
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie z Kostrzyna nad Odrą
oraz drużyna gospodarzy.
Organizatorami wydarzenia
był: samorząd uczniowski Li-

ceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Sulęcinie
wraz z dyrektor Aleksandrą Jasicką, stowarzyszenia: Olimpia i
Bosko oraz nauczyciel wychowania fizycznego w szkole Łukasz
Chajec.
Wszystkie drużyny, rozegrały
między sobą dwa dziesięciominutowe sety, które po zaciętej
walce wyłoniły zwycięzcę. W
grupie dziewcząt pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół im. Marii
Skłodowskiej- Currie z Kostrzyna,
natomiast wśród chłopców zwyciężył Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulęcina.
(Red.)

W naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że ludzi starszych cechuje bierność i apatia,
a rozrywka przypisana jest tylko
młodym i sprawnym. Nic bardziej mylnego. W Domu Pomocy Społecznej w Tursku oferta
kulturalna i terapeutyczna dostosowana jest do potrzeb osób
młodych, niepełnosprawnych
ruchowo, jak i seniorów. W tym
roku Mieszkańcy DPS nie narzekali na nudę. Zwłaszcza druga
połowa roku obfitowała w liczne
spotkania integracyjne, turnieje,
wycieczki, czy zabawy. Dodatkowo hasło „ Kultura i sztuka to
jest to, czego nasz Senior szuka”
przyświecało Mieszkańcom „Turskiego Domu” przez wiele miesięcy tego roku. A wszystko za
sprawą projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Turskiego Domu we współpracy
z DPS w Tursku w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
ASOS 2016.
Dzięki dofinansowaniu z MRPiPS seniorzy mieli możliwość
obejrzenia sztuki „Moralność
Pani Dulskiej” w gorzowskim teatrze, spróbować swoich sił na
kręgielni, czy też obejrzeć nowo-

ści filmowe na dużym ekranie.
Dodatkowo ważnym doświadczeniem zarówno dla Podopiecznych DPS, jak i sulęcińskiej młodzieży, która uczestniczyła w
projekcie była żywa lekcja historii przekazana przez byłą więźniarkę obozu koncentracyjnego
Auschwitz, która jest Mieszkanką
„Turskiego Domu”.
Zimne, długie wieczory były
także okazją do spotkań towarzyskich, nauki zdobienia przedmiotów w technice decoupg’u
oraz zabawy mikołajkowej, na
której nie zbrakło ciekawych
atrakcji: pokazu sekcji karate,
występów artystycznych dzieci

i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w Grochowie, oraz paczek od św. Mikołaja.
Podstawowa zasada pracy w
DPS mówi, że każdy człowiek
posiada godność i autonomię,
a mieszkańcy Domu niezależnie od stanu zdrowia mają takie
same prawa jak wszyscy inni ludzie, przede wszystkim prawo
do aktywnego udziału w życiu
społecznym. Dlatego naszą misją
jest stworzenie takiego domu,
który daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarza
atmosferę zaufania i poczucie
autentycznej troski o ich sprawy.
Anna Żmudzińska
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Dwa lisy na pokocie
Zima jest dla kół łowieckich okresem tradycyjnych polowań zbiorowych. Jedno z takich polowań odbyło się 26 listopada w Kole Łowieckim „Tumak” w Ośnie Lubuskim.
W miejscu zbiórki myśliwych
przywitał prezes Koła Wojciech
Poluszyński. Niestety, nie mógł
uczestniczyć tego dnia w polowaniu, ale życzył kolegom
udanych łowów i prosił o zachowanie najwyższych względów
bezpieczeństwa. Głos przejął
Grzegorz Brzeziński, który wraz
z Piotrem Blatkiewiczem prowadził polowanie. Po odczytaniu regulaminu i wylosowaniu
stanowisk sygnalista Krystian
Trzeciak odegrał sygnał „początek polowania”, po czym myśliwi

udali się na miejsce pędzenia
pierwszego miotu, którym była
tzw. Lipenka.
Na czele naganki, w której w
skład wchodziło 8 osób i 7 psów
stał Andrzej Mazurczak. Dla naganiaczy „Lipenka” okazała się
szczególnie trudna, gdyż przez
jej większą część musieli brodzić w bardzo grzęskim terenie.
Z miotu wyszła wataha dzików,
jednak ominęła stanowiska myśliwych przebiegając pod ich
nosem w trzcinowisku. W tym
miocie padł jeden lis strzelony ze

sztucera przez Bogdana Goleckiego.
Zanim naganka na dobre
ruszyła w drugim miocie, na
rozstawionych już myśliwych
wyszła chmara 24 jeleni. Św.
Hubert jednak nie darzył i na
sześć oddanych strzałów, żaden
nie okazał się skuteczny. W kolejnych miotach (łącznie pięć)
pokazywały się dziki, byki jeleni
(na te nie można było tego dnia
polować), jednak ostatecznie na
pokocie polujący oddali hołd
dwóm strzelonym lisom.

Czasami jeden lis wystarczy, żeby zostać królem polowania - Bogdan
Golecki odbiera gratulacje od kolegów
Królem polowania został Bogdan Golecki, wicekrólem Piotr
Blatkiewicz. Tradycyjnie wybrany został również król pudlarzy,
którym tytułem obdarowany został Józef Cieśla.
Zdecydowanie bardziej szczę-

śliwe dla myśliwych „Tumaka”
okazało się polowanie zbiorowe
następnego dnia. 27 listopada
na pokocie znalazło się 5 dzików
i 3 sarny.
SAM

POWIAT SULĘCIŃSKI Targi Edukacyjne i Pracy

Przed młodymi wielkie możliwości
W sulęcińskim Zespole Szkół
Zawodowych i Licealnych im.
Unii Europejskiej, 6 grudnia odbyły się II Targi Edukacyjne i Pracy z udziałem wielu podmiotów
gospodarczych z kraju i zagranicy. Oferentami dla uczniów
były również uczelnie i wojsko.
Imprezę otworzyła Grażyna
Sobieraj - dyrektor placówki.
Towarzyszyli jej: Władysław Komarnicki – Senator RP, Tomasz
Prozorowicz wicestarosta Powiatu Sulęcińskiego, Dariusz
Ejchart - burmistrz Sulęcina i
Małgorzata Loser z Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Gorzowie Wlkp. Cel był jeden
– przybliżyć perspektywy pracy
lub studiów dla przyszłorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w naszym mieście. W targach
uczestniczyli jako wystawcy:
Akademia Morska w Szczecinie,
PUP w Sulęcinie, Wyższa szkoła
Bankowa w Poznaniu – Wydział
Ekonomiczny w Szczecinie, Docdata Fulfilmet Sp. z o.o., Handwerkskammer Frankfurt/Odrą,
Promedica 24, Fundacja Collegium Polonicum/OWES, AUDIT
Doradztwo Personalne Sp. z.
o.o., WUP CliPKZ w Gorzowie
Wlkp., BZWBK w Sulęcinie, Akademia Wychowania Fizycznego
w Gorzowie Wlkp., Studium Języków Obcych Basser, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Molex
sp. z o.o. w Sulęcinie, WKU Gorzów Wlkp. i Policja Brandenburgia.
Oferenci za ladami stoisk dobrze zaopatrzonych w materiały
promocyjne i ankiety, starali się
w bardzo przystępny sposób zachęcić do swych ofert. Bez wąt-

pienia atrakcyjne marynarskie
mundury studentek Akademii
Morskiej w Szczecinie przyciągały zainteresowanie. Obecny z
nimi Wojciech Czyżewski pełnomocnik rektora ds. promocji,
także w marynarskim uniformie
powiedział: - Nasza uczelnia
przygotowuje młodych ludzi do
zawodu i daje im pewność zatrudnienia na rynku pracy. Kształcimy poszukiwanych specjalistów
w 11 specjalnościach w tym oczywiście typowo morskich, oficerów nawigatorów i mechaników.
Kształcimy w dziedzinach związanych z gospodarką morską, od
bezpieczeństwa żeglugi poprzez
logistykę, geoinformatykę aż po
mechatronikę. Szeroki wachlarz
skierowany jest przede wszystkim
do tych, którzy potrafią pozyskać
wiedzę i ją odpowiednio wykorzystać w karierze zawodowej na
lądzie i na morzu. Ci co pływają
otrzymają dwa dyplomy, inżyniera mechanika i oficera wachtowego nawigatora lub mechanika.
Policja z Kraju Związkowego
Brandenburgia w Niemczech
oferowała miejsca pracy w
swych szeregach. Oczywiście
o przyjęciu poza kryteriami
podobnymi jak u nas, liczy się
znajomość języka naszych zachodnich sąsiadów, stąd ulotki
informacyjne były tylko w ich
języku. Firma PROMEDICA24
oferowała pracę w charakterze
opiekunów w Niemczech i Anglii. Szeroko do odbiorcy ustawiona była niemiecka firma z
Frankfurtu/Odrą kusząc nauką
w różnych, także deficytowych
zawodach rzemieślniczych różnych branż. Szeroka i barwa
oferta doskonale przygotowanych ulotek informowała m.in.

o pomocy w pośrednictwie między uczniem a zakładem kształcącym. Polskojęzyczna broszura
„Wiedza chroni” szeroko informuje o wiedzy, jaką musi mieć
podejmujący w Niemczech pracę. Szkoda, że polska strona nie
wydała podobnej rzeczy, a może
jej zwyczajnie nie dostrzegłem
wśród folderów informacyjnych.
Aleksandra Ziomko-Zmuda i
Natalia Malonouskaya-Franke
z Izby Rzemieślniczej we Franfurcie /Odrą mówią - Szansa podjęcia nauki w dualnym systemie
kształcenia, a jest to dwutorowy
system edukacyjny polegający
na kształceniu zawodowym w zakładzie pracy i nauki w fachowej
szkole zawodowej czy podjęcia
pracy na niemieckim rynku może
już od 2011 roku odbywać się bez
przeszkód ze strony ustawodawstwa niemieckiego. Od tego momentu jesteśmy częstymi gośćmi
w polskich szkołach, na zajęciach
indywidualnych, w urzędach pracy oraz na różnorodnych targach
edukacyjnych w bliskim nam województwie lubuskim. Cieszymy
się z długoletniej owocnej współpracy z polskimi izbami rzemieślniczymi. Na dzień dzisiejszy uczy
się u nas 30 polskich uczniów,
czterech pierwszych ukończyło pomyślnie naukę w indywidualnym systemie kształcenia.
Dodatkowo izba nasza jest izbą
wiodąca, jeżeli chodzi o uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych z zakresu rzemiosła.
Impreza była współorganizowana przez Magdalenę Cieplak
– doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery
w Sulęcinie. – Inicjatywa pierwszych targów wyszła ode mnie
– mówi M. Cieplak – Chciałam

sprawdzić jak wypadną i czy będzie zainteresowanie. Ściągnięcie
wystawców to duże logistyczne
działanie. Duże zainteresowanie
zmobilizowało do organizacji kolejnych, dziś drugich już spotkań
targowych. Przyjechali oferenci z
ubiegłego roku i pojawili się nowi.
My wysyłamy oferty do pracodawców i uczelni, a potem cierpliwie czekamy na potwierdzenie
uczestnictwa. Szkoła, która udostępnia lokum również ma swoje
zapotrzebowania, które staramy
się wspólnie zrealizować. Cel jest
wspólny, którym jest zapewnienie

naszej młodzieży wybór zawodu
lub dalsze kształcenia się.
W trakcie targów odbyły się
warsztaty coachingowe „Rozwój
osobisty i zawodowy”. Prowadziła je Marcina Herma – coaching, doradca zawodowy z
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Tekst: L. Malinowski
Foto. Adam Piotrowski, LM
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11 Listopada, to radosne święto
Uroczystości miejsko-gminnych obchodów Dnia Niepodległości 11 Listopada, poprzedziła
msza święta w kościele p.w. św.
Mikołaja, celebrowana przez
księdza proboszcza Piotra Mazurka. Dalsza część uroczystości została przeniesiona do sali
widowiskowej domu kultury,
w której hymnem Mazurka Dąbrowskiego oraz patriotycznymi
pieśniami w wykonaniu chóru
„Biały Orzeł” z Sulęcinie pod kierownictwem muzycznym Zbigniewa Chomickiego, rozpoczęła się część artystyczna.
„11 Listopada to radosne
święto”. Tymi słowami uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Sulęcinie rozpoczęli spektakl słowno-muzyczny pt. „Jedną
drogą dziś wszyscy idziemy”, który odbył się w sali widowiskowej
Sulęcińskiego Ośrodku Kultury.
Uczniowie razem z zaproszonymi do inscenizacji koleżankami i
kolegami ze szkoły podstawowej
i sulęcińskich przedszkoli, przekazali historyczne znaczenie zdobytej 98 lat temu niepodległości,
dzięki której do dzisiaj żyjemy
w wolnej i niepodległej Polsce.
Scenariusz widowiska opracowały: Wanda Heinrych i Anna

Pawluczenko, a muzycznie i medialnie zaaranżowali: Marek Selwat i Robert Okopień. W dalszej części, w tańcu do piosenki
„Uciekła mi przepióreczka”, który
przygotowały z dziećmi Ewa
Jacykowska i Anna Adamska,
zaprezentowały się przedszkolaki z Przedszkola nr2 im. Małego
Odkrywcy w Sulęcinie. Przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im.
Małego Przyrodnika w Sulęcinie,
wystąpiły w rock and rolowym
tańcu, przygotowanym przez
Elżbietę Małecką i Bogusławę
Bieńko. Składając podziękowanie za przygotowanie programu

artystycznego, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz zastępca burmistrza Iwona Walczak,
wręczyli opiekunom zespołów
symboliczne czerwone róże.
- Młodemu pokoleniu nie wolno zapominać, że dzięki upartemu dążeniu do niepodległości
polskich bohaterów w XIX i na
początku XX wieku, udało się
przywrócić Polskę na mapach
Europy i świata. Bohaterowie
tamtych dni, gotowi byli do poświęcenia swojego życia, młodości, marzeń i pragnień, w walce o
wolność Ojczyzny. Często płacąc
najwyższą cenę – powiedział

podczas swojego burmistrz D.
Ejchart.
W uroczystości udział wzięły
poczty sztandarowe wojska polskiego, związków i organizacji
kombatanckich, szkół, jednostek ochotniczych i państwowej
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straży pożarnej oraz mieszkańcy
miasta i goście zaproszeni z miejscowości Beeskow i Friedland w
Niemczech.
Tekst i foto. Maciek Barden

Sulęcin, Torzym, Ośno Lubuskie

Zostaw CV u Kierownika Sklepu
lub aplikuj przez www.pracawbiedronce.pl
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Wędkarsko-harcerskie Mikołajki
nad j. Ostrowskim

W świetlicy nie straszne będą mrozy

Były wspólne zabawy, konkurencje, pyszna grochówka i kiełbaski z
ogniska. Był również św. Mikołaj i paczki z łakociami. Były też paczki wypełnione psim jedzonkiem zebrane przez dzieci i rodziców dla
schroniska „Azorki” w Gorzowie. I najważniejsze, byłe szczęśliwe i
uśmiechnięte dziecięce buźki.
A ukłony za wędkarsko-harcerskie Mikołajki trzeba oddać przede wszystkim organizatorom: Kołu
PZW nr 2 „Lin” w Sulęcinie
i sulęcińskim harcerzom.
Nic nie odbyłoby się rów-

nież bez wspaniałych
sponsorów wśród których
znalazły się m.in. Gmina
Sulęcin i Stowarzyszenie
LGR „Wodny Świat” z Sulęcina.
Impreza, która weszła

już na stałe w kalendarz
grudniowych inicjatyw w
gminie Sulęcin cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. W tym roku
pomimo mroźnej zimowej
aury na plaży j. Ostrowskiego zameldowało się
ponad 80 pociech i wielu
opiekunów.
Red.

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego wniosek
Gminy Sulęcin o dofinansowanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej
w miejscowości Ostrów
zostanie wsparty kwotą
572.452,31 zł, przyznaną
ze środków programu RPO
Lubuskie 2020. W ramach
realizacji przedsięwzięcia
o wartości 754.894,00 zł
zaplanowano m.in. ocieplenie stropodachu oraz
ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu,
wymianę okien zewnętrznych, drzwi wejściowych

do budynku, ocieplenie
podłogi, jak również modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz
ciepłej wody użytkowej.
Zaplanowane prace pozwolą poprawić funkcjonalność i estetykę budynku, z którego korzystać
będzie cała społeczność
miejscowości Ostrów. Projekt ma również na celu
poprawę
efektywności
energetycznej budynku, a
zastosowane w ramach inwestycji rozwiązania mają
sprzyjać wzrostowi produkcji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych,
a tym samym przyczyniać
się do redukcji poziomu

emisji CO2. Przygotowanie
dokumentacji projektowej
i wniosku o dofinansowanie było odpowiedzią
władz samorządowych na
zapotrzebowanie społeczne zgłaszane przez Sołtysa
i Radę Sołecką Ostrowa.
Obecny stan budynku
utrudniał bowiem mieszkańcom korzystanie z
obiektu. Po zrealizowaniu
inwestycji zdecydowanej
poprawie ulegnie zarówno
estetyka, jak i funkcjonalność budynku. Obniżeniu
ulegną również koszty
jego bieżącego utrzymania.
Tekst: UM w Sulęcinie
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Wędkarze na parkiecie Nowy rekord Polski !
19 listopada w Sulęcinie odbyła się już po raz szósty zabawa
w gronie wędkarzy. Organizatorem imprezy było Koło PZW Nr 1
w Sulęcinie, a głównym szefem
zabawy Kol. Wiesław Uller. W
miłą atmosferę wieczoru wprowadził uczestników zabawy
Prezes Koła nr 1 PZW Ryszard
Stachowiak, życząc miłego i wesołego wieczoru. Zabawa w gronie wędkarzy cieszy się dużym
zainteresowaniem i z roku na
rok przyciąga do udziału coraz
więcej chętnych uczestników. W
tym roku przekroczyliśmy setkę
uczestników. O oprawę muzycz-

ną zadbał nasz niezastąpiony "DJ
DARO". Dla kazdego znalazła się
odpowiednia muzyka do tańca.
W trakcie przerw tanecznych organizatorzy, a głównie Krzysiu
Gudacz, przeprowadzili dla gości kilka ciekawych konkursów
sprawnościowych z nagrodami.
Smaczne jedzenie i miłą obsługę
zapewnili nam kucharki i kelnerki z Domu Weselnego u Rafała
Siudaka, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Red.
Foto: Bogdan Kułaczkowski

Adam Chojnacki z Gorzowa w
jeziorze Lubiąż złowił wielką tołpygę. Waga: 59,5kg, a więc nowy,
nieoficjalny rekord Polski. Ryba
mierzyła 133 cm.
- Tołpygę złowiłem w jeziorze
Lubiąż w Lubniewicach w piątek, 25 listopada. Byłem wtedy
na rybach z kolegą z Iławy, Mar-

kiem Lessmanem. To właśnie on,
po ponad piętnastominutowym
holu pomógł mi podebrać rybę.
Tołpyga wzięła na 12-centymetrową przynętę Dragona leżącą
na dnie, na tzw. wleczonego. To
piękna wędkarska niespodzianka i zarazem najcięższa ryba jaką
udało mi się złowić – wyjaśniał

Adam Chojnacki dla Gazety Lubuskiej.
(A.G.)

SULĘCIN

Dzień z Książką – „Czytam, więc jestem”
1 grudnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie zorganizowaliśmy Dzień z Książką. Była
to okazja do podsumowania
projektu „Książki do biblioteki
szkolnej”. Z pozyskanych środków biblioteka szkolna wzbogaciła się o 842 nowe pozycje.
Zrealizowano także szereg działań mających na celu promocję
czytelnictwa wśród młodzieży,
takich jak: projekt edukacyjny
pt. „Czytam, więc jestem”, którego efektem są piękne plakaty
traktujące o wartości czytania,
konkursy: plastyczny - na okładkę powieści Henryka Sienkiewicza i literacki -„Misja – książka”

oraz ranking na najpoczytniejszą
książkę miesiąca.
Formułą Dnia z Książką były
warsztaty podczas których, pamiętając, że patronem roku
2016 jest Henryk Sienkiewicz,
czytaliśmy fragment z powieści
„Ogniem i mieczem”. Poza tym
podjęliśmy dyskusję „Czytać czy
oglądać - oto jest pytanie?”. O
swoich fascynacjach literackich
opowiadały pani Iwona Kozioł i
pani Danuta Żur, a także autorki
własnej książki, Natasza Kiewro
i Weronika Schmidt. Wystawa nowo zakupionych książek
wzbudziła
zainteresowanie,
uczniowie chętnie je oglądali i
wypożyczali. A do skorzystania z

oferty sulęciński bibliotek zachęcały zaproszone tego dnia pani
Anna Kicińska z Biblioteki Pedagogicznej, pani Ewa Stasiłowicz
i Agata Zabłocka z Biblioteki
Publicznej.
Mimo tego, że projekt nadal
trwa i planowane są kolejne działania, już teraz można stwierdzić,
że młodzież czyta i rozwija czytelnicze zainteresowania. Okazuje się, że czytanie uzależnia,
o czym przekonują się uczniowie coraz częściej odwiedzający
szkolną bibliotekę.
Karina Rogowska
Katarzyna Błońska
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Edukacja prawna w I LO - spotkanie z ekspertem

Stawiamy na dzieci!

8 listopada w I liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie odbyło się
spotkanie uczniów klasy IIa z
wicestarostą Powiatu Sulęcińskiego p. Tomaszem Prozorowiczem. Spotkanie to otworzyło
serię konferencji z przedstawicielami instytucji prawnych, instytucji samorządu terytorialnego
oraz z reprezentantami organu
przedstawicielskiego. Cykl spotkań związany jest z realizacją
szkolnego programu nauczania
„Elementy edukacji prawnej” realizowanego w szkole od roku

Z przyjemnością informujemy,
że Gmina Sulęcin pozyskała środki finansowe na realizację projektu wspierającego edukację
dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu pt. „Wsparcie
edukacji przedszkolnej w Gminie
Sulęcin”, w Przedszkolu nr 2 im.
Małych Odkrywców w Sulęcinie
oraz w Przedszkolu w Wędrzynie
utworzone zostaną dwie grupy
przedszkolne, w których opieką
objętych zostanie 40 dzieci. Planowane jest także doposażenie
bazy dydaktycznej oraz rozszerzenie oferty przedszkoli o do-

2016 w drugich i trzecich klasach
o profilu humanistycznym.
W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się o zasadach rekrutacji,
programie i trybie nauki. Dowiedzieliśmy się, że prawo nie należy
do łatwych kierunków. Maturę
trzeba zdać bardzo dobrze, nie
tylko ze względu na późniejszy
poziom nauczania, ale także z
powodu ogromnej liczby chętnych na jedno miejsce. Uzyskaliśmy też wiadomości na temat
obowiązkowych i preferowanych
przedmiotów, które są niezbędne na etapie rekrutacji i pomoc-

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości,
ale też refleksji dotyczących minionego okresu
i nadchodzącej przyszłości.
W tych wyjątkowych dniach życzę
wszystkim Lubuszanom, aby świąteczny czas
był przepełniony spokojem,
rodzinną atmosferą i życzliwością,
a Nowy Rok obfitował w same dobre dni
i niegasnący optymizm.

Władysław Komarnicki
Senator RP

ne w okresie studiów.
Nie można pominąć faktu, że w
gabinecie panowała wesoła atmosfera, którą wywołały anegdoty
i żarty dotyczące studiów i studentów prawa. Po pierwszym spotkaniu zainteresowanie i fascynacja
uczniów tym tematem wzrosła.
Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą równie interesujące.
Organizatorami spotkań ze strony naszej szkoły są: p. Aleksandra
Jasicka i p. Wioletta Bartniak,
autorki szkolnego programu nauczania.
Celina Ciecierska kl. II a

datkowe zajęcia wyrównujące
dla 150 dzieci. W ramach projektu zaplanowano także podniesienie kompetencji zawodowych
nauczycieli w zakresie pracy
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w zakresie współpracy nauczycieli z
rodzicami. Projekt realizowany
będzie od sierpnia 2017 do lipca
2018 r. Środki na ten cel, w wysokości 296 151,90 zł Gmina pozyskała w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Tekst: UM w Sulęcinie

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze
i samych szczęśliwych chwil w 2017 r.
życzy

Waldemar Sługocki
Senator RP
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GOTUJ Z PRZEKROJEM - DODATEK ŚWIĄTECZNY
Drodzy Państwo, pierwszy raz od momentu pojawienia się Gazety dołączam
dodatek z przepisami.
Jest mi niezmiernie miło, ponieważ
ostatnio dobiegają do mnie Państwa głosy, że czytacie moją rubrykę, mało tego,
również gotujecie wg zamieszczonych w
niej przepisów :) A jakby i tego było mało,
to na dodatek Wam smakuje!
Jest to dla mnie najważniejsza sprawa.
Jak wiecie, staram się gotować nie tylko

smacznie, ale i zdrowo, co nie oznacza,
że raz na jakiś czas nie będą pojawiały się
małe kulinarne „grzeszki”.
Tak jest w tym przypadku. Nie da się do
zera ograniczyć spożywania tłuszczów,
cukrów i węglowodanów. Nie wyobrażam sobie na przykład Świąt Bożego Narodzenia bez pierogów, pieczonej szynki
z cudowną chrupiącą skórką, czy choćby
pierniczków ukradkiem zjadanych z choinki. Dlatego przepisy, które postanowi-

łam opublikować w tym świątecznym
wydaniu będą troszkę się różniły od tych
potraw, które gotuję na co dzień.
Kiedy indziej, jak nie w Święta Bożego
Narodzenia będzie czas, żeby zwolnić, nie
zaprzątać sobie głowy kaloriami, i troszkę
się porozpieszczać? Przecież już niebawem Nowy Rok i silne noworoczne postanowienie „poprawy” i zmiany niezdrowych
nawyków ;)

Z racji tego, iż mamy jeszcze trochę czasu do Świąt,
rozpocznę od przepisu na:

Świąteczne choinkowe pierniczki
SKŁADNIKI:
• 2 szkl. mąki
• 2 szkl. miodu
• 3/4 szkl. cukru
• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
• 1/2 przyprawy do pierników
• 1 łyżka masła
• 1 średnie jajko ( +1 jajko do posmarowania pierników)
• 1/3 szkl średnio ciepłego mleka

Do przesianej mąki wlać rozpuszczony
gorący miód i wymieszać nożem. Ciągle
siekając dodawać przyprawy, sodę cukier,
masło i jajko (można wymieszać wszystko
w robocie planetarnym końcówką „z haczykiem”).
Należy dolewać po łyżce mleka i wyrabiać ciasto, tak by konsystencją przypominało gładkie kruche ciasto.
Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na grubość ok.1cm i wykrawać

foremką pierniki. Gotowe ciastka należy
posmarować rozmąconym jajkiem.
Jeżeli chcemy powiesić pierniki na
choince, należy przed pieczeniem zrobić w nich dziurki, np. słomką do napojów.
Wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piec ok.10- 15 minut bez
termoobiegu.
Pierniczki zrobią się twarde, miękną z
czasem, wyciągając wilgoć z powietrza,

dlatego, gdy będziemy chcieli mieć je
gotowe szybciej należy zamknąć je w
szczelnym pudełku z kawałkiem jabłka,
który co dwa, trzy dni wymieniamy.
Pierniczki ozdabiamy po ostygnięciu.

WIGILIA
Gołąbki z kaszy owsianej z grzybami i sosem Świąteczna ryba po grecku
SKŁADNIKI:
• kapusta włoska
• 4 torebki kaszy owsianej
• dość duży słoik suszonych grzybów (
najlepiej borowików)
• cebula
• przyprawy: sól, pieprz, cząber, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie
• masło ok. pół kostki
Grzyby należy namoczyć w misce z
zimną wodą i zostawić na noc. Kaszę
ugotować według przepisu na opakowaniu. Kapustę należy parzyć, jak na tradycyjne gołąbki oddzielając liście.
Mniejszą część grzybów razem z połówką cebuli drobno posiekać i podsmażyć na 4 łyżkach masła na patelni.
Następnie wymieszać z kaszą, doprawić
przyprawami. Zwijać gołąbki z powstałym farszem i układać dość ciasno w
garnku. Spód garnka wyłożyć liśćmi kapusty. Wlać troszkę wody i gotować na
wolnym ogniu pod przykryciem.

W międzyczasie podsmażyć resztę grzybów (tych już nie siekamy!) z pokrojoną w
piórka cebulą.
Podsmażone grzyby przełożyć do rondla, zalać wodą i gotować do miękkości
pod przykryciem. Gdy będą już miękkie
należy sos wedle potrzeby zagęścić mąką i
doprawić do smaku.
Do duszących się gołąbków wlać powstały sos( sos wlewamy, gdy gołąbki są
już miękkie).
Przez chwilę trzymamy garnek jeszcze
na małym gazie, po czym wyłączamy.

SKŁADNIKI:
• 1 kg. filetów z dorsza lub morszczuka
(jeżeli są mrożone to o jak najmniejszej zawartości lodu)
• 3 duże marchewki
• 2 duże pietruszki (korzeń)
• seler
• duży por
• 2 cebule
• koncentrat pomidorowy
• przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, goździki, sól, pieprz
• 2 jajka
• mąka
Jajka rozmącamy z wodą, rybę przyprawiamy solą, pieprzem i obtaczamy w
jajkach i mące. Smażymy na rozgrzanym
oleju z obu stron. Wykładamy na ręcznik
papierowy, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.
Warzywa obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach, cebulę kroimy w
półksiężyce, por kroimy w krążki i sma-

Śledzie z orzechami i rodzynkami w occie i winie
SKŁADNIKI:
• 1 kg filetów a’la matias
• mała paczka rodzynek
• średniej wielkości cebula
• szklanka grubo pokrojonych orzechów
• ocet winny
• 250ml półwytrawnego wina
• sól, pieprz, majeranek
Śledzie płuczemy zimną wodą kilku-

krotnie, wkładamy do miski i zalewamy
wodą, zostawiamy na noc. Rodzynki przelewamy na sitku gorącą wodą, wsypujemy
do miski i moczymy w ciepłej wodzie min.
godzinę, cebulę kroimy w półksiężyce i
również przelewamy gorącą wodą kilkukrotnie.
Opłukane śledzie kroimy w plastry,
wkładamy do słoja razem z cebulą rodzynkami i orzechami.
Ocet łączymy z winem, majerankiem,

doprawiamy solą i pieprzem, możemy
również dodać w całości ząbek czosnku.
Zalewamy śledzie i zakręcamy słój.
Powinny leżeć przynajmniej tydzień w
lodówce, lub w jakimś chłodnym miejscu.

żymy na małej ilości oleju do miękkości.
W razie potrzeby dolewamy wody, dodajemy liść laurowy, ziele i goździki.
Gdy warzywa będą miękkie dodajemy
koncentrat pomidorowy ( wedle uznania), przyprawiamy do smaku solą i pieprzem.
Sos powinien mieć lekko słodkawy posmak.
Przekładamy do miski, dodajemy rybę
i mieszamy. Filety powinny „porozrywać”
się na kawałki.
Następnie przekładamy na półmisek i
dekorujemy natką pietruszki i plasterkami cytryny.
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Zupa – krem z grzybów z grzankami ziołowo - czosnkowymi
SKŁADNIKI:
• 1 słoik suszonych grzybów (prawdziwki,
podgrzybki)
• 1 marchew
• 1 korzeń pietruszki
• 1 cebula
• 1 duży ziemniak
• pół selera
• główka czosnku
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• posiekane zioła : tymianek, oregano,
szałwia i rozmaryn
• przyprawy: sól, pieprz i gałka muszkatołowa
• kilka kromek chleba razowego
Grzyby wsypujemy do miski i zalewamy
wodą. Tak namoczone zostawiamy na noc.
Rano wyjmujemy je na sitko, aby obciekły.

W międzyczasie obieramy warzywa (bez cebuli i czosnku), kroimy w plastry, zalewamy
wodą i gotujemy.
Do oliwy dodajemy posiekane zioła i resztę czosnku przeciśniętego przez praskę i mieszamy. Chleb kroimy w kosteczkę i mieszamy
w oliwie.
Pieczemy w piekarniku na blaszce w 180
stopniach kilka minut.
Grzyby i cebulę kroimy i podsmażamy na
oleju. Dodajemy wyciśnięte 4- 5 ząbków czosnku.
Gdy warzywa będą już prawie miękkie
dodajemy podsmażone grzyby i gotujemy
na wolnym ogniu do całkowitej miękkości.
Następnie całość dokładnie blendujemy na
gładki krem.
Zupę przelewamy do miseczek, posypujemy grzankami i dekorujemy natką pietruszki.

Roladki wołowe z kapustą zasmażaną
SKŁADNIKI:
• 1 kg mięsa wołowego zrazowego
• ogórki kiszone
• ser żółty w kawałku
• chleb razowy
• kilka grubszych plasterków boczku wędzonego
• musztarda delikatesowa
• czosnek 4 ząbki
• pół dużej cebuli pokrojonej w piórka
• sól, pieprz
• duża cebula pokrojona w plasterki
• Kapusta zasmażana
• 0,5 kg kiszonej kapusty
• 0,2 kg boczku
• 1 cebula
• 3 łyżki mąki
• liście laurowe i ziele angielskie
• sól i pieprz
Mięso kroimy w plastry, rozbijamy tłuczkiem, przyprawiamy pieprzem i obtaczamy
w mące.
Ogórki, ser, chleb i boczek kroimy w paski.
Na każdy posmarowany uprzednio z jednej
strony musztardą plaster mięsa kładziemy
plaster ogórka, sera, chleba, boczku, oraz
cebulę. Posypujemy czosnkiem i ciasno
zwijamy. Ja wiążę każdą roladkę nicią.
Obsmażamy roladki z pokrojoną w plastry cebulą na gorącej patelni z każdej
strony. Po dokładnym obsmażeniu oczyszczamy roladki z nici, lub wyciągamy wyka-

łaczki, i przekładamy do garnka, wkruszamy
do środka kromkę chleba, dodajemy liść laurowy i ziele angielskie.
Patelnię zalewamy wodą i gotujemy zeskrobując wszystkie resztki, następnie przelewamy wszystko do garnka z mięsem. W
razie potrzeby uzupełniamy szklanką wody.
Dusimy całość pod przykryciem ok dwóch
godzin, od czasu do czasu mieszając, aby
mięso nie przywarło do garnka.
Gdy mięso będzie już miękkie solimy do
smaku i przyprawiamy pieprzem.
Aby sos był bardziej wyraźny możemy
rozrobić łyżkę musztardy z sosem i wlać do
całości.
Kapustę kroimy, gdy jest mocno kwaśna
warto ją przepłukać.
Zalewamy kapustę małą ilością wody, tak
aby tylko była przykryta, dodajemy liść laurowy i ziele angielskie. Całość gotujemy pod
przykryciem ok 15 minut ( do miękkości).
Boczek i cebulę kroimy w drobną kostkę
i podsmażamy. Dodajemy mąkę, rozprowadzamy odrobiną wody z kapusty i doprowadzamy do wrzenia. Całość dodajemy do
kapusty i mieszamy. Doprawiamy do smaku
solą i pieprzem.

Szczupak w sosie cytrynowym
SKŁADNIKI
• 1 dość duży szczupak
• świeże zioła: bazylia i oregano
• sól , pieprz
• Sos cytrynowy:
• 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki
• szklanka bulionu drobiowego
• 1 żółtko
• śmietana 18% - 3 łyżki
• sok z jednej cytryny, cukier do smaku

Śmietanę roztrzepujemy z żółtkiem i powoli ciągle mieszając wlewamy do sosu.
Nie możemy dopuścić do zagotowania
sosu, ponieważ żółtko się zetnie. Na końcu
dodajemy sok z cytryny i doprawiamy do
smaku cukrem.
Szczupaka kroimy w dzwonka i każde
polewamy sosem, przyozdabiamy koperkiem i pietruszką.

Szczupaka natrzeć solą, pieprzem, ziołami i włożyć do naczynia żaroodpornego. Posypać wiórkami z zimnego masła
i wstawić do piekarnika nagrzanego do
180 stopni. Piec ok. pół godziny do 40
minut.
Masło roztopić na patelni, dodać dwie
łyżki mąki i przesmażyć ok. minuty mieszając. Po tym czasie wlać bulion i rozprowadzić tak, by nie było grudek.

Życzę
Państwu
w te cudowne Święta, żeby każdy dom
pachniał piernikami
i zapachem pomarańczy, a z kuchni, aby
dochodziły zapachy
tak piękne, że żaden
z domowych łasuchów nie będzie Kamila Piotrowska
mógł się nim oprzeć.

„U Beaty”

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU
• 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
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„Z piosenką przez historię”
„Bo wolność – to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.
Wolność – to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja.”
W I LO w Sulęcinie tradycją jest
apel z okazji Narodowego Święta
Niepodległości, obchodzonego
w Polsce 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania
przez Naród Polski niepodległości. Nasz kraj, po 123 latach niewoli, w 1918r. odzyskał wolność
i suwerenność.
W naszej szkole uczciliśmy pamięć tych, którzy oddali swoje
życie za niepodległy byt państwowy. Mottem tegorocznej
uroczystości było hasło „Z piosenką przez historię”. Pieśni i
piosenki patriotyczne przypominały, że celem nadrzędnym dla
każdej i każdego z nas powinna

12 grudnia 2016

być Ojczyzna i wolność. Niech
słowa „Warszawianki”, „Pierwszej
Brygady”, „Gdy naród do boju”,
„Rozkwitały pąki białych róż”,
„Murów” oraz „Pałacyka Michla”
prowadzą nas i towarzyszą w życiu, tak jak naszym ojcom, dziadom i pradziadom, gdy ruszali

do boju walcząc o ojczyznę.
Coroczne obchody tego święta uświadamiają i uczą nas, jak
ważna jest Polska i patriotyzm
oraz czym w dzisiejszych czasach jest wolność.
Tekst: Małgorzata Pawlus III B
Foto: Oliwia Doruchowska

Kto Ty jesteś? Polak mały…
10 listopada 2016 r. w Przedszkolu Nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości. Dzieci z grup
6-latków przedstawiły montaż
słowno-muzyczny, w którym
recytowały wiersze, śpiewały
piosenki żołnierskie oraz patriotyczne i zatańczyły „na ludowo” taniec „Przepióreczka”. W
inscenizacji gościnnie wystąpił
Przemysław Stankiewicz, tata
jednego z przedszkolaków. Program artystyczny zwieńczony
był wspólnym odśpiewaniem

Hymnu Narodowego. W akademii uczestniczyły przedszkolaki
z młodszych grup, kombatanci
zrzeszeni w stowarzyszeniach i
związkach, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sulęcina oraz zastępca burmistrza
Sulęcina Iwona Walczak. W podziękowaniu za wspaniały występ, przedszkolaki otrzymały od
gości prezenty w postaci łakoci.
Takie spotkania sprzyjają
kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci.
Ewa Jacykowska

SULĘCIN / WĘDRZYN

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada sala gimnastyczna w naszej szkole zamieniła się w „Krainę Misia”.
Uczniowie klas 0 – 3 przybyli ze swoimi ukochanymi pluszakami, by wspólnie obchodzić urodziny Pluszowego Misia.
Wierszyk i historię pojawienia
się ponad 100 lat temu pierwszej przytulanki o imieniu Teddy
przedstawili uczniowie z klasy
III b. Natomiast szkolne koło teatralne pod opieką p. Beaty Szymańczuk dało popis przygotowując teatr kamishibai „O Misiu
Wojtku”. Młodsza część społeczności szkolnej poznała historię
niedźwiedzia zaprzyjaźnionego
z polskimi żołnierzami z Armii
generała Andersa.
Na spotkaniu p. Ewa Orzech
podsumowała szkolny konkurs
plastyczny pt. „Mój Przyjaciel
Miś”, na który wpłynęło 51 prac,
a p. dyrektor, Edyta Jakóbczak
nagrodzonym i wyróżnionym
wręczyła dyplomy oraz upominki. Niespodzianką dla wszystkich

był konkurs zorganizowany dla
nauczycieli. Mogli wykazać się
zdolnościami plastycznymi rysując misia z zamkniętymi oczami.
Było trochę trudno, ale dzieci
wysiłek wychowawców oceniły
gromkimi brawami.
Dużo radości dostarczyły

wspólne tańce z maskotkami i
zabawa z chustą animacyjną. Na
pożegnanie każda klasa otrzymała „małe co nieco”, oczywiście
w kształcie misiów. Naładowani
pozytywną energią uczniowie
rozeszli się do klas. To były udane
„misiowe urodziny”!
(E.O.)

KRZESZYCE

Dziś cień wosku ci ukaże,
co ci życie niesie w darze
Andrzejki obchodzone są w
nocy z 29 na 30 listopada. Wróżby i czary które odbywają się w
ten wieczór to doskonała okazja
do rozbudzenia zainteresowań
bogactwem i różnorodnością tradycji.
29 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach zebrali się Klubowicze DKK dla młodzieży by przenieść się do świata
czarów i poznać jaka przyszłość
ich czeka. Kiedy zapadł zmrok w
świetle świec usiedliśmy w kręgu
i wysłuchaliśmy opowiadania o
tradycjach związanych z obchodami wigilii św. Andrzeja. A potem otworzyła się skrzynia pełna
wróżb na dalszą i bliższą przy-

szłość. Każdy mógł dowiedzieć
się na różne sposoby kim będzie
w przyszłości lub poznać imię
przyszłej ukochanej / ukochanego. Nie zabrakło wróżenia z kart
czy numerologii, magicznych
kubków, andrzejkowych serc, kartek z przyszłością jak i wróżenia z
butów, aby dowiedzieć się kto
z grona wróżących jako pierwszy wyjdzie za mąż lub się ożeni.
Oprócz tych niezwykłych atrakcji
wszyscy zostali uraczeni smacznym poczęstunkiem a na koniec
otrzymali po ciastku z wróżbą.
Przeżyliśmy wspaniały wieczór,
w duchu tradycji i dobrej zabawy.
Ciekawe czy sprawdzą się andrzejkowe przepowiednie. (DKK)
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Na sygnale
skradziony na terenie Niemiec.
Mężczyzna za kradzież, ucieczkę
przed policjantami i bra uprawnień do kierowania autem odpowie przed sądem.

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

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

tel. 724 191 394
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

Kościół
Św. Henryka

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l
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Chciał skorumpować policjntów
5 grudnia o godz. 11.40 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji
w Sulęcinie, do kontroli drogowej zatrzymali kierowcę Fiata
Ducato, który w terenie zabudowanym w miejscowości Ostrów
przekroczył prędkość o 21 km/h.
Mundurowi w trakcie legitymowania poinformowali kierującego samochodem ciężarowym,
że za popełnione wykroczenie
zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych.
23-latek aby uniknąć kary grzywny wręczył policjantom łapówkę. Kilkakrotnie powtarzał żeby
wzięli pieniądze, nie wystawiali
mandatu i zapomnieli o całej
sprawie.
Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy za
wręczenie korzyści majątkowej
i przewieziony do sulęcińskiej
komendy, a banknoty zabezpieczone jako dowód w sprawie. W
ten sposób sprawca wykroczenia
odpowie przed sądem również
za popełnienie przestępstwo.
Za wręczenie bądź usiłowanie

Bez uprawnień i pod wpływem
25 listopada policjanci sulęcińskiej „drogówki” na drodze krajowej nr 22 do kontroli
drogowej zatrzymali kierowcę
ciągnika rolniczego, który poruszał się drogą bez włączonego
oświetlenia w warunkach ograniczonej widoczności z powodu
silnej mgły. Dodatkowo, ciągnął
za sobą przyczepy z niezabezpieczonym ładunkiem. W trakcie kontroli drogowej okazało
się, że mężczyzna nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdem. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się,
że ma orzeczony aktualny zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo okazało
się, że mieszkaniec gminy Krzeszyce prowadził pojazd w stanie
nietrzeźwości. Badanie stanu
trzeźwości 34-latka wykazało
u niego 0,77 promila alkoholu
w organizmie.
Za popełnione wykroczenia
mężczyzna został ukarany przez
policjantów mandatem karnym,
natomiast za popełnione przestępstwo kierowania w stanie
nietrzeźwości i nie stosowania
się do wyroku sądowego odpowie przed Sądem.

ate
Pl

Ścigali skradzione Renault
Policjanci sulęcińskiej drogówki w środowy poranek
(7 grudnia) podczas patrolowania drogi krajowej 22 zauważyli jadący w kierunku Słońska
renault lagunę z wybitą tylną
szybą w pojeździe. Mundurowi
chcieli zatrzymać samochód.
Widząc światła błyskowe radiowozu, kierujący renault zaczął
gwałtownie przyspieszać, nie reagując na sygnały dawane przez
policjantów. Policjanci rozpoczęli pościg za pojazdem, który kierował się w stronę Skwierzyny.
Po chwili całą sytuację w lusterku
wstecznym zauważył policjant
sulęcińskiej jednostki, który będąc w czasie wolnym od służby
jechał prywatnym samochodem
w tym samym kierunku. Gdy renault zaczęło zbliżać się do jego
samochodu, policjant skutecznie
i profesjonalnie zaczął spowalniać prędkość uciekającego
pojazdu. Chwilę później po zjechaniu na drogę K-24 kierowca
renault zaczął gwałtownie hamować i próbując skręcić w drogę leśną nie zapanował nad pojazdem i uderzył w przydrożny
znak. Kierowca renault próbował
jeszcze uciekać pieszo, ale został
skutecznie obezwładniony przez
policjantów.
22-letniego mężczyznę doprowadzono do sulęcińskiej komendy. Okazało się, że pojazd został

wręczenia korzyści majątkowej
funkcjonariuszom policji w zamian za odstąpienie przez nich
od czynności służbowych grozi
kara pozbawienia wolności do
lat 10.
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Dzień Pluszowego Miasia

Mikołajkowe Spotkania

O tym, że misie są najlepszymi
przyjaciółmi, wiedzą wszystkie
dzieci. Są bowiem doskonałymi
powiernikami dziecięcych tajemnic, wspaniałymi pocieszycielami w trudnych chwilach i
świetnie nadają się do przytulania. Chcąc uczcić swoich małych, pluszowych przyjaciół25
listopada 2016 r. dzieci zabrały
misie do Sulęcińskiego Ośrodka
Kultury, w którym odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia. Otwarcia tego
sympatycznego święta dokonał burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart, który wręczył kilkorgu
dzieciom przyniesione przez siebie pluszaki. W związku z Dniem
Pluszowego Misia instruktorzy
SOK oraz pracownicy Biblioteki
Publicznej w Sulęcinie przygotowali dla dzieci mnóstwo gier i

1 grudnia młodzież Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej wzięła
udział w XIII Mikołajkowych Spotkaniach, które odbyły
się w Sulęcińskim
Ośrodku Kultury.
Wydarzenie to było
połączone z Międzynarodowym
Dniem Osób Niepełnosprawnych, stąd pierwsze skrzypce grali uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Sulęcinie prezentując swoje artystyczne talenty.
Oprócz nich wystąpili seniorzy z
DPS w Turski i sulęcińskie przedszkolaki. Wszystko przebiegło w
bardzo przyjaznej, mikołajkowej
atmosferze. Jednym z głównych
elementów spotkania było

zabaw, do udziału w których maluchy zostały zaproszone wraz
ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi. Niespodziankami, które
sprawiły dzieciom szczególnie
dużo radości, była dyskoteka, w
czasie której królowały piosenki
o misiach oraz występy utalen-

towanych muzycznie młodych
mieszkańców naszej gminy,
którzy swoje umiejętności doskonalą pod okiem Waldemara
Handzlewicza.
Tekst: UM w Sulęcinie
Fot.: M. Barden

wręczanie prezentów. Nasza
szkoła również przyłączyła się do
mikołajkowej akcji i podarowaliśmy prezent podopiecznemu
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Radość i uśmiech na twarzach
obdarowanych były najlepszym
podziękowaniem.
Hubert Hurban
Ucz. Kl III Lobp

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 przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 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 procentowego podatku VAT na ubranka dla
dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa
wynagrodzenia na poziomie 12
zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla

nich warunkach;
• Walka o polski przemysł po• Przedszkola mają być darmowe,
przez np. reaktywację stoczni
a do szkół mają powrócić denszczecińskiej,
pomoc
kotyści i pielęgniarki;
palniom, brak zgody na ich
• 1,2 mln nowych miejsc pracy
zamykanie.
dla młodych ludzi do 35 roku • Zwiększenie wydatków na
życia;
armię do ok. 3 proc. PKB.
• Leki za darmo dla seniorów;

nr 12(60)/2016

24

12 grudnia 2016

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

Która apteka czynna?

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

OSP w Trzemesznie
Lubuskim dostanie
nowy wóz strażacki
Gmina Sulęcin pozyskała dofinansowanie w wysokości 849.960,90 zł do zakupu
tzw. średniego strażackiego samochodu
bojowego, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Umowę o dofinansowanie ww. zadania ze środków
RPO Lubuskie 2020 burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart podpisał 17 listopada 2016 r. w Zielonej Górze. Strażacy z
Trzemeszna otrzymają nowy samochód
w przyszłym roku, po zakończeniu postępowania przetargowego. Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim jest największą jednostką
OSP w naszej gminie i jednocześnie jedną z dwóch, która została włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Posiadanie nowego, dobrze wyposażonego wozu pomoże strażakom-ochotnikom w pełni realizować
zadania związane z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem.
Tekst: UM w Sulęcinie

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.
GRUDZIEŃ
05.12-11.12 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
12.12-18.12 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
19.12-25.12 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
26.12-01.01 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
• Upadków na chodniku

PRZEKRÓJ POLECA:

Koordynator d/s. Odszkodowań

783 743 841
Gorzowskie Cetrum Odszkodowań
+ 48 784 010 498
e-mail: biur@gco.info.pl

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Mieszkańcy Trzemeszna czekają na
remont Ogrodowej
Już kilka osób dzwoniło do naszej redakcji w sprawie remontu
ul. Ogrodowej w Trzemesznie.
O zdobyciu środków na ten cel
pisaliśmy w Przekroju w połowie
roku.
O informację w tej sprawie zwróciliśmy się do sulęcińskiego magistratu.
– Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w
ul. Ogrodowa w Trzemesznie Lubuskim”
musieliśmy zgodnie z obowiązującymi
przepisami przeprowadzić przetarg. Ta
procedura niestety trochę trwa – mówi
Agnieszka Mazurczak – w listopadzie
wyłoniliśmy wykonawcę, którym została
firma Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. K. –
dodaje.
Remont firma wyceniła na kwotę
przeszło 333 tys. zł. Na jego wykonanie
ma czas do 30 czerwca 2017 r.
(Red.)

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

PROMOCJA
RABAT 50 %

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

