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DOSTAWA GAZU
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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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KRZESZYCE

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

OŚNO LUBUSKIE
9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

95 755 39 15

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

>> cd na s. 6

Inwestycyjny boom gminy w nowym roku
SULĘCIN 

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na 
2018 rok wyniosą 102 mln zł. Jeszcze nigdy w hi-
storii gminy Sulęcin wydatki nie osiągnęły tak wy-
sokiego poziomu. Prawie 40% środków z tej puli 
(tj. ok. 40 mln zł) zostanie przeznaczonych na in-
westycje, z których największą będzie rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdat-
niania wody oraz modernizacja sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. To nie koniec inwestycji ma-
jących wpłynąć na ochronę środowiska. W 2018 r. 
rozpoczęty zostanie program budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Kontynuowane będą 
również inwestycje rozpoczęte w poprzednich 
latach, w tym rewitalizacja parku, termomoder-
nizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejsco-

Rok 2018 będzie rekordowym rokiem w historii gminy Sulęcin. Dzięki wysiłkom bur-
mistrza i pracowników magistratu gminie udało się pozyskać ponad 22 mln zł z 
programów finansowych Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój gminy.

wości Ostrów, uruchomienie 
e-usług dla mieszkańców w ra-
mach projektu „Cyfrowy krok w 
nowoczesne społeczeństwo”. 
Ponad 2,5 mln zł zaplanowano 
na modernizację oraz remon-
ty dróg i chodników na terenie 
całej gminy. W tym roku udało 
się również wygospodarować 
środki w wysokości 200 tys. zł na 
dotację dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej na 
termomodernizację budynków 
komunalnych. Planowane jest 
także rozpoczęcie nowych in-
westycji np. budowa targowiska 
miejskiego, adaptacja obiektu 
handlowo-usługowego na świe-
tlicę wiejską w m. Rychlik, a tak-
że duża inwestycja realizowana 
w partnerstwie z Miastem Frie-
dland, czyli rewitalizacja obiek-
tów na Winnej Górze. 

Oprócz tego zrealizowane zo-
staną zadania, które zwyciężyły 
w głosowaniu mieszkańców w 

Po kompleksowym remoncie płyty stadionu lekkoatletycznego przy-
szedł czas ma modernizację zaplecza stadionu - powyżej projekt
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

No i mamy nowy roczek. Jak 
zwykle w świecie ludzi doro-
słych musieliśmy wejść w niego 
z przytupem, wystrojeni, przy 
suto zastawionym stole, z przy-
jaciółmi lub rodziną i z bananem 
na buźkach. Wokół rozmowy, 
tańce, szampan, fajerwerki, at-
mosfera daleka od smutku. Ko-
niec roku to jednak ubytek w 
liczbie naszych lat, więc z czego 
się tak cieszymy? Ano takie z 
nas sprytne bestie, że nowe wi-
tamy z nadzieją na lepsze. Wie-
rzymy (i tego sobie wzajemnie 
życzymy), że nowy rok będzie 
lepszy, zdrowszy, szczęśliwszy i 
przyniesie nam górę pieniędzy. 
I wielu z nas nasuwa się pytanie, 
co zrobić, żeby to wszystko się 
spełniło, i żeby przy okazji za-
kończenia kolejnego roku móc 
spojrzeć w lustro i powiedzieć 
sobie – nie zmarnowałem tego 
czasu. Według mnie jest jedna 
recepta. Trzeba sprawy wziąć w 
swoje ręce. I nie mam tu na myśli 
noworocznych postanowień, z 
których zazwyczaj w lutym już 
nic nie zostaje, ale sukcesywne, 
drobnymi krokami, nieustępliwe 
działania, które doprowadzą nas 
do wyznaczonych celów. I nie 
zawsze musi to oznaczać wiel-
kie pieniądze, prestiżowy awans, 
czy zgubione kilogramy. Chodzi 
o to, żebym w swojej własnej 
skórze czuć się szczęśliwym. 
Więc jak straciliśmy właśnie ro-
botę w wielkiej korporacji, to 
może warto zastanowić się, czy 
nam to środowisko odpowiada – 
może poszukujemy czegoś inne-
go, czegoś co nam w duszy gra. 
Może jak lubimy czekoladę (kur-
de, to chyba o mnie…), a mniej 
obchodzą nas boczki, to czemu 
mamy jej sobie żałować?

OK, wystarczy tych „filozoficz-
nych” rozważań. Pora zejść na 
ziemię. A ze styczniem spore 
zmiany w rządzie. To już chyba 

norma, że jak zbli-
żają się wybory, 
to Prawo i Spra-
wiedliwość chowa 
do szafy Antonie-
go Macierewicza. 
Pomimo pełnego 
przekonania skraj-
nie prawicowych 
mediów, że Antoni 
to najlepszy szef 
MON w III i IV RP, 
zgoła odmienną 
opinię miał prawdopodobnie 
zarówno nowy Premier, ale tak-
że (albo przede wszystkim) Pre-
zydent. To mogło zaważyć na 
losach największego wyznawcy 
zamachu Smoleńskiego. Cieka-
wy jestem co następca, minister 
Błaszczak zrobi z trupami w szafie 
po poprzedniku, jak np. Komisja 
smoleńska. 

Poza Macierewiczem odejść 
musieli Szyszko, Radziwił i Wasz-
czykowski. Jakby nie patrzeć 
wszyscy czterej byli ministrowie 
(pomijając ich kompetencje i 
skuteczność w pracy) najmoc-
niej obciążali wizerunek rządu w 
oczach umiarkowanego elektora-
tu. Wyraźnie więc przed zbliżają-
cymi się arcyważnymi wyborami 
samorządowymi PiS zwiera sze-
regi. Pytanie, czy część twardego 
PiS-owskiego elektoratu nie od-
wróci się po zwolnieniu z roboty 
Antoniego.

Opozycja na razie się cieszy, bo 
wiele razy nawoływała do wyrzu-
cenia z rządu wymienionej wyżej 
czwórki. Żeby to jednak nie byłe 
krokodyle łzy, gdy okaże się, że 
zabraknie paliwa do krytyki no-
wych ministrów. Zmiany, których 
w rządzie dokonał Morawiecki, 
poza wyrzuceniem wybitnego 
specjalisty ze stanowiska ministra 
cyfryzacji , jakim bez wątpienia 
jest Anna Streżyńska, mogą nam 
przynieść trochę spokoju na wi-
zji, ale czy zmieni się kierunek 

prowadzonej polityki? Śmiem 
wątpić.

A co na lokalnym podwórku? 
Przykro mi to powiedzieć, ale 
jako mieszkaniec Sulęcina do-
chodzę do wniosku, że w mieście 
panuje bajzel. O śmieci nieraz 
nawet w centrum miasta można 
się wręcz potknąć. Kiedyś jeszcze 
widziałem panów, jak krążyli po 
mieście z taczkami i miotłami i je 
po prostu sprzątali. Dziś co jakiś 
czas, zazwyczaj przez większymi 
świętami można się natknąć na 
zamiatarkę, ale to zdecydowa-
nie za mało. I to nie tylko moja 
opinia, ale też wielu innych su-
lęcinian, z którymi na ten temat 
rozmawiałem. Powyżej zamiesz-
czam zdjęcie terenu między uli-
cami Kościuszki i Żeromskiego. 
To zdecydowanie poniżej nor-
my, żeby tak wyglądało centrum. 
Zakład Usług Komunalnych od-
powiedzialny za czystość miasta 
powinien się ogarnąć, bo w koń-
cu za coś bierze 
pieniądze (i to 
zapewne nie-
małe).

minął miesiąc

Do wynajęcia sala na im-
prezy - urodziny itp. Do 50 
osób (możliwość noclegu). 

Sprzedam działkę budowlaną 
(11 arów) w Sulęcinie przy ul. 
Okopowej. Cena 65 tys. zł do 

negocjacji.
Tel. 608 275 272

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

Najnowsze na sprzedaż:
działka inwest. ul. Daszyń-
skiego
lokal w centrum Sulęcina
dom  ul. Sienkiewicza
dom Torzym
gospodarstwo Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
dom nad jeziorem Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Kilińskiego
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy Kupiec-
kiej 4
kompleks handlowy w Sulęci-
nie

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl

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

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Nowy Rok! I z czego tu się cieszyć?

Zatrudnię pracownika 
gospodarczego 

(mile widziane orzeczenie)
Wynagrodzenie 2500 zł 

brutto. Wymagania: prawo-
jazdy kat. B, solidność.

Obowiązki: Obsługa 
traktorka komunalnego 
(odśnieżanie, koszenie 

trawy, itp.), dbanie o 
porządek na powierzonym 

terenie zewnętrznym.
Tel. 511 225 133

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

Ostrzenie łańcuchów 
pilarek spalinowych i 

elektrycznych już od 6 zł.
Kozia Zagroda Grochowo,
odbiór także w Sulęcinie.

Kontakt Tomasz
531 800 714

Skwer między ulicami Kościuszki i Żeromskiego to 
obraz nędzy i rozpaczy
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Już wkrótce będzie możliwość 
podłączenia się w Sulęcinie do 

ultraszybkiego, światłowodowego 
Internetu.  

W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,  
pok. 1 zbierane są deklaracje 

zainteresowanych osób.

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

Program LOWE
SULĘCIN 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edu-
kacji w skrócie LOWE rozpoczął 
swoje działania 25 listopada 
warsztatami rękodzielnictwa ar-
tystycznego, które inauguracyj-
nie przeprowadziła Teresa Pelc 
ze Stowarzyszenia „Mam po-
mysł”. W grudniu rozpoczęły się 
szkolenia z zakresu kompeten-
cji informatycznych: szkolenie 
z podstaw obsługi komputera 
oraz szkolenie z obsługi progra-
mów komputerowych w ramach 
pakietu MS Office – prowadzone 
przez Roberta Okopienia oraz 
Wiesława Wójcika. Równolegle 
trwają także kursy językowe. 

9 grudnia rozpoczęły się kursy 
z języka angielskiego z udziałem 
językoznawcy Joanny Skrzy-
pacz i języka niemieckiego, któ-
rego zajęcia prowadzi Magdale-
na Rajfur i Aleksandra Kosek. 
Trwa także cykliczny kurs języka 
rosyjskiego, prowadzony przez 

Annę Tonder. Grudzień zwień-
czony został w „Lubuskim LOWE” 
warsztatami krawieckimi, w któ-
rych udział wzięli mieszkańcy 
DPS Tursk. W nowym 2018 roku 
zaproponowane zostaną kolejne 
formy edukacyjne.

Program LOWE powstał w 
partnerstwie trzech jednostek: 
Stowarzyszenia Młodych Lubu-
szan, którego koordynatorem 

jest Dagmara Żarkowska-Te-
rech, Urzędu Miejskiego w Su-
lęcinie, który w tym zakresie 
reprezentuje Aneta Gryz oraz 
Ewa Krynicka z ramienia Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie.

Program podejmuje szereg 
działań kierowanych na rzecz 
edukacyjnej aktywności osób 
dorosłych z wykorzystaniem 
potencjału szkoły w zakresie 
nie tylko rozwijania kompeten-
cji potrzebnych na rynku pracy, 
ale również metod pracy kadry 
nauczycielskiej z osobami doro-
słymi na bazie małych środowisk 
lokalnych.

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

więcej na stronie www.taxhelp.pl

tel. 95 737 03 03 | kom. 602 151 851
e-mail: zwrotpodatku@tdg.pl

TDG FK Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

• Niemcy • Holandia • promocja Kindergeld •

Nie pobieramy opłat wstępnych!

Pracowałeś za granicą? Odzyskamy Twój podatek.
Oferujemy szybkie i profesjonalne działanie i miłą obsługę.

Przy posesji państwa Litka przy ulicy Poznańskiej w Sulęcinie 
stanęła piękna szopka Bożonarodzeniowa. Szopka ma dwa me-
try szerokości i metr wysokości w najwyższym punkcie. 

ZAOBSERWOWANE

Z projektu LOWE mogą skorzy-
stać wszyscy pełnoletni miesz-
kańcy naszej gminy, a jego reali-
zacja i propozycje będą trwały 
do czerwca 2018 roku. Program 
zakłada przeszkolenie minimum 
200 mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Sulęcin.

Więcej informacji dostępnych 
jest na profilu na facebooku: 

facebook.com/LOWELubuskie. 
Zgłoszenia można przesyłać na 
adres lubuskielowe@wp.pl lub 
telefonicznie pod numerami: 
511  038  066 oraz 504  188  164, 
jak również w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Sulęcinie.  

Tekst i foto. Maciek Barden

mailto:lubuskielowe@wp.pl
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Wypoczywali
i zdobywali wiedzę

SULĘCIN  

W ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Powiecie 
Sulęcińskim” uczniowie Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie w dniach 4 - 6 grudnia 
2017r. uczestniczyli w trzydniowym obo-
zie naukowym pod nazwą „Trasą automa-
tycznej produkcji w branży piekarniczej i 
wędliniarskiej”. Był to czas przeznaczony 
na zwiedzanie Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego w Krzeszycach, oraz Piekarni 
Zakładu Produkcyjnego „Leks” w Gorzo-
wie Wlkp. Młodzież miała okazję zoba-

czyć, jak wygląda przetwórstwo mięsne 
oraz piekarniczo – cukiernicze w jednych 
z najnowocześniejszych zakładów da-
nych branż w Polsce. 

W trakcie zwiedzania zapoznano 
uczestników z historią założenia firm, 
asortymentem, zasięgiem działania, pro-
cesami produkcyjnymi, możliwością za-
trudnienia oraz z tym co najciekawsze, z 
procesami produkcyjnymi z wykorzysta-
niem technologii innowacyjnych. Możli-
wość degustacji przepysznych wyrobów 
z szerokiego asortymentu produkcyjne-

go, ucieszyło niejedno podniebienie. 
Owocne okazały się także zajęcia z za-

kresu zadowolenia klienta w procesie 
produkcji mięsnej, dodatków piekarskich 
oraz dystrybucji pieczywa. Był to okres 

nie tylko zdobywania wiedzy, ale i wypo-
czynku, w przyjaznym hotelu „Pod Słoń-
cem” w Gorzowie Wlkp. Obóz uznano za 
udany.

Krzysztof Jacniacki

NASZE ZDROWIE

Nowy Rok to najczęściej 
wybierany czas na wdro-
żenie w życie odwleka-
nych wcześniej planów. 
Wśród najpopularniejszych 
pojawia się postanowienie 
zmiany stylu życia, czyli przej-
ście na zdrową dietę, która 
zazwyczaj wiąże się z utratą 
zbędnych kilogramów. Na ja-
kie menu zdecydować się, by 
noworoczne plany nie poszły 
na marne, a zdrowe nawyki 
zostały z nami na zawsze? 
Znamy sposób! Jak mądrze 
wybrać program dietetyczny 
podpowiada Paulina Jabłon-
ka, specjalista ds. żywienia w 
Maczfit.

Poznaj siebie
Planując zdrowe nawy-

ki żywieniowe warto na po-

czątku ustalić, w jakim celu 
chcemy je wprowadzić. Czy poza 
lepszym samopoczuciem jeste-
śmy zainteresowani konkretnymi 
efektami? Możliwości jest kilka: 
od redukcji masy ciała, przez jej 
zwiększenie, na utrzymaniu wagi 
kończąc. Gdy poznamy odpo-
wiedź na te pytania, dobór wła-
ściwego poziomu kaloryczności 
będzie już tylko formalnością. Naj-
lepszym rozwiązaniem w doborze 
diety będzie zasięgnięcie porady 
u wykwalifikowanego dietetyka, 
który przeprowadzi szczegółowy 
wywiad na temat naszych prefe-
rencji i możliwości. Według Pauli-
ny Jabłonki, specjalistki ds. żywie-
nia w firmie Maczfit, istotny jest  
stan naszego zdrowia. Choroby i 
nawracające infekcje mogą suge-
rować zastosowanie specjalnego 
jadłospisu.

Dieta: jaką wybrać, by wytrwać w postanowieniu noworocznym
Jak zacząć?
Wytrwałość w postanowieniu 

wymaga profesjonalnego podej-
ścia. Podejmowane samodzielnie 
próby przygotowywania codzien-
nych, zdrowych posiłków często 
kończą się niepowodzeniem. Wy-
godnym rozwiązaniem jest sko-
rzystanie z usług cateringu diete-
tycznego.

- Do odpowiednio zbilansowanej 
diety potrzebna jest wiedza i spe-
cjalistyczne narzędzia w postaci 
programów dietetycznych. W cate-
ringu dietetycznym sztab doświad-
czonych osób pracuje nad tym, aby 
posiłki były odpowiednio skom-
ponowane oraz smaczne. Jest to 
niezwykle istotne, ponieważ dieta 
wpływa nie tylko na naszą sylwetkę, 
ale również dobre samopoczucie. – 
mówi Paulina Jabłonka, dietetyk  
Maczfit.

Maczfit to lider na rynku diet pu-
dełkowych. W jego ofercie znajdu-
je się aż 17 programów dietetycz-
nych, z których każdy dostępny 
jest w kilku wariantach kalorycz-
nych. Dieta Slim, dla pragnących 
zgubić zbędne kilogramy, Fit, dla 
aktywnie ćwiczących czy Detox 
Me przeznaczona dla osób go-
towych na radykalne zmiany, to 
tylko niektóre z propozycji Macz-
fit. Także Ci, którzy wraz z Nowym 
Rokiem postanowią zrezygnować 
z mięsa, ryb, glutenu, laktozy czy 
wszelkich produktów pochodze-
nia zwierzęcego również mogą 
wybrać odpowiednie dla siebie 
programy – No Meat, No Fish, No 
Gluten & Lactose czy Wegan.

Dodatkowa motywacja
Wybór odpowiedniej die-

ty to połowa sukcesu. Zdro-

wy stylu życia to coś  więcej 
niż  tylko smaczne i mądrze 
przygotowane posiłki. Aby po-
czuć zmianę, warto też pamię-
tać o piciu wody w ilości odpo-
wiedniej dla swojej masy ciała 
i wzrostu oraz o przynajmniej 
7-godzinnym śnie. Równie 
istotna jest aktywność fizycz-
na. Możemy zacząć od zamiany 
windy na schody, czy codzien-
nego 30-minutowego spaceru. 
Nie zapominajmy przy tym o 
pozytywnym nastawieniu do 
życia i naszych bliskich. Wpro-
wadzając od Nowego Roku 
w życie dietę przygotowaną 
przez profesjonalistów Maczfit 
oraz tych kilka prostych zasad 
na pewno osiągniesz sukces!

Źródło: LENSOMAI
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

Inwestycyjny boom gminy w nowym roku
ramach Budżetu Obywatelskie-
go na 2018 rok, tj. wykonanie 
dokumentacji technicznej obiek-
tu sportowo-rekreacyjnego pły-
walni krytej, II etap odbudowy 
kąpieliska przy Winnej Górze, 
remont świetlicy w Grocho-
wie, modernizacja parkingów 
na osiedlu mieszkaniowym w 
Żubrowie i budowa chodników 
w miejscowości oraz remont 
drogi gminnej w Wędrzynie oraz 
budowa nowych miejsc parkin-

<< cd ze s. 1 gowych. 
Na terenie należącym do Su-

lęcińskiej Podstrefy Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej powstanie duży 
zakład produkcyjny z branży 
meblarskiej. Pozyskanie nowe-
go dużego inwestora, to jedna 
z obietnic wyborczych burmi-
strza Dariusza Ejcharta. Gmina 
jest również na finiszu rozmów 
z Funduszem Municypalnym FIZ 
AN zarządzanym przez Towarzy-
stwo Funduszy Inwestycyjnych 

BGK S.A., dzięki czemu już pod 
koniec roku 2018 w Sulęcinie 
rozpocznie się budowa pierw-
szego budynku wielorodzinne-
go w ramach zawartej umowy 
partnerskiej. Docelowo miasto 
wzbogaci się o 3 nowe bloki, w 
jednym z nich zostanie urucho-
miony oddział żłobkowy. Plany 
na rozpoczynający się właśnie 
rok 2018 magistrat ma ambitne. 
Przed burmistrzem i urzędnika-
mi rok wytężonej pracy pod zna-
kiem inwestycji.                      (Red.)

SULĘCIN  

Noworoczne spotkanie w rynku

Organizatorzy zadbali o symbo-
liczną lampkę szampana, pokaz 
sztucznych ogni, coś dla pod-
niebienia oraz przysłowiowego 
ducha, w wykonaniu solistów 
Studia Piosenki SOK: Adrianny 
Szejdurskiej, Julii Makowiec-
kiej, Martyny Konopko oraz 
Maksymiliana Wójcika pod kie-
runkiem artystycznym Walde-
mara Handzlewicza.
- Z okazji nowego roku składam 
Państwu serdeczne życzenia  
i pomyślności w życiu osobistym  
i rodzinnym oraz życzę dużo zdro-
wia. Ze swojej strony obiecuję do-
kończyć inwestycje, które zostały 
rozpoczęte w poprzednich latach 
i wierzę, że będziecie państwo  

W godzinach popołudniowych 1 stycznia z okazji Nowego 2018 Roku na sulęciń-
skim rynku spotkał się z licznie przybyłymi mieszkańcami miasta burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart oraz dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jacek Filipek.

z nich zadowoleni – przekazał 
między innymi mieszkańcom w 

swoich życzeniach D. Ejchart.
Tekst i foto. Maciek Barden

SULĘCIN  

Budżet gminy przyjęty

Sesję otworzył przewodni-
czący Rady Miejskiej Zbigniew 
Szczepański. W wersji medial-
nej projekt uchwały budżeto-
wej na 2018 rok przedstawiła 
radnym oraz zebranym na sesji 
przedstawicielom jednostek ad-
ministracyjnych zastępca burmi-
strza Sulęcina Iwona Walczak. 
Przekazano również opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz opinie stałych Komisji Rady 
Miejskiej.

W głosowaniu nad podjęciem 
uchwały w sprawie budżetu na 
2018 rok wzięło udział 14-tu rad-
nych obecnych i uczestniczących 
w sesji radny. 

Za podjęciem uchwały budże-
towej na 2018 rok głosowało 10 

W sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 20 grudnia odbyła się sesja Rady Miej-
skiej, w której głównym tematem był budżet gminy oraz podjęcie przez radnych 
uchwały budżetowej na 2018 rok. 

radnych, głosów przeciwnych 
nie stwierdzono, czterech rad-
nych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie Statutu Radny 

Miejskiej większością głosów bu-
dżet Gminy Sulęcin na 2018 rok 
został przyjęty.

Tekst i foto. Maciek Barden
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Wizażystka i stylistka paznokci 
Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie 
rzęs, stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure 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 lub STAŻ - informacje w zakładzie

Orszak Trzech Króli
TORZYM

Orszak uformował się przed 
kościołem parafialnym i  wyru-
szył w  stronę szopki bożona-
rodzeniowej. Ze śpiewnikami, 
instrumentami muzycznymi, 
wspaniałymi strojami i  rado-
snym śpiewaniem kolęd dotarł 
do Domu Strażaka. Przystanek 
w  tym miejscu był okazją do 
obejrzenia inscenizacji w  wyko-
naniu mieszkańców Torzymia. 

Przy „żywej szopce” rozpo-
częło się wspólne kolędowanie. 
Uczestnicy orszaku mieli za-
pewniony poczęstunek i  gorący 
barszczyk. Przeżyliśmy wspania-
łe wydarzenie, które było okazją 
do spotkania się i wspólnego 
przeżywania święta.

Uroczystość ta nie nabrała-
by takiego wymiary, gdyby nie 
zaangażowanie tak wielu osób 
i instytucji. Serdeczne podzięko-
wania składamy: 
• dyrektorowi Torzymskiego 

Ośrodka Kultury, Andrzejowi 

Święto 6 stycznia 2018r. było kolejną okazją, by mieszkańcy gminy Torzym włączyli 
się do organizacji Orszaku Trzech Króli, który w tym roku przemierzył dłuższą trasę 
i był bardziej okazały. 

Kuchnio i jego pracownikowi, 
Przemkowi Mielczarkowi, 
dzięki którym mieliśmy za-
pewnione nagłośnienie insce-
nizacji, zaplecze techniczne 
przy szopce oraz dokumenta-
cję fotograficzną całej uroczy-
stości,

• policji i  OSP w  Torzymiu – 
służbom, które zadbały o bez-
pieczeństwo uczestników,

• panu Zbyszkowi Graszy za 
pomoc przy organizacji szop-
ki pod względem oświetlenia,

• pani Ani Topczewskiej za 
nadzór nad ogólnym wizerun-
kiem szopki,

• panu Stanisławowi Jaro-
szewskiemu za mobilne na-
głośnienie, 

• panu Michałowi Taszarkowi 
i panu Andrzejowi Goszczur-
nemu za oprawę szopki (cho-
inki, pochodnie),

• paniom, które zapewniły po-
częstunek w postaci barszczu, 

ciast i pasztecików,
• księżom i burmistrzowi Torzy-

mia za aktywne uczestnictwo 
podczas uroczystości,

• Agnieszce, Olkowi i  Paweł-
kowi Szczerbakom, którzy 
byli Żywą Rodziną w szopce 
bożonarodzeniowej,

• Mariuszowi Kreczyńskiemu, 
który nagrywał wydarzenie 
oraz wszystkim osobom, któ-
re w  jakikolwiek sposób za-
angażowały się w organizację 
przedsięwzięcia.

Chociaż głównym organizato-
rem było Stowarzyszenie „Inte-
gracja Pokoleń”, to tylko dzięki 
zaangażowaniu tak wielu osób 
i  instytucji można było uzyskać 
efekt, którego byliśmy świadka-
mi. Do zobaczenia za rok!

Tekst Łucja Zasada, 
foto. Przemysław Mielczarek

Źródło: www.torzym.pl
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SULĘCIN  

Przyjaciel Świętego Mikołaja
Wizyta świętego Mikołaja  to wycze-

kiwany dzień przez wszystkie dzieci i te 
małe i te duże. Tegoroczna aura zasiała w 
serduszka niejednego dziecka niepokój i 
pytanie: czy uda się Mikołajowi dotrzeć… 
Ale brak białego puchu nie zmylił Mikoła-
ja i ku radości dzieci ten oczekiwany przez 
cały rok Gość zawitał do Domu Dziecka w 
towarzystwie pomocnika firmy Maszoński 
Logistic, wręczając każdemu z wychowan-
ków prezenty.

- Uśmiechy na ich twarzach i ten błysk w 
oku towarzyszący rozpakowywaniu prezen-
tów to najlepsza nagroda za pracę włożoną 

w przeprowadzenie akcji – mówi Monika 
Lemieszek, marketing manager Maszoń-
ski Logistic.

Wśród upominków wychowankowie 
znaleźli m.in: smartwatche, buty, słuchaw-
ki, głośniki oraz kosmetyki. Firma nie zapo-
mniała również o opiekunach z placówki. 
Panie również dostały od Mikołaja słodkie 
upominki. 

Przy okazji okazało się, że w sulęcińskiej 
placówce nie brakuje wokalnych talentów. 
Obdarowani odwdzięczyli się gościom 
piosenkami i prezentem, wręczając wyko-
naną własnoręcznie piękną choinkę.  (Red.)
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Przedświąteczne spotkanie
SULĘCIN 

19 grudnia 2017r.w bibliotece dzia-
łającej przy Klubie Wojskowym odbyło 
się przedświąteczne spotkanie uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wędrzynie z ks. 
kapelanem ppłk. Stanisławem Garba-
cikiem, który przybliżył pierwszakom 
istotę Świąt Bożego Narodzenia. Kapelan 
czytał o narodzeniu Dzieciątka Bożego, 
wędrówce Trzech Króli, a następnie dzieci 

zadawały ciekawe pytania i przygotowały 
niespodzianki dla najbliższych – kolorowe 
obrazki bożonarodzeniowe. Uczniowie 
dowiedzieli się, że święta to nie tylko cho-
inka i prezenty, to przede wszystkim czas 
oczekiwania, wybaczania, życzliwości. 
Wszyscy zadowoleni i mili dla siebie wró-
cili do szkoły. Magia świąt?

E.O.

12 grudnia w Zespo-
le Szkół Licealnych i 
Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęci-
nie odbyła się Szkol-
na Olimpiada Wiedzy 
AIDS/HIV. W szranki sta-
nęły zespoły uczniów 
klas pierwszych. W jury 
zasiadły przedstawiciel-
ka Powiatowej Stacji 
Sanitarno- Epidemio-
logicznej w Sulęcinie, 
pani Joanna Kubicka, 
a także pielęgniarka 
szkolna Ewa Cichom-
ska. Uczniowie zmaga-
li się   z rozwiązaniem testów, krzyżówek, 
określeniem stopni ryzyka zagrożeń. Na 
podium stanęli uczniowie klasy I TH inf, 
którzy w najwyższym stopniu wykazali 
się wiedzą, tak ważną w dobie XXI wieku. 
Drugie miejsce zajęli uczniowie klasy I 
Tżug, a trzecie równorzędnie klasy: I THlog 
i IB. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobie-

Dbajmy o nasze zdrowie i życie
SULĘCIN 

raj pogratulowała uczestnikom rozległej 
wiedzy, wyróżnionym wręczyła nagrody 
ufundowane przez Koło Łowieckie „Szop”, 
podkreślając przy tym konieczność dba-
nia o nasze zdrowie i życie. Bądźmy z pro-
filaktyką na TY. 

Wiktoria Hyża
Ucz. kl. III LO a

Zawodowcy na rynku pracy
SULĘCIN 

Uroczystego otwarcia targów dokonała, 
dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj. 
W targach, uczestniczyło wielu wystaw-
ców, którzy zaprezentowali swoją ofertę 

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w 
Sulęcinie, 14 grudnia 2017 roku odbyły się Powiatowe Targi Eduka-
cyjno – Zawodowe pod hasłem „Zawodowcy na rynku pracy”. Or-
ganizatorami targów był Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych we 
współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie 
Wielkopolskim.

edukacyjną, szkoleniową oraz pracy: Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technno-
logiczny w Szczecinie, Szczecińska Szkoła 
Wyższa Collegium Balticum, Akademia 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu za-
miejscowy wydział w Gorzowie Wielkopol-
skim, Akademia Morska w Sczecinie, Za-
chodniopomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski,  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzo-
wie Wielkoposkim, Agencje Rynku Pracy, 
Audit doradztwo personalne, Powiatowy 
Urząd Pracy w Sulęcinie, Państwowa In-
spekcja Pracy, Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP, Młodzieżowe Centrum 
Kariery, Molex Sulęcin, Maszoński Logi-
stic, Stahl – Mont, Leks, Transhand Sp. Z o., 
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, 
Powiatowa Komenda Policji w Sulęcinie.

W ramach targów odbyły się warsztaty 
dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczo-

ści „Wyrastamy na swojego szefa” prowa-
dzone przez Katarzynę Szerszeniów 
z MCK w Międzyrzeczu, warsztaty „ABC 
wolontariatu, oraz spotkanie z pracodaw-
cami „Wyzwania rynku pracy w Powiecie 
Sulęcińskim”.

Sulęcińskie Targi na stałe wpisały się 
już w funkcjonowanie Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych i po raz kolejny 
pozwoliły naszym uczniom oraz innym 
uczestnikom na kontakt z przedstawicie-
lami pracodawców, uczelni oraz instytucji 
rynku pracy.

Krzysztof Jacniacki
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Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie rodziny, ale nie tylko. Niemal każdy z nas uczestniczy  
w wigiliach pracowniczych, lokalnej społeczności itp. Poniżej prezentujemy zdjęcia z różnych wigilii, które  

odbyły się w grudniu 2017 na terenie gminy Sulęcin (fot. Maciej Barden)

Wigilia pracodawców zrzeszonych w Związku Przedsiębiorczość Wigilia w Świetlicy Środowiskowej w Zarzyniu

Wigilia żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej Wigilia w Domu Dziecka w Sulęcinie Wigilia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie

Wigilia Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulęcinie Wigilia w Świetlicy Środowiskowej w Żubrowie

Wigilia nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie  Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sulęcinie
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MIĘDZYRZECZ Jesienna odsłona festiwalu

XVI Lubuski Weekend Gitarowy
Grzegorz Klicki - gitara i Maciej Dana 

- klarnet to zespół składający się z dwóch 
różnych osobowości muzycznych i dwóch 
różnych instrumentów. Artyści, a ściślej 
instrumenty pomimo sporych różnic po-
trafią się harmonijnie dopełniać, a nawet 
stworzyć dźwiękowy monolit. Dzięki ko-
jącemu ucho repertuarowi przekonują do 
siebie oraz dają słuchaczom porcję warto-
ściowej muzyki z pogranicza muzyki po-
ważnej i rozrywkowej.

Gorzowscy muzycy wystąpili przed mię-
dzyrzecką publicznością po raz pierwszy. 
Myślę, że nie po raz ostatni. Były utwory 
taneczne Menuet G-dur i Musette Jana 
Sebestiana Bacha, którymi rozpoczęto 
koncert. Utwory pełne romantycznego 
ciepła, Nicolo Paganini – Serenada. Nie 
mogło zabraknąć narodowego Polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina - Etiuda 
E-dur. Pełnej słońca uroczej melodii Fran-
cesco Tarrega - Recuerods de la Alhambra 
(Wspomnienie z Alhambry). Pojawiły się 
utwory lokalnego twórcy. Pierwszy utwór 
pt. „Dwie  rzeki“ nawiązywał motywami do 
Międzyrzecza. A więc można było sobie 
wyobrazić Obrę i Paklicę, zamek, starówkę 
miasta czy piękną przyrodę. Wyobraźnia 
nie zna granic. Była to prapremiera kom-
pozycji z cyku „Muzyczne Obrazki Ziemi 
Międzyrzeckiej”. Nuty wydało w 2013 r. 
Wydawnictwo Muzyczne „Absonic”. Ko-
lejna kompozycja zatytułowane po pro-

stu „Oberek“ bardzo przypadła do gustu 
publiczności, która na bis domagała się 
wykonania jeszcze raz tego utworu. Na 
klarnet i gitarę również wykonane po raz 
pierwszy. Zapewne wkrótce zostanie wy-
dana w formie nut na ten skład instrumen-
talny. Cieszy fakt, że mogę wnieść odro-
binę muzyki do skarbnicy kulturowej tej 
ziemi, która nie ma zbyt długiej tradycji w 
tej materii. Jeden z utworów Czesława Nie-
mena – „Pod papugami” również przypadł 
do serc słuchaczy. Również był wykonany 
na bis.  

Wiosenne marzenie to utwór napisany 
przez Mirosława Drożdżowskiego na gitarę 
solo. Pięknie wybrzmiał na klarnet i gitarę. 
Tak zakończył się oficjalny program tego 
niezwykłego koncertu. Dwa bisy dopełni-
ły całości muzycznych doznań. Po koncer-
cie Anna Sawka, sekretarz UM, wręczyła 
obu wykonawcom pamiątki związane z 
naszym królewskim grodem. Uczniowie 
również dostali upominki w postaci strun 
do gitary. Były kwiaty dla wykonawców za 
udany koncert. Rolę konferansjera pełnił 
piszący te słowa. 

Muzyczny duet zagrał utwory pocho-
dzące z kilku epok: baroku, romantyzmu, 
neoromantyzmu i kompozytorów współ-
czesnych. To niestety już ostatni z serii 
koncertów pod hasłem XVI Lubuski Week-
end Gitarowy 2017. Poprzednie koncerty 
odbywały się w czerwcu br. Sądząc po po-

zytywnych opiniach „Bardzo dziękujemy 
za piękne doznania  duchowe, cudowna 
muzykę i atmosferę. Bardzo dziękujemy i 
pozdrawiamy” (Sms po koncercie od Pani 
Anny). Pozytywnych i budujących opinii 
usłyszałem więcej. 

Przed zaproszonymi artystami wystąpił 
uczniowski duet: Zuzanna Gabiga i Bar-
tosz Zieliński. Wykonali „Spacer pod gwiz-
dami”. Był to udany debiut duetu. Mam 
przyjemność uczyć oboje gitarzystów. 
Taniec brazylijski ma gitarę solo zagrała 
Z. Gabiga. Zapewne koncerty jesienne w 
przyszłych edycjach festiwalu zagoszczą 

na stałe.
Organizatorem wydarzenia były: Pań-

stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mię-
dzyrzeczu i Stowarzyszenie Lubuski Week-
end Gitarowy. Patronat medialny objął 
m.in. Portal Społecznościowy Ziemia Mię-
dzyrzecka i „Przekrój Lokalny”. Burmistrz 
Międzyrzecza objął patronat honorowy. 
Zdjęcia dzięki uprzejmości www.miedzy-
rzecz.biz. Więcej na tym portalu.

W imieniu organizatorów 
Zdzisław Musiał 

MIĘDZYRZECZ Muzeum jest miejscem, gdzie spotkania mają sens

„Zatrzymaj się… 
albo idź”.  Jesienne 
spotkanie poetycko
-muzyczne

Piosenką „Ojczyzna” autorstwa Marka 
Grechuty, w wykonaniu uczennic SP-3 
(Julia Szymańska, Zuzanna Ogiba i 
Małgosia Orzłowska) przy akompania-
mencie Ewy i Wojciecha Witkowskich 
(duet: instrument klawiszowy i flet) roz-
począł się wieczór poetycko-muzyczny. 
Jesienny. Licznie przybyłych do Sali Staro-
ścińskiej Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 
im. Alfa Kowalskiego przywitał Andrzej 
Kirmiel, dyrektor placówki, następnie 
oddał głos Marii Marciniak, która w ca-
łości przygotowała program. Przekazała 
wiele serdeczności pod adresem publicz-
ności i przedstawiła wykonawców jak i 
program wieczoru. 

Poetyckie teksty autorskie prezento-
wali: Halina Relich i Maria Marciniak. 
Własną twórczość przedstawiły również 

uczennice: Ewa Lechert, Julia Gojdka 
i Alicja Figiel. Młode poetki prowadzi 
polonistka Karolina Pawelczak. Cieka-
we wstawki biograficzne, opracowane 
dla potrzeb wieczoru były interesujący-
mi przerywnikami. Przerywnikami, które 
wprowadzały w kolejne recytowane lub 
czytane wiersze. Podobnie jak przeryw-
niki w formie piosenek. Rzęsiste oklaski 
nagradzały wykonawców. 

Jesień refleksyjna. Jesień życia. Wspo-
mnienia. Nostalgia ale i radość z doko-
nań – dominowała w poetyckim przeka-
zie. Chwila jest również przekazem… lub 
zadumą. Zatrzymaj się… albo idź. Jestem 
ciekaw, kiedy poetyckie strofy, prezento-
wane na spotkaniach (a stały się one już 
tradycją) będą dostępne w formie tomi-

Wigilia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie
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SULĘCIN  / DŁUGOSZYN

Inscenizację Jasełek, które mo-
gli zobaczyć i wysłuchać miesz-
kańcy sołectwa oraz goście za-
proszeni przygotowała wraz z 
dziećmi opiekun placówki Tere-
sa Oleszko.

W spektaklu udział wzięli: 
Marcel Piechocki, Zuzanna 
Piechocka, Szymon Przepióra, 
Julita Przepióra, Maciek Bojar, 
Pola Krysiak, Zosia Krysiak, Ju-
lia Świtała, Weronika Prugar, 

Jasełka w Długoszynie
W Wiejskim Centrum Społeczno-Kulturalnym w Długoszynie, 6 stycznia odbyły się 
Jasełka w wykonaniu dzieci na co dzień uczęszczających do Świetlicy Środowisko-
wej znajdującej się przy Centrum.

Jasiu Zachara, Martyna Tym-
kiewicz, Maciek Zając, Marcel 
Wojnicz, Jakub Ritter, Bartosz 
Dominiak i Jakub Kuliński.

W przygotowaniu scenografii, 
strojów, rekwizytów oraz słod-
kiego poczęstunku pomagali: 
Joanna Piechocka, Urszula Ma-
lec, Samuela Oleszko, Mariola 
Świtała, Ewelina Skowrońska i 
Andżelika Tymkiewicz. 

Za udział w przedstawieniu, 

każdy z wykonawców Jasełek 
otrzymał paczkę, którą ufundo-
wał Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sulęcinie oraz Sołtys Adam 
Florek (jeden ze współorganiza-
torów przedsięwzięcia), a słody-
cze wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Sulęcinie Piotr Jacy-
kowski.  

Tekst i foto. Maciek Barden 

Szeroko rozumiana odpowie-
dzialność społeczna biznesu to 
jeden z filarów funkcjonowania 
spółki MASZOŃSKI LOGISTIC w 
środowisku lokalnym. W ostat-
nich czasie firma sfinalizowała 
realizację kolejnego projektu 
CSR. Tym razem wsparła sied-
mioosobową rodzinę. Rodzina 
otrzymała mieszkanie od gmi-
ny, wymagające całkowitego 
remontu. Do tej pory wszyscy 
mieszkali w jednym pokoju bez 
łazienki. Po obejrzeniu mieszka-
nia zdecydowano się na wyre-
montowanie i umeblowanie po-
koju dziecięcego oraz łazienki. 
Do remontu łazienki firma wyna-
jęła profesjonalistów. Pracowni-
cy spółki również zaangażowali 

się w pomoc przeprowadzając 
zbiórkę pieniędzy. Środki zostały 
przeznaczone na zakup sprzętu 
AGD. Warto nadmienić, że chęt-
ni pracownicy również wykonali 
prace fizyczne. W trakcie pracy 
wolontariusze odkryli umiejęt-
ności, które nie są związane z 
ich pracą zawodową –  Wspólnie 
z zespołem wolontariuszy, robimy 
to, co potrafimy. Skupiamy osoby, 
które potrafią montować regipsy, 
położyć gładź na ścianach – tłu-
maczy kierownik Działu Tech-
nicznego Maszoński Logistic 
Ryszard Staniszewski zaanga-
żowany w projekt „Szczęśliwy 
dom”.

Źródło: Maszoński Logistic

SULĘCIN 

Szczęśliwy dom

SULĘCIN  Aktywne przedszkolaki

„Uratuj misia”

Dzieci pod czujnym okiem 
wykwalifikowanego ratowni-
ka medycznego pana Roberta 
Sołtysa, uczyły się w jaki spo-
sób należy udzielać pomocy i 
jak należy zachować się w sy-
tuacjach zagrażających życiu i 
zdrowiu.

Dzieci często nie posiadają 
oporów i nie odczuwają stra-
chu, działają instynktownie. Z 
tego powodu należy od naj-
młodszych lat instruować je, jak 
trzeba zachować się w sytuacji, 
gdy ktoś potrzebuje pomocy.

W czasie spotkania, przed-

szkolaki mogły poczuć się 
jak mali ratownicy: poznały 
procedury zachowania się w 
sytuacjach zagrożenia, obser-
wowały czynności ratownicze 
w czasie zasłabnięć, zranień 
i złamań oraz zapoznały się 
ze sprzętem ratującym życie i 
utrwaliły znajomość numerów 
ratunkowych.

Wiele emocji wzbudził pokaz 
czynności z zakresu resuscytacji 
wykonany na fantomie. Następ-
nie samodzielnie, pod czujnym 
okiem pana ratownika wykaza-
ły się praktyczną znajomością 

18 grudnia w oddziale zerowym przy Szkole Podstawo-
wej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, odbyły się za-
jęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
pod hasłem : „ Uratuj misia”.

udzielania pierwszej pomocy 
reanimując swoje pluszaki.

Spotkanie miało na celu 
kształtowanie pozytywnych i 
bezpiecznych postaw oraz za-
poznanie dzieci z podstawowy-

mi czynnościami ratowniczymi 
w przypadku nieobecności 
osób dorosłych.

Na zakończenie każde dziec-
ko dostało dyplom małego ra-
townika. 

Była to doskonała lekcja – po-
łączenia zabawy z przekazywa-
niem jakże istotnej wiedzy, któ-
ra może przynieść nieoceniony 
efekt - uratowanie życia!

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

SULĘCIN 

Wigilia wszystkich mieszkańców

W oficjalnym otwarciu za-
planowanym na godzinę 15:00 
uczestniczyły władze oraz ks. 
proboszcz Piotr Mazurek. Zgro-
madzonych przy Fontannie Do-
brosąsiedztwa przywitał: bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
któremu asystowali harcerze 
Komendy Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego „Red One”. 

W części artystycznej wystą-
pili: Chór Biały Orzeł, maluchy z 

Za nami kolejna, coroczna odsłona Wigilii Miejskiej. To bardzo klimatyczne wyda-
rzenie, w które zaangażowani są mieszkańcy naszego pięknego miasta. Świetną 
atmosferę gwarantują tego dnia przede wszystkim lokalni artyści, prezentujący na 
scenie świąteczny repertuar, ale i wszystkie firmy i placówki oświaty, które co roku 
uczestniczą w czynnej organizacji tego wydarzenia.

trzech przedszkoli: z Wędrzyna, 
z Przedszkola nr 1 im. Małego 
Przyrodnika w Sulęcinie oraz z 
Przedszkola nr 2 im. Małych Od-
krywców w Sulęcinie, uczniowie 
szkół podstawowych, solistki i 
soliści Studia Piosenki SOK, a tak-
że nasz lokalny artysta Maciej 
Barden.

Gminne placówki oświaty, a 
także Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sulęcinie przygotowali 

stoiska z pysznymi wigilijnymi 
potrawami, a lokalni rękodziel-
nicy zaprezentowali swoje naj-
piękniejsze prace. Harcerze jak 
co roku przekazali sulęcinianom 
betletejemskie światełko.

Wigilia Miejska to wyjątkowa 
impreza, która wprowadza sulę-
cinian w iście świąteczny nastrój.

Red.
Foto. Maciej Barden

SULĘCIN 

Szczęśliwy dom
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W tym roku Koło PZW nr 1 w Sulęcinie obchodzi 
jubileusz 70-lecia powstania. W kilku najbliższych 
numerach gazety będziemy publikować artykuły 
związane z bogatą historią i działalnością koła. 

RYBY MAJĄ GŁOS

Kostrz yńsko-Słubicka 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna powstała w 1997 
roku na terenach inwesty-
cyjnych Kostrzyna i Słubic  
i ciągle się rozwija. Obecnie  
jest to strefa o największym 
zasięgu terytorialnym, 
działająca na obszarze  
57 podstref w trzech wo-
jewództwach: lubuskim, 
zachodniopomorskim oraz 
wielkopolskim. Łączna 
powierzchnia wszystkich 
podstref wynosi 2.201 ha. 
Inne dane charaktery-
zujące działalność strefy  
są również imponujące: po-
nad 8 mld już poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 
(drugie tyle deklarowane!), 
333 wydane zezwolenia 
i ponad 32 tys. nowych 
miejsc pracy czynią z niej 
wiarygodnego partnera  
w planowanych inwesty-
cjach. Branże wiodące w 
K-S SSE to: motoryzacyj-
na, papiernicza, drzew-
na, tworzyw sztucznych 
oraz elektroniczna. Naj-
więksi inwestorzy którzy 

Strefa nie zwalnia tempa!

ulokowali swoje fabryki 
na terenie Strefy to: Vol-
kswagen Poznań, Amica, 
Arctic Paper Kostrzyn, ICT 
Poland, TPV Displays Po-
land, Olsa Poland, Gedia 
Poland, Homanit Polska, 
Barlinek Inwestycje, Za-
lando, BMW. Najwięcej 
firm, które zainwestowały  
w  Strefie reprezentuje ka-
pitał niemiecki - 37 %, na 
drugim miejscu plasuje się 

- Zainteresowanie inwestorów Strefą nie słabnie. W 2018 
roku planujemy wydać co najmniej 20 kolejnych zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie K-S 
SSE. Inwestorzy, którzy dotychczas otrzymali zezwolenia, 
zadeklarowali, że zainwestują ponad 8 mld zł i utworzą 
ponad 20000 nowych miejsc pracy. Spółka ani przez chwilę 
nie zwalnia tempa – mówi Krzysztof Kielec, prezes Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Rok 2017, w którym Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. obchodziła 20-lecie 
swojego istnienia, firma uczciła kolejnym rekordem. 25 zezwoleń, skutkujących zwiększeniem 
nakładów inwestycyjnych o niemal 2,5 mld zł i 12.187 miejscami pracy – to musi robić wrażenie!

kapitał polski - 27%.
Nie można się zatem dzi-

wić, że w roku 2017 spół-
ka pobiła kolejny rekord.  
- W minionym roku wydano 
25 zezwoleń na prowadze-
nie działalności gospodar-
czej na terenie Strefy, a do-
datkowo sfinalizowaliśmy 
wiele projektów, dla których 
inwestorzy nie wnioskowali  
o zezwolenie uprawniają-
ce ich do ulg podatkowych 

- mówi Andrzej Kail, dy-
rektor ds. marketingu K-S 
SSE S.A. - Warto podkreślić, 
że zezwolenia te wydaliśmy 
na całym terenie naszego 
oddziaływania i były to nie 
tylko nowe inwestycje, ale 
także nakłady w istniejące 
już przedsiębiorstwa, dzia-
łające w granicach naszej 
strefy. Przypomnijmy tyl-
ko, że nakłady inwestycyj-
ne zadeklarowane przez 

wszystkich pozyskanych in-
westorów w roku 2017 wy-
niosły ponad 2,3 mld złotych  
a zatrudnienie wzrośnie  
o ponad 12.000 miejsc pra-
cy. 

Więcej o czynnikach, któ-
re zadecydowały o tym, że 

miniony rok był rekordowy 
w wywiadzie z Krzyszto-
fem Kielcem, prezesem 
zarządu Kostrzyńsko-Słu-
bickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. już  
w następnym numerze.

Tu kupisz kartę wędkarską:
Wędkarze Koła PZW nr 2 
„LIN” w Sulęcinie:
Konfekcja Dziecięca „Nicol”
Judyta Kułaczkowska
ul. Żeromskiego 40

Wędkarze Koła nr 1 PZW  
w Sulęcinie:
Sklep Wędkarski  
„Domus” w Sulęcinie
Ul. Witosa 9

Wędkarze Koła PZW nr 3 
„GUMOPLAST” w Sulęcinie:
Jan Maciąg - SKARBNIK KOŁA
ul. Kościuszki 52/4
tel. 95 755 2470 

Aktualnie mamy astronomicz-
ną i kalendarzową zimę, ale so-
botni dzień 6 stycznia wcale, ale 
to wcale tej zimy nie przypomi-
nał. Pogoda typowo wiosenna, 
słońce towarzyszyło nam przez 
cały dzień. I właśnie tego dnia 
dzieci ze szkółki wędkarskiej „Li-
nek Kroczek” wraz z rodzicami 
(opiekunami) wzięły udział w 
ekologicznej pieszej wycieczce, 
powiązanej z uporządkowa-
niem odcinka linii brzegowej 
jeziora Lubniewsko (Nakońskie) 
oraz Wąwozu Żubrowskiego 
należących do Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Uroczysko Lubniewsko”.

Naszą wycieczkę rozpoczęli-
śmy od zbiórki uczestników na 
polanie Uroczyska Lubniewsko, 
nieopodal wsi Żubrów, skąd 
wyruszyliśmy na jednodnio-
wą przygodę. Pierwszy krótki 
postój był na skraju Wąwozu 
Żubrowskiego, gdzie wszyscy 
otrzymali jednorazowe ręka-
wiczki, a opiekunowie dodatko-
wo worki na śmieci. Po stromych 
skarpach zeszliśmy do wąwozu 
zbierając nieczystości pozosta-

wione przez turystów. Idąc do-
łem wąwozu podziwialiśmy ota-
czający nas krajobraz, niezwykłe 
urozmaicenie terenu, skarpy i 
wzniesienia porośnięte starym 
lasem bukowym.

Dalsza część wycieczki pro-
wadziła brzegiem jeziora aż do 
pomostu widokowego, tzw. 
„Domku na wodzie” gdzie zrobi-
liśmy dłuższą przerwę na gorącą 
herbatkę i kawę. Jest to prze-
piękne miejsce na odpoczynek 
dla każdego turysty. Niestety 
ten drewniany obiekt jest bar-
dzo zdewastowany i dla dzieci 
niebezpieczny. Brak barierek, 
połamane deski, duże ubytki w 
dachu. Ta przepiękna budowla 
będąca chlubą „Uroczyska Lub-
niewsko” staje się zwykłą ruiną, 
aż przykro na to patrzeć.

Idąc dalej linią brzegową je-
ziora zbieraliśmy śmieci po 
pseudo wędkarzach (opako-
wania po zanętach, puszki po 
kukurydzy, puszki i butelki po 
alkoholu,  połamane wiaderka 
plastikowe). Jaki przykład daje 
dla całej społeczności wędkar-
skiej taki wędkarz pozostawia-

jący swoje śmieci na łowisku? 
Widząc po minach i grymasach 
na twarzach dzieci, aż sam się 
wstydziłem za tych śmieciarzy 
kalających dobre imię naszego 
wędkarskiego środowiska.

Pieszą wycieczkę zmęczeni ale 

w dobrych humorach zakończy-
liśmy pieczeniem kiełbasek na 
ognisku. Po raz kolejny zaplecze 
logistyczne koła spisało się na 
medal za co serdecznie dzięku-
jemy. Dziękujemy również za 
niespodziankę od pani Małgo-

rzaty, która upiekła dla wszyst-
kich uczestników przepyszne 
babeczki.

Tekst i foto. 
Bogdan Kułaczkowski

„Lin” w trosce o przyrodę
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686
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Echa Lubuskich Kniei
Tradycje i zwyczaje myśliwskie

Polowanie wigilijne 

Dlaczego to polowanie jest ta-
kie ważne? Otóż w tradycji wie-
lu polskich domów dzień Wigilii 
Bożego Narodzenia jest dniem 
wielkiej nadziei i oczekiwania 
lepszego jutra. Mąż z żoną uni-
kają kłótni, aby przez następny 
rok żyć w zgodzie, zdrowie w 
tym dniu gwarantuje zdrowie 
przez cały rok, itp. Wśród braci 
myśliwskiej jest podobnie. Każ-
dy myśliwy chce w tym dniu coś 
upolować. Celny strzał i cenne 
trofeum - w zabobonnym po-
jęciu, oznacza szczęście przez 
cały następny rok i to nie tylko 
na polowaniach. Jednak naj-
ważniejsze dla myśliwego jest 
być na tym polowaniu. O randze 
polowania wigilijnego w naszej 
współczesnej obyczajowości 
decydował nie tylko świąteczny 
wymiar dnia, ale również licząca 
tysiące lat, starsza od Chrześci-
jaństwa, tradycja łowiecka. Nasi 
przodkowie właśnie w tym dniu 
rozpoczynali - używając dzisiej-
szej nomenklatury - sezon po-
lowań na grubego zwierza. Było 
to, jak można domniemywać, 
uwarunkowane zamarznięciem 
rozlewisk i bagien, umożliwiają-
cym dotarcie do niedostępnych 

Polowanie wigilijne to najstarsze tradycyjne polskie polowanie. Polowanie w tym dniu 
rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa krótko, aby później myśliwi mogli zasiąść wspól-
nie do ogniska. Ognisko kończy się wzajemnymi życzeniami, a niekiedy wzajemnymi 
przeprosinami , jeżeli wśród kolegów występują jakieś problemy. W wigilijnym dniu pra-
starym zwyczajem myśliwi symbolicznie dzielą się opłatkiem i karmą ze zwierzyną. 

wcześniej ostoi zwierzyny. Waż-
ny był także śnieg, biała stopa, 
umożliwiający tropienie zwie-
rza. Nie bez znaczenia była duża 
ilość tłuszczu, dobra kondycja 
zwierzyny, doskonale przygo-
towanej do ciężkiej zimy, a jesz-
cze tą zimą nie wycieńczonej. Te 
dwa aspekty - mistyczny wymiar 
świątecznego dnia i praktyka 
polowania - sprawiły, że w ka-
lendarzu pradawnych łowców, 
tysiące lat temu, pojawił się 
przypadający na ten konkretny 
dzień obyczaj uroczystego po-
lowania. W jakimś stopniu po-
twierdzeniem takiego rodowo-
du polowania wigilijnego jest 
obecność Turonia w Bożonaro-
dzeniowej szopce. Turoń to tur. 
Dawny puszczański zwierz. Naj-
cenniejsza, wymarzona zdobycz 
naszych myśliwskich przodków. 
Przedchrześcijański obyczaj po-
lowania właśnie w tym dniu był 
tak silny, że wraz z całym zapo-
życzonym świętem przeniknął 
do rekwizytów tradycji Bożego 
Narodzenia.

Łowy wigilijne w KŁ Tumak
 
Myśliwi z Koła Łowieckiego 

Tumak w Ośnie Lubuskim ze-
brali się na polowanie wigilijne 
23 grudnia. Zbiórka została wy-
znaczona na godzinę 7.00, ale ku 
miłemu zaskoczeniu wszystkich, 
tak wczesna godzina była po to, 
by uczestnicy polowania mogli 
spokojnie przy kawie i ciastkach 
przez blisko godzinę zwyczajnie 
ze sobą porozmawiać. W natłoku 
codziennych obowiązków nie 
zawsze jest na to czas. W miejscu 
zbiórki – na „Ranczu” Koła wesoło 
buzowało ognisko. Dodatkowo 
teren oświetlały lampy zasilane 
przez agregat. Około 8 sygnaliści 
zagrali sygnał na zbiórkę. Na po-
lowanie wigilijne stawiło się 38 
strzelb: myśliwych Koła i gości. 
Do naganki psy rasy Ogar Polski 
podkładał tego dnia Wojciech 
Kartawik. To ogromna przyjem-
ność oglądać, ale przede wszyst-
kim słuchać (o czym myśliwi 
wkrótce mieli się przekonać) jak 
grają te psy w miocie. W. Karta-
wik kontynuuje tradycję hodow-
li Ogara Polskiego z Przewiesia, 
którą zapoczątkował jego stryj 
Piotr Kartawik. 

Prowadzący polowanie Daniel 
Widziewicz zapoznał wszyst-
kich z regulaminem polowania i 

prosił szczególnie o zachowanie 
bezpieczeństwa. Jeszcze tylko 
losowanie stanowisk i myśliwi 
ochoczo zasiedli do dwóch spe-
cjalnie na ten dzień wypożyczo-
nych podwodów. 

W pierwszym miocie psy gło-
siły zwierza, ale na linii pokazało 
się tylko kilka saren kóz i padło 
kilka nietrafionych strzałów. W 
drugim miocie Ogary podniosły 
niedużą watahę dzików, lecz te 
przebiegły przez linię akurat w 
miejscu, w którym zabrakło my-
śliwych do obstawienia. Całą na-
dzieję myśliwi pokładali w trze-
cim, ostatnim tego dnia miocie. 
Ten okazał się łaskawy. 

Na pokocie polowania wigi-
lijnego 2017 Koła Łowieckiego 
Tumak w Ośnie Lubuskim znala-
zły się 4 dziki i jedna sarna koza. 
Pokot i teren Rancza w czasie po-
kotu oświetlały duże pochodnie 
zrobione z grubych pni wkopa-
nych w ziemię. Prowadzący po-
dziękował za bezpieczne polo-
wanie, a Łowczy Koła Zdzisław 
Trzeciak w imieniu Zarządu zło-
żył wszystkim uczestniczącym 

w polowaniu życzenia z okazji 
zbliżających się świąt. Sygnaliści 
odegrali sygnały „dzik na rozkła-
dzie” oraz „sarna na rozkładzie” a 
także sygnał „Darz Bór” i podzię-
kowanie nagance i psom. Wrę-
czono medal królowi polowania, 
którym został… prowadzący je 
tego dnia Daniel Widziewicz. 

Po życzeniach uczestnicy po-
lowania zasiedli do wigilijnej 
biesiady myśliwskiej. Na stole 
królował karp, pierogi i krokiety. 
Posiłek smakował wszystkim wy-
bornie.

Polowanie wigilijne jest jed-
nym z najważniejszych w kalen-
darzu każdego Koła Łowieckie-
go. Wyjątkowa oprawa tego dnia 
i bardzo dobre przygotowanie 
polowania wprowadziły myśli-
wych Koła KŁ Tumak w Ośnie 
Lubuskim w radosny czas Świąt 
Bożego Narodzenia.

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

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

Zapraszamy do naszych placówek:

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

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

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

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

- Czas nieubłaganie robi wy-
rwy w naszych szeregach – 
mówi B. Karaś. – Dziś jest nas 
zaledwie 43, w tym 6 inwalidów 
wojskowych. I żeby była jasność, 
to w naszym sulęcińskim kole 
skupiamy członków z Między-
rzecza, Świebodzina, Sulęcina i 
Słubic Ten układ wynika z prze-
pisów. Gdy koło lub oddział ma 
mniej niż 15 członków, musi ich 
wówczas przejąć kolo liczniejsze. 
Jako pierwsze w województwie 
zlikwidowane zostało koło w 
Międzyrzeczu, a było to 10 lat 
temu. Potem Świebodzin i Słubi-
ce a właściwie to Rzepin, bo tam 
było koło. I tak jestem prezesem 
związku na cztery powiaty. Jako 
Związek Inwalidów Wojennych 
zrzeszamy inwalidów wojsko-
wych i represjonowanych. Unor-
mowane to zostało ustawą w 
2004 roku.

Według skrupulatnie prowa-
dzonej ewidencji, nie ma już in-
walidów wojennych ale zostały 
wdowy po nich. Ostatnim inwa-
lidą wojennym, pochowanym 
rok temu był Filipek Władysław 
z grupy świebodzińskiej. Orga-
nizacja w Sulęcinie powstała 
w 1946 r., choć historycznie w 
Polsce istnieje od 1919 r. 

- W miarę swoich możliwości 
uczestniczymy we wszystkich 
uroczystościach patriotycznych 
czy religijnych, gdzie wskazany 
jest udział pocztu sztandarowe-
go – kontynuuje prezes. – Kie-
dyś , mając mniej lat organizo-

Czas jest nieubłagany…
SULĘCIN 

waliśmy spotkania. Teraz dla 2-3 
osób, które są na tzw. chodzie 
jak się mówi, jest to bezsensow-
ne. Do pocztu sztandarowego 
prosimy dowódców wojskowych 
o żołnierzy.

Związek nie ma wsparcia w 
postaci subwencji od zarządu 
głównego. Choć ten jako ad-
resat próśb o indywidualne 
wsparcie dla członków – po-
maga finansowo. Tu na miejscu 
wspomagają ich organizacje 
samorządowe. Zarząd Oddzia-
łu w Sulęcinie uhonorowano 
Złotym Herbem Powiatu Sulę-
cińskiego w 2013 r. Długolet-
nim członkiem wspierającym 
jest Bank Spółdzielczy w Ośnie 
Lubuskim z Oddziałem w Sulę-
cinie. Silnie finansowo Związek 
wspiera spółka LEKS z Sulęci-
na. Związek w przyszłym roku 
obchodzi 100-lecie powstania. 
Uroczystości rozłożono w cza-
sie. W ubiegłym roku były w 
Krakowie, gdzie związek zakła-
dano, w tym roku, 28 kwietnia 
w Poznaniu z udziałem kół za-
chodniej i północnej Polski, za 
rok końcowe w Warszawie. Pre-
zes już przygotował listę wnio-
sków do uhonorowania Krzy-
żem 100-lecia ZIW RP. Ile „góra” 
przyzna, trudno wyrokować.

Dzięki staraniom zarządu, 
w miejscowym kościele p.w. 
Św. Mikołaja jest pamiątkowa 
tablica upamiętniająca inwali-
dów wojennych. Podobne są w 
Świebodzinie i Rzepinie. Aktual-

nie trwają rozmowy ze starostą 
międzyrzeckim o ufundowanie 
takowej w Międzyrzeczu. Nad 
związkami, stowarzyszeniami 
i organizacjami pozarządowy-
mi nadzór sprawuje starosta. 
Dzięki wsparciu poprzedniego 
burmistrza Sulęcina Michała 
Deptucha, na miejscowym 
cmentarzu został wybudowa-
ny obelisk z tablicą poświęconą 
inwalidom wojennym.

Tekst i foto. L. Malinowski

Dawni weterani frontowych dróg, często inwalidzi wojenni, wdowy po 
nich są dziś jedynymi, i stale wykruszającymi się członkami Związku In-
walidów Wojennych RP w Sulęcinie. Prezesem Oddziału od 24 lat jest  
Bolesław Karaś.

Bolesław Karaś - Prezes Od-
działu Związku Inwalidów 
Wojennych RP w Sulęcinie
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Raj Paczka znowu przyniosła radość
SULĘCIN 

Pomysłodawcą i organizatorem jest Ka-
tarzyna Rajfur, znana osoba w Sulęcinie 
ze swych konkretnych i czasami niekon-
wencjonalnych pomysłów, które od za-
wsze w wymiarze niesienia bezinteresow-
nej pomocy są przekuwane w sukces.

48 potężnych, kartonowych paczek z 
darami dla 16 zadowolonych rodzin z Su-
lęcina i powiatu – to wynik akcji Raj Pacz-
ka. W zachęcaniu do składania darów do 
koszyków zajęły się harcerki z drużyny 
Salus (drużynowy Tomasz Walendziak) 
a wkońcowym pakowaniu pomagali har-
cerze z drużyny Redong (brali już udział 
w Raj Zającu). Dystrybucją (trzeba to było 
rozwieść busem) zajęła się sama organiza-
torka.

- Druga z kolei edycja Raj Paczki – mówi 
Katarzyna Rajfur – była możliwa do spraw-
nego zebrania darów dzięki uprzejmości 
pani Katarzyny Hass, prezesa sieci naszych 
sulęcińskich sklepów „Gama”, gdzie zostały 
wystawione i opisane koszyki. Ja wydruko-
wałam plakaty z informacją, co, gdzie, na co 
i do kiedy zbieramy. Przekaz informacyjny w 
takich akcjach musi być konkretny i zwięzły. 
Był podany numer telefonu, abym w razie 
potrzeby odebrała dary od darczyńców. 
Mam samochód, więc nie było problemu. 
Również do mego zakładu kosmetycznego 
były przynoszone produkty, nie tylko żyw-
nościowe, z czego się niezmiernie cieszyłam. 
Tyle się tego zebrało, że musiałam zakupić 
paczki z kartonu, aby to popakować. Blisko 
cztery tygodnie pracy się opłaciło.

Cieszy, że tym razem był odzew ze stro-
ny firm, nawet spoza Sulęcina, np. „H2O 
Sport” ze Słubic. Zebrano przede wszyst-
kim żywność, słodycze, zabawki dla dzie-
ci. Z produktów żywnościowych zapewne 
można było zorganizować sobie święta, a 

Wprawdzie temat już w okresie przedświątecznym został zrealizowa-
ny na przysłowiową piątkę, warto jednak poinformować Szanow-
nych Czytelników o tej wspanialej, z tradycjami, akcji charytatywnej. 
Nie wszyscy bowiem mają „fejsa” czy w ogóle Internet.

milusińscy mieli radochę z otrzymanych 
zabawek.

- Aby otrzymać paczkę – kontynuuje K. 
Rajfur - każdy teoretycznie mógł do mnie 
zgłosić zapotrzebowanie. Z reguły ktoś zgła-
sza, bo wie, że tam czy gdzieś indziej jest 
bieda, dzieci niedożywione, bez kapci, za-
niedbane, itd. Mam swój sposób sprawdza-
nia, szerokie kontakty, więc na pewno ad-
resy były trafione. Paczka to pierwszy krok, 
bowiem przekazując dary robię rozeznanie, 
co jeszcze lub w jaki sposób można ludziom 
pomóc. Były przekazane koce i pościel, którą 
ofiarowali darczyńcy.

Wiosną zapewne ruszy akcja Raj Zając, 
przed kolejnymi świętami. Warto o tym 
pamiętać. Wielkim wsparciem dla Kata-
rzyny jest pomoc Sandry Gruntowskiej 
(obie panie były nominowane do Czło-
wieka Roku KRONO 2016, gdzie wówczas 
zajęły II miejsce). Oby takich serc dla in-
nych było więcej.

Tekst L. Malinowski, foto. arch. prywatne

Katarzyna Rajfur

Na sygnale

W poniedziałek 8 stycznia 
w Sulęcinie jeden z taksów-
karzy został zaatakowany 
przez swoich klientów. Dzięki 
szybkiej reakcji policjantów 
osoby odpowiedzialne za te 
zdarzenie zostały zatrzyma-
ne. Przedstawione zostały 
im zarzuty uszkodzenia ciała, 
gróźb karalnych oraz niszcze-
nia cudzej rzeczy. Podejrzani 
przyznali się do popełnio-
nych przestępstw i za swoje 
zachowanie odpowiedzą 
przed sądem.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w 
Sulęcinie w poniedziałek 8 stycznia otrzy-
mał informację, że trzech mężczyzn oraz 
kobieta napadli na taksówkarza. Jak usta-
lili policjanci, osoby te znajdując się pod 
wpływem alkoholu chciały zamówić prze-
wóz taksówką. W trakcie negocjacji ceny 
usługi doszło do sprzeczki pomiędzy nimi, 
a kierowcą taksówki. Mężczyzna i kobieta 
zaczęli szarpać taksówkarza za odzież, 
przyduszać go do fotela i grozić w celu 
wymuszenia żądanej kwoty za przejazd. 
Kierowcy udało się oswobodzić i wysiąść 
z taksówki. Na zewnątrz jeden ze spraw-
ców uderzył taksówkarza w głowę, a dru-
gi kilkukrotnie kopnął w auto, po czym 
napastnicy oddalili się z postoju. Szybki i 
szczegółowy przepływ informacji sprawił, 
że kilka minut po zdarzeniu sulęcińscy 
policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, 
których kierowca taksówki wskazał jako 
sprawców. W chwili zatrzymania nie było 

Mężczyźni odpowiedzialni za atak 
na taksówkarza zatrzymani przez 
policjantów

już z nimi kobiety, która również uczestni-
czyła w zajściu. Zostali oni zatrzymani do 
wytrzeźwienia oraz wyjaśnienia okolicz-
ności zdarzenia.

W toku wykonanych czynności ustalo-
no, iż jeden z trzech zatrzymanych męż-
czyzn, którzy wspólnie spożywali alkohol 
był jedynie świadkiem wydarzeń. Dwaj 
pozostali usłyszeli zarzuty uszkodzenia 
ciała, gróźb karalnych oraz niszczenia 
cudzej rzeczy, do których się przyznali. 
Mężczyznom grozi kara nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności. Zatrzymanym 
ponadto przedstawiono zarzuty w spra-
wie kradzieży alkoholu, których dokonali 
dzień wcześniej w Wędrzynie oraz na te-
renie Sulęcina. Mężczyźni przyznali się do 
kradzieży, za którą również odpowiedzą 
przed sądem.

st. post. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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SULĘCIN 

Lubuska Olimpiada Mło-
dzieży w badmintonie została 
zdominowana przez reprezen-
tantów sulęcińskich szkół. Za-
wodnicy zdobyli trzy srebrne i 
brązowy medal.

Szkołę podstawową nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków godnie 
i z ogromnym sukcesem repre-
zentowali:
II miejsce dziewcząt:
Aleksandra Cieplak   (Sulęciń-
skie Stowarzyszenie Badminto-
na) 
Milena Gierońska   (Sulęciń-
skie Stowarzyszenie Badmin-

Świetne wyniki w badmintonie

tona)
II miejsce chłopców:
Marcin Markowski (Sulęciń-
skie Stowarzyszenie Badmin-
tona)
Sebastian Zawadzki (Sulęciń-
skie Stowarzyszenie Badminto-
na)
Karol Chojnacki (Sulęcińskie 
Stowarzyszenie Badmintona
Gimnazjaliści przywieźli dla 
swojej szkoły srebro i brąz 
II miejsce chłopców:
Jakub Górski Sulęcińskie Sto-
warzyszenie Badmintona)
Cyprian Zawadzki Sulęcińskie 

Stowarzyszenie Badmintona)
Łukasz Chudziński (Badmin-
ton4all)

III miejsce dziewcząt:
Natalia Czułowska Sulęcińskie 
Stowarzyszenie Badmintona

Paulina Kaszuba 
Roksana Strzelecka

W. Markowska 

KRZESZYCE Kolejne spotkanie DKK

W przedświątecznym klimacie 
w bibliotece w Krzeszycach spo-
tkaliśmy się aby omówić propo-
zycję Magdy Bogusz. ,,Pirania na 
kolację”, nie jest ofertą kulinarną 
na wigilijną wieczerzę, jak by 
wskazywał tytuł, lecz jest to lek-
tura dla wszystkich miłośników 
wszelakich podróży.

Jest to relacja z wypraw na 
cztery kontynenty i do 27 krajów, 
która trwała 1405 dni. Między in-

„Pirania na kolację”
W Wiejskim Centrum Społeczno-Kulturalnym w Długoszynie, 6 stycznia odbyły się 
Jasełka w wykonaniu dzieci na co dzień uczęszczających do Świetlicy Środowisko-
wej znajdującej się przy Centrum.

nymi bohaterowie spędzili 3 mie-
siące na podróży i spaniu w sta-
rym aucie, 9 miesięcy na motorze 
i 8 miesięcy na rejsie na trzech 
łajbach z niesympatycznymi ka-
pitanami. Dowiedzieliśmy się, że 
w Meksyku nie lubią Ameryka-
nów, że w Kolumbii trzeba mieć 
szacunek do czasu, którego tam 
się nie pospiesza, że w Boliwii 
panuje brud i istnieje kult Matki 
Boskiej. Dzięki wyprawie grupa 

podróżników poznała wielu no-
wych przyjaciół, zobaczyła cu-
downe i mniej piękne zakątki w 
wielu krajach. Udowodnili rów-
nież, że za niezbyt pokaźne konto 
w banku można spełniać marze-
nia, rozwinąć swoje umiejętności 
i możliwości. Dzięki tej książce 
oraz pięknym zdjęciom możemy 
wraz z bohaterami uczestniczyć 
w ich przygodzie życia. 

Alicja Krzyżyńska

Na sygnale
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STYCZEŃ
15.01-21.01 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 1 
22.01.28.01 - EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej 4

LUTY
29.01-04.02 Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16
05.02-11.02 Apteka  “Centrum Zdrowia przy ul. Pincekiego 1
12.02-18.02- Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w czasie nocnym od po-
niedziałku 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:

Wspaniały podarunek
SULĘCIN 

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

W listopadzie br. Stowarzysze-
nie Młodych Lubuszan z Sulęcina 
zostało obdarowane przepiękny-
mi obrazami malarstwa abstrak-
cyjnego, które w imieniu autorki 
pani Danuty Krusche zostały 
przekazane przez panią Reginę 
Brzezińską. Pani Danuta specja-
lizuje się w malowaniu palcami. 
Sztuka tworzona tą metodą z 
wykorzystanie gry kolorów przy-
nosi efekt w postaci nieoczeki-
wanego obrazu na kanwie.

W imieniu Zarządu Stowarzy-
szenia Młodych Lubuszan bardzo 
dziękuję za przekazanie prze-
pięknych obrazów, które zdobią 

ściany biura naszej organizacji i 
cieszą oko odwiedzających nas 
mieszkańców Sulęcina. Jedno-

cześnie życzymy pani Danucie 
wielu sukcesów artystycznych!

Adam Piotrowski

Pani Regina Brzezińska w biurze 
Stowarzyszenia Młodych Lubuszan

21 grudnia w Świetlicy Środowiskowej  
w Żubrowie odbyła się wigilia Bożego Na-
rodzenia. Wspólne z dziećmi przygotowane 
zostały postne potrawy. Na świątecznym 
stole królowały uszka z barszczem. Po wspól-
nej modlitwie oraz złożeniu sobie nawzajem 
życzeń i łamaniu się opłatkiem wszyscy za-
siedli do obficie przygotowanej 
wieczerzy. Po kolacji Świetlicę 
odwiedził  niespodziewany gość. 
Oczywiście był to Święty Mikołaj. 
Uczestnicy świetlicy z nieukry-
waną radością przywitali gościa. 
Zadaniem wszystkich dzieci było 
zaprezentowanie się przed św. 
Mikołajem, czyli zaśpiewanie 
lub zadeklamowanie wierszyka. 
Dzięki Fundacji Dominiki Kulczyk 
dzieci zostały obdarowane świą-
tecznymi paczkami. Kolędowa-
nie przebiegało w radosnym na-
stroju, a czas minął w świątecznej 
atmosferze. Wszyscy spędzili ra-
zem niezapomniane chwile peł-
ne ciepła, życzliwości i radości. 
Tym, którzy nie mogli przybyć na 
wieczerzę, dostarczono paczki  
z życzeniami do domu.

Andrzej Stefan Żelechowski
Dyrektor OPS w Sulęcinie

Mikołaj w Żubrowie  
z Kulczyk Foundation

SULĘCIN 
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