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

KRZESZYCE

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.

i pomnik

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

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 odSTR.Stanisław
9
słoniliWIĘCEJ
wójt Krzeszyc
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.

Dni Sulęcina - 22.06 godz. 21

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

cd. na s. 16

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 w Sokolej Dąbrowie
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”
stara „Mrówka”
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

Oliwa sprawiedliwa…

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

PRACA opieka w Niemczech, WYSOKIE zarobki –
do 1650€, tel. 68 422 8111

Ogłoszenia komrecyjne od 15
zł za miesiąc!

czerwiec 2018

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Po blisko trzech latach procesu, kilkunastu rozprawach,
dziesiątkach
przesłuchanych
świadków i zgromadzeniu całkiem sporej ilości akt, redakcja
Przekroju Lokalnego wygrała
sprawę sądową z byłym dyrektorem
Międzyrzeckiego
Ośrodka Kultury. Decyzja Sądu
Apelacyjnego jest jednoznaczna i prawomocna. Sąd oddalił
wszystkie zarzuty postawione przez pana AS. Były dyrektor (niedawno zwolniony ze
stanowiska przez burmistrza
Międzyrzecza) oskarżał nas o
bezprawne naruszenie dóbr
osobistych i podawanie kłamliwych informacji na swój temat.
Czuł się urażony ostrymi słowami krytyki ze strony redaktora
Lecha Malinowskiego, a prawda jest taka, że z krytyką nigdy
pogodzić się nie potrafił. Zanim
doszło do utarczki z Przekrojem
próbował „ustawić” pod swoje
dyktando Kazimierza Czułupa
z portalu internetowego www.
miedzyrzecz.biz oraz blogerkę
Iwonę Wróblak. We wszystkich
przypadkach były dyrektor poległ z kretesem.
W trakcie procesu najwięk-

szą uwagę były dyrektor i jego
pełnomocnik przykuli do artykułu „Dyrektor skandalista” z nr
5(13)/2015 Przekroju Lokalnego
mutacja C. Tytułowym bohaterem artykułu był oczywiści
były dyrektor MOK w Międzyrzeczu. A teraz wyobraźcie sobie drodzy czytelnicy sytuację:
przychodzą dziennikarze na
otwarcie międzyrzeckiej Biblioteki po remoncie w dniu 8 maja
2015 r. W spotkaniu biorą udział
przedstawiciele Ministra Edukacji i Marszałka Województwa. W
pewnym momencie dziennikarze Przekroju Lokalnego: Lech
Malinowski i Iwona Wróblak są
bezceremonialnie wyprowadzeni przez ochroniarzy z budynku,
ponieważ rzekomo nie posiadają
akredytacji (co do której dyrektor
MOK zdawał sobie sprawę, że nie
jest w tym przypadku wymagana). Dziennikarze innych redakcji mogli na uroczystości zostać.
Dopiero sądy dwóch instancji
musiały uświadomić byłemu
dyrektorowi MOK, że określenie
„zrobił sobie prywatne otwarcie
za publiczne pieniądze” wyartykułowane przez redaktora Lecha
Malinowskiego pasuje do tej sytuacji jak ulał i nie jest żadnym
nadużyciem.
Inna sprawa: były dyrektor
MOK w Międzyrzeczu rozdawał
międzyrzeckim radnym darmowe bilety na różne spektakle,
koncerty i przedstawienia. L.
Malinowski w artykule „Czarodziejskie Jabłuszka Czarka” w
numerze 2(10)/2015 Przekroju
Lokalnego mut. C stwierdził jednoznacznie, że „Pachnie to na
milę próbą może nie korupcji,

co raczej kupieniem przychylności”. AS starał się jednak za
wszelką cenę udowodnić, że
nie były to bilety, tylko zaproszenia, a także, że oskarżyliśmy
go o… korupcję. Przecież już
w tym jednym zdaniu redaktor
stwierdził, że korupcja to nie
jest. Ponadto, jeżeli pozostali
mieszkańcy Międzyrzecza musieli na ww. spektakle, koncerty
i przedstawienia zakupić bilety,
to jak nie nazwać takiego bezpłatnego zaproszenia biletem?
Na szczęście sądy nie podzieliły
pokrętnej logiki byłego dyrektora MOK i tu również zarzuty
zostały oddalone.
Lista przewinień byłego dyrektora MOK w Międzyrzeczu
jest długa. Dziwię się jedynie
burmistrzowi Międzyrzecza, że
na zwolnienie z pracy tego pana
zdecydował się tak późno.
Oprócz dwóch wyżej wymienionych artykułów sądowa
batalia toczyła się również o
felieton „No i mamy wiosnę!”
zamieszczony
w
numerze
3(11)/2015 Przekroju Lokalnego
mut. C. Zachęcamy do lektury.
Wszystkie numery PL są dostępne w archiwum naszej strony
internetowej www.przekrojlokalny.pl.
Osoby publiczne, czyli te piastujące różne funkcje w administracji publicznej powinny zdawać sobie sprawę, że nie mogą
wymagać od dziennikarzy tylko
afirmacji swojej osoby, a ich
działania mogą być poddawane
krytyce. Nie żyjemy w Rosji czy
na Białorusi, gdzie za takie praktyki dostaje się „czapę”.

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 9.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Młodzieżowa Rada Miasta
22 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
powołał Młodzieżową Radę Miejską, jako organ konsultacyjny.

Młodzieżowa Rada Miejska
została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei
samorządowej wśród młodzieży. Radzie nadany został statut
określający zasady i cele działania na niwie społecznej.

Młodzieżowa Rada Miejska w
Sulęcinie składa się z reprezentantów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i średnich
funkcjonujących na terenie gminy Sulęcin w liczbie do 15 członków wybranych w wyborach

przeprowadzonych przez samorząd uczniowski.
Radnych powołuje młodzież
szkolna na okres dwuletniej
kadencji w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru do samorządów

- Oliwia Chudecka – Szkoła
Podstawowa im. Polskiego Żołnierza w Wędrzynie,
- Zuzanna Rajman i Martyna
Zięterska – Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Sulęcinie,
- Milena Czopko, Natalia Łogińska i Martyna Milke – Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła
II w Sulęcinie,
- Oskar Kępka, Mikołaj Konopko i Jakub Witek – I Liceum
Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Sulęcinie,
- Natalia Góreńczyk, Kamila
Lipska i Marek Saja – Zespół
Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie,
- Damian Garnis i Oliwier
Mazurek – klasa gimnazjalna
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Sulęcinie.
W spotkaniu z nowo powołaną Młodzieżową Radą Miejską
uczestniczyli również przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Zbigniew Szczepański oraz
sekretarz Urzędu Miejskiego
Iwona Kaszuba.
Tekst i foto. Maciek Barden

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.

uczniowskich poszczególnych
szkół, z corocznym uzupełnieniem składu Rady w miejsce
tych radnych, którzy opuszczają
szkoły.
Organizacyjne i administracyjne wspieranie oraz siedzibę Młodzieżowej Rady Miejskiej zapewnia Urząd Miejski w Sulęcinie.
W trakcie pierwszego spotkania powołującego nową Radę
oraz wręczeniu przez Burmistrza
Sulęcina zaświadczeń o wyborze
na członka Młodzieżowej Rady
Miejskiej, odbyło się tajne głosowanie o wyborze spośród radnych przewodniczącego Rady,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Nowym
przewodniczącym
Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Sulęcinie wybrany został Mikołaj Konopko /I LO w Sulęcinie/
, wiceprzewodniczącym Oliwier
Mazurek /SP nr 1 – klasa gimnazjalna/, a sekretarzem Kamila
Lipska /ZSLiZ w Sulęcinie/.
Radnymi Młodzieżowej Rady
Miejskiej zostali:
- Martyna Bajan – Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków
w Trzemesznie,

„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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Pod patronatem Przekroju

Historia malowana
12 czerwca w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie odbył się finał
VI Międzyszkolnego Ponadregionalnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. „Historia Malowana”. Patronat honorowy objęli:
Starostwo Sulęcińskie i Powiat
Sulęciński, Instytut Pamięci Narodowej Odział Poznański, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzieży
Niepełnosprawnej,
Bractwo Rycerzy Ziemi Międzyrzeckiej, Magazyn Historyczny
„Mówią Wieki”. Patronat medialny
m.in. „Przekrój Lokalny”. 429 prac
z 55 placówek z województwa
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego spływało
do placówki od lutego do końca
kwietnia. Jury w składzie: Wioletta Kazimierczak (przewodnicząca, nauczyciel historii w SOSW i
pomysłodawczyni konkursu), dr
Lech Malinowski (dziennikarz
„Przekroju Lokalnego” i historyk) i Anna Gwizdek (instruktor
sekcji plastycznej SOK) oceniali
prace autorów w kilku kategoriach – I. dzieci lat 6-7, II. dzieci
lat 10-13, III. młodzież 14-16 lat,
IV. młodzież 17-19 lat, V. dzieci
i młodzież niepełnosprawna 10
-16 lat, VI. Młodzież niepełnosprawna 17-24 lata. Nagrodzono
28 uczestników konkursu. Prace zostały wykonane różnymi
technikami, także mieszanymi.
Zdecydowanie wśród nadesłanych prac dominowała postać
Marszałka J. Piłsudskiego, co jest
zjawiskiem normalnym z uwagi
na ogólnopolskie obchody 100.
lecia odzyskania niepodległości.
Wszystkich przybyłych serdecznie przywitała przewodnicząca jury oraz Danuta Malinowska – dyrektor placówki.
Wśród obecnych byli m.in. Katarzyna Książkowska z poznańskiego IPN, Adam Basiński – Starosta Sulęciński wraz z zastępcą
– Tomaszem Prozerowiczem i
Tadeuszem Dobrosiem – Przewodniczącym Rady Powiatu,
Adam Piotrowski – red. nacz.
„Przekroju Lokalnego”.
Laureaci w I kat. wiekowej: 1.
Sylwia Olszanowska (praca pt.
Józef Pilsudski, SP im W. Pola w
Stawiszynie) i Karolina Jaśkowiak (Bitwa o wolność, SP- w
Luboniu), 2. Olga Sikorska (J. Piłsudski, Kasztanka i wolna Polska,
SP In. Polskich Olimpijczyków w
Baczynie), 3. Helena Nowaczyk
(Niepodległościowy pastisz maskarady T. Makowickiego, SP w
Torzymiu).
W II kat.: 1. Agata Bienias (J.
Piłsudski, SP w Bukowcu) i Jakub Gumuliński (Wódz, SP im.
Polskich Olimpijczyków w Baczynie), 2. Alicja Kowalczyk (Kopernik, SP-13 w Gorzowie Wlkp.)

i Aleksandra Gromek (Emilia
Plater, SP im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie), 3. Dawid
Rutkowski (Irena Sendlerowa,
sprawiedliwa wśród narodów
świata, Mlodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Przytoku) i Maria
Świętochowska (J. Poniatowski,
SP im. Polskich Olimpijczyków w
Sulęcinie).
W III kat.: Klaudia Kałużna
(Katyń, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtynowej),
2. Magdalena Hęś (Nadzieja w
polskiej husarii, ZSE-O im. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Gnieźnie) i Jakub Stręk (Nieskończenie niepodległa, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście), 3. Kacper
Kaleta (Powstanie Listopadowe,
MOS w Przytoku) i Marek Szydlak (Orzeł na pieczęci Przemysława II, MOS w Ośnie Lubuskim).
W IV kat.: 1. Adrian Rosiński
(Orzeł z Dziennika Praw 1918,
MOW w Babimoście), 2. Weronika Zbiranek (Powstanie, ZSE-O
w Gnieźnie).
W V kat.: 1. Joanna Grzywaczewska (Król Kazimierz Wielki,
Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 107 im. A. Fidlera w Poznaniu,
2. Kamil Kowalski (Kazimierz
Wielki, SOSW im. N. Konopnickiej
w Sulęcinie), 3. Weronika Banaś (Polska – mój dom, SOSW w
Strzelcach Krajeńskich) i Zuzanna Woźniak ( Fryderyk Chopin,
SOSW w Sulęcinie). Wyróżnienie
specjalne – Daniel Seremak (Pomnik, SOSW w Sulęcinie).
W VI kat.: 1. Michał Janiak
(Naczelnik, SOSW w Gnieźnie),
2. Piotr Uljasz i Kornel Bielski
(Wiek niepodległości, SOSW w
Nowogardzie) i Jan Szmytkiewicz (Żołnierze, Zespół Szkół
specjalnych nr 1 w Zielonej Górze), 3. Krzysztof Wołyniec (Bolesław Chrobry, SOSW w Sulęcinie) i Jakub Białek (praca pt.
Husarz, SOSW w Sulęcinie).
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostały wręczone. Nagrodzone prace (część z nich
była wyeksponowana) zostaną
wystawione we wrześniu w Wo-

jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Z. Huberta w Gorzowie Wlkp. oraz w listopadzie w
w Sulęcińskim Ośrodku Kultury..
Były oczywiście zwyczajowe

wystąpienia starosty, przedstawicielki IPN, członka jury i oczywiście sympatycznej dyrektorki
SOSW w Sulęcinie.
Na zakończenie żywą lekcje hi-

storii (prezentacja umundurowania żołnierskiego i sanitariuszki
z okresu Powstania Wielkopolskiego, Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie oraz uzbrojenia
zaprezentowała młoda wiekiem
grupa ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy
Lubuskim Muzeum Wojskowym
w Zielonej Górze z siedzibą w
Drzonowie, którą prowadził Maciej Myczka – prezes, doskonały
znawca tematu i sympatyczny
gawędziarz. Wspólna fotografia
zwieńczyła sympatyczną imprezę
Organizatorzy zapewnili gorący i zimny poczęstunek, a sama
impreza odbyła się na otwartej
przestrzeni. Były oczywiście kuluarowe rozmowy, nie tylko o sztuce. Podopieczni przyjechali tu z
opiekunami, a ci zawsze skorzy
są do wymiany doświadczeń.
Tekst L. Malinowski
Foto. A. Piotrowski

GIMNAZJALISTO!

CHCESZ ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD
I SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ W PRZYSZŁOŚCI?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS NA PRAKTYKI!
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Formularze do pobrania w Teleskopie lub na naszej stronie www.telemond.com.pl
Złóż dokumenty w maju – w czerwcu zaprosimy Cię na rozmowę!
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Koło Przyjaciół Bruno Grőninga
Niewielkie pozornie stowarzyszenie działa od pewnego czasu
w Sulęcinie, ale i na wszystkich
kontynentach. W świecie, 5 lat
temu, członkowie stowarzyszonego z ONZ Towarzystwa Modlitwy o Pokój Światowy uhonorowało Koło Przyjaciół Bruno
Grőninga (założone w 1979 r.)
– Słupem Pokoju. To wyróżnienie otrzymali m.in. laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, Matka
Teresa z Kalkuty, Dalajlama i Jan
Paweł II.
Kim jest tytułowy Bruno Grőning? Niektórzy znają odpowiedź, bowiem obejrzeli film
pt. „Fenomen Bruno Gröninga” i
„Fenomen uzdrowienia” wyświetlany w SOK-u. W latach 50. ubiegłego wieku zasłynął nadzwyczajnymi uzdrowieniami, które
doświadczali ludzie poprzez
własną wolę. Uczył jak poprzez
przyjmowanie Bożej siły stać
się ponownie zdrowym i szczęśliwym człowiekiem. Ogólnie
rzecz ujmując, bo sprawa ma bez
wątpienia podłoże filozoficzne,
skupienie działań na potrzeby
uzdrowień drogą duchową. Ci co
znają ćwiczenia jogi, na pewno
znają ten kierunek.
- Koło w Sulęcinie działa od
2016 roku i jest ponad wyznaniowe – mówi Krystyna Świątek

prowadząca wspólnotę. - Jest
nas kilkanaście osób. Ważne jest
aby człowiek człowiekowi pomagał i wiedział jak pomagać. Działania nasze są non-profit i mają
formę edukacji. Dobrowolne datki
pokrywają koszty wynajmu sali
do spotkań a wszyscy pracujący
czynią to społecznie z wdzięczności za odzyskane zdrowie i z chęci
dzielenia się tą nauką z bliźnim.
Walka o własne zdrowie jest dylematem, czasami ekonomicznym.
Człowiek musi mieć chęć wyzdrowienia oraz wiarę i zaufanie, że
boża siła pomaga i uzdrawia.
Wspierając go przekazujemy mu
swoje doświadczenia na drodze
duchowej, co pobudza jego wiarę
w uzdrowienie.
Medyczna Grupa Naukowa
działająca w ramach organizacji, skupia zarówno lekarzy jak i
przedstawicieli zawodów związanych z lecznictwem i weryfikuje medycznie uzdrowienia.
Ponieważ wg Bruno Grőninga
każde uzdrowienie jest łaską
Bożą, dlatego nikt nie obiecuje
uzdrowienia. Idąc skrótem myślowym, to wiara czyni cuda. Podobnie jak dziś nieco zapominane słowa o miłości do bliźniego.
Medytacja duchowa pomaga się wyciszyć, co jest faktem
znanym. Czy ukoi ból? To akurat

jest trudne jednoznacznie do
zdefiniowania. Bruno Groning
mówił „Nie bądźcie łatwowierni, przekonajcie się sami”. Wiara
góry przenosi zwykło się mawiać. Umartwianie się duchowo
czy fizycznie w konsekwencji nie
rozwiązuje problemu. Należy
kochać siebie, ale bez przesady.
Prosta nauka Bruno Grőninga –
Pracuj nad sobą – ma wiele kierunków. Ci których dręczy stres
wiedzą o tym najlepiej, a stres
jest chorobą cywilizacyjną. Czy
człowiek potrafi być elastyczny
w swych zachowaniach wyjaśnia to filozofia, psychiatria czy
psychologia. Edukacja prowadzona przez Koło nie jest przysłowiowym praniem mózgu. Aby
pewne rzeczy pojąć lub sobie
wytłumaczyć czy stosować, należy otworzyć tylko swoje serce
i poczuć czy słowa Bruno Groninga są prawdą? W medycynie
jest znane określenie leku, który
nie zaszkodzi ale i nie pomoże,
ale przyjmujący go, czuje, że jest
lepiej. Czy to rola mózgu, który tak każe odbierać, czy serca?
Nauczmy się przekazywać miłość innym… Zainteresowanych
odsyłam na stronę www.bruno-groening.org/pl lub do siedziby
koła na Winnej Górze.
L. Malinowski

Zebranie sprawozdawczo
-wyborcze ZIW RP
Z udziałem prezesa Związku
Inwalidów Wojennych RP Zarządu Okręgowego w Poznaniu
Tadeusza Paczka, prezesa Związku Inwalidów RP Koła w Sulęcinie Bolesława Karasia, zastępcy
burmistrza Sulęcina Iwony Walczak, wicestarosty Sulęcińskiego Tomasza Prozorowicza oraz
działaczy Związku ze Słubic,
Świebodzina, Międzyrzecza i Sulęcina, 24 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Związku.
Podczas zebrania omówiono
najistotniejsze sprawy związane
z działalnością, udzielono absolutorium odchodzącym władzom związku i wybrano nowe.
Prezesem Związku Inwalidów
Wojennych RP Koło w Sulęcinie
ponownie został wybrany Bolesław Karaś.
Zastępcami Prezesa Koła ZIW
RP zostali:
- Kazimiera Wołyszko ze Świebodzina,
- Piotr Stępień z Międzyrzecza,
- Eugeniusz Leszczyński ze Słubic,

!!
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- Marian Seifert z Sulęcina.
W skład Komisji Rewizyjnej
weszli: Janusz Śmigiero oraz Teresa Latuszek.
Zebrani wybrali również delegatów na Zjazd Okręgowy w
Poznaniu, który odbędzie się w
październiku 2018 roku.
Koło Związku Inwalidów Wojennych będą reprezentowali:
Bolesław Karaś, Marian Seifert
oraz Piotr Stępień.
Decyzją Zarządu Głównego

ZIW RP z dnia 11 stycznia 2018
roku Krzyżem 100 Lat Związku
Inwalidów Wojennych RP uhonorowany został Prezes Koła ZIW
RP w Sulęcinie Bolesław Karaś.
Członkowie Związku zapalili
znicze i złożyli wiązanki kwiatów przy płycie upamiętniającej
inwalidów I i II wojny światowej,
która znajduje się na terenie
cmentarza komunalnego w Sulęcinie.
Tekst i foto. Maciek Barden
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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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Rekrutacja trwa
Z Mariuszem Pawlakiem, członkiem Zarządu Living Furniture Europe Sp. z o.o., firmą
która wczesną jesienią tego roku rozpocznie w Sulęcinie produkcję łóżek, rozmawia Adam Piotrowski.
Na temat budowy nowego
zakładu pracy, który ma produkować meble w Sulęcinie
rozmawialiśmy w lutym tego
roku. Jakie postępy na budowie można zaobserwować po
blisko czterech miesiącach?
Postępy są znaczące. Nikt się nie
spodziewał co prawda, że trzeba
będzie wykonywać prace związane z wodą, której podziemna
ścieżka nie była uwzględniona
na mapach. Wyrównując teren
usunięto grubą warstwę gruntu,
w niektórych miejscach nawet
do 10 metrów. Kolejne etapy
budowy idą również bardzo
sprawnie i jest duża szansa, że
budynek będzie oddany przed
planowanym terminem, czyli
przed 1 października.
Rozumiem, że rekrutacja do
zakładu nadal trwa?
Pierwsze zatrudnienia miały
miejsce w marcu, pracownicy
odbyli szkolenie w Niemczech.
Zaraz po Świętach Wielkanocnych uruchomiliśmy produkcję
w Skwierzynie na hali o powierzchni około 4 tys. metrów
kwadratowych. Obecnie do tych
już pracujących 43 osób dochodzą kolejne. Mamy podpisane
kolejne umowy i cały czas pro-

więcej osób i dostajemy coraz
więcej zamówień. Już teraz codziennie z zakładu odjeżdżają
jeden do trzech samochodów z
gotowymi meblami. Rozpoczęliśmy też produkcję drewnianych
stelaży, która będzie rozwijana
dalej w Sulęcinie ze względu
na ograniczoną ilość miejsca na
hali w Skwierzynie.
Rekrutacja trwa, kogo zatem
państwo poszukujecie?

Prace przy budowie fabryki postępują w szybkim tępie

wadzimy rozmowy rekrutacyjne. Cieszy mnie, że nasza oferta
budzi spore zainteresowanie i
chętni do pracy ciągle się zgłaszają.

mosfera. Ten team spirit, który
ma związać ludzi z nami na wiele lat.

Sądząc po obecnej strukturze
bezrobocia, osoby zgłaszające
się do pracy już gdzieś pracują.
Co jest czynnikiem decydującym, który sprawia, że decydują się one podjąć współpracę z
Living Furniture Europe?

Praca standardowa, 40 godzin
w tygodniu, od poniedziałku
do czwartku od 6.00 do 14.30 i
w piątki od 6.00 do 12.00. Takie
godziny pracy zostały uzgodnione z pracownikami. Od samego początku na hali w Skwierzynie trwa realna produkcja
konkretnych mebli dla konkretnego klienta. W tej chwili produkujemy już dwa razy więcej niż
przed miesiącem i ten poziom
stale rośnie. Zatrudniamy coraz

Czynnikiem decydującym są
zapewne kwestie finansowe.
Oprócz tego staramy się już
podczas rozmowy pokazać, że
bardzo istotnym elementem w
naszym zakładzie jest dobra at-

Generalnie patrząc poszukujemy nie tyle pracowników co
współpracowników. Chcemy zatrudniać osoby, które zwiążą się
z zakładem na kolejne kilka, kilkanaście lat – lub dłużej. Z moich doświadczeń zawodowych
wynika, że taka współpraca jest
najbardziej korzystna i dla osoby zatrudnionej i dla pracodawcy. W tej chwili poszukujemy
głównie szwaczek, tapicerów i
pracowników magazynowych.
Do końca października chcemy

mieć zatrudnionych około 120
pracowników.
Poszukujecie też państwo
kierowników produkcji, majstrów?
Nie skupiamy się na tych stanowiskach. Liczę, że spośród już
zatrudnionych osób będą mogły wyłonić się naturalni leaderzy, którzy w późniejszym czasie
będą pełnić takie funkcje.
Z jakich okolic są już zatrudnione osoby?
Pracują z nami osoby z okolic
Sulęcina, Skwierzyny, Lubniewic, Ośna, Torzymia. Dowóz
do pracy jest po naszej stronie.
Planujemy trzy kierunki, z których będziemy dowozić naszych
współpracowników. Mają oni
bezpiecznie i bez stresu dotrzeć
zarówno do pracy jak i po jej zakończeniu do swoich rodzin.
Dziękuję za rozmowę.

Jak wygląda dzień pracy w
Skwierzynie?

Finał XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
Między nami nic nie było!
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło
Prócz wiosennych marzeń zdradnych;
Prócz tych woni, barw i blasków
Unoszących się w przestrzeni,
Prócz szumiących śpiewem lasków
I tej świeżej łąk zieleni;
Prócz tych kaskad i potoków
Zraszających każdy parów,
Prócz girlandy tęcz, obłoków,
Prócz natury słodkich czarów;
Prócz tych wspólnych, jasnych
zdrojów,
Z których serce zachwyt piło,
Prócz pierwiosnków i powojów
Między nami nic nie było!

LUKASZ

Barden, który przedstawił własne wiersze. W spotkaniu wystąpiła również Ewa Jacykowska w
piosence „Grande valse brillante” z repertuaru Ewy Demarczyk
oraz zespół Trupięgi w składzie:
Katarzyna Gardzielewska, Jacek
Hryniewiecki i Jacek Filipek, prezentując poezję Bolesława Leśmiana.

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

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

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

począł się w rynku ostatni dzień
XV Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek pod hasłem „Rzeka
słów, czyli wieczór poezji nie tylko śpiewanej”.
Przejściowy wiatr i deszcz nie
zraził organizatorów i z małym
opóźnieniem wieczór poezji
śpiewanej zaintonował Łukasz
Łyczkowski. Wśród recytatorów
wystąpili: Anna Pietruszka, Bernard Skała, Natalia Januszkiewicz, Ewa Stasiłowicz i Maciek

ate
Pl

Wierszem Adama Asnyka
„Między nami nic nie było” zarecytowanym przez Kierownika
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie
Natalii Juszkiewicz 15 maja roz-

Salon Fryzjerski

Maciek Barden

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie
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EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI,
NIŻ SIĘ SPODZIEWASZ!
MITY O DROGIM GAZIE
W powszechnej świadomości gaz ziemny
jest paliwem droższym niż paliwa stałe,
paliwa płynne czy energia elektryczna.
Wszystko zależy od tego, co bierzemy pod
uwagę i jak kompleksowo podchodzimy
do wyceny przy planowaniu źródła ciepła
w gospodarstwie domowym. Warto więc
dowiedzieć się, jakie czynniki sprawiają,
że gaz jest jednym z najbardziej ekonomicznych paliw.
GAZ TAŃSZY, NIŻ SIĘ WYDAJE
Spośród różnych paliw pozwalających na
wygodne i bezobsługowe ogrzewanie (do
których zaliczają się jeszcze gaz propan,
olej opałowy czy energia elektryczna) to
właśnie ogrzewanie gazowe jest najtańsze.
Gaz ziemny to paliwo wysokowydajne
energetycznie, więc prawie cała energia
zostaje zamieniona na ciepło.
Wysoka sprawność energetyczna umożliwia zastosowanie nowoczesnych, łatwych w obsłudze urządzeń gazowych,
w których proces spalania gazu jest
w pełni zautomatyzowany. Gaz ziemny
jest paliwem doskonale nadającym się do
spalania w gazowych kotłach kondensacyjnych. Dzięki temu można odzyskać
bardzo dużo energii. Czy pamiętamy
o tym, porównując ceny?

Fot. EWE

ko za realne zużycie – tylko za to paliwo,
które wykorzystaliśmy. Brzmi rozsądnie,
prawda?
KOSZTY ROZŁOŻONE W CZASIE
W EWE można wybrać jeden z dwóch
wygodnych sposobów rozliczania zużycia
gazu – opłaty według licznika albo równomierne rozłożenie opłat na cały rok
(podobnie jak w przypadku ciepła z ciepłowni). W ten sposób możemy wygodnie zaplanować płatności. I jak to wygląda
w kalkulacjach?

Fot. EWE
CENA GAZU NIGDY NAS NIE
ZASKOCZY
Cena gazu ziemnego jest regulowana
przez instytucję państwową – Urząd Regulacji Energetyki, podczas gdy ceny
większości innych nośników energii ustalane są przez ich dostawców. W odróżnieniu od ciągle rosnących cen ekogroszku
i węgla cena gazu w ciągu ostatnich 3 lat
obniżyła się o około 16%!
W dostawie gazu ziemnego nie ma godziny szczytu ani drugiej taryfy, jak w przypadku energii elektrycznej. Ogrzewamy
się więc tanim źródłem energii wtedy, kiedy potrzebujemy – zawsze na tych samych
warunkach.
Z GAZEM JEST O WIELE LŻEJ
– DOSŁOWNIE I W PRZENOŚNI!
Jaką wartość ma Twój czas i wysiłek fizyczny? Bo z gazem oszczędzasz jedno
i drugie! Chodzi o czas przeznaczony na
obsługę pieca i jego czyszczenie, na magazynowanie opału, na zamawianie paliwa i jego transport. Oszczędności na gazie wynikają z tego, że nie musimy robić
jego zapasów, nie musimy dorzucać opału
czy pamiętać o uruchomieniu pieca, żeby
mieć ciepłą wodę do kąpieli. Nie musimy
wywozić popiołu. Czy to się nie liczy?

Dostępność,
wygoda,
oszczędność
i czyste środowisko – to zalety gazu, które
trudno podważyć. Zachęcam również do
kontaktu z naszymi doradcami, którzy
zapoznają się z Państwa potrzebami,
wyliczą oszczędności i dokładnie
przeprowadzą przez cały proces – od
sprawdzenia możliwości przyłączenia
do sieci gazowej EWE do rozpoczęcia
dostawy gazu – Marek Szymoniak,
Dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE.

GAZ JEST STWORZONY DO OSZCZĘDZANIA
Dzięki nowoczesnym piecom gazowym
to my decydujemy, gdzie, kiedy i o ile ma
być cieplej, a kiedy ogrzewanie można po
prostu zmniejszyć lub wyłączyć. Możemy
ustawić niską temperaturę, gdy nikogo nie
ma w domu, i przyjemne ciepło na kilkanaście minut przed powrotem domowników z pracy czy ze szkoły. Możemy bardzo
łatwo i szybko dostosowywać moc grzewczą do temperatury na zewnątrz. Możemy
to zrobić nawet zdalnie –np. za pomocą
aplikacji na smartfonie czy tablecie.

OSZCZĘDZAMY TAKŻE NA CZYSZCZENIU KOMINA!
Mieszkańcy domów ogrzewanych gazem ziemnym rzadziej muszą korzystać
z usług kominiarskich. Zgodnie z przepisami kominy w przypadku korzystania
z paliw stałych powinny być czyszczone
4 razy w roku. Przy gazie ziemnym komin
czyszczony jest dwa razy do roku. Pozwala
to zredukować koszty o co najmniej kilkadziesiąt złotych rocznie!
NIE ZASKOCZY NAS RÓWNIEŻ…
SEZON!
Zakup paliw stałych na dany sezon wymaga wydania większej gotówki jednorazowo. Ale w jaki sposób oszacować potrzebne zapasy na nadchodzący sezon? Jak
długa i ciężka będzie w tym roku zima?
I w ten oto sposób kupujemy albo za dużo
zapasów – albo za mało.
Te kłopoty i obciążenia znikają, gdy
ogrzewamy się gazem ziemnym. Dostęp
do gazu mamy zawsze, niezależnie do
tego, ile go potrzebujemy. A płacimy tyl-

NIE MUSIMY ZGADYWAĆ, ILE TO
KOSZTUJE
„Gaz ziemny jest naprawdę tanim paliwem, którego ekonomiczność poznajemy
i doceniamy nie tylko w kosztorysie, ale
też w czasie użytkowania. Zachęcam do
kontaktu z EWE – wyliczamy za darmo
szacunkowe koszty użytkowania gazu
ziemnego, dostosowane do konkretnej
wielkości domu i liczby domowników.
A także koszty przyłączenia do sieci gazowniczej EWE” – zachęca Marek Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu Sieciowego Gazem sprzedaży EWE.

EWE to działający od ponad
19 lat w Polsce niezależny dostawca gazu, posiadający aż
1659 km własnych sieci gazowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm
w 49 gminach na terenie 6 województw. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z gazu
ziemnego znajdą Państwo na
stronie www.ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.

Szacunkowy koszt roczny użytkowania gazu ziemnego
w domu jednorodzinnym*:
• powierzchnia: 120 m2, liczba osób: 4
• dom dobrze ocieplony
• gaz wykorzystywany do: ogrzewania, gotowania
i podgrzewania wody.
Prognozowany koszt roczny zakupu gazu:
4 580 zł brutto
Miesięczna opłata: ok 382 zł brutto
* Koszty użytkowania gazu ziemnego zostały przeliczone zgodnie
z aktualnie obowiązującymi cenami w Taryfie EWE dla Paliw Gazowych z dnia 22.07.2017 r., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
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SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

Przed nami święto miasta
Burmistrz Sulęcina, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana oraz
Sulęciński Ośrodek Kultury zapraszają serdecznie na tegoroczne Dni
Sulęcina, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca.
Wyjątkowo 21 czerwca, w czwartek, o
godzinie 16:30, zapraszamy na Turniej
Brydża, który odbędzie się w Sali Kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
W piątek, 22 czerwca, nasze działania przeniosą się do centrum miasta. O
godzinie 18:00 na Placu Czarnieckiego
odbędzie się Kolorowe Podwórko – gry
i zabawy dla dzieci, a poza tym: występy
dziecięcych grup teatralnych SOK oraz
koncert solistów Studia Piosenki SOK.
Tego dnia na naszej plenerowej scenie
wystąpią: The Best of Voice (Agata Hylińska, Jelena Matula, Łukasz Łyczkowski),
Łukasz Łyczkowski & 5 RANO, natomiast
gwiazdą wieczoru będzie zespół Afromental.
W sobotę od godziny 12:00 zapraszamy nad rzekę Postomię (Promenada
przy Domu Joannitów). Wśród głównych
atrakcji: Regaty na Postomii, Plenerowy Turniej Szachowy, Otwarty Turniej w
Boule, konkurs sprawnościowy i zabawy w parku linowym. O godzinie 14:30
zapraszamy na Spływ na Byle-Czym po
rzece Postomii, natomiast o w godzinach
16:00-16:30 odbędzie się konkurs na najpiękniejszy wianek. Tuż po ogłoszeniu
wyników, wspólnie puścimy wianki do
rzeki. Szczegółowe informacje dotyczące
wymienionych wyżej konkursów znajdu-

ją się na stronie internetowej organizatora: www.soksulecin.pl
W międzyczasie, o godzinie 12:00 na
Stadionie im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie odbędzie się II Memoriał Piłki Nożnej
im. Romana Sobczyka. Jednocześnie zapraszamy także do Parku Jordanowskiego, gdzie od godziny 12:00 będzie znajdować się Miasteczko Militarne. Wstęp
bezpłatny!
Sobotnie uroczystości w centrum miasta rozpocznie Msza Św. (godzina 10:00),
o godzinie 11:30 zapraszamy na uroczystości związane ze świętem 17 WBZ. Tuż
po godzinie 13:00 zapraszamy na Koncert
Orkiestr Służb Mundurowych ze Szczecina i Wrocławia, tuż po nim odbędzie się
Festiwal Przedszkolaków – występy najmłodszych pod hasłem „Na Wojskową
Nutę”, kolejnym punktem programu będzie występ grupy kabaretowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Teraz My”.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentują artyści: zespół Budka Band (godz.
18:00), zespół Siedemnastka (godz.
20:00) oraz gwiazda wieczoru – Szymon
Wydra & Carpe Diem.
Na zakończenie dnia zapraszamy na
pokaz laserowy (godz. 23:00)
SOK Sulęcin

Współpraca godna nagród
5 czerwca w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbył się
Konkurs logistyczny, zorganizowany we współpracy
z firmą Maszoński Logistic. Uczniowie klasy patronackiej (klasa I Technikum w zawodzie technik logistyk) w obecności przedstawicieli firmy Maszoński
Logistic, dyrekcji naszej szkoły oraz nauczycieli prowadzących, mieli za zadanie zmierzyć się z testem
zawierającym 25 pytań z zakresu materiału poznanego w bieżącym roku oraz ze znajomości partnerskiej firmy. Zwycięzcą konkursu okazał się Adam

Reichert, który otrzymał puchar za zwycięstwo oraz
nagrodę ufundowaną przez firmę Maszoński Logistic, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Spo-

tkanie było także możliwością podsumowania roku,
podziękowania przedstawicielom firmy za owocną
współpracę oraz zaplanowania jej w kolejnym roku
szkolnym.
Krzysztof Jacniacki
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Wielki piknik na jubileusz Przedszkola
Piknik w ramach projektu Polsko-Niemieckie spotkania pod hasłem „Od przedszkola wszystko się zaczyna...” z okazji 40-lecia Przedszkola nr
2 im. Małych Odkrywców już za nami. Uczestnicy imprezy zgodnie przyznają, że zabawa była wyśmienita.
W uroczystości uczestniczyły przedszkolaki i ich rodziny,
grono byłych i obecnych wychowawców oraz dyrektorów
Przedszkola, a także zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego
miasta Friedland w Niemczech
razem z burmistrzem Friedland
Thomasem Hähle. Nie zabrakło
również dyrektorów przedszkoli i szkół w gminie Sulęcin oraz
burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta.
Występy artystyczne przedszkolaków cieszyły oczy, a
atrakcje zorganizowane przez
przyjaciół Przedszkola oraz
„dmuchańce” umilały wszystkim
czas. Wiele radości dostarczył
teatrzyk „Kaczka Dziwaczka”
w wykonaniu rodziców dzieci 6-letnich. W części oficjalnej
wręczono również nagrody laureatom konkursu plastycznego
„Przedszkole oczami dziecka…”.
Wśród dzieci i dorosłych największą sensację wywołał wielki
jubileuszowy tort, którym częstowano wszystkich uczestników.

Przez kilka godzin uczestnicy
pikniku mieli okazję zapoznać
się z kronikami Przedszkola,
obejrzeć wystawę nagrodzonych prac plastycznych oraz
wystawę zdjęć z „Przedszkola
dawniej i dziś”. Zaprezentowano
również kącik współpracy Polsko-Niemieckiej, a także zdjęcia pracowników Przedszkola z
dzieciństwa i portrety pań wykonane przez dzieci. Chętni mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie
w „foto-budce”. Zebrani wzięli
udział wielu zabawach przygotowanych wspólnie przez
CZG-12, Nadleśnictwo Sulęcin,
Stowarzyszenie „Mam Pomysł”,
Bibliotekę Pedagogiczną, firmę
„Med Nar” Daniela Naranowicza, 3 Drużynę Starszoharcerską
„Red One” im. Cichociemnych,
firmę „Maszoński Logistic”.
Wszyscy uczestnicy częstowali się „Piknikowym jadłem” oraz
ciastem upieczonym przez ro-

dziców. Na terenie Orlika odbyły się również „Rodzinne zawody sportowe”, w których wzięli
udział rodzice z dziećmi z naszego Przedszkola oraz Przedszkoli
z Friedland. Zwycięzcom oraz
wszystkim uczestnikom wręczono nagrody.
Dziękujemy wszystkim za
cudowną atmosferę i wspólne
piknikowanie. Podziękowania
składamy również wszystkim,
którzy pomogli nam w organizacji tego przedsięwzięcia.
Projekt
współfinansowany
jest z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO
EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A
Brandenburgia – Polska 20142020 w ramach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej.
Koordynatorzy projektu:
Natalia Kaffler i Ewa Jacykowska
Fot. Organizatorzy

Lekcja przysposobienia wojskowego na poligonie
W dniu 16 maja uczniowie
klas mundurowych Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w
Sulęcinie uczestniczyli w zajęciach przysposobienia wojskowego zorganizowanych
na obiektach poligonowych
Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w
Wędrzynie. Podczas tej „żywej
lekcji” uczniowie zapoznali się
z bazą szkoleniową ośrodka
oraz doskonalili umiejętności
praktyczne w zakresie: poko-

nywania terenu i przeszkód
terenowych, ewakuacji rannego, strzelania do tarczy
sportowej z broni pneumatycznej, oraz łącznych czynności do strzelania w różnych
postawach z karabinka „mini
Beryl”, pokonywania toru psychologicznego (labiryntu w
całkowitych ciemnościach).
Dzięki takim zajęciom
uczniowie klas mundurowych w praktyce oswajają się
ze sprzętem i uzbrojeniem
wojskowym, a także specy-

fiką szkolenia wojsk na poligonach i placach ćwiczeń.
Młodzież przyznała, że takie
lekcje przysposobienia wojskowego i poznanie tajników
zawodu żołnierza od strony
praktycznej, utwierdzają że
pójście „drogą wojskową” to
ciekawy i świadomy wybór
przyszłego zawodu.
mjr rez. Mariusz Brzozowski
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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

ZATRUDNIMY NA STANOWISKA:

PRACOWNIK BIUROWY
szczegółowe informacje: 517 328 787

WULKANIZATOR
(min. 1) rok doświadczenia

szczegółowe informacje: 506 777 160

MECHANIK
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
z doświadczeniem

szczegółowe informacje: 506 777 160

UMOWA O PRACĘ + PREMIA
PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA
OWOCOWE ŚRODY
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w treści wpisując na jakie stanowisko
kandydat aplikuje na adres e-mail:

kariera@maszonski.com

12
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TWOJE DANE U RZECZNIKA czyli RODO dla konsumenta
Zwracając się o interwencję do powiatowego rzecznika konsumentów, przekazujesz swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko,
adres email). Udostępniasz tylko takie dane, które są niezbędne żeby załatwić sprawę.
Przetwarzamy je w celu ochrony konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Nie przekazujemy Twoich danych
organizacji międzynarodowej czy do
państw trzecich.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z
prawem Unii lub prawem krajowym.
Twoje dane mogą zostać przekazane do
innych organów administracji np. UOKiK,
prokuratury i wykorzystane w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych. Okres przechowywania danych
osobowych w przypadku każdej insty-

tucji reguluje odpowiednia instrukcja
kancelaryjna ustalana zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Masz
prawo do dostępu i sprostowania swoich
danych osobowych, możesz też wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie danych
osobowych nie podejmujemy żadnych
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie
stosujemy profilowania.
Administratorem danych osobowych
zawartych w piśmie przesłanym na adres rzecznika lub udostępnionych bezpośrednio jest Starostwo Powiatowe w
Sulęcinie ul. Lipowa 18a.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych w starostwie: iod@powiatsulecinski.pl /95/755 52 43.

Raz jeszcze krótko o kompetencjach
rzecznika konsumentów
Do zadań rzecznika należy w szczególności:
• zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w
zakresie ochrony konsumentów;
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
• udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na
drodze sądowej.
Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów,
nie nakłada kar.
Rolą rzecznika jest przede wszystkim
udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.
W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę
wyjaśnienia okoliczności faktycznych –
występuje do przedsiębiorców.
W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy

polubowne zakończenie sporu okazuje
się niemożliwe – rzecznik może udzielić
pomocy w dochodzeniu roszczeń przed
sądem.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów
cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
Dyżury: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 16, pokój 205 (od środy
do piątku w godz. 11.00-13.00) tel. (95)
755 5243, wew. 93, e-mail: rzecznikkonsumentow@powiatsulecinski.pl

Zapraszam
Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

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

Kierowca kat. C
Kierowca kat. C

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

•
•
•
•

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

Kierowca - Brygadzista

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

www.kssse.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Osoby zainteresowane
kontakt
telefoniczny
pod numeremprosimy
telefonuo95
755 77 22
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22
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RYBY MAJĄ GŁOS

Wędkarze kolejny raz uczcili pamięć o koledze
XI Memoriał Mirosława Gudacza w tym roku odbył się przy
pięknej pogodzie. W zawodach
wzięły udział 43 rodzinne drużyny. Memoriał o godz. 9.00 otworzył wiceprezes Koła PZW Nr 1 w
Sulęcinie – Krzysztof Kuzajewski.
Wraz z Ewą Gudacz, Iwoną Walczak – zastępcą burmistrza Sulęcina i Eugeniuszem Semratowiczem - prezesem LGR Wodny
Świat przywitał gości z Beeskow,
Schadow oraz przybyłych wędkarzy wraz z swoimi rodzinami.
Główną częścią Memoriału
były zawody wędkarskie. Wiceprezes ds. sportu „Jedynki” Sławomir Matelski wraz z gospodarzem Koła Ryszardem Sekułą
sprawnie przeprowadzili losowanie stanowisk. W szranki stanęło 43 drużyny, w tym 6 ekip
gości z Beeskow i Schadow. Każda drużyna mogła łowić ryby na
dwie wędki metodą spławikową.
O godz. 10.00 nad taflą jeziora
rozległ się wystrzał oznajmiający
początek zawodów. Wędkarze
robili co mogli, by zwabić i złowić
ryby. Te brały różnie, w niektórych miejscach lepiej, w innych
gorzej. Dominowała drobnica ze
wszędobylską ukleją na czele, ale
padło też kilkanaście większych
ryb. Wśród nich wyróżniały się
piękne złote karasie w przedziale
wagowym 500 - 1500 g. Największe ryby złowili Matelski Dominik
– karasia 1490 g i Sobczak Dawid

1370 g.
Po trzech godzinach zmagań
zawody zakończono, a sędziowie przystąpili do ważenia. Zawodnicy po złożeniu sprzętu i
sprzątnięciu stanowisk udali się
na miejsce rodzinnego pikniku.
Tam na wymęczonych „moczykiji” czekały jak co roku niezwykłe rarytasy. Grochówka z kotła,
kiełbaski pieczone na ognisku,
ciasta i sałatki przygotowane
przez żony wędkarzy.
Po zaspokojeniu apetytów
przyszedł czas na podsumowanie i rozstrzygnięcie zawodów.
Po tym wreszcie przyszedł czas
na ogłoszenie wyników.
W XI Memoriale im. Mirosława Gudacza zwyciężyła drużyna: Paweł i Maksymilian Sobczak.
Syn z ojcem do wagi wnieśli
9980 g. Kolejne miejsca zajęli:
2. Dominik Matelski i Dawid
Sobczak – 7130 g.;
3. Tomek i Hubert Gierońscy 4510 g.;
4. Tadeusz Głowacki i Mirek Kuzajewski– 3970 g.;
5. Ryszard i Jakub Rozesłaniec –
3920 g.;
6. Paweł Skorupski i Daniel
Szpikowski – 3820 g.;
7. Piotr i Wojtek Pulka – 3510 g.;
8. Stefan Krawiec i Mateusz Domagała – 3390 g.;
9. Grzegorz i Daniel Ludwiczak –
3240 g.;

10.Ania i Marcin Chalecki – 3030
g.;
Zawodnicy z podium otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody – za I miejsce – Puchar ufundowany przez J i P. Cichałów, za
II – miejsce Puchar ufundowany
przez Prezesa Koła Nr 1 Ryszarda Stachowiaka, za III – miejsce
Puchar ufundowany przez B i K.
Gudaczów.
Kolejne miejsca były premiowane cennymi nagrodami, których zakup był możliwy, dzięki
hojności wielu sponsorów. Dodatkowo puchar dla najmłodszego zawodnika otrzymał Staś
Kowalczyk – ufundowany przez
Prezesa LGR Wodny Świat E.
Sembratowicza, a puchar dla
najstarszego zawodnika otrzymał Georg Peltz z Beeskow,

którego fundatorem była Ewa
Gudacz. Puchar za największą
złowioną rybę wręczył, dla Dominika Matelskiego fundator
Eugeniusz Semratowicz.
Wiceprezes Koła K. Kuzajewski wręczył coroczną, honorową, statuetkę „podaj rękę” dla
Krzysztofa Kononowicza i Firmy LEKS za zaangażowanie w
rozwoju wędkarstwa w Gminie
Sulęcin. Na zakończenie części
oficjalnej Memoriału przystąpiono do wylosowania nagrody
specjalnej - roweru turystycznego, którego fundatorem był
Prezes LGR Wodny Świat – Eugeniusz Sembratowicz. Szczęście w
losowaniu uśmiechnęło się do
drużyny Ani i Marcina Chaleckich.
Puchary i nagrody wręczali:

Zastępca Burmistrza Sulęcina –
Iwona Walczak, Prezes LGR Wodny Świat- Eugeniusz Sembratowicz oraz Wiceprezes Koła PZW
Nr 1 – Krzysztof Kuzajewski
Po rozdaniu pucharów i nagród odbyła się dalsza część pikniku.
Za organizację tegorocznego
XI Memoriału Mirosława Gadacza należą się podziękowania
dla członków Zarządu Koła oraz
wędkarzom, którzy wzięli czynny
udział w jego realizacji. Szczególne podziękowania, Zarząd Koła
kieruje do sponsorów, których
udział w organizacji Memoriału
przyczynił się do jego sprawnego przebiegu.
Tekst Ryszard Stachowiak
Foto. K.Kuzajewski, M.Barden

O tytuł najlepszego łowcy drapieżników

Zawody o Puchar Prezesa

10 czerwiec 2018 r., to kolejna data, która zostanie zapisana
w kronice naszego koła. W tym
dniu odbyły się po raz pierwszy
spinningowe zawody wędkarskie
z łódek Teamów (maksymalna
obsada łodzi 2 osoby). Zawody
rozegrane były na żywej rybie, a
areną zmagań było jezioro Lubniewsko (Nakońskie).
Jezioro Lubniewsko (Nakońskie) jest największym i jednym
z najpiękniejszych akwenów ziemi sulęcińskiej i całej zachodniej
Polski. Akwen położony jest na
północny wschód od Sulęcina.
Ten przepiękny zbiornik wodny ma dobrze rozwinięta linię brzegową, wyspę,
zatoki i półwyspy, a brzegi są wysokie i
porośnięte lasami.
Na starcie zameldowało się 20 zawodników, a na wodę wypłynęło 11 łodzi. Zgodnie z harmonogramem zawodów o godz.
06:00 wszystkich uczestników imprezy
serdecznie przywitał wiceprezes koła ds.
sportu kol. Przemysław Struch, który również przedstawił regulamin zawodów. Zawody rozpoczęły się o godz. 06:15 i trwały
do godz. 12:00. Do sędziego zawodów
zgłoszono okonie, szczupaki, sandacze i
suma.

Nad jeziorem Ostrowskim w sobotę, 19
maja odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW nr 3 „Gumoplast”.
Zmaganiom wędkarzy towarzyszyła piękna pogoda.
W zawodach wzięło udział 23 zawodników - 21 seniorów i 2 juniorów. W ciągu
kilkugodzinnych zmagań ryba, jak to zwykle bywa podczas wędkowania, brała z
różnym szczęściem, dlatego połowy były
bardzo zróżnicowane. Poniżej wyniki
Kategoria-senior:
I miejsce- Mirosław Andrzejczak-3050pkt.,
II miejsce-Jan Sywulski-2780pkt.,
III miejsce-Józef Tyrcha-1530pkt.,
Kategoria-junior:

Po zakończonych zawodach z końcowymi wynikami zapoznał wszystkich uczestników P. Struch oraz wręczył zwycięzcom
nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Wyniki zawodów:
I miejsce – Stanisław Ostrowski - 1890
pkt.
II miejsce – Marcin Ścieszka i Robert
Kruk - 1850 pkt.
III miejsce – Agnieszka i Marek Gancarek
- 1260 pkt.
IV miejsce – Mariusz Paszkiewicz i Piotr
Klimczak - 1050 pkt.
V miejsce – Przemysław Struch i Łukasz
Galant - 300 pkt.
BK

I miejsce-Kacper Kujawa-1370pkt.,
II miejsce-Miłosz Kujawa-370 pkt.,
Największą rybę, karasia o wadze 1170
g, złowił Kacper Kujawa. Puchar Prezesa
wygrał Mirosław Andrzejczak.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową.
Wygranym gratulujemy, uczestnikom
dziękujemy za uczestnictwo. Szczególne
podziękowania dla pana Krzysztofa Gudacza Sklep „Domus”, za ufundowanie nagrody w kategorii największa ryba.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Koła Na 3 „Gimoplast”
Czesława Anna Demko
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WĘDRZYN

Piknik rodzinny w Wędrzynie

Z okazji Dnia Mamy oraz zbliżającego się Dnia Dziecka, 26
maja plac zabaw przy Przedszkolu w Wędrzynie zamienił się w
rodzinne spotkanie pod hasłem
„Rodzinny Piknik”.
Z okazji Dnia Mamy oraz zbliżającego się 23 czerwca Dnia
Ojca przedszkolaki przedstawiły
program artystyczny poświęcony rodzicom i zaprezentowały
między innymi wiersze: „Za co
kocham moją mamę”, „Słowa

do mojej mamy”, „Dzień matki”,
„Laurka”, „Nasza mama”, „Kochany tato” oraz piosenki: „Tato już
lato”, „Kiedy byłam, jak kropelka”,
„Święto naszej mamy”, „Daj mi
rękę tato”.
Spotkanie było okazją do
złożenia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie Edyty
Jakóbczak oraz Zastępcę Dyrektora Anny Kapały podziękowań
w formie dyplomów za okazaną

dotychczasową pomoc i życzliwość na rzecz przedszkola. Podziękowanie otrzymały między
innymi: Agnieszka Wróblewska, Emilia Maśluk, Izabela
Sawczyn, Sylwia Rakoczy, Małgorzata Neubauer i Elżbieta
Piernik,
zastępca burmistrza Iwona
Walczak w imieniu własnym i
burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta przekazała rodzicom
oraz dzieciom życzenia pomyśl-

ności w życiu osobistym i zawodowym, a przedszkolakom dorastania w spokojnym dzieciństwie
oraz z radną Rady Miejskiej i Kierownikiem Klubu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
Anną Wyczachowska wręczyła wszystkim przedszkolakom
drobne upominki.

Przedszkolaki otrzymały również prezenty od Rady Rodziców
i dyrekcji szkoły.
Kolejne godziny upłynęły
wszystkim na zabawie i rodzinnym biesiadowaniu.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Tradycja i zwyczaje łowieckie
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Posługiwanie się językiem łowieckim (cz.2)
Kontynuując rozpoczęty w poprzednim
numerze Przekroju Lokalnego temat posugiwania się językiem łowieckim, w tym
numerze przedstawiamy słownictwo na
literę C
Cap - samiec kozicy
Cewki - nogi sarny
Chłyst - młody jeleń byk, który w czasie
rykowiska przebywa w pobliżu chmary /
młody byk jeleń, który nie bierze udziału
w rykowisku / młody samiec jelenia,
odganiany przez byka do chmary łań
Chmara - stado żubrów, jeleni, łosi,
danieli

Chorągwie - fragmenty scypułu
zwisające z tyk jelenia w czasie
wycierania
Chrap - głos łosia byka w czasie
bukowiska
Chrapanie - głos wydawany przez
słonkę w trakcie lotu godowego (ciągu)
Chrapy - nozdrza żubra, zwierzyny
płowej, muflona, kozicy
Chwost - ogon muflona lub pęk długich
włosów na końcu ogona dzika
Chyb - długa i gęsta szczecina na
grzbiecie dzika
Ciąg - przelot dzikich kacze lub gęsi na
wodę rano lub wieczorem, lot godowy

słonek
Ciągnięcie - powolne poruszanie się,
wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej,
muflonów
Ciec - ucieczka piesza kuraków
Ciecier - cietrzew kogut
Ciecieruk - młody cietrzew kogut
Cieciorka - kura cietrzewia
Cieczka - okres godowy lisów, wilków,
borsuków, jenotów, psów
Cieki - nogi kuraków, np. u kuropatwy
Cielę - żubr, jeleń, daniel w pierwszym
roku życia
Ciołek - roczny byczek łosia, jelenia lub
daniela

Myśliwi pomagają

Cuch - węch psa myśliwskiego
Czarna stopa - teren pozbawiony
pokrywy śnieżnej
Czemchanie - wycieranie poroża ze
scypułu
Czochrać się - wycieranie o drzewa
jeleni lub dzików
Czternastak - jeleń byk o siedmiu
odnogach na każdej tyce
Czterodwudziestak - jeleń byk mający
po dwanaście odnóg na każdej tyce
Czuszykanie - głos wydawany przez
koguta cietrzewia podczas toków
Czyrykanie - głos wydawany przez
zwołujące się kuropatwy

Fot. A. Piotrowski

Już po raz 12 w Ownicach pod Słońskiem odbył się Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Od dwóch lat głównym organizatorem
imprezy jest Koło Łowieckie Dzik ze Słońska. Z prezesem Koła
Franciszkiem Jamniukiem rozmawia Adam Piotrowski.
Ile osób uczestniczyło w zabawie w
tym roku?
Na terenie stanicy łowieckiej Kniejówka Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku
bawiło się niespełna tysiąc osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
W tamtym roku uczestników było trochę więcej.
Jakie atrakcje czekały w tym roku
na uczestników Międzynarodowego
Dnia Inwalidy?
Program był bardzo bogaty. Nasi goście mogli wziąć udział w konkursie
strzeleckim i konkursie karaoke. Prezentowali się żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
można było m.in. przejechać się popularnym transporterem opancerzonym „Rosomak”. Żołnierze wydali też
1000 porcji grochówki. Każdy mógł
też oczywiście spróbować jadła myśliwskiego. Na koniec do zabawy zaprosił wszystkich zespół disco polo.
Impreza ma charakter integracyjny.
Oprócz osób z różnymi niepełnosprawnościami, kto jeszcze brał w
niej udział?
Zaprosiliśmy też seniorów, mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe by zintegrować się i poznać nawzajem. Do Ownic przyjechały również
osoby niepełnosprawne w Niemiec.
Dlaczego akurat myśliwi są organizatorem takiej inicjatywy? Powszechnie uważa się, że działają
tylko po to, by strzelać do zwierząt, a
tutaj coś takiego.

Właśnie chcemy odkłamać tą złą o
nas opinię i to w jaki sposób jesteśmy
zazwyczaj przedstawiani w mediach.
Myśliwi mają ogromne serca i potrafią zrobić wiele dobrego. Wiele rzeczy
robimy bezinteresownie lub angażując nawet własne środki. Nie czekamy przy tym na żadne profity jak np.
politycy, którzy liczą później na głos
wyborców.

Międzynarodowy Dzień Inwalidy w Ownicach zgromadził blisko 1000 osób

Oprócz Koła Łowieckiego Dzik widziałem emblematy Koła Łowieckiego Czarny Bór i Stowarzyszenia Nowoczesnego Łowiectwa Pasjonaci.
Tak, Koło Czarny Bór już drugi raz włączyło się z naszą inicjatywę, pokazując
na swoim stoisku trofea myśliwskie
i udzielając informacji, na czym całe
łowiectwo polega. Stowarzyszenie
Nowoczesnego Łowiectwa Pasjonaci działa od roku. Powstało po to by
pokazywać i promować pozytywne
strony działalności myśliwych. Władze okręgowe i centralne nie zawsze
za tym nadążają. My chcemy działać
ponad to co zapisane jest w ustawach
i wyjść jako myśliwi na zewnątrz. Nie
musimy tego robić, ale chcemy.
Odbiegając trochę od tematu, jak
pan myśli, dlaczego obecnie w Polsce
trwa nagonka na myśliwych?
Pozyskując zwierzynę, myśliwy musi
ją wytropić, strzelić i wreszcie wypatroszyć co sprawia, że ma farbę
na rękach. Ta krew niektórym się nie
podoba. Dla osób postronnych mięso wytrybowane i błyszczące bierze

Fot. A. Piotrowski
się z półki w sklepie. Nie przyjmują
do wiadomości, że to wcześniej też
było żywy zwierz, z tym, że trzymany
i pozbawiony życia najczęściej w tragicznych warunkach. Musimy odkłamywać rzeczywistość i pokazywać, że
owszem odstrzeliwujemy dziko żyjące
zwierzęta dzięki czemu trzymamy populację w ryzach, ale robimy to w sposób humanitarny.

Skąd środki na Międzynarodowy
Dzień Inwalidy?
Przede wszystkim z budżetu Koła Łowieckiego Dzik, ale także od sponsorów. Najwięksi to Lasy Państwowe
Ośno Lubuskie i firma Drew Trade, no
i moja firma dołożyła swoją cegiełkę.
Budżet imprezy wyniósł 10 tys. zł.
Dziękuję za rozmowę.
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„Żołnierze Wyklęci” (niepokorni, niezłomni, niepokonani)
„Żołnierz Wyklęty” nie jest terminem
historycznym, nie powstał na przełomie
lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX
wieku, gdy toczyła się zbrojna walka z
okupacją sowiecką i dyktaturą partii komunistycznej. Nazwa wymyślona została na początku lat dziewięćdziesiątych
przez młodych ludzi z Ligi Republikańskiej.
W tym roku już po raz 6-ty obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych. Tematyka Powojennego
Podziemia jest coraz bardziej znana i
popularyzowana. „Żołnierze Wyklęci”
to pojęcie niezwykle obszerne, w którym staramy się zmieścić partyzantów
walczących z komunistami i wspierającymi ich sowietami, działające na rzecz
oddziałów zbrojnych siatki cywilne czy
wywiadowcze, a czasem takie organizacje podziemne czy działaczy Podziemia,
którzy nie prowadzili walki zbrojnej, ale
działali w sferze wywiadowczej lub politycznej (jednym z najbardziej wyrazistych postaci - symboli jest rtm. Witold
Pilecki, który nie walczył z komunistami
zbrojnie).
Do „Żołnierzy Wyklętych” zalicza się
także tych, którzy w starciu z sowieckim imperium i działającymi w jego
interesie polskimi komunistami weszli
przed zakończeniem II wojny światowej. Musimy więc mieć świadomość
olbrzymiej płynności określenia „Żołnierze Wyklęci”. Początek oporu „Żołnierzy
Wyklętych” część historyków uważa za
zerwanie przez Stalina stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolitą. Tym
samym wiosna 1943 r. byłaby momentem, w którym konspiracja polska zaczyna przygotowywać się do działań
w warunkach spodziewanej okupacji

sowieckiej. Związek Sowiecki urasta do
roli pierwszoplanowego i najgroźniejszego przeciwnika, mogącego zniweczyć polski wysiłek niepodległościowy.
Inni badacze będą skłonni uważać,
że decydujące znaczenie miało miejsce
frontu. To znaczy, że nowy rozdział w historii oporu rozpoczyna się, gdy Armia
Czerwona zajmuję teren Polski i dochodzi do pierwszych starć z aktywnymi na
zapleczu frontu jednostkami NKWD, pacyfikującymi struktury polskiego Podziemia.
Wreszcie trzecie podejście — prezentowane przez historyków to styczeń
1945 roku —rozwiązanie Armii Krajowej. W tym czasie niemal całość ziem
II Rzeczpospolitej jest już zajęta przez
Armię Czerwoną — zatem ci, którzy
walkę kontynuują, zwracają się przeciw
wszystkim okupantom i to pozwala na
symboliczne uznanie, że rozpoczęła się
„druga konspiracja”, właśnie ta antykomunistyczna.
Żadna z polskich formacji zbrojnych
w okresie okupacji nie toczyła walk z
tyloma przeciwnikami naraz co „Żołnierze Wyklęci” tuż po wojnie. Bywało, że
stawali do boju na śmierć i życie, gdy
na jednego z nich przypadało niekiedy
po trzystu ścigających ich oprawców z
formacji wojskowych NKWD, z sowieckiego kontrwywiadu „Śmiersz”, KBW —
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
zwanego polskim NKWD, LWP — Ludowego Wojska Polskiego, MO — Milicji
Obywatelskiej, UB — Urzędu Bezpieczeństwa oraz ORMO — Ochotniczej
Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
Tropili i dniami i nocami, zawierając
kolejne koalicje i zgrupowania operacyjne, nieustępliwie i metodycznie pacyfi-

kując, mordując skrycie w lochach więziennych i zabijając w nierównej walce.
Ciała porzucano w leśnych jamach,
przydrożnych rowach, chaszczach
i kniejach. Wielu kończyło żywot w
bezimiennych dołach cmentarnych z
wapnem. A oni trwali w oporze niczym
Spartanie pod Termopilami. Jeżeli przeżyli to byli obywatelami drugiej kategorii. Komuniści zadali im także śmierć
cywilną, obywatelską, przedstawiając
ich motywację i działalność w sposób
niezgodny z prawdą.
Słowa wezwania „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które były ich dewizą życiową i
walki, były nierozerwalnym elementem dziejów Narodu Polskiego, jego
wzlotów i upadków, jego zwycięstw i
porażek, były one trwale wpisane w serca i umysły, najlepszych córek i synów
Naszej Ojczyzny, zrodzonych i wychowanych w rodzinach o wiekowych tradycjach religijno-patriotycznych. A gdy
potrzebowała ich ofiar i poświęcenia,
zniewolona przez hitleryzm i stalinizm
Ojczyzna, walcząc jako katolicy — o
wiarę świętą, jako Polacy — o Polskę
wolną
i niezawisłą, jako ludzie — o prawo i
sprawiedliwość, wierząc, że pohańbiona godność ludzka zostanie im przywrócona.
Jakże inną okazała się rzeczywistość
po zakończeniu wojny. Byliśmy wyzwoleni spod okupacji niemieckiej ale nie
wolni. Nastąpiła tylko zmiana okupanta,
z niemieckiego na sowieckiego.
Żołnierze Podziemia Państwa Polskiego, stali się na okres kilkudziesięciu lat
„Żołnierzami Wyklętymi”, niepotrzebnymi ludowej władzy, zbędnym balastem
w Ojczyźnie, za którą przelewali krew i

CZ. I
oddali życie.
Polska jako pierwsza doznała tragedii i skutków drugiej wojny światowej.
We wrześniu 1939 roku, dwaj najeźdźcy
niemiecki i sowiecki dokonują czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność ale zburzyli
utrwalony porządek, dając pierwszeństwo sile przed prawem.
Nie sposób dzisiaj ustalić dokładnie
liczbę ofiar tego systemu przemocy i
nienawiści, których symbolem stały się
Katyń i Oświęcim, gdzie w szczególny
sposób objawiła się bezwzględność zła,
nienawiść i pogarda dla drugiego człowieka.
Mimo tych straszliwych doświadczeń,
rozpoczął się czas heroicznych zmagań
Polaków o odzyskanie wolności. Tysiące naszych ojców i matek, sióstr i braci
wkroczyło na trudną drogę usłana ofiarami, która miała doprowadzić ich do
odzyskania Polski Niepodległej. Była to
droga zwyciężonych, ale niepokonanych. Szedł nią Rząd Rzeczpospolitej na
uchodztwie, ukazując Światu, że Państwo Polskie ciągle istnieje — Polskie
Państwo Podziemne, które w okupowanej Ojczyźnie stworzyło, Konspiracyjne
struktury życia Narodu.
Ku upragnionej wolności prowadził
żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej
i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Jerzy Sykuła
>> cd. w numerze 7/2018
Przekroju Lokalnego
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Rockowy Sulęcin
XII edycja festiwalu Wake Up and Live przeszła do historii. Za nami trzy dni wspaniałej zabawy - dwa dni koncertów. Łącznie na naszej scenie wystąpiło aż szesnastu
artystów, w tym pięć kapel, biorących udział w Przeglądzie Młodych Zespołów Muzycznych.
Festiwal rozpoczęliśmy w piątek koncertem zespołu La Ninia,
a tuż za debiutującą na scenie
kapelą mieliśmy okazję usłyszeć
rockowe brzmienie w wykonaniu
Alpha Dog.
Następnie przyszedł czas na
pierwsze spotkanie, obejmujące
strefę LIVE Festiwalu – O „Sztuce
igłą malowaną” z tatuażystą zielonogórskiego Studia Viking, Cezarym Soszyńskim, rozmawiał Jacek Filipek. Dodatkową atrakcją
była ciesząca się sporą popularnością wystawa prac Cezarego.
W międzyczasie odbył się koncert kolejnego zespołu – tegoroczną edycję naszego festiwalu
odwiedzili goście ze Wschodu
– metalowy zespół Fallcie. Kolejnym artystą, który rozruszał naszą festiwalową publiczność były
Dubska. Ostatnim koncertem,
zamykającym pierwszy dzień festiwalu Wake Up and Live był występ Ga-Ga/Zielone Żabki.
W tym miejscu należy wspo-

mnieć również o akcji „Bezpieczne wakacje”, zorganizowanej
przez Szkołę Podstawową nr 1
im. Jana Pawła II w Sulęcinie, a
także o pozostałych atrakcjach
festiwalu, odbywających się
przez cały weekend, równolegle
do koncertów.
Były to: wystawa obrazów z
płyt winylowych autorstwa Agi
Krysiuk, wystawa „Sztuka igłą
malowana”, możliwość rejestracji przyszłych dawców szpiku –
działania Fundacji DKMS, strefa
#FSUonTour, sklepik festiwalowy,
zbiórka karmy dla schroniska
Azorki – „Wake Up dla czterech
łap” oraz szeroka oferta gastronomiczna – odwiedziły nas poznańskie burgery „Piano Burger”, gofry
od „Amciu Mniamciu”, naturalne
„Lody z Gościńca” oraz kuchnia
polska i piwo od „Restauracji
MAK”.
Drugi dzień festiwalu rozpoczął Przegląd Młodych Zespołów Muzycznych. O możliwość

wystąpienia na festiwalu Woodstock Ukraine, 1500 zł (nagroda
główna) oraz gadżety muzyczne
rywalizowało pięć kapel: Lincz,
ETA, J.A.D, The Suits oraz Rain
in Florence. Poza najważniejszą
nagrodą dla najlepszego zespołu, jury w składzie: Klaus Stracke
(przewodniczący komisji), Paweł
Małaszyński , Cezary Soszyński i
Michał Parchimowicz, wyróżniło
również muzyków indywidualnych.
Najlepszy zespół Przeglądu –
ETA! Serdecznie gratulujemy!
W sobotę, 9 czerwca, tuż po
rozstrzygniętym
Przeglądzie
Młodych Zespołów Muzycznych,
w Czytelni Biblioteki Publicznej
odbyło się spotkanie z Agą Krysiuk, a o godzinie 19:30, w ramach cyklu spotkań pod hasłem
„Czytaj ludzi jak książki”, odwiedził nas Paweł Małaszyński. Bez
wątpienia szeroka oferta strefy
LIVE festiwalu wzbogaciła wydarzenie.
Drugiego dnia festiwalu na
naszej scenie wystąpiły zespoły:
KAMS & EMPE, The Edge of Reason, Wiewiórka Na Drzewie, Cochise, Farben Lehre i Conga Line.
Niedziela, ostatni dzień festiwalu, to czas w pełni poświęcony najmłodszym – Wake Up
KIDS to przede wszystkim gry i
zabawy dla najmłodszych, występy solistów Studia Piosenki
SOK, występy grupy tanecznej
TRANS, występ grupy młodzieży

z wymiany polsko-litewskiej, występy młodych aktorów Sekcji Teatralnej SOK, pokaz Sulęcińskiej
Sekcji Karate Kyokushinkai Karola
Buksztynowicza, warsztaty bębniarskie z zespołem Foliba, kącik
gier retro, malowanie twarzy,
dmuchane zamki oraz gra terenowa z 3 DSH Red One - ZHP Sulęcin. Finał wydarzenia to Wake
Up Colors przy bębnograniu –
wspólne rzucanie kolorowych
proszków holi sprawiło wszystkim ogrom radości! Dodatkowe
atrakcje tego dnia zorganizowali
dla nas: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w
Sulęcinie, Celowy Związek Gmin
CZG-12, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dziękujemy! Specjalne podziękowania należą się
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również Justynie Rosolskiej!
Z tego miejsca Sulęciński Ośrodek Kultury jako organizator XII
edycji festiwalu Wake Up and Live
pragnie podziękować wszystkim
wspierającym wydarzenie!
Festiwal Wake Up and Live finansowany był ze środków Unii
Europejskiej – projekt pod hasłem Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, Budżet państwa.
Fundusz Małych Projektów FMP
w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy
INTERRG V A Branderburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Tekst i foto. SOK Sulęcin
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Gala Teatralna w SOK
Za nami wojewódzki finał Lubuskiej Gali Teatralnej
- Organizatorem wydarzenia (zmagania Sceny Dziecięcej) było Regionalne Centrum Animacji Kultury,
natomiast współorganizatorem oraz gospodarzem
Sulęciński Ośrodek Kultury.
Na tym etapie przeglądu wystąpiło aż 18 grup teatralnych z
całego województwa lubuskiego. Aktorów Sceny Dziecięcej
oceniała Rada Artystyczna w
składzie: Ida Ochocka - przewodnicząca, aktorka i instruktor teatralny. Obecnie prowadzi
swoje Studio Teatralne dla Dzieci
i Młodzieży przy Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece im. C. K. Norwida w Zielonej Górze. Joanna
Koc - aktorka i instruktor teatralny. Obecnie aktorka Lubuskiego
Teatru im. L. Kruczkowskiego
w Zielonej Górze. Doktorantka
na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera w Łodzi. James
Malcolm - absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im.
Aleksandra Sewruka przy Teatrze
im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Obecnie aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
Rada postanowiła przyznać tytuł laureata:
Teatr MAKARON z Zespołu
Edukacyjnego nr 9 w Zielonej
Górze za spektakl Skarpety, który otrzymał Nagrodę Gospodarza ufundowaną przez Sulęciński
Ośrodek Kultury oraz nagrodę
finansową w wysokości 300 zł
ufundowaną przez Regionalne
Centrum Animacji Kultury.
Teatr POD WIELKIM ZNAKIEM
ZAPYTANIA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze za
spektakl Dziób w dziób, który
otrzymał nagrodę finansową w

wysokości 300 zł ufundowaną
przez Regionalne Centrum Animacji Kultury.
Teatr ABRA-KADABRA ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury za
spektakl Kopciuszek, który otrzymał nagrodę finansową w wysokości 300 zł ufundowaną przez
Regionalne Centrum Animacji
Kultury.
oraz wyróżnić:
Teatr PACHMILANKA z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za
spektakl Bajka o psie, który zerwał się z łańcucha.
Grupę BEZ NAZWY z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z oddz.
integracyjnymi w Żarach za
spektakl Koci świat
Teatr TRACH z Młodzieżowego
Centrum Kultury i Edukacji Dom
Harcerza w Zielonej Górze za
spektakl Grzeczna.
Teatr BA-JAGA z Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury, spektakl Wiosenna przygoda za czystą formę
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spektaklu lalkowego.
Teatr BAJ ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie
Bobrzańskim spektakl Pali się! Za
efekty specjalne i zbiorową grę
aktorską.
Teatr PSOTNE DUSZKI ze Szkoły Podstawowej w Goszczanowie, spektakl Chłopcy z żelaza za
podjętą tematykę w spektaklu i
naturalną grę aktorską.
Mały Teatr Ruchu – WYSPA
SKARBÓW z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mierkowie,
spektakl W imieniu za ruch sceniczny i czystą formę spektaklu.
Ponadto, tegoroczne finały
rozpoczęły warsztaty teatralne (godz. 8:00-9:00) - w dniu 28
maja poprowadziła je pani Ida
Ochocka (członek Rady Artystycznej Finału Wojewódzkiego), natomiast 29 maja (wtorek)
warsztaty poprowadziła pani
Joanna Koc (członek Rady Artystycznej Finału Wojewódzkiego).
Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE
2018 jest objęty patronatem honorowym przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę
Annę Polak oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewę Rawa.
Źródło: Sulęciński Ośrodek Kultury
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Robert Aleksandrowicz i Marcin Grzywacz wicemistrzami Polski w Badmintonie
Po trzydniowych zmaganiach
w niedzielę 17.06 zakończyły się
39. Indywidualne Mistrzostwa
Polski Seniorów w badmintonie.
W turnieju w Sianowie wystartowała rekordowa liczba 241
uczestników. Rozegrano w sumie 381 meczów. Sulęcinianin
Robert Aleksandrowicz zdobył
srebrny medal w grze podwójnej z Marcinem Grzywaczem. W
półfinale pokonali zawodników
z Warszawy 2:1 ,Dopiero w fi-

nale ulegli 0:2 z zawodnikami z
Suwałk. Dzięki temu osiągnięciu
zapewnili sobie także prawo do
startu w Mistrzostwach Europy.
To jest ogromny sukces dla Sulęcina dla Powiatu Sulęcińskiego
oraz województwa Lubuskiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy medalu na Mistrzostwach
Europy ,które odbędą się we
wrześniu w Hiszpanii.
Red.
Foto SKBB

Aż 10 medali badmintonistów z SSB
19 maja odbył się Krajowy Turniej Badmintona w Miastku. Zawodnicy Sulęcińskiego
Stowarzyszenia Badmintona stanęli aż 10
razy na podium! To dla nas duży sukces, ponieważ coraz częściej nasi zawodnicy zajmują
podium na arenie krajowej, tym samym sławią i kontynuują Sulęcińską tradycję.
W Kategorii Junior, Jakub Górski podium
zaatakował aż 3 razy! Debel z partnerem A.
Jabłońskim zagrali koncertowo i zajęli l miejsce. W singlu - III miejsce. W grze mieszanej z
partnerką M. Talarek dostali się do finału, po
zaciętej walce musieli uznać wyższość pary
z Polanowa, zajmując tym samym II miejsce.
W kategorii Junior Młodszy nasza Zawodniczka Natalia Czułowska wraz z partnerką
Amelią Grygułą zajęły II miejsce w grze po-

Która apteka
czynna?

dwójnej.
Cyprian Zawadzki w grze podwójnej z Miłoszem Gabrysiem zajęli III miejsce.
Kategoria młodzik:
Aleksandra Cieplak w grze pojedynczej zajęła III miejsce, również w grze mieszanej z partnerem Marcine
Markowskim zajęli III miejsce, zarówno Ola jak i Marcin

przy
przy

LIPIEC
2.07-8.07 - Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
9.07-15.07 Apteka “Pod Platanem” przy
ul. Wiejskiej

Źródło: Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmintona

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

PRZEKRÓJ POLECA:

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

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.
CZERWIEC
18.06-24.06
EURO
APTEKA
ul. Poznańskiej 4
25.06-01.07 - Apteka “Konwalia”
ul. Kościuszki 16

są zawodnikami SSB. Marcin Markowski osiągnął także podwójny
sukces, zajmując III miejsce w grze podwójnej z Karolem Chojnackim,
również reprezentant SSB.
W turnieju wzięli udział także: Milena Gierońska i Sebastian Zawadzki.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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