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KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

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

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

Do negocjacji  
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak  
materiał,  
z którego  
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

Sulęcin
Os. Słoneczne 9c; 
Tel.: 95 714 3800 
GSM: 519 503 134

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wędkarska 16; 
Tel.: 95 729 9490 
GSM: 603 997 355

Poradnia czynna:
Pn.-Pt. – 8.00-21.00
Sob. 8.00-15.00

rejestracja@q-dent.net 
www.q-dent.net 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225 www.grawo-stone.pl

Do negocjacji 
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak 
materiał, 
z którego 
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)
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95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

W numerze:

95 755 39 15

STR. 22

STR. 8

Jak spełniać marzenia - 
historia Mirka Nadobnika 
i jego wspaniałych przy-
jaciów

„Małe Lubniewice zostaną 
symbolem polskiego seksu?”

LUBNIEWICE

Taki tytuł tekstu zamieścił 
na swoich stronach Super 
Express. Oprócz tej gaze-
ty, dziesiątki innych perio-
dyków, portali, rozgłośni, 
stacji pisało i mówiło w 
ostatnim czasie o Lub-
niewicach, w których na-
kręcono film „Sztuka Ko-
chania. Historia Michaliny 
Wisłockiej”. Co przyniesie 
miasteczku taki rozgłos? Z 
pewnością same korzyści.

>> cd. na s. 6
Prof. Zbigniew Izdebski w towarzystwie Magdaleny Boczarskiej na pla-

nie filmowym w Lubniewicach.

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

SULĘCIN  

Internet trafił pod 
strzechy

Wspólny sukces
SULĘCIN

SŁOŃSK 

Od lat grzęzną  
w błocie

STR. 10

Mieszkańcy ul. Poniatow-
skiego w Słońsku mają 
dość...
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Po styczniowym wydaniu 
Przekroju miałem kilkanaście te-
lefonów w kwestii listy obietnic 
wyborczych Prawa i Sprawie-
dliwości, które od ponad roku 
publikujemy na naszych łamach 
w ramach patrzenia na ręce 
władzy (w przeciwieństwie do 
mediów publicznych, a szcze-
gólnie TVP, które patrzą na ręce 
krytykom władzy). Czytelnicy 
zwracali mi uwagę, że nie zmie-
niłem na zielony kolor obietnicy 
obniżenia wieku emerytalnego 
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Tłumaczyłem, że zro-
biłem to całkiem świadomie, 
ponieważ zamierzałem zmienić 
kolor dopiero, gdy przepisy te 
zaczną obowiązywać, czyli w 
październiku 2017. Zgodziłem 
się jednak ulec sugestiom i od 
tego numeru gazety ta obiet-
nica będzie miała kolor zielony. 
Ale! miałem w sprawie obietnic 
jeszcze kilka innych telefonów. 
Dzwoniły starsze, oburzone 
osoby z pytaniem, dlaczego na 
kolor zielony zaznaczona jest 
obietnica „Leki za darmo dla 
seniorów”. – Moja żona choru-
je na stwardnienie rozsiane i za 

wszystkie leki nadal musimy pła-
cić – mówi pan Michał. Apteka-
rze przyznają, że realizuję tylko 
pojedyncze recepty oznaczone 
literą „S”. Powodów jest kilka. Naj-
ważniejszy, to bardzo krótka lista 
leków, które lekarze podstawo-
wej opieki zdrowotnej mogą za-
ordynować pacjentom z pełną 
refundacją. Po drugie, lekarzowi 
nie jest tak łatwo zamienić leki 
na bezpłatne odpowiedniki. By 
to zrobić musi wskazać wyraź-
ne uzasadnienie zmiany terapii, 
w przeciwnym razie Narodowy 
Fundusz Zdrowia może lekarza 
ukarać. W związku z takim obro-
tem spraw kolor tej obietnicy 
zmieniamy na pomarańczowy 
do czasu, aż faktycznie seniorzy 
będą mogli z programu darmo-
wych leków w pełni korzystać.

W tym numerze na pierwszej 
stronie piszemy o Lubniewicach. 
Ta malowniczo położona miej-
scowość dostała swoje 5 minut. 
Czy Michalina Wisłocka rozkręci 
turystyczny biznes miasteczka? 
Sama nie, ale od 6 lat pomagają 
jej w tym mega aktywne władze, 
które konsekwentnie stawiają 
na turystykę. Lubniewice mają 

potencjał, a żeby się o tym prze-
konać, po prostu trzeba się tam 
wybrać.

Za nami Rock’n’Beer Fest. 
Dwa dni energetycznej mu-
zyki dla sympatyków ostrych 
brzmień. Na scenie SOK zagrały 
m.in. Kobranocka, Sztywny Pal 
Azji i Róże Europy. Niebawem 
w Sulęcinie odbędą się też kon-
certy Lao Che i Acid Drinkers. W 
czerwcu kolejna edycja Festiwa-
lu Wake Up & Live. Nie bez prze-
sady Sulęcin wkrótce będzie 
można nazwać stolicą rocka. To 
jednak nie jedyna działka Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury. O 
innych działaniach piszemy ob-
szernie w mutacji A Przekroju. 
Zapraszamy do lektury (również 
nasz portal 
www.przekroj-
lokalny.pl).

minął miesiąc

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

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

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

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:

działka w Torzymiu - okazja
mieszkanie Os. Kopernika
działka budowlana Żubrów
dom Bobrówko
pole w Żubrowie
działka w Miechowie
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
pół domu w Smogórach
3 domy w Torzymiu

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:

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

Tel. 609 110 831

Sprzedam dom w Ostrowie. 
Powieżchnia użytkowa  

103 m2 + budynek gospo-
darczy z garażem o pow.  

76 m2. Powierzchnia działki 
17 arów. 

Tel. 603 243 011

USŁUGI koparko - ładwarki
ATRAKCYJNE CENY

Tel. 608 275 272

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Poszukuję pracy: posprzątam 
dom lub roznoszenie ulotek 
lub jako opiekunka do dziec-

ka. Tel. 722 106 696

Obiecuję, że będę nadal obiecywać…

Kochany tato...
Gdybym ja mogła tak,jak pragnę 
szczerze,
Samo bym szczęście niosła Ci  
w ofierze.
Róże bym,Tatku,słała Ci pod nogi
I wszystkie ciernie sprzątnęła  
z Twej drogi.
Lecz nie mam władzy,by ścią-
gnąć na Ciebie
Blaski słoneczne,jaśniejące w nie-

bie.
Ani z Twej drogi nie usunę cierni,
Tylko kochać mogę Cię najwierniej.
I być Ci Tatku,pociechą,osłodą,
I służyć chętnie całą siłą młodą.
Więc dziś życzenia w jednym za-
mknę słowie:
Nich Ci Bóg Tatku,da siły i zdrowie.

Wszystkiego najlepszego życzy 
córka Barbara z mężem i dziećmi.

  Sulęcin, dn .15 lutego 2017

Dla Teodora Stępnia z okazji 75 urodzin

Czesławowi Rajfur z okazji  
urodzin najserdeczniejsze   
życzenia ślą:
syn Tomasz z żoną i wnuk  
Marcin

Jadwidze Rajfur z okazji uro-
dzin moc życzeń przesyłają za-
wsze kochający: mąż Tomasz  
i syn Marcin
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

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

- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracyjne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE
Tel. +48 508 260 740; E-mail: aa.arc@wp.pl

SULĘCIN  

Szkolna rewolucja

3 lutego w Sulęcinie odbyła się konferen-
cja prasowa dotycząca wdrażania reformy 
w gminie. Wzięła w niej udział Lubuska 
Kurator Oświaty Ewa Rawa. Od 1 września 
na terenie gminy będą działały 4 szkoły 
podstawowe: w Trzemesznie Lubuskim, 
w Wędrzynie i dwie w Sulęcinie. Obecne 
Gimnazjum zostanie przekształcone w 
Szkołę Podstawową z oddziałami gimna-
zjalnymi. Tak będzie tylko przez dwa lata. 
Od 2019 r. klasy gimnazjalne ze względu 
na brak naboru przestaną istnieć. – Dzięki 
takiemu rozwiązaniu uda nam się rozwią-
zać problem dwuzmianowego nauczania 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Sulęcinie – mówi burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart – najbardziej za-
leży nam, żeby reformy nie odczuły dzieci i 
młodzież, ale zrobimy też wszystko, by etaty 
nauczycieli zostały nienaruszone – dodaje. 

Zgodnie z nową ustawą o edukacji od 
1 września szkoły podstawowe będzie 
obowiązywała rejonizacja. Oznacza to, że 

Od 1 września w Polsce będzie obowiązywać reforma edukacji, która zakłada likwidację gimnazjów, wprowadzenie 8-letniej szkoły podsta-
wowej, 4-letniego liceum, 5-letniego technikum oraz dwustopniowych szkół branżowych (zawodowych). Reforma dotknie wszystkie gminy.

dzieci będą odgórnie przypisane do szko-
ły podstawowej w zależności od miejsca 
zamieszkania. Rodzice będą mogli wybrać 
dziecku inną szkołę, ale tylko w drugim, 
dodatkowym naborze. Jeżeli jednak nie 
będzie już miejsc w klasach albo przyjęcie 
ucznia z innego obwodu będzie się wią-
zało z dodatkowymi kosztami (np. zatrud-
nienia asystenta nauczyciela), to dyrektor 
danej placówki będzie mógł odmówić. 
Gmina nie pokryje też kosztów dowo-
zu takiego dziecka do placówki. Rodzice 
będą musieli dowozić dziecko we wła-
snym zakresie.

Reformie zdecydowanie sprzeciwia się 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, uwa-
żając, że wywoła ona organizacyjny chaos 
w edukacji i będzie pretekstem do zwal-
niania nauczycieli.

Sprawy związane z reformą będą oma-
wiane przez radnych miejskich na najbliż-
sze Sesji. 

Adam Piotrowski

Konferencja prasowa w sprawie wdrożenia reformy oświaty w gminie Sulęcin. Od lwej: z-ca 
burmistrza Sulęcina Iwona Walczak, burmistrz Dariusz Ejchart i lubuski kurator oświaty Ewa 
Rawa
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Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133

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

SULĘCIN  

Dla kolejnego sukcesu WOŚP zrobią wszystko…

Na Michalinę Wisłocką, naj-
słynniejszą polską seksuolog 
Lubniewice postawiły już kilka 
lat temu. W miasteczku nad jed-
nym z jezior w 2012 r. powstał 
park imienia autorki „Sztuki Ko-
chania” – pierwszego w historii 
Polski podręcznika na temat sek-
su (park wkrótce ma być rewita-
lizowany). Dlaczego Wisłocka? 
Ponieważ tutaj lekarka trafiła za 
czasów PRL-u do jednego z lub-
niewickich zamków w ramach 
Wczasów Pracowniczych. W Lub-
niewicach przeżyła burzliwy ro-
mans, którego efektem stała się 
właśnie „Sztuka Kochania”. Książ-
ka przez lata sprzedała się w 7 
mln egzemplarzy czym pobiła 
nie tylko nakład Pana Tadeusza, 
ale także Biblie.

Scenariusz do filmu, a zatem 
cały film powstał dzięki książce 
Violetty Ozminkowski „Sztuka 
kochania gorszycielki”, która była 
biografią seksuolożki. Zaraz po 
jej ukazaniu się kilku producen-
tów zaczęło zabiegać o możli-
wość wyprodukowania filmu.

Wróćmy jednak do początku. O 
okolicznościach powstania bio-
grafii Michaliny Wisłockiej opo-
wiada nam burmistrz Lubnie-
wic Tomasz Jaskuła – Park im. 
dr Michaliny Wisłockiej powstał 
w Lubniewicach, dzięki naszej 

„Małe Lubniewice zostaną symbolem polskiego seksu?”
<< cd. ze s. 1

Eryk Lubos i Magdalena Boczarska

Plan filmowy we wnętrzu lubniewickiego zamku

współpracy z prof. Zbigniewem 
Izdebskim – mówi – Otwarciu w 
2013 r. towarzyszyła ogólna dys-
kusja o „Sztuce Kochania” z najwy-
bitniejszymi postaciami ze świata 
seksuologii. Wtedy też doszło do 
spotkania Violetty Ozminkowski z 
Krystyną Bielewicz, córką Michali-
ny Wisłockiej. Panie bardzo przy-
padły sobie do gustu. Wzajemne 
zaufanie zaowocowało przekaza-
niem pisarce pamiętników Micha-
liny Wisłockiej.

Biografia Wisłockiej ukazała 
się w 2014 r. W książce, tak jak w 
życiu Wisłockiej bardzo ważne 
miejsce zajęły Lubniewice. Książ-
ką i historią słynnej seksuoloż-
ki zainteresowali się Krzysztof 
Terej i Piotr Woźniak-Starak, 
twórcy filmu Bogowie. Scena-
riusz do filmu napisał Krzysztof 
Rak. Jak podkreśla jednak T. Ja-
skuła był on wielokrotnie zmie-
niany – Scenariusz zmieniano 14 
razy. Konsultantem był prof. Iz-
debski, który zadbał o to, by rów-
nież w filmie Lubniewice odegrały 
ważną rolę – podkreśla. 

W uzgodnieniach cały czas 
uczestniczyła również gmina – 
Przekonywaliśmy producentów, 
żeby sceny z Lubniewic były krę-
cone w Lubniewicach – kontynu-
uje Jaskuła – negocjacje trwały 4 
miesiące i zakończyły się naszym 
sukcesem. A trzeba mieć świado-

mość, że na planie filmu pracowa-
ło ponad 100 osób, co wiązało się 
z ogromnymi kosztami.

Zdjęcia do filmu powstały w 
zespole pałacowo – zamkowym, 
w którym kiedyś gościła Michali-
na Wisłocka. – Reżyser filmu Ma-
rysia Sadowska powiedziała, że 
była to najlepsza decyzja. Odtwór-
czyni tytułowej roli Magdalena 
Boczarska powtarzała, że to total-
nie magiczne miejsce, w którym 
czuć ducha Wisłockiej – dodaje 
burmistrz. 

Okazuje się więc, że rola Lub-
niewic w filmie to nie przypadek 
i trzeba było na nią ciężko zapra-
cować – Wiara, konsekwencja sze-
ściu lat współpracy z pros. Zbignie-
wem Izdebskim spowodowały, ze 
Lubniewice mają swoje 5 minut. 
Film dał Lubniewicom promocję, 
jakiej to miasto nie miało nigdy 
wcześniej – podkreśla Jaskuła. 

Gmina kuje żelazo
- Będziemy ciężko pracować, 

żeby ten rozgłos wykorzystać 
– mówi energiczny burmistrz 
– Szykujemy się do festiwalu po-
święconego dr Michalinie Wi-
słockiej, który będzie absolutnie 
najważniejszym kulturalnym wy-
darzeniem w regionie. Planujemy 
zrobić też szlak im. dr Wisłockiej 
i wydać folder. Takiego rozgłosu 
nigdy wcześniej nie mieliśmy i za-

mierzamy to odpowiedzialnie wy-
korzystać – podkreśla Jaskuła.

Po pierwszym tygodniu od 
premiery film „Sztuka Kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej” 
obejrzało ponad pół miliona 
osób! To rewelacyjny wynik w 
polskiej kinematografii. Już 10 
marca film będzie można zoba-

czyć w Lubniewicach. Szczegó-
łowe informacje już wkrótce na 
naszej stronie internetowej. 

Tekst: Adam Piotrowski
Foto. Jarosław Sosiński / 

Watchout Productions 

Nawet zanurzą się w przeręblu. 
Kto? 14 zimnolubnych morsów. 
Kiedy? W finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 15 stycznia 
2017. Po co? By zebrać jeszcze 
więcej na oddziały ogólnope-
diatryczne oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej senio-
rom.

- Decyzja była spontaniczna – 

mówi jeden z organizatorów/
morsów Wojciech Grabowski 
– stwierdziliśmy, że może będzie 
to jakaś atrakcja i uda się więcej 
zebrać do puszek – dodaje. I z 
pewnością tak było. Nad jezioro 
Ostrowskie, w którego wodach 
morsy zażywały kąpieli przyje-
chało kilkaset osób. Było ognisko, 
kiełbaski, ciasto... Kwestowali 

m.in. burmistrz Dariusz Ejchart 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański.

Czyżby to była nowa sulęciń-
ska tradycja na kolejne finały 
WOŚP?

Tekst i foto. Adam Piotrowski

SULĘCIN  

17 lutego benefis sulęcińskiego  
artysty

Chociaż nie ukończył Akademii 
Sztuk Pięknych, jego rzeźby są 
doskonałe zarówno pod wzglę-
dem formy jak i treści, wykonane 
po mistrzowsku z ogromną pre-
cyzją. Swoją przygodę ze sztuką 
rozpoczął od rzeźby i do dziś po-
został jej wierny. Pan Stanisław 
w rzeźbach i płaskorzeźbach 
utrwala swoje emocje i przeży-
cia, które często powstają pod 
wpływem chwili. Artysta porusza 
w nich tematy historyczne, ludo-
we, sakralne, akty i portrety. 

Sulęciński Ośrodek Kultury 
zaprasza serdecznie na benefis 

Stanisław Suliński – artysta, rzeźbiarz i poeta, mieszka-
jący w Sulęcinie od 1945 roku. Twórczością artystycz-
ną i literacką zajmuje się od 55 lat, z wykształcenia jest 
pedagogiem. 

z okazji 55-lecia twórczości arty-
stycznej pana Stanisława Suliń-
skiego.

Wystawa rzeźby odbędzie się 
17 lutego (piątek) w Sali Wysta-
wowej SOK, o godzinie 18:00. 

SOK
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

800

-

2000
Dzięki zaangażowaniu w po-

głębianie wiedzy zwraca się 
uwagę innych na swoją działal-
ność i tak też się stało w przy-
padku kilkorga uczniów w I LO 
w Sulęcinie, którzy zdecydowali 
się powalczyć o stypendium 
Marszałka Województwa Lubu-
skiego. Walka ta zakończyła się 
wygraną i dwie osoby spośród 
nich otrzymały je.

Jedną z nich jest Marcin Jusz-
kiewicz, uczeń klasy II b. Budząc 
zainteresowanie słuchaczy opo-
wiada podczas tzw. lekcji żywej 
historii uczniom klas pierwszych 
o militariach z czasów II wojny 
światowej. W zeszłym roku przy-
gotował wystawę tematyczną 
„Żołnierze wyklęci”. Zajął III miej-
sce w Ogólnopolskim Konkursie 
Historycznym Powstania i zrywy 
niepodległościowe w Polsce na 
przestrzeni wieków – Powstanie 
Warszawskie” oraz I miejsce w 
Biegu Niepodległościowym w 
Słubicach.

Był uczestnikiem Rajdu Kara-
banowa, który odbywa się w Mu-
zeum Fortyfikacji i Nietoperzy w 
Pniewie, gdzie jako wolontariusz 
wspiera przewodników, oprócz 
tego brał udział w konkursach 
matematycznych m.in. Pangea. 
Obecnie uczestniczy w kon-
kursie „II Rzeczpospolita” oraz 
Olimpiadzie Solidarności. Marcin 
osiąga także sukcesy w powia-
towych biegach przełajowych. 
Działa w Lubuskim Towarzystwie 
rekonstrukcji historycznej. Stwo-
rzył prywatną kolekcję pamiątek 
wojskowych, którą udostępnia 
szkołom z terenu województwa 
lubuskiego. Uczestniczył w wy-
wiadzie w TVP Gorzów, gdzie 
zaprezentował część swojego 
zbioru militariów.

Marcin realizuje zajęcia z ma-
tematyki, chemii i biologii na 

poziomie rozszerzonym. Planuje 
uczestniczyć w konkursach ma-
tematycznych i chemicznych. 
Ponadto poszerza swoje zain-
teresowania historyczne biorąc 
udział w różnych formach kon-
kursowych. Po ukończeniu li-
ceum chce podjąć naukę w Wyż-
szej Szkole Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu.

Przez grono pedagogiczne 
określany jest jako sumienny, 
skromny, ambitny. Na koniec 
wywiadu zaznacza, że bardzo 
chce podziękować dwóm na-
uczycielkom: wychowawczyni – 
p. Danucie Baranowskiej oraz 
nauczycielce historii – p. Wio-
lecie Bartniak, które wspierają 
jego działania, doceniają zaan-
gażowanie i na pomoc których 
zawsze może liczyć.

Drugą osobą, która otrzymała 
stypendium Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego jest Klau-
dia Koczara, uczennica klasy II b. 
W zeszłym roku szkolnym zajęła 
II miejsce w XLII Ogólnopolskim 
Młodzieżowym Seminarium 
Astronomicznym oraz I miejsce 
w Wojewódzkim Seminarium 
Astronomiczno - Astronautycz-
nym dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych województwa 
lubuskiego.

Otrzymała wyróżnienie w XI 
edycji Ogólnopolskiego kon-
kursu: Fizyczne Ścieżki w ka-
tegorii praca naukowa oraz w 
Wojewódzkim Konkursie Astro-
nomicznym „Odkryjmy tajem-
nice Wszechświata”. W ramach 
konkursu astronomicznego wy-
stępowała z referatem jako laure-
at podczas „Nauki Przyrodnicze 
na scenie 7”. Obecnie przygoto-
wuje kolejną pracę konkursową 
z astronomii. Klaudia interesuje 
się matematyką, chemią, fizyką 
i astronomią, z których to dzie-
dzin poszerza wiedzę z pasją i 
zaangażowaniem. W czasie wol-
nym doskonali swoje umiejętno-
ści malarskie, uczestniczy w zaję-
ciach plastycznych i malarskich 
w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. 
Brała udział także w ogólnopol-
skim konkursie plastycznym, 
„Ikona Popkultury”.

Przez grono pedagogiczne 
określana jest mianem osoby 
sumiennej, ambitnej, zaanga-
żowanej we własny rozwój. Jest 
otwarta na nowe, naukowe do-
świadczenia. Z chęcią opowiada 
o swoich zajęciach, pasjach i od-
kryciach.

Zarówno Marcin i Klaudia 
dumnie reprezentują I LO w Su-
lęcinie uczestnicząc w rożnych 
konkursach na poziomie woje-
wódzkim i ogólnopolskim, poka-
zując innym, jak ważne, przede 
wszystkim dla siebie samego, 
jest inwestowanie we własny 
rozwój poprzez poszerzanie 
swoich zainteresowań. W naszej 
szkole jest wielu uczniów, którzy 
realizują swoje pasje, niektórzy z 
nich otrzymują różnego rodzaju 
stypendia naukowe, co daje ko-
lejny powód do tego, by kształ-
tować siebie i  zdobywać wiedzę, 

SULĘCIN

Dajmy sobie szansę na rozwój!
Realizowanie własnych pasji jest elementem, który sprzyja rozwojowi osobowości, 
jak również sprawia, że dzięki temu uwierzymy w swoją życiową skuteczność.

tak, jak ktoś kiedyś powiedział:
„Nie znam bardziej optymistycz-

nego faktu, niż ludzka zdolność do 
ulepszenia życia dzięki świadome-
mu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością 
podąży za swoimi marzeniami i 
postanowi prowadzić życie, które 
sobie wyśnił, bardzo szybko osią-
gnie niespodziewany sukces.”

Katarzyna Cyranowska
Monika Pilecka
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Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

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

POWIAT SULĘCIŃSKI Nie daj się oszukać

UWAGA! Nieuczciwe 
praktyki rynkowe!

Schemat działania przeważnie jest na-
stępujący: telemarketer twierdzi, że re-
prezentuje Orange (Multimedia), a pro-
pozycja dotyczy przedłużenia umowy 
lub zmiany jej warunków. Następny etap 
to wizyta w mieszkaniu. Kurier utwierdza 
abonenta w przekonaniu, że chodzi o mo-
dyfikację dotychczasowej umowy, zapew-
nia przy tym o niższych opłatach. Wydaje 
się wiarygodny, nie wzbudza podejrzeń. 
Konsumenci często dopiero po upływie 
14-dniowego terminu na odstąpienie 

Od kilku miesięcy na terenie Powiatu Sulęcińskiego działa firma tele-
komunikacyjna, która wprowadza konsumentów w błąd. Jej przed-
stawiciele dzwonią do starszych osób i bezprawnie podają się za 
pracowników ich obecnego operatora, np. Orange Polska lub Mul-
timediów. Proponują korzystniejszy abonament. Umawiają się na 
spotkanie…

orientują się, że w wyniku oszustwa za-
warli umowę z nowym operatorem. Wów-
czas za zerwanie tej umowy grożą kary. 
O p i s a n e  d z i a ł a n i e  s t a n o w i 
n i e u c z c i w ą  p r a k t y k ę  r y n k o -
w ą !  M o ż n a  z  n i ą  w a l c z y ć !
• Jeżeli masz wątpliwości kto na-

prawdę dzwonił, sprawdź. 
• Jeżeli kurier już przyjechał do 

domu, pamiętaj, aby zapoznać się 
z umową przed jej podpisaniem. 
Poproś o czas do namysłu i egzem-
plarz umowy, aby móc ją skonsul-
tować.

• Jeżeli już zostałeś oszukany, zgłoś 
się do rzecznika konsumentów. Za-
praszam w każdą środę, czwartek 
i piątek, w godzinach: 11.00-13.00 
(ul. Lipowa 16, pok. 205)

Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

SULĘCIN

Konkrety za nami, niebawem 
wiele nowości
„Rock and Beer fest”, 
dwudniowa impreza 
zorganizowana przez 
Sulęciński Ośrodek Kul-
tury i z ogromnym en-
tuzjazmem odebrana 
przez publiczność jest już historią. Grały 
„Róże Europy”, „Sztywny Pal Azji”. „Kobra-
nocka” oraz „5 Rano”, „Black Like Sugar”, 
„Over The Under”, „Steel Drunk”. Po raz 
pierwszy na widowni pojawiły się pode-
sty, ułatwiające odbiór występujących.
- Nareszcie nasza sala widowiskowa nie 
będzie przypominać sali gimnastycznej 
– mówi Jacek Filipek, dyrektor SOK. – 
Zakupione podesty pozwalają na lepszy 
odbiór wizualny jak również dźwiękowy. 
Podesty są ruchome i będziemy je testować 
w różnych konfiguracjach. Zaplanowaliśmy 
sporo wydarzeń kulturalnych na przełomie 
zimy i wiosny. Będziemy gościć zespoły ta-
kie jak Lao Che, Acid Drinkers, a 8 marca 
odbędzie się specjalny koncert Grażyny 
Łobaszewskiej, która w tym roku świętuje 
40-lecie swojej pracy artystycznej. Koncert 
u nas będzie jednym z promujących jej naj-
nowszą płytę. To dla melomanów stanowić 
będzie nie lada gratkę. Nasza oferta dla 
mieszkańców jest wszechstronna, rock, mu-
zyka alternatywna, poezja śpiewana czy też 
wspomniana Grażyna Łobaszewska, nieco 
wcześniej, 26 lutego, prezentacja naszej 

grupy tanecznej „Trans” w 
nowym układzie choreogra-
ficznym i z nowymi strojami. 
Z reguły ten sympatyczny 
zespół występował jako uzu-
pełnienie. Teraz będzie to ich 

impreza. Dla rodziców, którzy dzieci posy-
łają tu na zajęcia, dla sympatyków. Tego 
dotychczas u nas nie było. Oferta bogata 
jak na stosunkowo małe miasto. Sulęcin 
nie ma kina. Teraz oferta kina objazdowe-
go jest ambitna i to też chcemy udostępnić. 
17 lutego Benefis Stanisława Sulińskiego, 
naszego artysty-rzeźbiarza i poety, z okazji 
55-lecia jego twórczości artystycznej i lite-
rackiej. Trwają intensywne przygotowania 
do Dni Sulęcina i czerwcowego festiwalu 
Wake Up and Live. Po drodze odbędą się 
jeszcze takie wydarzenia jak „Bardzo Tłusty 
Czwartek”, „Jarmark Koguci”, W Kobiecym 
Kręgu”i wiele innych. O wszystkich piszemy 
na naszej stronie internetowej oraz na pro-
filu facebook.
Cieszy, że SOK wspiera rodzimych arty-
stów różnej profesji. Myślą o seansach fil-
mowych, tym bardziej, że sala widowisko-
wa jest już odpowiednio przygotowana. 
Że nie ma kina jako odrębnej instytucji, 
to nic strasznego. Sieradz, niegdyś miasto 
wojewódzkie też kina nie ma...

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

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090

SULĘCIN  

Internet trafił pod strzechy
Dzięki projektowi „Włączmy 

się” na terenie gminy zniknęły 
tzw. białe plamy, czyli miejsca 
do których nie docierał Internet. 
Setki mieszkańców zdecydowały 
się na podłączenie, doceniając 
największą zalety dostępu do 
Internetu z wykorzystaniem sieci 
światłowodowej – jego zawrotną 
prędkość i stałe łącze. – Internet 
jest dziś oknem na świat. Potrzeb-
ny jest zarówno dorosłym jak i 
dzieciom do nauki – mówi To-
masz Terech, sołtys Grochowa. 

Firma TP Teltech realizująca 
projekt na terenie gminy Sulę-
cin wybudowała łącznie 1418 
km sieci światłowodowej. Do su-
perszybkiego Internetu dostęp 
dostało 800 gospodarstw domo-
wych. Następnych 200 – w Ry-
chliku, Grochowi i Kolonii Glisno, 
czeka na swoją kolej. – Inwestycja 
w tych miejscowościach rozpocz-
nie się do końca 1 półrocza 2017 
r. – zapewnia wiceprezes Orange 
Piotr Muszyński. Rewolucja in-
ternetowa ma być jednak szerzo-
na na kolejne tereny. Podobne 
inwestycje firma Orange Polska 
będzie wkrótce realizować w 

Ok. 800 domów w gminie Sulęcin dostało szansę na podłączenie super szybkiego Internetu. W kolejnych etapach inwestycji firma Orange 
planuje podłączać kolejne wioski i… sam Sulęcin.

powiatach gorzowskim, nowo-
solskim i krośnieńskim. Również 
samo miasto Sulęcin ma zostać 
oplecione siecią „internetowej 
autostrady”.

W projekt „Włączmy się” zaan-
gażowanych było wiele osób i 
instytucji, w tym Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego, która od 
początku wspierała jego realiza-
cję i objęła honorowym patro-
natem oraz Burmistrz Sulęcina, 
który z myślą o mieszkańcach 
gminy włączył się w jego reali-
zację. Gmina Sulęcin jest pierw-

szym w Polsce obszarem, który 
zaproszono do współpracy. 

20 stycznia w Sulęcinie odbyła 
się konferencja podsumowująca 
pierwszą część projektu. Bur-
mistrz Dariusz Ejchart z okazji 
zakończenia inwestycji oraz w 
podziękowaniu za współpracę, 
osobiste zaangażowanie w roz-
wój Gminy Sulęcin, uhonorował 
ryngrafami: marszałek woje-
wództwa lubuskiego Elżbietę 
Polak, wiceprezesa zarządu ds. 
strategii i transformacji Orange 
Polska Piotra Muszyńskiego, 

prezesa zarządu Orange Polska 
S.A. Jeana Francoisa Fallachera, 
kierownika Wydziału Programów 
Szerokopasmowych Orange Pol-
ska S.A. Hannę Kontkiewicz-
-Machulską oraz starszego kie-
rownika Projektu Zarządzania 
Inwestycjami Orange Polska S.A. 
Danutę Janowską.

Za wsparcie i wszelkie uzgod-
nienia wynikające z realizacji i 
prawa budowlanego na tere-
nie sołectw, wiceprezes Orange 
Polska podziękował sołtysom i 
uhonorował statuetkami: Mał-
gorzatę Cerbin, Jerzego Kozę, 
Stanisława Gurgacza, Dariusza 
Magdę, Roberta Czerniaka, 
Krzysztofa Łysenkę, Andrze-
ja Policzkiewicza, Sylwestra 
Gryza, Anatola Blicharza, Sta-
nisława Chabę, Mariusza Bro-
dzińskiego, Tomasza Terech i 
Krystiana Bieleckiego. 

Za współpracę przy prowadze-
niu wszelkich uzgodnień, nadzór 
i szczególne zaangażowanie, P. 
Muszyński uhonorował również 
statuetkami: Agnieszkę Mazur-
czak, Anetę Gryz, Kazimierza 
Gryza, starostę sulęcińskiego 

Adama Basińskiego, prezesa TP 
Terech Dariusza Kowalczyka, 
kierownika technicznego Grze-
gorza Przybeckiego, projektan-
ta Andrzeja Stasiaka, dyrektora 
Regionu Pomorze Zachodnie 
Tomasza Chłodnego i pracow-
ników oraz dyrektora Realizacji 
Inwestycji Orange Polska Micha-
ła Mindę wraz z zespołem, który 
zrealizował projekt. 

Po zakończonej konferencji 
uczestnicy spotkania udali się do 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie, w którym z udziałem 
uczniów gimnazjum odbywały 
się warsztaty kreatywne FabLub. 
Podczas warsztatów każdy mógł 
zapoznać się z możliwościami 
technicznymi w dziedzinie kon-
struowania urządzeń elektro-
nicznych, pokazu i pracy nowo-
czesnych drukarek 3D. Z okazji 
zakończenia projektu „Włączmy 
się” odbyła się również specjalna 
lekcja fizyki o światłowodach.

Tekst: M. Barden, A. Piotrowski, 
foto. A. Piotrowski

REFLEKSOTERAPIA stóp - Naturalna 
metoda leczenia polegająca na uciskaniu odpowiednich 
stref na stopach. Pomaga przy podatności na przeziębienia, 
bólach głowy, zaburzeniach snu, problemach z trawieniem    
oraz w wielu innych dolegliwościach. Wpływa dobroczynnie na pracę 
całego  organizmu. 

W ofercie gabinetu również:
• masaż pleców;
• masaż modelujący sylwetkę;
• masaż liftingujący twarzy;
• masaż twarzy łyżeczkami ceramicznymi ze szczególną  

pielęgnacją okolicy oczu;
• pielęgnacja twarzy profesjonalnymi kosmetykami SOTHYS  

- składniki pochodzenia naturalnego, eko i bio certyfikaty, 
hypoalergiczne, bez parabenów, odpowiednie dla skóry wrażliwej.
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Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

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

Sulęcin pobił ubiegłoroczny rekord
SULĘCIN Kolejny finał WOŚP za nami

Od wczesnych godzin poran-
nych w różnych częściach miasta 
w kwestowaniu uczestniczyło 
sześćdziesięciu wolontariuszy. 
Nad Jeziorem Ostrowskim przy 
dopingu wielu mieszkańców 
gminy i osób przyjezdnych, 
czternastu miłośników zimnej 
wody popularnie nazywanych 
morsami, pokazało hart ciała i 
ducha przebywając kilkanaście 
minut w wykutym przeręblu. 
Frekwencja dopisała, a morsy w 
zimnej wodzie czuły się, prawie 
jak ryby. Nad jeziorem zbierano 
również datki do puszek na rzecz 
Orkiestry, w czym udział brali 

15 stycznia podczas kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Sulęcinie oraz aukcji, która odbyła się w sali widowiskowej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury w Sulęcinie, razem zebrano 38.830.51 groszy. 

przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sulęcinie Zbigniew Szczepań-
ski, burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart i wicestarosta Tomasz 
Prozorowicz. 

W centrum miasta przy fontan-
nie, Harcerze Komendy Hufca w 
Sulęcinie, przygotowali ognisko 
oraz szereg gier i zabaw kiero-
wanych do dzieci i młodzieży, 
połączonych z indywidualnym 
pokonywaniem asekurowanej 
wspinaczki na skrzyniach i przej-
ściu po linie.  

Od godziny 16.00 w sali wido-
wiskowej Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się seria koncer-

tów z udziałem solistów Studia 
Piosenki pod kierunkiem Wal-
demara Handzelewicza i stu-
dia kierowanego przez muzyka 
Marka Stadnika. Gościnnie wy-
stąpiła również Ewa Jacykow-
ska, była solistka Studia Piosenki. 
Na scenie wystąpiły sulęcińskie 
przedszkolaki, grupy taneczne 
z zespołu „Trans” oraz Orkiestra 
Dęta OSP z Grochowa. Przeryw-
nikami pomiędzy występami 
małych i starszych rodzimych ar-
tystów, odbyła się licytacja wielu 
gadżetów przekazanych przez 
sponsorów i osoby indywidual-
ne, którą przeprowadzili pracow-

nicy ośrodka.
Pomimo niesprzyjającej pogo-

dy i opadów śniegu, frekwencja 
dopisała nie tylko w sali widowi-
skowej, ale również w przygoto-
wanej na tę okazję kawiarence, 
w której każdy uczestnik za kwe-
stę do puszki na rzecz Orkiestry, 
mógł otrzymać ciasto, ciepłą 
herbatę i kawę. 

Współorganizatorem i koor-
dynatorem 25 edycji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Sulęcinie był Sulęciński Ośrodek 
Kultury oraz Biblioteka Publiczna 
w Sulęcinie. 

Tekst i foto. Maciek Barden 

SULĘCIN 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sulęcinie złożył projekt do rzą-
dowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych 
zachowań pn. „Razem bezpiecz-
niej”. Na projekt pn. „Działania 
w partnerstwie – równa się bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży w 
Gminie Sulęcin” OPS ma otrzy-
mać 98 200 zł.. 

Adresatami projektubę-
dą uczestnicy 8 świetlic 
środowiskowych gminy Sulęcin 
oraz 15 rodzin objętych wspar-
ciem asystenta rodziny. Part-
nerami współpracującymi przy 
realizacji projektu będą: Komen-
da Powiatowa Policji w Sulęci-
nie, Sulęciński Ośrodek Kultury, 
Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie, Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Su-
lęcinie, Stowarzyszenie „alterna-
TYw@” w Sulęcinie.

Andrzej Stefan Żelechowski
dyrektor OPS w Sulęcinie

WĘDRZYN

Mieszkańcy Wędrzyna mogą zamówić 
książkę na telefon 

Książka na telefon to kolejna 
propozycja klubu wojskowego 
dla mieszkańców Wędrzyna. - Z 
usługi mogą skorzystać miesz-
kańcy naszej miejscowości, którzy 
ze względu na wiek, przewlekłą 
chorobę lub niepełnosprawność 
nie mogą wypożyczyć książek lub 
gazet w sposób tradycyjny. Wy-
starczy zadzwonić na numer 261 
676 904 i bezpłatnie pracownik 
biblioteki klubu 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej w Wę-
drzynie dostarczy książkę lub ga-
zetę pod wskazany adres – infor-
muje nas Anna Wyczachowska, 
kierownik Klubu. 17 WBZ.

- Misją klubu jest między innymi 
zapewnienie wolnego czasu dla 
żołnierzy, i ich rodzin,  a sądząc po 
działalności klubu w Wędrzynie, 
śmiało można uznać, że misja ta 
jest spełniana. W kalendarzu im-
prez i propozycji Klubu są te adre-
sowane zarówno do żołnierzy jak i 
dla dzieci oraz pozostałych człon-
ków rodziny – podkreśla rzecznik 
prasowy 17 WBZ w Międzyrze-
czu por. Tomasz Cyga. 

Z opinią rzecznika zgadza się 
mieszkanka Wędrzyna Stanisła-

wa Makowska - 
Kiedy nie przechodzę obok klu-

bu żołnierskiego w Wędrzynie 
stwierdzam, że od rana do nocy 
tętni on życiem: dzieci mogą po-
bawić się w klubie malucha,  mło-
dzież wziąć udział w zajęciach 
sekcji i pracowni działających w 
klubie, dorośli przyjść na koncert, 

Anna Wyczachowska, kierownik 
Klubu. 17 WBZ i jednocześnie rad-
na miejska Sulęcina

obejrzeć filmy w cyfrowym kinie. 
Mamy siłownię, saunę i bibliotekę. 
Klub 17 WBZ, to taki nasz ośrodek 
kultury – podkreśla.

Anna Wyczachowska i pozo-
stali pracownicy oczekują na 
wszelkie propozycje dotyczące 
jego funkcjonowania.

Tekst i foto Ryszard Waldun

„Razem  
bezpieczniej”
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REKLAMA - DZIAŁ USŁUG MEDYCZNYCH

REKLAMA - DZIAŁ USŁUG MEDYCZNYCH

Wspaniałe zakończenie  
sezonu

OŚNO LUBUSKIE

Dla jednego z myśli-
wych okazało się szczęśli-
we w sposób szczególny i 
niespotykany. Arkadiusz 
Tomczyk, bo o nim mowa, 
jednym strzałem pozyskał 
3 dziki! Brzmi to niewiary-
godnie i nie wielu kolegów 
było w stanie w to zdarze-
nie uwierzyć, ale myśliwi 
na stojący obok na linii 
potwierdzają, że oddany 
został tylko jeden strzał. – 

Przedostatnie polowanie zbiorowe w KŁ Tumak w sezonie 2016/2017, 
które odbyło się 14 stycznia okazało się bardzo udanym. – Takiego 
pokotu dawno nie było – mówili między sobą myśliwi. 

Wszystkie trzy dziki wyszły 
razem z lasu. Czekałem aż 
przekroczą linię myśliwych 
i strzeliłem zaraz gdy były 
za drogą. Nie sądziłem, że 
taki będzie efekt – mówi nie 
kryjący zadowolenia myśli-
wy. – Widziałem nieraz dwa 
trafione dziki po jednym 
strzale, ale coś takiego wi-
dzę po raz pierwszy – prze-
cierał oczy ze zdziwienia 
Jarosław Litka, który tego 

dnia prowadził polowanie. 
Tego dnia na pokocie 

znalazło się łącznie tuzin 
dzików, jeleń sarna, jeleń 
cielak i jeleń byk (pozyska-
ny w ramach odstrzału sa-
nitarnego – byk był ranny).

- Święty Hubert dzisiaj 
nam darzył, chociaż jak to 
bywa zawsze przy polowa-
niach zbiorowych, jednemu 
myśliwemu bardziej darzył, 
a innemu mniej, bo na wy-

losowanym stanowisku 
mógł nawet nie zobaczyć 
zwierza –podkreślał pod-
czas zbiórki myśliwych na 
pokocie J. Litka. 

Królem polowania (dwa 
dziki i jeleń ciele) został 
Wojciech Mazurczak. Wi-
cekrólem Arkadiusz Tom-
czyk. Tym razem wybrano 

również króla pudlarzy. 
Ten zaszczytny tytuł przy-
padł Andrzejowi Mazur-
czakowi.

SAM

Arkadiusz Tomczyk przyjmuje „złom”

SŁOŃSK 

Od lat grzęzną w błocie
Rafał Matkowski z ulicy 

Poniatowskiego rozkłada 
ręce nad tym co się dzieje 
po deszczu na ulicy przy 
której mieszka. -  Nie tylko 
ja, ale inni mieszkańcy wiele 
razy zakopali się samocho-
dami i musieli wyciągać 
ich właściciele ciągników. 
W ubiegłym roku byłem 
kilka razy u wójta z prośbą 
o to by przywieźli tłuczeń, 
zobowiązałem się sam go 
rozplantować w najgor-
szych miejscach, ale prośba 
została bez echa. Widać, że 
wójtowi nie zależy na dobru 
mieszkańców, ale nie ma co 
się dziwić jak ktoś mieszka 
przy ulicy, gdzie na jezdni 
jest asfalt, a chodnik wraz z 
podjazdem jest z polbruku – 
mówi zdenerwowany.

Zdanie pana Rafała po-
dziela inny mieszkaniec 
(dane do wiadomości re-
dakcji) -  Panie szanowny, 
szlak człowieka trafia jak 
ma chodzić lub jeździć po 
takiej drodze. Jak tu dzie-
ci mają iść do szkoły lub 
mieszkańcy na zakupy? 
Wójt przecież zna nasz pro-
blem i nic z tym nie robi. My-
śli już nad tym co obiecać 
mieszkańcom, aby na niego 
zagłosowali ponownie w 

przyszłym roku w wyborach 
samorządowych.

Sprawę tej i innych ulic w 
Słońsku mieszkańcy zgła-
szali także radnym powia-
towym - Wójt zarzuca mi i 
Franciszkowi Jamniuko-
wi, że jako radni powia-
towi nie dbamy o interesy 
Słońska w powiecie, mając 
na myśli np. zły stan dróg. 
Niech popatrzy jednak na 
swoje podwórko, jak miesz-
kańcy Słońska po drogach 
gminnych muszą brodzić 
w błocie po kolona – pod-
kreśla radny powiatowy 
Krzysztof Skrzypnik. 

Zarzuty mieszkańców i 
radnego Skrzypnika od-
piera wójt Janusz Krzyś-
kow, który zapowiedział 
nam, że jeżeli tylko pozy-
ska środki finansowe na 
remonty dróg to sytuacja 

się poprawi. Kiedy to bę-
dzie nie wiadomo. Wielu 
mieszkańców już wójtowi 
jednak nie wierzy. 
Tekst i foto. Ryszard Waldun 
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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.

SULĘCIN  / TRZEBÓW

Dzień Babci i Dziadka w Świetlicy Środowiskowej w Trzebowie
Styczeń to środek zimy, są jed-

nak tego miesiąca takie dwa dni, 
kiedy wszystkim robi się cieplej 
na sercu – jest to święto naszych 
kochanych babć i dziadków. To 
dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń, łez i radości.  Tak właśnie 
było 22 stycznia w Świetlicy Śro-
dowiskowej w Trzebowie działa-
jącej przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Sulęcinie. W pięknie 
udekorowanej sali dzieci wraz 
z panią Agnieszką Polechaj-
ło   przygotowały program arty-

styczny „Ja się wcale nie chwalę, 
ja po prostu mam talent”. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe sło-
wa, kierowane pod ich adresem. 
Następnie obdarowały swoich 
ukochanych dziadków upomin-
kami, przygotowanymi własno-
ręcznie. Były to piękne serduszka 
z życzeniami oraz aniołki. Fre-
kwencja dopisała. Rada Sołecka 
oraz rodzice przygotowali na 
uroczystość słodki poczęstunek 

do kawy w postaci domowego 
ciasta. Spotkanie upłynęło w 
miłej i serdecznej atmosferze. W 
imieniu burmistrza Sulęcina Da-
riusza Ejcharta babciom i dziad-
kom życzenia przekazał syrektor 
OPS Andrzej Żelechowski, jed-
nocześnie dziękując organiza-
torom i artystom za stworzenie 
wspaniałego wydarzenia.

Andrzej Stefan Żelechowski
dyrektor OPS w Sulęcine
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SULĘCIN  / REGION Pod patronatem Przekroju

Rock’n’Beer Fest – solidna porcja dobrej muzyki i nie tylko w SOK

Drugi dzień festiwalu rozpo-
czął się od konferencji prasowej, 
w której udział wzięli przedsta-
wiciele zespołów i organizato-
ra. O pomyśle zorganizowania 
festiwalu mówił Jacek Filipek, 
dyrektor SOK – Planując koncert 
dzisiejszych artystów pomyśle-
liśmy, że muzyka rockowa nie-
odzownie kojarzy się z piwem, 
więc postanowiliśmy połączyć 
te dwa elementy, czyli koncerty i 
możliwość skosztowania znako-
mitych piw. Tak powstała pierw-
sze edycja Rock’n’Beer Fest w 
Sulęcinie – mówi J. Filipek – już 
myślimy intensywnie, żeby im-
prezę powtórzyć, ale w sezonie 
wiosenno-letnim, pod chmurką. 

Muzycy zespołów Róże Euro-
py, Sztywny Pal Azji i Kobranoc-
ki są już na wspólnej trasie kon-
certowej od marca ubr. – Ten 
zestaw kapel, to jest złoty środek i 
nie wyobrażam sobie, żeby któraś 
miała wypaść – mówi Andrzej 
Kraiński, wokalista Kobranocki. 
Były przypadki, że zespoły mu-
siały powtórzyć koncert w jed-
nej miejscowości dzień po dniu, 
tak duże było zainteresowanie 
– To dzisiaj niezwykła rzadkość, 
jeżeli chodzi o zespoły rockowe 
– podkreśla A. Kraiński. Kobra-
nocka koncertowała w Sulęcinie 
już trzeci raz.

Piotr Klatt, lider Róż Europy 
uważa, że na wspólnej trasie 
koncertowej dobrze mu się 
współpracuje z pozostałymi ze-
społami – Znamy się już 30 lat, 
przyjaźnimy się i akceptujemy 
swoje wady i zalety – mówi wo-
kalista. 

Zespół Sztywny Pal Azji po 
wielu zmianach składów przed 
dwoma laty wrócił praktycznie 
do pierwotnego stanu. - Posta-
nowiliśmy spróbować zagrać 
pierwszą naszą płytę – mówi 
współzałożyciel zespołu Jarek 
Krajiński – od tego czasu po-
nownie intensywnie koncertuje-
my. 

W konferencji wziął również 
udział Łukasz „Łyczek” Łycz-
kowski, który wraz z zespołem 
5 Rano zagrał w ramach festiwa-
lu dzień wcześniej. – Bardzo się 
cieszę, że organizatorzy pamięta-
li o 5 Rano i włączyli nas do zesta-
wu z takimi muzykami – mówi 
Łyczek, który zdecydował się 
na koncert pomimo choroby. 
Sulęciński rockman mówił rów-
nież o planowanej nowej płycie 
zespołu. – Robimy wszystko co 
możemy, żeby płyta ukazała się w 
połowie roku. Oprócz 5 Rano na 

W sobotnią noc z 4 na 5 lutego Sala widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury utonęła w ostrych rockowych dźwiękach. Muzyczną ucztę 
dla licznie zgormadzonej publiczności z Sulęcina i okolic zapewniły Róże Europy, Sztywny Pal Azji i Kobranocka.

festiwalowych deskach 3 lute-
go wystąpiły też Black Like Su-
gar, Over The Dunder oraz Steel 
Drunk.

Róże Europy, Sztywny Pal Azji 
i Kobranocka, to legendy pol-
skiego rocka. Okresy ich naj-
większej świetności to lata 80’ i 
90’. Zapytałem jakie są różnice 
w koncertowaniu, w odbiorze 
publiczności dziś i 30 lub 25 lat 
temu. – Bardzo odczuwalna jest 
różnica technologiczna. Pierwsze 
dwie czy trzy płyty nagrywaliśmy 
często na sprzęcie pożyczonym, 
dość słabej jakości. Dopiero z cza-
sem, jak udawało nam się zarobić 
jakieś pieniądze, kupowaliśmy 
wymarzone gitary i inny sprzęt – 
opowiada Piotr Klatt – te 30 lat 
to też ogromne doświadczenie, 
które dzisiaj procentuje. Jedno 
się jednak nie zmienia – radość z 
grania i zaangażowanie w kon-
certy jest takie samo jak kiedyś. 

- Jeżeli chodzi o publiczność, 
to siłą rzeczy jest inna – dodał 
Andrzej Kraiński – ta skacząca 
sprzed 30 lat dzisiaj siłą rzeczy już 
nie skacze. Pocieszające jest to, że 
ci starsi zabierają teraz na nasze 
koncerty dzieci a nawet wnuki.

Muzycy zgodnie przyznali, że 
dziś na koncertach nie ma skin-
headów, którzy kiedyś w kilku-
nastu potrafili rozwalić imprezę.

Deklaracja o zaangażowaniu 

i dawaniu z siebie wszystkiego 
Piotra Klatty nie była gołosłow-
na. Artyści podczas koncertu 
ostro dali czadu. Znakomicie 
bawiąca się publiczność wielo-
krotnie bisowała muzyków. Nie 
sposób było skosztować wszyst-
kich gatunków piw (było ich 50), 
każde które jednak spróbowa-
łem dowodziło o szlachetności 
tego trunku. Piwo rzemieślnicze 
(tylko takie było na sprzedaż), 
robione w mikro „browarkach” 
z wyselekcjonowanych składni-
ków ma przed sobą świetlaną 
przyszłość. 

Dodatkową atrakcją festiwa-
lu była wystawa rockowego 
plakatu autorstwa Wiesława 
Tomaszewskiego z Trzcianki. 
Jedynym mankamentem im-
prezy (nie tylko moje wrażenie, 
ale też wielu osób, z którymi 
rozmawiałem), to fatalna aku-
styka Sali widowiskowej. Często 
nie można było zrozumieć nie 
tylko słów piosenek płynących z 
głośników, ale nawet informacji 
organizatorów i muzyków mó-
wionych bez podkładu muzycz-
nego. – Taka sytuacja jest od cza-
su remontu Sali za poprzedniego 
dyrektora – mówi sulęcinianin 
Ryszard Kosmala – władze mu-
szą coś z tym zrobić. Dziś są takie 
możliwości technologiczne, że 
ten problem można rozwiązać – 

dodaje.
Zapraszamy do obejrzenia 

obszernej galerii zdjęć z impre-
zy dostępnej na www.przekroj-

lokalny.pl/galeria.

Tekst i foto: Adam Piotrowski

http://www.przekrojlokalny.pl/galeria
http://www.przekrojlokalny.pl/galeria
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SULĘCIN 

Zimowy spacer 
Zima, wyczekiwana przez dzie-

ci pora roku tylko wtedy jest nie-
samowita i magiczna, kiedy jest 
ozdobiona śniegowym puchem. 
Taka właśnie aura dopisała pierw-
szakom z wędrzyńskiej podsta-
wówki podczas zimowego space-
ru.

16 stycznia podczas oglądania 
drzew i zasypanych śniegiem krze-
wów, napotkaliśmy ślady obec-
ności „małych ludzi”. Wspaniałe 

bałwanki stały na naszej drodze 
uśmiechając się do nas węgielko-
wymi buziami i zachwycały potęż-
nymi marchewkowymi nosami. 
Atmosfera spaceru wymknęła się 
spod kontroli, efektem czego były 
„aniołki wymalowane na śniegu” 
przez dzieci.

Miło jest spędzać wolny czas na 
spacerach, a po powrocie szaleć 
na sankach na boisku szkolnym.

B.Sz.

SULĘCIN 

Konkrety za nami, niebawem wiele nowości

- Nareszcie nasza Sala widowi-
skowa nie będzie przypominać 
sali gimnastycznej – mówi Jacek 
Filipek, dyrektor SOK. – Zaku-
pione podesty pozwalają na lep-
szy odbiór wizualny jak również 
dźwiękowy. Podesty są ruchome 
i będziemy je testować w różnych 
konfiguracjach. Zaplanowaliśmy 
sporo wydarzeń kulturalnych na 
przełomie zimy i wiosny. Będzie-
my gościć zespoły takie jak Lao 
Che, Acid Drinkers, a 8 marca od-
będzie się specjalny koncert Gra-
żyny Łobaszewskiej, która w 

tym roku świętuje 40-lecie swojej 
pracy artystycznej. Koncert u nas 
będzie jednym z promujących jej 
najnowszą płytę. To dla melo-
manów stanowić będzie nie lada 
gratkę. Nasza oferta dla miesz-
kańców jest wszechstronna, rock, 
muzyka alternatywna, poezja 
śpiewana czy też wspomniana 
Grażyna Łobaszewska, nieco 
wcześniej, 26 lutego, prezentacja 
naszej grupy tanecznej „Trans” w 
nowym układzie choreograficz-
nym i z nowymi strojami. Z reguły 
ten sympatyczny zespół wystę-

pował jako uzupełnienie. Teraz 
będzie to ich impreza. Dla rodzi-
ców, którzy dzieci posyłają tu na 
zajęcia, dla sympatyków. Tego 
dotychczas u nas nie było. Oferta 
bogata jak na stosunkowo małe 
miasto. Sulęcin nie ma kina. Te-
raz oferta kina objazdowego jest 
ambitna i to też chcemy udostęp-
nić. 17 lutego Benefis Stanisława 
Sulińskiego, naszego artysty-
-rzeźbiarza i poety, z okazji 55-le-
cia jego twórczości artystycznej 
i literackiej. Trwają intensywne 
przygotowania do Dni Sulęcina 

i czerwcowego festiwalu Wake 
Up and Live. Po drodze odbędą 
się jeszcze takie wydarzenia jak 
„Bardzo Tłusty Czwartek”, „Jar-
mark Koguci”, W Kobiecym Krę-
gu”i wiele innych. O wszystkich 
piszemy na naszej stronie inter-
netowej oraz na profilu facebook.
Cieszy, że SOK wspiera rodzi-
mych artystów różnej profesji. 
Myślą o seansach filmowych, 
tym bardziej, że sala widowi-
skowa jest już odpowiednio 
przygotowana. Że nie ma kina 
jako odrębnej instytucji, to nic 

strasznego. Sieradz, niegdyś 
miasto wojewódzkie też kina 
nie ma...

L. Malinowski

„Rock and Beer fest”, dwudniowa impreza zorganizowana przez Sulęciński Ośrodek Kultury i z ogromnym entuzjazmem odebrana przez 
publiczność jest już historią. Zagrały „Róże Europy”, „Sztywny Pal Azji”. „Kobranocka” oraz „5 Rano”, „Black Like Sugar”, „Over The Under”, 
„Steel Drunk”. Po raz pierwszy na widowni pojawiły się podesty, ułatwiające odbiór występujących

SULĘCIN 

Bal nad bale
Piękny, zimowy, sobotni wie-

czór, iście królewska sala balowa, 
blask świateł, pięknie ubrane Pa-
nie i Panowie, doskonały nastrój 
to niemal wszystkie okoliczności 
sprzyjające temu, by dobrze się 
bawić podczas jednego z najważ-
niejszych balu, STUDNIÓWKI. 

Marzeniem każdego uczestni-
ka jest wspaniała zabawa przed 
tak ważnym wydarzeniem, jakim 
jest matura. Dlatego nie zabra-
kło wśród nas dyrektora I LO – p. 
Aleksandry Jasickiej oraz rodzi-
ców, dzięki którym tak piękne uro-
czystości się odbywają. Życzenia 
płynące z ust zaproszonych gości 
i prezent od pani dyrektor złożo-
ny na ręce uczennicy Małgorzaty 
Pawlus, która aktywnie włączyła 
się w przygotowanie balu, nadały 
temu wydarzeniu niemal czaro-
dziejski wymiar. I tak właśnie się 
czuliśmy, ważni, szczęśliwi 

i zaopiekowani przez Anioła Ja-

hiela.
Studniówka nie miałaby swoje-

go uroku, gdyby nie zatańczony 
przez nas polonez. W tym roku 
samodzielnie przygotowaliśmy 
układ i staraliśmy się zaprezen-
tować go z największą gracją, na 
jaką nas tylko było stać. Ukrad-
kiem spoglądaliśmy na rodziców, 
którzy towarzyszyli nam  w części 
oficjalnej balu. Niejednemu z nich 
zakręciła się w oku łezka. 

Wspólne zdjęcia klasowe, gości 
i grona pedagogicznego, to jakże 
ważny element, którego nie mo-
gło zabraknąć. Podczas zabawy 

pojawił się pyszny tort , ale i nie-
spodzianka dla wychowawców i 
nauczycieli, w postaci prezentacji 
klasowych przygotowanych przez 
ich podopiecznych. A powiedzmy 
sobie szczerze, mamy im za co 
dziękować, bo choć są wymaga-
jący, to zawsze możemy na nich 
liczyć.

Dalej to już tylko mogliśmy się 
świetnie bawić i tak się stało. Teraz 
możemy sobie śmiało powiedzieć: 
To był  bal nad bale! I tak go bę-
dziemy wspominać.

Uczestnicy Studniówki



15nr 2(62)/2017 9 lutego 2017

SULĘCIN 

Nie tylko książki...
Biblioteką w Sulęcińskim Ośrodku Kul-

tury kieruje od września ubiegłego roku 
Natalia Januszkiewicz. W skład Biblio-
teki Publicznej wchodzą – biblioteka dla 
dorosłych, oddział dla dzieci oraz trzy 
filie w Trzemesznie Lubuskim, Żubrowie 
i Ostrowie. Łącznie zatrudnionych jest 9 
osób. Biblioteka Publiczna wraz z filiami 
liczy 52.644 woluminów, z których w 2016 
roku skorzystało 1.877 zarejestrowanych 
czytelników, a w sumie odwiedziło 24.055 
osób. Ponad połowa księgozbioru jest już 
wprowadzona do systemu MAK+, co nie-
bawem umożliwi korzystanie ze zbiorów 
drogą internetową.

- Nie ma osób, które nie lubią czytać ksią-
żek – mówi N. Januszkiewicz. – Po prostu 
nie trafiły jeszcze na książkę, która sprawi, 
że stanie się czytelnikiem. W Bibliotece zare-
jestrowałyśmy ogółem 33.353 wypożyczeń, 
tj. o niecałe 0,5% więcej w porównaniu do 
roku 2015. Największy wzrost czytelników 
– ponad 6%, zarejestrowano w oddziale 
dla dzieci, co przełożyło się jednocześnie na 
ilość wypożyczonych książek, która wzro-
sła o prawie 17% (1.573 wypożyczenia) w 
porównaniu do zeszłego roku. Zarówno 
wzrost czytelników i wypożyczeń w oddzia-
le dla dzieci to efekt komplementarnych 
działań Biblioteki Publicznej oraz Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury, takich jak:

promocja biblioteki i czytelnictwa 
wśród najmłodszych mieszkańców miasta 

(np. „Biblioteka na kółkach”, „Czytanie na 
przedszkolnym dywanie”, itp.);

przeniesienie oddziału dla dzieci do 
głównego budynku Biblioteki Publicznej;

zwiększenie liczby popołudniowych 
zajęć w Sulęcińskim Ośrodku Kultury – 
dzięki czemu uczestniczące dzieci częściej 
odwiedzają bibliotekę.

Celem Biblioteki jest promocja czytel-
nictwa szczególnie wśród dzieci, dzięki 
temu chcielibyśmy, aby najmłodsi użyt-

kownicy stali się na stałe naszymi świado-
mymi czytelnikami. Kilka lat temu zaini-
cjowaliśmy akcję „Biblioteka na kółkach”, 
polega ona na odwiedzaniu raz w miesią-
cu sulęcińskich przedszkoli z regałem ksią-
żek, które można wypożyczyć do domu. 
Nie ma dziecka, które nie byłoby zaintere-
sowane tą inicjatywą, dzięki temu przyby-
wa nam nowych czytelników, a czytelnic-
two wrasta. Jest to jedna z wielu inicjatyw 
kreatywnych bibliotekarek, które między 
innymi prowadzą w przedszkolach raz 
w tygodniu zajęcia czytelnicze „Czytanie 
na przedszkolnym dywanie”. Efektyw-
nie współpracujemy z Środowiskowym 
Domem Samopomocy oraz Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Na 
popularnym portalu społecznościowym 
– Facebook prowadzimy stały cykl „Biblio-
tekarki polecają”, gdzie umieszczamy na-
szym zdaniem książki godne polecenia. 
Liczba rezerwacji świadczy dużym zainte-
resowaniu. Biblioteka prowadzi Zeszyt Za-
mówień, gdzie czytelnicy wpisują tytuły, 
które są w kręgu ich zainteresowań, a my 
w miarę możliwości realizujemy wszyst-
kie zamówienia. Nasze pomysły cieszą 
się sporą popularnością do nich możemy 
zaliczyć w okresie świątecznym choinę 
ułożoną z zielonych książek Zdjęcie zrobi-
ło furorę w internecie. Tym samym profil 
biblioteki zyskał kolejnych czytelników i 
sympatyków spoza kraju – kończy N. Ja-

nuszkiewicz.
W bibliotece prowadzony jest Dysku-

syjny Klub Książki gdzie nie tylko czytane 
są książki, ale również toczone są ciekawe 
dyskusje o zawartych w nich treści. Przede 
wszystkim dokonuje się zaskakujących 
odkryć ciekawych tytułów i autorów, któ-
rych wcześniej nie wybrano pod uwagę. 
Ciekawą formą jest obejrzenie ekranizacji 
książek, a następnie dyskusja na ten te-
mat. Kolejnym atutem jest bogata oferta 
czasopism, prawie 60 tytułów, również 
możliwych do wypożyczenia na filiach. 
Biblioteka wyposażona jest w stanowiska 
komputerowe przeznaczone do celów 
edukacyjnych i informacyjnych, podob-
nie jak w oddziałach. Bibliotekarki mają 
wiele pomysłów, które są z powodzeniem 
realizowane, inne czekają na swój debiut, 
takich jak: „Odczarowanie lektur” skiero-
wane do uczniów starszych klas oraz zaję-
cia czytelnicze dla najmłodszych w Kąciku 
Malucha wydają się ciekawymi pomysła-
mi. 

Ponadto w filiach bibliotecznych 
(Ostrów, Trzemeszno, Żubrów) odbywają 
się systematycznie imprezy okoliczno-
ściowe, zajęcia z dziećmi tj. konkursy pla-
styczne, lekcje biblioteczne, rozwiązywa-
nie krzyżówek i rebusów, głośne czytanie 
bajek i wierszy. 

L. Malinowski

Natalia Januszkiewicz., kierowniczka Biblio-
teki Publicznej w Sulęcinie

Bal nad bale
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RYBY MAJĄ GŁOS
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70 lat Koła PZW nr 1 
w Sulęcinie

W roku 2017 przypada 70 rocznica 
powstania Koła PZW nr 1 w Sulęcinie. 
Na Walnym Zgromadzeniu Członków 
Koła postanowiono uczcić rocznicę w 
dniu 28 maja 2017 roku wraz z X Me-
moriałem Mirosława Gudacza. Została 
powołana grupa robocza do organizacji 
tego przedsięwzięcia w Osobach: Ry-
szard Stachowiak, Krzysztof Gudacz, 
Krzysztof Kuzajewski, Robert Komo-
rowski, Adam Piotrowski i Lech Siar-
ka. Podczas tej imprezy planujemy wy-
konać wystawę zdjęć dokumentujących 
historię naszego koła oraz Memoriału 
M. Gudacza. Powstaje również elektro-
niczna wersja Kroniki Koła Nr 1.

W związku z tym zwracamy się z proś-
bą do wszystkich wędkarzy z Koła - by-
łych i obecnych- o pomoc w tworzeniu 
tej wystawy i kroniki Koła. Prosimy o 
przekazywanie zdjęć, materiałów i pa-
miątek związanych z historią naszego 
Koła od 1947 r. do dnia dzisiejszego. 
Zdjęcia można przekazywać w wer-
sji elektronicznej na adres: r.stacho-
wiak58@wp.pl, bezpośrednio człon-

kom grupy roboczej lub do sklepu 
DOMUS w Sulęcinie. Zdjęcia, materia-
ły i pamiątki po zeskanowaniu zostaną 
zwrócone właścicielom.

Wędkarze - pomóżcie odtworzyć 
nam naszą historię Koła!

Ryszard Stachowiak
Prezes Koła

29 stycznia na j. Ostrowskim rozegra-
ne zostały podlodowe zawody wędkar-
skie Koła Nr 1 w Sulęcinie. W zawodach 
udział wzięło 15 wędkarzy. Wędkowanie 
rozpoczęło się o godz. 9.00 i trwało do 
godz. 12.00. Przy pięknej, słonecznej i 
mroźnej pogodzie brały płoteczki, krą-
piki, a także 20 cm leszczyki. O godz. 
12.00 zakończono zawody i zważono 
złowione ryby, które następnie wróciły 
do wody. Po zawodach wędkarze mogli 
ogrzać się przy ognisku i zjeść pieczone 
kiełbaski. Prezes Ryszard Stachowiak 
odczytał wyniki i wręczył nagrody dla 
zwycięzców.
Wyniki zawodów:
I miejsce - Sekuła Ryszard – 3080 pkt.
II miejsce – Matelski Sławomir – 2300 
pkt.
III miejsce – Domagała Mateusz – 1720 
pkt.
IV miejsce – Krawiec Piotr – 1430 pkt.
V miejsce – Matelski Szymon – 1320 pkt.
VI miejsce – Kartawik Jakub – 1300 pkt.
VII miejsce -  Raczkowski Łukasz – 1180 
pkt.
VIII miejsce – Siarka Lech – 1060 pkt.
IX miejsce – Krawiec Stefan – 850 pkt.
X miejsce – Siniawski Andrzej – 740 pkt.

Na spotkaniu, przy ognisku, zapadła 
decyzja o remoncie pomostów wędkar-

SULĘCIN 

Podlodowe zawody w „Jedynce”
skich w miesiącu lutym 2017. O terminie 
prac wędkarze z Koła zostaną powiado-
mieni ogłoszeniami na tablicy w sklepie 
DOMUS i na stronie internetowej Koła.

Tekst: R. Stachowiak
Foto. R. Stachowiak, Sz. Matelski
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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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
będzie rozbudowany

Umowa pomiędzy Powiatem 
Sulęcińskim a Województwem 
Lubuskim o dofinansowanie 
projektu dotyczącego rozbudo-
wy SOSW im. Marii Konopnickiej 
w Sulęcinie została podpisana w 
październiku 2016 r. Na razie te-
ren wokół ośrodka jest taki jaki 
był, jałowy. Wszelkie procedury, 
łącznie z przetargami są czaso-
chłonne i obwarowane szcze-
gółowymi przepisami. Trzeba 
uzbroić się w cierpliwość. Budo-
wa będzie współfinansowana 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Skoro fundusze europejskie na 
to zostaną wydane, to i obiekt 
wreszcie będzie na miarę Europy. 
Obecne obiekt nijak ma się do 
polskich, a tym bardziej europej-
skich norm dla funkcjonowania 
specjalistycznego ośrodka. 

- Realizacja inwestycji pozwoli 
na poprawę standardów eduka-
cji, a w efekcie podniesie jakość 
kształcenia uczniów w naszej 
placówce – mówi Danuta Mali-
nowska, dyrektor SOSW. – Po-
prawią się warunki lokalowe, co 
jest bardzo ważne. Nowe skrzydło 
połączone łącznikiem ze starym 
budynkiem będzie miało liczne 

sale dostosowane dla uczniów z 
różnymi niepełnosprawnościami. 
Będzie winda, łazienki odpowied-
nio dostosowane, szerokie drzwi 
i korytarze i antypoślizgowe na-
wierzchnie. Zwiększy się liczba 
pomieszczeń edukacyjnych dla 
uczniów z niepełnosprawnością 
poprzez powstanie nowych sal. 
M.in. powstanie pełnowymiarowa 
pracownia TIK z 16 stanowiskami 
komputerowymi, sześć nowych 
pracowni dla zespołów eduka-
cyjno-terapeutycznych, pracow-
nia edukacji wczesnoszkolnej z 
kącikami tematycznymi i częścią 
rekreacyjną, dwie pracownie dla 
uczniów z autyzmem, pracownia 
muzyczna, sala doświadczania 
świata, pracownia Glottodydak-
tyki o Metody Dobrego Startu, 
pracownie terapii ręki, psycho-
edukacji, terapii pedagogicznej o 
socjoterapii. Powstaną więc nowe 
pracownie do dodatkowych zajęć 
rewalidacyjnych i specjalistycz-
nych wspierających edukację To 
pozwoli na prowadzenie dodat-
kowych zajęć indywidualnych i 
grupowych.

Z zatwierdzonego planu bu-
dowy wiadomo, że placówka 
będzie miała pracownię pedago-

giki Marii Montesorii, pracownię 
AAC, pracownię terapii mowy, 
pracownię orientacji przestrzen-
nej i koordynacji ruchowej i salę 
integracji sensorycznej. To jest 
zrozumiałe, ponieważ potrzeby 
są duże. Poradnia PP diagnozu-
je dużo dzieci  różnymi niepeł-
nosprawnościami (ponad 40 
w ubiegłym roku, a diagnozy 
prognozują wzrost). Obecnie w 
SOSW uczy się 80 uczniów pod 
opieką 30 wysokiej klasy specja-
listów. 

- Istotną sprawą jest popra-
wa sal internatu. Obecnie są to 
pokoje dla ośmiu osób, z pię-
trowymi łóżkami, będą sale 3-4 
osobowe. Zagwarantowane bę-
dzie 40 miejsc. Obowiązkowo 
będzie podjazd do budynku, 
przystosowane toalety i łazienki. 
Aktualnie szukamy możliwości 
uzupełnienia brakującego wy-
posażenia typu sprzęt specja-
listyczny i dydaktyczny, to jest 
pomoce szkolne, komputery, 
tablice interaktywne czy meble. 
Blisko połowa naszych uczniów 
ma orzeczenia o niepełnospraw-
ności, które kwalifikują się do 
pomocy ze strony PFRON-u, 
to daje możliwości pozyskania 

dodatkowych środków. W per-
spektywie chcemy utworzyć 
przedszkole specjalne dla dzieci 
z autyzmem i niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, już teraz do 
nas przyprowadzane są dzieci 
na zajęcia wcześnie wspomaga-
jące, bowiem jest takie społecz-
ne zapotrzebowanie. Chcę aby 
lokalna społeczność, także sa-
morządowa miała świadomość, 
że ośrodek służy dzieciom, słu-
ży ich rozwojowi i integracji ze 
społeczeństwem, że jesteśmy 
otwarci a nauczyciele są przyja-
ciółmi dzieci i pomagają im się 
rozwijać. Dzięki przyjaznemu 
spojrzeniu na nasze problemy 
przez starostę sulęcińskiego na 
pewno wszystko nam się wspól-
nie zrealizować uda – kończy D. 
Malinowska.

Rozbudowany dotychczaso-

wy budynek pozwoli nie tylko 
na wprowadzenie dodatkowych 
zajęć, także nowych kierunków 
kształcenia z nowymi profilo-
wanymi klasami włącznie. W re-
alizacji projektu pomocą służyć 
będą partnerzy – Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Sulęcinie 
i Stowarzyszenie AlternaTYw@. 
Ośrodek w tym roku będzie ob-
chodził swoje 50.lecie. Rozpoczę-
cie modernizacji uroczystym po-
łożeniem kamienia węgielnego 
może być gwarancją ukończenia 
budowy w roku następnym. Przy 
okazji powstanie plac zabaw dla 
dzieci. Do tematu wysokich kwa-
lifikacji nauczycieli SOSW warto 
przy najbliższej okazji powrócić.

Lech Malinowski

SULĘCIN

Wizualizacja nowej części Ośrodka
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PRZEKRÓJ POLECA

Wokół „La la Land”  było głośno jesz-
cze zanim na dobre zagościło na ekra-
nach kin. Osobiście już dawno  nie 
pamiętam filmu, który zebrałby aż 45 
nominacji, w tym 14 oscarowych, jed-
nak po jego obejrzeniu mogę śmiało 
stwierdzić, że nie są to nominacje na 
wyrost i musical śmiało można wpisać 
do kategorii klasyków.

Damien Chazelle reżyser i scenarzy-
sta tej produkcji w sposób niezwykle 
zgrabny i płynny przenosi widza do 
słonecznego Miasta Aniołów w świat 
balansujący między latami 60, a współ-
czesnością. Do końca nie wiadomo 
kiedy bowiem rozgrywa się akcja La 
la Land. W  jednej chwili podziwiamy 
bogate układy choreograficzne na ma-
skach samochodów rodem z musicalu 
„Grease”, aby chwilę potem usłyszeć po-
pularny dzwonek najnowszego modelu 
iPhone’a – sama dałam się nabrać i od-
ruchowo rozglądałam po sali kinowej 
aby namierzyć nieroztropnego widza, 
który nie wyciszył telefonu.

Bardzo przyjemnie ogląda się Emmę 
Stone w roli niepoprawnej Mii, która 
od castingu do castingu ściga za sławą 
i spełnieniem swojego największego 

marzenia - zostania uznaną aktorką. Oglą-
dając ją na ekranie niejeden widz spoglą-
da na nią i zastanawia się czy sam nie prze-
żywał kiedyś podobnego etapu w swoim 
życiu. W pewnym momencie na drodze 
Mii staje niedoceniony i nieco pogubiony 
jazzman Sebastian w tej roli przystojny i 
niezastąpiony Ryan Gosling znany już z 
takich filmów jak „Pamiętnik” czy „Kocha, 
lubi, szanuje”, w którym zagrał razem wła-
śnie z Emmą. Ci dwoje na ekranie to gwa-
rancja elektryzujących dialogów i scen, 
w  których aktorzy wykazują się nie tylko 
zdolnościami aktorskimi, ale również mu-
zycznymi i tanecznymi, czyli wszystko gra 
tak jak w musicalu powinno. 

Widzowie, którzy będą czekać na musi-
calowe hity z pewnością się nie zawiodą, 
„La la land” za sprawą Justina Hurwitz’a to 
prawdziwa muzyczna perełka, z wieloma 
utworami które wpadają w ucho i „prze-
śladują” jeszcze przez 
wiele dni po obejrze-
niu seansu. 

Polecam,

„La La Land, czyli co ma-
rzycielom w duszy gra”

Anna Piotrowska

Karnawał w przedszkolu
SULĘCIN

Każde dziecko lubi upodabniać się do 
bajkowych i filmowych postaci, jak rów-
nież do tych z życia, które widzą, na co 
dzień. Jedną z takich wielu okazji jest 
okres karnawału, który pozwala dzie-
ciom na większą fantazję. Jeżeli postać 
ma uczestniczyć w balu karnawałowym, 
wtedy pomoc rodziców i dziadków jest 
nieodzowna, aby wyglądać na miarę prze-
boju. 

Podczas balu karnawałowego, który 
odbył się 27 stycznia w Przedszkolu nr 2 
im. Małych Odkrywców w Sulęcinie, baj-
kowe postacie można było dostrzec w 

każdej sali. W obu częściach przedszko-
la rozbrzmiewała muzyka, przy której 
taktach bawiły się księżniczki, motylki, 
Batmani, dobre wróżki, Spidermani, żoł-
nierze, postacie gwiezdnych wojen, poli-
cjanci, piraci oraz wielu innych fikcyjnych 
i prawdziwych bohaterów. Przez kilka 
porannych godzin przedszkole zamieniło 
się w dziecięcy bal maskowy, w którym 
część wychowawców również wystąpiła 
w przebraniach. Wspólna zabawa została 
zakończona słodkim i owocowym poczę-
stunkiem.   

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

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

Podaje się do publicznej wiado-
mości, że na podstawie Uchwa-
ły nr 1/2016 z dnia 27 listopada 
2016 Walnego Zgromadzenia 
Członków Sulęcińskiego Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych PROMYK z siedzibą w Sulę-
cinie (nr. KRS 0000095489), oraz 
postanowienia Sądu Rejonowe-
go w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego sygn. ZG.VIII NS-REJ.
KRS/019685/16/844 wszczęta 
została likwidacja Sulęcińskiego 

Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych PROMYK w Sulęcinie.

Likwidatorami Stowarzysze-
nia ustanowiono Panią Agniesz-
kę ŁANIEC /nr tel: 519655904/  i 
Pana Krzysztofa BERKO /nr tel: 
508516938/.

Likwidatorzy Stowarzyszenia 
wzywają wierzycieli do zgłaszania 
swoich wierzytelności w stosunku 
do Stowarzyszenia na piśmie w 
terminie do 31 maja 2017 roku na  
adres 69-211 Wędrzyn, Wędrzyn 
10/3.

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Często przekazując państwu swoje 
przepisy, piszę to, co robię w swoim 
domu, co lubi moja rodzina i do cze-
go żadnego z domowników nie muszę 
przekonywać. Tak będzie i tym razem. 
Wzorce, które znam, i uważam za naj-
lepsze wiążą się nieodłącznie z ciepłem 
domowego ogniska. I nie jest ważne, 
czy dotyczą one etycznych stref życia, 
czy prozaicznych czynności chociażby 
w kuchni.

Trochę pofilozofowałam, ale pewnie 
dlatego, iż dziś oprócz przepisu na zwy-
kłą zapiekankę chciałabym państwu 
nakreślić jeden bardzo ważny temat, 
mianowicie WYRZUCANIE JEDZENIA.

Marnujemy mnóstwo czasu na nie-
potrzebne zakupy, kupujemy bardzo 
dużo produktów, których później nie 
zużywamy. Widać to choćby przed 
świętami, gdy sklepy mają być za-
mknięte na co najmniej jeden dzień. 
Osobiście nienawidzę i nie praktykuję 
robienia zakupów przed samymi świę-
tami, i widok ludzi z koszami wyłado-
wanymi tonami kiełbasy, mięsa oraz 
stosem innych produktów strasznie 
mnie irytuje. Naprawdę rozumiem, iż są 
duże rodziny, sama z takiej pochodzę, 
ale to nie znaczy, że przy okazji spotkań 
w gronie najbliższych będziemy tylko 
jeść, jeść i jeść...

Musimy zdać sobie sprawę, że duża 
część z tak rozrzutnie kupowanej przez 
nas żywności ląduje w koszu. A prze-
cież na świecie jest tyle głodujących 
ludzi...

Dochodząc do sedna sprawy, przed-
stawię dziś Państwu przepis z wykorzy-
staniem tak zwanych „resztek” :)

To, co przede wszystkim nam się 

marnuje to wędlina, zbyt dużo ugotowa-
nego makaronu, czy ser. Dlatego te pro-
dukty stanowią bazę całego szybkiego i 
smacznego przepisu.

SKŁADNIKI:
• ugotowany makaron (jeżeli są to „świ-

derki” to objętość ok. 3/4 paczki, może 
być nitka rosołowa, wtedy dogotowuje-
my do niej jakiś inny, grubszy makaron, 
wybór zostawiam państwu)

• 1 kiełbasa wędzona swojska
• kilka plastrów wędliny
• cebula
• opakowanie pomidorów koktajlowych
• mleko
• mąka
• łyżka masła
• resztki sera żółtego
• przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulo-

wany, gałka muszkatołowa

PRZYGOTOWANIE:
Cebulę kroimy w piórka, kiełbasę, wędli-
nę, parówki w kostki i podsmażamy na 
rozgrzanym oleju. Dodajemy pokrojone 
w ćwiartki pomidory i smażymy przez 
kilka minut. Łączymy z ugotowanym 
makaronem i przekładamy do naczynia 
żaroodpornego. Na patelni rozpuszcza-
my łyżkę masła, dodajemy łyżkę mąki i 
mieszamy robiąc zasmażkę, do niej dole-
wamy mleka, chwilę gotujemy cały czas 
mieszając, tak aby powstał sos. Polewamy 
nim makaron i posypujemy z wierzchu se-
rem, możemy też ser pokroić w plasterki 
i poukładać na wierzch. Wstawiamy do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 
ok.13 minut. Do zapiekanki świetnie na-
dają się także inne produkty, jak papryka, 
ogórki konserwowe, 
kukurydza, mięso z 
pieczeni, czy z kur-
czaka itd. Ważne, 
aby wykorzystać jak 
najwięcej produk-
tów, które zostają 
nam w lodówce. 

Zapiekanka z… resztek 

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska

OGŁOSZENIE

Karnawał w przedszkolu
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Nazwa Opis Cena 
za m3

netto
[zł/m3]

Stawka 
opłaty 
abona-
mento-

wej
netto

[zł/pkt/
m-c]

Podatek
VAT

8%

Cena 
1m3 

brutto

Opłata 
abona-
mento-

wa 
brutto
[zł/pkt/

m-c]

Dopłata 
do 1 m3

brutto

[zł]

Cena brutto
1m3 po 

uwzględnieniu 
dopłaty
[złm3]

Opłata abona-
mentowa

brutto

[zł/pkt/m-c]

ODBIORCY  INDYWIDUALNI (gospodarstwa domowe)

Grupa 1. Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza głównego, 
korzystający tylko z usług wodociągowych

3,80 0,30 4,10 0,11 3,99

5,45 0,44 5,89 - -

Grupa 2. Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza głównego, 
korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

3,80 0,30 4,10 0,11 3,99

3,89 0,31 4,20 - -

Grupa 3. Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm, 
korzystający tylko z usług wodociągowych

3,80 0,30 4,10 0,11 3,99

4,21 0,34 4,55 - -

Grupa 4. Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg przeciętnych norm, 
korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

3,80 0,30 4,10 0,11 3,99

3,27 0,26 3,53 - -

Grupa 5. Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza lokalowego, 
korzystający tylko z usług wodociągowych 

3,80 0,30 4,10 0,11 3,99

3,12 0,25 3,37 - -

Grupa 6. Odbiorcy usług korzystający z wody na cele socjalno-bytowe rozliczani wg wodomierza lokalowego, 
korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

3,80 0,30 4,10 0,11 3,99

1,56 0,12 1,68 - -

ODBIORCY  PRZEMYSŁOWI

Grupa 7. Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji (w której woda wchodzi w skład albo w 
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi) lub na cele konfekcjonowania, 
rozliczani wg wodomierza głównego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

3,83 0,31 4,14 - -

3,89 0,31 4,20 - -

Grupa 8. Odbiorcy usług pobierający wodę do celów produkcji (w której woda wchodzi w skład albo w 
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi) lub na cele konfekcjonowania, 
rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

3,83 0,31 4,14 - -

1,56 0,12 1,68 - -

Grupa 9. Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza głównego, 
korzystający tylko z usług wodociągowych.

3,85 0,31 4,16 - -

5,45 0,44 5,89 - -

Grupa 10. Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza głównego, 
korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych

3,85 0,31 4,16 - -

3,89 0,31 4,20 - -

Grupa 11. Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający 
tylko z usług wodociągowych.

3,85 0,31 4,16 - -

4,21 0,34 4,55 - -

Grupa 12. Odbiorcy usług pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani wg wodomierza lokalowego, 
korzystający z usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

3,85 0,31 4,16 - -

1,56 0,12 1,68 - -

ODBIORCY  INDYWIDUALNI (gospodarstwa domowe) USŁUG  KANALIZACYJNYCH

Grupa 1. Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający tylko z 
usług kanalizacyjnych

6,97 0,56 7,53 0,89 6,64

6,62 0,53 7,15 - -

Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający  z usług 
kanalizacyjnych i wodociągowych

6,97 0.56 7,53 0,89 6,64

5,06 0,40 5,46 - -

Grupa 3. Odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych 6,97 0,56 7,53 0,89 6,64

4,44 0,36 4,80 - -

Grupa 4. Odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług kanalizacyjnych i 
wodociągowych

6,97 0,56 7,53 0,89 6,64

1,56 0,12 1,68 - -

 Uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie nr XXX/91/16 z dnia 12.12.2016r. zatwierdzone zostały nowe ceny i stawki za wodę i ścieki, które 
będą obowiązywały na terenie Gminy Sulęcin  w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2018r.
 Jednocześnie Rada Miejska w Sulęcinie podjęła uchwałę nr XXX/92/16 z dnia 12.12.2016r. o dopłatach dla odbiorców indywidualnych 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 Poniżej publikujemy informacje o nowych cenach i stawkach opłat za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2018r. z uwzględnieniem dopłat z budżetu gminy do cen dla odbiorców indywidualnych.

NOWE STAWKI CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI



21nr 2(62)/2017 9 lutego 2017

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

SULĘCIN

Noworoczne spotkanie 
kresowian

ODBIORCY  POZOSTALI  USŁUG  KANALIZACYJNYCH

Grupa 5. Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający tylko z usług 
kanalizacyjnych

6,97 0,56 7,53 - -

6,62 0,53 7,15 - -

Grupa 6. Odbiorcy usług rozliczani wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, korzystający  z usług 
kanalizacyjnych i wodociągowych

6,97 0.56 7,53 - -

5,06 0,40 5,46 - -

Grupa 7. Odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm, korzystający  z usług kanalizacyjnych i wodociągowych 6,97 0,56 7,53 - -

4,44 0,36 4,80 - -

Grupa 8. Odbiorcy usług rozliczani wg wodomierza lokalowego, korzystający z usług kanalizacyjnych i 
wodociągowych

6,97 0,56 7,53 - -

1,56 0,12 1,68 -

STAWKA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

L.p. Opis Stawka opłaty
netto

[zł/szt]

Podatek
VAT
8%

Stawka opłaty
brutto
[zł/szt]

1. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 225,00 18,00 243,00

2. Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 215,00 17,20 232,20

Na zaproszenie Stowa-
rzyszenia „Kresowian” im. 
Jana Pawła II w Sulęcinie 
oraz Chóru „Biały Orzeł”, 
burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart, zastępca 
burmistrza Iwona Wal-
czak oraz dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Sulęcinie Andrzej Żele-
chowski, uczestniczyli w 
noworoczno-opłatkowym 
spotkaniu kresowian. Spo-
tkanie otworzył prezes 
Stowarzyszenia Stanisław 
Czak, który zaprosił zebra-
nych do wspólnego wysłu-
chania kolęd w wykonaniu 
chóru „Biały Orzeł” pod kie-
rownictwem artystycznym 
Zbigniewa Chomickiego. 
Łamanie się opłatkiem i 
składanie życzeń z okazji 
nowego roku należy do 
wieloletniej tradycji Sto-
warzyszenia. 

- Dziękuję za zaproszenie 
i cieszę się, że mogę z Pań-
stwem i moimi współpra-
cownikami uczestniczyć w 
tej uroczystości, która jest 
ważnym wydarzeniem Sto-
warzyszenia. Każdy nowy 
rok niesie ze sobą wiele 
ciekawych przedsięwzięć, 
którego jesteście państwo 
uczestnikami. Ambasado-
rem waszej działalności jest 
również chór „Biały Orzeł”, 
który od lat reprezentujecie, 
jak również naszą gminę na 
wielu imprezach, festiwa-
lach i konkursach. Dzięki 
wam młode pokolenie po-
znaje dzieje naszych ojców 
i dziadków, którzy pocho-
dzą i pochodzili z kresów 
wschodnich, i o tym nie mo-
żemy zapominać – powie-
dział podczas spotkania 
burmistrz Dariusz Ejchart.  

Maciek Barden

Zmiany w pomocy społecznej
Od 1 stycznia 2017 r. po 

śmierci osoby niepełno-
sprawnej/zależnej jej opie-
kun, który utraci prawo do 
świadczenia pielęgnacyj-
nego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub zasiłku 

dla opiekuna, będzie mógł 
ubiegać się o zasiłek dla 
bezrobotnych oraz świad-
czenie przedemerytalne. 
Rozwiązanie to poprawi sy-
tuację opiekunów po śmier-
ci podopiecznych.          (Red.)
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Wspólny sukces
Historia 23-letniego Mirka 

Nadobnika z Sulęcina znana 
jest lokalnej społeczności. Wie-
lokrotnie opisywano historię 
życia tego młodego człowieka, 
który od urodzenia nie posiada 
rąk i nóg. Dziś absolwent SOSW 
w Sulęcinie ma protezy rąk. Wie-
le czasu musi jednak upłynąć, 
jak i silnej woli w ćwiczeniu, aby 
mioelektryczne protezy górnych 
kończyn funkcjonowały zgodnie 
z wolą użytkownika.

Zanim jednak specjaliści za-
łożyli protezy, trzeba było rów-
nolegle prowadzić kwestę na 
ich zakup oraz poświęcić dużo, 
bardzo dużo czasu na ćwiczenia 
stymulujące nerwy osadzone w 
kikutach rąk. Ich wrażliwość była 
niezbędna w procesie indywi-
dualnego przygotowania mio-
elektrycznych protez. Koordyna-
torem akcji „Ręce dla Mirka” na 
zasadzie wolontariatu była Mo-
nika Stegeman. Wspomagali ją 
na tej samej zasadzie Agniesz-
ka Dulik i nieco tajemniczy, 
acz bardzo serdeczny Madman 
znany z lokalnej strony interne-
towej. Trudno nie zapomnieć 
o rodzicach (Zofia i Mirosław) 
oraz rodzeństwie (Anna i Prze-
mysław), ale to już inny wątek 
tej drogi razem do celu. Wspólne 
wspieranie było i jest gwarancją 
osiągniętego celu.

- Z Mirkiem znam się od ośmiu 
lat, od czterech lat prowadzi-
łam zajęcia z zakresu kształto-
wania kreatywności, plastyki i 
funkcjonowania osobistego i 
społecznego. indywidualnie jak 
i w SOSW, gdzie również pracu-

ję. Rozbudziłam w nim szerokie 
zainteresowanie plastyką, co 
zaowocowało licznymi nagro-
dami od szczebla gminnego do 
międzynarodowego. Malował 
za pomocą ust lub kikuta lewej 
kończyny. Nieświadomie tre-
nował mięśnie przedramienia, 
co jako rzeczą bardzo ważną 
-  potwierdzili lekarze specjali-
ści. Podczas powrotu rok temu 
z Centrum Olimpijskiego w sto-
licy, zapytałam go o marzenia. 
Rezolutnie odpowiedział – Chcę 
mieć ręce. Zaskoczona, ale pełna 
swojego optymizmu zaczęłam 
poszukiwania. Od czegoś trze-
ba było zacząć. Oczywiście od 
lekarzy specjalistów. Początko-
we informacje zniechęcały, ale 
jestem swoistą optymistką. Kon-
sekwentną w realizacji mądrych 
pomysłów. Oczywiście chodzi-
liśmy z Mirkiem do szpitala na 
rehabilitację. Ćwiczenia obu ki-
kutów rąk były uciążliwe. Mając 
opinie specjalistów musiałam 
szukać możliwości sprawdzenia 
adoptacji protez przez organizm. 
NFZ, różne fundacje były przeze 
mnie dosłownie bombardowa-
ne pytaniami. W końcu natrafi-
łam na firmę Orto Partner w Mu-
rowanej Goślinie. Zapoznałam 
się z opiniami, a ponieważ mia-
łam zgodę Mirka jak i rodziców 
– sprawa nabierała konkretów. 
Jednak barierą były pieniądze. 
Akcję zbierania rozpoczęliśmy 
w lutym ubiegłego roku kon-
certem charytatywnym, potem 
stoiska na „Jarmarku Kogucim” 
i Dniach Sulęcina. Biegłam oso-
biście w 37 Szczecińskim Półma-

ratonie, co zaowocowało prze-
laniem 20 tysięcy złotych przez 
fundację PKO. Pozostała kwestia 
ostatecznej ceny, która zamknę-
ła się kwotą 124 tysięcy zło-
tych. Przygotowania finansowe 
zakończyliśmy w ciągu trzech 
miesięcy. Firma Maszoński Lo-
gistyc z Sulęcina sponsorowa-
ła jedną rękę, za co serdecznie 
raz jeszcze dziękujemy. Ta firma 
wielokrotnie również zapewnia-
ła bezpłatnie transport Mirka 
do odległych specjalistów. Aby 
nikt mnie, nam, nie zarzucił, że 
wybraliśmy tylko taką, a nie inna 
firmę, zasięgnęłam opinii innych 
specjalistów. Po pewnym czasie 
postanowiłam ponownie prze-
badać Mirka w firmie Orto Part-
ner na wrażliwość impulsów. 
Indywidualne wykonanie protez 
to różne pomiary, odlewy, przy-
miarki. Protezy mioelektrycz-
ne zostały założone Mirkowi 7 
czerwca 2016 roku. Trudno nie 
wymienić Fundacji „Siepomaga”, 
która wsparła nas w zakupie pro-
tez dłoni Bebionic – opowiada 
M. Stegeman.

Protezy umożliwiają sterowa-
nie chwytem np. szybkie przy-
trzymywanie i zaciśnięcie dłoni, 
względnie szybkie wypuszcze-
nie przedmiotów. Protezy Be-
bionic zaprogramowane są na 
14 różnych chwytów, posiadają 
elektroniczny system czujników 
mocy zacisków. Dodatkowo 
do istniejących protez został 
zamontowany element zasila-
jący pracę dłoni (akumulatory 
litowo-jonowe). Łączna wartość 
dłoni to koszt 188 tysięcy zło-

tych. Mirek ma dwa w jednym, 
bowiem jego protezy mają szer-
szy zakres regulacji dostosowa-
nych odpowiednim programem 
do zmian adaptacyjnych wła-
ściciela. Pozwalają w szerszym 
i bardziej precyzyjnym zakresie 
funkcjonować w codziennym 
życiu. Podstawowy sukces to 
chęć i siła działania Mirka. To on 
sam siłą woli i mięśni, motywa-
cji i zaciętości, treningowi i nie-
ustannym ćwiczeniom uczy się 
posługiwać protezami. Pierw-
sze protezy umożliwiały tylko i 
wyłącznie jeden rodzaj chwytu. 
Przy zastosowaniu dłoni Be-
bionic możliwości chwytu jest 
osiem, co diametralnie zwięk-
sza możliwości chwytanie wielu 
elementów w codziennym życiu 
np. funkcję obsługiwania mysz-
ki, chwyt precyzyjny np. do ob-
sługi kluczy, chwyt do trzymania 
sztućców, talerza itd. 

- W pierwszej wersji, dłonie 
Bebionic, które testowaliśmy 
były większe i mało propor-
cjonalne. Obecne są nowością 
przywiezioną z targów ortope-

dycznych, które odbyły się w 
Libsku. Przy obustronnej am-
putacji mamy dużo ograniczeń 
manualnych. U Mirka udało się 
nam przekroczyć, przełamać 
wiele ograniczeń związanych z 
samodzielnym obsługiwaniem 
skomplikowanych dłoni, ruchu 
łokcia (uruchomienie i odbloko-
wanie protez) poprzez wykony-
wanie odpowiednimi ruchami 
barków manewrów ramienia i 
przedramienia. Nowe protezy są 
bardziej precyzyjne. Przed nim 
okres rehabilitacji. Przy Bebionic 
dużo szybciej wykonuje więcej 
czynności, to wymaga oczywi-
ście więcej uwagi i koncentracji 
– kończy Monika Stegman.

Za swoje społeczne działania 
wspaniała sulęcińska wolonta-
riuszka została wyróżniona dy-
plomem i tytułem „Człowieka 
roku KRONO 2016” (w powiecie 
sulęcińskim) przyznanego w 
plebiscycie „Gazety Lubuskiej” i 
SWISS KRONO sp. z o.o. w grud-
niu roku ubiegłego. Serdeczne 
gratulacje!

Lech Malinowski

SULĘCIN
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

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

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

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;

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

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

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

Takie wyniki matury poznacie, jakiej 
szaleństwa studniówki doznacie

SULĘCIN

Swoją obecnością zaszczyci-
li nas m.in.: starosta sulęciński 
Adam Basiński, i przewodni-
cząca Rady Rodziców Izabela 
Pruchnicka. 

Już tradycyjnie główna uro-
czystość studniówki odbyła się 
w specjalnie na ten cel przystro-
jonej sali sportowej, która zamie-
niła się w elegancką i strojną salę 
balową. Dzięki temu rodzice klas 
maturalnych mogli uczestniczyć 
w oficjalnej uroczystości i podzi-
wiać swoje dzieci tańczące do-
stojnego poloneza. Usłyszeli też 
piękne życzenia, podziękowania 
oraz wyjątkowo wzruszającą pio-
senkę im dedykowaną w wyko-
naniu uczennic - Nikoli Kraski i 
Dagmary Dudurycz. 

Chwytające za serce były rów-
nież ciepłe i miłe słowa dyrek-
tora szkoły Grażyny Sobieraj, 
która podkreśliła, że jest bardzo 
dumna z uczniów, którzy w tak 
uroczysty sposób zbliżają się do 
zakończenia nauki, do pożegna-
nia ze sobą i szkołą. Życzyła po-
wodzenia na maturze, odwagi, 
optymizmu i dużo wiary we wła-
sne siły oraz szczęścia i trafienia 
w wymarzone tematy, a na Balu 
Młodości wspaniałej i odpowie-
dzialnej zabawy.

Maturzyści nie zapomnieli 
podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do wspomagania 
w ich edukacji. Kwiaty i słowa 
uznania skierowano do dyrekto-
ra szkoły, organu prowadzącego, 
ale też partnerów i przyjaciół 
szkoły oraz pracowników admi-
nistracji i obsługi szkoły. Otrzy-
mali i usłyszeli je również wycho-
wawcy: Iwona Kozioł, Jolanta 
Maciak, Karolina Ignatowicz i 
Katarzyna Błońska.

Po ceremonii uroczystego 
rozpoczęcia Wielkiego Balu 
Szkolnych Lat jego dalsza część 
miała miejsce w restauracji Kor-
moran w Sulęcinie. Zabawa była 
doskonała, bo z sentymentem 
wspomniano ją również w po-
niedziałek, 23 stycznia, kiedy 
zatańczyliśmy ostatni raz polo-
neza.

Studniówka, która miała miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie 
20 stycznia 2017 r., już wpisała się do historii naszej szkoły. A było to piękne i niezwykle 
wzruszające święto zarówno dla samych uczniów, ich rodziców, ale też dyrekcji, wy-
chowawców, grona pedagogicznego oraz zaproszonych gości. 

Jeśli więc zabawa studniówko-
wa okazała się udana i zapadła 
głęboko w pamięci ich uczestni-
ków, to zgodnie z powiedzeniem 
nie powinniśmy martwić się o 
wyniki egzaminu maturalnego. 

Jednak na wszelki wypadek war-
to usiąść do książek, bo same 
powiedzenie mogą nie wystar-
czyć…

Katarzyna Błońska

„Za życiem”
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu 

urodzenia żywego dziecka z cięż-
kim i nieodwracalnym upośledze-
niem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu, przysługuje 
prawo do jednorazowego świad-
czenia w wysokości 4  000,00 zł, 
przyznane na podstawie ustawy 
z dnia 4 listopada 2016r. o wspar-
ciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem” 

Jednorazowe świadczenie przy-

Zmiany w pomocy społecznej
sługuje bez względu na osiągane 
dochody matce, ojcu a także opie-
kunowi prawnemu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka. Wniosek o 
wypłatę jednorazowego świad-
czenia należy złożyć w terminie 12 
miesięcy od dnia narodzin dziec-
ka. Zatem o ustalenie prawa do 
jednorazowego świadczenia moż-
na ubiegać się na dzieci urodzone 
w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie 
złożony w terminie 12 miesięcy od 
dnia urodzenia dziecka.          (Red.)
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LUTY
13.02.-19.02 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
20.02-26.02 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
27.02-05.03 - Apteka “Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1  
w Sulęcinie

MARZEC
06.03-12.03 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w czasie nocnym od poniedziałku 
do piątku od  21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę 
w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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

PRZEKRÓJ POLECA:
• Upadków na chodniku

Koordynator d/s. Odszkodowań

      783 743 841
Gorzowskie Cetrum Odszkodowań

+ 48 784 010 498
e-mail: biur@gco.info.pl

SULĘCIN 

W Komendzie Powiatowej Policji w Su-
lęcinie, z udziałem zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim insp. Krzysztofa Sidorowicza, 
odbyła się narada podsumowująca dzia-
łalność jednostki i policjantów na terenie 
Powiatu Sulęcińskiego w 2016 roku. Na-
radzie przewodniczył komendant Policji 
w Sulęcinie kom. Fabian Rogala, który 
szczegółowo omówił działania poszcze-
gólnych wydziałów komendy, jak również 
założenia na rok 2017. W spotkaniu uczest-
niczył również burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart oraz przedstawiciele nadleśnictw, 
jednostek organizacyjnych powiatu i służb 
mundurowych.

Maciek Barden

Roczna narada  
w komendzie policji

SŁOŃSK 

Uczcili ofiary obozu 
Sonneburg

Mieszkańcy, kombatanci, poczty sztan-
darowe, uczniowie miejscowej szkoły, du-
chowieństwo, władze gminy i powiatu oraz 
goście z Niemiec i innych państw   wzięli 
udział w 72 rocznicy zagłady więźniów hi-
tlerowskiego obozu Sonnenburg w Słoń-
sku.

- Dzięki takim uroczystościom nie zapo-
minamy o historii związanej z naszą gminą 
i tą historię przekazujemy młodszym pokole-
niom – mówi wójt Słońska Janusz Krzyś-
ków. 

- To żywa lekcja historii dla naszych 
uczniów – podkreśla nauczyciel historii Ze-
społu Szkół w Słońsku Artur Wysokiński

Uroczystości dofinansowanie były  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego z projektu: „Redukować bariery- 
wspólnie wykorzystywać silne strony”.  W 
części artystycznej z piosenkami patrio-
tycznymi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół  
w Słońsku.                                                                 

   (war) 
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