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Powiat musiał zwrócić ponad 
150 tys. zł subwencji

POWIAT SULĘCIŃSKI

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIE

KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

Adam 
Piotrowski

• 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)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

Oprócz tej kwoty samorząd czeka na określenie wysokości odsetek (w budże-
cie na ten cel zarezerwowano 70 tys. zł). Wszystko przez źle naliczoną subwencję 
oświatową w 2011 r. Funkcję starosty sulęcińskiego pełnił wtedy Stanisław Kubiak.

W numerze:

ROZMOWA PRZEKROJU

STR. 8

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

4999
na miejscu

 zł

5500
na dowóz

 zł

PUNKT WYMIANY BUTLI:

Ostrów 7
W ofercie:
• wynajem            

przyczepek                     
samocho-           
dowych                   
(25 zł do 8 godz.,                    
35 zł - doba)

• wynajem               
rusztowań

Błędy w subwencji wykrył 
Urząd Kontroli Skarbowej. Kon-
trolerzy pod lupę wzięli dwie 
placówki: I Liceum Ogólno-
kształcące w Sulęcinie i Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy w Sulęcinie. W obu 
szkołach wykryto nieprawidło-
wości powodujące zawyżenie 
subwencji oświatowej przy-
znanej Powiatowi Sulęcińskie-
mu w 2011 r. na łączną kwotę 
150.002,42 zł. Stwierdzono 
również nieprawidłowe wyka-
zanie w bazie danych Systemu 
Informacji Oświatowej jedne-
go ucznia SOSW w Sulęcinie, 
w konsekwencji czego Powiat 
dostał o 9.593,18 zł za mało sub-

SULĘCIN 

W I LO uczcili pa-
mięć patrona

„W dalszym ciągu 
poszukujemy 
oszczędności”

wencji. Tej kwoty nie udało się 
jednak odzyskać, bo było już na 
to za późno. Zadanie naliczenia 
subwencji oświatowej należy 

Ze starostą sulęcińskim Ada-
mem Basińskim rozmawia 
Adam Piotrowski

STR. 5

Z Gorzowa do Berlina po-
ciągiem bez przesiadek

Nie tylko tory prow-
adzą do Berlina

REGION

Relacja z dnia patrona 
połączonego z dniem ot-
wartym szkoły STR. 12

95 755 39 15
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Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Parkingowe zwady

Niektórzy kierowcy za nic mają 
znaki drogowe. Dotyczy to 
zwłaszcza zostawiania aut na 
parkingach. Najbardziej nik-
czemne jest oczywiście par-
kowanie na miejscu dla osób 
niepełnosprawnych przez kie-
rowców do tego nieuprawnio-
nych. Tacy z zasady powinni 
mieć odbierane prawo jazdy. 
Część miejskich parkingów na-
leży do wspólnot mieszkanio-
wych lub osób prywatnych, co 
sugerują odpowiednie znaki. 
Ludzie jednak niczym indyjskie 
„święte krowy” mają to gdzieś. 
Z takim podejściem spotykam 
się na co dzień na parkingu 
między ulicami Kościuszki i 
Żeromskiego w Sulęcinie w 
pobliżu znanego w całym mie-
ście lumpeksu (prześmiewczo 
nazywanego „sulęcińską Aska-
ną”). 10 miejsc parkingowych 
jest tam przeznaczonych tylko 
dla mieszkańców pobliskiej 
kamienicy i pomimo wielu 
wolnych miejsc nieco dalej 
od second handu, jego klienci 
uporczywie zajmują właśnie 
parking wspólnoty. Ciężko ru-
szyć cztery litery i przejść parę 
kroków więcej…

Gdzie te oszczędności?

Starosta sulęciński Adam Ba-
siński zarabia najmniej z lu-
buskich starostów, w sumie 
jednak koszt wynagrodzeń 
członków Zarządu Powiatu jest 
wyższy niż w wielu innych po-
wiatach. Dlaczego? Ponieważ 
oprócz starosty i wicestarosty 
do Zarządu Powiatu został wy-
brany również etatowy członek 
Zarządu – Grzegorz Zawadzki 

z wynagrodzeniem ok. 5000 zł 
na rękę. Starosta tłumaczy, że 
etat ten był potrzebny, bo w 
starostwie jest dużo zaległo-
ści. Na taką sytuację oburzają 
się szeregowi pracownicy sta-
rostwa zarabiający od 1700 do 
2100 zł na rękę. 

Socjalny dobrobyt

Rząd rozpoczął rozdawnictwo 
pieniędzy - 1 kwietnia ruszył 
program 500 PLUS. Zgodnie z 
obietnicą premier Beaty Szydło 
w pierwszych 100 dniach od 
zaprzysiężenia rządu (minęło 
pod koniec lutego), miał być 
też obniżony wiek emerytalny i 
podwyższona kwota wolna od 
podatku. Szydło podczas de-
bat wyborczych wymachiwała 
plikami rzekomo gotowych w 
tych kwestiach ustaw. Politycy 
jednak, zwłaszcza PiS-u, nigdy 
za bardzo nie przejmowali się 
składanymi obietnicami. Może 
to i dobrze – już teraz budżet 
jest w opłakanym stanie, dalsza 
realizacja obietnic może do-
prowadzić nasz kraj na skraj fi-
nansowej przepaści. To jednak 
pokazuje, że program wybro-
czy PiS był czystą demagogią, 
skrojoną na potrzeby objęcia 
władzy za wszelką cenę.
Niestety, nadal wielu ludzi 
nie rozumie, że rząd, żeby dać 
nam 500 zł musi najpierw za-
brać 700. Władza nie produ-
kuje pieniędzy (przynajmniej 
nie powinna). Zabiera je nam 
w podatkach. By przekazać 
je z powrotem, np. w ramach 
programu 500 PLUS, trzeba za-
trudnić kolejnych urzędników, 
stworzyć procedury itp., co 
kosztuje. Dużo łatwiej, skutecz-
niej i taniej jest po prostu ob-

niżyć podatki. Ale to nie działa 
tak na wyobraźnie, jak 500 zł 
do kieszeni. 

Konie obalą rząd?

Przykład padłych klaczy Shi-
rley Watts w stadninie koni 
arabskich w Janowie Podlaskim 
to klasyczny przykład „dobrej 
zmiany” PiS-u. W administra-
cji rządowej i spółkach skarbu 
państwa wymienieni zostali 
już niemal wszyscy urzędnicy, 
których dało się wymienić. Nie-
którym się należało, ale w wie-
lu przypadkach wieloletnich 
dobrych i sprawdzonych ludzi 
zastąpiono kompletnymi igno-
rantami bez znajomości branży 
w myśl powiedzenia „mierny, 
ale wierny”. Państwowe koryto 
to dla tysięcy działaczy łakomy 
kąsek. Gorzej, kiedy nowa eki-
pa doprowadza do strat i mię-
dzynarodowego blamażu, jak 
w przypadku padłych koni w 
Janowie Podlaskim. Żona per-
kusisty The Rolling Stones za-
brała pozostałe przy życiu dwie 
klacze do swojej stadniny w 
Anglii i zapowiedziała podjęcie 
kroków prawnych przeciwko 
polskim władzom w związku z 
poniesioną stratą.

minął miesiąc

Sprzedam działkę budow-
laną o powierzchni 9,66 ha 

w Sulęcinie przy ul. Oko-
powej.  Przyłącze prądu  
w trakcie realizacji. Cena 

55 tys. zł. 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 WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu, nie musisz szu-
kać zarządcy w innych mia-
stach.

            Najnowsze:
dom w Torzymiu
dom w Grochowie
3 działki w Torzymiu
16 działek w Bielicach
mieszkanie Torzym
dom Sulęcin ul. Wiejska
działka w Trzemesznie
mieszkanie ul. Fabryczna
2 mieszkania ul. Dudka
7 działek budowlanych - Lubnie-
wice
dom bliźniak w Lubniewicach
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
domy szeregowe Sulęcin ul. Mły-
narska
pawilon handlowy ul. Żerom-
skiego
          Obiekty komercyjne:
sklep ul. Kościuszki, stacja paliw 
w Pniowie
          Do wynajęcia:
kawiarnia Bajka
sklep ul. Kościuszki,
 
Pozostałe oferty, zdjęcia i opi-
sy na: 
http://lokum.tcn.net.pl

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

TARGOWISKO
MIEJSKIE

POSTOMIA

Ul. Bolesława Chrobrego

ul. W
inna G

óra

Zakład Usług 
Komunalnych

Sprzedam dom w stanie 
surowym zamkniętym o 
pow. 190 m2 (część po-

wierzchni wykończona!). 
Cena 200 tys. zł. 

Tel. 608 275 272. Sulęcin.

Kolekcjoner kupi: monety, 
zegarki, złoto, srebro, złom 
i wyroby. Tel. 884 050 405. 

Odbiór na miejscu, 
dojazd gratis!

Stahl-Mont Sp. z o.o.- Sp. 
k. zatrudni:

OPERATORÓW – UP 121
Mile widziane uprawnie-

nia na wózek widłowy  
i suwnice.

(PRACA W NIEMCZECH). 
Cv na e-mail: 

f.jamniuk@stahlmont.eu
Tel.503-154-268

Sprzedam gorczycę na 
poplon. Tel 603 567 127

Zapraszamy serdecznie 
na  otwarcie nowego biura 

Avon w Sulęcinie! 
Moc atrakcji i wielkie tes-

towanie kosmetyków! 
Startujemy 16.04.2016 r.                 

o godzinie 9.00.
Sulęcin - ul. Pineckiego 6 

http://lokum.tcn.net.pl/


3nr 4(52)/2016 14 kwietnia 2016

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

Tomasz Prozorowicz 
wicestarostą powiatu
Tomasz Prozorowicz został przez radnych Rady Powia-
tu Sulęcińskiego wybrany na stanowisko wicestarosty. 
Rada wybrała też etatowego członka zarządu po-
wiatu, którym został Grzegorz Zawadzki.

Punkty dotyczące wyboru wi-
cestarosty i etatowego członka 
Zarządu Powiatu zostały wpro-
wadzone do porządku obrad 
dopiero na początku XXI sesji 
Rady Powiatu Sulęcińskiego 
(wcześniej nie było ich w pla-
nie), która odbyła się 29 marca. 
O nominacjach starosty Adama 
Basińskiego (jedynie on ma 
uprawnienia do zgłaszania kolej-
nych członków Zarządu Powia-
tu) można było się domyślić już 
wcześniej, ponieważ T. Prozoro-
wicz i G. Zawadzki złożyli wnioski 
o rezygnację z funkcji społecz-
nych członków Zarządu Powiatu. 
Po ich przyjęciu Rada Powiatu w 
głosowaniu tajnym poparła pro-
pozycje starosty.

POWIAT SULĘCIŃSKI

Za kandydaturą Prozorowicza 
głosowało 10 rajców, 5 było prze-
ciw. G. Zawadzkiego poparło 12 
radnych przy 3 głosach przeciw.

Adam Piotrowski

W SKRÓCIE:

Koło Łowieckie „Dzik” ze Słońska 
podpisało porozumienie o współ-
pracy ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w Su-
lęcinie. – Chcemy przekazać wam 
jak najwięcej informacji na temat 
roli myśliwego w lesie i przyro-
dzie – mówił podczas spotkania 
z uczniami SOSW honorowy pre-
zes Koła Mirosław Więckowski. 
Myśliwi planują zaprosić dzieci i 
młodzież z ośrodka na specjalną 
lekcję w lesie na łowisku. W pro-
gramie przewidziane jest ognisko 
z kiełbaskami i strzelanie z wia-
trówki do tarczy. W szkole odbę-
dzie się konkurs na tematy zwią-
zane z łowiectwem. – Czujemy 
się zobowiązani do kształtowania 
postaw i przekazywania wiedzy na 
tematy przyrodnicze – podkreśla 
prezes Koła Franciszek Jamniuk. 
Koło Łowieckie „Dzik” ze Słońska 
jako pierwsze w Polsce uzyskało 
statut Organizacji Pożytku Pu-
blicznego. Jest współorganizato-
rem Światowego Dnia Inwalidy 
w Ownicach w gm. Słońsk.     (SAM)

SŁOŃSK / SULĘCIN

Myśliwi dla dzieci

- 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
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SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4

GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51

GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1

MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8

GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY 
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27

MINI GAMA – JEDENASTKA 
Poznańska 13b

MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA 
UL. Kilińskiego 2b

SKLEP DZIESIĄTKA ul Wiejska 23

SKLEP JUBILAT – FLORINA ul. Ko-
ściuszki 38

Polub nas na Facebooku!

zapraszamy do naszego nowego sklepu
przy ul. Traugutta 13

www.Facebook.com/sPolemsulecin

w czwartek 28 kwietnia

na naszych klientów będzie czekać 
dużo atrakcyjnych promocji

1001 
DrOBiazGÓw

wieLkie Otwarcie

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

100-lecie urodzin pani Eugenii Sucheckiej
SULĘCIN

Pani Eugenia Suchecka uro-
dziła się 27 marca 1916 roku w 
Jeziernej, na Ukrainie. Z mężem 
Jakubem doczekała się trójki 
dzieci. W kolejnych latach jej ro-
dzina powiększyła się o trzech 
wnuków, sześciu prawnuków i 
jedną praprawnuczkę. Wiele lat 
po śmierci męża Jakuba, pani Su-
checka ponownie wyszła za mąż. 
Ze strony drugiego męża Micha-
ła, który miał pięcioro własnych 
dzieci, została drugą babcią i 
prababcią jedenastu wnuków i 
siedemnastu prawnuków. Przez 
wiele lat mieszkała w Pniowie, 
w Gminie Torzym. Od 2014 roku 
pani Eugenia jest mieszkanką 

Domu Pomocy Społecznej w 
Tursku. W dniu 29 marca, z okazji 

setnych urodzin pani Sucheckiej, 
w Domu Pomocy Społecznej w 

Tursku odbyła się jubileuszowa 
uroczystość, w której uczestni-
czyły dzieci z obu małżeństw, 
wnuki, prawnuki, praprawnuczki 
oraz licznie przybyli goście. Set-
ną rocznicę urodzin zdobiło sto 
róż, jubileuszowy tort, wiązanki 
kwiatów i napis „Jubileusz 100-
tu lat Eugenii”. Przedstawiciel 
Wojewody Lubuskiego Dariusz 
Obiegło, wręczył Jubilatce pre-
zent i listy gratulacyjne od Pre-
mier Rzeczpospolitej Polskiej 
Beaty Szydło oraz Wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajcza-
ka. Gratulacje, wiązanki kwia-
tów i życzenia złożyli również: 
Dyrektor DPS w Tursku Alina 

Konopko-Żelechowska, staro-
sta sulęciński Adam Basiński, 
reprezentująca burmistrza Sulę-
cina Dariusza Ejcharta sekretarz 
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 
Mirosława Maszońska, bur-
mistrz Torzymia Ryszard Sta-
nulewicz oraz przedstawiciel 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Sulęcinie Elżbieta Hur-
ban. Podczas spotkania zespół 
muzyczny Turskiego Domu „Nie 
dajmy się”, zaśpiewał Jubilatce 
200 lat oraz zaprezentował kilka 
okolicznościowych piosenek.

UM

SULĘCIN  / WĘDRZYN

Warsztaty plastyczne w Klubie 17WBZ w Wędrzynie
W 2016 roku przypada 170. rocz-
nica urodzin oraz 100. rocznica 
śmierci Henryka Sienkiewicza. 
Dlatego też, uchwałą Sejmu 
RP, rok 2016 ogłoszony został 
Rokiem Henryka Sienkiewicza 
– wybitnego pisarza, laureata 
Nagrody Nobla w dziedzinie li-
teratury, który przez swoją twór-
czość, publicystykę i działalność 
społeczną budził świadomość 
narodową, uczył dumy z pol-

skości, umiłowania ojczyzny i 
zdolności do poświęceń. Książ-
ki Sienkiewicza, pisane ku po-
krzepieniu serc, stanowią dzisiaj 
istotną część dziedzictwa kultu-
rowego narodu.
Aby upowszechnić wiedzę o 
wielkim pisarzu i Polaku, Klub 
17 WBZ zorganizował warsztaty 
plastyczne w ramach XVIII Kon-
kursu Dziecięcej Twórczości Pla-
stycznej. Temat konkursu: ,,Ku 

pokrzepieniu serc… bohatero-
wie oręża polskiego w twórczo-
ści Henryka Sienkiewicza – z oka-
zji 170. rocznicy urodzin pisarza 
– noblisty”  pozwolił  na wzboga-
cenie wiedzy o życiu i twórczo-
ści wybitnego autora. W kolejne 
marcowe poniedziałki i środy 
uczniowie wędrzyńskiej podsta-
wówki brali udział w warsztatach 
plastycznych pod kierunkiem 
pana Romana Sakowskiego. 

Artysta plastyk pod-
czas kolejnych spotkań, 
przekazywał dzieciom 
cenne wskazówki, któ-
re pomogły rozwinąć 
uzdolnienia plastyczne 
niejednego uczestnika. 
Dzieci tworząc prace, 
zapoznawały się rów-
nież z faktami z historii 
Polski oraz oglądały 
reprodukcje obrazów 
przedstawiające bohaterów po-
wieści H. Sienkiewicza. Ucznio-
wie naszej szkoły zawsze chętnie 

biorą udział w atrakcyjnych zaję-
ciach, które pozwalają im na cią-
gły rozwój. 

B. Imańska
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W SKRÓCIE:

K O S M E T O L O G I A   E S T E T Y C Z N A

R A F A Ł O

MODELOWANIE UST   WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK

R A F A L O . P L         nr tel.  7 9 1  3 6 9  7 5 7

MEZOTERAPIA IGŁOWA    TRYCHOLOGIA (LECZENIE ŁYSIENIA)

Duży zestaw - 15 zł 
Średni zestaw - 13 zł
Mały zestaw - 10 zł

BBQburger + Frytki

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15
tel. 724 468 967

Niedziela
1200 - 2000

Wtorek-Sob.
1200 - 2200

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł

MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

REGION

Nie tylko tory prowadzą do Berlina

Z Gorzowa Wlkp. do Berli-
na jest bliżej niż do Warszawy. 
Granica polsko-niemiecka od 
momentu wejścia Polski do stre-
fy Schengen nie dzieli. – W maju 
mnie 12 lat, odkąd jesteśmy w 
Unii Europejskiej. To połącze-
nie już od dawna było nam po-
trzebne – przekonuje senator 
Władysław Komarnicki.

Starania o bezpośrednie 
połączenie kolejowe Gorzowa z 
Berlinem trwały wiele miesięcy. 
W czerwcu ubiegłego roku ów-
czesny wiceprzewodniczący se-
jmiku województwa lubuskiego 
Władysław Komarnicki razem z 
radnymi województwa z półno-
cy regionu skierowali do zarządu 
województwa interpelację w tej 
sprawie, prosząc o „pilne zinten-

– Bardzo mnie cieszy uruchomienie bezpośredniego połączenia PKP Gorzów Wlkp. – Berlin. Razem z radnymi województwa z północnej 
części regionu i pięcioma tysiącami gorzowian walczyliśmy o usprawnienie komunikacji ze stolicą Niemiec – podkreśla senator Władysław 
Komarnicki.

syfikowanie działań związanych z 
uruchomieniem bezpośrednich 
połączeń Gorzów – Berlin”. W 
sierpniu podpisy mieszkańców 
zaczęli zbierać przedstawiciele 
stowarzyszenia „komunikacja.

org” i Zachodniego Ośrodka Poli-
tyki Regionalnej. 

– Tomasz Drost przyszedł do 
mnie i pokazał ok. 5 tys. pod-
pisów, które udało się zebrać w 
pociągach, a także w Gorzowie 

i okolicznych miejscowościach. 
Ujął mnie swoją chęcią działania, 
taką aktywną postawą obywa-
telską – wspomina senator.

Na początku września 
Władysław Komarnicki, jako 
radny województwa lubus-
kiego, złożył petycję na ręce 
marszałek. Kiedy na początku 
października marszałek Elżbieta 
Anna Polak ogłaszała decyzję 
zarządu w sprawie dofinanso-
wania połączenia Gorzów Wlkp. 
– Berlin w 2016 r., nawiązała do 
społecznego zainteresowania te-
matem. – Uznałam, że takiej inic-
jatywy obywatelskiej nie można 
zbagatelizować – mówiła wów-
czas marszałek mediom.

Dzisiaj senator Komarnic-
ki nie ukrywa zadowolenia z 

obrotu sprawy. – Dobrze, że 
udało się wprowadzić do budżetu 
województwa lubuskiego 
odpowiednią kwotę potrzebną 
do dofinan-sowania połączenia. 
Ważne, że potrzeby mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. zostały zauważone 
przez zarząd województwa – 
podkreśla senator. Bezpośrednie 
połączenie kolejowe jest zachętą 
do podejmowania podróży tą 
drogą. – Będą z niego korzystać 
nie tylko mieszkańcy Gorzowa – 
dodaje Władysław Komarnicki.

Pociąg rusza z Gorzowa Wlkp. 
o godz. 8.28, na końcowej stac-
ji w Berlinie Lichtenberg jest o 
godz. 10.28. Powrót ze stolicy 
Niemiec o godz. 18.37, w Gor-
zowie będziemy o godz. 20.30. 

(PL)

2 kwietnia Justyna Brzezińska, 
Sebastian Woźniak i Rafał Wa-
licki z Kołczyna, Grzegorz Gap 
z Miechowa, Kazimierz Gryz 
z Wielowsi, Zbigniew Kolis i 
Roman Strzelczyk z Między-
rzecza, Dariusz Matla z Trzebo-
wa, Edward Kot z Trzemeszna, 
Tomasz Zięterski z Miechowa, 
Szymon Świerc, Adam Gąsio-
rek, Robert Siudak, Ryszard 
Mizak, i Jerzy Tesz z Sulęcina 
wzięli udział w X Sztafetowym 
Biegu Papieskim. Po raz kolejny 
organizatorem biegu był Feliks 
Bachowski z Sulęcina, a koordy-
natorem Bronisław Szarłowicz 
z Grabowa. Start biegaczy na-
stąpił spod pomnika Karola Woj-
tyły w Gorzowie, a wytyczona 
trasa biegła kolejno przez miej-
scowości Santok, Murzynowo, 
Międzychód, Rokitno, Bledzew, 
Międzyrzecz, Trzemeszno, do 
Sulęcina. Po zakończeniu biegu, 

X Sztafetowy Bieg Papieski
SULĘCIN 

jego uczestnicy zapalili znicze 
pod krzyżem na Placu Kościel-
nym w Sulęcinie i przeszli do ko-
ścioła św. Mikołaja, gdzie nastą-
piło spotkanie z  proboszczem 
Parafii p.w. św. Henryka Piotrem 
Mazurkiem, zastępcą burmi-
strza Sulęcina Iwoną Walczak, 
wicestarostą sulęcińskim Toma-
szem Prozorowiczem, radnym 
Rady Miejskiej w Sulęcinie Je-
remim Borowcem oraz przed-

siębiorcą Stanisławem Świa-
tłowskim. W podziękowaniu za 
udział w biegu, uczestnicy otrzy-
mali od zastępcy burmistrza 
Sulęcina i księdza proboszcza 
dyplomy oraz drobne upomin-
ki. W tym roku, ze względu na 
stan zdrowia, Feliks Bachowski 
nie uczestniczył w biegu, jednak 
podjął się samotnego przejazdu 
rowerem z Sulęcina do Rokit-
na i z powrotem. W rokitniań-

skim sanktuarium spotkał się z 
uczestnikami X biegu, a później 
towarzyszył im na rowerze, aż do 
Międzyrzecza. Od Międzyrzecza 
kontynuował samotną jazdę do 
Sulęcina. - Miałem zupełne inne 
plany, które pokrzyżował mój 
stan zdrowia - powiedział nam 
Feliks Bachowski - Od kilku mie-
sięcy przygotowywałem się do 
samotnego przejazdu rowerem 
z Wadowic, w których urodził się 
Karol Wojtyła, do miejsca moje-
go zamieszkania, czyli Sulęcina. 
To bardzo długa i wyczerpująca 
trasa. Choroba nie wybiera i mu-
siałem zrezygnować z zamiaru 
pokonania tak długiej trasy. Jed-
nak, pomimo choroby, postano-
wiłem przejechać krótszą trasę. Z 
Sulęcina do Rokitna i z Rokitna do 
Sulęcina.

UM

SULĘCIN

27 maja rozpocznie się 10 już 
edycja WAKE UP & LIVE – Festiwal 
Muzyki i Sztuki Ulicy. Tym razem 
festiwal odbędzie się na Winnej 
Górze w pobliżu SOK. Pierwsze 
dni to jak zwykle przede wszyst-
kim muzyka – będzie reggae, 
rock, punk, folk, muzyka irlandz-
ka i elektroniczna. Niedziela 29 
maja będzie dla maluchów w 
ramach Wake Up Kids – będą 
„dmuchańce”, gry i zabawy. Od 
30 5 czerwca będą trwały Sztuki 
Ulicy – uliczne tatry i artystycz-
ne happeningi. Organizatorzy 
obiecują dużo dobrej muzyki i 
dużo dobrej zabawy. Szczegóły 
w majowym numerze Przekroju 
Lokalnego.

(SAM)

Jubileuszowa 
edycja festi-
walu Wake Up
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

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

NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)

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.

Ekipa filmowa poszukuje dzie-
ci w wieku 8-16 lat, kobiet w 
wieku 20-70 lat oraz mężczyzn 
w wieku 20-70 lat. Mile widziane 
będą osoby z umiejętnościami 
tanecznymi i potrafiące pływać. 
Casting odbędzie się w godzi-
nach od 10.00 do 16.00.

Film wyprodukują twórcy fil-
mu „Bogowie”, opowiadającego 
historię prof. Religi. Nowy pro-
jekt Watchout Produktions opo-
wiadać będzie historię powsta-
wania przełomowej dla Polaków 
książki, sprzedanej w ponad 7 
mln egzemplarzy „Sztuki Kocha-
nia” autorstwa Michaliny Wisłoc-
kiej. Doktor nie bała się rzucić 
wyzwania patriarchalnemu sys-
temowi i zawsze mówiła wprost 
co myśli. Nie dała się zaszuflad-
kować i nigdy nie poddała się 

Casting do filmu o Wisłockiej
LUBNIEWICE

24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach odbędzie 
się casting do nowego filmu fabularnego pt. „Sztuka kochania”: Historia Michaliny 
Wisłockiej w reżyserii Marii Sadowskiej. Zdjęcia do filmu odbędą się w II połowie 
czerwca w Lubniewicach.

w dążeniu do wydania swojej 
książki. Umiejętność słuchania 
pacjentek pozwoliła Michalinie 
Wisłockiej na poznanie najgłę-
biej skrywanych sekretów Polek. 
Ten kredyt zaufania spłaciła z na-
wiązką, rewolucjonizując życie 
seksualne całego pokolenia.

Reżyserią „Sztuki kochania” zaj-
mie się Maria Sadowska, która 

związana jest z tematyką kobie-
cą w polskiej kinematografii. Sce-
nariusz napisał Krzysztof Rak, 
który został uhonorowany wie-
loma nagrodami za scenariusz 
„Bogów“. Michał Sobociński 
odpowiadać będzie za zdjęcia, 
natomiast producentami filmu 
są Piotr Woźniak-Starak oraz 
Krzysztof Terej, twórcy spekta-
kularnego sukcesu „Bogów”. W 
główną rolę, postać Michaliny 
Wisłockiej wcieli się Magdalena 
Boczarska, laureatka nagrody 
Złote Lwy za rolę w filmie „Ró-
życzka” Jana Kidawy Błońskiego. 

Akcja filmu rozgrywać się bę-
dzie od końca lat czterdziestych 
do połowy lat siedemdziesią-
tych.

Red.

Magdalena Boczarska jako Mi-
chalIna Wislocka

Łowimy talenty
SULĘCIN 

18 marca w Zespole Szkół Liceal-
nych i Zawodowych im. Unii Eu-
ropejskiej w Sulęcinie odbyła się 
V edycja Szkolnego Konkursu Ta-
lentów. Niezwykle utalentowani 
uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne, taneczne, 
plastyczne i oratorskie. Występu-
jący, oczarowali jury ekspresją, 
artystycznym wyrazem, pomy-
słowością, wszechstronnością. 
Nagrody z rąk dyrektora szkoły 
Grażyny Sobieraj, otrzymali 
wszyscy uczestnicy konkursu.  
Najlepszymi z najlepszych oka-
zali się: Nikola Kurasik za wy-
konanie utworu muzycznego 
zespołu Variux Manks, Wojciech 
Kaspryszyn za ciekawe i no-

woczesne prace graficzne oraz 
Weronika Kleńk za żywiołową 
recytację utworu Jonasza Kofty 
„Nerwica w granicach normy”. 

Serdecznie gratulujemy i czeka-
my na nowe talenty.

Karina Rogowska
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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

Franczak Design Sp. z o.o.
zaprasza do zakupów

grys jasny ogrodowy 8-16mm 349,00 zł 

(1 tona w opak. BIG-BAG, w cenie dostawa kurierska)

kostka granitowa szara lub 

szaro-ruda 7/9, 9/11, 15/17
260,00 zł

 (1 tona w opak. BIG-BAG plus transport loco Strzegom)

tel. 884-990-505

W SKRÓCIE:

SULĘCIN

Gmina Sulęcin razem z fir-
mą ORANGE są współor-
ganizatorami w pilotażo-
wego programu „Włączmy 
się”. Dzięki temu projekto-
wi do końca roku wszyst-
kie chętne gospodarstwa 
domowe (termin zgłoszeń 
upłynął z końcem marca) 
we wszystkich sołectwach 
gminy Sulęcin zostaną 

Jedyna taka gmina w Polsce
podłączone do sieci świa-
tłowodowej. Oznacza to, 
że na terenie wiejskim 
gminy Sulęcin znikną „bia-
łe plamy” dostępowe do 
Internetu. 11 kwietnia w 
Domu Joannitów została 
podpisana stosowna umo-
wa. Inwestycje realizuje fir-
ma TP Teltech.

(SAM)

19 kwietnia w godzinach 
od 9.00 do 15.00 w Torzy-
miu na Placu Wolności 
kobiety będą mogły sko-
rzystać z badań mammo-

Na sesji Rady Powiatu w 
dniu 29 marca radni okre-
ślili wysokość wynagrodze-
nia starosty sulęcińskiego 
Adama Basińskiego. Ra-
zem ze wszystkimi dodat-
kami (funkcyjny, za wysłu-
gę lat i dodatek specjalny) 
starosta ma zarabiać 9.020 

POWIAT SULĘCIŃSKI

Pensja starosty w dół

TORZYM

Darmowe badania mammografem
graficznych. Za darmo 
będą przyjmowane panie 
z największej grupy ryzy-
ka zachorowania na raka 
piersi, tj. w wieku 50-69 lat.

zł brutto miesięcznie (ok. 
6.350 zł na rękę). Tym sa-
mym Adam Basiński jest 
jedynym starostą w wo-
jewództwie zarabiającym 
poniżej 10.000 zł brutto. 
Dla porównania pensja 
starosty międzyrzeckiego 
wynosi 12.100 zł brutto.

Mieszkańcy Zarzynia zadecydowali
SULĘCIN / ZARZYŃ

W dniach 1-14 marca 2016 
r. zostały przeprowadzone 
konsultacje z mieszkań-
cami sołectwa Zarzyń w 
sprawie zmiany nazwy 
miejscowości z urzędowej 
Żarzyn, na powszechnie 
używaną Zarzyń. Oso-
bami uprawnionymi  do 
wzięcia udziału w kon-

sultacjach byli wszyscy 
pełnoletni mieszkańcy 
Zarzynia. W czasie konsul-
tacji mieszkańcy sołectwa 
opowiedzieli się za zmianą 
urzędowej nazwy miej-
scowości na powszechnie 
używaną nazwę Zarzyń. 
Informacja o wyniku kon-
sultacji została przedsta-

wiona Radzie Miejskiej w 
Sulęcinie, a także umiesz-
czona na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej, 
stronie internetowej Gmi-
ny Sulęcin oraz na tablicy 
ogłoszeń we wsi Zarzyń.     
Kolejnym etapem proce-
dury zmiany nazwy miej-
scowości było złożenie 

przez gminę Sulęcin wnio-
sku o zmianę nazwy miej-
scowości do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (za pośred-
nictwem Wojewody Lu-
buskiego). Nowa nazwa 
miejscowości obowiązy-
wać będzie od 1 stycznia             
2017 r.                                         (UM)

W mieście powstanie pomnik 
Żołnierzy Niezłomnych

SULĘCIN 

Pomnik ma upamięt-
niać Żołnierzy Wyklętych 
ogólnie, z uwzględnie-
niem osób walczących z 
Sowieckim porządkiem na 
terenie Sulęcina i okolic. 
W pierwszym spotkaniu, 
które odbyło się w Sali 
kameralnej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury uczest-
niczyło 27 osób. Podczas 
zebrania wyłoniono ścisły 
komitet organizacyjny, 

który ma się zająć formal-
nościami związanymi z 
budową pomnika i zbiórką 

funduszy. Komitet zebrał 
się już 7 kwietnia. W tym 
spotkaniu uczestniczył Le-

sław Skowroński, który 
ma być autorem pomnika 
w Sulęcinie. L. Skowroński 
w ciągu dwóch tygodniu 
przedstawi kilka koncepcji 
na wygląd pomnika. 

Pomnik ma być usytu-
owany na skwerze przy 
zbiegu ulic Kilińskiego i 
Żeromskiego. Odsłonięcie 
planowane jest na 1 marca 
2017 r.

Adam Piotrowski

31 marca zawiązał się komitet organizacyjny budowy pomnika Żołnierzy Niezłomnych w Sulęci-
nie. Na jego czele czele stanął Jerzy Sykuła.
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ROZMOWA PRZEKROJU

„W dalszym ciągu poszukujemy oszczędności”
Ze starostą sulęcińskim Adamem Basińskim rozmawia Adam Piotrowski

Adam Piotrowski: Rozumiem, że w ra-
mach oszczędności radni wyznaczyli 
Panu najniższy poziom wynagrodzenia 
wśród starostów w województwie lubu-
skim? Jest to kwota ok. 9600 zł brutto 
miesięcznie. To mniej od poprzedniego 
starosty - Patryka Lewickiego, młodsze-
go od pana i mniej doświadczonego.
Adam Basiński: Osobiście poprosiłem rad-
nych o ustalenie mojego wynagrodzenia 
na poziomie niższym, niż wynagrodzenie 
poprzedniego  starosty. Moje wynagro-
dzenie brutto wynosi aktualnie 9020,00 
zł brutto, a nie jak Pan podaje 9600,00 zł 
brutto. Daje to kwotę netto 6356,86 zł. 
Kwestia docenienia mojego doświadcze-
nia, wiedzy i kontaktów była tutaj drugo-
rzędna. Zależało mi, by poczynić jak naj-
większe oszczędności, które planowałem 
przeznaczyć na ustabilizowanie sytuacji w 
zarządzie.
AP: Trzymając się tematu oszczędności, 
jak zatem wytłumaczyć fakt że na tej 
samej sesji, na której wyznaczono panu 
tak niskie wynagrodzenie, radni powo-
łują do Zarządu Powiatu nie tylko wice-
starostę, ale również etatowego członka 
z pensją każdego ok 6 tys. zł na rękę? 
Przed miesiącem, na sesji w dniu 23 lute-
go mówił pan, że rezygnuje na razie z po-
wołania wicestarosty do składu zarządu 
powiatu ze względu na oszczędności. 

Rozumiem, że w tej chwili w powiecie nie 
są one już potrzebne?
AB: Ustawa o samorządzie powiatowym 
obliguje radę powiatu do dokonania wy-
boru wicestarosty. W powiecie zawsze 
zatrudniony był etatowy członek zarządu. 
Zarówno moja pensja jak pensja  wicesta-
rosty jest ustalona na znacznie niższym 
poziomie niż wynagrodzenia poprzed-
nich zarządów. Oszczędności  te pozwo-
liły na zwiększenie wymiaru czasu pracy 
etatowego członka zarządu z 0,25 etatu 

na 1 etat, co oczywiste musi wiązać się z 
proporcjonalnym wzrostem wynagrodze-
nia tegoż członka. Przyjęcie takiej polityki 
kadrowej pozwoliło mi na ustabilizowanie 
sytuacji politycznej  w powiecie i zintegro-
wanie wszystkich  radnych. Jestem zwo-
lennikiem jednoczenia, a nie dzielenia, 
szczególnie, że przede mną jedna  bardzo 
ważna misja: wyprowadzenie  na prostą 
finansów naszego powiatu. Warto pod-
kreślić, że zarówno na wicestarostę jak i 
etatowego członka zarządu zapropono-
wałem  radnych powiatowych, a nie oso-
by spoza jej grona (jak praktykuje się w 
większości powiatów), co w konsekwen-
cji przyczynia się do kolejnych oszczęd-
ności na dietach radnych: Prozorowicza i 
Zawadzkiego, którzy z dniem wyboru na 
wicestarostę i etatowego członka zarządu  
nie pobierają już diet). Pensje wicestaro-
sty jaki i etatowego członka zarządu oscy-
lują w granicach kwoty 5000 zł netto, a nie 
jak pan redaktor podaje 6000zł, co wydaje 
się być znacząca różnicą. 
AP: Jeszcze jedno pytanie o oszczędno-
ści. Tym razem te wymuszone przez RIO. 
Jak długo powiat będzie jeszcze realizo-
wał Program naprawczy i co to de facto 
oznacza dla mieszkańców?
AB: Kolejny raz wprowadza pan w błąd 
opinię publiczną. Program naprawczy 
opracował zarząd powiatu, a następnie 
uzyskał on akceptację rady powiatu oraz 
RIO. Okres realizacji programu przypada 
na lata 2015-2016. Założeniem programu 
jest dokonanie oszczędności oraz takie 
rozłożenie długu powiatu, które w przy-
szłości umożliwią uchwalanie budżetu 
powiatu w latach kolejnych. Podstawo-
wym skutkiem programu jest zmniejsze-
nie wydatków bieżących dokonywanych 
przez powiat i jego jednostki.
AP: Nie wprowadziłem w błąd opinii pu-
blicznej panie starosto. Dlatego tak dłu-
go starałem się o wywiad z panem, żeby 
rozwiać wszelkie wątpliwości przekazy-
wane mi przez mieszkańców powiatu i 
dostarczyć informacje z pierwszej ręki.
Jak wygląda sytuacja z wejściem dla nie-
pełnosprawnych do PCPR? Pisaliśmy on 
tym w lutowym numerze Przekroju. Czy 
schodołaz będzie zakupiony w tym roku, 
jak obiecano?
AB: Zarząd Powiatu rozważa korzystniej-
szą lokalizację PCPR, zapewniającą dostęp 
osobom niepełnosprawnym.
AP: Powiat musiał zwrócić niesłusznie 
przyznaną w 2011 r. subwencję oświato-
wą. Była to kwota ok. 150 tys. zł. W tym 
czasie starostą był obecny radny Rady 
Powiatu Stanisław Kubiak. Podczas se-
sji 23 lutego poprzedni starosta Patryk 
Lewicki informował, że złożył w związku 
z tą sprawą zawiadomienie do prokura-
tury. Czy coś już na ten temat wiadomo?
AB: Prokuratura aktualnie prowadzi po-
stępowanie mające na celu wyjaśnienie 
przedmiotowej sprawy.
AP: Czy wiadomo już jaką kwotę odsetek 
trzeba będzie zapłacić niesłusznie po-
branej w 2011 r. subwencji oświatowej?
AB: W budżecie powiatu na rzecz zapłaty 

odsetek zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.
AP: Czy jacyś pracownicy starostwa lub 
szkół, w których źle naliczono subwencję 
ponieśli konsekwencje służbowe?
AB: Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 19 
lutego 2004 r. o systemie informacji oświa-
towej (obowiązującej w czasie gdy błęd-
nie naliczono subwencję - Dz.U. z 2004r. 
Nr 49 poz. 463 ze zm. ) Powiat zobowiąza-
ny był do sprawdzania kompletności oraz 
poprawności danych przekazywanych mu 
z innych baz danych oświatowych (szkół) 
z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru 
sprawowanego na podstawie odrębnych 
przepisów. W przypadku stwierdzenia 
odpowiednio niekompletności lub niepo-
prawności danych przekazanych z innych 
baz danych oświatowych lub powzięcia 
wątpliwości co do ich zgodności ze sta-
nem faktycznym, powiat zobowiązany 
był niezwłocznie powiadomić o stwier-
dzonych nieprawidłowościach podmiot, 
który wprowadził te dane do bazy danych 
oświatowych.
Osoba, która z ramienia powiatu odpo-
wiedzialna była za dokonanie ww. czyn-
ności nie jest już pracownikiem Starostwa 
Powiatowego w Sulęcinie, a osoby peł-
niące w tamtym czasie funkcje dyrekto-
rów placówek oświatowych, funkcji tych 
już nie pełnią. Wobec zaistniałej sytuacji 
obecny zarząd nie mógł wyciągnąć żad-
nych konsekwencji służbowych wzglę-
dem wspomnianych osób w przedmioto-
wej sprawie.
AP: W ubiegłym roku w starostwie kon-
trolę przeprowadziła Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Czy wszystkie kwestie 
do których były zastrzeżenia zostały już 
wyjaśnione?
AB: Wszystkie zalecenia pokontrolne re-
alizowane są na bieżąco. Jak każdy kon-
trolowany urząd staramy się w możliwie 
najkrótszym czasie korygować wszelkie 
nieprawidłowości.
AP: Jakie są najważniejsze pana plany 
jeżeli chodzi o powiat w tym roku?
AB: Dzięki wprowadzeniu programu na-
prawczego udało nam się uzyskać prawi-
dłową relację wskaźnika indywidualnej 
spłaty zobowiązań. Bez zachowania tego 
wskaźnika powiat nie mógłby uchwalić 
budżetu, a co za tym idzie wykonywać 
swoich ustawowych zadań. 
Aktualny zarząd pod moim przewodnic-
twem prowadzi rozważną politykę finan-
sową, opartą na dalszym poszukiwaniu 
oszczędności i bardzo, ale to bardzo ra-
cjonalnym wydatkowaniu środków bu-
dżetowych. Skupiliśmy się na najpilniej-
szych potrzebach organizacyjnych oraz 
inwestycyjnych Starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu. Jak wspomnia-
łem wcześniej poszukujemy nowej siedzi-
by dla PCPR-u. W planach mamy budowę 
drugiego Domu Dziecka. Obecnie oczeku-
jemy na wyniki konkursów w ramach unij-
nych programów PROW i RPO Lubuskie 
2020. W ramach pierwszego złożyliśmy 
projekt modernizacji dróg powiatowych 
w gminie Torzym, a w ramach drugiego 
projekt rozbudowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Ponadto jeste-
śmy w trakcie przygotowywania wniosku 
w ramach RPO Lubuskie 2020 – doskona-
lenie jakości kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych 
w Sulęcinie. 
AP: Dziękuję za rozmowę.
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Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

Alicja Ciechocka i Klaudia Koczara 
z I LO zajęły IV miejsce w Polsce

SULĘCIN

Ogólnopolskie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne 
jest imprezą organizowaną od 
1974 r. przez Planetarium i Ob-
serwatorium Astronomiczne w 
Zespole Szkół Technicznych w 
Grudziądzu, wspólnie z Olsztyń-
skim Planetarium. Organizatora-
mi wojewódzkich konkursów są 
Kuratoria Oświaty. Merytoryczną 
opiekę nad Seminariami spra-
wują Polskie Towarzystwo Astro-
nomiczne, Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii i Polskie 
Towarzystwo Astronautyczne. W 
jury OMSA zasiadają znani, za-
wodowi astronomowie, którzy 
przede wszystkim oceniają refe-
raty, sposób wygłoszenia i  wie-
dzę uczestników, ale są również 
głosem doradczym wspierają-
cym w  sprawach organizacyj-
nych i merytorycznych, mający 
wpływ na przebieg i ostateczny 
kształt seminariów. Przewod-
niczący jury był prof. Henryk 
Brancewicz.

W tegorocznym Ogólnopol-
skim Młodzieżowym Semi-
narium Astronomiczne nasze 
uczennice pod opieką nauczy-
ciela fizyki Jerzego Baranow-
skiego: Alicja Ciechocka z kla-
sy II C oraz Klaudia Koczara z 
klasy I B z referatem pt. „Pomiar 
zanieczyszczenia światłem noc-
nego nieba w pobliżu miasta Su-

lęcin” zajęły wysokie IV miejsce. 
Otrzymały w nagrodę teleskop, 
roczną prenumeratę czasopisma 
“Urania – Postępy Astronomii” 
oraz materiały promocyjne.

Naszym reprezentantkom 
dzielnie towarzyszyły i wspierały 
w stresujących chwilach Celina 
Ciecierska z klasy I B oraz Izabe-
la Sokołowska z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie Lubu-
skim. Obie uczennice zostały 
wyróżnione w  konkursie woje-
wódzkim, a nagrodą był wyjazd 
do Grudziądza i możliwość wy-
słuchania najlepszych referatów. 
Oczywiście największą nagrodą 
dla  wszystkich uczniów i ich 
opiekunów było spotkanie ze 
sławami polskiej współczesnej 

W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. autorzy najlepszych referatów z Wojewódzkich Kon-
kursów spotkali się na Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-
-Astronautycznym im. Profesora Roberta Głębockiego w Grudziądzu.

astronomii.
W czasie krótkiego pobytu 

znaleźliśmy czas nie tylko na 
pogłębianie wiedzy astrono-
micznej, ale również zwiedzanie 
zabytków Grudziądza i nawiąza-
nie rówieśniczych znajomości. 
Nasze uczestniczki, zachwycone 
panującą w czasie seminarium 
atmosferą już teraz zastanawia-
ją się nad tematyką przyszło-
rocznych prac naukowych, tak 
aby móc znowu spotkać się na 
OMSA w Grudziądzu.

Cieszymy się i gratulujemy 
sukcesów.

mgr inż. Jerzy Baranowski
Opiekun kółka 

astronomicznego
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Przekrój Lokalny - i wiesz co w trawie piszczy

 

 

Miałeś wypadek? 
 B E Z PŁA T NA PO R A D A P R A WN A  

związana z odszkodowaniem za szkody osobowe (uszkodzenie ciała lub 
utrata bliskiej osoby) w związku z wypadkami (komunikacyjnymi,              
w rolnictwie, w pracy), błędami lekarskimi, a także odszkodowaniami      
za uszkodzone pojazdy 
 

Chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci odszkodowanie? 
Napisz do mnie lub zadzwoń. To nic nie kosztuje! 

Doradca Regionalny Centrum Odszkodowań DRB 

mateuszbukowski@vp.pl tel.: 609 592 016 
 

Głównymi organizatora-
mi imprezy, która na stałe 
wpisała się w kalendarz su-
lęcińskich wydarzeń kul-
turalnych, byli burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, 
proboszcz parafii p.w. św. 
Henryka Piotr Mazurek, 
Sulęciński Ośrodek Kultu-
ry oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie. 
Organizację Jarmarku 
wsparły także gminne 
i powiatowe placówki 
oświatowe, sołectwa z 
terenu Gminy Sulęcin, 
Przedszkole Wojskowe nr 
88 z Wędrzyna, sulęcińskie 
stowarzyszenia,  Warsztat 
Terapii Zajęciowej oraz lo-
kalni rękodzielnicy. Mimo 
niesprzyjającej pogody 
tegoroczny Jarmark od-
wiedziło sporo mieszkań-
ców naszej gminy oraz 
liczne grono gości, wśród 
których były m.in. dele-
gacje partnerskich miast 
Beeskow i Friedland z 
burmistrzem Friedland 
Thomasem Hähle oraz 
delegacja Nowego Tomy-
śla z zastępcą burmistrza 
Nowego Tomyśla Pawłem 
Mordalem.

Podczas imprezy na su-

VIII Polsko-Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci
SULĘCIN

Niedziela Palmowa w Sulęcinie jak co roku upłynęła pod znakiem koguta. W tym dniu na Placu Czarnieckiego już po raz ósmy odbył się 
Polsko-Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci. 

lęcińskim rynku oprócz 
prac wykonanych przez lo-
kalnych twórców, można 
było także obejrzeć ozdo-
by wielkanocne wykona-
ne przez artystów i dzieci 
z niemieckiego miasta 
partnerskiego Friedland, 
jak również piękne kosze 
wiklinowe, przywiezio-
ne przez nowotomyskich 
rękodzielników. Na zwie-
dzających czekały także 
domowe ciasta i wędliny 
oraz wiosenne kwiaty. W 
czasie Jarmarku rozstrzy-
gnięto cztery konkursy, 
których tematyka nawią-
zywała do zbliżających 
się Świąt. W konkursie na 
„Najdłuższą Palmę Wielka-
nocną” zwyciężyła palma 
wykonana przez dzieci i 
opiekunów Świetlicy Para-
fialnej Caritas w Sulęcinie 
(9,15 m). Drugie miejsce 
zajęła palma, której auto-
rami byli członkowie Klu-
bu Seniora „Kwiat Jesieni” 
(6,65 m). Z kolei trzecie 
miejsce zdobyła palma o 
długości 5,5 m, wykona-
na przez mieszkańców 
Sołectwa Długoszyn. W 
ramach Jarmarku wybra-
no także najpiękniejszą 

Palmę Wielkanocną. Ten 
zaszczytny tytuł zdobyła 
palma, wykonana przez 
Sołectwo Długoszyn. 
Obydwa konkursy swoim 
patronatem objął ksiądz 
proboszcz Piotr Mazurek. 
Z kolei burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart był orga-

nizatorem konkursów na 
„Najładniej udekorowane 
jajko wielkanocne” oraz na 
„Najładniej udekorowany 
mazurek wielkanocny”. 
Autorami najładniejszego 
mazurka byli opiekuno-
wie i uczestnicy Warszta-
tu Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu „Razem” w 

Sulęcinie. Lista zwycięz-
ców konkursu „pisan-
kowego” znajduje się w 
drugiej części artykułu.

Oprócz umożliwienia 
uczestnikom Jarmarku za-
opatrzenia się w piękne, 
ręcznie wykonane ozdoby 
wielkanocne i zachęcenia 
ich do przedświątecznej 
rywalizacji w ramach inte-
resujących konkursów, or-
ganizatorzy przygotowali 
dla mieszkańców gminy 
Sulęcin oraz mieszkańców 
okolicznych miejscowości 
bardzo bogaty program 
artystyczny. Jak zwykle 
gorące owacje wywołały 
występy dzieci z Przed-
szkola nr 1 im. Małego 
Przyrodnika oraz dzieci z 
Przedszkola nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców. Z wzru-
szającym programem wy-
stąpili także mieszkańcy 
Domu Pomocy Społecznej 
w Tursku, tworzący zespół 
„Nie dajmy się”. Na zakoń-
czenie Jarmarku sporą 
dawkę utworów z aktual-
nych list przebojów zapre-
zentowały solistki Studia 
Piosenki Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, które 
swój warsztat doskona-
lą pod okiem instruktora 
Waldemara Handzlewi-
cza.

Szczególne gratulacje 
składamy zwycięzcom 
konkursu „Na najładniej 
udekorowane jajko wiel-
kanocne” Są to:

- w kategorii Przedszko-

la: Nela Dziadas, Hania 
Okopień, Aleksander 
Wilk, Nadia Hurko;

- w kategorii Szkoły Pod-
stawowe: Gabriela Wi-
śniewska, Wiktor Glin-
czewski, Maciej Popko, 
Kinga Świtała;

- w kategorii Młodzież: 
Jagoda Wesołowska, I 
Liceum Ogólnokształcące 
w Sulęcinie, Denis Sierka.

Ponadto nagrody spe-
cjalne otrzymali: Fabian 
Gąsiorek, Świetlica Śro-
dowiskowa w Zarzyniu, 
Adrian Kubiak, Karolina 
Frankiewicz.

Specjalnie dla osób 
zebranych w Niedzielę 
Palmową na Palcu Czar-
nieckiego pracownicy 
sulęcińskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy-
gotowali także pyszny 
wielkanocny poczęstu-
nek, na który składały się 
świąteczny żurek, bigos 
oraz sałatka.  

Uczestnictwo w Jarmar-
ku było wspaniałą okazją 
do poczucia nastroju zbli-
żających się Świąt Wielka-
nocnych, które niosą nam 
nadzieję i kojarzą się z 
budzącą się do życia przy-
rodą.

Na kolejny, dziewiąty już 
Jarmark Koguci, zaprasza-
my 9 kwietnia 2017 r.

UM
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SULĘCIN  / DŁUGOSZYN

Bezpieczniej z CZG-12

SULĘCIN

Pierwsze sukcesy sulęcińskiej grupy TRANS

Mieszkańcy Długoszy-
na będą bardziej widocz-
ni oraz, a co za tym idzie 
bezpieczniejsi poruszając 
się po drodze. Zarząd Ce-
lowego Związku Gmin 
CZG-12 na prośbę Adama 
Florka postanowił ufundo-
wać 50 szt. kamizelek od-
blaskowych dla sołectwa. 
- Pragniemy aby miesz-
kańcy Długoszyna pamię-
tali, że bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Zakładając 
kamizelkę chronią siebie 
oraz inne osoby przed moż-
liwością wypadku - mówi 
Tadeusz Pietrucki, prze-
wodniczący Zarządu.

Ufundowane kamizelki 
mają kilka rozmiarów, tak 
aby mogły z nich korzy-
stać zarówno najmłodsi 

mieszkańcy wioski jak 
i dorośli. Mają również 
oznaczenie CZG-12 oraz 
napis „Sołectwo Długo-
szyn”. - Kamizelki były nam 
bardzo potrzebne, będzie-
my z nich korzystać pod-
czas wyjazdów grupowych 
z dziećmi oraz w trakcie 
organizowanych przez 
wioskę zabaw i festynów 
- tłumaczy Małgorzata 
Cieślińska – członek Rady 
Sołeckiej, obecna podczas 
przekazania kamizelek. 

Celowy Związek Gmin 
CZG-12 kolejny raz wsparł 
lokalne inicjatywy finan-
sując zakup niezbędnych 
dla mieszkańców akceso-
riów. 

Red.

2 kwietnia 2016 roku 
w Lipkach Wielkich (woj. 
Lubuskie) odbył się II Fe-
stiwal Zespołów Tanecz-
nych, na którym debiutu-
jąca w tej kategorii grupa 
taneczna TRANS – Sulęcin 
zajęła zaszczytne miejsca 
na podium oraz wyróżnie-
nie w trzech kategoriach 
wiekowych:

Trans Sulęcin grupa III – 
inscenizacja taneczna do 
lat 8 – wyróżnienie

Trans Sulęcin grupa II –  
w kategorii disco dance  
i disco freestyle do lat 11 – 
II miejsce

Trans Sulęcin grupa I –  
w kategorii disco dance 
i disco freestyle w prze-
dziale wiekowym 12-16 
lat – III miejsce

Serdecznie gratuluje-
my naszym kochanym 
dzieciom, które od wielu 
miesięcy ciężko trenu-
ją dwa razy w tygodniu. 

Systematyczne wtorkowe 
i piątkowe treningi przy-
niosły oczekiwane efekty! 
W imieniu koordynatorek 
grupy tanecznej TRANS 
składamy najserdeczniej-
sze podziękowania rodzi-
com, którzy w tym wy-
jątkowym dla dzieci dniu 
byli w Lipkach Wielkich, 
pomagając tym samym 
przy organizacji i przebie-
gu festiwalu. 

Sulęcińska grupa 
TRANS prężnie się rozwija 
i co najważniejsze – dzie-
ci i młodzież są skore i 
chętne do pracy, dlatego 
w planach są kolejne fe-
stiwale i regionalne oraz 
ogólnopolskie wyjazdy 
promujące ciężka pracę, 
ale i wielką pasje dzieci. 

Trzymamy kciuki za na-
szych tancerzy – kadra 
Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury jest z Was bardzo 
dumna.

Źródło: SOK 
oraz TRANS Sulęcin
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do dyrektorów szkół, jednak 
za sprawdzenie kompletności i 
poprawności danych przekaza-
nych z placówek oświatowych 
odpowiedzialny jest powiat. W 

przypadku stwierdzenia nie-
kompletności lub niepopraw-
ności tych danych powiat powi-
nien niezwłocznie powiadomić 
o tym fakcie szkołę i zażądać 
poprawienia błędu. 

Starostwo w kilku pismach 

Powiat musiał zwrócić ponad 150 tys. zł subwencji
domagało się umorzenia, a na-
stępnie rozłożenia na raty kwoty 
niesłuszne pobranej subwencji 
ze względu na złą sytuację fi-
nansową samorządu i koniecz-
ność wprowadzenia Programu 
naprawczego dla Powiatu Su-

lęcińskiego na lata 2015-2016. 
Ostatecznie decyzja Ministra Fi-
nansów była odmowna i powiat 
musiał zapłacić całą kwotę.

W podobnej sytuacji jak Po-
wiat Sulęcińskich było lub jest 
wiele powiatów i gmin w Polsce. 

Fiskus domaga się od samorzą-
dów zwrotów subwencji oświa-
towej w kwotach dochodzących 
do nawet kilkunastu milionów 
złotych. 

SULĘCIN

W I LO uczcili pamięć patrona

- Dlaczego warto się tutaj 
uczyć? Bo w I LO zawsze dużo się 
dzieje – mówi nam uśmiechnięta 
od ucha do ucha uczennica kla-
sy maturalnej tej szkoły Paulina 
Kłos – poza tym nauczyciele i 
uczniowie tworzą całość i wza-
jemnie się wspierają, a to jest bar-
dzo ważne – przyznaje.

Zanim jednak udało mi się do-
stać do szkoły przed wejściem 
zgarnęło mnie kilku chłopaków. 
Trzeba pochwalić gościnność 
I LO, bo nie puścili mnie dalej, 
dopóki nie zjadłem pysznej kieł-
baski z grilla. Posilony i pełen 
sił udałem się na Aulę szkolną, 
gdzie właśnie rozpoczynał się 
Turniej Mickiewiczowski. Miałem 
dużą przyjemność podziwiać 
młodzież w przedstawieniu no-
woczesnego „Pana Tadeusza”, 
stylizowanym na popularny 
program rozrywkowy „Trudne 
sprawy”. Pomysłu i realizacji nie 
powstydził by się niejeden ka-
baret. Mówiąc językiem mło-
dzieżowym widownia (ze mną 
włącznie) miała „niezły ubaw”. W 
programie Turnieju były jeszcze 
recytacje i piosenki inspirowa-
ne życiem i twórczością patrona 
szkoły.

Druga część imprezy odbywa-
ła się na hali gimnastycznej. Na 
dwóch boiskach do siatkówki 
rozgrano turniej gimnazjalistów. 
Udział wzięły w nim drużyny 
chłopców i dziewcząt z Gimna-
zjum nr 2 w Kostrzynie nad Odrą 
oraz z gimnazjów w Krzeszycach, 

Turniej Mickiewiczowski, Turniej Siatkówki młodzieży gimnazjalnej, zumba, porady 
dietetyka i eksperta z sanepidu – tak 18 marca I Liceum Ogólnokształcące w Su-
lęcinie obchodziło dzień patrona szkoły Adama Mickiewicza połączony z dniem 
otwartym.

Witnicy i Sulęcinie. – Planujemy 
otworzyć w szkole klasę sportową 
– mówi nauczyciel wychowania 
fizycznego a zarazem trener STS 
Olimpia Sulęcin Łukasz Chajec 
– nasi przyszli uczniowie mieliby 
doskonałe zaplecze w postaci dru-
goligowej Olimpii – dodaje. 

Tuż obok zorganizowany zo-
stał piknik pod hasłem „Modnie 
i zdrowo”. Młodzież mogła m.in. 
zmierzyć zawartość tłuszczu w 
swoim organizmie i sprawdzić 
jak alkohol upośledza zmysły. 
Uczniowie mogli się o tym prze-
konać zakładając „alkogogle”. 
Na jednym ze stoisk pod okiem 
dietetyka Agaty Piekarskiej 
dziewczyny przygotowywały 
sałatki i owocowe koktajle. – 
Świadomość młodych ludzi co 
do prawidłowego żywienia jest 
wciąż bardzo niska – ubolewała 
A. Pikarska – problem otyłości w 
Polsce gwałtownie rośnie, niedłu-
go będziemy mieli najwięcej dzie-
ci otyłych na świecie – alarmuje 
specjalistka. Winne są niestety 
przede wszystkim złe nawyki ży-
wieniowe w rodzinach. – Dlatego 
lepiej edukować niż leczyć – przy-
znała nauczycielka LO Katarzy-
na Cyranowska oprowadzając 
mnie po wystawie fotografii pt. 
Zdrowie w obiektywie” i poka-
zując plakaty poświęcone uza-
leżnieniem, które przygotowali 
wcześniej uczniowie szkoły.

Na stoiskach można było też 
zadbać o swój wygląd (dziew-
częta robiły sobie makijaże i 

nowe fryzury) oraz kondycję tań-
cząc wspólnie zumbę.

Oprócz części sportowo-roz-
rywkowej gimnazjaliści brali też 
udział w lekcjach otwartych, 
podczas których uczniowie i na-
uczyciele I LO pokazywali jak wy-
gląda szkolna codzienność. 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Adam Mickiewicza w Sulęcinie 
udowodniło, że w murach tej 
szkoły warto się uczyć ze wzglę-
du na bogatą ofertę edukacyjną, 
ale również dobrą atmosferę i 
bardzo ciekawe propozycje po-
zaszkolne. 

Adam Piotrowski

(Pełna galeria zdjęć z Dnia 
Otwartych dostępna jest na 
www.przekrojlokalny.pl)

Podczas Turnieju Mickiewiczowskiego aktorzy poruszyli widownię... do 
łez ze śmiechu
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PRZEKRÓJ POLECA

Happy End jak z filmu
Zacznę krótko, dwa 

lata od premiery „Nie-
bo istnieje naprawdę” 
(2014) nadszedł czas 
na film „Cuda z  Nieba”, 
który miały swoją pre-
mierę 27 marca.

Anna Beam to szczę-
śliwa 10-latka miesz-
kająca z rodzicami i 
dwiema siostrami na 
jednej z  amerykań-
skich prowincji. Pewne-
go dnia jej cały poukładany świat legnie 
w gruzach, gdy dziewczynka dowiaduje 
się, że jest ciężko chora. Rozpoczyna się 
nierówna walka zrozpaczonych rodziców 
z chorobą ukochanego dziecka, w których 
jedyną bronią staje się nadzieja i wiara. Co 
jednak gdy nawet one zostają zachwiane? 
Na nic słowa wsparcia ze strony rodziny, 
czy sąsiadów. Potrzeba cudu, który uleczy 
nie tylko ciało małej Anny, ale na nowo 
rozbudzi wiarę w tych, którzy są blisko jej 
utracenia. I tak cud przychodzi do głów-
nej bohaterki i jej rodziny. „Cuda z nieba” 
to film pełen ciepła i pokazujący, że warto 
mieć nadzieję nawet do ostatniej chwili, a 
czasem rozejrzeć się wokół siebie bo cuda 
mogą czekać na nas tuż za rogiem. Fabuła 
produkcji jest tym bardziej poruszająca, że 
oparta jest na prawdziwej historii jednej z 
amerykańskich rodzin, która doświadczy-
ła cudu uzdrowienia. W  głównych rolach 

zobaczyć można m.in. Jennifer Garner, Ky-
lie Rogers, czy Martina Hendersona.

Być może twórcy filmu nie zakładali 
nachalnej ewangelizacji swoich widzów, 
niestety w niektórych momentach im 
to nie wychodzi. Jeżeli jednak nie macie 
państwo nic przeciwko posłuchaniu po-
zytywnej historii dziewczynki, która w naj-
trudniejszym momencie swojego życia 
spotkała samego Boga, to zapraszam na 
ten film serdecznie. Happy endy napraw-
dę się zdarzają! 

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Ostatnio moja rodzinka zaczęła wybrzy-
dzać, że gotuję tylko „zdrowe” potrawy, a 
w domu nie ma nawet nic słodkiego do 
przekąszenia.

Tu mają rację, bo trzymam się zasady, że 
„jesteśmy tym, co jemy”. Wiem jednak, że 
„zakazany owoc smakuje najlepiej” i przez 
zmuszanie można kogoś odstraszyć, więc 
nie miałam problemu z tym, aby zapropo-
nować słodką odskocznię od chrupiącej 
sałaty dla moich łasuchów :)

Zaproponowałam im, że sama upiekę 
ciastka, przemycając oczywiście kilka „do-
brych” dodatków.

Wyszły z tego cudowne, chrupkie i co 
najważniejsze dla moich smakoszy, słod-
kie CIASTECZKA OWSIANE:

Składniki:
- kostka masła w temperaturze pokojo-

wej
- 3/4 szklanki cukru pudru
- 1/4 szklanki cukru trzcinowego
- 1 duże jajko
- 1 szklanka mąki pszennej

Anna Suchy

SULĘCIN 

Językowe łamigłówki w SOSW

Zorganizowano gazetki o hi-
storii i znaczeniu tego szcze-
gólnego dnia, akcję plakatową, 
szkolny konkurs plastyczny na 
plakat propagujący język pol-
ski wolny od wulgaryzmów ph. 
„Stop wulgaryzmom” oraz wysta-
wę najważniejszych językowych 
słowników w szkolnej bibliotece. 
Punktem kulminacyjnym obcho-
dów był I szkolny turniej poty-
czek językowych „Mistrz pięknej 
mowy”. Konkurs miał na celu 
uwrażliwienie uczniów na po-
trzebę dbałości o język ojczysty i 
kulturę języka, eliminację wulga-
ryzmów z przestrzeni publicznej, 
w tym szkolnej, doskonalenie 
umiejętności językowych, kształ-
towanie umiejętności popraw-
nej wymowy i wyrazistej artyku-
lacji, promowanie pięknej mowy, 
rozwijanie twórczego myślenia 
i kreatywności uczniów oraz 
zwrócenie uwagi na konieczność 
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Inicjatorką i organizatorką  
przedsięwzięcia była Krystyna 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypada-
jącego 21 lutego, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie, 
odbyło się szereg działań pod hasłem: „Stop wulgaryzmom – zielone światło dla 
kultury języka”, przypominających, jak wielkim skarbem jest język polski. 

Tylczyńska, szkolny logopeda.
3 marca w turnieju wzięły 

udział trzyosobowe drużyny re-
prezentujące uczniów Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum, Szko-
ły Przysposabiającej do Pracy 
oraz zespołów edukacyjno-te-
rapeutycznych. Każdy z pięciu 
zespołów otrzymał zadania do 
wykonania, które dotyczyły 
poprawności językowej, prawi-
dłowej wymowy, umiejętności 
stosowania zwrotów grzeczno-
ściowych, tworzenia rymów oraz 
znajomości polskich przysłów. 
Uczestnicy mieli do wykonania 
różnorodne zadania językowe 
np. przeczytać poprawnie i wyra-
ziście krótki wierszyk czy logope-
dyczną rymowankę. Najbardziej 
„plątały się” uczniom języki przy 
wymawianiu łamańców języko-
wych, takich jak np. „Czego trze-
ba strzelcowi do zestrzelenia cie-
trzewia drzemiącego w dżdżysty 
dzień na drzewie. Potyczki języ-
kowe, które wywoływały wśród 
uczniów i nauczycieli liczne i 

gromkie salwy śmiechu, przepla-
tały się z nowoczesnymi techni-
kami multimedialnymi. 

Niełatwe zmagania turniejo-
we zakończyły się zwycięstwem 
ex aequo reprezentacji klas IV-
-VI Szkoły Podstawowej (Jakub 
Honcz, Adam Wywrocki, Justy-
na Raniewicz) i I-III  Gimnazjum 
(Kinga Rosiak, Aleksandra 
Poznańska, Klaudia Dąbrow-
ska). „Mistrzowie pięknej mowy” 
i wszyscy uczestnicy turnieju, 
otrzymali z rąk dyrektor SOSW 
Danuty Malinowskiej pamiąt-
kowe dyplomy oraz piękne na-
grody rzeczowe, ufundowane 
przez sponsorów. 

W dalszej części podsumo-
wano szkolny konkurs plastycz-
ny „Stop wulgaryzmom”. Tytuł 
laureata przyznano autorom 6 
prac oraz 3 wyróżnienia. Laure-
aci to:  Mirosław Nadobnik kl. 
III SPdP, Jakub Kowalski kl. III 
SP, Kamil Kowalski kl. III SP, 
Gabriela Grudzińska kl. III SP, 
Laura Walicka kl. I G zet oraz 

zespół edukacyjno-terapeu-
tyczny kl. I  - II SP.

Wyróżnienia zdobyli:  Adrian 
Bucki kl. III SP, Marta Łysa-
kowska kl. III G, Jakub Czernia 
kl. III SPdP i Dario Haase kl. IV 
SP zet. Nagrodę specjalną za 
zaangażowanie otrzymał Ja-
rosław Domagała z kl. III SPdP. 
Wszystkim laureatom i wyróż-
nionym wręczono dyplomy i 
nagrody rzeczowe, a wszystkim 
uczestnikom konkursu dyplomy 
i słodkości.

Obchody Dnia Języka Ojczy-
stego w formie zabawy, uświa-
domiły uczniom, jak piękny, róż-
norodny i bogaty jest nasz język 
polski oraz nakłoniły do pielę-
gnowania i szanowania rodzime-
go języka, nie tylko od święta, ale 
i na co dzień.

Organizatorka ww. przedsię-
wzięć, składa w imieniu uczniów, 
serdeczne podziękowania oso-
bom i firmom, które otworzyły 
swoje serca i wsparły organizację 
konkursów. Niezmiernie dzięku-
jemy fundatorom nagród: panu 
Stanisławowi  Światłowskiemu 
- księgarnia „U Rzeckiego” w Su-
lęcinie, państwu Annie i Marko-
wi Stańczykom - księgarnia „ Pa-
sja” w Sulęcinie, panu Jerzemu 
Tomczykowi - Przedsiębiorstwo 
„Conpress” w Sulęcinie, panu 
Adamowi Siwińskiemu - „In-
termarche”- EVORA sp. z o.o. w 
Sulęcinie. 

Do zobaczenia w kolejnej edy-
cji w przyszłym roku! 

Krystyna Tylczyńska
Fot. Madman.pl

CIASTECZKA OWSIANE
- 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia
- ½ łyżeczki sody
- szczypta soli
- 2,5 szklanki płatków owsianych gór-

skich, trochę ziaren siemienia lnianego, 
słonecznika, pokrojona w drobną kostkę 
czekolada, może być zamiast czekolady 
garść suszonej żurawiny

Masło z białym cukrem utrzeć na białą 
masę, dodać cukier brązowy i miksować, 
dodać jajko i kontynuować ucieranie. Wsy-
pać pozostałe składniki po kolei i zmikso-
wać do otrzymania jednolitej masy.

Blachę do ciastek wyłożyć papierem 
do pieczenia. Z ciasta należy zrobić kul-
ki wielkości orzecha włoskiego i kłaść na 
blasze w dość dużej odległości od siebie, 
następnie spłaszczyć kulki otrzymując 
kształt okrągłych ciasteczek.

Piec w temp.180 stopni 15 min do lek-
kiego zbrązowienia.

Wyciągnąć blachę z piekarnika i odcze-
kać chwilkę przed zdjęciem ciastek z bla-
chy. Od razu po wyjęciu z piekarnika ciast-
ka są jeszcze miękkie, ale szybko robią się 
chrupiące.
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Bar Azja
Sulęcin ul. Paska 2B
Tel. 729 640 204

Szef kuchni LE VAN HUONG
poleca:

1. Kurczak w cieście
w sosie słodko-kwaśnym*
2. Filet z kurczaka
po królewsku*
3. Kurczak „FUNG-PO”*
4. Kurczak 5-smaków*
5. Kurczak CURRY*
6. Makaron Chiński 
z kurczakiem

*z ryżem lub frytkami i surówką

850

850

850

1050

1050

1050

ŚR. DUŻE

1050

1050

1050

1250

1250

1250

Kuchnia Chinska,

12 marca. mieszkanki sołec-
twa Grochowo wzięły udział w 
zorganizowanym przez sołtysa 
i radę sołecką Dniu Kobiet. Dla 
pań uczestniczących w imprezie 
przygotowano sporo atrakcji. 
Były kwiaty, słodkości i upo-
minki. Dzieci z Grochowa i Trze-
meszna Lubuskiego pod prze-
wodnictwem Jolanty Tymczyn 
przygotowały wspaniały pro-
gram artystyczny, który spotkał 

SULĘCIN / GROCHOWO

Wyjątkowy dzień dla kobiet
się z dużym aplauzem zgroma-
dzonych. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu ze strony Gazety Lubu-
skiej, sołectwo Grochowo pozy-
skało projektor multimedialny, 
który został wykorzystany już 
podczas tego spotkania. Panie 
miały okazję obejrzeć specjalnie 
na ten dzień przygotowaną pro-
jekcję mini-filmu ze wspomnie-
niami Dnia Kobiet z lat PRL-u 
oraz obejrzeć zdjęcia grochowia-

nek z tamtego okresu. Wieczór 
upłynął w miłej atmosferze .

Organizatorzy spotkania: soł-
tys wsi wraz z z rada sołecką oraz 
OSP Grochowo dziękują za liczną 
obecność wszystkim mieszkan-
kom, a sponsorom za udzielone 
wsparcie. Szczególne podzięko-
wania dla radnego Rady Miej-
skiej w Sulęcinie Adama Miglu-
jewicza oraz dla OPS Sulęcin.

(TT)
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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 / WĘDRZYN

100 lekcja języka polskiego  
w klasie piątej
Ideą 100 lekcji języka polskiego w klasie piątaj była przede wszystkim 
popularyzacja czytelnictwa wsród dzieci oraz utrwalenie i przypo-
mnienie zdobytej wiedzy polonistycznej.
Można było wcielić się w 
wybraną postać literacką, 
opowiedzieć o jej najważ-
niejszych cechach i umiej-
scowić w świecie przedsta-
wionym powieści, z której 
ona „przybyła” .Ania Shirley 
z Kanady, Staś i Nel z Port 

– Saidu, Mikołajek z małej 
francuskiej miejscowości 
czy Spartakus z Rzymu 
- przenieśli nas w różne 
miejsca i odległy czas. Spo-
tkanie bohaterów osłodził 
pyszny tort urodzinowy 
– bo to przecież urodziny 

przedmiotu! Inne atrakcje 
będą naszą małą tajemni-
cą… Ta lekcja na pewno 
wszystkim się podobała. 
Dziękujemy rodzicom za 
pomoc.

K. Borowiecka

30 marca uczniowie 
Zespołu Szkół Licealnych 
i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie 
uczestniczyli w spotkaniu 
z Powiatowym Rzeczni-
kiem Praw Konsumenta 
Agnieszką Bartosik-
-Rzyczkowską. Prezenta-
cja pt: „Młody konsument 
w sieci. Wybrane aspekty 

SULĘCIN 

Jak być świadomym 
konsumentem w sieci?

prawnej ochrony” pozwoli-
ła uczniom na zapoznanie 
się z prawami i obowiązka-
mi konsumentów, prawny-
mi aspektami zakupów w 

sieci, mechanizmami gwa-
rancji, reklamacji, zawiera-
nia umów itp. Uczniowie 
dowiedzieli się, że niezwy-
kle ważna jest świadomość 
konsumencka, wiedza, że 
w przypadku kłopotów 
konsumenckich zawsze 
mogą się zwrócić do rzecz-
nika, który pomoże im w 
rozwiązaniu problemu. 

SULĘCIN 

Uczniowie dla wspaniałych kobiet
8 marca w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w 
Sulęcinie zorganizowano 
uroczystość z okazji Dnia 
Kobiet. Chwilami zabawny, 
a chwilami refleksyjny pro-
gram artystyczny przygo-
towany przez utalentowa-
nych uczniów i nauczycieli, 
wywołał wiele uśmiechów 
na twarzach płci pięknej. 
Bo właśnie istota nieprze-
mijającego piękna, które w 
połączeniu z życiową mą-

drością jest 
kwintesen-
cją kobieco-
ści, stała się 
przewodnim 
m o t y w e m 
uroczystości. 
Odniosła się 
do tej myśli 
także dyrek-
tor szkoły 
pani Grażyna Sobieraj, 
życząc wszystkim paniom 
w dniu ich święta, by uro-
da i kobieca mądrość doj-

rzewały w nich przez kolej-
ne lata.

Maciej Jakubowski
uczeń klasy III LOBP
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- Tyle jesteśmy warci, ile 
możemy pomóc drugiemu 
człowiekowi – podkreśla 
prezes Koła Franciszek 
Jamniuk – nasi myśliwi 
bardzo zaangażowali się w 
akcję pomocy – dodaje. 

Mikołaj urodził się bez 
trzech palców lewej nogi. 
Nie ma kości strzałkowej, 
stawu skokowego oraz 
wiązadeł krzyżowych. 
Obecnie porusza się dzię-
ki ortoprotezie. Na ogół w 
podobnych przypadkach 
lekarze nie decydują się na 
rekonstrukcję. Jednak dr 
Shadi, Libijczyk z Poznania, 
widzi możliwość zrekon-
struowania nogi. Wiąże się 
to z wielokrotnym wydłu-
żaniem kości udowej i pisz-
czelowej. Przed Mikołajem 
jeszcze długie i kosztowne 
leczenie. 

Mikołaja czeka m.in. te-
rapia przy użyciu aparatu 
Ilizarova. Jest to specjali-
styczny sprzęt, który służy 
do wydłużania chorej nogi. 
Aby zahamować proces ro-

SŁOŃSK

Myśliwi ze Słońska na ratunek Mikołajowi
Mikołaj Wysoczański ma zaledwie 2 lata, a już wiele bólu i dwie poważne operacje za sobą. 
Chłopcu postanowili pomóc myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku. 1 kwietnia zorga-
nizowali Bal Charytatywny.

śnięcia zdrowej nogi, Miko-
łaj będzie miał w nią wsta-
wioną specjalną płytkę.

Mimo że operacje Miko-
łajka są realizowane z NFZ, 
to proces leczenia Miko-
łajka jest bardzo kosztow-
ny. Sam aparat Ilizarova z 
założeniem i zdjęciem to 
koszt ponad 30 tyś. zło-
tych. Najprawdopodob-
niej będą musieli za niego 
zapłacić rodzice Mikołajka, 
gdyż okres oczekiwania na 
otrzymanie go w ramach 
NFZ to nawet kilkanaście 

lat (najbliższy termin to 
2021 rok). Chłopiec nie 
może tyle czekać, ponie-
waż aparat jest szansą 
na poprawienie stanu 
zdrowia, a w przyszłości 
komfortu życia. Taki apa-
rat chłopiec będzie miał 
zakładany co 3-4 lata do 
momentu, aż przestanie 
rosnąć. Wybrana metoda 
leczenia jest i tak tańsza, 
ponieważ najnowocze-
śniejszy sposób leczenia 
schorzenia Mikołaja, prak-
tykowany w USA to koszt 

około pół miliona złotych. 
Rodziny Mikołaja nie stać 
na tak kosztowne leczenie. 
Dlatego rodzice zdecydo-
wali się na leczenie Mikoła-
ja w Polsce, konsultując się 
także z doktorem Paley’em 
z USA.

Myśliwi z Koła Łowiec-
kiego „Dzik” w Słońsku 
(Koło ma statut Organiza-
cji Pożytku Publicznego) 
podjęli szereg działań, ma-
jących wesprzeć Mikołaja. 
Do udziału w akcji zapro-
sili znane Biuro Detektywi-
styczne Rutkowski Patrol, 
z osobistym udziałem i 
zaangażowaniem Krzysz-
tofa Rutkowskiego.  
1 kwietnia w Sali Wiejskiej 
w Przyborowie odbył się 
Charytatywny Bal Przebie-
rańców, w którym udział 
wzięło 140 osób. – Uzbiera-
liśmy 30 tys. zł, nadal jednak 
wpływają kolejne wpłaty. 
Jeżeli będą zrealizowane, 
będziemy mieli łącznie 50 
tys. zł – mówi F. Jamniuk. 

Adam Piotrowski

SULĘCIN 

15 lutego w Ośrodku Do-
skonalenia Nauczycieli w 
Zielonej Górze odbył się 
etap wojewódzki „Olim-
piady Solidarności. Dwie 
dekady historii”. Łącznie 
zakwalifikowano do eta-
pu II konkursu 27 uczniów 
z całego województwa 
lubuskiego. Ogólnopol-
ska Olimpiada Solidar-
ności cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród 
młodzieży, a to za spra-
wą problematyki, która 
dotyczy najbliższej nam 
historii – okresu transfor-
macji ustrojowej, jak rów-
nież ciekawych i cennych 
nagród, w tym indeksu na 

SULĘCIN 

Uczniowie Zespołu Szkół 
w wojewódzkiej Olimpia-
dzie Solidarności

wybraną uczelnię. Nasz 
region reprezentowało 
dwóch uczniów z Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawo-
dowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie – Klaudia 
Gredka i Jerzy Kunicki. 
Etap wojewódzki olimpia-
dy, podobnie jak to mia-
ło miejsce w przypadku 
eliminacji szkolnych po-
legał na rozwiązaniu te-
stu składającego się z 30 
pytań. Wielkie gratulacje 
dla uczestników konkursu 
- życzymy sukcesów w na-
uce oraz w kolejnych zma-
ganiach konkursowych.

Krzysztof Kulej

SULĘCIN 
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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

RYBY MAJĄ GŁOS

„Jedynka” rozpoczęła sezon
SULĘCIN

W pochmurny, chłodny 
poranek (+2st.C) nad Ka-
nałem Słubickim zjawili 
się zahartowani w zawod-
niczych bojach wędka-
rze aby rozpocząć sezon 
wędkarski 2016. Zawody 
rozpoczął prezes Koła 
Ryszard Stachowiak, a 
następnie całą oprawą 
zajęli się koledzy: Sławek 
Matelski i Ryszard Seku-
ła. Łowisko zostało podzie-
lone na dwa sektory dla se-
niorów i sektor dla kobiet, 
juniorów i kadetów. Mimo 
nienajlepszych warunków 
atmosferycznych, zawody 
można uznać za udane. 
Każdy z zawodników zła-
pał rybę, którą sklasyfiko-
wano w zawodach. Brały 
głównie krąpie, ukleje i 
małe leszcze, ale również 
złowiono trzy szt. płoci ok. 
jednego kilograma - naj-
większa miała 1050 g. oraz 
kilka kilogramowych lesz-
czy. Zawody dla juniorów, 

kadetów i kobiet zakoń-
czono o godz.12.30, a dla 
seniorów o godz. 13.30. Po 
zważeniu ryb podsumo-
wano wyniki pierwszych 
zawodów wędkarskich 
koła w 2016r.

Kobiety: 1. Cichała Edy-
ta - 1000 pkt.

Juniorzy: 1. Matelski 
Szymon - 3200 pkt.

Kadeci: 1. Sobczak Mak-
symilian - 2080 pkt.; 2. 
Pulka Wojtek - 1650 pkt.

Seniorzy: Sektor A 1. 

Porządki na „Kolejowym”
SULĘCIN

5 marca członkowie Koła 
PZW nr 3 „Gumoplast” wy-
konali prace społeczne 
wokół jeziora Kolejowe-
go 1 w Sulęcinie. 

Dużo wysiłku włożono 
w wyciągnięcie z wody 
powalonych drzew, po-
sprzątano pozostawione 
śmieci oraz wycięto krzaki 
utrudniające dojście do 
jeziora. Po skończonych 
porządkach był czas na 
odpoczynek przy ogni-
sku i pieczonej kiełbasie, 
a humory dopisywały po-

mimo zmęczenia. Koledzy 
z Koła nie zawiedli, można 
na nich zawsze liczyć. Za-
angażowani w prace byli: 
Mirosław Andrzejczak, 
Anna i Marek Demko, An-
drzej Koterba, Grzegorz i 
Waldemar Danielak, Ze-
non Prugar, Bronisław 
i Andrzej Małachowski, 
Marek Kędzierski, Ra-
fał i Roman Piankowski, 
Krystyna Kaczmarzyk, 
Janusz Pawełek, Andrzej 
Marciniak, Michał Malak, 
Jan Gap, Antonii Wolań-

ski oraz Jan i Henryk Sob-
kowski.

Zarząd Koła dziękuje 
kolegom za udział w ak-
cji i prosi korzystających z 
wypoczynku nad jeziorem 
o zachowanie czystości, a 
wędkarzy o  przestrzega-
nie regulaminu połowu 
ryb.

Z wędkarskim pozdro-
wieniem

Cz. A. Demko
prezes Koła PZW nr 3 

„Gumoplast”

Pierwsze zawody spławikowe Koła PZW nr 1 w Sulęcinie w ramach Mi-
strzostw Koła i Grand Prix 2016 odbyły się na Kanale Słubickim w Słubi-
cach. W szranki stanęło 37 wędkarzy.

Matelski Sławomir - 8100 
pkt.; 2. Sekuła Ryszard - 
5460 pkt.; 3. Siniawski An-
drzej - 5100 pkt.; 

Sektor B: 1. Szymański 
Czesław - 14220 pkt.; 2. 
Sobczak Paweł -  9020 
pkt.; 3. Petlik Sebastian - 
6980 pkt.

Największą rybę - płoć o 
wadze 1050 g złowił Petlik 
Sebastian.

Tekst: R. Stachowiak
Foto. W. Uller
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SULĘCIN

Młodzi wędkarze szkolili 
się nad wodą

DYSTRYBUTOR - Centrum Budowlane HUBIMAR
Sulęcin, ul. Wincentego Witosa 24, tel. 95 755 23 49

DOSTĘPNE NOWE KOLEKCJE TAPET 2016/2017
SZEROKI WYBÓR SZTUKATERI 
ELEWACYJNEJ 

ZAMONTUJEMY:

DRZWI, BRAMY, OKNA - CO TYLKO CHCESZ

NAJNIŻSZE CENY- ZAPRASZAMY!

30 marca nad jeziorem Ostrow-
skim zebrała się grupa dzieci 
uczestniczących w Szkółce węd-
karskiej dla dzieci i młodzieży zor-
ganizowanej przez Zarząd Koła 
PZW nr 1 w Sulęcinie. Tym razem 
spotkanie miało wymiar czysto 
praktyczny. Po wspólnym przy-
gotowaniu i wrzuceniu zanęty do 
wody młodzi moczykije zarzuci-
li swoje zestawy. Na haczykach 
pojawiły się płotki i krąpiki. Nad 
szkoleniem tradycyjnie czuwał 
wiceprezes „Jedynki” ds. sportu 
Sławek Matelski, udzielając po-
czątkującym cennych uwag.(Red)

RYBY MAJĄ GŁOS

2 kwietnia nad brzegiem Kana-
łu Słubickiego wędkarze z Koła 
PZW Nr 2 „LIN” Sulęcin spławiko-
wymi zawodami rozpoczęli se-
zon wędkarski. W tym pięknym, 
słonecznym dniu do zawodów 
przystąpiło 20 seniorów, 2 ko-
biety i 8 juniorów. Inauguracyjne 
zawody otworzył prezes Koła Ka-
zimierz Jaruga, po czym wędka-
rze minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego prezesa Zarządu Okrę-
gu w Gorzowie Wlkp. oraz Skarb-
nika Zarządu Głównego PZW 
Mariana Ludwikowskiego. 
Dalszą oprawą zawodów zajął 
się wiceprezes ds. sportu Prze-
mysław Struch, który zapoznał 
wszystkich obecnych z regulami-
nem oraz sprawnie przeprowa-
dził losowanie stanowisk. Spor-
towa rywalizacja rozpoczęła się 
o godz. 09:15 i trwała do godz. 
13:15, natomiast nasza młodzież 
swoje zmagania zakończyła go-
dzinkę wcześniej. Punktualnie 
o godz. 13:15 umówionym sy-
gnałem zakończono wędkarskie 
zmagania, a do pracy przystąpili 
sędziowie zawodów. Kiedy sę-
dziowie podsumowywali wyniki 
na uczestników zawodów czeka-

Sezon w „Linie” rozpoczęty

ła grillowana kiełbaska i ciepłe 
napoje.
Wyniki pierwszych zawodów w  
2016 r. w „Linie” wyglądały nastę-
pująco:
Klasyfikacja juniorów: 
I miejsce – Maja Klimczak – 1610 
pkt.
II miejsce – Klaudia Kułaczkow-
ska – 1570 pkt.
III miejsce – Kamil Melanowicz – 
1435 pkt.

Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – Izabela Klimczak – 
910 pkt.

II miejsce – Halina Lasota – 460 
pkt.
Klasyfikacja seniorów: 
I miejsce – Patryk Czekalski – 
5135 pkt.
II miejsce – Marcin Stefański  - 
3320 pkt.
III miejsce – Bogdan Kułaczkow-
ski - 2930 pkt.
 
Największą rybę w zawodach 
złowił Zbigniew Wojniusz  

Tekst: Bogda Kułaczkowski
Foto: Nikola Kułaczkowska

SULĘCIN



  
20 nr 4(52)/2016 14 kwietnia 2016

SULĘCIN  / WĘDRZYN

Raj dla miłośników LEGO

SULĘCIN  / WĘDRZYN

Wiosna, ach to ty…

Wystawa to 4 sposoby na wspa-
niałą zabawę. Największą atrak-
cją jest makieta Titanica zbu-
dowana z pół miliona klocków. 
Statek ma 11 m długości i blisko 
3 m wysokości. Budowlę moż-
na podziwiać z zewnątrz, ale 
również zajrzeć do środka. Na 
wystawie oglądaliśmy repliki 
słynnych budowli, m. in. Krzywą 
Wieżę, Big Ben, Taj Mahal, Bia-
ły Dom, Empire State Building, 
operę w Sidney. Sceny i postaci 
z filmu „Indiana Jones”, „Mumin-
ków”, „Simpsonów”. Ogromne 
wrażenie wywarły na nas ma-
kiety przedstawiające wielki 
świat Star Wars, sceny histo-

ryczne, wesołe miasteczko oraz 
makiety kolejowe z jeżdżącymi 
pociągami, także zbudowane 
z klocków, okręt piracki i lotni-
sko. Najbardziej nie mogliśmy 
doczekać się strefy zabaw - Fun 
Park. Przy stolikach do zaba-
wy klockami Lego tworzyliśmy 
„cuda”. Własnoręcznie wybudo-
wane pojazdy przetestowaliśmy 
na specjalnie przygotowanych 
torach zjazdowych. Dodatkową 
atrakcją były filmy prezentujące 
świat nauki przez pryzmat kloc-
ków lego, który obejrzeliśmy w 
edukacyjnym kinie oraz ściana 
„do pisania klockami” tzw. Brick 
Wall. W strefie gier LEGO na Play 

Station 4 było mnóstwo chęt-
nych sprawdzających swoje 
zdolności. Brick Masaic Galery 
– miejsce do „malowania kloc-
kami”, tam też byliśmy. Niesa-
mowitą frajdę sprawił nam sa-
modzielny zakup ulubionej serii 
klocków. Trudna decyzja. Był to 
dzień pełen przygód i wspania-
łych przeżyć. Dziękujemy.

Bogusława Grzegorek

Nasi uczniowie przygotowy-
wali się do tego dnia przez ty-
dzień wypełniając zadania, które 
przygotowała dla nich PANI WIO-
SNA w swoim specjalnym liście. 
Każda z klas losowała barwy, któ-
re będą nosiły w pierwszym dniu 
wiosny, przygotowywała plakaty 
i okrzyki, które towarzyszyły nam 
w dniu astronomicznej wiosny. 
Wszystkiemu przyglądała się 
komisja, pod przewodnictwem 
pani dyrektor Edyty Jakóbczak.

Kiedy nadszedł wreszcie ten 
dzień spotkaliśmy się wszyscy, 
aby przywitać WIOSNĘ. Każda z 
klas ubrana w reprezentacyjne 
stroje przedstawiła swoje fanta-
styczne transparenty i okrzyki. 
Szkoła była pięknie przystrojo-
na plakatami, które wszyscy na-
uczyciele oceniali już w piątek. 
Mimo zimnej aury ruszyliśmy ko-
lorowym korowodem po (jesz-
cze deszczowym) Wędrzynie. I… 
udało się, odgoniliśmy „złą zimę”!

Uczniowie wraz z wychowaw-
cami wykonali wszystkie zadania 
bardzo się w nie angażując. Na 
uroczystym apelu pani dyrektor 
Edyta Jakóbczak ogłosiła wer-
dykt komisji i wręczyła wiosenne 
nagrody.

Bardzo dziękuję wszystkim 
uczniom i wychowawcom oraz 
komisji oceniającej za zaanga-
żowanie i przede wszystkim 
pogodne nastroje, które z pew-
nością spodobały się wiośnie, a 
pani dyrektor za piękne wiosen-
ne i słodkie upominki.           (J.C.)

Zaczęła się wiosna. I choć nie do końca może to odpowiadać temu, co obser-
wowaliśmy w dzień jej powitania, to do Szkoły Podstawowej w Wędrzynie zawitała 
bardzo radośnie.

Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego pt. 
„Słowo do Ciebie” w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych 
zorganizowane przez SOK w 
Sulęcinie przyniosły uczniom 
Zespołu Szkół Licealnych i Za-
wodowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie wysokie noty. 
Dagmara Dudurycz ucz. kl. II 
LO w/rm za interpretację sone-
tu „Jeśli to nie miłość” F. Petrarki 

SULĘCIN 

„Słowo do Ciebie” 
– nagrody dla na-
szych uczniów

zajęła I miejsce i zakwalifikowa-
ła się do eliminacji ogólnopol-
skich. Wyróżnienie otrzymała 
Weronika Kleńk z kl. I Thlog za 
recytację utworu Jonasza Kofty 
„Nerwica  w granicach normy”. 
Gratulujemy, a Dagmarze ży-
czymy powodzenia na elimina-
cjach ogólnopolskich..

Katarzyna Błońska

9 marca uczniowie klasy I b wybrali się na największą w Polsce wystawę klocków 
LEGO do Szczecina. Była to niespodzianka przygotowana przez rodziców z okazji 
Dnia Dziewczyn i Chłopców. 
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Na sygnale  

Segregowali śmieci w czasie 
jazdy samochodem

24 marca sulęcińscy policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
pełnili służbę z wykorzysta-
niem nieoznakowanego ra-
diowozu. W Krzeszycach na ul. 
Skwierzyńskiej zarejestrowali 
przejeżdżający samochód cię-
żarowy zajmujący się wywozem 
segregowanych odpadów ko-
munalnych. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby na skrzyni 
załadowczej ciężarówki dwóch 
pracowników nie segregowało 
w czasie w tym czasie śmieci. 
Mężczyźni nie posiadali żad-
nych zabezpieczeń. Kierujący 
ciężarówką podczas jazdy miał 
włączone żółte światło błysko-
we. Policjanci przerwali tę nie-
bezpieczną jazdę, która nawet 
w przypadku pozornie niegroź-
nego zdarzenia mogła zakoń-
czyć się tragicznie. Za rażące 
naruszenie przepisów ruchu 
drogowego policjanci odstąpili 
od nałożenia mandatu karnego 
37-letniemu kierowcy i skiero-
wali wniosek do sądu. Grozi mu 
do 5 tys. złotych grzywny. 

Motocykliści na cenzurowa-
nym

26 marca policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie 
pełnili służbę z użyciem wideo-
rejestratora. Nieoznakowanym 
samochodem służbowym funk-

cjonariusze monitorowali drogę 
krajową K-92. W trakcie służby 
mundurowi zatrzymali dwóch 
kierujących motorami marki 
Yamaha. Powodem kontroli 
było przekroczenie dozwolonej 
prędkości. Mężczyźni w wieku 
29 i 43-lat jechali z prędkością 
164 km/h przy ograniczeniu do 
90 km/h. Z kolei w poniedzia-
łek 28.03. na drodze K-22 poli-
cjanci „drogówki” zarejestrowali 
prędkość kolejnego kierującego 
motocyklisty. Tym razem 36-let-
ni mężczyzna jechał motorem 
marki Kawasaki z prędkością 
208 km/h przy ograniczeniu 
do 90 km/h. Nieodpowiedzial-
ni motocykliści zostali ukarani 
mandatami.

W 2015 roku na lubuskich dro-
gach zginęło 9 motocyklistów. 
Dlatego policjanci przypomi-
nają o zachowaniu rozsądku i 
ostrzegają, że nie będzie taryfy 
ulgowej dla kierowców łamią-
cych przepisy. 

Rowerzyści na podwójnym 
gazie

18 marca na terenie gminy 
Słońsk sulęcińscy mundurowi 
przeprowadzili działania pn. 
„Trzeźwy kierowca”. Podczas 
kontroli drogowych policjanci 
zatrzymali dwóch nietrzeźwych 
rowerzystów. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało u nich 1,4 
i 1,8 promila alkoholu w orga-
nizmie. Następnego dnia 19 
marca br. również w Słońsku 
policjanci skontrolowali stan 
trzeźwości rowerzysty. Jak się 
okazało mężczyzna pobił nie-
chlubny rekord. W organizmie 
miał 2,1 promila alkoholu. Z ko-

lei w Boczowie podczas kontroli 
drogowej funkcjonariusze ujaw-
nili dwóch nietrzeźwych kieru-
jących jednośladami. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało u 
mężczyzn 1,2 i 1,7 promila al-
koholu w organizmie. Za kiero-
wanie rowerem po alkoholu sąd 
może poza karą grzywny orzec 
zakaz prowadzenia rowerów na 
okres od 6 miesięcy do lat 3.

Uparty kierowca bez praw-
ka

9 marca policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Su-
lęcinie do kontroli drogowej w 
Torzymiu Kolonia Poręby zatrzy-
mali kierującego samochodem 
osobowym marki Audi, który 
popełnił wykroczenie. W trak-
cie legitymowania okazało się, 
że 22-letni mężczyzna posiada 
wydany przez Sąd Rejonowy w 
Sulęcinie zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mecha-
nicznych obowiązujący od roku 
2015 do 2017. Jak się okazało 
mieszkaniec gminy Torzym nie 
po raz pierwszy naruszył sądo-
wy zakaz, gdyż cztery dni wcze-
śniej   oraz   dwa miesiące temu 
zatrzymany był również do 
kontroli drogowej przez sulę-
cińskich policjantów (pisaliśmy 
o tym w marcowym numerze 
Przekroju). Mężczyzna po raz 
kolejny odpowie za popełnienie 
przestępstwa, jakim jest kiero-
wanie pojazdem wbrew zaka-
zowi sądowemu. Zgodnie z art. 
244 kodeksu karnego grozi mu 
do 3 lat pozbawienia wolności. 
Oby tym razem skutecznie ode-
brało mu to ochotę do ponow-
nego wsiadania za kółko.

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

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

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
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Szkoła nagrodzona za dobre wyniki uczniów technikum
Technikum Zespołu Szkół 

Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w  Su-
lęcinie to szkoła, która za-
pewnia przede wszystkim 
kształcenie uczniów w 
bezpiecznych, przyjaznych 

warunkach na właściwym 
poziomie edukacyjnym i 
wychowawczym. Dowo-
dem spełnienia tych kry-
teriów i potwierdzeniem 
właściwych standardów 
funkcjonowania szkoły 

jest przyznany Certyfikat 
Wiarygodności uzyskany 
w Ogólnopolskim Progra-
mie „Wiarygodna Szko-
ła”. Wyróżnienie spośród 
najlepszych techników w 
całej Polsce otrzymaliśmy 

za osiągniecie wysokiego 
wskaźnika EWD (Eduka-
cyjnej Wartości Dodanej) 
opracowanego przy współ-
pracy z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej przez In-
stytut Badań Edukacyjnych. 

Wskaźnik, to nic innego, 
jak postęp dokonany przez 
uczniów w naszej szkole, 
porównując wyniki egza-
minu maturalnego z egza-
minem gimnazjalnym. W 
wyniku weryfikacji zdoby-
liśmy dodatkowe punkty za 
udział w wielu projektach 
unijnych. Punktowana była 
nowoczesna, innowacyj-

na baza kształcenia zawo-
dowego oraz wszelkiego 
rodzaju działania zmierza-
jące do podniesienia efek-
tywności pracy szkoły, co 
wyróżnia ją na rynku edu-
kacyjnym. Gratuluję całej 
społeczności szkolnej.

Grażyna Sobieraj
dyrektor ZSLiZ w Sulęcinie

Już od wielu lat firma 
Maj-Haus oferuje swoim 
klientom wysokiej jakości 
energooszczędne i eko-
logiczne domy. Obecnie 
firma jest jednym z na-
jwiększych, w Polsce i w 
Europie, producentów 
domów. Wysoką jakość 
usług oferowanych przez 
Maj-Haus oraz ich pozyc-
ję na rynku budownictwa 
szkieletowego potwi-
erdzają liczne nagrody i 
wyróżnienia, które fir-
ma zdobyła w ostatnim 
czasie. Innowacyjność 
domów budowanych 
przez  firmę Maj-Haus, 
której właścicielem jest 
Robert Majos, została 
wyróżniona przez kapitułę 
największego plebiscytu 

Powierz budowę domu profesjonalistom
w regionie - Nasze Dobre 
Lubuskie, co zaowocow-
ało zajęciem pierwszego 
miejsca w kategorii usłu-
ga budowlana. Nie jest to 
jednak jedyna nagroda 
otrzymana w tym plebi-
scycie. Działalność firmy 
Maj-Haus została doce-
niona również przez inter-
nautów oraz czytelników 
Gazety Lubuskiej, dzięki 
czemu firma zajęła trzecie 
miejsce w rankingu naj-
lepszych firm w wojew-
ództwie. Firma Maj-Haus 
jest ceniona nie tylko na 
szczeblu wojewódzkim, 
ale również ogólnopol-
skim. W ostatnim czasie 
kapituła programu Dobre 
bo Polskie przyznała firm-
ie godło „ZŁOTEGO ORŁA”. 

Jest to prestiżowa nagro-
da przydzielana wyłącznie 
najlepszym polskim fir-
mom świadczącym usłu-
gi w oparciu o najwyższe 
europejskie standardy. 
Wieloletnie doświadcze-
nie w budowie domów 
energooszczędnych, setki 
zrealizowanych inwesty-
cji oraz elastyczność we 
współpracy z kontrahent-
ami sprawiają, że na rynku 
budownictwa,  firma   Maj-
Haus jest firmą rzetel-
ną i profesjonalną  oraz 
wzbudzającą zaufanie 
wśród byłych i przyszłych 
klientów. Potwierdzeniem 
tego faktu jest certyfikat 
nadający  firmie  Maj-Haus 
miano „Przedsiębiorstwa 
godnego zaufania”. Ten 

ogólnopolski  certyfikat 
jest wielkim wyróżnie-
niem, ponieważ świadczy 
o stosunku, jaki firma prze-
jawia do swoich klientów. 
Uzyskują go wyłącznie 
firmy posiadające nie-
poszlakowaną opinię, 
których podstawową 
zasadą działalności 
jest przestrzeganie na-
jwyższych standardów 
etycznych w prowadze-
niu działalności bizne-
sowej, a także rzetelne i 
profesjonalne podejście 
do zobowiązań wobec 
wszystkich klientów i 
kontrahentów. Wszyst-
kich zainteresowanych 
współpracą z firmą   Maj-
Haus, zapraszamy na stronę                                                                   
www.domy-majhaus.pl.

http://www.domy-majhaus.pl
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11.04-17.04 - Apteka „Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a w Sulęcinie
18.04-24.04 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4 w Sulęcinie
25.04-01.05 - Apteka  „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
MAJ
02.05-08.05 - Apteka „Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1
09.05-15.05 - 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

REGIONALNY DYSTRYBUTOR:
• kasy fiskalne (sprzedaż, serwis)
• NC + 
• alarmy
• monitoring

NC +  59 kanałów już za 19.90!

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)

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.

Moto Centrum Sikora – 
wielkie otwarcie

SULĘCIN PRZEKRÓJ POLECA:SKRÓT SPORTOWY

11 kwietnia zakończyła się Sulę-
cińska Amatorska Liga Siatkówki 
Kobiet i Mężczyzn. W kwalifika-
cji ogólnej mężczyzn, I miejsce 
zajęła drużyna z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sulęcinie. Kolejne II 
miejsce ex aequo zajęły druży-
ny: Gimnazjum i Sulęcin24.pl., 
III – drużyna Maszoński Logistic, 
IV – Albatrosy i V – Raptory. W 
kategorii kobiet I miejsce zajęła 
drużyna I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza 
w Sulęcinie, II miejsce drużyna 
„Do Garów” i III miejsce drużyna 
Gimnazjum w Sulęcinie. Czoło-
wymi zawodnikami rozgrywek 
zostali: Paulina Kłos, Joanna 
Twarowska, Paula Robak, 
Radosław Dobrowolski, Wal-
demar Siudak, Aleksander 
Staats, Marcin Lorens, Łukasz 
Karaś i Jakub Leszczyłowski. 
Organizatorem turnieju był 
Urząd Miejski w Sulęcinie. (SAM)

SULĘCIN

Koniec rywalizacji
siatkarzy

SULĘCIN

Będą Anglią 
i Chorwacją
Dwie drużyny Piłkarskiej Akade-
mii Parafialnej „Bosko” wezmą 
udział w Deichmann Mistrzo-
stwach – największym turnieju 
piłkarskim dla dzieci w Polsce. 
W rozgrywkach zaprezentują 
się drużyny U9 (Chorwacja) i 
U11 (Anglia). Poczynając od 16 
kwietnia przez osiem kolejnych 
weekendów nasi mali piłkarze 
będą rozgrywać mecze w Bog-
dańcu pod Gorzowem Wlkp. 
Najlepsze drużyny awansują do 
finału, który odbędzie się 24-26 
czerwca w Wałbrzychu. Zwy-
cięzcy turnieju obejrzą z trybun 
mecz Bayernu Monachium.

(SAM)

Przy ul. Lipowej 14A, gdzie 
mieści się Moto Centrum 
Sikora nadal będzie można 
naprawić lub kupić części 
do motocykli, quadów i 
skuterów wszystkich marek. 
W sklepie czeka też bogata 
oferta akcesori dla miłośni-
ków mechanicznych jedno-
śladów oraz części do wyko-
nania tuningu. Każdy, kto marzy 
o zakupie nowego lub używane-
go motocykla, quadu lub skutera 
w Moto Centrum Sikora znajdzie 

Już 23 kwietnia (sobota) o godz. 10.00 wielkie otwar-
cie Moto Centrum Sikora – autoryzowanego salonu 
sprzedaży motocykli i skuterów marki ROMET.

coś dla siebie. Podczas wielkiego 
oficjalnego otwarcia 23 kwietnia 
na klientów czekają atrakcyjne 
promocje.                                  (Red.)
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