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KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

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

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
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95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

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

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

W numerze:

95 755 39 15

STR. 3
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TORZYM / REGION

JUŻ OTWARTE!!!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Czytelnikom 
jak najwięcej radości, rodzinnego nastroju, smacznego jajka 

i refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze
redakcja Przekroju Lokalnego

Pacjenci z chorobami płuc 
znajdą tu pomoc
29 mln zł kosztowała modernizacja i doposażenie Lubuskiego Szpitala Specjali-
stycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. Prace trwały od 2007 
roku. Otwarcie Lubuskiego Centrum Pulmonologii odbyło się 5 kwietnia.

POWIAT SULĘCIŃSKI

Superszybki inter-
net w kolejnych 20 
miejscowościach 
powiatu
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Po ostatnich meczach kwal-
ifikacyjnych do Mistrzostw 
Świata w piłce nożnej w Rosji 
w 2018 r. polska reprezentacja 
awansowała na historyczne 11 
miejsce w rankingu FIFA (było 
to możliwe również dzięki kilku 
porażkom innych drużyn). 
Wyprzedzamy takie tuzy świ-
atowego futbolu jak Włochy 
czy Anglia. Jest się z czego ra-
dować, bo piłka nadal cieszy 
się największą popularnością 
wśród sportów drużynowych 
w Polsce. Niestety, w parze 
za rosnącą pozycją i popular-
nością poszły ceny biletów za 
mecze. Chcieliśmy się wybrać 
ze znajomymi na mecz Pols-
ka – Rumunia na Narodowym 
10 czerwca. Miny nam zrzedły, 
jak zobaczyliśmy jakie koszty 
się z tym wiążą – najtańsze we-
jściówki (daleko za bramkami) 
zaczynają się od 390 zł za os-
obę. Żeby zasiąść na trybunie 
wzdłuż boiska trzeba wyłożyć 
przynajmniej 800 zł (miejsca na 
samej górze trybun) a nawet 
1500 zł (dolne sektory). 

Tymczasem ceny biletów na 
mecz Holandii z Bułgarią lub 
Holandii ze Szwecją zaczynają 
się od 150 zł. Za najtańszą we-
jściówkę na mecz Włochy – Iz-
rael trzeba zapłacić 180 zł. Na 
mecz Izrael – Albania można 
wejść już za 80 zł. Chyba ni-
komu nie trzeba mówić jakie 
są zarobki we Włoszech, Izraelu 
czy Szwecji, a jakie w Polsce. 
Cóż, trzeba za coś opłacić pen-
sje działaczy PZPN, a tobie 
Kowalki i Nowaku popcorn i 
telewizor muszą wystarczyć.

Pomimo szumnych zapow-
iedzi nie zmieniło się za to 
wiele w spółkach skarbu 

państwa. Obecna ekipa rządzą-
ca, jeszcze w czasach opozycji 
krytykowała rozbuchane do 
niewyobrażalnych rozmiarów 
pensje prezesów państwowych 
spółek. Zapowiadano drasty-
czne obniżenie wynagrodzeń 
władz i koniec kolesiostwa. Nie 
wiem czy tak można nazwać 
pensję Wojciecha Jasińskiego 
(prywatnie wierny druh i wielo-
letni towarzysz partyjny Ja-
rosława Kaczyńskiego), prez-
esa Orlenu, który za 2016 rok 
zainkasował 1,7 mln zł pensji 
i 1,6 mln zł premii. Do tego za 
zasiadanie w radzie nadzorczej 
PKO BP wpadło mu do kieszeni 
dodatkowe 100 tys. zł. Średnio 
zarabiał więc w tamtym roku 
„jedyne” 283 tys. zł miesięcznie! 
To kasa na którą Kowalski z min-
imalną krajową musi pracow-
ać prawie 12 lat! Nic bym nie 
powiedział gdyby to była spółka 
prywatna, ale Orlen taką nie jest 
– większość udziałów należy do 
skarbu państwa. Chyba nie tak-
iej sprawiedliwości oczekiwał 
nawet elektorat PiS-u… Jeszcze 
po ostatnich wyborach parlam-
entarnych minister skarbu Daw-
id Jackiewicz zapowiadał cięcie 
pensji prezesów przynajmniej o 
połowę w porównaniu do tych, 
które były wypłacane za rządów 
PO-PSL. Można to jednak uznać 
za kolejną niespełnioną obiet-
nicę, bo Jasiński zarobił w 2016 
tyle samo co jego poprzednik 
Jacek Krawiec w 2014 r.

Ale przynajmniej Jasińskiego 
spokojnie stać na bilety na mec-
ze reprezentacji Polski. Chociaż 
nie zdziwiłbym się jakby dost-
awał darmowe wejściówki do 
loży VIP…

Dostałem kilka dni temu 

anonimowy list do redakcji. Au-
tor objechał Przekrój z góry do 
dołu. Sprawiał wrażenie, jakby 
pozjadał wszystkie rozumy i 
miał monopol na prawdę, cho-
ciaż nie powiem, że niektóre 
kwestie dają do zastanowienia. 
Nie zamierzam jednak odnosić 
się do konkretnych zarzutów, 
bo nie lubię polemizować z 
kimś, kto nie ma odwagi pisać 
z imienia i nazwsika. Listy pod-
pisane praktycznie zawsze 
publikujemy w gazecie (jeżeli 
nikogo nie obrażają itp.)

Na koniec życzę wszystkim 
czytelnikom wielu wspaniałych 
chwil w nadchodzące Świę-
ta Wielkanocne, wytchnienia 
od codzienności i radości ze 
s p o t k a n i a  
z bliskimi.

minął miesiąc

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

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

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

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:

dom nad jeziorem 
Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
mieszkanie Smogóry
działka budowlana Żubrów
dom Bobrówko
działka w Miechowie
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
pół domu w Smogórach
3 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska
mieszkanie ul. Fabryczna

Do wynajęcia:
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy ul. 
Kupiecka 4
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
kompleks handlowy w 
Sulęcinie

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl

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

Pracownik ochrony - mile 
widziane orzeczenie. 

Umowa o pracę. 
Tel. 512 252 876 

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

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

Zatrudnię lub przyjmę na 
staż w zakładzie fryzjer-

skim. Tel. 724 191 394
Niech anioł Cię chroni  

przed złem tego świata,  
a miłość da Ci silę na walkę  

z przeciwnościami losu 

Z okazji 90-urodzin 

Janiny Niźnikowskiej

serdeczne życzenia zdrowia, 
uśmiechu i pogody ducha

przesyłają
wnuki Beata i Tomek

z rodziną

Usługi koparko - ładowarki.
Tel. 608 275 272

Kasa nie dla Kowalskiego...
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

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

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

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

Superszybki internet w kolejnych 20 miejscowościach powiatu

Inwestycja będzie realizo-
wana przez Orange Polska w 
ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa (POPC). Cał-
kowity koszt rozbudowy sieci 
światłowodowej to ponad 4,6 
mln zł, z czego blisko 2 mln to 
środki własne Orange Polska. 

Firma Orange planuje zakoń-
czyć realizację projektu do 31 
sierpnia 2018. Oznacza to, że 
w ciągu najbliższych 17 mie-
sięcy dostarczy nowoczesną 
infrastrukturę, umożliwiającą 
świadczenie zaawansowa-
nych technologicznie usług 
internetowych dla kolejnych 
mieszkańców powiatu – m. in 
w Sulęcinie oraz w miejsco-
wościach: Rychlik, Grochowo, 
Trzemieszno Lubuskie (Sulęcin 
jest pierwszą gminą w Polsce, 
w której wszystkie miejscowo-

7 kwietnia 2017 r. ruszył projekt „Szerokopasmowy Powiat Sulęciński”. Dzięki niemu ponad 1,5 tys. kolejnych gospodarstw domowych  
w 20 miejscowościach powiatu zyska światłowodowy dostęp do Internetu, o prędkości co najmniej 100 Mb/s.  

ści sołeckie będą podłączone 
do superszybkiego Internetu), a 
także w gminie Torzym i w gmi-
nie Słońsk. W ramach projektu 
do superszybkiego Internetu 
podłączone zostaną także 4 pla-
cówki publiczne. 

W czerwcu 2014 r., Orange 
Polska zakończył projekt Szero-
kopasmowe Lubuskie. W jego  
ramach wybudował obejmują-
cą całe województwo, regional-
ną sieć szkieletową o długości 
1418 km. Stanowi ona obecnie 
fundament realizacji projek-
tu dostępowego. 12 węzłów 
tej sieci znajduje się na terenie 
Gminy Sulęcin i już służy jej 
mieszkańcom.

Dzięki zainicjowanej jeszcze 
w ubiegłym roku współpracy z 
samorządem i władzami gminy 
oraz projektowi „Włączmy się”, 

z super szybkiego internetu o 
prędkości 300 Mb/s korzysta 
już ponad 400 gospodarstw do-
mowych będących w zasięgu 
światłowodu na terenie Sulęci-
na oraz 11 okolicznych sołectw 
(Brzeźno, Drogomin, Długo-
szynek, Małuszów, Miechów, 
Ostrów, Trzebów, Trzemeszno 
Lubuskie, Tursk, Wielowieś, Za-
rzyń). Oprócz doprowadzenia 
światłowodu do domów miesz-
kańców, do Światłowodu Oran-
ge podłączono także budynki 
administracji publicznej, służby 
zdrowia, placówki edukacyjne, 
świetlice i lokalnych przedsię-
biorców. Orange Polska sfi-
nansowała całość inwestycji 
z własnych środków, zadbała 
również o włączenie cyfrowe 
lokalnej społeczności organi-
zując cykl bezpłatnych szkoleń 

z usług internetowych. Realiza-
cja projektu „Włączmy się” może 
służyć za przykład modelowej 
współpracy jednostki samorzą-

du terytorialnego i Orange Pol-
ska.

Adam Piotrowski

SULĘCIN  

Rada w komplecie

G. Zjawiński ma 39 lat i od 20 
mieszka w Sulęcinie. Jest żona-
ty i ma dwójkę dzieci. Prowadzi 
własną działalność gospodar-
czą. 

Nowy radny kandydował  

Grzegorz Zjawiński wygrał wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej Sulęcina. W wyborach wzięło udział 
187 osób z 945 uprawnionych (frekwencja 19,79 
proc).

z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Dariusza Ejcharta. Zaufało 
mu 88 wyborców (łącznie star-
towało 4 kandydatów).

Red.
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Bezpłatne porady prawne
Sulęcin - każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca - tel. 511 225 133

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

<< cd. ze s. 1

Przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): wicewojewoda Robert Paluch, Halina Batura-Gabryel (specjalista 
chorób płuc), prezes szpitala Katarzyna Lebiotkowska oraz wiceszef sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

- Budynek szpitala robi wspa-
niałe wrażenie. Do tego świet-
ny personel i piękna okolica. 
To wszystko daje jeszcze więcej 
siły do walki z chorobą – mówi 
pani Anna, jedna z pacjentek.

Lubuski Szpital Specjali-
styczny Pulmonologiczno-
-Kardiologiczny w Torzymiu 
sp. z o.o. tradycjami leczni-
czymi sięga początku dwu-
dziestego wieku. Usytuowa-
nie pośród lasów i obecny 
tu mikroklimat rzeki Ilanki, 
stwarzają doskonałe warunki 
do leczenia schorzeń pulmo-
nologicznych oraz kardiolo-
gicznych. Z uwagi na specyfi-
kę prowadzonej działalności, 
szpital w Torzymiu jest wio-
dącą jednostką w wojewódz-
twie lubuskim, zajmującą się 
kompleksową diagnostyką i 
leczeniem schorzeń pulmo-
nologicznych, a w ramach 
tworzonej „sieci szpitali” bę-
dzie jedynym szpitalem pul-
monologicznym w naszym 
regionie. Z tego powodu, na 
bazie tutejszego szpitala zo-
stało utworzone Lubuskie 
Centrum Pulmonologii, spe-
cjalizujące się w komplek-
sowym diagnozowaniu i le-

czeniu większości schorzeń z 
zakresu chorób płuc, w tym 
nowotworów płuc. Moderni-
zacja szpitala wzmocniła pla-
cówkę w zakresie komplek-
sowej usługi nastawionej nie 
tylko na wczesne wykrywa-
nie, diagnozowanie i leczenie 
chorób płuc, ale również kom-
pleksowej rehabilitacji pul-
monologicznej, jedynej tego 
rodzaju w naszym wojewódz-
twie. Centrum dysponuje no-
woczesną bazą diagnostycz-
ną, leczniczą i rehabilitacyjną. 
Dzięki stworzonej szerokiej 
bazie leczniczej poprawi się 
dostęp do świadczeń me-
dycznych zarówno stacjonar-
nych, jak i ambulatoryjnych, 
a także do specjalistycznej 
diagnostyki w zakresie wcze-
snego wykrywania raka płuc 
– choroby nowotworowej, na 
którą każdego roku umiera 
najwięcej mieszkańców woje-
wództwa lubuskiego.

W Lubuskim Centrum Pul-
monologii jest miejsce dla 101 
pacjentów z chorobami płuc. 
Do niedawna szpital funk-
cjonował w kilku obiektach 
rozlokowanych na znacznym 
terenie. To zwiększało kosz-
ty funkcjonowania placówki 
i wiązało się z koniecznością 

transportowania pacjentów 
na badania. Dzięki rozbudo-
wie i modernizacji głównego 
budynku oddziały i pracow-
nie diagnostyczne (m.in. rent-
gen, tomograf komputerowy, 
spirometria) znalazły się w 
jednym budynku. 

Prace związane z moderni-
zacją szpitala trwały prawie 
10 lat. Wraz z doposażeniem 
placówki kosztowały blisko 29 
mln. zł. Inwestycja sfinanso-
wana została ze środków wła-
snych Szpitala, z bankowego 
kredytu inwestycyjnego oraz 
ze środków zewnętrznych, 
w szczególności z pieniędzy 
unijnych i dotacji Marszałka 
Województwa.

Pacjenci z chorobami płuc 
znajdą tu pomoc

Konkurs „Mam Talent” polega 
na przedstawieniu swoich umie-
jętności. Uczniowie mają do wy-
boru cztery kategorie: śpiew, 
taniec, gra na instrumencie 
oraz inne talenty np. nietypowe 
umiejętności. 

Konkurs jest ogłaszany z przy-
najmniej miesięcznym wyprze-
dzeniem, w świetlicy szkolnej 
prowadzona jest rekrutacja. 
Uczestnikom pomagali p.  M. 
Dybka, p. J. Chajec oraz p. M. 
Wojnarowski. Przygotowanie 
tej imprezy, to także wyzwa-
nie dla samorządu szkolnego. 
Uczniowie przygotowują plaka-
ty, zachęcają innych do wystę-
pów, sami występują, pomagają 
przygotować salę, uczestniczą 
w pracach komisji. 

W tym roku w „Mam Talent” 
wystąpiło blisko 50  uczestni-
ków. Występy były oryginal-
ne, uczestnicy nagradzani byli 
gromkimi brawami, nawet ko-
misja często biła brawa na sto-
jąco.

Wyniki konkursu przedstawia-
ją się następująco:

W kategorii śpiew:
1. Miejsce ex aequo Kamil 

Biały, Zuzia Matkowska i 
Natalia Adamczyk

2. Miejsce Zosia Iwanowska
3.  Miejsce Kornelia Iwań-

SŁONSK

Mam Talent 
w ZS w Słońsku
W marcu uczniowie Zespołu Szkół w Słońsku po raz 
kolejny zaprezentowali swoje zdolności przed licznie 
zgromadzoną publicznością szkolną.

czyk
W kategorii taniec:

1. Miejsce ex aequo Domini-
ka Matyszczak i Weronika 
Kukulska, Nikola Warda-
wa, Wiktoria Matyszczak, 
Melania Wardawa i Oliwia 
Żołyńska

2. Miejsce Ada Malinowska
3. Miejsce Lena Klemento-

wicz, Ania Forgacz i Lena 
Kozdrowska

W kategorii gra na instrumen-
tach:

1. Miejsce Grzegorz Muszy-
faga i Karol Musztyfaga

2. Miejsce Nikola Wardawa
3. Miejsce Oskar Nawrot

W kategorii inne talenty:
1. Miejsce Łukasz Jakowczuk 

– występ z piłką koszykową
W tym roku nagrodę publiczno-
ści otrzymała Agata Kamieniak 
za wykonanie piosenki z bajki 
Vaina.
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
medale pamiątkowe, a zwycięz-
cy puchary.
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania p. Tadeuszo-
wi Matkowskiemu za ufundo-
wanie nagród.

Małgorzata Dybka
Opiekun Samorządu Szkolnego i 

Samorządu Świetlicy
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

800

-

2000

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

REGION

Wojewódzki Zjazd Strażaków-Ochotników
IV Zjazd Oddziału Wojewódz-

kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej Województwa Lu-
buskiego odbył się w Zielonej 
Górze, 1 kwietnia 2017 r. Uczest-
niczyli w nim wybrani delegaci 
na Zjazdach Powiatowych ZOSP 
RP, przedstawiciele oraz zapro-
szeni goście. Zjazd poprzedzony 
był uroczystą Mszą św. w zielo-
nogórskiej konkatedrze p.w. św. 
Jadwigi Śląskiej, celebrowanej 
m.in. przez kapelanów woje-
wódzkich PSP i OSP (ks. Prze-
mysław Kaminiarz, ks. Dariusz 
Glama)

Przybyłych przywitał dh 
Edward Fedko, prezes ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze. 
Wśród obecnych był m.in. dh 
Waldemar Pawlak, prezes ZG 
ZOSP RPWśród licznych pocztów 
sztandarowych był takowy z OSP 
Trzebów. Z powiatu sulęcińskie-
go w zjeździe udział wzięli: dele-
gaci – dh Maciej Szykuła (OSP 
Miechów), dh Jarosław Borow-
ski-Beszta (OSP Gądów Wielki), 
dh Krystian Koszela (OSP Lub-
niewice), dh Adam Majewicz 
(OSP Kołczyn); weterani – dh 
Grzegorz Bertasz (OSP Trze-
meszno), dh Roman Krzemiński 
(OSP Miechów); MDOP OSP – dh 
Wiktoria Tymczyn (OSP Trze-
meszno), przedstawiciele – dh 
Tomasz Prozorowicz – prezes 
ZOP ZOSP RP w Sulęcinie, dh 
Stanisław Chabza i st. kpt. Wal-
demar Konieczny - p.o. Komen-
dant Powiatowy PSP w Sulęcinie.

Wybrano przewodniczącego 
(dh Helena Sagasz), prezydium 
(po raz pierwszy zasiadł w nim 
dh Miłosz Mesjasz z MDP OSP 
Iłowa Żagańska, finalista krajowy 
OTWP 2016). Po przyjęciu po-
rządku i regulaminu obrad wy-
brano komisje zjazdowe.

Wręczono odznaczenia kor-
poracyjne (Złoty Znak Związku, 
Medal Honorowy im. B. Chomi-

cza, Złote, Srebrne Medale Za-
służony dla Pożarnictwa) i inne 
(Odznaka Honorowa Za Zasługi 
dla Województwa Lubuskiego, 
Odznaka Honorowa Zasłużony 
dla Zielonej Góry, Odznaka Ho-
norowa PCK) oraz statuetki  „W 
podziękowaniu za społeczną 
służbę” weteranom (otrzymali je 
m.in. Grzegorz Bertasz i Roman 
Krzemiński), Te ostatnie wręczał 
dh W. Pawlak.

Sprawozdanie prezesa Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
ZOPS RP, wsparte pokazem mul-
timedialnym doskonale zobra-
zowało osiągnięcia lubuskich 
druhów-ochotników w kadencji 
2012-2017.  Istotnym akcentem 
pamięci było przedstawienie na 
ekranie tych, którzy odeszli z sze-
regów OSP. Ich pamięć uczczono 
chwilą ciszy. 

Po przedstawieniu sprawoz-
dań Komisji Rewizyjnej oraz 
Sądu Honorowego, głos zabrał 
st. bryg. Sławomir Klusek – Lu-
buski Komendant Wojewódzki 
PSP. Były również wystąpienia 
m.in. wicewojewody, wicemar-
szałka województwa, delegacji 
z Czech. Obecni z wielką uwagą 
wysłuchali wystąpienia dh W. 
Pawlaka, który nakreślił kierunek 
dalszego działania związku w 
obecnej sytuacji na scenie poli-
tycznej w kraju.

Delegaci wybrali nowy Za-

rząd Oddziału Wojewódzkiego 
(prezesem został wybrany dh 
Edward Fedko) oraz Komisję 
Rewizyjną i skład Sądu Honoro-
wego. Wybrano również delega-
tów na IV Krajowy Zjazd Związku 
OSP RP. Sprawozdanie Komisji 
Uchwał i Wniosków oraz podję-
cie uchwał zwieńczyło obrady.

Zjazdowi, w kuluarach towa-
rzyszył pokaz umundurowania 
specjalistycznego, hełmów bo-
jowych i paradnych, ratownicze-
go sprzętu hydraulicznego  oraz 
Grupy Poszukiwawczo-Ratunko-
wej OSP „Jarogniewice” w Zielo-
nej Górze oczywiście z wyszkolo-
nymi psami.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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W imieniu Stowarzyszenia 
Sportowego Miejski Klub Sporto-
wy Stal w Sulęcinie, umowę na re-
alizacji zadań podpisali: wicepre-
zes Zarządu Alicja Kaczmarek 
oraz sekretarz Zarządu Wojciech 
Rosiński. Z ramienia Stowarzy-
szenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Sulęcinie umowę na re-
alizację zadań wspieranie aktyw-
ności osób starszych podpisali: 
Jolanta Stępień-Bławat oraz 
skarbnik Stowarzyszenia Bożena 
Woźniakowska.

Umowę na popularyzację 
lekkiej atletyki w środowisku 
miejskim w Sulęcinie w imieniu 
Międzyszkolnego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Postomia Sulęcin-Kołczyn 
podpisali: prezes Klubu Euge-
niusz Sembratowicz oraz wice-
prezes Ireneusz Góra. 

W imieniu Stowarzyszenia 
Sportowego Parafialna Akade-
mia Piłkarska BOSKO w Sulęcinie, 
umowę na popularyzację piłki 

nożnej wśród dzieci podpisa-
li: prezes Stowarzyszenia Woj-
ciech Lencewicz oraz wicepre-
zes Wojciech Antczak. Umowę 
na popularyzację piłki nożnej 
w środowisku na terenie sołec-
twa Długoszyn w imieniu Klubu 
Sportowego Orkan w Długoszy-
nie podpisali: prezes Klubu Rafał 
Dec oraz sekretarz Klubu Sylwe-
ster Jaruga.

Podobne umowy podpisano 

również z Sulęcińskim Towa-
rzystwem Siatkarskim „Olimpia” 
w Sulęcinie reprezentowanym 
przez prezesa Stanisława Sza-
blewskiego oraz członka Za-
rządu Roberta Kołodnickie-
go i Klubem Sportowym Znicz  
z Trzemeszna, w którego imieniu 
umowę podpisali prezes Klubu 
Jerzy Koza oraz skarbnik i trener 
Michał Kmak.

Maciek Barden  

SULĘCIN

Umowy podpisane

Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

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

W ostatniej dekadzie marca burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz skarbnik gmi-
ny Joanna Pakulska podpisali umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych  
w zakresie popularyzacji piłki nożnej oraz działalności wspierania aktywności osób 
starszych.
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ROZMOWA PRZEKROJU

Praca w szeregach ZHP daje wiele satysfakcji
Jak długo druhna jest 

związana z ZHP? 
Z ZHP jestem związana 

odkąd pamiętam, ale może 
zacznę od początku. Uro-
dziłam się w Sulęcinie. Lata 
dzieciństwa spędziłam we 
wsi Złotnik w gminie Żary, 
gdzie pracę jako nauczyciel, 
a później kierownik szkoły 
otrzymał mój tata. Do har-
cerstwa wstąpiłam w 1990 
r. do Gromady Zuchowej 
„Włóczykije” w Złotniku 
(drużynowa dh Jadwiga 
Muńko). Później byłam w 
szeregach 40 DH KORCZAKI 
także w tej wsi (drużynowy 
hm Marcin Wocal). Przyrze-
czenie harcerskie złożyłam 
w 1996 r. w Złotniku. Począt-
kowe lata harcerskich przy-
gód związane były z dzia-
łalnością drużyny w tym np. 
sprzątaniem miejscowego 
cmentarza, biwakach, raj-
dach, biegach na orientację 
oraz na wyjazdach na kursy i 
zimowiska do Świbnej. Świb-
na to urokliwe miejsce gdzie 

Z dh Katarzyną Pawlik, jedną z organizatorek harcerskiej działalności w Sulęcinie rozmawia Lech Malinowski.

harcerze chętnie przyjeżdża-
li. Gdy zostałam uczennicą 
żarskiego Liceum Ogólno-
kształcącego w 1998 r. wstą-
piłam do 7 DSH „ENIGMA” 
w Żarach (drużynowy pwd. 
Adam Biegański). Z tą dru-
żyną wiążą się wyprawy w 
najróżniejsze zakątki Pol-
ski w tym m. in. Warszawa, 
Gniezno, Kraków, Łukęcin. 
Rok później założyłam Gro-
madę Zuchową „Przyjaciele 
Zielonego Lasu” w Złotni-
ku. Po kursie drużynowych 
(2000) w Świbnej razem z 

zuchami przeformowałam 
się i reaktywowałam 40 DH 
KORCZAKI i zostałam jej 
drużynową. W 2001 roku 
Złożyłam Zobowiązanie In-
struktorskie w Krakowie. Od 
tego roku wspomagałam 
kształcenie w hufcu Żary 
pod czujnym okiem dh Kry-
styny i Mirosława Zengiel 
oraz dh Wojciecha Hercika. 
To od nich wyniosłam pod-
stawy kształcenia, oni mnie 
dużo nauczyli, dzięki nim 
oraz innym instruktorom 
Hufca Żary jestem tym, kim 
jestem i przekazuję swoją 
wiedze i umiejętności innym 
członkom ZHP. W 2002 r. 
zostałam członkinią Kręgu 
Instruktorskiego „ŁEMKEM”. 
Przewodniczącym Kręgu był 
wtedy pwd. Marcin Tur. Krąg 
powstał z byłych członków 7 
DSH „Enigma” oraz przyja-
ciół. Przyjaźnie z tego okresu 
ciągną się po dziś dzień. W 
latach 2003 - 2008 studio-
wałam na Uniwersytecie 
Zielonogórskim i dalej pro-

wadziłam 40 DH KORCZAKI. 
Dodatkowo byłam człon-
kinią 21 DSH „BÓR” w Trze-
bielu. W 2006 roku zostałam 
Szefową Referatu  Starszo-
harcerskiego Chorągwi Zie-
mi Lubuskiej. W tym samym 
roku zostałam Członkiem 
Rady Chorągwi. W 2006 r. 
wyjechałam na Kurs Kadry 
Kształcącej na Głodówkę 
(Tatry) gdzie poznałam fan-
tastycznych ludzi zajmują-
cych się kształceniem z całej 
Polski, a przede wszystkim 
szefa tegoż szkolenia hm. 
Grzegorza Całka. W tym 
samym rokuzdobyłam 
Brązową Odznakę Kadry 
Kształcącej, co tylko było po-
twierdzeniem moich umie-
jętności kształceniowych. W 
2007 r. zostałam członkiem 
KH ZHP Żary ds. kształcenia. 

Podczas ostatniego roku 
studiów podjęłam pracę w 
Alternatywnej Formie Edu-
kacji Przedszkolnej w Złotni-
ku.  Po skończeniu projektu 
zostałam zatrudniona jako 
nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Złotniku. Pracując 
dalej prowadziłam drużynę, 
która z roku na rok się roz-
rastała. W latach 2008-2011 
piastowałam funkcję szefa 
zespołu kształcenia przy 
Hufcu Żary. W 2011 zdoby-
łam stopień Harcmistrza i 
zostałam członkinią Cho-
rągwianej Komisji Stopni 
Instruktorskiej w której pra-
cuje po dziś dzień. Pracę z 
drużyną prowadzoną przez 
11 lat kończę w roku 2011 
kiedy to zmieniam miejsce 
zamieszkania i wyprowa-
dzam się do Sulęcina. Ciężko 

było się rozstać, ale czego 
się nie robi dla ukochane-
go mężczyzny. W Sulęcinie 
podjęłam pracę jako na-
uczycielka w Przedszkolu nr 
2 im. Małych Odkrywców. 
Przechodzę z Hufca Żary do 
Hufca Sulęcin. W Hufcu Sulę-
cin zostaję zastępcą Komen-
danta Hufca ds. Programo-
wych. Doświadczenie, które 
zdobyłam pracując w Hufcu 
Żary, w Chorągwi Ziemi Lu-
buskiej przydaje się w pracy 
w nowym Hufcu. Od razu 
biorę się do nadrabiania 
zaległości kształceniowych. 
Systematycznie organizuję 
wraz z Zespołem Kształcenia 
różnorodne formy kształce-
niowe tj. Kursy Przewodni-
kowskie, Kurs Drużynowych 
Harcerskich, Kursy Małej Ka-

POWIAT SULĘCIŃSKI

Wyśpiewali nagrody i nominacje
6 kwietnia na scenie Su-

lęcińskiego Ośrodka Kul-
tury odbyły się eliminacje 
Lubuskiego Festiwalu Pio-
senki Pro Arte. Organizato-
rem był SOK we współpra-
cy z Regionalnym Centrum 
Animacji Kultury z Zielonej 
Góry. Etap miał głównie 
za zadanie kwalifikacje do 
przeglądu wojewódzkiego. 

Na scenie zaprezentowa-
ło się 29 wykonawców w 
czterech kategoriach wie-
kowych, którzy podeszli do 
konkursu z pełnym zaanga-
żowaniem i pasją.

Jury w składzie Diana 
Chajec, Katarzyna Gar-
dziejewska i Przemysław 

Puchalski po naradzie na-
grodziło następujące oso-
by.

Wyróżnienia  
kategoria: roczniki 2004-

2006 oraz 2007-2010
1) Paulina Gąsiorek
2) Julia Koziura
kategoria: roczniki 1992-

2000 oraz 2001-2003
1) Adrianna Szejdurska
2) Aleksandra Timush
Nagrody główne
muzyczne upominki 

(SOK) wraz z nominacjami 
do przeglądu wojewódz-
kiego:

(kategoria: roczniki 2004-
2006 oraz 2007-2010)

1) Oliwia Niekrasz

2) Maria Martin
(kategoria: roczniki 1992-

2000 oraz 2001-2003)
1) Aleksandra Skrzyp-

czak
Red., foto: SOK Sulęcin
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Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

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

DREWNO KOMINKOWE

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

Obchodzili Dzień Kobiet
SULĘCIN 

Członkowie Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Sulęcinie, 
spotkali się na uroczystości z 
okazji Dnia Kobiet. Spotkaniu 
przewodniczył prezes Tadeusz 
Kazimierczak, który przesłał z 
tej okazji wszystkim emeryto-

wanym paniom życzenia. Do 
życzeń przyłączyli się również 
zaproszeni goście. W imieniu 
Burmistrza, życzenia złożyła za-
stępczyni Iwona Walczak, a w 
imieniu nauczycieli Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Sulęcinie, przewodni-

czący Zbigniew Dauksza. Pod-
czas spotkania prezes Tadeusz 
Kazimierczak przedstawił zebra-
nym sprawy i zadania bieżące.

Maciek Barden

dry, Warsztaty dla Rad Drużyn. W 
2013 r. założyłam 8 Gromadę Zu-
chową „Mądre Ptaki”. Ta gromada 
tak się rozrosła, że rok później zo-
staje podzielona na 8 GZ „Mądre 
Ptaki” i 6 GZ „Czerwone Jedynecz-
ki”. Zostaję też w 2013 r. przewod-
niczącą Hufcowej Komisji Kształ-
cenia. W 2014 r. zostałam na czas 
określony Przewodniczącą Hufco-
wej Komisji Stopni Instruktorskich. 
Obie sprawuję do dziś. Organizuję 
liczne formy kształcenia - kształ-
cąc małą kadrę, przewodników 
i drużynowych. Za swoją pracę 
zostałam odznaczona w 2007 r. 
Brązowym Krzyżem za zasługi dla 
ZHP, w 2011 r. Służbą Dziecka, w 
2014  Architektem Dziecięcych 
Marzeń oraz w 2015 r. Srebrnym 
Krzyżem za zasługi dla ZHP. 

Najsympatyczniejszy okres ...
Chyba każdy rok z tych 27 lat 

mojej harcerskiej pracy przynosił 
coś sympatycznego. Ale jest kil-
ka takich zdarzeń, które utkwiło 
mi w pamięci szczególnie. Złoże-
nie Przyrzeczenia Harcerskiego. 
Założenie Gromady Zuchowej, 
pierwszy obóz w Łukęcinie w 2000 
r. (pełniłam funkcje przybocznej 
w ramach Kursu Drużynowych 
na podobozie zuchowym), mój 
pierwszy Zlot Harcerstwa Pol-
skiego w Bednarach k/Gniezna 
(2000). Wspaniałe przeżycie gdzie 
miałam styczność ze skautami z 
różnych zakątków świata, z inny-
mi harcerzami z całej polski oraz 
z historią Polski, tak bliską memu 
sercu. I tu właśnie poznałam mo-
jego przyszłego męża chociaż 
jeszcze o tym nie wiedziałam. Rok 
2001 - Prowadzenie zajęć po raz 
pierwszy na Kursie Drużynowych. 
Przeżycie, które pamiętam do dziś 
i te nerwy, które temu towarzyszy-
ły. Ale pierwsze koty za płoty, jak 
to mówią. W tym też roku podczas 
Zimowiska w Krakowie złożyłam 
Zobowiązanie Instruktorskie. Ko-
lejne kursy, podjęcie pracy w Huf-
cu Sulęcin, założenie wspomnia-
nej 8 GZ cztery lata temu.

Sukces w pracy z młodzieżą, 
ewentualne porażki lub przej-
ściowe kłopoty...

Sukcesem na pewno jest to, 
że dziewczyny, które dorastały 
pod moimi skrzydłami w 40 DH 
KORCZAKI wyrosły na wspaniałe 
kobiety. Niektóre mają już dzieci 
i mężów, inne realizują się fanta-
stycznie jako strażaczki w OSP w 
Złotniku. Druhna, która kończyła 
Kurs Drużynowych pod moim kie-
rownictwem jest teraz moim Ko-
mendantem Hufca Sulęcin. Sukce-
sem jest prowadzenie drużyny w 
Hufcu Żary przez 12 lat a w Hufcu 
Sulęcin prowadzenie Gromady 
przez 4 lata i patrzenie jak moje 
przyboczne się przy mnie rozwi-
jają. Porażki nie powiem też się 
zdarzały i zdarzają cały czas ale 
gdzie ich nie ma jak się pracuje z 
tyloma ludźmi i robi się tyle rzeczy. 
Jestem zwolenniczką pielęgnowa-
nia tradycji i bardzo dużo czerpię 

ze spotkań z naszymi Seniorami 
harcerskim. To naprawdę są lu-
dzie, którzy mają niezwykłą wie-
dzę, doświadczenia, przygody i nie 
szczędzą pomocy. Wystarczy tylko 
ich doświadczenia dostosować do 
teraźniejszych czasów, wdrożyć w 
ruch dzisiejsze regulaminy, przepi-
sy prawne, dodać trochę techniki, 
której kiedyś nie było, trochę wy-
obraźni, wsparcia ze strony Przy-
jaciół i mamy gotowy przepis jak 
zarazić dzieci i młodzież harcer-
skim światem.

Cieszyć się należy, że wspania-
le tradycje harcerstwa na ziemi 
sulęcińskiej są kontynuowane. 
A wszystko rozpoczęło się 1 paź-
dziernika 1945 r. od zbiórki pro-
wadzonej przez dh Genowefę 
Szejdurską-Żelechowską, ale to 
osobna, jakże długa i pasjonują-
ca historia, do której niewątpli-
wie powrócę.

Rozmawiał L. Malinowski, foto. z 
archiwum Katarzyny Pawlik

POWIAT SULĘCIŃSKI

Wyśpiewali nagrody i nominacje
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Dla holenderskiego pracodawcy poszukuję kobiet do pracy 
przy układaniu bukietów.

Praca całkowicie legalna, bez żadnych pośredników 
i bez ukrytych kosztów (jak to w zwyczaju mają 
wyspecjalizowane biura pośrednictwa pracy).

Stawka godzinowa - 7,5 euro netto na godzinę. Zakwate-
rowanie bezpłatne na terenie gospodarstwa. 

Duża ilość nadgodzin.
Praca na około 6-8 tygodni, rozpoczęcie pracy początek 

lub w okolicach połowy maja. 
Jedyny wymóg pracodawcy – rzetelna i sumienna praca. 

Nie ma wymogu doświadczenia. Nie ma wymogu posługi-
wania się językiem obcym (choć jest to mile widziane. 

Miejsce pracy to prowincja - Zeeland, 
miejscowość-Kruiningen

CV plus zdjęcie i numer telefonu proszę przesyłać  
pod adres email: slonyjeden@gmail.com 

ewentualne pytania proszę kierować na numer tel.: 
+48798420392

NAJWIĘKSZE PLUSY: w krótkim czasie można dobrze zaro-
bić, sympatyczni ludzie i fajna atmosfera :)

PRACA SEZONOWA PRZY KWIATACH DLA KOBIET 
w Holandii

 

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

tel. 724 191 394
Pon. 900 - 1500, wt - pt 1000 - 1800

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

Zorganizowana grupa prz-
estępcza działała od lutego 
2015 do lutego 2016. Nieuczci-
wi handlarze wprowadzali na na 
obszar Polski produktu ropopo-
chodnego (oleju smarowego) z 
terenu Niemiec oraz Belgii. Aby 
uniknąć konieczności zapłaty 
podatku VAT i akcyzy, formal-
nie produkt dostarczany był do 
innych krajów unijnych. W rzec-
zywistości jednak dystrybuowa-
no go do wielu stacji paliw, 
gdzie był wykorzystywany jako 
olej napędowy i pod tą nazwą 
sprzedawany do odbiorców 
detalicznych. Proceder polegał 
zatem na legalizowaniu i prze-
klasyfikowaniu na fakturach 
produktu ropopochodnego 
innego niż olej napędowy, aby 
jako olej napędowy mógł trafić 
na rynek.

Grupa przestępcza utworzyła 
kilkanaście podmiotów gospo-
darczych (także poza granica-

Wyłudzili 26 mln podatku VAT
REGION

mi kraju) powiązanych ze sobą 
kapitałowo i osobowo, które 
wykorzystywane były do naby-
wania, sprowadzania, transpor-
tu i sprzedaży otrzymywanego 
przez sprawców produktu. W 
oparciu o zebrane dowody śled-
czy ustalili, że skarb państwa 
mógł być uszczuplony (podatek 
akcyzowy, opłata paliwowa, po-
datek VAT) o niespełna 26 mln 

zł. Dotychczas zabezpieczono 
mienie na kwotę 3 mln i 300 tys. 
zł. 

Sprawa ma charakter rozwo-
jowy i prowadzona jest pod na-
dzorem Prokuratury Regional-
nej w Szczecinie.

Adam Piotrowski

Służby Administracji Celno - Skarbowej i CBŚ z Gorzowa Wlkp. rozbiły grupę kolejną prz-
estępczą. Procederem zajmowało się kilkanaście podmiotów gospodarczych z terenu 
województwa lubuskiego oraz z zagranicy. Przestępcy legalizowali i przeklasyfikowy-
wali na fakturach olej, który oficjalnie miał być smarowym, a docelowo sprzedawany 
był na stacjach jako napędowy.

SULĘCIN 

Trzecioklasiści o Sulęcinie
W Szkole Podstawowej im. Pol-

skich Olimpijczyków w Sulęcinie, 
odbył się konkurs „Moje miasto 
to Sulęcin”. W konkursie wzięło 
udział osiem drużyn z klas trze-
cich, które musiały wykazać się 
wiedzą na temat historii, miejsc, 
zabytków, ulic i znajomością to-
pografii miasta. Rozegrano sześć 
konkurencji, wśród których zna-
lazły się krzyżówki, składanie ha-
seł, skojarzenia, zestawy pytań, 
prezentacja wykonanej reklamy 

miasta i układanie fotograficz-
nych puzzli. 

Konkurs w podobnej formie 
organizowany jest w szkole od 
wielu lat, którego głównym ce-
lem jest patriotyczny akcent 
regionalny, jak również umożli-
wienie dzieciom zapoznania się 
z walorami oraz historią miasta i 
jego okolic. 

Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy za udział w konkursie, 
drobne upominki oraz słodycze, 

które wręczył uczestnikom kon-
kursy dyrektor szkoły Sławomir 
Słonik.

Konkurs został przygotowany 
i prowadzony przez Stellę Lis i 
Agnieszkę Skorupską oraz oce-
niany przez jury w składzie: Ma-
rina Wróżbit, Wioletta Makow-
ska i Monika Kołodnicka. 

Więcej na stronie www.sulecin.
pl

Maciek Barden

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
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Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą 
Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku 

KASJERA
Miejsce pracy: Plac Poboru Opłat Tarnawa, Stacja Poboru Opłat Torzym (woj. lubuskie)

Zakres obowiązków:
	 pobór opłaty za przejazd Autostradą A2 w wysokości określonej w obowiązującym 

cenniku,
	 klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

Autostradzie A2,
	 rozliczanie zrealizowanego utargu.

Wymagania:
	 wykształcenie średnie, ewentualnie zawodowe,
	 doświadczenie w pracy związanej z obsługą klientów, 
	 wysoka kultura osobista
	 umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
	 gotowość do pracy zmianowej, w tym nocnej.

Podstawa zatrudnienia: umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu 

Oferujemy:  
	 zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
	 dobre warunki wynagrodzenia,
	 prywatną opiekę lekarską,
	 bogate świadczenia socjalne - dofinansowanie wypoczynku (gruszka), 

dofinansowanie kosztu kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony 
świąteczne, zapomogi, dofinansowanie kart MultiSport),

	 pracowniczy program emerytalny,
	 przyjazne środowisko pracy.

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

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

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

SULĘCIN  Pod patronatem Przekroju

Dzień Ziemi w CZG-12

Każdy z nas pozostawia codziennie po sobie 
worek śmieci, ale niewielu z nas zastanawia się 
czy można ich ilość ograniczyć? Nie wszystkie 
śmieci to bezużyteczne opakowania – więk-
szość z nich to cenne surowce wtórne które 
można ponownie przetworzyć. Przetwarza-
jąc opakowania wpływamy na zmniejszenie 
zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, 
zmniejszamy zużycie wody, energii i surow-
ców naturalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej zapraszamy 22 kwietnia do ZUOK w 
Długoszynie.

Podczas Dnia Ziemi w CZG-12 będzie pre-
zentowana Mobilna Ścieżka Edukacji ENERIS, 
której myśl przewodnia to: REDUKUJ – swój 
wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo 
surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ 
– to, czego nie da się już użyć jako surowca 
wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kom-
post, energię lub ciepło.

Wybierasz się 22 kwietnia do CZG-12 ? Ogra-
nicz swój wpływ na środowisko:

Jesteś z Sulęcina lub okolic  - wybierz rower 
zamiast samochodu, lub przyjedź autobusem. 

Weź ze sobą kubek i pojemnik na żywność 
oraz sztućce – to lepsze rozwiązanie niż użycie 
jednorazowego kubeczka i talerza.

22 kwietnia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Dłu-
goszynie odbędzie się Piknik Ekologiczny Dzień Ziemi. To okazja, by każdy z 
nas zastanowił się przez chwilę nad swoim wpływem na środowisko.

Do 21 kwietnia organizatorzy zachęcają 
mieszkańców gmin: Sulęcin, Ośno Lubuskie, 
Lubniewice i Łagów do przywożenia odpadów 
do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH w Długoszynie. W zamian za 
oddane odpady podczas Pikniku Ekologicz-
nego Dzień Ziemi w CZG-12 (22 kwietnia br.) 
można będzie otrzymać sadzonkę.

Więcej informacji na www.czg12.pl
Red.
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SULĘCIN  

Miód z rodowodem
W wydanym, przez Urząd 

Marszałkowski w Zielonej Gó-
rze, bogatym w zawartość jak i 
objętość folderze „Kraina wina 
i miodu” w rozdziale „Lubuskie 
słodkości” wiele miejsca zajmu-
je sulęcińskie Gospodarstwo 
Pszczelarskie „Dutkowiak”. Nie 
jest to dziwne, bowiem jest to 
największa zawodowa pasieka 
w Polsce zachodniej, aczkolwiek 
obok domu i pomieszczeń cią-
gu magazynowo-produkcyjnym 
pasieka wygląda na mniej liczną. 
Blisko 2000 pszczelich rodzin w 
ubiegłym roku wyprodukowało 
około 70 ton miodów: akacjo-
wego, gryczanego, lipowego, 
lipowo-bławatkowego, nektaro-
wo-spadziowego, mniszkowego, 
rzepakowego, wrzosowego, łą-
kowego oraz spadziowego. Licz-
by szokują, ale do takich efektów 
Iwona i Remigiusz Dutkowia-
kowie doszli własną, solidną pra-
cą, Zaczynali skromnie w 1982 r. 
od pasieki z 6 uli. Rok później ro-
dzin pszczeli było 30, a na prze-
łomie wieku  700. Gospodarstwo 
stale było rozbudowywane i 
modernizowane. Brak przemysłu 
stworzył tutaj dogodne warunki 
przyrodnicze (rozległe lasy i łąki) 
do pozyskania miodu. Wspo-
mniany miód z nadrzecznych łąk 
powstały z pracy pszczół na ga-
tunkach różnorodnych, rzadkich 
i chronionych roślin jest ekolo-
gicznym produktem o niepowta-
rzalnym smaku.

- Zajmujemy się również pro-
dukcją matek pszczelich w oparciu 
o ogólnopolski program hodowli 
zatwierdzony przez Krajowe Cen-
trum Hodowli Zwierząt. Pasieka 
w związku z tym jest dodatkowo 
nadzorowana przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. Hodowane 
matki są oceniane i selekcjono-
wane – mówi Remigiusz Dut-

kowiak. - Nie bez znaczenia jest 
łagodność i zdrowotność pszczół. 
Dobra matka jest gwarancją wła-
ściwego rozwoju rodziny pszcze-
lej, nastroju roboczego w ulu i 
wysokiej wydajności miodu z ula. 
W sprzedaży mamy małe pszczele 
rodziny zwane odkładami. W tej 
chwili istotnym problemem jest 
znalezienie bezpiecznego miejsca 
na ustawienie uli. Mam na myśli 
zabezpieczenie ich przed wanda-
lami, ale również dobranie pod 
względem pożytkowym. Nauko-
wo udowodnione jest, że pszczoła 
na rzepaku daje o 20% większy 
zbiór tej rośliny. Ostatnio oszaco-
wano ogólną wartość zapylania 
na 3 miliardy zł w skali kraju. Jak 
widać pszczoła w rolnictwie ma 
ogromne znaczenie, chociaż nie 
zawsze doceniane jest to nawet 
przez samych rolników. Kolejny 
problem to chemizacja rolnictwa, 
opryski roślin uprawnych i związa-
ne z tym wytrucia pszczół. Nie bez 
znaczenia jest  masowa wycinka 
akacji w naszym terenie. Akacja 
jest bardzo cennym pożytkiem w 
Lubuskim i  nie wiedzieć czemu 
jest ona od wielu lat rugowana z 
naszych lasów, a  apele o ochronę 
tego drzewa nie znajdują zrozu-
mienia ze strony Lasów Państwo-
wych.

Miody z rodowodem „Dutko-
wiak” można spotkać na wielu 
regionalnych imprezach, skle-
pach : w Sulęcinie, Gorzowie , 
Zielonej Górze , Poznaniu, Szcze-
cinie, Wrocławiu  i na terenie 
dalszych województw . Dosko-
nałe smakowo, elegancko opa-
kowane, sympatyczne wizualne 
etykiety – świadczą o wysokim 
standardzie producenta. Można 
je również nabyć na miejscu, w 
gospodarstwie. Uzupełnieniem 
oferty jest mleczko pszcze-
le w miodzie, pyłek kwiatowy, 

pierzga i propolis, zwany kitem 
pszczelim. Zainteresowanych 
przeznaczeniem tychże (produk-
ty pszczół w medycynie) odsy-
łam do dostępnych wydawnictw 
i stron internetowych, także opi-
sywanego gospodarstwa (www.
dutkowiak.pl).

Był okres, kiedy uczestniczyli-
śmy w wielu  okolicznych impre-
zach różnego typu  – mówi Iwona 
Dutkowiak. – Aby zaistnieć,  trze-
ba było się zaprezentować. Obec-
nie z uwagi na brak czasu spotkać 
nas można na wybranych już tar-
gach i kiermaszach. Myślę, że wy-
konaliśmy ogromna pracę, nasze 
miody  mają już ustaloną markę, 
a tę zgodnie zasadą marketin-
gu należy szanować. Z dużym 
sentymentem wspominam Targi 
Pogranicza, pierwsze poważne 
w których uczestniczyliśmy. One  
zrewidowały nasze poglądy doty-
czące sprzedaży i rynku miodowe-
go. Zorientowaliśmy się ,że najlep-
szym rynkiem jest rynek polski i tu 
należy się rozwijać. Miód jak każ-
dy produkt promuje się jakością. 
Ważna jest też estetyka opakowań 
i tu znaleźliśmy właściwy kieru-
nek, ale staramy się ciągle nad 
tym pracować. Nas cieszy każdy 
nowy klient, nowy sklep który po-
jawia się na liście odbiorców. Na-
sze miody można znaleźć  w wielu 
miejscach Polski.  Zaczynają po-
jawiać się w Niemczech, Irlandii, 
mamy zapytania z rynków poza 
europejskich. Przed nami  bardzo 
dużo pracy, dlatego cieszy nas , że 
uczestniczy w tym nasz syn z żoną. 
Mamy sprawdzoną i wyszkoloną 
ekipę. My już jesteśmy w wieku 
przedemerytalnym i to oni będą 
kontynuować nasze dzieło.

Wyeksponowane liczne zdo-
byte trofea potwierdzają wysoką 
jakość wytwarzanych tu produk-
tów. Gospodarze szczególnie 

cenią sobie Perłę w konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo i 
V-ce Mistrzostwo W Krajowej 
Agrolidze.

Dzisiejsze ule nie przypomi-
nają znanych z dawnych lat, Te 
stare, o różnym kształcie, stoją 
jako ozdoba i wzbudzają zainte-

resowanie dzieci jak i dorosłych, 
którzy czasami tu zaglądają w 
ramach edukacji przyrodniczej.

Lech Malinowski
Fot. Archiwum I. i R. Dutkowiaków

SULĘCIN  

Policjanci po obu stronach granicy

Podczas odwiedzin policjantów 
z  Brandenburgii mogliśmy za-
poznać się ze strukturą, funkcjo-
nowaniem i specyfiką  pracy w 
niemieckiej policji, która zapra-
sza polskich absolwentów szkół 
średnich do kontynuowania 
nauki po drugiej stronie grani-
cy. Po przejściu testów rekruta-
cyjnych    można ukończyć 2,5 
letnie kształcenie zawodowe lub 
3 letnie studia w Wyższej Szkole 

7 marca 2016r. młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami  Policji polskiej i 
niemieckiej

Zawodowej w Oranienburgu i 
podjąć pracę w niemieckiej poli-
cji. Podczas spotkania policjantki 
z oddziału prewencji opowiada-
ły nam o swoich obowiązkach i  
prezentowały umundurowanie 
oraz sprzęt wykorzystywany w 
codziennej służbie. 
Tego dnia w Komendzie Powia-
towej Policji w Sulęcinie spo-
tkaliśmy się również z Komen-
dantem Powiatowym Policji 

panem Fabianem Rogala, który 
przedstawił nam ofertę i warunki  
pracy w policji. Podczas rozmo-
wy  z psychologiem policyjnym, 
dowiedzieliśmy się  m.in. na 
czym polega test psychologicz-
ny tzw. Multiselect, który trzeba 
zdać, aby zostać policjantem. 
Mogliśmy także sprawdzić swo-
je umiejętności strzeleckie i 
poćwiczyć na trenażerze. Spo-
tkanie z funkcjonariuszami Od-

działu Antyterrorystycznego z 
KWP w Gorzowie Wlkp., przybli-
żyło nam specyfikę tej  służby. 
Wielu uczniów planuje karierę w 
policji. Po której stronie granicy, 
o tym jeszcze nie wszyscy z nas 
zdecydowali. Możliwości są nie-

ograniczone, o czym przekonali-
śmy się podczas tych  ciekawych 
„lekcji bezpieczeństwa publicz-
nego”. 

Katarzyna Cieciura
Ucz.kl II LOBP

http://www.dutkowiak.pl 
http://www.dutkowiak.pl 
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SULĘCIN 

Rodzice wybrali
- Nowa reforma oświaty usta-

lona przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej niesie na samorządy 
wiele nowych dokonań i zmian, z 
którymi musimy sobie poradzić. 
Jesteśmy zobowiązani im spro-
stać i przystosować do obecnej 
sytuacji w oświacie. Nie jest to ła-
twe zadanie, jednak uważam, że 
wspólnie z państwem i dyrekto-
rami szkół poradzimy sobie w tym 
przedsięwzięciu. Wiele uzgodnień 
mamy za sobą, pozostaje jedynie 
sprawić, aby organizacyjnie nowej 
reformy nie odczuli nasi ucznio-
wie – powiedział burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart podczas 
dzisiejszego spotkania z gronem 
nauczycielskim i dyrekcją Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Sulęcinie. W spo-
tkaniu uczestniczyli również: 
zastępca burmistrza Iwona Wal-
czak oraz dyrektor szkoły Sławo-
mir Słonik. 

Po spotkaniu z gronem peda-

gogicznym koordynatorzy no-
wej reformy szkolnej na terenie 
gminy Sulęcin Iwona Walczak 
oraz Sławomir Słonik spotkali się 
z rodzicami uczniów klas III i VI. 
Spotkanie dotyczyło ustalenia w 
drodze losowania, które z klas III 
i VI przejdą z dniem 1 września 
2017 roku do nowo powołanej 
szkoły podstawowej (obecnego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie), a które klasy pozosta-
ną w obecnej Szkole Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków. 

Losowania dokonali rodzice w 
obecności zebranych. W Szkole 
Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Sulęcinie pozostaną 
w niezmienionym stanie osobo-
wym następujące klasy szóste:

- klasa VI E, klasa VI D i klasa 
VI A.

Do nowo powstającej szkoły 
podstawowej w Sulęcinie przej-
dą ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Sulę-

cinie w niezmienionym stanie 
osobowym następujące klasy 
szóste:

- klasa VI B, klasa VI F i klasa 
VI C.

Identyczne losowanie prze-
prowadzono pomiędzy klasami 
trzecimi. 

W Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Olimpijczyków w Sulęcinie 
pozostaną w niezmienionym 
stanie osobowym następujące 
klasy trzecie:

- klasa III D, klasa III E, klasa 
III C i klasa III B.

Do nowo powstającej szkoły 
podstawowej w Sulęcinie przej-
dą ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Sulę-
cinie w niezmienionym stanie 
osobowym następujące klasy 
trzecie:

- klasa III A, klasa III F, klasa 
III G i klasa III H.

Nikt z zebranych na sali rodzi-
ców nie wniósł sprzeciwu, co do 

wyniku losowania. Na jego pod-
stawie został sporządzony pro-
tokół, który pozostaje w dyspo-
zycji szkoły i Urzędu Miejskiego 
w Sulęcinie. Z ramienia Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Su-
lęcinie, obserwatorem spotkania 
był przewodniczący Oddziału 
ZNP Zbigniew Dauksza. 

Maciek Barden

Dzięki wspólnym działaniom 
sołtysa Grochowa, mieszkań-
ców wsi oraz Stowarzyszenia 
Młodych Lubuszan z Sulęcina, 
w lutym 2017 r. na wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Grochowie 
został podarowany 55-calowy 
telewizor marki Philips. W imie-
niu mieszkańców, a zwłaszcza 
dzieci korzystających ze świetli-
cy wiejskiej, składamy serdecz-
ne podziękowania dla firmy TPV 

SULĘCIN / GROCHOWO

Telewizor dla świetlicy 
wiejskiej w Grochowie

Displays Polska sp. z o. o. w Go-
rzowie Wlkp., reprezentowanej 
przez pana Franza Jursa, dy-
rektora generalnego oraz pana 
Tomasza Jeziorkowskiego, dy-
rektora HR. Dzięki udzielonemu 
wsparciu nasza świetlica została 
doposażona w sprzęt, którego 
brakowało, a który będzie służył 
mieszkańcom przez kolejne lata.

Rada Sołecka Grochowa

SULĘCIN 

„Zdrowo i kolorowo”
15 marca starszaki z Przed-

szkola nr 2 w Sulęcinie z rodzi-
cami wzięły udział w spotkaniu 
pt. „Zdrowo i kolorowo”. Zajęcia 
miały na celu integrację grupy 
i kształtowanie nawyków spo-
żywania owoców jako źródła 
witamin. Zabawy i piosenki 
integracyjne, jedzenie jabłek 
na sznurku, owocowe puzzle i 
wspólne robienie i degu-
stowanie sałatki owocowej 
dostarczyły wszystkim dużo 
radości. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy spotka-
nia napisali na „gruszkach” 
swoje wrażenia i umieścili na 
drzewku: 

Dużo radości i zabawy, dużo pysz-
ności...
Mile spędzony czas z synem... 
Dużo radości, mnóstwo pyszności 
i pełny brzuszek jabłek i gruszek...
Było fajnie, jestem pod wraże-
niem...
Było fajnie, smacznie zdrowo i ko-
lorowo!

Red.
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PRZEKRÓJ POLECA

Przyznam szczerze, że z przyjem-
nością piszę recenzję właśnie tego 
filmu, gdyż „Piękna i Bestia” to moja ulu-
biona disneyowska bajka z dzieciństwa.

Ogólnie jestem sceptykiem jeśli 
chodzi o filmowe wersje klasycznych 
bajek Disneya. Ich obejrzenie zawsze 
kończyło się dla mnie lekkim rozcza-
rowaniem. Po „Kopciuszku”, „Królewnie 
Śnieżce” oraz przyprawiającej o niezbyt 
przyjemny zawrót głowy „Królewnie 
Śnieżce i Łowcy” z Kristen Stewart po-
winnam podchodzić również nieufnie 
do pierwszych informacji na temat 
ekranizacji „Pięknej i  Bestii”, jednak 
gdy tylko zobaczyłam zwiastun zrozu-
miałam, że w końcu mamy do czynienia 
z produkcją inną niż poprzednie. „Pięk-
na i Bestia” w reżyserii Billa Condona to 
ekranizacja która nie odcięła się od tra-
dycyjnej konwencji swojego bajeczne-
go pierwowzoru i zachowała w blisko 
90% oryginalny scenariusz. Począwszy 
od głównych postaci Belli, Bestii i złego 
Gastona widz od razu wie do jakiej ba-
jki trafił. W każdej scenie odnajdujemy 
niezwykłość tej znanej wszystkim his-
torii w  nowej formie pełnej efektów 
wizualnych, które pomogły stworzyć 
bajkowy świat zaczarowanych miesz-

kańców strasznego zamku. Wrażenie robi 
również znana widzom na całym świecie 
scena wspólnego tańca Pięknej i Bestii, 
która jest kluczowym momentem bajki, 
osobiście uważam, że była ciut za krótka, 
ale przynajmniej efektowna i był czas aby 
móc popodziwiać charakterystyczną złotą 
suknię Belli. 

Co do gry aktorskiej to przyznam szczer-
ze, że najbardziej przyłożył się do swojej 
roli aroganckiego Gastona Luke Evans. 
Natomiast sama Emma Watson, choć uroc-
za i wizualnie pasująca do tytułowej roli 
mogła dać z siebie ciut więcej, bo momen-
tami jej postać umykała mojej uwadze, 
szczególnie gdy na scenę wkraczali zacza-
rowani w przedmioty mieszkańcy zamku: 
Płomyk, Trybik czy Pani Imbryk.  

Podsumowując film polecam widzom 
małym i dużym, choć ci starsi spaczeni 
swoim dojrzałym spojrzeniem dopatrzą 
się kilku „poprawnościowych” fragmentów 
jak chociażby ciem-
noskóre panny na 
XVIII-wiecznym fran-
cuskim dworze. 

Wierna Piękna i Bestia

Anna Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Tym razem w naszej rubryce „Gotuj z 
Przekrojem” publikujemy przepis sprawd-
zony w słubickiej książnicy podczas 
comiesięcznych „Kulinarnych Czwart-
ków”. Podczas marcowego spotkania 
klubowiczki wspólnie upiekły jabłecznik. 
Podczas przygotowywania ciasta dzielo-
no się dobrymi radami, dzięki czemu ten 
przepis jest optymalnie skomponowany, 
i co równie ważne, bardzo łatwy w przy-
gotowaniu. 

Przepis na pyszną szarlotkę:
• 1 szklanka mąki
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka kaszy manny
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Szarlotka w roli głównej
• kostka margaryny
• 1 kg jabłek
• 2-3 łyżeczki cynamonu

Mąkę, kaszę, cukier oraz proszek do 
pieczenia dokładnie mieszamy w misce. 
Przygotowaną mieszankę dzielimy na 
trzy równe części. Obrane jabłka trze-
my na grubej tarce. Na wyłożoną papi-
erem do pieczenia blaszkę wysypujemy 
1/3 masy, wykładamy połowę startych 
jabłek, posypujemy cynamonem. Na 
wierzch wysypujemy kolejną warst-
wę masy, wykładamy drugą połowę 
startych jabłek, posypujemy cynamo-
nem. Następnie wysypujemy ostatnią 
porcję masy. Na wierzchu układamy 

obok siebie pokrojoną 
w cienkie plasterki mar-
garynę tak, aby cała zawar-
tość blachy była dokładnie 
przykryta. Pieczemy około 
45 minut w temperaturze 
180 ºC.

Zamiast świeżych jabłek 
możemy wykorzystać jabłka 
prażone.

Nadesłała: 
Małgorzata Dobosz

BPMIG Słubice
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

Tu kupisz kartę wędkarską
Wędkarze Koła PZW nr 2  
„Lin” w Sulęcinie:
Konfekcja Dziecięca „Nicol”
Judyta Kułaczkowska
ul. Żeromskiego 40

SULĘCIN 

Wiosenne porządki

Wędkarze Koła nr 1 PZW  
w Sulęcinie:
Sklep Wędkarski „Domus”  
w Sulęcinie
Ul. Witosa 9

18 marca miłośnicy wędko-
wania z Koła PZW Nr 3 „GUMO-
PLAST” w Sulęcinie spotkali się, 
aby uporządkować teren wokół 
jeziora Kolejowego Pierwszego 
w Sulęcinie. Mimo deszczowej 
pogody zebrała się grupa prze-
pełnionych zapałem wędkarzy 
– piętnaście osób dorosłych i 
dwoje dzieci.

Sprzątanie zakończono wspól-
nym pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku. Uczestnikom dopisy-
wały humory. Wszyscy byli za-
dowoleni z efektów prac jakie 
zostały wykonane tego dnia. 

Dziękuję serdecznie wszyst-
kim za pomoc w jakże potrzeb-
nej akcji. 

22.04.2017 r. (sobota) nad jez. 
Ostrowskim odbędą się zawody 
wędkarskie „Otwarcie sezonu”, 
zbiórka o godz. 7:00 od strony 
plaży.

Wędkarze Koła PZW nr 3 
„Gumoplast” w Sulęcinie:
U skarbnika Koła Jana Ma-
ciąga (Sulęcin ul. Kościuszki 
52/4, tel.95 755 24 70),

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Czesława Anna Demko.

Prezes Koła

Adam Piotrowski: W jakich la-
tach był pan prezesem „Jedyn-
ki”?
Stanisław Czuba: To był krót-
ki epizod. Namówił mnie pan 
Mańskowski, który był wtedy fry-
zjerem na Żeromskiego i Beniu 
Klejnowski, który w tym czasie 
był skarbnikiem Koła. Prezesem 
byłem od 1984 do 1987. Po od-
daniu prezesury Mirosławowi 
Gudaczowi zasiadałem jeszcze w 
Zarządzie Koła do 1990 r.
A.P.: W tym czasie w Sulęcinie 
było jedno koło czy więcej?
SC: Była tylko „Jedynka”. Później 
powstał „Gumoplast”.

W tym roku Koło PZW nr 1 w Sulęcinie obchodzi 
jubileusz 70-lecia powstania. W kilku najbliższych 
numerach gazety będziemy publikować artykuły 
związane z bogatą historią i działalnością koła. 

ROZMOWA PRZEKROJU

„Koło wędkarskie to  
integracja środowiska”
Ze Stanisławem Czubą, byłym prezesem Koła PZW  
nr 1 w Sulęcinie o tym jak i co się kiedyś łowiło rozma-
wia Adam Piotrowski

A.P.: A od kiedy pan wędkuje?
S.C.: Od dzieciństwa. Zaczyna-
łem w Tarnowie, później trafiłem 
do Kłodzka, gdzie chodziłem za 
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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

SULĘCIN 

Gepard -17
W ramach ćwiczenia GE-

PARD-17 w Urzędzie Miejskim 
w Sulęcinie odbyło się  wielo-
stronne spotkanie z udziałem 
m.in.  burmistrza Sulęcina Da-
riusza Ejcharta, przedstawi-
cielami straży pożarne, policji 
i wojska. 

Celem spotkania, w ramach 
nawiązania współdziałania z 
administracją samorządową, 
była wymiana informacji na te-
mat sytuacji w gminie Sulęcin. 
Między innymi w sprawie bez-

pieczeństwa, sytuacji ludności 
zamieszkałej na terenie miasta 
i gminy i jej przemieszczeń, jak 
również nałożeniami świad-
czeń doraźnych ćwiczenia. 

Podczas spotkania uczestni-
cy wymienili doświadczenia i 
przekazali niezbędne informa-
cje związane z ćwiczeniem oraz 
jego logistyką.

Maciek Barden 

ROZMOWA PRZEKROJU

lipieniem i pstrągiem. Później 
przyjechałem za żoną do Sulęci-
na, ale pasja została.
A.P.: Tylko metody połowu mu-
siał pan zmienić. Bo za pstrą-
giem to pewnie z muchówką się 
chodziło.
S.C.: Tak, ale została metoda spin-
ningowa z blaszką, która do dzi-
siaj jest moją ulubioną, a w latach 
80’ wielu wędkarzy wprawiała w 
osłupienie.
A.P.: Nadal pan wędkuje?
S.C.: Tak, ale w dosyć specyficzny 
sposób. Jeżdżę do brata do Świ-
noujścia i razem wędkujemy na 
zalewie. Polujemy na grube oko-
nie. Czasami trafiają się szczupa-
ki i sandacze. Zbiornik jest dość 
chimeryczny, bo nieraz pływamy 
cały dzień i nic nie złowimy, a in-
nym razem po godzinie jest już 
wyczerpany limit. 
A.P.: Jaki sprzęt do tego?
S.C.: Sprzęt nie jest zbyt skom-
plikowany. Spinning lub mocna 
wędka z mocnym kołowrotkiem i 
dwoma hakami na żyłce głównej. 
Ryby tam biorą bardzo agresyw-
nie. 
A.P.: Wracając do pana preze-
sowania w „Jedynce”. Ilu było 
członków Koła w tamtym cza-
sie?
S.C.: Do Koła należało wtedy 38 
albo 40 osób. Tylko ta grupa mia-
ła wtedy wykupione pozwolenia 
PZW.
A.P.: Co wtedy dawała przyna-
leżność do PZW?

S.C.: Dla mnie to było typowe 
społecznictwo, które zawsze w 
moim życiu było bardzo ważne. 
W tamtym czasie zajmowałem 
się też harcerstwem.
A.P.: Wyraźnie widać, że lubił się 
pan udzielać, coś organizować. 
A takiemu zwykłemu wędkarzo-
wi co dawała przynależność do 
PZW?
S.C.: Oprócz samej chęci przyna-
leżności do Koła, karta wędkar-
ska dawała możliwość uczestni-
czenia w zawodach wędkarskich. 
Co roku mieliśmy najczęściej 3 
takie imprezy: na jesień, na wio-
snę i w środku lata. W każdych 
zawodach brało udział ok. 20 -25 
osób. Chodziło o bardzo ważną i 
wtedy i dziś integrację środowi-
ska.
A.P.: Jakimi metodami łowiło się 
kiedyś na zawodach wędkar-
skich?
S.C.: Różnie. Obowiązkowo jedne 
były spinningowe. Pozostałe me-
todą spławikową, czasami grun-
tową. 
A.P. Rozmawiając z wędkarzami 
starszymi od siebie, często sły-
szę, że kiedyś to się łowiło ryby. 
Nie było zarybień, niewiele osób 
miało karty wędkarskie, wystar-
czył prosty sprzęt –  to jak z tym 
w końcu było?
S.C.: Mają rację. Po przyjeździe 
do Sulęcina jak jechałem powęd-
kować, to pytałem się teściowej, 
jakie ryby mam przywieźć. Jak 
szczupaki, to przywoziłem szczu-

paki, jak miały być liny, to jechało 
się na liny i zazwyczaj się je przy-
woziło. Najczęściej jeździłem na 
Wartę. Obecnie, jak wspomnia-
łem wędkuję tylko w okolicach 
Świnoujścia, ale jak rozmawiam z 
różnymi wędkarzami, to ich efek-
ty tutaj są mizerne. Na zawodach 
raczej nastawiano się na duże 
ryby, a w siatce zazwyczaj było 
pół na pół, duże z małymi.
A.P.: No właśnie, jak łowiono 
kiedyś na zawodach?
S.C.: Na zawody nie jeździli pro-
fesjonaliści jak teraz. Nie było 
takiego sprzętu i takich zanęt. 
O zwycięstwie decydowało do-
świadczenie i znajomość wody. 
Bardzo rygorystycznie przestrze-
gano, żeby zawodnik nie rozma-
wiał z nikim. Jak coś chciał, to 
podnosił rękę i podchodził sę-
dzia.
A.P.: Czy oprócz organizowania 
zawodów członkowie Koła zaj-
mowali się czymś jeszcze?
S.C.: Mieliśmy regularnie akcje 
sprzątania. W głównej mierze 
Postomii, ale też brzegów jeziora 
Ostrowskiego.
A.P.: Śledzi pan aktywność „Je-
dynki” teraz?
S.C.: Tak i jestem pod ogromnym 
wrażeniem działalności. Żeby ro-
bić tyle imprez, trzeba poświęcić 
naprawdę dużo prywatnego cza-
su. Gratuluję wszystkim zaanga-
żowanym tak prężnej działalno-
ści i pięknego jubileuszu Koła.
A.P.: Dziękuję za rozmowę
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Rozpoczęcie spotkania odbyło 
się w Piekarni Kultury, w której 
zobaczyć można było m.in. pięk-
ne zdjęcia sów autorstwa Zbi-
gniewa Miszona oraz Roberta 
Komorowskiego, kolekcje so-
wich piór Natalii Miszon oraz 
Miłosza Komorowskiego, książ-
ki, albumy, czasopisma o tema-
tyce przyrodniczej, a także wiele 
przedmiotów z podobiznami 
sów. Głównym mówcą przybli-
żającym temat był Z. Miszon, 
który pokazał filmy przedstawia-
jące okoliczne i sulęcińskie sowy. 
Uczestnicy mieli zapewnioną 
ciepłą herbatę oraz słodką prze-
kąskę.
Z Piekarni Kultury uczestnicy 
przemieścili się do Szkółki Leśnej 

SULĘCIN 

Podglądali nocnych łowców
Po raz czwarty w Sulęcinie odbyła się NOC SÓW - edukacyjne wydarzenie, które  
w całości poświęcone jest sowom, ptakom ściśle chronionym w Polsce. 

w Ostrowiu, gdzie odbyło się 
tradycyjne pieczenie kiełbasek. 
Leśniczy szkółkarz p. Arkadiusz 
Senyszyn przeprowadził poga-
dankę na temat ptaków drapież-
nych. Atrakcją była wypchana 
sowa, której uczestnicy mogli 
dotknąć i zobaczyć z bardzo bli-
ska.
Po zapadnięciu zmroku, sowi 
poszukiwacze wyruszyli w teren, 
odwiedzając kilka stanowisk i 
wsłuchując się w odgłosy nocy. 
Niewątpliwie najgłośniejszym 
okazał się gniazdujący w naszym 
sulęcińskim Parku Miejskim, 
puszczyk, który prawdopodob-
nie już niedługo będzie wycho-
wywał młode, widoczne dla każ-
dego również w dzień.

Należy dodać, że uczestnicy wy-
darzenia otrzymali pamiątkowe 
dyplomy wraz z pamiątkowymi 
gadżetami.
Za organizację tegorocznej sulę-
cińskiej Nocy Sów odpowiadali: 
Agata Hryniewiecka-Cichoń, 
Zbigniew Miszon i Robert Komo-
rowski. Podziękowania dla part-
nerów: Piekarni Kultury i Nadle-
śnictwa Sulęcin oraz sponsorów: 
CZG-12, Leks Sp. z o.o., Adama 
Siwińskiego – właściciela In-
termarche, Krystyny Hrynie-
wieckiej – właścicielki Sklepu 
Spożywczo-Przemysłowy „Eden” 
w Lubniewicach oraz jackgajew-
skiprojekt.

Agata HC

SULĘCIN 

Wierni zatrzymali w kościele złodzieja

W niedzielę 9 kwietnia po go-
dzinie 15.00 oficer dyżurny KPP 
w Sulęcinie otrzymał zgłoszenie 
o ujęciu mężczyzny, który z ko-
ścioła parafialnego w Sulęcinie 
chciał ukraść pieniądze.

Na miejscu policjanci ustalili, 

Dzięki czujności parafian nie udało się mieszkańcowi Sulęcina ukraść pieniędzy z kasety w kościele. Policjanci z Sulęcina przedstawili 40-let-
niemu mężczyźnie zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem.

że mężczyzna wszedł do Kościo-
ła, następnie przy ołtarzu uszko-
dził kasetkę metalową na datki, 
z której wysypały się pieniądze. 
Łup pozbierał i schował do kie-
szeni. Nie zdążył jednak wyjść z 
kościoła, gdyż został ujęty przez 

mężczyzn, którzy w tym czasie 
przebywali w kościele.

Policjanci zatrzymali 40-latka 
w sulęcińskiej komendzie. Po 
wytrzeźwieniu złodzieja poli-
cjanci Wydziału Kryminalnego 
przedstawili mu zarzut usiło-

wania kradzieży z włamaniem. 
Mieszkaniec Sulęcina podczas 
przesłuchania przyznał się do 
popełnienia przestępstwa. Wy-
jaśnił, że wcześniej wypił spo-
rą ilość alkoholu, a do kościoła 
wszedł aby ukraść pieniądze na 

kolejny alkohol.
Za popełnione przestępstwo 

grozi mu kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Sulęcin

4 kwietnia w godzinach po-
rannych sulęcińscy munduro-
wi sprawdzali w jaki sposób są 
przewożone dzieci do szkół i 
przedszkoli. Działania „Fotelik-
-Pasy” przeprowadzone były 
równocześnie na terenie dwóch 
gmin - w Boczowie i Krzeszy-
cach. Policjanci sprawdzali, czy 
dzieci podróżują w fotelikach i 
czy są prawidłowo zapięte pa-
sami bezpieczeństwa. Działania 
takie są doskonałą okazją aby 
przypominać dorosłym, że to 
do ich obowiązku należy dba-
nie o bezpieczeństwo dzieci 
w czasie podróży. Korzystanie 
z fotelików oraz pasów bez-
pieczeństwa zapobiega przed 
ciężkimi obrażeniami jakie 

Mali podróżnicy w fotelikach – działania sulęcińskiej drogówki 
POWIAT SULĘCIŃSKI

Policjanci z Sulęcina przeprowadzili działania pn. „Fotelik-Pasy”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na to, czy kierujący oraz pasażero-
wie przestrzegają obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, a także czy dzieci korzystają z fotelików i czy są przewożone w bezpieczny 
sposób. 

zwykle odnoszą uczestnicy wy-
padków drogowych. W czasie 
trwania działań maluchy otrzy-

mały od policjantów elementy 
odblaskowe. Pamiętajmy, że 
osoby nie korzystające podczas 

jazdy z pasów bezpieczeństwa, 
muszą liczyć się z tym, że w 
razie kontroli policyjnej grozi 
im mandat w wysokości 100 zł 
oraz 2 punkty karne. Mandat i 
punkty karne otrzyma kierow-
ca w przypadku niedopełnie-
nia obowiązku przewożenia 
dziecka w foteliku ochronnym 
lub innym urządzeniu przezna-
czonym do przewożenia dzieci 
(150 zł i 6 punktów karnych), 
natomiast za przewożenie pa-
sażera niezgodnie z przepisami 
na kierującego można nało-
żyć mandat w wysokości 100 
zł i 4 punkty. Sam pasażer za 
niekorzystanie pasów bezpie-
czeństwa może zostać ukarany 
mandatem w wysokości 100 zł. 

Podczas działań na drogach 
powiatu sulęcińskiego poli-
cjanci skontrolowali 31 pojaz-
dów, ujawniając 15 przypad-
ków naruszeń dot. obowiązku 
stosowania pasów bezpieczeń-
stwa, w tym 11 niekorzystania 
pasów przez kierujących i w 2 
niekorzystanie z pasów przez 
pasażerów. Podczas kontroli 
policjanci ujawnili w 2 przypad-
kach nieprawidłowości w prze-
wożeniu dzieci. 

Źródło: asp. szt. Alina Słonik 
KPP w Sulęcinie 
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Zdrowe potrawy
POWIAT SULĘCIŃSKI

„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda ślubna, wieczorowa, garnitury ślubne, chłopięce
• 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

W ramach projektu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich (O)
twórzMY wspólny świat odby-
ły się 29 marca w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaczym 
w Sulęcinie integracyjne zajęcia 
kulturalne „Wiosenna degustacja 
zdrowych potraw”. Organizato-
rem był wymieniony ośrodek i 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Sulęcinie (prezes Danuta Mali-
nowska i jednocześnie dyrektor 
SOSW).

Uczestnikami zajęć kulinar-
nych, prowadzonych przez do-
świadczonego kucharza z SOSW 
(Izabela Kościółek), byli ucznio-
wie sulęcińskich szkół, w tym z 
Zespołu Szkól Licealnych i Zawo-
dowych – specjalność kucharz. 
Integracyjne zajęcia były formą 
realnej aktywności integracji 
pełno- i niepełnosprawnych 
uczniów oraz ich opiekunów jak 
i lokalnej spoleczności. Praco-
wano w siedmiu, małych gru-
pach. Po przygotowaniu potraw, 
uczestnicy projektu w różnych 
częściach miasta serwowali chęt-
nym mieszkańcom - przyrządzo-
ne potrawy. Odbiór był różny, co 

jest zrozumiałe, ale z przewagą 
aplauzu, co było swoistą nagro-
dą. Koordynatorem projektu 
była Anna Szemitko, nauczyciel 
kształcenia specjalnego z SOSW.

W SOSW, nieco później, odby-
ło się spotkanie integracyjne, na 
którym był m.in. Tomasz Pro-
zorowicz, wicestarosta powiatu 
sulęcińskiego. – Zawsze jestem 
pełen uznania dla inicjatyw podej-
mowanych w ramach integracji 
lokalnej społeczności, a szczegól-
nie na płaszczyźnie wzajemnych 
relacji uczniów o różnej sprawno-
ści. To buduje więzi emocjonalne i 
owocuje w przyszłości właściwymi 

relacjami, które budują poczucie 
wartości w lokalnej społeczności – 
powiedział wicestarosta. 

Podobne opinie podczas de-
gustacji smakowitych potraw, w 
luźnych rozmowach wyrażali na-
uczyciele, opiekunowie i ucznio-
wie sulęcińskich szkół. Integracja 
łączy, to fakt. Łączy również do-
bre, zdrowe jedzenie, choć każdy 
ma różne gusta i smaki. Autorzy 
projektu idealnie trafili w zapo-
trzebowanie, a realizatorzy w 
Sulęcinie spisali się na piątkę z 
plusem.

L. Malinowski

SULĘCIN / WĘDRZYN

O Mitach Greckich...
Mity greckie to wspaniałe me-
tafory życia, z których można 
wiele się nauczyć. Mówią o po-
wstawaniu świata, męstwie, od-
wadze i potędze miłości. Warto 
więc je czytać, jesteśmy Euro-
pejczykami, a znajomość kultu-
ry śródziemnomorskiej i historii 
obowiązuje. Tematyka mitolo-
giczna pojawia się w programie 
nauczania wielokrotnie. Stąd 
pomysł na jej inne utrwalenie. 
Uczniowie klasy piątej, tuż przed 
swoim sprawdzianem, zaprosili 
młodszych kolegów na wspólną 
lekcję. Zaprezentowali drzewo 
genealogiczne mieszkańców 
Olimpu, wcielali się w postacie 
bogiń i bogów, pokazywali dzie-
ciom atrybuty i piękne stroje, 
własnoręcznie przygotowane. 

Później, zasiadając z trzeciokla-
sistami do ławek, odpowiadali 
na pytania nauczyciela języka 
polskiego. Nawet najmłodsi wie-
dzieli, kto pierwszy poleciał na 
skrzydłach prosto do nieba i dla 
kogo Dedal wybudował labi-
rynt? Zazdrościli Zeusowi i Herze 
władzy i chcieliby spróbować 
ambrozji.
Zakończeniem lekcji była wspól-
na gra dydaktyczna: karty z py-
taniami i grafiką, pozwoliły dzie-
ciom sprawdzać swoją wiedzę. 
Bezstresowe przełamanie progu 
edukacyjnego po klasie trzeciej 
jest już oczywiste, bo wszyscy 
czuli się ze sobą doskonale, a 
przy okazji świat starożytny oka-
zał się interesującym dla wielu.

K. Borowiecka, E. Cieluch
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SULĘCIN  / GROCHOWO

W części artystycznej z pio-
senkami, wierszami i pokazem 
mody wystąpiły dzieci, które 
na co dzień uczestniczą w zaję-
ciach w świetlicy. Organizatorzy 
zadbali również o słodki poczę-
stunek oraz konkursy z nagro-
dami, w których uczestniczyły 
mieszkanki sołectwa. W trakcie 
uroczystości wszystkie panie 
otrzymały kwiaty i słodkie upo-
minki, które wręczyli: burmistrz 
Dariusz Ejchart, sołtys Tomasz 
Terech, prezes OSP Grochowo 
Jan Małecki oraz radny Rady 
Miejskiej Adam Miglujewicz. 
Dodatkową atrakcją był koncert 
w wykonaniu dwóch członków 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Stra-

Dzień Kobiet w Grochowie
Życzeniami od burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta i sołtysa Grochowa Tomasza Terecha, zainaugurowano gminne obchody Dnia Kobiet, 
które odbyły się w Świetlicy Środowiskowej w Grochowie. 

ży Pożarnej w Grochowie. Sakso-
fonisty Jana Małeckiego, który 

tym razem zagrał na gitarze i 
zaśpiewał oraz kapelmistrza or-

kiestry Jerzego Mrowińskiego 
na instrumentach klawiszowych.

Więcej na stronie www.sulecin.pl
Maciek Barden  

SULĘCIN  

Sukces gimnazjalistów!
6 kwietnia br. ucznio-

wie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie zostali 
zaproszeni wraz z opieku-
nami do Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Za-
wodowego w Sulechowie 
na uroczystość wręczenie 
nagród laureatom szkol-
nych konkursów przed-
miotowych.

Bohaterami tego wyda-
rzenia byli najlepsi z naj-
lepszych gimnazjalistów 
w  województwie lubu-
skim – laureaci.

Wśród nich nie zabrakło 
uczniów  naszej szkoły:

 Aliny Światłowskiej 
dwukrotnej laureatki z 
chemii oraz fizyki

 Dawida Nowaka laure-
ata z fizyki

 Victorii Schön laureat-
ki z języka niemieckiegoi 

 Agaty Bączyńskej  lau-
reatki z języka angielskie-
go

Przyjęli oni z rąk Lubu-
skiego Kuratora Oświaty 
Ewy Rawy, oprócz za-
świadczeń, najserdecz-
niejsze gratulacje i życze-
nia dalszych sukcesów w 
nauce.

Kolejnych sukcesów 
naszym uczniom życzył 
także dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycz-
nego Jerzy Kaliszan oraz 
Wicewojewoda Lubuski.  

Pani Kurator podzięko-
wała również opiekunom 
laureatów: Krzysztofo-
wi Kopijowi, Alicji Ko-
trys, Joannie Skrzypacz 
i Aleksandrze Kosek za 
rozwijanie pasji i  zdolno-
ści uczniów oraz wprowa-
dzanie ich w świat tajem-
nic wiedzy. 

Miło, że kolejny raz nasi 
uczniowie znaleźli się w 
takim gronie, wśród mło-
dzieży, dla której wazne 
jest rozwijanie swoich za-
interesowań. Zadaniem 
naszej szkoły jest odkry-
wanie talentów i wspiera-
nie gimnazjalistów w ich 
naukowych działaniach. 

Laureaci konkursów 
przedmiotowych są skar-
bem oraz duma dla szkoły 
i rodziców. Bardzo trafnie 
ujęła to pani Kurator, mó-
wiąc, że każdy człowiek ro-
dzi się ze skrzydłami, naj-

ważniejsze , żeby umieć te 
skrzydła rozwinąć.

Gimnazjum w Sulęcinie

SULĘCIN  

Konkurs na logo SOSW

Udział w konkursie 
mogą wziąć wszyscy 
uczniowie szkół z terenu 
powiatu sulęcińskiego. 
Projekty (maksymalnie 
2 na jednego uczestnika 
konkursu) należy wykonać 
i dostarczyć do sekretaria-
tu SOSW maksymalnie do 
23 czerwca 2017 (decydu-
je data stempla pocztowe-
go). 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie ogłosił kon-
kurs na projekt znaku graficznego Ośrodka. Logo ma mieć wszech-
stronne zastosowanie: identyfikacyjne, korespondencyjne i promo-
cyjne. 

Projekty będą oceniane 
przez Komisję Konkursową 
pod względem zgodno-
ści projektu z  wymogami 
konkursu, oryginalności 
znaku, łatwości zapamię-
tania, pomysłu, czytelności 
i  funkcjonalności projektu 
oraz estetyki wykonania.

Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi 26 września. 
Autor zwycięskiego pro-

jektu otrzyma nagrodę 
rzeczową.

Regulamin i szczegó-
ły dostępne są na naszej 
stronie internetowej www.
przekrojlokalny.pl. Ewen-
tualne zapytania dotyczą-
ce konkursu można kiero-
wać do Anny Szemitko, nr 
tel.: 606464228.

Red.

http://www.sulecin.pl
http://www.przekrojlokalny.pl
http://www.przekrojlokalny.pl
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Konkurs na logo SOSW



  
22 nr 4(64)/2017 13 kwietnia 2017

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego syna 

Piotra

bliskim, znajomym, sąsiadom, koleżankom, kolegom 
z lat dziecięcych i szkolnych spędzonych w Sulęcinie, 

wychowawcy, siatkarzom z klubu „Olimpia” 
- za okazane wsparcie w ciężkich dla nas chwilach - 

dziękujemy
rodzina Pilarskich

Piła za kółkiem i jechała zygzakiem. Została zatrzymana 
LUBNIEWICE

St. sierż. Przemysław Matczak, dzielnicowy z gminy Lubniewice, po służbie jechał drogą wojewódzką nr 136, kiedy zauważył niepokojąco 
poruszającego się volkswagena. Jak się okazało, za kółkiem siedziała kompletnie pijana kobieta. 

Zachowanie kobiety i sposób 
jazdy wzbudziły podejrzenia 
mundurowego, który natych-
miast zawrócił i zaczął jechać za 
osobówką. Po krótkim czasie ko-

bieta zatrzymała swój pojazd na 
środku drogi i zatamowała ruch. 
Dzielnicowy wykorzystując ten 
fakt, podbiegł do niej i zauważył, 
że za kierownicą pije ona alkohol.

Gdy   mundurowy nakazał ko-
biecie opuścić samochód, udała, 
że straciła przytomność. Na miej-
sce wezwano pogotowie ratun-
kowe i patrol policji. Okazało się, 

że 42-letnia kobieta jest komplet-
nie pijana - w jej organizmie były 
blisko trzy promile alkoholu. Nie-
trzeźwa kierująca została zatrzy-
mana. Za przestępstwo grozi jej 

kara nawet dwóch lat pozbawie-
nia wolności, zakaz prowadzenia 
pojazdów i wysoka grzywna.

Źródło: KPP Sulęcin

Dzień 18 marca 2017 roku w To-
rzymiu zapisał się w historii jako 
kolejne święto piosenki „Od 
przedszkola do … Gimnazjum” 
W  auli Gimnazjum im. Ks. Twar-
dowskiego, wystąpiło ponad 
40 artystów – laureatów przed-
szkolnych i  szkolnych eliminacji 
VII Konkursu Piosenki Dziecięcej 
i  Młodzieżowej. Uczestnicy VII 
konkursu rywalizowali w  kate-

Zaśpiewali młodzi artyści
TORZYM

goriach wiekowych zarówno 
jako soliści jak też zespoły. Jak na 
konkurs przystało występy oce-
niało pięcioosobowe jury, któ-
re mogło łącznie przyznać 100 
punktów. Najmłodszą uczest-
niczką, niemającą konkurencji 
była solistka Zosia Niedziela, 
natomiast wyróżnienie w  ka-
tegorii zespół zdobyła grupa 
z Publicznego Przedszkola w To-

rzymiu zdobywając 92 punkty. 
W  grupie wiekowej klasy I-III 
w  kategorii soliści wyróżnienie 
wyśpiewała Maja Bączkiewicz 
z  Gądkowa Wielkiego, oraz jej 
szkolne koleżanki w  kategorii 
zespół. Antonina Taszarek z Ze-
społu Szkół w  Torzymiu, zdoby-
ła wyróżnienie jako solistka klas 
IV-VI, natomiast reprezentantki 
Szkoły Podstawowej z  Boczo-

wa, osiągając największą liczbę 
punktów(96,50) zdobyły wyróż-
nienie w  kategorii zespół. Kla-
sy gimnazjalne oceniano tylko 
w kategorii solistów i  tak po raz 
kolejny wyróżnienie przyznano 
Martynie Bazan. 
W nagrodę za występ każdy arty-
sta otrzymał dyplom oraz drob-
ny upominek, natomiast laureaci 
dodatkowo woreczek słodyczy. 
Dziękuję wszystkim wykonaw-
com, serdecznie gratuluję laure-
atom, którzy wystąpią na scenie 
podczas Gminnego Dnia Ra-
dości w  czerwcu. Dziękuję też 
bardzo gorąco paniom: Iwonie 

Cierech, Kamili Piątkowskiej, 
Renacie Malinowskiej, Mar-
cie Radlickiej oraz Grażynie 
Olejarz, które przygotowały 
dzieci i  młodzież do konkursu. 
Serdeczne podziękowania skła-
dam wszystkim, którzy pomo-
gli w  przygotowaniu imprezy, 
a  więc panu Mariuszowi, panu 
Piotrowi, członkom GKPiRPA, 
pracownikom TOK w  Torzymiu., 
rodzicom i znajomym, którzy do-
wieźli dzieci na konkurs. 

 Halina Tyliszczak
Przewodnicząca GKPiRPS

Fot. P. Mielczarek
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

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

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

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;

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

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

SULĘCIN 

A było co oglądać i w czym 
przebierać. W ofercie kupców z 
Kostrzyna nad Odrą, Gorzowa, 
Międzychodu, Międzyrzecz i z 
wielu innych miejscowości zna-
leźć można było przede wszyst-
kim warzywa, kwiaty i krzewy, 
odzież (również roboczą), obu-
wie, zabawki, chemię, mięso i 
wyroby oraz wiele innych arty-
kułów. Handlarze gorąco zachę-
cali do zakupów. Jeden z kupców 
miał w sprzedaży specjalne przy-
rządy do krojenia i szatkowania 
warzyw i owoców, z których 
wychodziły dzieła sztuki. – Aż 
dziw bierze, że z takiego małego 
urządzenia można zrobić takie 
cudeńka – mówi pani Bożena z 
Sulęcina, która wzięła „gadżet” 
dla siebie i dla sąsiadki.

O poszczególnych stoiskach i 
ofercie kupców opowiadała pro-
fesjonalna spikerka. Nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych – dzie-
ciaki chętnie przeobrażały swoje 
buzie w różne zwierzęta. Każdy 
strudzony zakupami mógł zre-
generować siły zajadając talerz 
pysznej grochówki. 

Główną część nowego baza-
ru stanowi 14 nowoczesnych 
zadaszonych pawilonów o po-
wierzchni 14 m2. Każdy jest 
wyposażony w instalację elek-
tryczną, wodną i grzewczą. Są 
też miejsca do handlu ze stolika 
i samochodu. Największym atu-
tem Bazaru Kupiecka 4 jest jego 
lokalizacja. Ta część Sulęcina z 
powodu zlokalizowanych w oko-
licy 3 marketów w naturalny spo-
sób stała się częścią handlową. 
Niedługo obok bazaru powsta-
nie market budowlany Mrówka. 
Już teraz wokół jest bardzo dużo 
miejsc parkingowych. 

- Zainteresowanie miejscami 
do handlu na Bazarze Kupiecka 
4 jest spore. Zapraszamy różnych 
kupców z bliższej i dalszej okoli-
cy, żeby poczuli nasz klimat, no i 
zostali – mówi współwłaściciel 
Bogdan Łankowski.

29 kwietnia na terenie Bazaru 
Kupiecka 4 odbędzie się jarmark 
pn. „Pamiętajcie o ogrodach i 
kwitnących balkonach”. Na już 
teraz zgłoszonych stanowiskach 
kupieckich będzie można nabyć 

różnego rodzaju krzewy, kwiaty, 
bulwy, byliny, rozsady do grun-
tu i pod folię ale także produkty 
regionalnego producenta natu-
ralnej żywności Smaki znad Wart 
i Noteci. Wśród nich wyroby we-
dług starych receptur: kaszanki, 

1 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie Bazaru Kupiecka 4 w Sulęcinie. 
Nowe miejskie targowisko przyciągnęło tego dnia setki jak nie tysiące ludzi.

salcesony, kiełbasy, twarogi i 
wiele innych. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają do wzięcia 
udziału w jarmarku. 

Tekst: Adam Piotrowski
Fot. Madman

Bazar z prawdziwego zdarzenia
SULĘCIN 

Doza śmiechu dla każdego
11 marca w Sali Konferencyj-

nej SOK odbył się kabaret pod 
chwytliwą nazwą „Solo i w du-
ecie”. Ośrodek kultury odwiedziły 
tłumy - głównie znajomi i rodzina 
świetnych aktorek, ale i amatorzy 
zabawnych skeczy. SOK staje się 
miejscem spotkań pasjonatów w 
absolutnie każdej dziedzinie, a 
kabaretu zwłaszcza. 

Na scenie zaprezentowały się 
niesamowite aktorki, które od 
trzech lat pod bacznym okiem 
Teresy Masztalerz, doskonale się 
bawiąc, poznają tajniki aktorstwa. 
„Solo i w duecie” to kolejny owoc 
ich pracy.

W drugą sobotę marca za-
prezentowanych zostało 13 
fantastycznych skeczy, których 
głównym tematem są relacje 
damsko-męskie w krzywym 
zwierciadle.

Formację TERAZ MY tworzy 
grupka utalentowanych kobiet 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Za widowisko ogromne brawa 
należą się paniom: Jadwidze 
Kaczorowskiej, Leokadii Kęp-
ce, Zenobii Lach, Helenie Łu-
kaszczuk, Ewie Ryczaj, Eugenii 
Ślaskiej oraz Stanisławie Wilk.

Źródło: SOK
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KWIECIEŃ
10.04-16.04 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 
17.04-23.04 - Apteka “Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego
24.04-30.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

MAJ
1.05-7.05 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej
8.05-14.05 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 

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

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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

PRZEKRÓJ POLECA:

SULĘCIN

„Witamy w naszych progach” 
Tradycją naszej szkoły stały się ob-

chody Dnia Patrona połączone z Dniem 
Otwartym, co też miało miejsce 14 marca 
2017 roku. Już od godziny 8:00 słychać 
było gwar z korytarzy i aromat zapachu 
rozgrzewającego się grilla, czyli zwiastu-
ny jednego - w I LO rozpoczęło się Święto 
Szkoły. 

Wraz z pierwszym dzwonkiem ucznio-
wie, nauczyciele oraz przyjaciele szko-
ły zebrali się w szkolnej auli, wspólnie 
wyczekując kolejnej odsłony Szkolnego 
Turnieju Mickiewiczowskiego, w którym 
z humorem i powagą, przedstawiana 
jest postać naszego Patrona. Trzy serie 
pytań, przeplatane prezentacjami klas, 
wzbudziły we wszystkich uczestnikach 
dużo pozytywnych emocji, zdziwienia i 
zadumy. 

Mieliśmy okazję obejrzeć zilustrowaną 
wersję Wielkiej Improwizacji, w rytmach 
disco wsłuchać się w Inwokację, spotkać 
poetę w sądzie i... na ringu! Następnie na 
wielkim ekranie, gdzie dzięki (nie)ukry-
tym talentom teatralnym i komputero-
wym naszych uczniów, niemal na żywo 
uczestniczyliśmy w obrzędzie dziadów.

Poziom konkurencji był wysoki, a za-
angażowanie wyrównane, dlatego jury, 
w skład którego wchodziły: Przewod-
nicząca Komisji - pani Katarzyna Cyra-
nowska, pani Anna Bednarz, uczennice 
Weronika Zwierzchowska i Małgorza-
ta Pawlus, miało wiele kłopotów z wy-
borem zwycięzcy. Po burzliwej naradzie 
(nie)jednogłośnie liderami Turnieju zo-
stali uczniowie klasy II A. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali wyróżniające dyplomy i 
gratulacje. 

Część oficjalna rozpoczęła się śpiewa-
jącym duetem Alicji Ciechociej oraz 
Karola Baszuka, około godziny 10 na 
hali sportowej. Następnie pani dyrektor 
Aleksandra Jascka oraz pan wicetarosta 
– Tomasz Prozorowicz, wraz z przewod-
niczącą samorządu - Zuzanną Moręgiel 
oraz zastępcą - Sarą Fahim, powitała 
zgromadzonych gości, w tym gimnazjali-
stów, grupy siatkarskie, trenerów. 

Ta niecodzienna okazja do zaprezen-
towania murów liceum w jakże huczny 
sposób, pozwoliła naszym gościom nie 
tylko zajrzeć w każdy zakątek szkoły, ale 
również porozmawiać z nauczycielami 
oraz poznać swoich (przyszłych) szkol-
nych kolegów! 

W przyjaznej atmosferze gimnazjaliści 
wzięli udział w warsztatach pierwszej po-
mocy, zapoznali się z historią Irlandii, za-
grali w matematyczne łamigłówki, skosz-
towali świeżych, zdrowych kanapek oraz 
koktajli. Mieli okazję zobaczyć, jak za po-
mocą alkogoogli wygląda rzeczywistość 
po alkoholu, wziąć udział w chemicznych 
i fizycznych doświadczeniach, zwiedzić 
klasy językowe oraz obejrzeć próbę in-
scenizacji dramatu „Tango” Sławomira 
Mrożka, a następnie tanecznym krokiem 

udać się na grilla, gdzie była możliwość wymiany spostrze-
żeń na temat szkoły. 

Wszyscy zostali szczegółowo zapoznani z ofertą edukacyj-
ną I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie na rok 2017/18. 
Mogli także zobaczyć prezentację z życia szkoły oraz usłyszeć 
o tym, jak wygląda w niej codzienność i niecodzienność. 

Dziękujemy za mile spędzony wspólnie czas.
Kinga Wieczorek

klasa III B
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