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Starosta nie chce zwolnić
dyrektora Liceum

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój plac

SULĘCIN

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

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

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

cd. na s. 16

i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odCzytaj
na s. 10
słonili wójt Krzeszyc
Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.

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

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

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

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

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

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
– jestem na miejscu, nie
musisz szukać zarządcy
w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
dom Gądków Wielki
działki Lubień i Sulęcin
dom Krzeszyce
domy ul. Wiejska i Sienkiewicza
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka
młyn ul. Młynarska
Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Poznańska
boksy sprzedażne
przy Kupieckiej 4
kompleks handlowy w Sulęcinie
pow. handlowe w nowej „Mrówce”
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

minął miesiąc

Populizm sięgnął zenitu

Ostrzenie łańcuchów
pilarek spalinowych
i elektrycznych już od 6 zł.
Odbiór w Sulęcinie.
Usługi wykonywania
opierzeń budynków
oraz osobno doginania
blachy opierzeniowej.
Kozia Zagroda Grochowo,
Kontakt Tomasz
531 800 714

Wydzierżawię
wyposażony budynek
mieszkalny o powierzchni 300 m2
w Długoszynie.
W budynku prowadzić można różnego
rodzaju działalność
lub mieszkać. Kontakt
tel. 609 801 851
Do wynajęcia sala na imprezy - urodziny itp. Do 50
osób (możliwość noclegu).
Sprzedam działkę budowlaną
(11 arów) w Sulęcinie przy ul.
Okopowej. Cena 65 tys. zł do
negocjacji.
Tel. 608 275 272

Ogłoszenia drobne dla
firm. Koszt od 15 zł.
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Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Po zmianie sternika rządu z
pani Szydło na pana Morawieckiego, nowy premier miał być
obrazem Polski nowoczesnej,
pro Europejskiej i ustabilizowanej. Zadanie to okazało się
jednak nader trudne. Najpierw
na minę wpakował szefa rządu
jego minister od sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy o IPN
chociaż w zamyśle miała uporządkować sprawy związane z
oskarżaniem Polski (przypadkowym lub zamierzonym) o udział
w holokauście, została tak sformułowana, że wzbudziła ostry
sprzeciw opinii światowej, jako
nadmierne wybielenie postaw
Polaków podczas II wojny. No i
zamieszanie gotowe.
Żeby nie było zbyt nudno,
chwilę później prezes partii
prawej i sprawiedliwej kazał
pokazać byłej pani premier
Szydło „pazurki” w kontekście
przyznanych ministrom byłego
rządu premii. Była pani premier
niczym lwica broniła swoje byłe
ministry z Sejmowej mównicy,
stwierdzając, że te pieniądze im
się pop prostu należały. I tym samym wlała wodę na młyn opozycji. Utyskiwania o rozrzutności rządu słychać było i z prawa
i z lewa. I może wszystko byłoby
ok, gdyby nie jeden arcyważny

szczegół – sondaże partii prawej
i sprawiedliwej poszybowały w
dół.
By ratować tonący okręt do
sprawy włączył się mało publicznie aktywny od jakiegoś czasu
prezes wszystkich prezesów. Na
konferencji prasowej poinformował, że do władzy nie idzie
się dla pieniędzy, i ministry, które
dostały nagrody oddadzą je na
działalność organizacji społecznych. Przy okazji zapowiedział,
że wkrótce pojawią się ustawy,
które obniżą pensje posłom, senatorom i samorządowcom. „Vox
populi, vox Dei” (łac. Głos lud,
głosem Boga) – powiedział prezes Kaczyński. Lepiej byłoby powiedzieć „głos sondaży, głosem
populistycznych partii”.
A ja się zgadzam z byłą panią
premier. Niewielu z polityków
odważy się na taką deklarację
(niedawno wyłamał się minister
Gowin), dla mnie to jednak normalne, że na odpowiedzialnych,
wysokich stanowiskach państwowych powinny być wysokie
wynagrodzenia. Oczywiście nie
powinien być to główny argument do ubiegania się o stanowiska samorządowe i państwowe
(niestety, tak w wielu przypadkach jest), to jednak zakres odpowiedzialności na większości z
nich jest tak duży, że za średnią
krajową znajdą się tylko miernoty, które będą chciały kierować
naszym państwem. I może
formuła przyznania nagród
była dość niefortunna, to na
najwyższych stanowiskach
s a m o r z ą d ow yc h / r z ą d o wych/parlamentarnych zarobki powinny być wyższe.
I rozumie to zdecydowana
większość
społeczeństw
tzw. Zachodu, ale Polacy zro-

zumieć nie potrafią.
A co słychać lokalnie? W Sulęcinie nadal jest brudno. Podróżuję po województwie i spotykam się często z widokiem osób
sprzątających miasta i miasteczka. Zamiatają oni ulice i chodniki, zbierają piach pozostały
po zimowym posypywaniu i
opróżniają kosze. Tymczasem w
Sulęcinie na chodnikach brakuje „baby i dziada”. Ulice przy krawężnikach wyglądają jak rynsztoki. Pełno w nich niedopałków,
papierków i piachu. Kosze są
często przepełnione i odpady
leżą wszędzie dookoła. Nie rozumiem za co miasto płaci ZUK-owi ponad 30 tys. zł miesięcznie?
Nie jest to tylko moja opinia i
obserwacje. Od początku wiosny miałem w tej sprawie już
kilka telefonów mieszkańców
Sulęcina, którzy prezentowali
podobne zdanie. Zastanawiam
się po co mamy radnych miejskich, naszych reprezentantów,
skoro nie potrafią dopilnować
tak błahych
spraw…

Taki widoki
w Sulęcinie
to codzienność
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REGION Pod patronatem Przekroju

Namaluj historię – kolejna edycja
Po raz kolejny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Sulęcinie organizuje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
VI edycję Międzyszkolnego
Ponadregionalnego Konkursu
Historyczno-Plastycznego pt. ”Historia Malowana”.
Konkurs trwa od 1 lutego do 30
kwietnia 2018 roku. Skierowany jest do uczniów wszystkich
placówek oświatowych, w tym
uczniów niepełnosprawnych z
województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Mogą wziąć w nim
udział uczniowie od 6 do 24
roku życia. Celem konkursu jest
popularyzowanie historii Polski,
rozwijanie wiedzy historycznej
za pomocą różnych technik malarskich, stworzenie szansy do
rozwijania wyobraźni, wymiany
emocji, wrażeń i doświadczeń

Praca Aleksandry Gromek
artystycznych, a także integracja
dzieci i młodzieży różnym stopniu sprawności. Tematem prac
plastycznych wykonywanych
dowolną techniką malarską jest
postać/postacie, znak lub wyda-

rzenie związane z historią Polski.
Prace można nadsyłać wraz z
wypełnioną metryczką i oświadczeniem na adres: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ul. Lipowa 12,
69-200 Sulęcin z dopiskiem: VI
Międzyszkolny Ponadregionalny Konkursu Historyczno-Plastyczny pt. „Historia malowana”.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie:
www.sosw-sulecin.edu.pl. Efektem pracy uczniów są już pierwsze prace o Mikołaju Koperniku,
Fryderyku Chopinie czy pomnik
ku czci Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy do udziału.

NAPRAWA ROWERÓW

Doradca Klienta:

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

Wioletta Kaźmierczak

„SZPRYCH”
Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

tel. 885 503 977

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

Trupięgi w poezji Leśmiana
Pani Eugenia Suchecka urodziła się 27 marca 1916 roku w Jeziernej
na Ukrainie. Z mężem Jakubem miała trójkę dzieci. Doczekała się
trzech wnuków, sześciu prawnuków i jednej praprawnuczki.
Kiedy nędzarz umiera, a śmierć swoje proso
Sypie mu na przynętę, by w trumnę szedł
boso,
Rodzina z swej ofiarnej rozpaczy korzysta,
By go obuć na wieczność, bo zbyt jest ciernista I grosz trwoniąc ostatni dla nóg niedołęgi,
Zdobywa buty z łyka, tak zwane trupięgi.
A gdy już go wystroi w te zbytki żebracze,
Wówczas dopiero widzi, że nędzarz - i płacze!
Z okazji przypadającego 21 marca Światowego Dnia Poezji oraz pierwszego roku
działalności kwartetu poetyckiego „Trupięgi”, w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie
odbyło się spotkanie z poezją.
W półmroku rozsypanych światłem
księgozbiorów oraz zebranych miłośników liryki i twórczości poetyckiej Bolesława Leśmiana, zaprezentowała się czwórka
sulęcińskich artystów, która w szczególnie
wysublimowanej muzycznie i wokalnej

interpretacji przedstawiła dzieła poety.
W poezji śpiewanej Kasia Gardzielewska przy akompaniamencie gitar Jurka
Hippmanna i Jacka Hryniewieckiego
oraz instrumentach perkusyjnych Jacka
Filipka, z natchnieniem i własnym wyrazem artystycznym przekazała wiersze
o Złym Jarze, Dziewczynie, Trupięgach,
Szczęściu, Na sen, Jurek Hippmann o Baranku, a Romans, zaśpiewali razem Kasia i
miłośnik poezji Zbyszek Szczepański.
Doskonały koncert, który poprzedziły wiersze w wykonaniu lektorów, na co
dzień zajmujących się działalnością kulturalną sprawiły, że wieczorne spotkanie
z poezją i artystami przybrało rodzinną
atmosferę, którego zakończeniem była
lampka szampana i szczerze podzielony
tort, który trafił do przybyłych wielbicieli
poezji.
Tekst i foto. Maciek Barden

12 kwietnia 2018

Promocja poza Sulęcinem
Rynek pracy w Sulęcinie ma swoje ograniczenia, stąd wiele firm sięga po pracowników spoza miasta i powiatu. Czasami
zza granicy. Aby firma rozwijała się, należy
inwestować w pracownika, bo z tym wiąże się jego zaangażowanie, efektywność
lub wydajność w pracy oraz przywiązanie
do swej firmy o wzroście płac nie wspominając. Teraz kiedy powstaje kolejny zakład pracy, a rynek poszukujących pracy
jest coraz mniejszy (chodzi o stabilnych
pracowników, a nie sezonowych, bywa
że kilkudniowych) m.in. Molex miał swoje
stanowisko na Targach Edukacji i Pracy jakie odbyły się niedawno w Międzyrzeczu.
Prezentacje firmy dla licznych zainteresowanych prowadzili pracownicy ubrani
w gustowne z logiem firmowe ubrania:
Nina Borkowska, HR specjalista (absolwentka UAM w Poznaniu, Human resources
management,
czyli
zarządzanie zasobami
ludzkimi. Specjaliści z
tej branży są ekspertami od nowoczesnego
kierowania ludźmi) oraz
Artur Pietrzak, specjalista, młodszy inżynier
ds. kalkulacji w firmie.
Ta z kolei, w Sulęcinie,
jest w światowym koncernie w branży złącz
elektronicznych. Popularnie zwana „Kabelkami”
- Nasza oferta jest
bardzo
kompleksowa
– mówi N. Borkowska.
– Mamy ofertę dla poszukujących pracę, czyli
bezrobotnych.
Mamy
również ofertę dla ludzi
młodych, wiążącą się ze
programem stażowym
i programem praktyk.
Oferujemy prace dla
młodych w czasie wakacji. Program jest docelowy z myślą o młodych. Po

płatnym programie stażowym gwarantujemy zatrudnienie, na zasadzie umowy o pracę z bardzo atrakcyjnym wynagrodzeniem.
Stoisko z kilkoma firmowymi rolapami.
Hasła nośne i przejrzyste. Ponadto zaprezentowano kilkanaście elementów złącz
elektronicznych jakie są wytwarzane w
firmie. Różne gadżety to standard na tego
typu imprezach, podobnie jak ulotki i prospekty. Ostatecznie dwukrotne uplasowanie się na najwyższym miejscu w konkursie zorganizowanym przez sulęciński ZPP
i nasza redakcję – zobowiązuje. Chyba te
wyróżnienia nie były wyeksponowane, a
może ich nie dostrzegłem Istotnym jest,
że oboje sympatyczni pracownicy Molexu
potrafili wiedzę o swej firmie przekazać
licznie zainteresowanym.
L. Malinowski
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SULĘCIN / TURSK

Wspaniały jubileusz
Pani Eugenia Suchecka urodziła się 27 marca 1916 roku w Jeziernej na Ukrainie. Z
mężem Jakubem miała trójkę dzieci. Doczekała się trzech wnuków, sześciu prawnuków i jednej praprawnuczki.
Wiele lat po śmierci męża Jakuba ponownie wyszła za mąż.
Ze strony drugiego męża, który
miał pięcioro własnych dzieci,
została drugą babcią i prababcią
jedenastu wnuków i siedemnastu prawnuków. Przez wiele lat
mieszkała w Pniowie w gminie
Torzym. W pewnym okresie,
dzieci i wnuki pani Eugenii rozjechały się po świecie.
Od 2014 roku jest mieszkanką Domu Pomocy Społecznej w
Tursku.
Z okazji sto drugich urodzin
Pani Eugenii Sucheckiej w Turskim Domu 27 marca odbyła
się Jubileuszowa uroczystość z
udziałem córki, mieszkańców
domu oraz zaproszonych gości.
Gratulacje, wiązanki kwiatów i
życzenia Jubilatce złożyła dyrektor DPS w Tursku Alina Konopko-Żelechowska,
burmistrza
Sulęcina Dariusz Ejchart, starosta sulęciński Adam Basiński,
oraz kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Jo-

anna Różańska.
W trakcie spotkania mieszkańcy domu zaśpiewali Jubilatce
200 lat, a w części artystycznej
wystąpiła Nikola Kurasik oraz
solista Maciek Barden.
- W imieniu własnym oraz
mieszkańców gminy Sulęcin składam pani serdeczne życzenia z
okazji 102 rocznicy urodzin. Życzę pani dużo zdrowia, pogody

POWIAT SULĘCIŃSKI

Raj Zając
Oj nie było łatwo
Akcje związane z organizacją
zebrania darów i przygotowania paczek świątecznych dla
potrzebujących wykonywane
przez Katarzynę Rajfur w Sulęcinie – znane są od dwóch lat,
aczkolwiek wolontariat mojej
rozmówczyni znany jest dłużej.
- Organizacja 2.edycji paczek
wielkanocnych wiąże się z wieloma rzeczami – mówi K. Rajfur.
- Zaczynam jak zawsze ze znacznym wyprzedzeniem od rozpoznania potrzeb. Potem rozmowy
z sympatyczną Katarzyną Hass,
prezesem sieci lokalnych sklepów
Gama, aby uzyskać pozwolenie
na ustawienie wózków i ogłoszenia zapraszające do niesienia
pomocy w formie darów. Tutaj
wykorzystałam ogłoszenia jak
i portale społecznościowe. Nie
zawiedli klienci mojej firmy kosmetycznej. Działam od zawsze
razem z Sandrą Gruntowską.
Paczki wielkanocne są nieco
skromniejsze od tych bożenaro-

dzeniowych, ale to niczego nie ujmuje w sensie dobrego serca dla
potrzebujących.
Ponieważ Kasia ma tzw. układy poza granicami kraju, dary
rzeczowe z Holandii czy Niemiec
przesyłane są na jej adres. Na
miejscu zbierane są środki czystości, długotrwale produkty do
spożycia, słodycze. Obdarowani
są zadowoleni, czasami skreślą
kilka dziękczynnych słów na
kartce lub poprzez sms. Cieszy
udział lokalnej społeczności, co

ducha na kolejne lata, radości i
wszelkiej pomyślności. Życzę, aby
miłość i życzliwość nigdy panią
nie opuszczała, a pani życiowe doświadczenia były drogowskazem
przyszłych pokoleń – zaznaczył
podczas uroczystości burmistrz
D. Ejchart.
Tekst i foto. Maciek Barden

widać po produktach złożonych
w sześciu sklepach sieci Gama.
Silna pasja działania to domena ludzi spod znaku wodnika.
Meandry lokalnej polityki ją
zdecydowanie nie interesują. I
słusznie, po co rozmieniać na
„drobne” wypracowane poprzez
wolontariat sukcesy. Jak wspomniała w rozmowie nie było
łatwo, tym bardziej, że zawsze
służący pomocą harcerze, tym
razem gdzieś byli w terenie na
rajdzie. Ostatecznie paczki powędrowały do potrzebujących
rodzin.
Oj nie było też łatwo „dorwać”
Kasię, ponieważ ubrana na czarno wybierała się do Gorzowa
aby wziąć udział w manifestacji
Czarnego Piątku. Uległa przemożnej sile lokalnej prasy.

!!

L. Malinowski
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(wjazd do Sulęcina)
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Kombatanci i nie tylko
Związek Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych
jest organizacją zrzeszającą wiele środowisk, co wynika z nazwy
i statutu. Należą do niej Polacy,
którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość naszego kraju w szeregach Wojska
Polskiego, armii państw koalicji antyhitlerowskiej, walczyli
w podziemnych organizacjach
oporu oraz byłych więźniów
niemieckich obozów koncentracyjnych o łagrów stalinowskich.
Organizacja powstała w 1990 r.
w miejsce rozwiązanego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD).
W 2010 organizacja została odznaczona Medalem Polonia Mater Nostra Est, nadany przez Spo-

łeczną Fundację Pamięci Narodu
Polskiego. Wśród odznaczonych
jest wiele osób i organizacji (Ryszard Kaczorowski, Prezydent
RP na uchodźctwie, Szwedzki
Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński,
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich, kilka gimnazjów i liceów).
Dostępne źródła nie podają, czy
sama organizacja została w ten
sposób doceniona przez władze
RP. Jednak sama wyróżniła odznaką honorową za współpracę
wiele podmiotów prawnymi i
osób fizycznymi.
W Sulęcinie jest koło (obejmujące miasto i gminę), któremu prezesuje Zenon Walczak.
Jego zastępca jest Maria Je-

nerałek, skarbnikiem – Józefa Pakulska. Nestorem wśród
członków jest Prezes Honorowy, 92.letni Tadeusz Spirydowicz, były frontowiec. Początki
niewątpliwie sięgają 1945 r.,
gdy na terenach Ziem Zachodnich i Północnych powstawały
koła Związku Osadników Woskowych. Mając na uwadze
pamięć frontowe zmagania
żyjących członków, odwiedzono m.in. wojskowy cmentarz w
Siekierkach.
Lata mijają i bezlitośnie przerzedzają szeregi żywych. Dotyczy to wielu organizacji. Stąd
okazjonalne spotkania są niemal kameralne. Aktualnie jest
10 członków zwyczajnych i aż 47
członków podopiecznych oraz

kilku członków wspierających.
Problemem jest od pewnego
czasu udział pocztu z własnym
sztandarem w różnych uroczystościach o charakterze patriotycznym lub religijnym. Tutaj
pomocą zawsze służą żołnierze
17 WBZ, za co zarząd koła jest
wdzięczny i dziękuje dowództwu brygady w Międzyrzeczu.
Aktywność zarządu przejawia
się w uczestniczeniu nie tylko
podczas wspomnianych uroczystości, ale również, a może
przede wszystkim w spotkaniach
z młodzieżą szkolną i harcerzami.
Nie zapominają o żołnierzach w
garnizonie Wędrzyn. W czasach
dominacji przekazu przez systemy satelitarne, natłoku informacji – kwestia osobistych zwierzeń

dotyczących historii zdobywania krwią ziemi podczas walk o
wyzwolenie kraju czy ciemny
obraz różnych obozów pracy
przymusowej czy niewoli – jest
wyzwaniem dla żyjących członków zwyczajnych. Nie każdy ma
dar przekazu, nie zawsze percepcja odbiorcy jest właściwa.
Nie mniej jednak zarząd umiejętnie sobie z tym radzi. Działalność kombatantów wspomaga
burmistrz i starosta. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami i
możliwościami finansowo-organizacyjnymi. Koło ma swoją siedzibę (do spółki z innymi organizacjami) na terenie SP im. Jana
Pawła II w Sulęcinie.
Tekst i fot. Lech Malinowski

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

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

Nowa lokalizacja!
Arcydzieła wśród łazienek!

SULĘCIN

Kościół
Św. Henryka

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

r

ate
Pl

Tel. 515 285 513

tel. 724
191 561
394
533 069

P o n . 9 00 - 1 5 00, w t - p t 1 0 00 - 1 8 00
s o b . 9 00 - 1 5 00

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie
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Sulęciński Jarmark Koguci
Od wczesnych godzin porannych 25
marca trwały w rynku przygotowania do
przedświątecznego Sulęcińskiego Jarmarku Koguciego. Z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych swoje stoiska z
rękodzielniczymi, wikliniarskimi, haftowanymi i malowanymi ozdobami rozstawiło
wielu wystawców, jak również harcerze

Komendy Hufca ZHP w Sulęcinie oraz stowarzyszenia, szkoły, przedszkola i Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Jarmark poprzedziła msza święta, po
której zakończeniu zebranych w rynku
mieszkańców miasta i gminy przywitał
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz
ksiądz proboszcz Parafii Sulęcin Piotr

USŁUGI BRUKARSKIE

Układanie kostki brukowej, granitowej i palisad
•
•
•
•

wokół nagrobków
opaski przydomowe
alejki
podłoże pod budynki
gospodarcze, wiaty itp .
• czyszczenie i impregnacja kostki

Tel. 794 419 620

Mazurek. W jarmarku uczestniczyli również mieszkańcy partnerskiego miasta
Friedland w Niemczech oraz delegacja
partnerskiego miasta Nowego Tomyśla.
W trakcie jarmarku rozstrzygnięto konkurs na świąteczną palmę, a na ruchomej
estradzie zaprezentowali się najmłodsi
mieszkańcy miasta z Przedszkola nr 1 im.

Małego Przyrodnika oraz Przedszkola nr
2 im. Małych Odkrywców, jak również soliści Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem artystycznym
Waldemara Handzelewicza.
Tekst i foto. Maciek Barden

IENIA
Koła
inga sposób
dzowie
ęło się
o jego
na jak
ludzie
enia na
żnie od
urowej i
ywiady,
szające
öninga,
działań
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Krzysztof Wołyniec laureatem wojewódzkiego
konkursu „Moja Szkoła Promująca Zdrowie”
9 marca w Gorzowie Wlkp. miała miejsce wojewódzka konferencja uświetniająca 25-lecie Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w
której uczestniczyły dyrektor SOSW w Sulęcinie Danuta Malinowska oraz szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Anna Szemitko.
Organizatorzy, w programie jubileuszowego spotkania, oprócz bardzo interesujących wystąpień, m.in. Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy, która przybliżyła
gościom rys historyczny Lubuskiej Sieci
SzPZ przewidzieli również uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego
konkursu plastycznego „Moja Szkoła/
Przedszkole Promujące Zdrowie”. Spośród 175 nadesłanych prac Jury konkursowe w 5 kategoriach wyłoniło 5 laureatów oraz 11 wyróżnionych. Uczeń Szkoły
Przysposabiającerj do Pracy przy SOSW,
Krzysztof Wołyniec zdobył najwyższy
laur w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”, pracę wykonał pod kierunkiem Ewy
Szczepańskiej. Pani Kurator, która była
wieloletnim koordynatorem programu
lubuskich szkół promujących zdrowie, pogratulowała wygranej i wręczyła Krzysztofowi dyplom oraz nagrodę, natomiast

pani Ewie Szczepańskiej (opiekunowi merytorycznemu) list gratulacyjny.
W dalszej części konferencji uczestnicy
wysłuchali bardzo interesujących wykładów „Okres dzieciństwa i adolescencji –
wyzwania na najbliższe lata” i „Jak zadbać
o swój dobrostan?”, zreferowanych przez
znakomitych prelegentów Izabelę Sumińską z Centrum Medycznego BRANDMED oraz dr Magdalenę Woynarowską-Sołdan z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Dobrymi praktykami i swoimi drogami do uzyskania certyfikatu krajowego podzieliły się lubuskie placówki,
tj. Zespołu Szkół Gastronomicznych w
Gorzowie Wlkp., Zespół Edukacyjny nr 8 w
Zielonej Górze oraz Przedszkole Miejskie
nr 25 „Bajka” w Zielonej Górze.

FILM DOKUMENTALNY

Sensacja z 1949 dzisiaj
znów bardzo aktualna

„Nie ma chorób nieuleczalnych –
Bóg jest największym lekarzem!“

Przetłumaczony na 33 języki

Sulęcin

Sulęciński Ośrodek Kultury
ul. Moniuszki 1 (Sala Kameralna)

Niedziela 13 �a�a 2018
Sobota 11 sierpnia 2018

Gorzów Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu ul. Walczaka 25

Niedziela 22 lipca 2018

godz. 13.00 – 19.00 (łącznie z 2 przerwami)
Wstęp wolny na bazie dobrowolnyc� datków
Organizator: Koło Przyjaciół Bruno Gröning
Informacja i rezerwacja: www.bruno-groening-film.org
lub Telefon: +48 601 873 813

Anna Szemitko
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Starosta nie chce zwolnić dyrektora Liceum.
W ogólniaku wrze
Pomimo wielu apeli uczniów I LO w Sulęcinie, ich rodziców, części nauczycieli a także lubuskiej kurator oświaty Ewy Rawy, starosta sulęciński
Adam Basiński nie chce zwolnić ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie Aleksandry Jasickiej – Szabat.
- Pani dyrektor kompletnie nas ignoruje. Nie bierze pod uwagę naszego
zdania, lekceważy nasze inicjatywy i
zamiast starać się o nasz rozwój, kładzie
nam kłody pod nogi – mówi anonimowo jedna z uczennic.
Jako uzasadnienie uczniowie podają
kilka stwierdzeń dyrektora do nich i do
rodziców:
„czy gdybym miała 100 kreatywnych
uczniów, to też miałabym pozwolić im
się rozwijać?”;
„jesteście przeciętniakami, chodzicie
do przeciętnej szkoły”;
„przecież pani wiedziała, że wysyła
pani dziecko do szkoły o niskim poziomie nauczania, to czego pani oczekuje…”.
- Pani dyrektor stosuje metody ubeckie w stosunku do uczniów, podcina im
skrzydła w różnych inicjatywach, zastrasza i sądzi się z częścią nauczycieli i
przede wszystkim destabilizuje procesy
nauki w szkole – mówią rodzice – szkoda naszych dzieciaków i tej Szkoły, która
kiedyś miała renomę – dodają.
Innego zdania jest jednak część nauczycieli sulęcińskiego ogólniaka –
Kilku nauczycieli manipuluje uczniami
nastawiając ich przeciwko pani dyrektor. To ona jest poszkodowana w całej
sytuacji – mówią.
Niezdrowa sytuacja trwa już dwa
lata
Konflikt dyrektor z uczniami i z częścią nauczycieli rozpoczął się już dwa
lata temu.
„Dyrekcja I LO od początku swojego
urzędowania w liceum wprowadza
restrykcyjne zmiany, które wcale nie
wpływają korzystnie na rozwój szkoły
i atmosferę w niej panującą” – czytamy
w liście uczniów z dnia 5 grudnia 2016
r.
W podobnym tonie był napisany list
części nauczycieli I LO do starosty Adama Basińskiego z dnia 12 grudnia 2016
r. – „Pani Jasicka zniechęca uczniów
do pracy, oddziałując negatywnie
na rozwój ich zainteresowań oraz samodzielnego kreatywnego myślenia.
Zdecydowana większość inicjatyw
uczniowskich spotyka się ze sprzeciwem, uniemożliwiając w ten sposób
realizację ich własnych pomysłów (…)
Pani dyrektor systematycznie utrudniała wykonywanie zadań dydaktycznych, hamując jednocześnie możliwości oddziaływania nauczycieli na

wszechstronny rozwój zainteresowań,
uzdolnień i aspiracji uczniów”.
Słów krytyki nie szczędzą również
rodzice uczniów I LO: „W szkole, w
wyniku decyzji pani Aleksandry Jasickiej-Szabat, zaprzestano prowadzenia
dodatkowych zajęćz pracownikami
wyższych uczelni, zaniechano współpracy z Uniwersytetem A. Mickiewicza
w Poznaniu. Odrzucono również wyjątkowo korzystną propozycję współpracy z Uniwersytetem Wrocławski”. W
tamtym roku pod pismem ze skargą
na działania dyrektor Jasickiej-Szabat
podpisało się 96 ze stu kilku rodziców.
Lubuskie Kuratorium Oświaty kilkakrotnie przeprowadzało w placówce
kontrole. Pierwsza z nich (w grudnia
2016 r.) wykazała, że różnego rodzaju
relacje w szkole są zaburzone i atmosfera jest bardzo zła. Na kolejne apele
uczniów i rodziców w szkole odbyła
się rekontrola. Przedstawiciele Kuratorium spotkali się z rodzicami, uczniami i nauczycielami. Przeprowadzono
badania ankietowe. Kolejne kontrole
wykazały, że w szkole nie ma poprawy
a relacje pani dyrektor z uczniami i nauczycielami zamiast poprawić się jeszcze bardziej się pogorszyły. W związku
z powyższym Kuratorium wystąpiło do
Zarządu Powiatu z pismem dotyczącym możliwości odwołania dyrektora
I LO. „Zachowanie dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego w Sulęcinie godzi
w interes szkoły i destabilizuje jej funkcjonowanie. Kontrole przeprowadzone w trybie działań doraźnych (siedem
kontroli i ewaluacja zewnętrzna) przeprowadzone w okresie od 5.12.2016 do

24.01.2018 r. potwierdziły zasadność
zarzutów wobec dyrektora szkoły stawianych przez skarżących. (…) Według
mnie (Lubuskiego Kuratora Oświaty)
dalsze kierowanie szkołą przez Aleksandrę Jasicką-Szabat stanowi istotne
zagrożenie osiągnięcia celów liceum i
w chwili obecnej działania dyrektora
są nie do przyjęcia” – czytamy w piśmie lubuskiego kuratora oświaty Ewy
Rawy do Rady Powiatu Sulęcińskiego z
dnia 27.02.2018 r.
Krytyczną sytuacją w I Liceum ogólnokształcącym w Sulęcinie zainteresowane jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich i
Rzecznik Praw Dziecka.
Starosta murem przy dyrektor Jasickiej-Szabat
- Starostwo odpowiada za stronę finansową Szkoły. Pani dyrektor gospodarkę finansową prowadzi wręcz modelowo – mówi starosta A. Basiński.
Starosta podkreśla, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przesłanką do
odwołania nauczyciela ze stanowiska
kierowniczego w szkole jest wystąpienie „przypadku szczególnie uzasadnionego” opartego na niezbitych
dowodach. Według starosty w sprawie
dyrektora I LO natomiast uzasadnienie aktu odwołania opiera się tylko na
ogólnikach i bliżej niesprecyzowanych
zarzutach.
Brakiem podstaw do zwolnienia dyrektor Aleksandry Jasickiej-Szabat ze
stanowiska jest też dla starosty odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pani dyrektor przez

Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Lubuskim.
- Zgodnie z orzecznictwem sądów,
stosunki interpersonalne nie mogą stanowić przesłanki do odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej – powiedział
podczas posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 21.03.2018 r. wicestarosta Tomasz Prozorowicz. Zwrócił jednak
uwagę, że sytuacja w szkole jest zła i
konieczne jest podjęcie działań.
Sama dyrektor nie ma sobie nic do
zarzucenia – To jest zmasowany atak.
Nie wiem czy w całym województwie
znajdzie się osoba tak często kontrolowana. Najgorsze jest to, że do tej nieczystej gry są wykorzystywani uczniowie,
którzy są narzędziem w rękach kilku
nauczycieli – mówi dla Gazety Lubuskiej A. Jasicka-Szabat – Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie, do której
także napisano skargę, po kontroli nie
dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości – dodaje.
Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach 20-21 marca 2018 r. (w
części posiedzenia uczestniczyła lubuska kurator oświaty Ewa Rawa), Zarząd
Powiatu przy 2 głosach „za”, 1 głosie
„przeciw” i 1 jednym głosie „wstrzymującym się” (na 4 obecnych) przyjął
następujące stanowisko: „Zarząd Powiatu Sulęcińskiego stwierdza, że nie
zachodzą przesłanki do odwołania
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego (nauczyciela na stanowisku kierowniczym) w czasie roku szkolnego bez
wypowiedzenia w trybie art. 66 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe.
- Mamy wrażenie, że dla części Zarządu Powiatu nie liczą się obowiązki dydaktyczne realizowane w szkole i przepisy prawa, a jedynie układy polityczne
i personalne – mówią rozgoryczeni
rodzice. – Dla pana starosty ważne jest,
że pani dyrektor wprowadziła w Szkole
zmiany, które przyniosły oszczędności
do budżetu, np. na ilości opału zużywanego w placówce. Odbyło się to jednak
kosztem naszych dzieci, bo w szkole
zimą było przeraźliwie zimno. Nieraz
termometry wskazywały tylko 12 stopni Celsjusza, a uczniowie musieli brać
udział w zajęciach w kurtkach.
Tekst i foto. Adam Piotrowski
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Konsultacje z uczniami

Świetlicowe Warsztaty
Wielkanocne

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie 27 marca odbyły się kolejne, po spotkaniu z przedsiębiorcami, konsultacje
społeczne w sprawie studium uwarunkowań i przyszłych kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulęcin.
W warsztatach wzięła udział młodzież
sulęcińskich szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjum oraz szkół średnich.
Konsultacje prowadziły Karolina Furmańska i Małgorzata Malec z Fundacji
Moja Przestrzeń z Wrocławia.
Warsztaty zostały przeprowadzone w
trzech przyszłościowych etapach.
W pierwszym przyjęto przedstawienie
własnych uzasadnionych negatywnych
spostrzeżeń na braki i niedociągnięcia panujące w mieście i gminie, w formie krytyki oraz argumentów.
W kolejny puszczono wodzę fantazji
poprzez graficzne przedstawienie i uzasadnienie własnych pomysłów na zagospodarowanie przestrzenne z uwzględnieniem potrzeb, jakie można zrealizować
mając na uwadze zainteresowania dzieci i
młodzieży.
Trzeci etap dotyczył indywidualnego i
precyzyjnego zaprezentowania głównych
problemów wynikających z potrzeby cza-

su, które powinny zostać zrealizowane w
pierwszej kolejności ze względu na częściowy lub całkowity ich brak.
Kilkugodzinne spotkanie, w którym
uczestniczył również burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart, pozwoliło na zebraniu
opinii i spostrzeżeń młodzieży, które zostaną uwzględnione w przyszłym opracowaniu strategii zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
społecznych.
Na przeprowadzenie pogłębionego
procesu konsultacji społecznych studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego gmina Sulęcin pozyskała
grant w ramach projektu pn. „Nowa jakość
konsultacji społecznych w planowaniu
przestrzennym” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zadanie jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Tekst i foto. Maciek Barden

22 marca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie odbyły się dwugodzinne
warsztaty nt . „Razem z moim dzieckiem
przygotuję ozdoby świąteczne”. Celem
tego spotkania było wspólne wykonanie ozdób, które zostały zaprezentowane
podczas Jarmarku Koguciego, a także budowanie więzi szkoły z rodzicami dzieci
oraz kultywowanie tradycji związanej ze
Świętami Wielkanocnymi.
Dzieci z pomocą rodziców wykonały kartki, wianuszki wielkanocne
oraz pojemniczki na drobiazgi przypominające wielkanocne zajączki. Do
wykonania ozdób wykorzystaliśmy
różnorodne techniki i materiały plastyczne.
Wielką niespodziankę zrobiła nam
mama jednego z uczniów, która
zaopatrzyła nas w napoje oraz przepyszne ciasteczka własnego wypieku.
Bardzo dziękujemy.

Spotkanie odbyło się w miłej i radosnej
atmosferze. Było także wspaniałą okazją
do rozmów, które spowodowały, że wszyscy poczuliśmy cudowny nastrój zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Serdecznie
dziękuję rodzicom, którzy wraz ze swoimi
pociechami wzięli udział w zajęciach i życzę wszystkim zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Agnieszka Faber

nr 4(76)/2018

12 kwietnia 2018

13

Mam pomysł
Taką nazwę nosi sulęcińskie stowarzyszenie, znane mieszkańcom z prezentacji swych wytwarzanych produktów na
zasadzie rękodzieła, podczas licznych
festynów, Targów Rolniczych w Gliśnie
czy Jarmarku Koguciego. Gościło też w
Friedland, mieście partnerskim Sulęcina
na Święcie Wiosny, dwa lata temu. Celem
stowarzyszenia jest połączyć w wspólnej
pasji twórczej mieszkańców Sulęcina i
okolic. Działają już 5 lat i w swym 15.osobowym gronie mają jednego mężczyznę,
Jana Kmiecia, rzeźbiarza. Rodzynka. Prezesem jest Iwona Rybak (międzyrzeczan-

ka), jej zastępcą – Teresa Pelc .
- Tworzymy rękodzieło szeroko rozumiane – mówi T. Pelc. – Od rzeczy dzierganych, filcowanych, decoupage, szytych
po ozdoby niby proste, ale same w sobie
finezyjne, oczywiście wykonywane różnymi
technikami i z rożnych materiałów. Robimy
„cuda wianki”, co zresztą tu pokazujemy. Z
przyjemnością „podejrzałam” nowe trendy
w sztuce rękodzielniczej, np. ozdoby typu
quisling. Sama nauczyłam się filcowania,
potem wiedzę uzupełniłam na zielonogórskich warsztatach i poprowadziłam warsztaty dla nas. Mam pomysł i go realizuję. Tu-

uleczalny

„Nie ma chorób nieuleczalnych!”
Nowa droga do

Bruno Gröning

zdrowia ciała i duszy

Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi.
Specjaliści przedstawiają
udokumentowane medycznie
uzdrowienia. Referenci

www.bruno-groening.org

przekazują wiedzę Bruno
Gröninga tak, że każdy może
doświadczyć prawdy jego słów:
„Nie ma chorób nieuleczalnych!”

Wykłady informacyjne z lekarzem
Sulęcin
17.06.2018 godz. 11.00
ul. St. Moniuszki 1 , Sulęciński Ośrodek Kultury
- Sala Kameralna

Gorzów Wlkp.

17.06.2018 godz. 16.00 bóle pleców

ul. Walczaka 25, Wyższa Szkoła Biznesu (parter)
Referent: Maria Brune, lekarz stom.

alergie
żylaki

Bezpłatny wstęp. Prosimy o dobrowolne datki.

rak

szum w uszach

osteoporoza

hemoroidy

astma

zapalenie oskrzeli

łuszczyca

zaburzenia cyklu miesiączkowego

•
•
•
•

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

katar
sienny
KIERUNEK
W BIZNESIE

NAJLEPSZY
artretyzm
zaburzenia rytmu serca

zaburzenia dwubiegunowe

wady wzroku

Kierowca kat. C
Kierowca kat. C

uzależnienie od narkotyków

nietrzymanie moczu

Tekst i foto. Lech Malinowski

poszukuje pracowników na stanowiska:
poszukuje pracowników na stanowiska:

neurodermitis

choroby reumatyczne
wypadnięcie dysku
depresjeuzależnienie
od alkoholu
migrenaADHD
stany lękowe
bulimia

o kontynuowaniu tradycji ludowych. Przy
okazji podglądamy na zmianę z koleżanką
prace w sali, gdzie prowadzone są warsztaty. Wiedzy nigdy za wiele.
Praca twórcza w stowarzyszeniu rozwija
własne pasje. Mam pomysł i go realizuję.
Sam lub wspólnie, to dewiza przyświecająca organizacji mającej swą siedzibę w
„podziemiach” SP im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Spotkania nie są regularne, wiele z
członków pracuje nadal zawodowo. Spotkania są w różnych konfiguracjach po to,
aby wyprodukować coś, co będzie miało
wzięcie na najbliższym festynie, jarmarku
czy z innej okazji. Łączy ich chęć działania
i pokazania swoich możliwości.

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

cukrzyca

Kontakt: Tel. (+48) 601 873 813 - krystyna.swiatek7@wp.pl

zaparcia

Istnieją medycznie
udokumentowane
uzdrowienia z następujących chorób
- i wielu innych:

taj oczywiście wobec licznych wystawców
musieliśmy podnieść atrakcyjność naszego
stoiska. Kwestia ułożenia produktów jest
swoistą sztuką. One mają kusić odbiorcę.
Obie panie wraz z bardzo szerokim wachlarzem wyrobów oraz stosowną tablicą
informacyjną, wzięły udział w Warsztatach i Jarmarku Wielkanocnym zorganizowanym za przysłowiową miedzą, czyli
w Międzyrzeczu. Mają w srarucie zapis o
promocji Sulęcina i regionu, wiec to z powodzeniem robią
- Aby zaistnieć w świadomości odbiorcy,
trzeba się prezentować dosłownie wszędzie,
a ponieważ Międzyrzecz nie jest daleko,
więc warto i tu pokazać nasze możliwości
twórcze – mówi I. Rybak. – Potrafimy dostosować się do pory roku. Tu prezentujemy
m.in. jajka wielkanocne wykonane techniką
decoupage. W naszym statucie jest zapis

dna moczanowa

niedosłuch

zwyrodnienie wielostawowe

stwardnienie rozsiane

Kierowca - Brygadzista

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

www.kssse.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Osoby zainteresowane
kontakt
telefoniczny
pod numeremprosimy
telefonuo95
755 77 22
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22
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Dzień Kobiet w Grochowie
Z okazji Dnia Kobiet 17 marca na zaproszenie Sołtysa Grochowa Tomasza Terecha w Świetlicy Środowiskowej w uroczystym wieczorze poświęconym Paniom,
spotkały się mieszkanki sołectwa.
W pierwszej części artystycznej przygotowanej przez opiekuna świetlicy Jolantę Tymczyn, w inscenizacji, wierszach
i piosenkach o dziewczętach i kobietach wystąpiły dzieci, które na co dzień
uczestniczą w zajęciach świetlicowych.
Swoje umiejętności aktorskie i wokalne

zaprezentowali: Maja Dziadas, Wiktoria
Tymczyn, Zosia Owczarczyk, Tobiasz
Terech, Zuzia Szreder, Patryk Burdzy,
Laura Iwaniak, Martna Substyk, Amelka Kaczmarek, Patrycja Wadas, Szymon
Szreder, Gabrysia Żarkowska, Natalka
Tymczyn, Hania Wadas, Lena Misiewicz, Gracjan Misiewicz, Wojtek Wojtaś
i Milena Mania.
W trakcie wieczoru wszystkie Panie otrzymały życzenia i tulipany, które przekazali
i wręczyli dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Sulęcinie Andrzej Żelechowski oraz sołtys Tomasz Terech. W imieniu
burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta
życzenia wszelkiej pomyślności w zdrowiu i życiu osobistym przekazała zastępca
burmistrza Iwona Walczak.
Uczestniczące w imprezie panie wzięły
również udział w bezpłatnej loterii fantowej, w której wszystkie losy otrzymały nagrody zakupione z funduszu sołeckiego i
wręczone przez sołtysa Grochowa.
W drugiej części artystycznej w mini recitalu o kobietach wystąpił sulęciński bard,
wokalista, aranżer i muzyk Maciek Barden, który zaprezentował własne kompozycje. Na zakończenie wystąpiła orkie-
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stra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z
Grochowa.
Dzień Kobiet obchodzony jest od 8 marca 1910 roku. Prekursorem Dnia Kobiet
był 28 luty 1909 roku ustanowiony przez
Socjalistyczną Partię Ameryki, który poprzedzony został zamieszkami i strajkami
kobiet w Nowym Jorku. Pierwsze zbliżone obchody odbywały się w starożytnym
Rzymie i nosiły nazwę matronalia przypadające na początku marca i związane były
z macierzyństwem i płodnością. W tym
dniu mężowie obdarowywali swoje żony
prezentami i spełniali życzenia.
Red.

RYBY MAJĄ GŁOS

Pierwsza tura Mistrzostw Koła za nami
14 kwietnia w Kole PZW nr 1
w Sulęcinie rozpoczął się sezon
zmagań o tytuł Mistrza Koła.
Oprócz rekreacji w tym pięknym
kwietniowym dniu wędkarze zaznali również smaku rywalizacji.
Żeby było jeszcze piękniej ryby
tego dnia z większością wędka-

rzy chętnie współpracowały. Podzieleni na dwa sektory moczykije wędkowali regulaminowe
4 godziny. Najlepszy sektorowo
i w klasyfikacji ogólnej w kategorii senior okazał się Sławomir
Matelski. Tuż za Sławkiem uplasowali się Łukasz Skonieczny

Lin rozpoczął sezon
Sezon wędkarski rozpoczęty
został zawodami spławikowymi
08.04.2018r., na jeziorze Ostrowskim. Zawody zaliczane są do
Grand Prix Koła 2018. Do zawodów w tym słonecznym, wiosennym dniu przystąpiło 30 zawodników (12 juniorów, 3 kobiety i
15 seniorów).
Zawody otworzył o godz.
08:00 prezes Koła Kazimierz Jaruga, który serdecznie przywitał
wszystkich przybyłych uczestników i życzył miłej, sportowej
rywalizacji przez cały sezon
wędkarski. Z regulaminem zawodów zapoznał wszystkich zawodników Wiceprezes ds. sportu
Przemysław Struch, po czym
przystąpiono do losowania stanowisk.
Zawody rozpoczęły się o godz.
09:00, a sportowa rywalizację
zakończono o godz. 13:00. Po
sygnale oznajmiającym koniec

łowienia, sędziowie przystąpili
do ważenia złowionych przez
uczestników ryb, które oczywiście całe i zdrowe wróciły do
wody. Na zakończenie zawodów
wyniki ogłosił Wiceprezes ds.
sportu Przemysław Struch, a dy-

i Wiesław Uller. W drugim sektorze zwyciężył Paweł Sobczak
przed Szymonem Matelkim i
Ryszardem Rozesłańcem.
Wśród juniorów dobrym wynikiem popisał się Maksymilian
Sobczak. W kategorii kadet najlepszy był Wojtek Pulka przed

Jakubem Kartawikiem i Stasiem Kowalczykiem. Wśród
kobiet przyzwoitym wynikiem
zakończyła zawody Małgorzata
Żarkowska.
Kolejne zawody w ramach
Spławikowych Mistrzostw Koła
nr 1 PZW w Sulęcinie odbędą się

29 kwietnia na kan. Szerokim w
Słońsku (w przypadku wysokiej
wody zawody zostaną przeniesione na jez. Ostrowski). Zapisy
osób chętnych są przyjmowane
do 26 kwietnia w sklepie wędkarskim Domus przy ul. Witosa w
Sulęcinie.
(Red.)

plomy i nagrody wręczył prezes
Koła Kazimierz Jaruga.

Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – Halina Lasota - 2480
pkt.
II miejsce – Dorota Pietrzak 1970 pkt.
III miejsce – Małgorzata Neubauer - 780 pkt.

II miejsce – Krzysztof Andrzejewski - 4400 pkt.
III miejsce – Bogdan Kułaczkowski - 3720 pkt.
Największą rybę w zawodach
złowił Robert Godzina – Leszcz
900g.

Klasyfikacja seniorów:
I miejsce – Marcin Stefański 4945 pkt.

Tekst i foto. B. Kułaczkowski

Klasyfikacja juniorów:
I miejsce – Maja Klimczak 2080 pkt.
II miejsce – Mateusz Dziedzic 2020 pkt.
III miejsce – Gabriel Pelczarski 1675 pkt.
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TORZYM

VIII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
To była piękna „lekcja” patriotyzmu w wykonaniu uczestników VIII Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej w
Torzymiu. Tegoroczny konkurs
odbywał się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Na scenie wystąpiło około 50 wykonawców w wieku 5-16 lat z całej
gminy Torzym. Oprócz wysłuchania przepięknych utworów,
oko cieszyły też stroje uczestników w barwach narodowych.
Jak na konkurs przystało, wykonawców oceniało 4-osobowe
jury, które przyznało wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Decyzją jury
wyróżnienie w kategorii 5-6 lat
przyznano zespołowi z przedszkola w Gądkowie Wielkim.
W kategorii 7-9 lat wyróżniono
solistkę Wiktorię Woźniak ze
Szkoły Podstawowej w Torzymiu oraz zespół ze Szkoły Podstawowej w Gądkowie Wielkim.
Maja Bączkiewicz z Gądkowa
Wielkiego i Małgorzata Chańczewska z Torzymia oraz zespół
ze Szkoły Podstawowej w Boczowie to laureaci w kategorii

10-12 lat. Pomimo wysokiego
poziomu wykonań utworów,
nie przyznano wyróżnień w
kategorii 13-16 lat, ponieważ
w tej kategorii wystąpił tylko
1 zespół i 1 solistka. Wszyscy
uczestnicy tegorocznego festiwalu otrzymali dyplomy,
nagrody oraz pamiątkowe medale wybite z okazji 100- lecia
Niepodległości Polski. Na zakończenie imprezy wystąpił
Zespół Rockowy „No Name”.
Korzystając z okazji chciałabym
podziękować wszystkim, którzy

przyczynili się do uświetnienia
tych pięknych chwil, gdzie niejednemu widzowi zakręciła się
łezka w oku. Dziękuję przede
wszystkim dzieciom i ich opiekunom, członkom GKPiRPA ,
pracownikom TOK, paniom z
Jury, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Torzymiu, a
także zespołowi „No Name” za
gościnny występ.
Halina Tyliszczak
Fot. Przemysław Milczarek

16

12 kwietnia w Okręgu Gorzowskim Polskiego Związku Łowieckiego zakończył się wiosenny kurs
dla nowowstępujących do PZŁ. Po
egzaminach teoretycznych (test
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Echa Lubuskich Kniei

oraz egzamin ustny) oraz egzaminie praktycznym (strzelanie z
broni śrutowej na osi myśliwskiej
do rzutków, strzelania z broni śrutowej na osi zająca oraz strzelanie

Wypalanie traw:
głupota i barbarzyństwo!
Wiosenne porządki wiążą się często z wypalaniem traw. Konsekwencje są tragiczne – w wiosennych pożarach znikają siedliska i ostoje,
w ogniu giną dzikie zwierzęta, ale także ludzie.
Wiele osób, szczególnie mieszkańców
wsi, nadal ciężko powstrzymać przed wypalaniem traw. Nie potrafią zrozumieć, że
wiosenny ogień nie użyźnia ziemi, lecz ją
wyjaławia. Plony na wypalonym obszarze
mogą być mniejsze nawet o 10 procent!
Wypalanie traw wiąże się z ogromnym
niebezpieczeństwem dla ludzi i zwierząt.
Ze statystyk straży pożarnej wynika, że
ogień na łąkach, nieużytkach i ścierniskach to około 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Co roku z dymem idą
dziesiątki tysięcy hektarów łąk i nieużytków. Są też ofiary w ludziach. W 2016 r.
w wyniku pożarów
wywołanych wypalaniem traw zginęło
6 osób, a 81 zostało
rannych. Wzniecane
lekkomyślnie
pożary
angażują
strażaków, którzy
mogą być w tym
czasie
potrzebni
gdzieś indziej.
W płomieniach
lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele
pożytecznych
zwierząt i roślin. Z

żywiołem nie mają szans żaby, ropuchy,
jaszczurki, jerze, zające, lisy, borsuki, ptaki
żyjące w śródpolnych remizach: kuropatwy, bażanty, skowronki.
Wypalanie traw, to wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. zł. Jeżeli jednak
ogień z łąk przeniesie się na zabudowania,
wówczas sprawca może odpowiadać za
wywołanie zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzi, albo za spowodowanie strat w mieniu w wielkich rozmiarach. Kodeks karny
przewiduje za to do 10 lat więzienia.
Adam Piotrowski

z broni kulowej na osi rogacza)
podstawowe uprawnienia do polowania uzyskało 47 osób. Egzamin poprzedzony był szkoleniem
teoretycznym (81 godzin) oraz
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praktycznym na strzelnicy (32 godziny). Już wkrótce nowi adepci
łowiectwa zasilą szeregi Polskiego
Związku Łowieckiego.

Tradycja i zwyczaje łowieckie

Sygnały myśliwskie
Po ślubowaniu i pasowaniu myśliwskim, obrzędami doniosłymi dla
każdego młodego adepta łowiectwa, w kolejnych numerach Przekroju opiszemy obyczaje myśliwskiego kultywowane podczas polowań.
Sygnały myśliwskie stanowią nieodłączny element polowań. Są krótkimi
utworami muzycznymi granymi na rogach myśliwskich. Stanowią dźwiękowy
systemem komunikacji społecznej, a ich
stosowanie służy usprawnieniu organizacji polowań zbiorowych, poprawie ich
bezpieczeństwa oraz oprawie muzycznej.
Stosowanie sygnałów na polowaniu zbiorowym ma na celu porozumiewanie się
myśliwych z naganką lub między sobą. Sygnały myśliwskie dzielimy na porozumiewawcze, w tym uroczyste i właściwe, oraz
sygnały pokotu. Sygnały właściwe służą
organizacji polowania. Podczas polowa-

nia zbiorowego systemem pędzeń stosuje się zasadniczo trzy sygnały myśliwskie.
Tradycyjnie należy używać oryginalnych
sygnałów myśliwskich granych na rogach
myśliwskich. Są nimi sygnały: „Naganka
Naprzód”, „Zakaz strzału w miot” i „Rozładuj broń”. Ponadto często używanym
sygnałem jest „Zbiórka myśliwych” rozumiana współcześnie jako zbiórka ogólna
wszystkich uczestników polowania. Przerwę w polowaniu na posiłek sygnaliści
oznajmiają sygnałem „Posiłek”, a po jej
zakończeniu grają „Apel na łowy”. Sygnały
uroczyste stanowią oprawę polowań oraz
uroczystości łowieckich. Sygnały pokotu
grane są dla uczczenia upolowanej zwierzyny. Sygnałów „Powitanie”, „Pasowanie myśliwskie”, „Darz Bór”
oraz wszystkich sygnałów
pokotu wysłuchuje się w
postawie stojącej, bez nakrycia głowy. Obowiązek
zdejmowania nakryć głów
nie dotyczy pocztów sztandarowych oraz sygnalistów
myśliwskich.
Źródło: PZŁ
Fot. A. Piotrowski
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ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY NA „6”

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

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

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

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

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim
Spółdzielcza Grupa Bankowa

RRSO 10,73%
Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

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

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

Okres trwania promocji 12.03.2018 - 27.04.2018
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SULĘCIN

Tradycyjnie, zdrowo i ze smakiem !
21 marca w Zespole Szkół
Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie
społeczność szkolna świętowała nadejście wiosny. Odbyło
się to na sportowo, na wesoło i
ze smakiem. Rozegraliśmy turnieje piłki siatkowej i nożnej o
Puchar Dyrektora Szkoły pani
Grażyny Sobieraj. Najlepsi okazali się uczniowie klasy IV technikum kształcący się w zawodzie
technik mechatronik i technik
pojazdów samochodowych. W
świetlicy szkolnej zorganizowano kawiarenkę, gdzie przy
dźwiękach radosnej muzyki
próbowaliśmy specjałów, przygotowanych przez uczniów klas
gastronomicznych w postaci
pysznej zupy gulaszowej, racu-

chów z jabłkami, kruchych ciast i
ciasteczek, które smakowały wybornie i zniknęły w mig. Wspól-

ne rozmowy i żarty w gronie
koleżanek, kolegów, nauczycieli
sprawiły, że dzień ten był okazją

do bliższego poznania, wymiany
poglądów i integracji społeczności naszej szkoły.

Wiktoria Hyża
Ucz. kl III LOw

Wiedza – najlepszą inwestycją!
Czyli jak partnerstwo Gminy Sulęcin, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Stowarzyszenia Młodych Lubuszan wychodzi
naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy.
Kiedy w październiku 2017 r.
LOWE rozpoczęło swoje działania, nikt nie przypuszczał, że nabierze takiego rozmachu. - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
(LOWE) przeszkolił już ponad 200
osób – podkreśla z dumą p. Izabela Hutyra - Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Sulęcinie. Zorganizowaliśmy
do tej pory kurs podstaw obsługi
komputera, dwie grupy wyszkolone zostały w zakresie pakietu

Office, zorganizowaliśmy dwa
warsztaty rękodzieła artystycznego, kolejna grupa nauczyła się
wytwarzać biżuterię polimerową,
a inna poznała tajniki carvingu.
Odbyło się także szkolenie z kompetencji wychowawczych prowadzone przez dr hab. Małgorzatę
Rosalską – wymienia p. Dagmara Żarkowska-Terech dyrektor i
koordynator projektu.
Na tym nie koniec. Od kilku
miesięcy znajomość języków

obcych zgłębia osiem grup językowych (język niemiecki,
angielski i rosyjski). Ponadto, w
lutym rozpoczął się kurs języka
migowego, a na początku marca zostały uruchomione kolejne dwie grupy, które nabywają
umiejętności w obsługiwaniu
pakietu Office. Obecnie trwają
zapisy na kurs „Pierwsza pomoc
z elementami ratownictwa”. Kolejne formy zostaną ogłoszone
niebawem.

Uczestnikami kursów i szkoleń są osoby w różnym wieku, z
różnym poziomem wykształcenia, pracujące i bezrobotne. Jedynym warunkiem, który muszą
spełnić jest… ich własna chęć
nabycia wiedzy i umiejętności,
by móc rozwijać się przez całe
życie.
Animator projektu
Ewa Krynicka
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Pływak z Sulęcina wygrał 24 godzinny maraton
Marek Gołdon z Sulęcina zwyciężył w VIII Mikołowskim 24 godzinnym maratonie
pływackim. Podczas tego niesamowitego wyczynu pan Marek przepłynął dystans
51 km i 50 m, czym pobił swój własny rekord.
Marek Gołdon na co dzień
mieszka w Sulęcinie, a pracuje
w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp.
Jego wielką życiową pasją jest
pływanie. Specjalizuje się w pływaniu długodystansowym. Pan
Marek w dniach 7-8 kwietnia po
raz kolejny wziął udział w Mikołowskim 24 godzinnym Maratonie Pływackim, który odbył się
na krytej pływalni Aqua Plant w
Mikołowie na Górnym Śląsku. W
imprezie wzięło udział 110 osób.
Maraton rozpoczął się 7 kwietnia o godz. 12.00 i zakończył
dzień później o tej samej porze.
- Walcząc ze swoimi słabościami i
ogromnym zmęczeniem pokonałem dystans, który jest w zasięgu
niewielu osób w naszym kraju.
Mój poprzedni rekord, to dystans
46 km i 600 m ustanowiony w
2016 roku. Do pobicia ustanowionego dotychczas rekordu maratonu pływackiego (51km 500m) za-

brakło mi zaledwie 450 m – mówi
M. Gołdon - Dzięki temu, iż moim
atutem są mocne ramiona maraton pokonałem najszybszą techniką pływacką - kraulem.
Pan Marek pływa od dziecka,
natomiast pływaniem długodystansowym zaraził się na obozie
sportowym w ośrodku AWF Poznań nad jeziorem Chycińskim
(gmina Bledzew). Dalsze szlify w
tym sporcie zdobywał na pływalniach: „Kasztelanka” w Międzyrzeczu, „Słowianka” w Gorzowie
Wlkp., a w sezonie letnim na jeziorach w pobliżu Sulęcina (jez.
Ostrowskie, jez. Buszno, jez. Lubniewsko).
- Przed startem trenowałem pod
okiem Bartosza Wojtala - trenera
i instruktora pływania na pływalni
MOSIR Międzyrzecz w zakresie doskonalenia technik pływania. Jednakże same treningi z pływania to
nie wszystko. Przy tego typu dyscyplinach sportowych potrzebna

jest wytrzymałość fizyczna, elastyczność, siła i zwinność. Dlatego
też biegam, uprawiam gimnastykę, jeżdżę na rowerze, trenuję na
siłowni. Oprócz tego uczestniczę
również w różnorodnych zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych m.in. w pływaniu,
w biegach długodystansowych,
w regatach żeglarskich, nordic
walking oraz w rajdach pieszych
– opowiada M. Gałdon – W tego
typu przedsięwzięciu sportowym
ważne jest również nastawienie,
odporność psychiczna, bezpieczeństwo. Zawsze trzeba liczyć
się z tym, że kryzys może nadejść
w trakcie wielogodzinnego morderczego maratonu w najmniej
oczekiwanym momencie. Zatem
ogromne znaczenie ma wyciszenie, nadanie odpowiedniego
tempa, zwycięstwo nie za wszelką
cenę - podkreśla
- Bardzo ubolewam na tym, iż
Sulęcin w randze miasta powiatowego do tej pory nie posiada
standardowej krytej pływalni. Nie
chodzi mi o wybudowanie kosztownego obiektu wodnego typu
„aqua park”, czy też basenu olimpijskiego, tylko krytego obiektu
dostosowanego również do osób
niepełnosprawnych, składającego się z podstawowego basenu
pływackiego o wym. 25mx12,50m
i basenu rekreacyjno-rehabilitacyjnego oraz brodzika dla dzieci.
Mam jednak ogromną nadzieje,
że w niedalekiej przyszłości kryta
pływalnia powstanie w Sulęcinie,
a mieszkańcy powiatu sulęcińskiego nie będą już musieli dojeżdżać do ościennych powiatów.

10 marca b.r. w Nowej Soli
odbyły się Mistrzostwa
Makroregionu Zachodniego w Karate. W kategorii
Senior -75kg, podopieczny
trenerów senseja Karola
Buksztynowicza i sempaja Radosława Hartmana
- Paweł Mizak uplasował
się na drugiej pozycji,
zdobywając srebrny medal.
Paweł jest uczniem I LO
im. Adama Mickiewicza w
Sulęcinie. Tata Pawła, sempaj Jarosław Mizak również trenuje w Sulęcińskiej
Sekcji Karate i to on rozpalił
w synach pasję do tej sztuki
walki.

Uważam, że taka inwestycja odniosłaby korzyści dla mieszkańców. Pływanie to nie tylko jedna z
najbardziej ogólnorozwojowych,
wszechstronnych i bezpiecznych
dyscyplin sportowych, ale też
forma aktywności fizycznej adresowana do wszystkich osób
– niezależnie od wieku i płci, a
szczególnie do osób którzy mają
problemy przy różnych dolegliwościach związanych z kręgosłupem,
wadami postawy, czy też nadwagą. Rozwija mięśnie ciała, popra-

wia krążenie, hartuje organizm,
koryguje wady postawy. Osoby,
które pływają rzadko się garbią i
mają prostą sylwetkę.
Redakcja Przekroju Lokalnego serdecznie gratuluje panu
Markowi Gałdon sukcesu, który
zalicza sulęcinianina do grona
najwybitniejszych sportowców
naszego miasta. W pełni podzielamy też opinię p. Marka dotyczącą powstania krytej pływalni
w Sulęcinie.
Red.
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul.
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3
Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika,
ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach)

SULĘCIN

Wiosenny turniej szachowy
W sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 24 marca odbył się coroczny wiosenny turniej szachowy
z udziałem dziesięciu, w części debiutujących zawodników, w tego
typu imprezie.
Cztery turniejowe godziny walki na 64 polach z figurami szachowymi, wyłoniły zwycięzców, chociaż w tej rywalizacji, każdy był
czempionem za odwagę stając do turnieju.
W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajął sześcioletni Paweł Karaś, który wygrał wszystkie
partie i nie pozwolił rywalom siebie zdystansować.
Kolejne miejsca zajęli:
II – Daniel Tytus, III- Maciej Gaik, IV – Kamil Karaś, V – Krzysztof Ciećwierz, VI – Natalia Karaś, VII – Miłosz Komorowski, VIII
– Jan Ciećwierz, IX – Wiktor Sztabiński i X
– Wiktora Fiedorowicz.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki, które w imieniu organizatora turnieju Urzędu Miejskiego w Sulęcinie i
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta wręczył Zbigniew Kędziora.
Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w czasie nocnym od poniedziałku do piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego,
w sobotę w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego,
w niedzielę w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
KWIECIEŃ
16.04-22.04- Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
23.04-29.04 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 1
MAJ
30.04-06.05 EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej 4
07.05-13.05 Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16

PRZEKRÓJ POLECA:

Sześcioleni szachista Paweł Karaś nie dał szans żadnemu z rywali
szachowy Janusz Kuśnierz.
Tekst i zdjęcia: Maciek Barden

1% – jak wybrać jedną
z ośmiu tysięcy organizacji
Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego i wybór organizacji pozarządowej, której przekażemy 1% podatku.
Organizacji uprawnionych do otrzymywania
1% jest ponad 8 tysięcy – jak wybrać jedną
z nich?
Z roku na rok rośnie kwota, którą przekazujemy organizacjom pożytku publicznego w
formie 1% - w zeszłym roku było to 660 mln
złotych. Przeciętnie przekazujemy wybranej
organizacji 49 złotych. Rośnie także liczba
przekazujących: obecnie to połowa wszystkich podatników i 60% tych, którzy wykazali
należny podatek do zapłacenia. Jak bardzo
świadomie dokonujemy wyboru organizacji?
Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika,
że wśród przekazujących jest spora grupa
osób, które nie przywiązują specjalnej wagi
do swojego wyboru – co dziesiąty Polak w
ogóle nie pamięta, czy w ogóle skorzystał z
prawa do przekazania 1% podatku na rzecz
OPP. Ponad dwie trzecie podatników przekazujących 1% (68%) nie potrafi wskazać nazwy
organizacji, którą w ten sposób wsparło w
ostatnim roku.
Jak w takim razie przekazywać 1% w sposób świadomy i przemyślany?
Poszukajmy organizacji działających w
okolicy – ich działania często mają realny
wpływ na nasze codzienne życie. W przypadku organizacji działającej „po sąsiedzku”
możemy obserwować, co robi, jakie są efekty
jej działań. A jeśli nam się spodoba – łatwiej
będzie włączyć się w jej działania.

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

PROMOCJA
RABAT 50 %

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ
KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13
phuwegaz@wp.pl

www.wegaz.pl

