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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy
KRZESZYCE
radości, rodzinnego nastroju, smacznego jajka
Najmłodszy starosta iw
Polsce
refleksji
nad tym, co w życiu najważniejsze
Redakcja Przekroju Lokalnego
pozostanie na stanowisku

Arcydzieła wśród łazienek!
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radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.

Nowe targowisko coraz bliżej

Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

„Inka” ma
swój plac
i pomnik

Władze gminy 19
lutego podpisały
umowę grantową, dzięki której
gmina otrzyma
850 tys. zł na bucd. na s. 16
dowę
nowego
targowiska. W obronie P. Lewickiego podczasUsesji
l. Żerstanęła
om
>> cd. na s. 9 >>grupa
cd namłodzieży
s. 6

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odskiego
słonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964
tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15
8:00 - 20:00
95 Pon.
755- Sob.
39 15
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
– jestem na miejscu, nie
musisz szukać zarządcy
w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie Torzym
dom Krzeszyce
domy ul. Wiejska i Prusa
mieszkanie ul. Podgórna
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul.
Lukoszka
młyn ul. Młynarska
Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Poznańska
boksy sprzedażne przy Kupieckiej
4
kompleks handlowy w Sulęcinie
pow. handlowe w nowej „Mrówce”
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

Skup aut, motorów
i busów wszystkich marek
i roczników
Gotówka i formalności
od ręki
tel. 791 545 424

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841
Ostrzenie łańcuchów
pilarek spalinowych i
elektrycznych już od 6 zł.
Kozia Zagroda Grochowo,
odbiór także w Sulęcinie.
Kontakt Tomasz
531 800 714
Remontujesz, budujesz?
Przyjmę gruz - parking
Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

Praca w sklepie rowerowym. Stanowisko
samodzielne, obsługa
komputera i umiejętność zmontowania
roweru.
Kontakt 603 767 174.
Do wynajęcia sala na imprezy - urodziny itp. Do 50
osób (możliwość noclegu).
Sprzedam działkę budowlaną
(11 arów) w Sulęcinie przy ul.
Okopowej. Cena 65 tys. zł do
negocjacji.
Tel. 608 275 272

Ogłoszenia drobne dla
firm. Koszt od 15 zł.

8 marca 2018

minął miesiąc

Brakuje jeszcze
reglamentacji towarów...
No i wracamy do czasów komuny, gdy to państwo dyktowało nam co mamy robić, z kim
i kiedy w każdej sferze życia od
„a” do „z”. W najbliższą niedzielę
11 marca w myśl ustawy nie zrobimy zakupów ani w markecie,
ani w centrum handlowym. W
tym roku handlowe będą pierwsze i ostatnie niedziele miesiąca
oraz niedziele przed świętami
Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Dziś zabrania się handlu
w niedziele, jutro znacjonalizujmy wszystkie sieci handlowe i
przy okazji banki, żeby nasze
pieniądze nie zasilały kieszeni
wstrętnych imperialistów. Może
trochę przesadzam, ale to dla
mnie nie do pomyślenia, by w
taki sposób ingerować w wolną
gospodarkę. No a teraz zabawmy się w argumenty:
• Pracownicy sieci handlowych będą mogli wreszcie
odpocząć w niedzielę – nie
wiem czy rząd zauważył, ale
mamy już w naszym kraju
„rynek pracownika”. Jak ktoś
nie chce pracować w sklepie w niedziele (a nawet w
sobotę), to może iść do innego zakładu za podobne
lub nawet lepsze pieniądze
i pracować od poniedziałku
do piątku.
• Ci co chcą pracować w dużych sklepach zarobią mniej,
bo stracą niedzielne dodatki, a niektórzy mogą nawet
stracić robotę. Jeden dzień
w tygodniu mniej, to ograniczenie personelu. Logiki nie
da się oszukać.
• Duże sieci handlowe już za-

•

•

•

•

powiadają, że w sobotę ich
pod markety, bo tam rówsklepy będą otwarte nawet
nież można handlować w
do północy, a w poniedziałki
każdą niedzielę. Orlen plaod piątej rano. Trudno weeknuje sprzedawać m.in. mięend nazwać weekendem jak
so, obuwie i sprzęt AGD.
nie ma soboty…
• W ustawie oprócz stacji i
W niedziele handlować będą
dworców jest wiele innych
mogły małe sklepy, pod wawyjątków w tym m.in. curunkiem, że za ladą stanie
kiernie, sklepy z pamiątkami
właściciel lub jego rodzina.
i dewocjonaliami, kwiaciarZatem rząd zafundował im
nie, sklepy tytoniowe, sklewspólne spędzanie niedziepy na terenie garnizonów i
li… w sklepie.
zakładów penitencjarnych.
Nie będzie też wcale tak, że
Tam jednak do pracy trzeba
te małe sklepy zarobią w nieiść w niedziele.
dzielę dużo więcej. Patrząc
Czasami zaglądam do sklepu
na dotychczasowe doświad- w niedzielę, bo coś tam w domu
czenia przy zakazie handlu zabraknie. Tłumów, to jednak
w święta (akurat w tym przy- nigdy nie widziałem. Podejrzepadku nie ma nic przeciwko), wam, że większość osób jest w
w piątkowe popołudnia i so- podobnym celu jak ja. Dlaczego
boty ludzie narobią zapasów więc ktoś nam komfort wybow marketach na tydzień, nie ru zabiera? Poza tym niektórzy
tylko na niedzielę. W efekcie nie mają tylko w niedzielę czas,
do sklepów nie wetkniemy w żeby zrobić zakupy, bo przez
te dni nawet szpilki.
pozostałych 6 dni w tygodniu
Nie bez podstawy mówimy, ciężko pracują.
że Polak potrafi. Galeria MeWęgrzy, na których nasze włatropolia w Gdańsku 9 marca dze tak się zapatrują, zrezygnostanie się… obiektem dwor- wali z zakazu handlu w niedziecowym. A w takim przypad- lę po roku jego funkcjonowania.
ku, zgodnie z ustawą można Znając naszą mentalność, to
uprawiać handel w każdą nie- my się pewnie przyzwyczaimy
dzielę. Jest to możliwe, gdyż (obym się mygaleria powstała tuż przy lił), ale niesmak
dworcu kolejowym Gdańsk pozostanie.
Wrzeszcz. Podobnych sytuacji w Polsce jest więcej. Tylko
czekać na markety na statkach, gdzie również można
handlować niedzielę.
Sieci stacji benzynowych, a
Adam Piotrowski
zwłaszcza najsilniej obecny
Redaktor naczelny
na naszym rynku Orlen, planują rozbudowywać stacje Adam.Piotrowski2@gmail.com

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 9.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Zamień odpadki na kwiatki
– wiosenna akcja CZG-12
Celowy Związek Gmin CZG-12 już dziś zaprasza mieszkańców gmin: Sulęcin,
Lubniewice, Łagów Lubuski i Ośno Lubuskie do aktywnego uczestnictwa w
imprezie „Dzień Ziemi w CZG-12” i do segregowania odpadów w swoich
gospodarstwach domowych.
Podobnie jak w zeszłym roku
każdy mieszkaniec gminy Sulęcin, Lubniewice, Łagów i Ośno
Lubuskie, który odda posegregowane odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (Długoszyn 80,
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) w dniach 1
marca – 20 kwietnia br. otrzyma
kupon upoważniający do odebrania sadzonki.
Jednorazowo
przekazujący
odpady otrzyma jedną Kartę/
Ulotkę, bez względu na ilość oddawanego asortymentu.

Sadzonki kwiatów będzie można odebrać podczas imprezy organizowanej w ZUOK w dniu 21
kwietnia br. – „Dzień Ziemi w
CZG-12” ! Już dziś zachęcamy do
dbania o czystość środowiska i
przypominany o podstawowych
zasadach selektywnej zbiórki
odpadów: ODKRĘĆ, OPRÓŻNIJ,
ZGNIEĆ OPAKOWANIE !
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów (ZUOK, Długoszyn
80, 69-200 Sulęcin)
Godziny otwarcia: pn-pt: 6.0022.00, sobota: 7.00-15.00 (oprócz
dni ustawowo wolnych od pracy,

PSZOK nie będzie czynny również 21 kwietnia br.)
Do PSZOK przyjmowane są
nieodpłatnie odpady powstałe
na nieruchomościach zamieszkałych, m.in.: odpady opakowaniowe (z papieru, plastiku, szkła),
opakowania wielomateriałowe,
lampy fluorescencyjne, baterie
i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po farbach,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, opony,
odzież i tekstylia.
Red.

NAPRAWA ROWERÓW

Doradca Klienta:

Już wkrótce będzie możliwość
podłączenia się w Sulęcinie do
ultraszybkiego, światłowodowego
Internetu.
W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,
pok. 1 zbierane są deklaracje
zainteresowanych osób.

„SZPRYCH”
Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

tel. 885 503 977

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

Lucyna
Szablewska
Wróżka

• Małe i Wielkie Arkana Tarota
• przesłania anielskie
• oczyszczanie energetyczne
• związki partnerskie
• ustawianie czakr
• finanse

Sulęcin, ul. Morelowa 31

Tel. 604 619 079
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NIE nowotworom u dzieci Na nieludzkiej ziemi
W ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego i Badań „NIE nowotworom
u dzieci” 3 marca w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda na parkingu przy
Intermarche lekarze specjaliści oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
przez osiem godzin przyjmowali najmłodszych pacjentów naszego miasta i gminy.
Profilaktycznymi bezpłatnymi
badaniami USG, które są bezbolesne i bezpieczne, objęte zostały dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 6 lat, wcześniej zgłoszone i
zapisane na listę.
Po zakończeniu badań USG
rodzice otrzymali dokładny wynik oraz komputerowy wydruk
stanu zdrowia dziecka, jak również porady lekarskie.
- Jestem zadowolona z badań
– powiedziała nam pani Małgorzata, mama małego Piotrusia
– miałam ustaloną godzinę i bez
problemu zostałam przyjęta z
synem na badanie. Cieszę się, że
takie badanie odbyło się w Sulęcinie, bez zbędnego oczekiwania
w innym punkcie przyjęć. Sobota,
to dobry dzień tygodnia na takie
badanie. Mam więcej czasu na
sprawy rodzinne.
- Badanie nie trwało długo i teraz jestem spokojniejsza o swoją
córeczkę. Lekarz zapewnił mnie,
że nic złego nie dzieje się z jej
zdrowiem i jeżeli kiedykolwiek
będę miała okazję skorzystania
z takich badań, skorzystam - powiedziała nam inna mama.
Kilkugodzinna akcja Fundacji
cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców nie tylko dzieci zapisanych na badania, ale
również wśród rodziców, którzy
w trakcie jej trwania zgłaszali
się do ambulansu z zapytaniem,
czy mogą wziąć w niej udział z
dziećmi, których z różnych przy-

czyn nie mogli zapisać.
Współorganizator akcji burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
ustalił z przedstawicielami Fundacji, że kolejne takie badania
odbędą się w czerwcu 2019
roku i będą trwały dwa dni. O

dokładnym terminie badań z
wyprzedzeniem będziemy informować zainteresowanych
rodziców.
Tekst i foto. Maciek Barden

– żywa lekcja historii
8 lutego z okazji 78 rocznicy
pierwszej zsyłki Polaków na Sybir
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
w Sulęcinie miała miejsce żywa
lekcja historii. Gościliśmy na niej
przedstawicieli Koła Sybiraków
w Sulęcinie, pana Tadeusza Rzeszutka oraz pana Mirosława
Wirszyca, którzy podzielili się z
nami wspomnieniami dotyczącymi tych tragicznych wydarzeń.
- Do dzisiaj słyszę ten okropny łomot do drzwi, nie zapomnę
tego nigdy -, mówił pan Tadeusz,
rozpoczynając
opowieść
o
historii swojej rodziny zesłanej
na Sybir w lutym 1940 roku.
Takich rodzin było tysiące.
Zapakowani w bydlęce wagony,
głodni, zziębnięci podróżowali
tygodniami, aby dotrzeć do syberyjskich miejscowości, gdzie
przez lata egzystowali w strasznych warunkach. Mieszkali w
ścisku, w niewielkich barakach,
pozbawieni odpowiednich warunków higienicznych, ciężko
pracując przy wycince lasu lub
w kopalniach, w głodzie, mrozie.

Codziennością stała się utrata
swoich bliskich, czy przyjaciół, a
jednak wierzyli, że kiedyś powrócą do swoich domów. Po wojnie
nie dane było im spotkać się całymi rodzinami. Rozrzuceni po
Europie przez wojenną zawieruchę, odnajdywali się po latach.
Ze swoim bratem - żołnierzem
armii gen. Władysława Andersa,
obrońcą spod Monte Cassinopan Mirosław spotkał się dopiero
po 63 latach.
Taka niecodzienna lekcja była
dla nas niezwykle ciekawym
doświadczeniem i dostarczyła
nam nie tylko wiedzy o tamtych
czasach, ale także wielu wzruszeń. To ważne, aby pielęgnować wspomnienia osób, które
przeżyły sowiecki koszmar i nie
pozwolić, by odeszły w niepamięć. Są one bowiem dla nas
dowodem na wielki patriotyzm
i poświęcenie, które przejawiały
się nie tylko poprzez walkę, ale
także codzienny trud życia na
nieludzkiej ziemi.
Aleksandra Giżycka
Ucz. kl. II LO
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Samo zaostrzanie kar za gwałt nie rozwiąże problemu
O zmianach w kodeksie karnym rozmawiamy z Katarzyną Osos - posłanką na Sejm RP i członkiem Komisji
Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.
Przekrój Lokalny: Czy zaostrzenie kary
za gwałt, to właśnie to co powinno zrobić
Państwo dla ofiar?
Katarzyna Osos: Z pewnością zaostrzenie kary jest pewnym krokiem do przodu,
jednak nie o kare tu chodzi, bo żadna kara
nie jest w stanie wymazać gwałtu z psychiki ofiary. Wyższa kara dla oprawcy nie
łagodzi bólu, nie zmyje „brudu” i nie spowoduje, że kobieta przestanie się wstydzić i zadawać sobie pytania „Dlaczego
właśnie ja?” – Musimy pamiętać, że dane
statystyczne nie są miarodajne. Mało która ofiara decyduje się na oddanie sprawy
w ręce policji.
PL: Czy myśli Pani, że wyższa kara za
gwałt skłoni kobiety do skierowania
sprawy na policję?
K. Osos: Nie sądzę, wyznanie prawdy
powoduje poczucie poniżenia u ofiary,
To rujnuje całe życie, zaburza poczucie
bezpieczeństwa. Ofiary stają się nieufne,
mówię tutaj też o zaufaniu w stosunku do
policji – niestety po takim zdarzeniu nie
ufa się nikomu. Pomyślmy sobie – zgwałcona kobieta ma opowiadać policjantowi
mężczyźnie o gwałcie? Czy to nie za trudne? Może sprawy kobiet powinny prowadzić kobiety? Może to pomogłoby skłonić

ofiary do wyznań? Może właśnie to byłoby jednym z kroków milowych w walce z
przemocą.
PL: Dlaczego wg. Pani ofiary nie mówią o
tym głośno? Nie chcą przestrzec innych?
Przecież w wielu przypadkach znają
sprawców.
K. Osos: A kto by chciał, żeby pokazywano na niego palcem? Taka jest mentalność ludzi. Nie potrafimy zachowywać
się w takich sytuacjach. Niejednokrotnie
chcąc komuś pomóc sprawiamy jeszcze
większy ból – i nie można mieć do nikogo
o to pretensji, nie jesteśmy edukowani w
tym kierunku. Ofiary nie potrzebują litości
ani współczucia - potrzebują normalności.
Wyznając prawdę ofiara ma wrażenie, że
każdy przechodzień wie co ją spotkało,
czuje wzrok za plecami – „O patrzcie to
ta zgwałcona”. Boją się też odrzucenia ze
strony otoczenia, partnera, przyjaciół niekoniecznie z żalu, ale z braku umiejętności prowadzenia normalnego dialogu. Nie
chcą narażać dzieci na nieprzyjemności i
krzywdzące słowa rówieśników.
PL: A co z gwałtami małżeńskimi?
K. Osos: Faktem jest, że bardzo często
dramaty rozgrywają się właśnie w bliskim
otoczeniu – wśród osób, które darzyło

Katarzyna Osos - poseł na Sejm
RP, radca prawny, Członek Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach
się zaufaniem. Wielokrotnie również o
zatajeniu prawdy decydują okoliczności
- bo to w rodzinie, bo to wstyd, bo i tak
nikt nic z tym nie zrobi, bo sama jest sobie winna. Niektóre ofiary nie mają gdzie
i za co uciec. Powinniśmy wspierać je finansowo, zapewnić tymczasowy dach na
głową, pomóc poukładać swoje sprawy,
dać czas. Opieka psychologiczna gra tutaj
główne skrzypce. Tak jak wspomniałam
nie wszyscy potrafimy odnaleźć się w takiej sytuacji nawet jako rozmówca – może
nawet nie chcemy, nie sądzimy, że może

to spotkać kogoś z naszego środowiska,
nie dopuszczamy do siebie takich myśli.
Zapewnijmy ofiarom możliwość rozmowy
z kimś kto wie jak rozmawiać, kto wie co
powiedzieć, aby ulżyć. Zrzeszajmy ofiary
– kto wie lepiej jak nie ten kto to przeżył?
Dajmy dostęp do rozmów ofiar z innymi ofiarami, którym udało się zacząć żyć
„normalnie”. Pokażmy, że można, dajmy
wsparcie, możliwości i po prostu bądźmy
dla nich wiarygodnym oparciem.
PL: Dziękujemy za rozmowę
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Nowe targowisko coraz bliżej
<< cd ze s. 1
Kolejna inwestycja w Sulęcinie
będzie realizowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Nowe targowisko miejskie ma
powstać w okolicach ulicy Żeromskiego i Piastowskiej. W tym
miejscu jak dotąd straszył niezagospodarowany skwer. Projekt
zakłada również zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami a budynkiem przy ul. Żeromskiego 19 (tzw. Mały Belweder).
To tym bardziej pozytywna wiadomość, ponieważ firma sprzątająca miasto niezmiernie rzadko

zapuszcza się w te okolice, przez
co w centrum mamy nieustający
bałagan. Pozostaje mieć nadzieję, że przy okazji uporządkowane zostaną miejsca, w których
stoją kontenery na śmieci.
Zagospodarowanie terenu w
centrum pod nowe targowisko,
poza wieloma zaletami, budzi
jednak również obawy osób, które w tym miejscu mieszkają: – Już
teraz jest często problem ze znalezieniem miejsca parkingowego
pod blokiem – mówi pan Stanisław mieszkający przy Kościuszki 26 – po powstaniu targowiska

będzie tu przyjeżdżać znacznie
więcej aut – dodaje. Faktycznie
miejsce pod nowe targowisko
nie jest na tyle duże, żeby móc
zaplanować większą ilość miejsc
parkingowych w bardzo już teraz ciasnym centrum. Może obawy te są na wyrost, ale najpewniej o funkcjonalności nowego
targowiska przekonamy się, gdy
otworzy ono swoje podwoje. A
to wydarzenie przewidywane
jest na wiosnę przyszłego roku.
A. Piotrowski

SULĘCIN / TRZEBÓW

Karnawał w Trzebowie
W Świetlicy Środowiskowej w Trzebowie 11 lutego odbył się bal karnawałowy z udziałem dzieci, na co dzień uczęszczających na zajęcia świetlicowe
oraz ich rodziców i rodzeństwa.
Zgodnie z karnawałową tradycją, każdy
uczestnik balu przebrany był w swoją ulubioną
postać. Na sali pojawiły
się księżniczki, motylki,
anioły, Indianki, strażacy,
postacie z filmów i bajek.
Podczas spotkania rozegrano wiele konkursów i
zabaw, w których wzięli
również udział rodzice
razem z dziećmi
Konkurs na królową i
króla balu rozegrano w
plebiscycie głosowania.
Po podliczeniu głosów
Królową Balu 2018 została Dominika Grygorcewicz przebrana za
Indiankę, a Królem Balu
2018 Piotr Banasiak, który przyjął postać strażaka. Koronacji i
wręczenia dyplomów dokonała

zastępca burmistrza Sulęcina
Iwona Walczak.
Z okazji zakończenia karnawa-

łu wicestarosta sulęciński
Tomasz Prozorowicz razem z dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęcinie Andrzejem
Żelechowskim wręczyli wszystkim dzieciom
uczestniczącym w balu
ufundowane przez siebie
paczki karnawałowe z łakociami i drobnymi upominkami.
Słodki
poczęstunek
ufundował Ośrodek Pomocy Społecznej, a scenariusz imprezy przygotowała prowadząca bal
karnawałowy Agnieszka
Polechajło, którą wspierali: Sylwia Kosiela, Sylwia Banasiak oraz sołtys
Stanisław Chabza.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Dzień Myśli Braterskiej
Z okazji zbliżających się urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden-Powella oraz jego małżonki Olave Baden-Powell, corocznie w dniu
22 lutego odbywa się Dzień Myśli Braterskiej, który uświadamia skautom na całym świecie, że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od
koloru skóry, narodowości i wieku.
W tym dniu harcerze myślą
o sobie, składają i przesyłają
życzenia, organizują różne gry
terenowe lub spotykają się
przy ognisku.
W przeddzień urodzin sir Roberta Baden-Powella 17 lutego
w sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury na uroczystej zbiórce z okazji Dnia
Myśli Braterskiej spotkali się harcerze i zuchy z Komendy Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
w Sulęcinie.
W uroczystości uczestniczyli
również: Instruktorki „Seniorki”
ZHP Hm. Halina Lasota, Hm.
Maria Kinowska, Hm. Halina

Wojdyga oraz burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Spotkanie było okazją do
wręczenia wyróżnień, nagród i
pochwał. Na wniosek Komendy
Hufca przyznano pamiątkowe
ryngrafy osobom wspierającym
działania i przedsięwzięcia sulęcińskich harcerzy, które otrzymali: burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, starosta sulęciński
Adam Basiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Irena
Monit, dyrektor OPS Andrzej
Żelechowski, dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jacek
Filipek oraz dyrektor Technikum Leśnego w Starościnie

Przemysław Jarosik.
Komenda Hufca wyróżniła
również pamiątkowymi ryngrafami Krąg Harcersko-Instruktorski „Senior” oraz druhny: Hm.
Halinę Lasotę, Hm. Marię Kinowską, Hm. Halinę Wojdygę, Dh
Wandę Pietrukaniec, Dh Eugenię Linkowską, Dh Helenę
Chrzanowską.
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej
za pracę na rzecz Hufca wyróżnienia otrzymali druhowie: Jerzy Lasota, Katarzyna Pawlik,
Artur Pawlik, Sebastian Marciniak, Wiesław Wójcik, Michał
Choiński, Maria Kinowska, Jakub Sobecki, Martyna Janic-

ka, Julia Ekes, Damian Rudziński Dariusz Cichała, Agnieszka
Derewlana oraz Urszula Zdrojewska.
Za pracę w drużynach i wzorową postawę harcerską pochwały i wyróżnienia otrzymali
druhowie: Damian Rudziński,
Katarzyna Pawlik, Michał
Choiński, Ernest Gromala, Rafał Bławat, Paweł Kostański,
Jakub Kaczkowski, Agnieszka
Derewlana, Urszula Zdrojewska, Alicja Apanowicz, Michał
Apanowicz, Kornelia Zjawińska, Zuzanna Zjawińska, pwd.

Piotr Zieliński, Gabriela Łabędź, Aleksandra Maziarska
oraz Tomasz Biś.
Zgodnie z harcerską tradycją po części oficjalnej zuchy i
harcerze uczestniczyli w wielu
zabawach oraz grach sprawnościowych zorganizowanych
przez instruktorów ZHP.
Tekst i foto. Maciek Barden

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Wizażystka i stylistka paznokci
Joanna Sobiecka
Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie
rzęs, stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure

Nowa lokalizacja!
Arcydzieła wśród łazienek!

SULĘCIN

Kościół
Św. Henryka
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Ferie zimowe w Świetlicach Środowiskowych
Tegoroczne ferie zimowe w świetlicach
środowiskowych na terenie gminy Sulęcin były przepełnione licznymi atrakcjami. Były zajęcia artystyczno – techniczne,
np. prace plastyczne w Trzemesznie Lub. i
Grochowie pt. „Krajobraz zimowy”, plakat z
okazji „Walentynek” i „Wyklejany bałwan”.
W Grochowie odbyła się projekcja filmu
„Kraina lodu”. W Trzemesznie Lub. Świetlica Środowiskowa wspólnie z Biblioteką
Szkolno-Publiczną zorganizowały zajęcia
w terenie – wycieczki do lasu z dokarmianiem ptaków oraz zabawę terenową
„Podchody”. Organizowano szereg konkursów sprawnościowych, gier i zabaw
ruchowych. Każda konkurencja i konkursy
były punktowane, a za zebrane punkty na
koniec ferii dzieci otrzymały nagrody. W
czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci
i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej w
Brzeźnie miały również zapewnioną bogatą ofertę programową: ogniska, gry terenowe, zawody sportowe i zręcznościowe,
spotkanie walentynkowe oraz warsztaty
kulinarne - to ulubione formy spędzania
wolnego czasu od zajęć szkolnych.
Nie lada atrakcją dla uczestników zimowiska z Żubrowa był wyjazd na basen
„Słowianka. Powodzeniem cieszyły się
zajęcia kulinarne, podczas których dzieci zapoznawały się z zasadami zdrowego
żywienia. Ferie w świetlicach, w tym w
Długoszynie i Trzebowie upłynęły pod
znakiem kostiumowych balów karnawałowych. Tańce przeplatały się z najróżniej-

wych była wzbogacona m.in. dzięki funduszom GKRPA. Proponowane zajęcia
uczą dzieci i młodzież zdrowego stylu życia, alternatywnych form spędzania czasu,
wolnego od używek i przemocy.
Dziękujemy wychowawcom świetlic
środowiskowych, sołtysom i wszystkim
zaangażowanym w realizację za pomoc i
wsparcie.
szymi konkursami przygotowanymi przez
wychowawców. W Trzebowie odbyły się
zajęcia ze strażakami dotyczące zasad bez-

pieczeństwa podczas zabaw w czasie ferii
zimowych.
Oferta zajęć w świetlicach środowisko-

Andrzej Stefan Żelechowski
dyrektor OPS w Sulęcinie
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Suplement „lekiem” na całe zło?!
Codziennie, o każdej porze dnia i nocy, z radia, telewizji czy gazet zalewają nas
reklamy specyfików, które
rzekomo mają rozwiązać
wszystkie nasze problemy i
zdrowotne bolączki. Pastylki na wątrobę z ubocznym
efektem odchudzającym, na
zakwaszenie organizmu, na
zmęczenie i rozdrażnienie,
na puchnące i niespokojne
nogi, i Bóg wie co jeszcze.
Sądzicie, że to leki, lecz ich
reklamom brakuje formułki „Przed użyciem zapoznaj
się z treścią ulotki…”. Mowa
oczywiście o suplementach
diety i wyrobach medycznych. Czym różnią się od leków i jakich trików używają
producenci próbują nas zachęcić do zakupu tych specyfików?
W reklamach często sugeruje się, że suplementy diety

mają własności lecznicze – to
nieprawda, a twierdzenia takie
są surowo zabronione (niedawno jeden z największych producentów suplementów diety w
Polsce za podobne sugestie został ukarany przez UOKiK karą w
wysokości 26 mln zł). Lek to substancja która leczy, albo zapobiega chorobom – na podstawie
rzetelnych badań klinicznych, po
uzyskaniu stosownych zezwoleń jest wprowadzany na rynek,
w ściśle określonych dawkach
z przeznaczeniem do leczenia
konkretnych jednostek chorobowych, a jego produkcja podlega
ścisłej kontroli. W przeciwieństwie do leków suplementy diety
są to preparaty, które zawierają
wysoko skoncentrowane składniki, będące uzupełnieniem normalnej diety. Mogą to być witaminy, minerały, różne substancje
wykazujące odżywczy lub inny
fizjologiczny efekt. W praktyce,

przed wprowadzeniem na rynek,
nie muszą przechodzić badań
skuteczności i bezpieczeństwa,
wystarczy jedynie zgłosić Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu
fakt ich wprowadzenia. Czyli jeśli
chorujesz – używasz leków, kiedy
chcesz uzupełnić dietę – stosujesz suplement.
Często mówi się też, że suplementy zawierają substancje o
udowodnionym działaniu, takie
jak preparaty ziołowe o udokumentowanej historycznie skuteczności w leczeniu niektórych
dolegliwości. Zwykle jednak substancje te, z uwagi na możliwość
wystąpienia działań niepożądanych (nawet ziółka w nadmiarze
szkodzą!), znajdują się w bardzo
niskich stężeniach mogących co
najwyżej wywołać efekt placebo.
Tak więc z założenia suplementy
diety nie mogą zawierać substancji w stężeniach wywołujących
działanie lecznicze.

SULĘCIN / TRZEBÓW

Święto wszystkich kobiet
W niedzielne popołudnie 4 marca w
Świetlicy Środowiskowej w Trzebowie
działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie odbyło się spotkanie
miejscowych kobiet z okazji ich nadchodzącego Święta. Serdeczne życzenia w
imieniu burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta i własnym złożył dyrektor OPS w

Sulęcinie Andrzej Stefan Żelechowski.
Do życzeń i słodkiego upominku dołączył
się również gospodarz uroczystości sołtys
Stanisław Chabza.
Dla licznie przybyłych pań, w tym również gości zaproszonych - dyrektora OPS
oraz pani Aldony Żuk - koordynatora
Świetlic Środowiskowych, przygotowano

Domyślam się, że nie brakuje
zwolenników wszelkiej maści suplementów diety, nie jest moim
celem zabraniać i odradzać stosowania tych preparatów, a
zwłaszcza tym osobom, którym
w subiektywnym odczuciu suplementy pomagają, poprawiają samopoczucie itp. Zachęcam
jednak, aby przed kupnem jakiegokolwiek preparatu zadać
sobie pytanie – czy faktycznie
jest mi potrzebny i czy w jakikolwiek sposób polepszy mój stan
zdrowia, szczególnie, że „terapia”
suplementami potrafi nieźle uderzyć po kieszeni. Przede wszystkim warto pamiętać, że żaden suplement ani wyrób medyczny nie
zastąpi zdrowej, zbilansowanej
diety oraz zdrowego stylu życia
i regularnej aktywności fizycznej,
a także wizyty u lekarza w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących dolegliwości
i objawów chorobowych.

słodki poczęstunek.
Podczas spotkania gościliśmy panią Elżbietę Dominiczak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą,
która poprowadziła kolejne już
„Warsztaty decoupage”. Podczas zajęć panie stworzyły z
drewnianych serduszek, deseczek i styropianowych jajek
przepiękne ozdoby do domu,
do których odpowiednio wykorzystały papierowe serwetki.
Prace po kilku godzinach pre-

Świadom jestem, że w tym
krótkim tekście nie jestem w
stanie poruszyć wszystkich
aspektów dotyczących niedopowiedzeń i przekłamań
w reklamach suplementów,
zainteresowanym tematem
polecam stronę pogromcyreklam.blogspot.com gdzie
bezlitosna magister farmacji
prześwietla skład wielu popularnych suplementów i leków,
punktując wszelkie nieścisłości zawarte w reklamach tych
preparatów.

zentowały się zjawiskowo. Dobry humor i rozmowy podczas
twórczej pracy nie miały końca.
Serdeczne podziękowania
za pomoc i zaangażowanie w
przygotowanie uroczystości
należą się Elżbiecie Dominiczak, Urszuli Uruskiej, Jadwidze Cieplak, Urszuli Polechajło oraz Radzie Sołeckiej.
Andrzej Stefan Żelechowski
Dyrektor OPS w Sulęcinie
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Karnawał w przedszkolu
8 lutego w Przedszkolu nr 2 im. Małych
Odkrywców w Sulęcinie we wszystkich
oddziałach odbyły się bale z udziałem
przedszkolaków. Wśród wielu strojów
przygotowanych na galę przez rodziców
nie zabrakło księżniczek, dam dworu, policjantów, żołnierzy, bohaterów z filmu
„Gwiezdne wojny” i legendarnego Harry
Pottera.

Z naszej strony trudno opowiedzieć
wszystkie szczegóły i radość dzieci, jednak
przy muzyce i dyskotekowych efektach
świetlnych wszyscy bawili się wspaniale.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Sowy
–
magiczne
ptaki
Targi Służb Mundurowych
SULĘCIN

za nami

6 lutego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w
Sulęcinie wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP w Sulęcinie zorganizowały Targi Służb Mundurowych.
Na Targach zaprezentowały się różne
grupy zawodowe, które na co dzień dbają
o porządek i bezpieczeństwo publiczne. Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Służba Więzienna w Gorzowie Wlkp.,
Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.,
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie
Wlkp, Akademia Morska w Szczecinie oraz
Technikum Leśne w Rzepinie to instytucje,
które zaprezentowały specyfikę swojej
pracy. Wszystkie grupy przyjechały doskonale przygotowane. Dużą niespodzianką

okazał się pies Maniek, który na co dzień
pracuje w Służbie Więziennej w Gorzowie
Wlkp.
Młodzież mogła nie tylko posłuchać
prelekcji, ale także przyjrzeć się z bliska
pracy funkcjonariuszy i u źródła wypytać
o blaski i cienie w ich pracy, poznać zasady rekrutacji do danej służby, zobaczyć
umundurowanie oraz sprzęt, a wszystko
po to, aby projektując swoją ścieżkę edukacyjną, określić indywidualne preferencje zawodowe.
Źródło: LO w Sulęcinie

3 marca w sali kameralnej Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury Grupa Miłośników Sów
przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Ochrony Sów zorganizowała spotkanie „Sowy - magiczne ptaki” . Podczas
spotkania Zbigniew Miszon z Sulęcina
wygłosił ciekawą prelekcję na temat życia
i zachowania sów. Omówiono jakie gatunki sów zamieszkują okolice Sulęcina.
Na dowód ich realnego występowania
została zaprezentowana ciekawa wystawa zdjęć oraz filmu autorstwa Zbyszka
Miszona i Roberta Komorowskiego. W
spotkaniu poruszono aspekty czynnej
ochrony sów poprzez zapewnienie im naturalnych miejsc lęgowych, które niestety
pomniejszane są przez wycinanie starych
dziuplastych drzew, zamykanie wlotów
na wieże Kościołów i strychów. Pokazano także fragment akcji ratowania lęgu
płomykówki w jednym z Kościołów oraz
obrączkowanie młodych płomykówek.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci wraz
z rodzicami oraz młodzież z sulęcińskich
szkół podstawowych. Spotkaniu towarzyszyły ciekawe wystawy piór sów zebranych przez Natalię i Miłosza oraz wypluwek. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa książek i publikacji na temat
sów. Nie zabrakło również akcentu rozpoznawania różnych gatunków sów po ich
charakterystycznych pohukiwaniach.
Był także kącik dla najmłodszych, gdzie
pod opieką Agaty Hryniewieckiej-Cichoń najmniejsi miłośnicy sów wykony-

wali prace plastyczne malując lub wycinając kolorowe piękne sowy.
W drugiej plenerowej części spotkania mogliśmy na żywo podziwiać samicę puszczyka w naturalnej dziupli obok
Kościoła oraz upiec pyszną kiełbaskę na
ognisku w urokliwym i pięknym miejscu
jakim jest Polana na Uroczysku Lubniewsko. W trakcie ogniska nie zabrakło ciekawych i humorystycznych opowieści o
tajemniczych i magicznych sowach.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
spotkania za ich obecność oraz chęć poznania magicznych ptaków - SÓW
Organizatorzy:
Agata Hryniewiecka-Cichoń,
Zbigniew Miszon,
Robert Komorowski

Serdeczne podziękowania za pomoc
p. Jackowi Filipkowi - Dyrektorowi Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz sponsorom:
p. Adamowi Siwińskiemu – właścicielowi
Intermarche, Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Florczakom – właścicielom Cukierni
Monika, Celowemu Związkowi Gmin CZG12, p. Krystynie Hryniewieckiej – właścicielce Sklepu Spożywczo-Przemysłowego
„Eden” w Lubniewicach, p. Dariuszowi Ejchartowi - burmistrzowi Sulęcina oraz p.
Annie Kicińskiej. Podziękowania również
dla p. Dawida Karzólewskiego z Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Lubuskiego, Jack Gajewski Projekt oraz
naszych pomocników.
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Podsumowanie X edycji Działaj Lokalnie 2017
20 lutego w świetlicy wiejskiej w Gliśnie odbyła się Gala Podsumowująca X edycję Programu Działaj Lokalnie. Na spotkaniu
obecni byli przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które realizowały projekty w 2017 r., a także członkowie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania.
Podczas uroczystości podsumowano drugi rok funkcjonowania Programu
Działaj Lokalnie na obszarze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych –
Lokalna Grupa Działania.
W trwającym od 1do 31 maja 2017 r.
naborze złożono 14 wniosków na łączną kwotę 75 717,00 zł. Lokalna Komisja
Grantowa przyznała 6 grantów na łączną
kwotę dotacji 30.550,00 zł. Projekty dofinansowano z Programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
który jest realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek
Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina
Szlaków Turystycznych, a także dzięki
wsparciu finansowemu z Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim, Ośrodkowi Kormoran w Sulęcinie oraz Ośrodkowi
Wypoczynkowemu LAGUNA. Wszystkie
dotowane działania zostały zrealizowane, a planowane cele osiągnięte.
Spotkanie uświetniły prezentacje zrealizowanych projektów. Forma prezentacji była dowolna, a dzięki różnorodności
projektów była ona interesująca i dynamiczna.
Wszystkich realizatorom projektów
przyznano wyróżnienia w następujących

kategoriach:
• INTEGRACJA – grupa nieformalna pn.
CzirLIDERKI za realizację projektu pt.
„Wspólnymi siłami zbudujmy sobie
boisko!”.
• PRZYGODA – „Stowarzyszenie HorseSports” za realizację projektu pt. „Wa-

kacyjna przygoda z Koniem”,
• SAMI SWOI – Fundacja COOLtura za
realizację projektu pt. Sąsiedzki skwer
„COOLtura”,
• ZDROWO NA WESOŁO – Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa za realizację
projektu pt. „Centrum Aktywności
Społecznej – Działajmy Razem”,
• RATUJMY ŻYCIE - Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju i Promocji Przyjaciół
Wsi Glisno za realizację projektu pt.
„Pierwsze minuty warte życia – od zera
do bohatera”,
• WAŻNE SPRAWY – Stowarzyszenie
Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna
Dłoń” za realizację projektu pt. „Nie
dam się podejść”.
Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy w
kuluarach, które zaowocowały wymianą
kontaktów oraz propozycją współpracy
pomiędzy poszczególnymi realizatorami.
Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno
za gościnę i smaczny poczęstunek.
Red.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
LS-PLUS Sp z o.o.Wielobranżowe
Oddział Glisno
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno
poszukuje pracowników na stanowiska:
poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
Kierowca kat. C

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

•
•
•
•

mile widziane doświadczenie zawodowe;
mile
widziane
doświadczenie
chętnie
przyjmiemy
emerytówzawodowe;
i rencistów;
chętnie
przyjmiemy
emerytów
i rencistów;
wykonywane
trasy do
100 km od
Glisna.
wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

Kierowca - Brygadzista

Pomocnik kierowcy / Ładowacz
• Wymagania - prawo jazdy kat. B
• Wymagania - chęć do pracy
ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Osoby zainteresowane
kontakt
telefoniczny
pod numeremprosimy
telefonuo95
755 77 22
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22
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WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY NA „6”

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5
69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa

RRSO 10,73%

www.bs.osno.sgb.pl

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

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

8 marca 2018

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

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

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

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu z ubezpieczeniem na życie wynosi 10, 73% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.530,11
zł, oprocentowanie stałe w skali roku 6,00%, całkowity koszt kredytu 530,11 zł (w tym: prowizja 100 zł, odsetki 320,11 zł, składka z tytułu ubezpieczenia 110,00 zł, składka płatna jednorazowa w dniu uruchomienia kredytu, umowa zawarta na okres 24 miesięcy, 23 raty równe w kwocie 221,67 zł, ostatnia rata w wysokości 221,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczne wyniki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Okres trwania promocji 12.03.2018 - 27.04.2018

RYBY MAJĄ GŁOS

Pomosty jak nowe
W sobotni mroźny poranek 24
lutego grupa wędkarzy z Koła
PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin udzieliła
wsparcia członkom Koła PZW
Nr 1 Sulęcin przy remoncie pomostów wędkarskich nad jeziorem Ostrowskim. Nasi wędkarze
z własnym sprzętem wstawili
się mocną grupą nad jeziorem i
od razu przystąpili do rozbiórki
starych pomostów. Gospodarze zagwarantowali materiał na
nowe dojścia i platformy. Prace
trwały aż do wyczerpania materiałów. W tym dniu do prac

przystąpili: Przemysław Struch,
Tomasz Gajowniczek, Marcin
Niepiekło, Bartłomiej Szewczyk, Marek Marciniak, Jerzy
Śmiecikowski, Mariusz Barłoga, Jacek Dąbrowski, Fred Neubauer.
Do akcji również przystąpiły
dzieci ze Szkółki Wędkarskiej
„Linek Kroczek”, które z wielkim
zaangażowaniem
wyzbierały
wszystkie śmieci na całej linii
brzegowej jeziora Ostrowskiego,
a na koniec uporządkowały plażę miejską ze śmieci pozostawio-

Spinningowe „od A do Z”
23 lutego 2018r., w sali sportowej Hoteliku na Winnej Górze w
Sulęcinie odbyły się już drugie
warsztaty Szkółki Wędkarskiej
„Linek Kroczek”. W tym dniu zajęcia teoretyczne i praktyczne
poprowadzili zaproszeni goście:
Kamil Walkowiak – „Wędkarskie
Eldorado Sulęcin i Okolice”
Filip Boryń - „Przynęty Hand
Made Boryń”
Już od samego początku zajęć było widać zaciekawienie
młodych adeptów szkółki wędkarskiej, którzy wysłuchali oraz
obejrzeli pokaz prowadzącego
gościa. Kamil przekazał swoją
wiedzę o rybach drapieżnych
takich jak okoń i szczupak i występowaniu tych gatunków w
jez. Ostrowskim i w jez. Trzeciem
(Owiecko Duże). Kolejnym punktem szkolenia był pokaz sprzętu
spinningowego i przynęt, które
zrobiły na dzieciach ogromne
wrażenie. Nasz gość podpowie-

dział czym się sugerować i jak
najlepiej dobrać sprzęt dla początkującego spinningisty.
Po przerwie młodzi moczykije
zostali podzieleni na dwie grupy
i przystąpili do zajęć praktycznych.
Grupa Kamila dowiedziała się jak
uzbroić wędzisko spinningowe
od podstaw, uczyła się podstawowych węzłów oraz zbrojenia
przynęt. Kamil zademonstrował
małą symulację jak potrafi walczyć zacięty szczupak i jak należy
zaciętą rybę holować.
Grupa Filipa dowiedziała się o
zdolnościach naszego gościa i
obejrzała kolekcję własnoręcznie
zrobionych przynęt. Filip zajmuję
się od trzech lat produkcją woblerów. Nasze „Linki” dowiedziały
się jakich narzędzi i materiałów
należy użyć do zrobienia takiego
wabika metodą domową. Filip
zademonstrował dzieciom jak
należy od podstaw zrobić własną

nych przez odwiedzających jezioro turystów. Nad całością akcji
w której wzięło udział dziewięciu
adeptów szkółki wędkarskiej
czuwali opiekunowie: Judyta
Kułaczkowska, Jerzy Lasota i
Bogdan Kułaczkowski.
W tym dniu zapleczem logistycznym zajęła się niezastąprzynętę.
Na zakończenie warsztatów
przeprowadziliśmy z Kamilem i
Filipem konkursy z nagrodami,
po których można było stwierdzić z jakim zaangażowaniem
dzieci słuchały naszych gości.
Serdecznie dziękujemy naszym
honorowym gościom za profesjonalne
przeprowadzenie
warsztatów spinningowych, za
przekazaną wiedzę i za poświęcenie swojego wolnego czasu.
Na kolejne warsztaty wędkarskie
zapraszamy dzieci i młodzież 23
marca na godz. 16:00, które odbędą w Sali Sportowej Hoteliku
na Winnej Górze w Sulęcinie
BK
Dziękujemy portalowi Madman 24.pl wieści z sulęcina i
okolic za super dokumentację
zdjęciową oraz pani Małgorzacie Neubauer za przepyszne pączki i babeczki
przygotowane dla wszystkich
uczestników warsztatów.

piona Małgorzata Neubauer,
która przygotowała zupę pomidorową, kotleciki mielone oraz
placek, natomiast gospodarze

zagwarantowali dla wszystkich
uczestników kiełbaskę pieczoną
na ognisku, gorąca kawę i herbatkę.
(BK)
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Nasi wędkarze nagrodzeni
Sulęcińscy wędkarze seniorzy
od lat aktywnie wspierają młodych adeptów w stawianiu kolejnych kroków w pasjonującym
hobby, jakim jest wędkarstwo.
W świecie komputerów, smartfonów i innych wynalazków, które zatrzymują dzieci i młodzież
w domach, wędkarstwo jest
doskonałą alternatywą na spędzanie wolnego czas. Starania
sulęcinian doceniły władze okręgowe 20 lutego przewodnicząca
Komisji ds. Młodzieży Elżbieta
Kasperkiewicz oraz prezes Zarządu Okręgu Gorzowskiego
Jan Włodarczak uhonorowali pamiątkowymi statuetkami
laureatów konkursu na „Najaktywniejsze Koło PZW Okręgu
Gorzowskiego w zakresie pracy
z młodzieżą”. Nagrody i pamiąt-

kowe statuetki w kategorii „Szkoleniowiec Roku 2017” otrzymali
wyróżnieni instruktorzy.
I miejsce – 1370 pkt. – Koło
PZW Nr 2 „LIN” Sulęcin
II miejsce – 1320 pkt. – Gminne
Koło PZW Zwierzyń
III miejsce – 1000 pkt. – Koło PZW
Bogdaniec
IV miejsce – 944 pkt. – Koło
PZW Nr 1 Sulęcin
V miejsce – 759 pkt. – Koło PZW
Nr 1Barlinek
Wyróżnienia w kat. „Szkoleniowiec Roku 2017”
Jerzy Lasota - Koło PZW Nr 2
„LIN” Sulęcin
Bogdan Kułaczkowski - Koło
PZW Nr 2 „LIN” Sulęcin
Sławomir Matelski - Koło PZW
Nr 1 Sulęcin
Red.

Pierwsze zawody „Jedynki”
Zarząd Koła PZW nr 1 w Sulęcinie informuje, że 15 kwietnia
nad jez. Ostrowskim rozegrana zostanie I tura Spławikowych
Mistrzostw Koła. Zbiórka wędkarzy o godz. 7.00 nad jeziorem
od strony plaży. Zawody odbędą się w jednej 4-godzinnej turze
zgodnie z regulaminem PZW. Zapisy osób chętnych do udziału
w zawodach przyjmowane są do 11.04.2018 r. w sklepie wędkarskim DOMUS.
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SULĘCIN

Ferie ze strażakami
Z okazji kończących się ferii zimowych 23 lutego w sulęcińskim rynku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie zorganizowali imprezę „Zakończenie ferii ze
strażakami”, w której uczestniczyły nie tylko przedszkolaki, ale również przechodnie
i mieszkańcy.
W godzinach przedpołudniowych plac na rynku zaroił się od
samochodów strażackich i strażaków, którzy przygotowali szereg interesujących pokazów, pogadanek i ćwiczeń praktycznych
na fantomach. Udzielali informacji na temat niesienia pierwszej
pomocy przy zasłabnięciach,
powiadamiania odpowiednich
służb w nagłych wypadkach,
pożaru i innych nietypowych zjawisk atmosferycznych oraz właściwego zachowania się przed i
w trakcie ich trwania.
Przedstawili zasady instalowania, eksploatacji i działania
domowych czujek dymu i czadu,
które są śmiertelnych zagrożeniem mieszkańców w domach
opalanych węglem, koksem i
drewnem. Zaprezentowali sprzęt
do ratowania ludzi oraz zwierząt
podczas powodzi i klęsk żywiołowych, jak również udostępnili
pomieszczenie /namiot/ wypełniony pozorowanym dymem.

Zaprezentowali
zebranym
wyposażenie strażackich wozów bojowych i ich teoretyczne
działanie oraz wykorzystanie, w
zależności od rodzaju zdarzenia

lub pożaru. Uczestnicy spotkania
ze strażakami otrzymali ulotki
oraz kolorowe balony z hasłami.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Tradycje i zwyczaje myśliwskie

Echa Lubuskich Kniei
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Pasowanie myśliwskie

Pasowanie myśliwskie to obrzęd kwitujący strzelenie przez myśliwego pierwszej w jego łowieckiej karierze sztuki zwierzyny grubej. Przypomina trochę
chrzest myśliwski. Jest to jednak uroczystość wyższej rangi.
Zwyczaj pasowania myśliwskiego wywodzi się z obyczajowości
rycerskiej i potwierdza ogólny
sąd, iż sprawność na łowach, pasja myśliwska i przestrzeganie na
polowaniu określonych wzorców
zachowania były już w czasach
średniowiecznych elementem kanonu rycerskiego. Obrzęd sam w
sobie przypomina pasowanie rycerskie.
Na polowaniu zbiorowym obrządek pasowania myśliwskiego organizuje się w przerwie łowów,
tuż po zakończeniu miotu, w
którym młodemu łowcy dopisało szczęście. Przeprowadza się je
przed wypatroszeniem zwierza.
Sygnalista - jeśli jest - gra sygnał
„Pasowanie”. Prowadzący polowanie, łowczy koła, lub inny znaczący członek myśliwskiej gromady prosi o wysunięcie przed
pokot zwierzyny strzelonej przez
myśliwego i wywołuje myśliwego z szeregu. Wszyscy odkrywają głowy. Myśliwy klęka na lewe
kolano. Prawą dłoń kładzie na tuszy powalonego zwierza. W lewej
trzyma broń, stopką kolby opartą
o ziemię. Kapelusz kładzie przy
pysku ubitego zwierza. Mistrz ce-

remonii macza kordelas - jeśli go
nie ma, nóż myśliwski - w farbie
ubitego zwierza. Farbą tą kreśli
znak krzyża na czole adepta. Wypowiada przy tym formułę:
Pasuję Cię na rycerza świętego
Huberta, bądź zawsze wierny
kniei i dobrym obyczajom łowieckim, przestrzegaj prawa łowieckiego
Myśliwy odpowiada:
Przyrzekam przestrzegać tych
praw
Myśliwy wstaje. Mistrz ceremonii wręcza mu złom. Złom podaje na kordelasie, nożu, lub kapeluszu myśliwskim. Nigdy gołą
dłonią! Myśliwy zatyka złom za
wstążki kapelusza. Odbiera od
kolegów gratulacje. Miło, gdy
w kilku słowach podziękuje za
przyjęcie go w poczet rycerzy św.
Huberta. Farby z czoła nie wolno
zmyć do końca łowów. Myśliwi
chórem życzą pasowanemu:
„Darz Bór”
Jedynie myśliwy pasowany ma
prawo noszenia kordelasa. To kolejna pozostałość po rycerskim
rodowodzie tradycji myśliwskiego pasowania. Kordelas pełni tu
rolę miecza. Oręża, który - wraz

z pasem i ostrogami - był materialnym potwierdzeniem przynależności do kasty rycerzy. Zwyczajowo również tylko pasowany
myśliwy może występować w
poczcie sztandarowym - czy to
w roli chorążego, czy przybocznego. Utarło się, by jedynie pasowanym myśliwym powierzać
obowiązek opiekuna nad stażystą
w kole łowieckim.
W niektórych regionach naszego kraju funkcjonuje obyczaj
żywcem przeniesiony z tradycji
rycerskiej: Uderzanie płazem
kordelasa, lub noża, po ramionach pasowanego. Z pewnością
nie można jednak zaakceptować
kolejnej modyfikacji obrzędu, a
mianowicie uderzania po ramionach lufami strzelby. Do takiej
promocji tradycja rycerska, wojskowa i myśliwska rezerwuje jedynie broń białą.
Są koła łowieckie, w których
utarł się zwyczaj powtarzania pasowania myśliwskiego po strzeleniu przez młodego myśliwego
pierwszej sztuki każdego gatunku grubej zwierzyny. Myśliwy
jest pasowany przy pierwszym
rogaczu, pierwszym dziku itd. To

błąd. Ostrogi rycerza św. Huberta dostaje się raz. Każda kolejna
okazja powinna być ograniczona
do zwykłego wręczenia złomu.
Problem pojawia się w chwili,
gdy myśliwy swego pierwszego w
życiu grubego zwierza powali na
polowaniu indywidualnym. Dobrze, jeśli towarzyszy mu choćby
jeden członek Polskiego Związku
Łowieckiego. Wówczas właśnie
ten towarzysz łowów musi wziąć
na swe barki dopełnienie całego
ceremoniału. Co jednak zrobić,
gdy młody strzelec polował samotnie? W dobrym tonie leży, by
zarząd koła łowieckiego poinformował o szczęśliwym zdarzeniu
wszystkich członków koła już
na najbliższym polowaniu zbiorowym. Myśliwcowi, oczywista,
przysługują wszelkie honory myśliwego pasowanego.
Miłą pamiątką pasowania jest

gałązka pierwszego złomu, zasuszona i przechowywana w
łusce po naboju, od którego padł
zwierz. Można, oczywiście, kolekcjonować w tej formie fragmenty wszystkich złomów.
Pasowanie to wielki dzień w życiu myśliwego. Organizatorzy
polowania powinni zadbać o jego
właściwą oprawę. Pasowanie to
wielka nobilitacja, kolejny szczebel myśliwskiej kariery. A przy
tym kolejne wyzwanie dla samego myśliwego. Stara maksyma
głosi „Szlachectwo zobowiązuje”. Myśliwy z kordelasem u boku
tym pilniej musi strzec kanonów
łowieckiej etyki, obyczajów, poszanowania zwierzyny. Pasowanemu nie wolno zaniedbać niczego, co tworzy spisany i niepisany
kodeks myśliwski.
Źródło:
Polski Związek Łowiecki

Zmiany w prawie łowieckim.
Myśliwi protestowali przed Sejmem
Zakaz udziału osób niepełnoletnich w polowaniach, zwiększenie do
150 m odległości od zabudowań, gdzie można wykonywać polowanie, zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich – m.in. takie rozwiązania przewiduje znowelizowane Prawo
Łowieckie. Przeciwko zmianom przed Sejmem 6 marca protestowali
myśliwi.
Za uchwaleniem zmian głosowało 221 posłów, 196 było przeciw a 7
wstrzymało się od głosu. — Łamie się Konstytucję, odbierając nam
prawo do wychowywania dziecka. Dzisiaj my, jutro wędkarze, pojutrze jazda konna. Kiedy będzie koniec? Granica została przekroczona.
Jeden z zapisów chociażby o ograniczaniu obecności biernej dzieci na
polowaniu łamie Konstytucję w 4 punktach. Nie ma na świecie kraju,
który ma podobne przepisy — mówi Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego.
Kolejne zmiany w Prawie łowieckim, które uchwalił Sejm:
• Zakaz odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w formie polowań zbiorowych– wykonywanie zadań związanych z eliminacją
choroby afrykański pomoru świń, przenoszonej m.in. przez dziki, będzie obecnie znacznie trudniejsze.
• Zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków drapieżnych – ten przepis zaprzepaści ponad
1000-letnią tradycję sokolnictwa w Polsce (od 2010 r. Komitet
UNSECO wpisał sokolnictwo na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości).
• Łowczy Krajowy powoływany będzie przez Ministra Środowiska spośród trzech kandydatów i odwoływany przez MŚ po opinii NRŁ, likwiduje się okręgowe rady łowieckie, główną komisję
rewizyjną. Jedynym organem społecznym jaki pozostawiono jest
Naczelna Rada Łowiecka, która ma rolę kontrolną nad Zarządem
Głównym, jednak bez braku możliwości odwołania, ani nawet
wnioskowania o odwołanie Łowczego Krajowego – PZŁ jako organizacja traci tym samym możliwość decydowania o sobie.
• Zakaz polowań właściciel nieruchomości gruntowej leżącej na
terenie obwodu łowieckiego wprowadzić może oświadczeniem
woli przed starostą. Jednocześnie jednak musi się zrzec wypłacania odszkodowań za szkody w uprawach na takich gruntach,
które dotąd wypłacali myśliwi.
AP
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Tłusty czwartek
nie musi być aż tak tłusty
Aby staropolskiej tradycji stało się zadość, Rada SU zaproponowała dzieciom alternatywę dla kalorycznych pączków
i faworków. W tłusty czwartek,
rozpoczynający ostatni tydzień

karnawału, w którym dopuszcza
się objadanie, można było w wędrzyńskiej szkole po prostu zdrowiej cieszyć się słodkościami.
Owocowe galaretki mógł kupić
sobie każdy uczeń. Największym

17
powodzeniem cieszyły się w tym
roku niebieskie i te „poszarpane”, z pianką. Zebrane podczas
sprzedaży pieniądze wspomogą
działania Rady SU. Będziemy mogli teraz fundować nagrody dla
szkolnej społeczności, organizować plebiscyty i konkursy. Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom
bardzo serdecznie.
Opiekun SU
K. Borowiecka

Zdobywają mistrzowskie szlify
5 marca uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
w Sulęcinie, Katarzyna Paszkiewicz i Mateusz Środa wzięli udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Sportowa wiosna”, który odbył się w Gniewinie
koło Sopotu.
To jeden z konkursów w cyklu
„Kulinarny Puchar Polski”. Celem
„Sportowej Wiosny” jest popularyzacja wiedzy kulinarnej i najnowszych trendów gotowania.
W dziedzinie kuchni sportowej,
kuchni fit - to najważniejsze
wyzwania współczesnych kulinariów. W eliminacjach brało
udział 36 szkół gastronomicznych z całej Polski a do finału
zakwalifikowało 12 drużyn, w
tym uczniowie naszej szkoły. Walczyliśmy ambitnie, aby
stworzyć dania smaczne, piękne
i oryginalne ale przede wszystkim fit. Konkurs przebiegał na
bardzo wysokim poziomie. Na
wykonanie 7 porcji skomplikowanych dań było zaledwie 120
minut. Uczniowie Katarzyna
Paszkiewicz i Mateusz Środa zaprezentowali w daniu głównym:
filet z pstrąga na puree z pietruszki i chutney z gruszki i chilli
dodatkiem do dania były frytki
z batatów i sos rybny. Na deser
zaserwowali: fondat czekoladowy z musem malinowym, sosem
rozmarynowym i crunchem z

SULĘCIN

Wyjątkowy dzień
7 marca br. w naszym ośrodku kultury odbył się wyjątkowy dzień kobiet. O godzinie 18:00 miała miejsce wystawa pod hasłem „Kobiety o kobietach”. W Sali Wystawowej gościliśmy trzy artystki: dwie malarki – Martę
Wilkicką, Annę Zawadzką-Dziudę oraz projektantkę
ubioru – Natalię Ślizowską.
Wystawa cieszyła się sporym
zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności – duże poruszenie wywołała kolekcja ubrań
oraz dodatków Natalii Ślizowskiej. Takich atrakcji jeszcze w
SOK nie było!
Nie zabrakło także amatorów
akwareli oraz pięknych kresek

białej czekolady. Dodatkiem
była temperowana czekolada.
Szkolni kucharze podkreślali, że
najważniejsze w sztuce kulinarnej jest czerpanie przyjemności
oraz satysfakcji z zawodu. Przyznają, że było to dla nich wielkie
wyzwanie i niesamowite przeżycie. Nawiązali kontakty z najsłynniejszymi polskimi kucharzami takimi jak: Kurt Szcheller,

Patryk Dziamski oraz Robert
Szulborski.
Nauczyciel ZSLiZ w Sulęcinie
Beata Janicka

zaproszonych artystek.
Tuż po wernisażu spotkaliśmy
się w klimatycznej piwnicy Klubu u Bulka na koncercie Janusza
Radka. Było nastrojowo – wokalista wprowadził widownię w
wyjątkowy nastrój.
Źródło: SOK Sulęcin
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Halowy turniej piłki nożnej oldboyów
W hali sportowej I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Sulęcinie 3 marca rozegrany został Halowy
Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Sulęcina.
W rozgrywkach wzięły udział
drużyny z Lubniewic, Witnicy,
Ośna Lubuskiego i Sulęcina.
Turniej rozegrano systemem,
każdy z każdym.
W klasyfikacji ogólnej poszczególne miejsca zajęły zespoły.
I miejsce Oldboye z Sulęcina,
II miejsce Oldboye z Lubniewic,
III miejsce Oldboye z Witnicy,
IV miejsce Oldboye z Ośna Lubuskiego,
V miejsce Oldboye z Sulęcina –
drużyna Bosko.
Spośród zawodników wszystkich drużyn najlepszym bram-

karzem Turnieju został Piotr Gąsiorek z Sulęcina, a najlepszym
strzelcem Radosław Kamiński
z Witnicy.

SULĘCIN

Grali na potęgę
24. lutego w Babimoście odbył się turniej o Puchar Dolnego
Śląska w Badmintonie. Z Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona udział wzięło 6 zawodników. Wyniki członków zespołu
wyglądały następująco:
Aleksandra Cieplak - III miejsce w kategorii u13;
Karol Chojnacki - IV miejsce w

kategorii u13;
Marcin Markowski - V miejscem w kategorii u13;
W zawodach wzięli też udział:
Oliwia Kotrych, Jesika Łukacz
oraz Grzegorz Stasiłowicz.
Red.
Foto. Zawodnicy
oraz opiekunowie

Puchary, statuetki i upominki
w imieniu Burmistrza Sulęcina
wręczył Piotr Zieliński.
Turniej sędziowali: Jerzy Mi-

kołajczak oraz Mieczysław
Brzeziński.
Współorganizatorem Turnieju
byli: Tomasz Kujawa oraz Piotr

Zieliński.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Finał SALPS
Dobiegła końca Sulęcińska Amatorska Liga Piłki
Siatkowej, która trwała
od 16 listopada 2017 roku
do 5 marca 2018 roku.
Podczas ligi w halach
sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków i Szkoły
Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II w Sulęcinie
rozegrano 21 meczów.
W rozgrywkach wzięły udział
drużyny kobiet z MKS Ośno Lubuskie, Do Garów z Sulęcina, I
Liceum Ogólnokształcącego w
Sulęcinie i Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sulęcinie oraz drużyny
mężczyzn z Sulęcin42.pl, Raptors
z Wędrzyna i Stal i Koza z Sulęcina.
W kwalifikacji ogólnej kategorii Pań
I miejsce zajęła drużyna Do Garów z Sulęcinia
II miejsce ex aequo drużyna I
LO Sulęcin i MKS Ośno Lubuskie,
III miejsce drużyna SP nr 1.

W kategorii Panowie:
I miejsce Raptors Wędrzyn,
II miejsce Stal i Koza Sulęcin,
III miejsce Sulęcin24.pl
Czołowymi zawodnikami, z
każdej drużyny zostali:
Maria Sroka ze Szkoły Podstawowej nr1,

Joanna Twarowska Do Garów
Sulęcin,
Elżbieta Woronowicz MKS
Ośno Lubuskie,
Hanna Łukowska I Liceum
Ogólnokształcące w Sulęcinie,
Marek Bielasz Raptors z Wędrzyna,

SŁOŃSK

Uczniowie ze Słońska
wspierają schronisko dla zwierząt w Górzycy
Kilkadziesiąt kilogramów karmy i inne akcesoria dla psów
zebrano w Zespole Szkół w Słońsku. - W akcję oprócz uczniów
włączyli się ich rodzice oraz nauczyciele. Oprócz karmy suchej i
mokrej do organizatorów dostarczono: smycze, koce i inne akcesoria przydatne dla czworonogów
– mówi Małgorzata Dybka ze
szkoły w Słońsku. Z zaangażo-

wania swych uczniów dumna
jest dyrektor szkoły Urszula
Jarmuszka. - Już po raz kolejny
uczniowie udowodnili, że można
na nich liczyć, czy to przy okazji
tego typu akcji, czy też podczas
innych inicjatyw – podkreśla U.
Jarmuszka. Zebrana karma i pozostałe rzeczy trafią do schroniska w Górzycy w marcu.
Tekst i foto. Ryszard Waldun

Alice Studio
Studio Kosmetyczne
Alicja Nowak

Tel.
797
111
921
Twoje piekno
jest moja, pasja, ...
,

Jakub Sobczyk Stal i Koza Sulęcin,
Grzegorz Leśniak Sulęcin24.pl
Mecze sędziowali: Stanisław
Łuksa, Edward Zwierzchowski,
Przemysław Struch i Robert
Kołodnicki.
Zakończenie ligi poprzedził
mecz o II miejsce pomiędzy MKS

Ośno Lubuskie i SP nr1 z Sulęcina wynikiem 2:3. W kwalifikacji
ogólnej obie drużyny zajęły II
równorzędne miejsce.
Dyplomy i puchary wręczył
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. Ligę koordynował Zbigniew Kędziora.
Tekst i foto: Maciek Barden
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul.
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3
Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika,
ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach)

Która apteka czynna?

SULĘCIN

Luty
w Lubuskim
LOWE

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 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.
MARZEC
12.03-18.03- EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej 4
19.03-25.03 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16
26.03.01.04 - Apteka “Centrum Zdrowia” przy ul. Pincekiego 1
KWIECIEŃ
02.04-08.04 Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
09.04-15.04 Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej

W Lubuskim LOWE nie zwalniamy tempa i staramy się organizować
działania edukacyjne, wsłuchując się
w potrzeby zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy. Uruchomiliśmy
już łącznie osiem kursów językowych
(angielski, niemiecki, rosyjski) na różnych stopniach zaawansowania. W
lutym ruszyły dwie nowe grupy. 24.02
odbyły się także pierwsze zajęcia cykliczne z języka migowego na poziomie podstawowym, które zakończą
się na przełomie maja i czerwca br.
Dodatkowo zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie artystyczne z
tworzenia biżuterii polimerowej. Na
przełomie lutego i marca zakończyły się także szkolenia informatyczne
z podstaw obsługi komputera oraz
obsługi programów komputerowych
w ramach pakietu MS Office (poziom
podstawowy i zaawansowany). W
związku z dużym zainteresowaniem
mieszkańców ww. szkoleniami już w
kolejnych dniach uruchomione zostaną kolejne grupy. W marcu planowane jest także jednodniowe szkolenie z
zakresu pierwszej pomocy medycznej
i podstaw ratownictwa. Zapraszamy
serdecznie!
Kadra Lubuskiego LOWE

PRZEKRÓJ POLECA:

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

SULĘCIN

PROMOCJA

Jarmark Koguci - konkurs
Burmistrz Sulęcina oraz Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury informują, że
25.03.2018 roku na Placu Czarnieckiego w
Sulęcinie odbędzie się Jarmark Koguci. W
ramach Jarmarku przedstawiony zostanie
program artystyczny nawiązujący do Świąt
Wielkiej Nocy.
Jedną z atrakcji wydarzenia będzie konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.
Regulamin konkursu można znaleźć na
stronie www.przekrojlokalny.pl
Więcej informacji na temat tegorocznego Jarmarku Koguciego znajduje się na
stronie internetowej www.soksulecin.pl.
Red.
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