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SULĘCIN

KRZESZYCE

Arcydzieła wśród łazienek!

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

1

OŚNO LUBUSKIE

POWIAT SULĘCIŃSKI

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
pozostanie na stanowisku
swój plac

SULĘCIN

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

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

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

cd. na s. 16

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

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.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
W numerze:
Zawistowski,
poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce
Elżbieta Dominiczak.
POWIAT SULĘCIŃSKI
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w PolW ulicy
Starostwie
Powiatosce
Bieruta na Gorzowską
w
Rudnicy
gminie Krzeszyce.
wym ww Sulęcinie
jest pro-

Urzędnik pilnie
poszukiwany

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

blem z obsadzeniem stanowisk kierowniczych
>> cd. na s. 6w
jednym z najważniejszych
wydziałów.
STR. 6

ROZMOWA PRZEKROJU

„Mamy
fantastyczną
JUŻ
OTWARTA!

kadręul.
i pozytywny
Sulęcin,
Pineckiego 1
odbiór…”
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!

Rozmowa z Jackiem Filipkiem, dyrektorem SuDOSTAWAOśrodka
GAZU Kullęcińskiego
tury.(Sulęcin i okolice) STR. 10
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.
Najnowsze na sprzedaż:
działka w Torzymiu - okazja
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
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul.
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska,
młyn ul. Młynarska
mieszkanie ul. Fabryczna
Do wynajęcia:
mieszkanie w SulęciniXe
boksy sprzedażne przy ul.
Kupieckiej
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
kompleks handlowy w Sulęcinie
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

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 - 200 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

5 lat minęło…
Tak, drodzy Czytelnicy. Przekrój ma już 5 lat! Wydaliśmy
61 numer gazety mutacji A na
powiat sulęciński. Gdy przed
pierwszym numerem rozmawiałem z lokalnymi przedsiębiorcami,
samorządowcami, znajomymi o pomyśle
wydawania bezpłatnej gazety
(sam miałem o tym niewielkie
pojęcie), wielu pukało się w
głowę i nie dawało szans na
utrzymanie. Ale dużo było też
osób, które wspierały i trzymały kciuki. Dziś mam ogromną satysfakcję, że Przekrój Lokalny nie tylko się utrzymał,
ale też znacząco rozwinął.
Gazeta ukazuje się w trzech
wydaniach: mutacja A na powiat sulęciński, mutacja B na
powiat słubicki plus Kostrzyn
nad Odrą (4 lata) i mutacja
C na powiat międzyrzecki (3
i pół roku). Wszystkie gazety
oprócz wydań papierowych
są dostępne na naszym serwisie internetowym www.
przekrojlokalny.pl.
Naszym
założeniem było dotarcie do
jak największej liczby osób
z informacją lokalną, dotyczącą nas bezpośrednio, i to
uważam, że się udało.
Gazeta, jak każde inny
środek masowego przekazu,
to przede wszystkim ludzie.
Wszystkim, którzy przez ostatnie 5 lat wnieśli swój wkład
w tworzenie Przekroju chcę
za ich pracę gorąco podziękować. W sposób szczególny
Wojtkowi
Obremskiemu,
współzałożycielowi i pierwszemu redaktorowi na-

czelnemu Przekroju. To od lu osób jest to solą w oku).
Wojtka uczyłem się trudnego
Na koniec (ostatni są też
fachu dziennikarskiego. Dziś pierwszymi) podziękowania
działalność gazety opiera się dla wszystkich naszych sponna wielu współpracownikach sorów: firm i instytucji. Dzięki
społecznych. Oni są trzonem nim co miesiąc z taśm produkPrzekroju Lokalnego: Lech Ma- cyjnych drukarni Polska Press
linowski i Iwona Wróblak w w Poznaniu schodzi ponad 20
Międzyrzeczu, Maciej Barden tys. gazet. To pewne, że reklai Paulina Kaszuba w Sulęcinie, ma w Przekroju przekłada się
Robert Tomczak w Słubicach i na większe obroty w ich firod niedawna Bartłomiej Suski mach, ale osobiście wierzę,
(naszKostrzyn.pl) w Kostrzynie że ich wsparcie finansowe
nad Odrą. Oprócz wymieni- to również wkład w budowę
onych jest wiele innych osób, społeczeństwa informacyjneinstytucji, szkół, dzięki którym go i obywatelskiego.
w Przekroju można znaleźć
Wszystkim i każdemu z osciekawe informacje.
obna Szczęśliwego Nowego
Dziękuję
także
naszym Roku!
wszystkim Czytelnikom. Za
listy, maile, uwagi, krytykę.
Każda informacja zwrotna jest
dla nas cenna. Pisząc artykuły
staramy się zachować bezstronność i rzetelność dziennikarską. Zapewniam jednak,
Adam Piotrowski
że w felietonach wstępnych
nie wyrzekniemy się swoich
Redaktor naczelny
poglądów i wizji (choć dla wie- 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

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 9.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Kształcenie zawodowe
zyska nową jakość
22 grudnia pomiędzy Powiat Sulęciński podpisał umowę z Województwem Lubuskim o dofinansowanie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu ze wsparcia skorzystają nauczyciele oraz
uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie, którzy
poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz stażach/
praktykach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców
podniosą swoją wiedzę i kompetencje. Dzięki takim działaniom
szkoła ma zyskać wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, a uczniowie zwiększą swoje
szanse na zatrudnienie.
Działania projektowe skupią
się także na rozwoju doradztwa

zawodowego. Wsparcie certyfikowanych doradców zawodowych, którzy śledzą zmiany
i tendencje rynku pracy w danym regionie i którzy są w stanie
pomóc i doradzić w wyborze
dalszej ścieżki zawodowej młodzieży, to dzisiaj bardzo ważny
aspekt kształcenia na każdym
poziomie.
Realizacja projektu przyczyni
się do zwiększenia atrakcyjności
i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych w Sulęcinie.
Wzmocniony zostanie potencjał
techniczny i kadrowego szkoły,

kształcenia dostosowane zostanie do potrzeb rynku pracy.
Szkoła zyska nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z
określonej branży. Najważniejsze założenie projektu to doprowadzenie do sytuacji, by absolwenci szkoły po opuszczeniu jej
murów byli gotowi do podjęcia
zatrudnienia bez konieczności
doszkalania ich.
Źródło:
www.powiatsulecinski.pl

SULĘCIN

RAJ–dziewczyny na podium!
Katarzyna Rajfuri Sandra Gruntowska zdobyły drugie
miejsce w konkursie Gazety Lubuskiej „Człowiek Roku
Krono”.
Na sulęcinianki oddanych zostało aż 7
tys. 296 głosów. Kim
są? Katarzyna Rajfur jest, jak dynamit.
Gdy widzi, że komuś
dzieje się krzywda,
zaczyna działać. Jej
akcje nabierają takiego rozgłosu, że szybko przyłączają się do
niej inne osoby. Jej
partnerką w pomaganiu jest
Sandra Gruntowska. Obie potrafią zdziałać cuda. Ich pierwsza
duża akcja polegała na pomocy
rodzinie z Żubrowa, która mieszkała w fatalnych warunkach. W
okresie świątecznym odbyła się
akcją: RAJ Paczka. - Zbierałyśmy
żywność, napoje, środki czystości,
szampony, mydła, proszki, pampersy, kredki, malowanki, ksią-

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

żeczki, zabawki. Wszystko to, co
powinno znaleźć się w świątecznej
paczce - mówią Do ich kolejnych
akcji przyłącza się bardzo dużo
osób. Obie zapewniają, że na
pewno nie zwolnią tempa, a siła
dobra czyniona dla osób potrzebujących będzie rosnąć.
Red.

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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SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

Rock’n’Beer Fest – solidna porcja dobrej muzyki i nie tylko w SOK
Wielkimi krokami zbliża się impreza festiwalowa, jakiej w Sulęcinie jeszcze nie było! Połączenie
smaków, tych dosłownych i tych
duchowych. Legendarni wykonawcy polskiej sceny rockowej
oraz „młoda krew” scen krajowych. Dwa dni, dwie sceny, wyjątkowe atrakcje dodatkowe! Delektować się będziemy muzyką
najwyższej klasy oraz wytworami
rzemieślniczymi w zakresie trunków niskoprocentowych: piwa
lokalne, domowe, nietypowe, rarytasy zagraniczne – wszystkiego ponad 50 gatunków! Wyjątkowa uczta, nakręcona muzyką
na obrotach najwyższych!
Oprócz tego: stoiska rzemieślnicze, stoiska handlowe z gadżetami artystów i wiele innych
atrakcji.
Impreza odbędzie się w Sulęcińskim Ośrodku Kultury w
dniach 3-4 luty 2017. W pierwszym dniu na scenie Sali widowiskowej wystąpią: Over The Under, Steel Drunk, Black Like Sugar
oraz 5Rano. W tym czasie na Sali
wystawowej będzie działał ogródek piwny. Po imprezie głównej
planowane jest afterparty w Klubie u Bulka (wstęp otwarty).
4 lutego, również na Sali wido-

wiskowej SOK wystąpią znane i
legendarne tuzy polskiego rocka: Róże Europy, Sztywny Pal Azji
i Kobranocka.
Bilety do nabycia: www.ubulkaklub.8merch.com, sekretariat
SOK, Biblioteka Publiczna, (rezerwacja SMS +48 608 297 629)
Bilety / karnety:
KARNET PROMO: 59,00 zł
(do 14.01.2017, liczba ograniczona)
KARNET NORMAL: 65,00 zł
(od 15.01. do 02.02.)
KARNET VIP: 79,00 zł
(liczba ograniczona)
KARNET NORMAL+: 69,00 zł
(w dniu koncertów)

SULĘCIN / OSTRÓW Nadesłano do Przekroju

Sprostowanie
Szanowny Panie Redaktorze
W związku z publikacją w Przekroju Lokalnym (12 grudnia
2016r, nr 12(60)/2016 strona 15) artykułu pt. „W świetlicy nie
straszne będą mrozy” dot. remontu świetlicy w Ostrowiu, proszę o publikację w trybie przewidzianym przez ustawę – Prawo
prasowe, art. 31 pkt 1 poniższego sprostowania:
Wbrew temu, co podaje się w artykule „W świetlicy nie straszne będą mrozy” - nie jest prawdą, że sołtys wsi Ostrów zgłaszał
lub brał udział przy wnioskowaniu o remont świetlicy wiejskiej.
To Rada Sołecka Ostrowa wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Sulęcina o objęcie świetlicy remontem wskazując jednocześnie możliwości dofinansowania z RPO Lubuskie.
Sołtys Ostrowa z tą inicjatywą nie miał nic wspólnego, nie
brał w niej udziału w jakiejkolwiek formie i nie podpisywał także wniosku. Nie można więc mu przypisywać zasług, do których w żaden sposób się nie przyczynił.
Jednocześnie Rada Sołecka Ostrowa dziękuje Burmistrzowi,
że przychylił się do wniosku Rady Sołeckiej, zlecił sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz złożył go w terminie, a tym
samym uzyskał środki na remont tego bardzo zaniedbanego
obiektu.
Z poważaniem
Stanisław Przybylski, członek Rady Sołeckiej Ostrowa

Bilet jednorazowy: TYLKO KONCERTY PIĄTKOWE (+ afterparty)
- 19,00 zł (bez rezerwacji i przedsprzedaży).
Organizatorzy zalecają zapłatę
i odbiór osobisty karnetów. Proszą również o rozważne dokonywanie rezerwacji.
Karnet VIP: 79,00 zł (zawiera):
- koncerty piątek i sobota
- afterparty piątek (klub)
- viproom sobota, konferencja
prasowa, identyfikator
- liczba karnetów VIP OGRANICZONA!
Alkohol TYLKO dla osób pełnoletnich!
(Red.)

SULĘCIN

XXX sesja Rady Miejskiej
Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie, minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłego radnego Rady Miejskiej Eugeniusza
Dula.
Dalsze obrady dotyczyły podjęcia uchwały budżetowej na rok
2017. Zastępca burmistrza Iwona Walczak przedstawiła Radzie
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawkami.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart przekazał Radzie wydatki
inwestycyjne gminy na rok 2017
oraz wyszczególnił z uzasadnieniem poszczególne inwestycje, które będą realizowane
w 2017 roku. Podczas głosowania w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, głosowało
14 obecnych na sesji radnych.
Dziewięciu radnych poparło budżet, dwóch było przeciwnych i
dwóch wstrzymało się od głosu.

Większością głosów budżet na
rok 2017 został przyjęty do realizacji. Według porządku obrad,
przedstawiono również opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, stałych komisji Rady Miejskiej oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sulęcin na

lata 2017-2030. Sesję zakończyły interpelacje, wolne wnioski,
zapytania radnych oraz informacje bieżące.

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

Maciek Barden
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Urzędnik pilnie poszukiwany
W Starostwie Powiatowym w Sulęcinie jest problem z obsadzeniem stanowisk kierowniczych w jednym z najważniejszych wydziałów. Trudności są też ze znalezieniem ludzi na kilka innych wakatów.

Dziś stanowiska urzędnicze nie
są może tak łakomym kąskiem
na rynku pracy jak kilkanaście
lat temu, jednak w małych miasteczkach jak Sulęcin nadal cieszą się dużym zainteresowaniem
ze względu na stabilność, stałe
godziny pracy i pewną wypłatę.
Dlaczego w takim razie sulęcińskie Starostwo Powiatowe ma
problem z zapełnieniem wakatów?
Organizacyjny misz-masz
W sprawie zadaliśmy pytania bezpośrednio do urzędu.
21 grudnia ubr. otrzymaliśmy
odpowiedź, że w sulęcińskim
Starostwie na 41 stanowisk
urzędniczych jest 5 wakatów:
stanowisko ds. budownictwa,
naczelnik i zastępca naczelnika
Wydziału Inwestycji, Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, stanowiska ds. ochrony
zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sekretarza powiatu.
W międzyczasie zaszły jednak
spore zmiany. Wydział Inwestycji,

Polityki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (wcześniej
pn. Wydział Rozwoju Powiatu
a następnie Referat Rozwoju
Powiatu i Promocji) zniknął ze
strony internetowej urzędu. Stanowisko ds. obronnych, obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego funkcjonuje obecnie jako
odrębne (nie należy do żadnego
wydziału), natomiast same inwestycje zostały przeniesione do
Wydziału Dróg, który teraz funkcjonuje pn. Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Wychodzi więc na to, że wydział odpowiedzialny za nowe
projekty i pozyskiwanie środków pozabudżetowych (przede
wszystkim z Unii Europejskiej),
jeden z najbardziej strategicznych w urzędzie, został pociągnięciem długopisu zlikwidowany. Co więcej, z naszego źródła
w Starostwie dowiedzieliśmy
się, że ostatni pracownik byłego Wydziału Inwestycji, zajmujący obecnie stanowisko „ds.
inwestycji, rozwoju powiatu,
pozyskiwania środków pomocowych, promocji, współpracy
zagranicznej i kontaktów z mediami” jest na wypowiedzeniu
i będzie pracował najdłużej do
końca lutego.
Kto zatem będzie wkrótce pozyskiwał środki pomocowe, pisał
projekty dla urzędu, realizował
je i rozliczał? Mam nadzieję, że
to jedna z pilniejszych kwestii,
nad którą zastanawiają się teraz
urzędnicy Starostwa. Tym bardziej, że urząd zakończył już program naprawczy i kolejne inwestycje w jego wydaniu są wręcz
wskazane. A jesteśmy w trakcie
ostatniego tak dużego rozdania
pieniędzy w Unii Europejskiej,
z których grzechem byłoby nie
skorzystać.

Dlaczego nie ma chętnych do
pracy?
Wiele konkursów na wolne stanowiska organizowanych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
kończy się niepowodzeniem. Na
stanowisko ds. budownictwa
(w jednym czasie ze Starostwa
zwolniła się naczelniczka tego
wydziału i prawie cała obsada)
konkurs był organizowany trzy
razy. Za drugim razem, tak jak
w przypadku naboru na stanowisko z-cy Naczelnika Wydziału
Inwestycji kandydaci pomimo
pozytywnego wyniku, sami wycofywali się z procesu rekrutacji.
Powodem mogą być niskie zarobki, ale nie tylko. – Słabe zarobki w sulęcińskim starostwie, to
nie nowość. Kiedyś też takie były,
a mimo to ludzie się nie zwalniali masowo – mówi nam osoba
związana z urzędem – chodzi o
atmosferę w pracy, która jest po
prostu okropna – dodaje. Kilku
pracowników Starostwa (każdy
pod rygorem anonimowości)
przyznało, że największy wpływ
na niechęć do pracy w Starostwie
Powiatowym w Sulęcinie ma styl
pracy pełniącej obowiązki Sekretarz Powiatu (w zastępstwie)
Edyty Kuszki. E. Kuszka startowała również w konkursie na pełnoprawnego Sekretarza Powiatu,
jednak na dzień wydania gazety
nie był on jeszcze rozstrzygnięty.

Wygląda więc na to, że Naczelnik Wydziału Finansowego jest
zupełnie nowym stanowiskiem.
Po co jednak je dublować, skoro
jest Skarbnik? Czy wydział dostał
jakieś nowe obowiązki uzasadniające tworzenie dodatkowego
stanowiska urzędniczego? Jakie
jest uzasadnienie ponoszenia
przez urząd kosztów zatrudnienia kolejnego urzędnika? Na te
pytania wysłane do Starostwa do
dnia wydania gazety nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Adam Piotrowski

12 stycznia 2017
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(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

Kolejne stanowiska jak grzyby po deszczu
Podczas śledzenia zmian zakładki o ogłoszeniach o pracy w
Starostwie znaleźliśmy ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego.
Po kliknięciu na zakładkę tego
wydziału nie znaleźliśmy jednak
żadnego wakatu. Jego szefem
jest obecnie Skarbnik Powiatu.

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

!!

!
N
O

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
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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Lekarz medycyny estetycznej
Diagnoza, BOTOKS

Tel. 505 090 305
Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Konkurs Świąteczno - Noworoczny
zwyciężyła
Monika Hartman
Gratulujemy :)

Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie rzęs,
stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure

Tel. 515 285 513

UWAGA - konkurs PRZEKROJU LOKALNEGO
z okazji

Do wygrania:

5

urządzenie
wielofunkcyjne
HP ADVANTAGE 2136

(drukarka, skaner, kopiarka)

- lecia istnienia!

2 x podwójne wejściówki na
dwa dni koncertów w ramach
festiwalu Rock’n’Beer Fest
w Sulęcinie (3, 4 luty)

10 x kubek z logo
Przekroju Lokalnego

(wystąpią m.in. Kobranocka, Sztywny pal Azji,
Róże Eurpy, 5 Rano)
Zasady konkursu: Wytnij kupon, odpowiedz na jedno pytanie, wpisz swoje dane i dostarcz lub wyślij kupon do redakcji Przekroju Lokalnego ul. Kilińskiego 9/lok.1,
69-200 Sulęcin. W ramach konkursu odbędą się dwa losowania. Pierwsze 31 stycznia 2017 r., na którym zostaną rozlosowane dwa podwójne zaproszenia na festiwal Rock’n’Beer Fest oraz pięć kubków z logo Przekroju. Drugie losowanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. Na nim zostanie wylosowany zwycięzca urządzenia wielofunkcyjnego HP Advantage 2136 oraz pozostałych kubków. UWAGA! Kupony z pierwszego losowania będą uczestniczyły również w drugim losowaniu (zostaną
z powrotem wrzucone do słoja). Nagrania z losowań będą dostępne na naszym profilu facebookowym. Zwycięzców powiadomimy telefonicznie. Powodzenia :)

Imię i nazwisko: .............................................

Pytanie: Ile wydawanych jest mutacji Przekroju Lokalnego?

Telefon:..........................................................

........................................................................................
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Niegdyś znany zakład, dziś...
W Sulęcinie, jeszcze za Niemca,
jak zwykło się mówić, był zakład
elektryczny wybudowany przez
inż. Carla Kajzera, rodowitego
mieszkańca Glisna. W tamtym
czasie funkcjonował i przynosił
profity. Wojna, zdobycie regionu przez Rosjan, znana forma
grabieży przez tych ostatnich,
doprowadziła do niemalże całkowitego zniszczenia obiektu.
Gdy polscy osadnicy przystąpili
do odbudowy zakładu, mieli jeden cel – uruchomić produkcję,
pomimo braku niemalże wszystkiego, za wyjątkiem zapału i chęci do pracy.
Dziś, po okresie prosperity w
PRL-u, pozostały ruiny i wspomnienia. Przykre wspomnienia.
Leszek Łuczyński i Bogusław
Szydlowski nie potrafią, pomimo wieku, przejść obojętnie
wobec świadomej dewastacji
fabryki. Świadomej, bowiem kolejni włodarze miasta nie zrobili
nic, lub prawie nic, aby zapobiec
likwidacji.
Jeden z moich rozmówców
mieszka w Sulęcinie od 1945 r.,
drugi nieco później przybył tutaj.
Jako elektryk był jednym z uruchamiających zakład, noszący
wówczas nazwę zakładu elek-

trycznego. Rosjanie poniemiecki zakład, czyli zdobyczny potraktowali jak „trafiejny”. Nawet
wyłączniki prądu, wyrywali ze
ścian, o zabraniu maszyn z działu hamowni czy z nawijalni silników już nie wspominam. Produkcja silników elektrycznych
okazała się mrzonką. W latach
50.tych ubiegłego stulecia była
to Sulęcińska Fabryka Sprzętu
Rolniczego. Produkowano m.in.
śrutowniki, sortowniki do ziemniaków, wały do rozbijania gleby,
kombajny do buraków (KB1F),
pompy do czyszczenia osadników i kutry masarskie. Później
stały się Zakładami Mechanicznymi Ursus. W miarę sytuacja
była stabilna. Zamówienia były
realizowane na bieżąco.
Walec solidarnościowy „wymiótł” fachowców. Nastąpiły
przemiany. Zgodnie z fachowym
przewidywaniem dyrektora Zygmunta Koziary powinno uporządkować się system zatrudnienia, adekwatny do wymuszonej
prawem rynku reorganizacji
produkcji. „Politykierstwo” czy
zbytnia pewność związkowych
tuzów wzięła górę. Pracowało
wówczas ponad 1300 ludzi. Odlewnia była jedną z wiodących

w kraju. Zamówienia były także
z zagranicy. Nowym szefem zakładu został Zdzisław Szypura.
Tenże ściągnął swoich na kierownicze stanowiska łącznie z
księgową. Nastąpiły „chude” lata.
Zaczęło brakować pieniędzy na
koks, surówkę z huty, energię
elektryczną... Kolejni zleceniodawcy rezygnowali z kontraktów. Zakład chylił się ku upadkowi.
Miasto za długi przejęło zakład
z całym majątkiem. Były m.in.
dwa hotele robotnicze, stołówka
pracownicza, ośrodek wczasowy
nad morzem, ośrodek zdrowia
i oczywiście Fundusz Zakładowy. Próby sprzedaży całości nie
powiodły się. Podział na parcele
pozwolił uzyskać pewne środki.
Jednakże było to za mało, aby
spłacić udziałowców. Kolejne
zmiany administracyjne i sprawa
się rozmyła. A obiekt... ruina. Syndyk stara się zbyć to, co jeszcze
można spieniężyć. Ponoć stara
się. Boli to moich rozmówców.
Przemiany społeczno-polityczne doprowadziły do likwidacji
miejsc pracy. Dawni aktywiści
„S” umieli się ustawić, a prości
robotnicy... Życie pisze różne
scenariusze, bo i proza życia jest

chwilami okrutna. Serce boli - jak
mówią moi rozmówcy. I mają
niewątpliwie rację. Czy ktoś to
doceni? Nie mnie wyrokować.
Historycy sucho przedstawią fakty, bo taka ich rola. Nikt jednak
nie zweryfikuje sumienia daw-

nych decydentów jak i żalu byłych pracowników.
Tekst: L. Malinowski
Foto. A. Piotrowski

Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” –
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni
do pracy na stanowisku:

Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Słubice
Opis stanowiska:
•
•

Obsługę maszyny pakującej
Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
• wykształcenie min. podstawowe,
• mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
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LUBNIEWICE / KRAJ

“Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” w Lubniewicach
27 stycznia do kin wchodzi film opowiadający historię Michaliny Wisłockiej - kobiety, która dokonała niemożliwego, szeroko otwierając drzwi
polskich sypialni. Część zdjęć do tej produkcji realizowano w Lubniewicach, gdzie Michalina Wisłocka (w tej roli Magdalena Boczarska)
poznała miłość swojego życia, Jurka (Eryk Lubos). Już dziś możemy zobaczyć galerię zdjęć z planu filmowego z Lubniewic.
Lubniewice to jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem,
z jeziorami Lubniewsko, Krajnik
i Lubiąż oraz pałacykiem z XVIII
w., a także neorenesansowym
zamkiem z przepiękną neogotycką wieżą widokową. W Lubniewicach otworzono w 2012
roku Park Miłości, nazwany tak
dla uczczenia Michaliny Wisłockiej, W parku można zwiedzać
piękne rzeźby, nawiązujące do
erotyki, przejść się Mostkiem Miłości i zawiesić na nim karteczkę
ze swoimi marzeniami. Zdjęcia
powstały w zespole pałacowo
– zamkowym Książąt Lubomirskich, dzięki uprzejmości Jana
Lubomirskiego – Lanckorońskie-

go, prezesa Fundacji Książąt Lubomirskich.
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” to filmowa
opowieść o uznanej lekarce oraz
autorce najpopularniejszej w
Polsce książki o miłości. „Sztuka
kochania” wyprzedała się w zaskakującym tempie, stając się
absolutnym bestsellerem. Przez
lata sprzedana została w 7 mln
egzemplarzy, czym pobiła nie
tylko nakład „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza, lecz także
Biblii. Wisłocka rozprawiając się z
konserwatywnymi stereotypami
i wszechobecną ignorancją, zrewolucjonizowała życie seksualne
całego kraju. Wszystko za pomo-

cą jednej książki.
Na ekranie zobaczymy wielu
wybitnych polskich aktorów. W
rolę Stacha Wisłockiego, męża lekarki, wciela się Piotr Adamczyk,
jej wielką miłość, Jurka, gra Eryk
Lubos, przyjaciółkę, Wandę - Justyna Wasilewska. W filmie wy-

stępują również Danuta Stenka,
Karolina Gruszka, Borys Szyc,
Wojciech Mecwaldowski, Arkadiusz Jakubik oraz Artur Barciś.
Scenariusz
filmu
napisał
Krzysztof Rak, który został uhonorowany wieloma nagrodami
za scenariusz „Bogów“. Za zdjęcia

odpowiadał Michał Sobociński,
natomiast producentami filmu są
Krzysztof Terej oraz Piotr Woźniak-Starak, twórcy spektakularnego sukcesu „Bogów”.
Red.

SULĘCIN / WĘDRZYN

SULĘCIN

Finał konkursu plastycznego
„Mój przyjaciel strażak”

Molex sprawił super prezent
dla dzieci z Domu Dziecka

19 grudnia 2016r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się podsumowanie kolejnej
edycji konkursu plastycznego
skierowanego do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z
województwa lubuskiego. Na
tegoroczny konkurs pt. ”Mój
przyjaciel strażak” wpłynęło
ponad 300 prac. Komisja konkursowa po raz drugi nagrodziła pracę uczennicy Szkoły
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie, Karoliny Jakóbczak, która w tym roku
uplasowała się na I miejscu w
kategorii uczniów klas IV-VI.
Wręczając nagrody zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach Lubuski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st.
bryg. Sławomir Klusek, podziękował im, że w swoich pracach
przedstawili, na czym polega
trudny zawód strażaka, ukazując w nich również szacunek do
ich pracy.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili również m.in.
pan Krzysztof Swaryczewski –
artysta plastyk z gorzowskiego
Liceum Plastycznego oraz członkowie komisji konkursowej pod
przewodnictwem bryg. Jarosława Korzeniewskiego – zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Podsumowaniem
konkursu było symboliczne wcielenie

dzieci w szeregi Straży Pożarnej.
Każdy z uczestników otrzymał
hełm strażacki. Radość wszystkich nagrodzonych była ogromna.
J.J.

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

Niecodzienny prezent dla wychowanków Domu Dziecka w
Sulęcinie sprawiła firma Molex z
Sulęcina. Dzieci mogły „poszaleć”
na terenie Term Maltańskich w
Poznaniu. - Był to dla dzieciaków
świetny prezent mikołajkowo-

świąteczny i super frajda, za którą
dziękujemy – mówi Anna Krawczyk, placówki.
Tekst Ryszard Waldun
Foto Anna Krawczyk

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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ROZMOWA PRZEKROJU

„Mamy fantastyczną kadrę i pozytywny odbiór…”
Rozmowa z Jackiem Filipkiem, stażem młodym dyrektorem Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Po roku czasu pełnienia tej funkcji warto zapytać
o dokonania i plany.
LM – Wewnątrz budynku,
w którym się znajdujemy
trwają prace...
JF – Nie są to prace stricte
remontowe, raczej lifting
pomieszczeń, choć chwilami wygląda to na zaawansowane prace remontowe.
Pomieszczenia na piętrze
wymagały
odświeżenia.
Coraz więcej mieszkańców
jest zainteresowanych naszą działalnością. Nie ukrywam, że mamy też obecnie
większe możliwości. Ponieważ przewija się tutaj masa
ludzi, to i ten skromne odświeżenie pomieszczeń jest
jak najbardziej wskazane.
LM – Wszystko jednak
wiąże się z możliwościami finansowymi placówki.
JF – Budżet jest taki, a nie
inny, jednak potrafimy
wspólnie go właściwie wykorzystać. Nie ukrywam
jednak, że powinien być
większy. Wiele naszych
działań jest na zasadzie
wkładu własnego. Instruktorzy czują, że coś konkretnego jest potrzebna, a akurat tego nie ma w planach
zakupu, więc robią to sami.
Większy budżet to większa
oferta imprez kulturalnych.
Artyści z tzw. górnej półki, technika zabezpieczeń,
itd. itp. wymaga kosztów.
Z piasku bicza się nie ukręci. Odbiorca masowy ma
wymagania i to jest zrozumiałe. Istnieje forma pozyskiwania środków z różnych
funduszy na realizację konkretnych projektów i w tym
temacie trzeba trzymać
rękę na pulsie i stale śledzić
choćby internet. Potrzebny
jest jednak wkład własny i
tutaj zaczynają się przysłowiowe schody.
LM – Pracownik merytoryczny, instruktor czy nawet bibliotekarka, musi
być w pewnym sensie
pasjonatem, nigdy zaś
urzędnikiem na etacie.
JF – Oczywiście. I u nas tak
jest. Dzięki nim, ich zaangażowaniu wrosła zdecydowanie pozytywna opinia
o naszej pracy, co widać
szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nie ma u
nas zatrudnionych z przypadku. Ja sam wywodzę się
z grupy instruktorów tu pracujących. Zasadniczo prym
wiodą sekcje – plastyczna,

taneczna, muzyczna, teatralna. Prężnie działa klub
u BULKA, imprezy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród różnych
grup wiekowych. Na nasze wydarzenia przychodzą całe rodziny i dobrze
się bawią. Biblioteka jest
miejscem w którym co raz
więcej się dzieje dla dzieci i
dorosłych. To np. czytanie
na dywanie czy wieczory z
poezją nie tylko śpiewaną.
LM – Czy ośrodek prowadzi też imprezy kameralne, dla kilkunastu osób?
JF – Właśnie w Klubie u
Bulka takie spotkania mają
sens i to jest realizowane.
Poezja, kabarety, spotkania
z ciekawymi ludźmi kultury
np. tak jak ostatnio spotkanie z Panem Arturem
Andrusem. To ma sens i jest
bardzo przychylnie odbierane.
LM – Widać waszą działalność poza ośrodkiem...
JF – Nie zamykamy się wewnątrz. Imprezy plenerowe
dla miasta ściągają masę
odbiorców. Jeżeli czujemy,
że koncert może być biletowany, to go robimy. Najczęściej jednak jest impreza
otwarta. Współpracujemy
w ramach sieci lubuskich
ośrodków
kulturalnych.
Bardzo chwalę sobie współpracę z ośrodkami kultury w
Lubniewicach, Krzeszycach,
Przytocznej i innymi ośrodkami kultury w regionie. Dobrze układa się współpraca
z Regionalnym Centrum
Animacji Kultury w Zielonej
Górze oraz lokalnymi stowarzyszeniami, firmami i
grupami nie formalnymi.
LM – Minął rok na stanowisku. Porażki i sukcesy...
JF – Trudno nazwać porażką stan naszej sali widowiskowej,
konkretnie
płaskie podłoże widowni.
Sala może pomieścić 300
osób. Ciężko coś dobrze dojrzeć z poziomu w ostatnich
rzędach. Zakup podestów
powinien sprawę rozwiązać i taki zakup planujemy.
Podobnie jest z termoizolacją budynku. To są problemy techniczne, które
bez wsparcia miasta nie
rozwiążemy. Jeśli chodzi o
sprawy związane z szeroko
pojętą kulturą, to w czasie

Dni Sulęcina z powodu padającego deszczu musieliśmy plenerową imprezę
w trybie nagłym przenosić
pod dach. Sukcesy... hm...

skoro się zwykło mawiać,
że sukces ma wielu ojców,
to wszyscy pracując zrealizowaliśmy zaplanowane
przedsięwzięcia. Mam fan-

tastyczną kadrę a mieszkańcy Sulęcina pozytywnie
dostrzegli nasze działania.
Mamy grupę taneczną,
Trans, który udało się ściągnąć do nas. Jest przed naszą młodzieżą szansa na
sukces. Musieliśmy nawet
zrobić dodatkowy nabór
do sekcji z uwagi na bardzo
duże zainteresowanie. Koncerty, festiwale, spotkania,
przeglądy i inne wydarzenia ich trafność i wspaniały
odbiór jest naszym sukcesem.
LM – Marzenia...
JF – Prywatnie chciałbym
odbyć wycieczkę dookoła

świata. Jako szef instytucji
kultury chciałbym bardziej
rozbujać działalność i dokonać remontu części dobudowanej w latach 70.tych
ubiegłego wieku, położyć
elewację, wymienić pokrycie dachowe. Dyrektor to
menadżer i animator kultury. Trudno określić znaczenie wiodące. Jeżeli nauczyliśmy się wsłuchać w miasto,
oczekiwałbym aby miasto
wspomagało nas w wielu
inicjatywach. Mecenat kulturalny byłby mile widziany.
Rozmawiał
Lech Malinowski

SŁOŃSK / OWNICE

10 tysięcy na rehabilitację i leczenie Mikołaja ze Słońska
10 grudnia br. Koło łowieckie „ Dzik” ze Słońska było organizatorem wieczoru kolęd podczas którego zbierano środki finansowe na
leczenie i rehabilitację Mikołaja Wysoczańskiego ze Słońska.
Podczas aukcji można
było wylicytować między
innymi: gadżety od Prezydenta RP, plecaki, piłki
i inne rzeczy przekazane
przez PZPN i prezesa Zbigniewa Bońka, oraz inne
rzeczy, które rozchodziły
się jak ciepłe bułeczki.

Zarówno
Franciszek
Jamniuk, główny organizator koncertu, jak i
Monika Butrym, mama
Mikołajka są zadowoleni z
efektów zbiórki pieniędzy.
Na konto wpłynęło 10 tysięcy złotych.
Ryszard Waldun
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Wigilia emerytowanych nauczycieli
Sekcja Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulęcinie, której przewodniczącym jest Tadeusz Kazimierczak, z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia,
była organizatorem uroczystości
wigilijnej. W trakcie spotkania
emerytowani nauczyciele sulęcińskich szkół podstawowych,
średnich i zawodowych łamali
się opłatkiem i składali wzajemne życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu uczestniczył

burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz przewodniczący Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Sulęcinie Zbigniew
Dauksza.
- Czuję się zaszczyconym, że
mogę przebywać w gronie pedagogów, których jestem również
wychowankiem. Spotkaliśmy się
w przeddzień zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku. Z tej okazji życzę
państwu pogodnych i zdrowych
świąt w gronie rodzinnym i wśród

najbliższych. Niechaj Nowy Rok,
przyniesie państwu wiele satysfakcji i czynnego odpoczynku,
na który Państwo zasługujecie
z pełnym szacunkiem. To dzięki
wam, wielu z nas młodszych stażem nauczycieli brało przykład,
jak być dobrym pedagogiem i
wychowawcą młodego pokolenia
– powiedział podczas spotkania
burmistrz Dariusz Ejchart.

Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą
Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat,
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

KASJERA
Miejsce pracy: Plac Poboru Opłat Tarnawa, Stacja Poboru Opłat Torzym (woj. lubuskie)
Zakres obowiązków:
pobór opłaty za przejazd Autostradą A2 w wysokości określonej w obowiązującym

cenniku,

klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na
Autostradzie A2,

rozliczanie zrealizowanego utargu.
Wymagania:

wykształcenie średnie, ewentualnie zawodowe,

doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów,

wysoka kultura osobista

umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

gotowość do pracy zmianowej, w tym nocnej.
Podstawa zatrudnienia: umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
Oferujemy:

zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

dobre warunki wynagrodzenia,

prywatną opiekę lekarską,

bogate świadczenia socjalne - dofinansowanie wypoczynku (gruszka),
dofinansowanie kosztu kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony
świąteczne, zapomogi, dofinansowanie kart MultiSport),

pracowniczy program emerytalny,

przyjazne środowisko pracy.
Pisemne oferty (cv) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów zatrudnienia
o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy (CV) dla potrzeb aktualnie prowadzonych jak również
przyszłych procesów
rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

prosimy składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta PPO Tarnawa, w sekretariacie Obwodu
Utrzymania Autostrady Ilanka w Torzymiu lub elektronicznie na adres: kadry@aesa.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Maciek Barden
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Wigilijne spotkanie w kniei
Polowanie wigilijne to jedna z najstarszych tradycji polskiego łowiectwa. W każdym
kole łowieckim, to bardzo ważne wydarzenie ma szczególną oprawę i jest okazją do spotkania się z bracią myśliwską i złożenia sobie świątecznych życzeń. Nie
inaczej było w KŁ Tumak z Ośna Lubuskiego podczas polowania wigilijnego w
deszczowy i mglisty dzień 18 grudnia.
Na zbiórce stawiło się 21 polujących myśliwych (w tym jeden
gość). Do naganki stanęło 5 osób
i 8 psów. Wszystkich przywitał
prowadzący polowanie Wojciech Mazurczak (pomagał mu
kolega Paweł Ciechanowicz),
po czym przypomniał o względach bezpieczeństwa i zapoznał
z regulaminem. Myśliwi mogli
tego dnia polować na dziki, łanie,
drapieżniki i gęsi. Do strzału był
też jeden byk jelenia III klasy. Po
rozlosowaniu stanowisk myśliwi
udali się na miejsce pierwszego
pędzenia. Początek polowania,
„Apel na łowy” ogłosiło trzech
sygnalistów.
W pierwszym miocie pokazały się pierwsze dziki i padły
pierwsze pudła. Na niebie pojawiły się też gęsi. W kolejnym
miocie na „Lipence” św. Hubert
okazał się bardziej łaskawy. Dzięki ciężkiej pracy naganki z
trzcin wychylił się spory dzik

„przelatek”. Chwila zawahania
zwierza wystarczyła myśliwemu,
by oddać pewny i celny strzał,
który położył dzika na miejscu.
Wcześniej ten sam odyńczyk pokazał się na innym stanowisku,
ale spłoszony prawdopodobnie
białym ubiorem nieopatrznego
stażysty towarzyszącego myśliwemu szybko dał nogę z powrotem do trzcin. Tego dnia jednak
dzik dostał „ostatni kęs” do pyska
a myśliwy Paweł Ciechanowicz
za pewną rękę otrzymał „złom”
do przyozdobienia kapelusza.
W kolejnych miotach bardzo
sprawnie i szybko organizowanych przez prowadzących myśliwi mieli kolejne spotkania ze zwierzyną. – Wyszły na
mnie cztery piękne byki. Samo ich
zobaczenie zalicza polowanie do
udanych – mówi zadowolony kolega Józef Cieśla.
Około 15-stej polowanie się
zakończyło i jego uczestnicy

udali się do Stanicy Myśliwskiej.
Wojciech Mazurczak podziękował myśliwym za bezpieczne
polowanie, nagance za wykonaną pracę i poprosił sygnalistów o zagranie sygnałów „jeleń
na pokocie”, „sarna na pokocie”
i „dzik na pokocie”. Z uwagi na
szczególne spotkanie sygnaliści
odegrali również „Darz Bór”. Nastąpiła dekoracja króla polowania, którym za strzeloną łanię jelenia został Walerian Wyszyński i
wicekróla Pawła Ciechanowicza.
Po
honorach
oddanych
myśliwym i zwierzynie życzenia świąteczne zebranym
złożył prezes Koła Wojciech
Poluszyński. Wszyscy połamali
się opłatkiem, życzyli sobie dużo
zdrowia i by św. Hubert był łaskawy. Na koniec na strudzonych
uczestników polowania czekał
pyszny czerwony barszcz, pierogi i śledzik.
SAM

Paweł Ciechanowicz otrzymuje „złom”

Gratulacje dla Waleriana Wyszyńskiego - króla polowania

SULĘCIN

Gdy północ nadchodzi – Wigilia miejska
Przez kilka godzin sulęciński rynek zamienił się w wielką śpiewającą kolędy estradę oraz przedświąteczny
jarmark bożonarodzeniowy z wyrobami naszych twórców ludowych i rękodzieła.
Wigilia miejska jest jedną z kluczowych
imprez organizowanych przez Urząd Miejski przy współpracy i wsparciu pracowników jednostek organizacyjnych gminy
oraz sulęcińskich pracodawców.
Od wielu lat mieszkańcy uczestniczą
w spotkaniu wigilijnym na rynku, które
przyciąga ze względu na swoją specyfikę zbliżających się świąt. Otwarcia dokonał burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart,
przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew
Szczepański oraz proboszcz Parafii Sulęcin ks. Piotr Mazurek. Harcerze Komendy
Hufca w Sulęcinie przekazali przedstawicielom samorządowym oraz księdzu
proboszczowi i mieszkańcom, światełko
bożonarodzeniowe, wraz z życzeniami, do
których dołączyli się również burmistrz
Sulęcina, przewodniczący Rady Miejskiej
oraz ksiądz proboszcz.
Na estradzie świąteczne kolędy zaprezentowali nasi najmłodsi mieszkańcy
miasta z przedszkola nr 1 i nr 2, jak również młodzież i nauczyciele gimnazjum,
chór „Biały Orzeł” pod batutą Zbigniewa
Chomickiego, soliści Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem instruktora Waldemara Handzelewicza oraz solista Maciek Barden,
który kolędą „Gdy północ nadchodzi”,
specjalnie napisaną na tę okazję, rozpo-

Gdy północ nadchodzi – pierwsza w
historii miasta sulęcińska kolęda
Muzyka i tekst: Maciek Barden

Popatrz jak to miło, ilu nas przybyło,
W miejsce, które znane jest od lat,
Wszyscy wyszli z domów, by nie po kryjomu, /BIS
Śpiewać by usłyszał cały świat.
Święta się zbliżają, ludzie się kochają,
Noc zapali cały gwiezdny raj,
Pośród ciemnej nocy, patrzy w nasze oczy,
/BIS
Jedna wśród miliona innych gwiazd.
Ref: Raz w roku są rodzinne święta,
O których każdy z nas pamięta,
Więc przytul się, życzenia złóż, /BIS
A śnieg zasypie troski już.
Niczym przy kominku w sulęcińskim rynku,
Płonie w naszych sercach, miłość w nas,
Choinka się świeci, radują się dzieci, /BIS
Pora witać ten świąteczny czas.

czął wspólne kolędowanie razem z mieszkańcami. Wigilia, to również potrawy,
którymi częstowali mieszkańców pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
pracownicy Przedszkola nr 1 im. Małego
Przyrodnika w Sulęcinie. Koordynatorem
spotkania był Sulęciński Ośrodek Kultury, a konferansjerem Teresa Masztalerz,
instruktor domu kultury. Więcej zdjęć na
stronie www.sulecin.pl.
Maciek Barden

Razem z marzeniami, razem z życzeniami,
Szczęście wszystkim niesie dziś ta noc,
Gdy północ nadchodzi, zbawca się narodzi, /BIS
Pokój niesie dziś każdemu z nas.
Ref: Raz w roku są rodzinne święta,
O których każdy z nas pamięta,
Więc przytul się, życzenia złóż, /BIS
A śnieg zasypie troski już.
Sulęcin, dnia 18 grudnia 2016 roku.
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Niebawem benefis...
Stanisława Sulińskiego zna
wielu, nie tylko mieszkańców
Sulęcina i okolic. Jest artystą
tworzącym rzeźby w drewnie
i piaskowcu. Wiele jego prac
można podziwiać w przestrzeni
publicznej. Są nimi m.in. płaskorzeźby wykonane w blasze
miedzianej zdobiące drzwi kościoła w Torzymiu, kapliczki w
sulęcińskim szpitalu, finezyjne
okucia drzwiczek tabernakulum
w świątyniach sulęcińskiego dekanatu, tablice pamiątkowe wykute w mosiądzu czy miedzi w
miejscowych szkołach różnych
typów. Jego dziełem jest pomnik
Sybiraków, także tablica na głazie upamiętniającym 750. lecie
Sulęcina i tablice związane z
otwarciem Centrum Współpracy

Polsko-Niemieckiej w dawnym
Domu Joannitów. Wiele wystaw
indywidualnych i zbiorowych
zawiera historię jego twórczości.
Niegdyś ślusarz, kierownik
warsztatów i grup wiertniczych,
nauczyciel zawodu, instruktor
terapeuta w Warsztatach Terapii
Zajęciowej, absolwent Studium
Nauczycielskiego – dziś jest na
emeryturze. Tworzy jednak nadal. To jest jego pasja życiowa.
Czasami pisze wiersze. Za swoją
twórczość wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W 2011 r.
otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Ojciec twórcy był kowalem z
zawodu. Pracował przy naprawie
torów kolejowych, bądź przekuwaniu ich na rozstaw dopaso-

wany do rosyjskich
transportów wojennych
kierujących
się ku frontowi. I tak
dotarł do Sulęcina i
tutaj pozostał ściągnąwszy rodzinę.
Co zainspirowało
do rzeźbienia? – Być
może mam to po
dziadku – mówi S. Suliński – Potrafił on samodzielnie wykonywać instrumenty. Moja pierwsza
rzeźba była wykonana w metalu
w 1961 r. na podstawie rysunków.
Potem zabrałem się do pracy w
marmurze. Podjąłem się pracy w
trudnym materiale. Byłem pierwszy w Sulęcinie, który tworzył. Brak
kontaktów z podobnymi twórcami zmuszał mnie wobec braku

opinii fachowców do szczególnej
pracy nad swoim warsztatem. Dostrzeżono to i zostałem członkiem
Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze i Klubu Pracy
Twórczej „Formaty” w Świebodzinie. Prace mniejszego formatu powstawały w piwnicy, która
pełniła rolę warsztatu. Większe
formy powstawały na działce. Nie
istotne jest gdzie się tworzy, waż-
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ne jaki jest efekt końcowy. Wiele
prac powstało podczas plenerów.
Dla każdego twórcy nie obca jest
metoda prób i błędów. Metal, różne gatunki drewna i kamienia są
moimi materiałami do plastycznej
obróbki.
Zapowiadany na 17 lutego
benefis zapowiada się interesująco. Ciekawe kogo, dobrym
zwyczajem, artysta mający już,
a może dopiero 73 lata, zaprosi
do wspólnych wspomnień. Benefis zwiastuje koniec, ale artysta nigdy nie schodzi ze sceny.
Tworzy do końca. Szkoda, że
znany i ceniony twórca nie ma
swym dorobku katalogu swoich
prac, a przecież wiele z nich jest
prezentowanych w Wielkopolsce
również w zbiorach prywatnych
w Holandii, Niemczech, Francji,
Czechach i Kanadzie.
L. Malinowski

SULĘCIN

Boże Narodzenie w wydaniu ekologicznym
Koniec listopada i grudzień to
czas świątecznych przygotowań:
tworzenie ozdób bożonarodzeniowych, przygotowywanie potraw wigilijnych, kolędowanie.
Te wydarzenia i towarzysząca im
niepowtarzalna atmosfera nie
omijają naszej szkoły – tradycją
stają się święta w wersji eko.
W listopadzie ogłoszono szkolny konkurs ph. „Eko Gwiazda”.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie w dowolnym formacie i rozmiarze ozdoby – gwiazdy, z wykorzystaniem
surowców wtórnych i naturalnych. Prace można było przygotować indywidualnie lub zespołowo. Pomysłom nie było końca.
Uczniowie pod czujnym okiem

swoich wychowawców przygotowali 17 prac, spośród których
z wielkim trudem jury wyłoniło
trzy zwycięskie prace (ex aequo
pierwsze miejsca):
- klasa I-II SP ZET;
- Dariusz Kaczorowski – klasa
I gimnazjum ZET;
- Arkadiusz Gap – klasa I gimnazjum ZET, nauczanie indywidualne.
Przyznano także dwa wyróżnienia:
- Kamila Szachniewicz – klasa
I-III SPdP;
- Konrad Kowalczyk – klasa III
gimnazjum ZET.
Zwycięskie gwiazdy wykonano z korków, gazet, drutu, starej
muliny, zużytych płyt CD, sznur-

ka i guzików. Laureaci konkursu
otrzymali edukacyjne upominki: gry, puzzle oraz zestawy doświadczalne.
Drugim istotnym wydarzeniem przedświątecznym był
udział uczniów klas gimnazjalnych: Klaudii Dąbrowskiej,
Karoliny Szwaczuk i Damiana
Bystrego w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Nasze rady
na odpady” zorganizowanym w
dniu 16.12.2016 r. przez Zespól
Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp.
Nasza drużyna przygotowana
przez nauczycielkę przedmiotów
przyrodniczych Agnieszkę Kogut-Szablewską stanęła przed
bojowym zadaniem: uczniowie
w pierwszej części konkursu

rozwiązywali test wiedzy z zakresu ekologii, a w drugiej części
przygotowali wianek bożonarodzeniowy z surowców wtórnych,
według własnej koncepcji. Ich
wysiłek, zaangażowanie oraz wy-

smakowany gust zaowocowały
zajęciem I miejsca. Uczniowie
otrzymali dyplom oraz upominki
i podtrzymali kilkuletnią tradycję
laureatów tegoż konkursu.
Agnieszka Kogut-Szablewska
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„Dobrzy aniołowie podarowali nam nowe życie”
18 grudnia 2016 r. w Ownicach w gminie Słońsk po sprawnym remoncie oddano
do użytku dom Urszuli Januszewskiej oraz jej niepełnosprawnej córki Karoliny.
Remont domu trwał od września, po tym jak padające deszcze spowodowały, że dach zaczął przeciekać ,a sufit płatami
odpadał prosto na głowy lokatorów. Sprawą mieszkanek Ownic
jako pierwszy zainteresował się
miejscowy sołtys Franciszek
Jamniuk. Wraz z przyjaciółmi,
członkami Koła Myśliwskiego
„Dzik” ze Słońska, żołnierzami
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza,
więźniami z Zakładu Karnego w
Słońsku oraz współpracownikami Franciszka Jamniuka postawili sobie za sprawę priorytetową,
aby tegoroczne święta i zimę
obie panie spędziły w wyremontowanym domu .
Przez kilka miesięcy dom Januszewskich był wielkim placem
budowy. - Żołnierze uwijali się jak
mrówki- mówi Urszula Januszewska. 23- letnia niepełnosprawna
Karolina miała łzy w oczach kiedy odbierała z mamą klucze do
ich praktycznie nowego domu.
Wśród osób które pomagały
w remoncie obie panie szczególnie wymieniają kilka najbar-

„Chcesz żyć zdrowo ?- zrób
coś dla siebie”- spotkanie
z prof. Jackiem Kurzępą
4 stycznia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie gościliśmy prof. Jacka Kurzępę - socjologa, naukowca, wykładowcę
akademickiego, badacza patologii młodzieży, autora książek.
Ciekawy wykład dotykający
problemów współczesnej młodzieży, sposobów radzenia sobie
w trudnych sytuacjach, rozwijania osobowości i kształtowania
charakteru, poprowadzony przez
pana profesora z wielkim wyczuciem i empatią, spotkał się z go-

dziej zaangażowanych: sołtysa
Franciszka Jamniuka, Agnieszkę
Jamniuk, szefową koła Gospodyń Wiejskich z Ownic, Marka
Jankowskiego, dyrektora firmy
Stahl- Mont ze Słońska (nadzorującego cały remont w imieniu
sołtysa), Michała Piekarskiego i
Barbarę Bartek.
Gdyby podliczyć koszt całego
remontu domu z budową podjazdu dla niepełnosprawnej Karoliny oraz innymi wydatkami,

kwota zamknęła by się w 100
tysiącach.
Inicjatywa w Ownicach pokazuje, że są jeszcze ludzie, którym
nie jest obojętny los innych osób
potrzebujących pomocy. - Przy
tego typu akcjach nie myślimy o
kosztach, tylko, żeby zwyczajnie
wyciągnąć do osoby potrzebującej rękę i pomóc jej – mówi F.
Jamniuk.
Tekst i foto: Ryszard Waldun

rącym, entuzjastycznym przyjęciem. Gromkie brawa młodzieży
potwierdziły wielka wartość słów
naszego gościa i trafność podjętego tematu. Zarówno młodzież,
jak i dorośli wyszli ze spotkania z
przekonaniem, że zawsze warto
być kowalem swego losu, mądrze kierować swoim życiem,
czerpać z niego to co najlepsze,
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, odnaleźć siebie.
Karina Rogowska
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„Jedynka” wybrała władze

11 grudnia 2016 R., w Sali Kameralnej SOK w Sulęcinie, odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo - Wyborcze
Członków Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie. Zgromadzenie w drugim terminie otworzył prezes
Koła Ryszard Stachowiak, który
przywitał wędkarzy i zaproszonych gości. Przewodniczącym
Zgromadzenia wybrano Roberta Komorowskiego, a sekretarzem Leonida Żamojdę. Po
przyjęciu porządku i regulaminu
obrad wybrano komisje: mandatową, skrutacyjną, wyborczą
i uchwał i wniosków. Następnie,
po przedstawieniu sprawozdań
z działalności Zarządu Koła, Sądu
Koleżeńskiego, Sekcji Sportowo-turystycznej, Społecznej Straży
Rybackiej Powiatu Sulęcińskiego
oraz Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad
udzieleniem absolutorium dla
ustępującego Zarządu Koła. Absolutorium dla Zarządu zostało
uchwalone jednogłośnie. Po głosowaniu odbyła się dyskusja nad
sprawozdaniami, w której głos
zabrał kol. R. Stachowiak w sprawie wniosku o powołanie Grupy

Roboczej do organizacji przyszłorocznego jubileuszu 70-lecia
powstania naszego Koła. wystąpił również z prośbą do wędkarzy o pomoc w tworzeniu Kroniki
Koła.
Za najważniejsze osiągnięcia
w działalności Koła w 2016 roku
uznano:
• wyniki wędkarzy z Koła w klasyfikacji Mistrzostw Okręgu i
Grand Prix Okręgu, udział Sz.
Matelskiego w Mistrzostwach
Polski Juniorów
• wzrost zaangażowania wędkarzy w organizowanych przez
Koło zawodach i imprezach
wędkarskich,
• wzrost ilości zawodów wędkarskich, imprez dla dzieci i młodzieży, współpracę z Niemcami
i Nowym Tomyślem,
• działalność szkółki wędkarskiej.
Jeszcze przed przerwą w zebraniu wręczono dyplomy i nagrody w klasyfikacji Mistrzostw
Koła i Grand Prix Koła. Spławikowym Mistrzem Koła w kat. seniorzostał Czesław Szymański, kat.
junior - Szymon Matelski, kat.
kadet - Maksymilian Sobczak i

w kat. kobiet - Edyta Cichała.
Grand Prix Koła za 2016
kształtowało się następująco:
Kat. senior - 1. Sławomir Matelski, 2. Paweł Sobczak, 3. Ryszard Sekuła,
Kat. junior -1. Szymon Matelski,
2. Hubert Czewiuk
Kat. kadet- 1. Maksymilian Sobczak, 2. Wojtek Pulka, 3. Jakub
Kartawik
Kat. kobiety- 1. Edyta Cichała
Po przerwie przystąpiono do
wyborów prezesa Koła i organów
Władzy Koła na lata 2017-2020.
Prezesem Koła Walne Zgromadzenie na kolejną kadencję wybrało Ryszarda Stachowiaka
Członkami Zarządu zostali wybrani: T. Głowacki, G. Gregoryński, K. Gudacz, R. Komorowski,
K. Kuzajewski, G. Ludwiczak, S.
Matelski, A. Piotrowski, P. Radzi,
R. Sekuła, Ł. Skonieczny, S. Skorupski, P. Sobczak, W. Uller.
Członkami Komisji Rewizyjnej
zostali wybrani: J. Czaban, M.
Demczuk, J. Przybył, L. Żamojda
Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: P. Cichała, G.
Kabala, S. Sadowski, S. Matelski
Delegatami na Zjazd Okręgo-

wy zostali wybrani: R. Stachowiak
i S. Matelski.
Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie realizacji preliminarza budżetowego Koła i planu
pracy Zarządu na 2017 r. oraz szereg wniosków jako główne zadania Zarządu na rok 2017 - między
innymi: uchwała o dobrowolnych
składkach na zarybianie, harmonogram zawodów wędkarskich

Koła, wniosek o zasadach stosowania zanęt na j. Ostrowskim.
Powołano Grupę Roboczą do
organizacji 70-lecia powstania
Koła: R. Stachowiak, K. Gudacz,
R. Komorowski, K. Kuzajewski, L.
Siarka.
Tekst: R. Stachowiak
Foto. A. Piotrowski
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Serce na Dłoni
Prezesem Fundacji „Serce na Dłoni”, działającej na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego
jest Ewa Zdrowowicz-Kulik, mieszkanka Skwierzyny. Wielu czytelników naszego miesięcznika zna Ewę osobiście,
bowiem jest aktywna w życiu publicznym, a także politycznym naszego regionu.
Z reguły fundacje zakładane są
przez osoby dotknięte losem życia. Bezpośrednio lub pośrednio.
Powstawały z myślą o niesieniu
pomocy najbliższym lub obcym,
bo proza życia pisze różne scenariusze. W przypadku fundacji
„Serce na Dłoni” rzecz się miała
zgoła inaczej. – W swoim życiu
napatrzyłam się na wiele biedy i
chorób dotyczących ludzi całkowicie mi obcych – mówi Ewa Zdrowowicz-Kulik – Uważam, że trzeba
ludziom pomoc mając siłę i możliwości. Nie można stać z boku.
Było to bodajże 20 lat temu. Wcześniej byłam kuratorem rodzinnym,
potem wojewódzkim kuratorem
sądowym. Wówczas poznałam
cały przekrój rodzin. Biednych, patologicznych, schorowanych czy
rozbitych. Później pracowałam
jako konsultant w Wojewódzkim
Zespole Pomocy Społecznej. Przez
pięć lat poznałam wszystkie lubuskie domy pomocy społecznej,
konkretnie wszystko z ich funkcjonowaniem. Znowu obraz tragedii
lub dramatu. Wówczas postanowiłam w pracować w Fundacji Serce

na Dłoni, która założona została w
1992 r. Później wybrano mnie prezesem i tak jest do dzisiaj. Po drodze poznałam wielu pomocnych
mi ludzi, nie tylko wolontariuszy.
Fundacja Serce na Dłoni działa 25
lat. Jest równolatką z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Podstawą funkcjonowania fundacji są pozyskane środki i odpowiedni ich podział, a potrzeb jest
więcej niż wiele. Zarząd ma rozeznanie w terenie i ma programy
dotyczące konkretnych osób. Jeżeli zawodzi państwo, ludzie szukają innych możliwości, właśnie
w fundacjach. Każda niesiona
pomoc jest sukcesem. Środki gromadzone są na celowe rzeczy.
Pojawiają się sprawy niespodziewane, wówczas statut zezwala na
okazjonalną pomoc. Fundacja nie
bierze funduszy od samorządów
jak i rządu, tylko od darczyńców.
Nikt z członków Fundacji nie pobiera wynagrodzenia. Wszyscy
pracują całkowicie społecznie.
- Czasami zastanawiam się
czy jestem kobietą sukcesu? Na
swoją miarę na pewno tak. Mam

ukończone również studia terapeutyczne. Moje podstawowe
wykształcenie to ukończone studia pedagogiczne na Uniwersytecie Bydgoskim specjalność
kulturalno-oświatowa.
Studia
podyplomowe w Warszawie jedne na wydziale dziennikarstwa
i nauk politycznych UW, drugie
związane ze studium wiedzy o
problemach alkoholowych w
Instytucie Psychologii Zdrowia
. Jakby tego było mało, to ukończyłam zupełnie coś nie związanego z moją pracą społeczną,
mianowicie w Szczecinie ukończyłam na Politechnice Szczecińskiej Wydział Budownictwa
i Architektury kierunek wycena
nieruchomości. Dużo czytam,
książka i prasa, szczególnie lokalna jest moim przyjacielem. Lubię
podróżować i poznawać inne kultury i ludzi. Można nawet to nazwać swoistym głodem wiedzy.
- Gdzieś po drodze były odznaczenia państwowe i organizacyjne. M.in. odznaczono mnie
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną
Odznakę Zasłużonego dla Dobra

Niewidomych w Polsce, przyznano Odznakę Honorową Miasta
Gorzowa Wlkp. czy też wyróżniono tytułem „Lubuszanin Roku
2014” w powiecie międzyrzeckim. Żyję w starym domu pełnym rzeczy z poprzedniej epoki
zgromadzonych przez teściów.
Dziś cennych emocjonalnie. Mąż
Mieczysław jest mi niezwykle pomocny. Będąc lekarzem jest naszym konsultantem medycznym.
Mamy wolontariuszy prawników,
pedagogów, psychologów. Ufamy sobie nawzajem. Końcowe
decyzje podejmuje pięcioosobowy zarząd.
Fundacja dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla chorych
dzieci. Zbiera fundusze na niestandardowe zabiegi operacyjne.
Wśród dofinansowań jest m.in.
zakup busa dla osób niepełnosprawnych dla powiatu międzyrzeckiego, który służy również
Ośrodkowi Razem Raźniej, także
do dowozu osób niedowidzące
do specjalistycznego ośrodka
pod Poznaniem. Zakup sprzętu
specjalistycznego to także forma

działalności fundacji. Czasami są
organizowane bale charytatywne lub koncerty. Sukcesem była
pomoc dla tracącej wzrok uzdolnionej studentki grafiki komputerowej. Operacja wszczepienia
specjalnych soczewek ściągniętych z USA dla dziewczyny z
bardzo biednej rodziny z Gminy
Skwierzyna zwieńczona była sukcesem. Tutaj współpraca z burmistrzem Lesławem Hołownią była
wręcz idealna, co moja rozmówczyni szczególnie podkreśliła.
Często wdzięczne łzy szczęścia
równoważą się ze słowami podziękowań od osób czy opiekunów, którym Fundacja pomaga.
Tak było też przed minionymi
świętami Bożego Narodzenia,
gdy kupiła specjalistyczny sprzętu medyczny ratujący życie dla
jednej ze swoich podopiecznych
z Gorzowa Wlkp.
Lech Malinowski
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Cukrzyca – cichy zabójca
Cukrzyca typu 2 to najczęściej
występujący na świecie typ cukrzycy.
W Polsce choruje na nią ok. 3 mln ludzi,
z czego nawet 700 tys. nie jest tego świadoma. Wyróżnia się dwie przyczyny
cukrzycy typu 2: jedna to zaburzenie
wydzielania i/lub działania insuliny
(hormonu obniżającego poziom glukozy we krwi), druga to otyłość, będąca przyczyną zmniejszenia wrażliwości
organizmu na insulinę (insulinooporności). Cukrzyca jest chorobą postępującą, jej rozwój przebiega stopniowo. Na początku mamy do czynienia
z otyłością oraz genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem produkcji i/
lub wydzielania insuliny. Oznacza to,
że insulina jest produkowana przez
trzustkę, ale jej wydzielanie nie przebiega tak, jak u osoby zdrowej – wydzielana jest z opóźnieniem i dłużej niż
powinna. Na tym etapie glikemia (czyli
poziom glukozy we krwi) utrzymuje się
jeszcze w normie. Z kolei drugi czynnik
powodujący cukrzycę – otyłość – jest
przyczyną insulinooporności; trzustka, aby utrzymać stężenie glukozy we

krwi w normie, musi produkować coraz
więcej i więcej insuliny. Po kilku–kilkunastu latach takiego stanu komórki produkujące insulinę ulegają wyczerpaniu i zmniejszają ilość produkowanego hormonu.
Jest to okres, kiedy glikemie we krwi ulegają zwiększeniu – moment rozpoznania
cukrzycy typu 2. Cukrzyca typu 2 zwykle
dotyczy osób starszych, czasami nazywana jest nawet cukrzycą starczą, ale ze
względu na epidemię otyłości wiek zachorowania na cukrzycę typu 2 znacznie się
obniżył – nikogo już nie dziwi, że cukrzyca typu 2, która dawniej kojarzyła się ze
starszym wiekiem, obecnie występuje
coraz częściej u otyłych dzieci. Objawy
cukrzycy typu 2 rozwijają się stopniowo.
Należą do nich: nadmierne pragnienie,
oddawanie dużej ilości moczu, ogólne os-

łabienie i infekcje układu moczowo-płciowego. Należy pamiętać, że początkowo,
gdy glikemie nie są jeszcze bardzo
duże, objawów cukrzycy zwykle się nie
stwierdza. Dlatego należy okresowo
oznaczać stężenie glukozy na czczo
lub wykonywać test tolerancji glukozy,
zwłaszcza jeśli u chorego występują:
otyłość, nadciśnienie tętnicze i choroby serca, a w rodzinie notowano
przypadki cukrzycy. Leczenie cukrzycy
typu 2 na początku choroby zależy od
wielu czynników. Zwykle należy zacząć
od modyfikacji stylu życia (odpowiedniej
diety, regularnej aktywności fizycznej), a
w następnym etapie, jeśli te działania nie
odniosą skutku, wprowadza się leczenie
farmakologiczne. W leczeniu cukrzycy
typu 2 ogromne znaczenie ma zaangażowanie pacjenta w terapię – żaden lek
nie jest tak skuteczny, jak dieta i regularna
aktywność fizyczna. Dieta stosowana w
cukrzycy ma na celu zmniejszenie masy
ciała. Aktywność fizyczna jest bardzo wskazana, ale powinna być dostosowana
do możliwości danej osoby. Zaleca się
regularny wysiłek fizyczny. Najlepszy jest

szybki marsz – tzw. do zadyszki, najlepiej 30 minut codziennie lub przynajmniej 3 razy w tygodniu. Cukrzyca
prowadzi do rozwoju przewlekłych
powikłań – na świecie co kilka sekund
z powodu cukrzycy amputuje się stopę,
cukrzyca jest najczęstszą przyczyną ślepoty, najczęściej dializowani są chorzy
z powodu niewydolności nerek na tle
cukrzycowym, cukrzyca nasila również
rozwój miażdżycy prowadząc do jej
powikłań takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu. Każdy chory
na cukrzycę typu 2 powinien pozostawać pod opieką lekarza diabetologa i kontrolować glikemię za pomocą
glukometru. Chory powinien pamiętać
o corocznym badaniu okulistycznym
dna oka w kierunku retinopatii cukrzycowej, a także codziennie oglądać stopy
i dbać o ich higienę.

LEK.
Łukasz Piotrowski
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Jan III Sobieski „przywędrował”
do SOSW
5 stycznia przybyli do naszej szkoły na
żywą lekcję historii panowie z Agencji Widowisk Historycznych „Arkona” ze spektaklem „Jak to Sobieski pod Wiedniem
wojował”. Uczestniczyła w niej cała społeczność uczniowska. Goście zaproszeni
przez nauczycielkę historii – Wiolettę
Kaźmierczak wyposażeni w eksponaty
przybliżyli uczniom atmosferę dawnej
epoki. Panowie zaprezentowali pokaz
walki szablami „Odsiecz Wiednia”, aż było
słychać zgrzyt szabli i chrzęst zbroi. Spektakl przeplatany był opowiadaniem okraszonym dowcipem, tak aby uczniowie
dobrze się bawili, a jednocześnie zapoznali się z historią i ciekawostkami z okresu od połowy XVI do końca XVIII wieku
za panowania Stefana Batorego i Jana III

Sobieskiego. Uczniowie mogli bezpośrednio wczuć się w rolę szlachty, zakładając
szaty szlacheckie, a także elementy stroju
mieszkańców wsi. Goście zaprezentowali
sposób wybijania monet w mennicy Jana
III Sobieskiego. Mieli również okazję przymierzając pełną zbroję husarską i szablę,
zapoznać się z jej elementami oraz ciężarem. Dowiedzieli się o znaczeniu kolorów
oraz jakie kolory świadczyły o bogactwie
właściciela stroju. Na koniec goście pokazali broń – replikę pistoletu skałkowego
z XVII wieku połączoną z wystrzałem. Po
spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi uczniowie z wrażeniami i uśmiechem na twarzy
wracali na lekcje.
Wioletta Kaźmierczak

SULĘCIN

Wigilia w sołectwie Zarzyń
W wieczorze wigilijnym, jakie miał miejsce w Świetlicy Środowiskowej w Zarzyniu, uczestniczyli mieszkańcy sołectwa,
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich
Strażaków w Trzemesznie Teresa Mazur,
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Aldona Żuk z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęcinie oraz sołtys Mariusz Brodzikowski. Podczas spotkania, w wigilijnym
montażu słowno-muzycznym wystąpiły
dzieci, które na co dzień uczestniczą w za-

jęciach odbywających się w placówce.
Świąteczny wystrój sali oraz potrawy wigilijne przygotowane zgodnie z polską
tradycją, wykonali mieszkańcy. Spotkania
wigilijne przy wspólnie śpiewanych kolędach, składaniu życzeń, łamaniem i dzieleniem się opłatkiem oraz prezentach, które
otrzymują dzieci oraz uczestnicy wigilii, są
już wieloletnią tradycją Zarzynia.
Maciek Barden
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I Halowy Turniej Żaków Lubuskie Centrum Winiarstwa
o Puchar Burmistrza
Sulęcina
W hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Sulęcinie, odbył się I Halowy
Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar Burmistrza Sulęcina.
W turnieju wystąpiło sześć
drużyn z Drezdenka, Gorzowa,
Torzymia i Sulęcina.
Przez kilka godzin zebrani na
hali widzowie, mogli zobaczyć
przyszłych mistrzów futbolu,
wśród których znalazły się również dziewczynki, które swoją
formą, niczym nie odbiegały od
chłopców. Organizatorem turnieju była Parafialna Akademia
Piłkarska „Bosko” z Sulęcina, a
nad całością przebiegu turnieju
czuwał sędzia piłkarski Zbigniew
Polak oraz Wojciech Lencewicz.

W inauguracyjnym halowym turnieju, każda drużyna otrzymała
pamiątkowe medale, nagrody
oraz puchary. Organizatorzy
uznali, że każda z drużyn uczestnicząca w turnieju zasłużyła na
pierwsze miejsce i nie przyznała
żadnych innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych rozgrywkach.
Otwarcia pierwszego turnieju
żaków oraz wręczenia pucharów,
medali i nagród, dokonał Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Maciek Barden

Odwiedziłem ten obiekt niedawno, przypadkowo. Centrum
jest bodajże najmłodszym obiektem turystycznym w naszym województwie. Otwarto go jesienią
2015 r. w Zaborze niedaleko Zielonej Góry. Usytuowany na zboczu miejscowej 35 hektarowej
winnicy, stał się główną atrakcją Lubuskiego Szlaku Miodu i
Wina. Dzięki współpracy z PWSZ
w Sulechowie, prowadzi działalność dydaktyczno-edukacyjną na rzecz winiarstwa, rozwija
markę i potencjał turystyczny,
tym samym budując tożsamość
regionu integruje środowiska
winiarzy lubuskich. Faktem jest,
że widać postęp w rekultywacji
tradycji związanych z uprawą
winorośli i produkcją wina w naszym regionie. Jest zatem silnym
wsparciem dla rozwoju tradycji.
Centrum ma doskonale przygotowane lokum dla prowadzenia konferencji, sale do prowadzenia szkoleń czy prezentacji.
Jest część muzealna z eksponatami. Liczne zdjęcia doskonale ilustrują historię polskiego
winiarstwa sięgającą korzeniami Kresów Wschodnich. Wzrok
przyciągają winne etykiety m.in.

doskonałego niegdyś wermutu
Monte Verde, wina gronowego,
ziołowego. Na miejscu przewodnik wyjaśnia zawiły proces
produkcji wina jak i rzetelnie
przybliża historię. W obiekcie są
zamontowane najnowsze urządzenia do wykonywania natychmiast pamiątkowych zdjęć, obejrzenia w 3D zdjęć i filmów czy
medialnej wycieczki pedałując
na rowerze mając przed oczyma przesuwający się zgodnie z
rytmem jazdy – widokami naj-

bardziej uczęszczanych szlaków
rowerowych w województwie.
Silnym atutem jest bardzo szeroki wybór folderów i map wydanych starannie i w kilku językach
oraz prospekty reklamowe właścicieli winnic.
Brak niestety możliwości
skosztowania czy nabycia miejscowych win czy miodu. Przepisy ponoć nie pozwalają, ale i bez
tego odwiedzenie tego miejsca
jest godny polecenia.
LM
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Uczy i prowokuje... twórczo
Instruktorem w Sekcji Plastycznej Sulecińskiego Ośrodka Kultury jest m.in. Anna Gwizdek. Zajmuje się ciekawą formą edukacji
młodego pokolenia. Na zajęcia
uczęszcza ok. 40 dzieci. Interesujące są Rodzinne Zabawy Plastyczne. Uczestniczą w nich maluchy od 3 lat wraz z rodzicami.
Instruktor inspiruje, wskazuje
drogę, prowokuje, jest bodźcem
do dalszej edukacji dziecka w zaciszu domowym. A, że maluchy
lubią malować w domu, często w
miejscach najmniej stosownych,
rodzice czy opiekunowie doskonale wiedzą...
Pani Anna sama poszukuje możliwości prezentacji prac
dzieci z sekcji plastycznej. M.in.
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Do czego MORZE
służyć może?” zorganizowanym
przez Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Swoją drogą to przesłane przez
rzeczone ministerstwo dyplomy
uczestnictwa są formą żenady
organizatorów. Błędy stylistyczne i brak jakiegokolwiek podpisu
świadczą o tym, o czym świadczą...
- Codziennie mamy różne grupy
w naszej pracowni plastycznej –

mówi Anna Gwizdek. - Pokazujemy techniki i możliwości twórcze,
których nie ma w programach
szkolnych. Edukacyjna forma jest
priorytetem. Na nas spoczywa
rola nauczania i inspiracji. Sama
również lubię malować w plenerze. Ciepło wspominam wystawę
prac „Kobiety o kobietach”, gdzie
były również moje prace. Marzy mi
się pracownia z piecem do wypalania, to pozwoliłoby na poszerzenie naszej oferty edukacyjnej i nie
tylko. Krótkie serie autorskie, kubków czy innych rzeczy wykonane
rękami dzieci, a następnie wypalone uczyniłyby z prostej ceramiki

elementy typowe dla okazjonalnych prezentów. Ale to na razie
sfera kosmicznych marzeń.
Aktualnie prace uczestników
sekcji plastycznej są w Polsce na
różnych konkursach. Tu pozostała dokumentacja fotograficzna.
To cieszy, że bez względu na wynik, dzieła rąk najmłodszych są
prezentowane poza Sulęcinem.
Cieszy również, że instruktorzy
potrafią umiejętnie pokazać znane dzieła malarzy polskich, które
wiszą w muzeach, w ramach cyklicznych spotkań.
L. Malinowski
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„By nikt nie był sam” wspólnie o świątecznych
tradycjach i obyczajach
16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Licealnych im
Unii Europejskiej w Sulęcinie miała miejsce wyjątkowa uroczystość, która w
murach naszej szkoły zgromadziła
przedstawicieli
środowisk kombatanckich,
sybirackich i kresowych.
Tematyka dotyczyła przybliżenia tradycji świąt Bożego Narodzenia podczas
wojny, okupacji i zesłania.
O swoich losach, przeżyciach, wojennych i powojennych doświadczeniach
opowiadali nam członkowie sulęcińskiego Koła
Sybiraków oraz Stowarzyszenia Kresowiacy z chóru
Biały Orzeł w Sulęcinie.
Przejmujące wspomnienia
pana Tadeusza Rzeszutka zesłanego na Sybir oraz
opowieści o świątecznych
dawnych obyczajach pana
Stanisława Czaka i pana
Zygmunta Koziary dostarczyły nam wiele nowej
wiedzy, ale także wywoła-

ły w nas wiele wzruszeń.
Wśród zaproszonych gości czuliśmy się rodzinnie,
jakbyśmy słuchali historii
własnych dziadków. Atmosfera była niezwykle
świąteczna i serdeczna.
Wspólne kolędowanie i
dzielenie się opłatkiem
sprzyjało zacieśnieniu międzypokoleniowych więzi.
Z ust seniorów usłyszeliśmy dużo ciepłych słów, a
miłym gestem były słodkie upominki otrzymane
od gości. Dyrektor szkoły,
pani Grażyna Sobieraj
podkreśliła, że takie żywe
lekcje historii i języka polskiego są niezwykle cenne
i podziękowała gościom za
udział w spotkaniu, życząc
na nadchodzące święta
dużo zdrowia i radości i
spełnienia.
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LUBNIEWICE

NOWY DOM BLIŹNIAK
(1/2 budynku)

NA SPRZEDAŻ
TEL. 605 100 145

Weronika Kleńk
ucz. kl II Thlog
Natalia Błaszczyk
ucz. kl I LO a
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Ulica Willowa po remoncie
Przez kilka miesięcy
trwał remont ulicy Willowej. 20 grudnia władz
gminy oraz mieszkańców
i wykonawcy remontu
Piotra Buczkowskiego,
dokonano oficjalnego oddania ulicy w użytkowanie. Poświęcenia nowego
odcinka ulicy dokonał proboszcz Parafii w Sulęcinie

ks. Piotr Mazurek. Ulica
posiada pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i oświetleniową wraz z
jednostronnym pieszym
ciągiem komunikacyjnym.
Wydatkowana kwota na
prace budowlane wyniosła 831.539.31 zł.
Maciek Barden

792 805 381
zci.biuro@wp.pl
www.zci.com.pl

• Cena 300 tys. zł
• 5 pokoi
• 156 m2 pow. użytkowej
• 684 m2 pow. działki
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Na sygnale
Uciekał przed patrolem, napadł na policjanta
30 grudnia policjanci sulęcińskiej drogówki patrolowali ulice
Słońska, gdzie jak wynikało ze
zgłoszenia, do jednego ze sklepów podjechał samochodem
nietrzeźwy mężczyzna. Chwilę
później zauważyli osobowego
peugeota, który odpowiadał
opisowi ze zgłoszenia. Natychmiast podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli. Kierujący jednak zignorował policyjne
sygnały i podjął ucieczkę. Po
chwili z tego pojazdu w trakcie
jazdy wypadł na drogę mężczyzna. Jeden z policjantów wysiadł z radiowozu, by udzielić
mu pomocy, a drugi z funkcjonariuszy kontynuował pościg.

Kierujący peugeotem w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z
drogi wjeżdżając do rowu. Policjant usiłował zatrzymać sprawcę siedzącego w pojeździe. Ten
jednak uderzył funkcjonariusza
drzwiami a następnie potrącił
go próbując wyjechać z rowu.
Mimo to ranny policjant zdołał
zatrzymać kierującego, którym
okazał się 60-letni obywatel
Ukrainy. Pasażer Peugeota nie
doznał obrażeń. Jak ustalono,
sam wyskoczył z jadącego pojazdu po tym jak kierujący ignorował jego wezwania do tego
by się zatrzymał.
Dzień później 60-letni kierowca
usłyszał zarzuty popełnienia:
kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, naruszenia nietykalności
cielesnej funkcjonariusza oraz
zmuszania policjanta do zaniechania czynności zatrzymania
go. Przed sądem mężczyzna

odpowie również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu. Zastosowano
również wobec sprawcy środek
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za popełnienie
powyższych przestępstw mężczyźnie grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Tankował i… nie płacił
W grudniu ubiegłego roku sulęcińscy policjanci otrzymali
zgłoszenia o kradzieżach paliwa na stacjach paliw na terenie
gminy Torzym. W ciągu jednego
miesiąca w Torzymiu i Boczowie
nieznany mężczyzna dokonał
łącznie pięciu kradzieży oleju
napędowego. Wykorzystywał
do tego dwa pojazdy a paliwo
tankował do zbiornika i kanistrów. Policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że odpowiedzialnym za ostatnią kradzież
paliwa w dniu 29 grudnia w Torzymiu jest mieszkaniec powia-

Księżom Piotrowi Mazurkowi i Antoniemu Łatce, koleżankom
i kolegom z ZNP, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom ZSLiZ, Pani doktor
Grażynie Czekalskiej z zespołem medycznym przychodni Hipokrates,
pracownikom UMiG Sulęcin, chórowi Arka, Pracownikom ZUK w Sulęcinie,
sąsiadom i wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej

Zofii Jadziewicz
Najserdeczniejsze podziękowania składa rodzina

tu słubickiego. 3 stycznia mundurowi zatrzymali 22-letniego
mężczyznę. Podejrzany usłyszał
zarzut i przyznał się do popełnienia przestępstw. Ponadto,
podczas przesłuchania 22-latek
przyznał się dodatkowo do popełnienia dziesięciu podobnych
kradzieży, których dokonywał w
grudniu 2016 roku w powiecie
sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim oraz krośnieńskim.
Łączna ilość skradzionego pali-

12 stycznia 2017

wa to ponad tysiąc litrów, a jego
wartość szacowana jest na około pięć tysięcy złotych. Zgodnie
z kodeksem karnym, za kradzież
zatrzymanemu
mężczyźnie
grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

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

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 26 grudnia odeszła od nas
Koleżanka, Przyjaciółka, Nauczycielka
Barbara Mikołajczak
Łączymy się w bólu z Rodziną

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 20 grudnia pożegnaliśmy
naszego szkolnego Kolegę
Eugeniusza Dula
Łączymy się w bólu z Rodziną
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)
• Program „500plus” – 500 zł
miesięcznie na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie
(na pierwsze przy zarobkach
na osobę w rodzinie nie 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;
• Przedszkola mają być darmowe,
a do szkół mają powrócić dentyści i pielęgniarki;
• 1,2 mln nowych miejsc pracy
dla młodych ludzi do 35 roku
życia;
• Leki za darmo dla seniorów;

• Walka o polski przemysł poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej,
pomoc
kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.
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Jak zaktywizować młodych? –
Konferencje w regionie
Prezes SML Adam Piotrowski otrzymuje list gratulacyjny

Panel dyskusyjny podczas konferencji w Zielonej Górze
mem odbyła się w Zaborze. Po
oficjalnym powitaniu i otwarciu,
Adam Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Młodych Lubuszan
otrzymał z rąk dyrektora WUP
w Zielonej Górze Edmunda
Prekurat podziękowanie od
wicestarosty zielonogórskiego
Waldemara Kotlarskiego za
dotychczasową owocną współpracę. Organizatorzy konferencji
zapewnili, że ukaże się publikacja dotycząca wypracowanych
wniosków oraz rekomendacji.
Po wykładach, podczas których
padały sugestie z sali, co było
interaktywnym spojrzeniem na
projekt, nastąpiła ożywiona dyskusja. Ponad 20 propozycji wypracowanych podczas spotkań
z różnymi instytucjami rynku
pracy i nie tylko było bardziej
racjonalnych niż narzucone
dotychczas akty prawne. Odpowiednie propozycje zostaną
przedstawione w ministerstwie.
Czy i kiedy zostaną wdrożone
trudno wyrokować. Ważne, że
jest idea, aby projekt, jakże sensowny i rzetelnie technicznie
„obrobiony” podczas licznych
wspomnianych już spotkań,
prowadziła organizacja pozarządowa. Oczywiście wspólnie z
tymi, którzy parafowali porozumienie. Jak to będzie realizowane bez wątpienia czytelników
powiadomimy. Konferencja zakończyła się zwiedzeniem bardzo ciekawego Lubuskiego
Centrum Winiarstwa.
Tekst i fot. L. Malinowski

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!
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Kościół
Św. Henryka
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lokalne sposobem na ożywienie społeczno-gospodarcze i
tworzenie nowych miejsc pracy
dla osób młodych w oparciu o
współprace międzyresortową.
Panele dyskusyjne (moderatorem był A. Białach) zakończyły
część merytoryczną konferencji.
W kolejnych spotkaniach asocjacyjnych w miejscowościach
gdzie są PUP, dyskusje dotyczyły
wiele mankamentów w procesie
kształcenia młodego pokolenia
jak również potrzebę silniejszego doradztwa zawodowego w
tym procesie. Zwrócono słuszną
uwagę na niedocenianie firm
symulacyjnych.
Zwieńczeniem obrad było
uroczyste podpisanie Porozumienia na rzecz Lubuskiego
Partnerstwa Wspierania Osób
Młodych na Rynku Pracy. Oferta
w nim zawarta jest skierowana
docelowo do szerokiej grupy
(instytucje rynku pracy w województwie: publiczne służby
zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa
lokalnego, gminne centra informacji, akademickie biur karier,
szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące
się problematyka rynku pracy).
Patronat instytucjonalno-merytoryczny projektu objął Wojewódzki Urząd Pracy.
Ostatnia konferencja podsumowującą dotychczasowe przeprowadzone zgodnie z progra-

ate
Pl

Rozpoczęły się 20 października 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze z inicjatywy
wnioskodawcy – Stowarzyszenia Młodych Lubuszan
w ramach projektu pn. „Rekomendacje i partnerstwo dla
zwiększenia zakresu i trafności
aktywizacji zawodowej osób
młodych w województwie lubuskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy”. Konferencję w Zielonej
Górze otworzył Adam Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Młodych Lubuszan wraz z
Jadwigą
Olszowską-Urban,
ekspertem Międzynarodowego
Centrum Partnerstwa – Partners
Network w Krakowie. Wprowadzenie tematyczne należało do
Anny Urbaniak, wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze. Wśród obecnych byli m.in. przedstawiciele
Powiatowych Urzędów Pracy
naszego województwa, Uniwersytetu
Zielonogórskiego,
Komendy Wojewódzkiej OHP,
agencji zatrudnienia, instytucji
szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego.
Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Bona Fide, przedstawił
projekt założeń projektu awizowanego w dość długim tytule
konferencji. O diagnozie sytuacji określanej słowem NEET
(Określenie zjawiska socjologicznego odnoszące się do grupy obejmującej młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia
i edukacji. Do niej zalicza się
bezrobotnych jak i tych, którzy
przedwcześnie ukończyli naukę,
nieszukające pracy i pozostające z wyboru lub konieczności na
utrzymaniu), uwarunkowaniach
oraz wyzwaniach polityki rynku pracy – obszernie referował
dr Marek Białach, ekspert ds.
rynku pracy z Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Również szeroko, Jadwiga
Olszowska-Urban, omówiła i
przedstawiła w swym pokazie
multimedialnym: Partnerstwo
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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 / WĘDRZYN

Przedszkole w Wędrzynie przekazane
W obecności zastępcy Komendanta 45
Wojskowego Oddziału Gospodarczego
ppłk Waldemara Kliszczaka, głównej
księgowej 45 WOG mjr Honoraty Ziętek,
zastępcy Komendanta Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych mjr Sławomira Sawali, radnej Rady Miejskiej w
Sulęcinie Anny Wyczachowskiej, dyrektora Przedszkola w Wędrzynie Lidii Suchoszek oraz dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie Edyty Jakubczak, Komendant 45 WOG ppłk
Władysław Ostrowski oficjalnie przekazał
Przedszkole Wojskowe nr 88 w posiadanie
Urzędowi Miasta i Gminy w Sulęcinie, który
reprezentuje burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart. W imieniu burmistrza Sulęcina
protokół zdawczo-odbiorczy podpisała zastępca Iwona Walczak.
Przekazany przed Komendanta 45 WOG
symboliczny klucz do przedszkola, Iwona
Walczak przekazała dyrektor Edycie Jakubczak. Pracownicy przedszkola od Komendanta 45 WOG otrzymali listy gratulacyjne
i podziękowania za dotychczasową wieloletnią współpracę. Specjalne podziękowanie otrzymała dyrektor Przedszkola w Wędrzynie Lidia Suchoszek, która przeszła na
emeryturę. Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się
Nowego 2017 Roku, przedstawiciele wojska i samorządu, przekazali pracownikom
przedszkola życzenia.
Podstawą przekazania przedszkola była
decyzja Ministra Obrony Narodowej oraz
uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie i porozumienie pomiędzy Urzędem, a Komendantem 45 WOG.
Maciek Barden

SULĘCIN

Jabłkowy zawrót
głowy!
Dzięki inicjatywie i pomysłowości dyrektora szkoły, pani Grażyny Sobieraj, 20
grudnia do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, dotarły jabłka w ilości 18 ton. Każdy
chętny, uczeń, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, mógł skorzystać z tego przedświątecznego prezentu. Pyszne i soczyste
jabłka chrupane były na bieżąco, a z pozostałych zapewnie wyczarowane zostaną
smaczne potrawy – pachnące szarlotki czy
pieczone jabłka z cynamonem, które zagoszczą na świątecznych stołach.
Dziękujemy darczyńcom z Grójca koło
Warszawy oraz Chrześcijańskiej Służbie
Charytatywnej z województwa mazowieckiego za ten przepiękny gest.
Zapach świeżych jabłek jeszcze bardziej
podkreślił bożonarodzeniowy nastój, jaki
każdemu udziela się w naszej szkole.
Paula Biernat, uczennica 2 LOb

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.
STYCZEŃ
16.01-22.01 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
23.01-29.01 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
30.01-05.02 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
LUTY
06.02-12.02 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 1 w Sulęcinie
13.02.-19.02 - 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

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

