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SULĘCIN

KRZESZYCE

Arcydzieła wśród łazienek!

SULĘCIN

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

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

OŚNO LUBUSKIE

SULĘCINSULĘCIŃSKI
„Weźmy sprawy w swoje ręce!”
POWIAT

KOLPORTAŻ
SULĘCIN
ULOTEK!

KRZESZYCE
Sulęcin, Międzyrzecz,
Kostrzyn nad Odrą
LUBNIEWICE
• Do skrzynek
SŁOŃSK
pocztowych
• 6TORZYM
gr. za sztukę
• Rekomendacje
OŚNO LUBUSKIE

511 225 133

KRZESZYCE

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

rozpoczęło się głosowanie
i pomnik

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Od 1 lipca mieszkańcy gminy Sulęcin mogą oddać swój głos na jedną z 21 inweBy odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popieczerwca
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Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16; sobota 8 - 13
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Do
Do negocjacji
negocjacji

cd. na s. 16

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

PUNKT WYMIANY BUTLI:
na miejscu

4999
zł

na dowóz

5500
zł

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Ostrów 7

W ofercie:

• wynajem
przyczepek
samochodowych

(25 zł do 8 godz.,
35 zł - doba)

• wynajem
rusztowań

DO 30 LIPCA
tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977
(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)
TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

na je wydrukować).
By się
zagłoUroczystości
rozpoczęły
od
sować
trzeba
na
karcie
podać
mszy świętej. Po niej odczytano
swoje dane
uchwałę
radyłącznie
gminy zo numerem
nadaniu
pesel.
–
Jest
konieczne
do
placowi imieniatoDanuty
Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik od>> cd. na s. 10
słonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji
Publicznej IPN Andrzej
W numerze:
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
ROZMOWA
PRZEKROJU
Krzeszyce
Elżbieta
Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
„Wszystko osiągnąwymiernie pomogła Fundacja
łem ciężkąz Lublina.
pracą…”
Niepodległości
Wcześniej fundacja zaangażowała się
Rozmowa z sulęcińskim
w zmianę nazwy ostatniej w Polprzedsiębiorcą
Jakubem
sce
ulicy Bieruta na Gorzowską
w
Mazurkiem
STR. 14
Rudnicy w gminie Krzeszyce.

KRAJ

>> cd. na s. 6

Senator Komarnicki chciał poprawić
nowelizację o OZE

STR. 23

JUŻ OTWARTA!

Sulęcin,
Pineckiego 1
TORZYMul.
/ KOWNATY
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!

więcej
informacji na s. 19
Nie wierzą

w „Pszczółkę Maję”
DOSTAWA
GAZU
Co
dalej z parkiem
rozrywki
(Sulęcin i okolice)
w Kownatach

STR. 11

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

95 755 39 15
- Sob.
95Pon.
755
398:00
15- 20:00
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:
młyn ul. Młynarska
dom ul. Okopowa
dom ul. Sienkiewicza
pół domu w Smogórach
3 domy w Torzymiu
mieszkanie Os. Żubrów
dom w Miechowie
domy szeregowe Sulęcin ul.
Młynarska
3 działki w Torzymiu
5 działek w Bielicach
domy-Sulęcin ul.Wiejska, Dębowa
działka w Trzemesznie
mieszkanie ul. Fabryczna
2 mieszkania ul. Dudka
7 działek bud. - Lubniewice
dom bliźniak w Lubniewicach
mieszkanie w Świerczowie
dom w Pniowie
pawilon handlowy ul. Żeromskiego
Do wynajęcia:
dom w Lubniewicach
dom w Sulęcinie
kompleks handlowy w Sulęcinie
Pozostałe oferty, zdjęcia i opisy na:
http://lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Kolekcjoner kupi: monety,
zegarki, złoto, srebro, złom
i wyroby. Tel. 884 050 405.
Odbiór na miejscu,
dojazd gratis!
Oddam w dobre ręce 18- miesięcznego psa rasy mix (mieszanka labradora). Pies kocha
dzieci i spacery. Reaguje na
podstawowe komendy. Jest
wykastrowany i zaszczepiony.
Posiada aktualną książeczkę
zdrowia. Najbardziej nadaje
się do domu jednorodzinnego. Telefon 606854308

Sprzedam działkę budowlaną w Sulęcinie przy
ul. Sienkiewicza. 7 arów.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 722 139 072
Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe (56 m2) na
parterze w Lubniewicach
na os. Słowiańskim. Blisko
szkoła, jeziora. Mieszkanie w
b. dobrym stanie. Cena 160
tys. zł. Tel. 790 237 918
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni ok
0,10 ha w Sulęcinie przy
ul. Okopowej. Przyłącze
prądu w trakcie realizacji.
Tel. 608 275 272

Opiekunki do Niemiec
AMBERCARE24 , wymagany j. niem. komunikatywny, 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

Gimnazja do lamusa historii
Nigdy wielkim zwolennikiem gimnazjów nie byłem, ale
szykowanie reformy edukacji,
która zakłada likwidację tych szkół kolejny raz wstrząśnie naszą
oświatą. Jeszcze dobrze nie
ochłonęliśmy po zamieszaniu z
sześciolatkami, które PO widziało
w szkolnych mundurkach, a PiS
wysłało z powrotem do przedszkola, a już czeka nas przewrót
całego systemu. Bardzo zastanawiające jest tempo planowanych
zmian. W październiku tego roku
posłowie mają rozpocząć pracę
nad ustawą, a już we wrześniu
2017 roku szóstoklasiści z podstawówki pójdą do klasy 7… A
gdzie podstawy programowe?
Czy zajęcia z gimnazjum będą
teraz pomieszczone w siódmej i
ósmej klasie podstawówki? Co z
budynkami po gimnazjach? Na
jakich zasadach będą zatrudniani
nauczyciele gimnazjów? Na te i
wiele innych pytań odpowiedzi
na razie brak. A czasu mało…
Gazetowe przekręty
Mieliśmy w ostatnim czasie
dwa przypadki pospolitego
chamstwa związanego z dystrybucją Przekroju Lokalnego.
Pierwszy miał miejsce w jednym
z sulęcińskich parków. Nasz redakcyjny kolega zaobserwował
jegomościa, który z naręczem
gazet z czerwcowego wydania
krążył od ławeczki do ławeczki
oraz zaczepiał przechodniów
oferując sprzedaż Przekroju Lokalnego za 2 zł. Gazety zapewne
gwizdnął z naszej redakcji lub z
przychodni Hipokrates przy ul.
Wiejskiej, gdzie wykładamy je dla
osób, które z różnych powodów
w danym miesiącu nie otrzymały
ich do swojej skrzynki. Gdy nasz
redaktor zwrócił uwagę owemu
naciągaczowi, ten w pośpiechu oddalił się z parku. Naszym
czytelnikom przypominamy, że
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minął miesiąc
Przekrój jest gazetą bezpłatną i by
nigdy nie dali się nabrać, gdyby
ktoś za gazetę będzie oczekiwał
jakiekolwiek pieniądze.
Druga sprawa, to przypadek
niezrozumiałego
dla
nas
postępowanie jednego z radnych
miejskich w Międzyrzeczu, który
zaraz po kolportażu gazet w tej
miejscowości, krąży po przypadkowych budynkach wielorodzinnych i wyciąga Przekroje ze
skrzynek pocztowych. Gdy kilka
osób zwracało mu na to uwagę,
odpowiadał tajemniczo, że „są
mu one potrzebne”. Nie pomyślał
tylko, że tym samym odbiera
szansę na lekturę gazety innym
mieszkańcom gminy…
Uroczyście obiecuję, że gdy
jeszcze raz dowiem się o podobnym przypadku, z miejsca zawiadomię policję.

chemii żywność trzeba dzisiaj
przejść dziesiątki szczegółowych
kontroli różnych urzędów i
opłacić kolejne niezbędne certyfikaty.
Tymczasem miałem niedawno
okazję być kilka dni na Ukrainie,
gdzie odniosłem wrażenie, że
żywność dostępna w sklepach
(przynajmniej jej większość),
zachowała naturalność cechującą Polską żywność na początku lat dziewięćdziesiątych. Nie
mogłem najeść się zwykłego
ciemnego chleba, którego bochenek waży zdecydowanie
więcej niż chleb w Polsce (na
mój gust pozbawiony jest wszelkiego rodzaju spulchniaczy i
polepszaczy). Kilka bochenków
kupiłem do domu i bardziej smakował kilkudniowy i czerstwy niż
polski świeży produkowany w
fabryce nazywanej powszechnie
piekarnią, powstały z mrożonego ciasta, które mogło przeleżeć
w zamrażarkach nawet kilkanaście miesięcy. Smak ukraińskiego
masła ze zwykłego spożywczaka przypomniał mi jak żywo
smak masła wyrabianego przez
moją babcię z mleka od krówki,
która pasła się na sąsiadującej z
posesją łączce. Dla Ukraińców
to pewnie tak normalne jak dla
nas dziesiątki oprysków, którymi
faszerowane są wszystkie uprawy. Oby ustrzegli się naszych
błędów z „uprzemysłowieniem”
żywności.

Co z tym jedzeniem?
Gdy ok. 20 lat temu chodziłem
do podstawówki jednym z
głównych punktów programu szkolnych wycieczek była wizyta w
popularnym fast foodzie, którego
nazwa zaczyna się na literę „M”.
Był to początek wprowadzania
w naszym kraju śmieciowego
żarcia faszerowanego całym tym
badziewiem „E coś tam”, których
odpowiedniki zapełniają niemal
całą tablicę Mendelejewa. Za
cenę długotrwałości, ładnego
koloru, wzmocnionego smaku
wpierdzielamy teraz tą chemie,
nie myśląc o prawdziwości powiedzenia, że jesteśmy tym co
jemy i rzadko zastanawiając się
jakie nam mogą grozić tego konsekwencje. Fakt, że świadomość
w społeczeństwie co do naturalnych, zdrowych i wolnych od
chemii produktów rośnie jest niestety wprost proporcjonalny do
cen, którymi taka żywność jest
Adam Piotrowski
opatrzona. Nic w tym dziwnego
Redaktor naczelny
biorąc pod uwagę, że by wypro- Adam.Piotrowski2@gmail.com
dukować zdrową, pozbawioną

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kościuszki 22a/3, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Marcin Piotrowski, Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy
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: 10.400 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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Lucyna
Szablewska

SULĘCIN

Droga na działki zamknięta

Wróżka

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

- Tyle lat ludzie korzystali z tej drogi dojeżdżając na swoje działki, a teraz ktoś
na jej środku specjalnie ustawił głazy, żeby nikt nie mógł przejechać – żali
nam się jeden z czytelników (nazwisko do wiadomości redakcji).
Chodzi o leśną drogę za nowo
powstałą w Sulęcinie ul. Miodową. Przylega ona do pleców posesji położonych po prawej stronie ul. Miodowej. – Gdyby w razie
pożaru musiała tamtędy przejechać straż pożarna, strażacy musieli by się nieźle namęczyć, żeby
te głazy z drogi odsunąć – mówi
zbulwersowany czytelnik.
Zapytaliśmy w Urzędzie Miejskim, co w takiej sytuacji mogą
zrobić działkowcy. – Działka na
której przebiega ta leśna droga nie
jest działką gminną. W tej sytuacji
nie możemy nikomu nakazać, by
usunął kamienie – odpowiedziała
nam zastępca burmistrza Sulęcina Iwona Walczak.
Po sprawdzeniu na Geoportalu
okazało się, że drogi tej formalnie nie ma oznaczonej na mapie,

Sulęcin, ul. Morelowa 31

Tel. 604 619 079

cena

50 zł

BBQburger + Frytki
a działka (las) należy do Lasów
Państwowych. Dla działkowców
nie ma to jednak znaczenia i
ubolewają nad brakiem przejazdu.
- Przejeżdżało tam najwyżej kilka aut dziennie, które nikomu

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

nie przeszkadzały i dlatego jako
działkowcy prosimy osobę, która
postawiła kamienie, żeby je stamtąd usunęła i pozwoliła na dalsze
korzystanie z drogi – dodaje czytelnik.
Adam Piotrowski

Dowóz GRATIS nA TeRenIe SulęcInA powyżej 10 zł
MożlIwość płATnoścI kARTą pRzy DowozIe!

Niedziela
1200 - 2000

Sulęcin, Plac Czarneckiego 15

tel. 724 468 967

NAPRAWA ROWERÓW

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ
UL. PISKA 4, 69-100 SŁUBICE

„SZPRYCH”

Tel. +48 508 260 740; E-mail: aa.arc@wp.pl
- indywidualne wielobranżowe projekty budowlane
- adaptacje projektów gotowych,
- zmiany sposobu użytkowania, nadbudowy, rozbudowy
- inwentaryzacje, modernizacje
- projekty kolorystyki elewacji
- projekty aranżacji wnętrz
- doradztwo formalno-administracyjne

Wtorek-Sob.
1200 - 2200

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

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387
ZADZWOŃ – PRZYJADĘ
i pomogę Ci wybrać
ofertę skrojoną
idealnie dla Ciebie!

tel. 885 503 977
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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

POWIAT SULĘCIŃSKI

Bądź w kontakcie ze swoim dzielnicowym
Rejon służbowy nr 1 (Sulęcin)
Teren obsługiwany: ulice Sulęcina: E. Platter (parzyste), Witosa (nieparzyste), Lipowa (parzyste), Jana Paska, Reymonta, Wojska Polskiego, Prusa, Sienkiewicza, Paderewskiego,
Orzeszkowej, Kochanowskiego, Konopnickiej, Poznańska, Przemysłowa, Dudka, Okopowa, Ogrodowa, Morelowa, Malinowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Różana, Miła, Malinowskiego,
Ekkela, Leśna, Cicha, Spokojna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Pl. Mickiewicza, a także osiedla:
Os. Kopernika, Ostrówek, Słoneczne.

Rejon służbowy nr 2 (Sulęcin)
Teren obsługiwany: ulice Sulęcina: Fabryczna, Żwirki i Wigury, Szpitalna, Winna Góra,
Moniuszki, Winiawskiego, Chopina, Chrobrego, Podgórna, Willowa, Młynarska, Ślusarska, 3-go Maja, Kościuszki, Pineckiego, pl. Czarneckiego, Piastowska, Krótka, Traugutta,
Batorego, Wąska, Skłodowskiej, Żeromskiego, Wiejska, E. Platter (nieparzyste),Witosa
(parzyste), Lipowa (nieparzyste), Nowokolejowa, Magazynowa, Kilińskiego, Daszyńskiego, Pałacowa, ul. Park Bankowy, ul. Słowackiego, Zachodnia, Szkolna, Pl. Kościelny, Pl.
Czarneckiego, al. Ostrowskie.

st. asp. Wojciech Białko
tel.957550691
kom.519534526
e-mail:
wojciech.bialko@go.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 3 (gmina Sulęcin)
Teren obsługiwany obejmuje miejscowości gminy Sulęcin: Brzeźno, Długoszyn, Długoszynek, Drogomin, Grochowo, Małuszów, Miechów, Osiedle Żubrów, Żubrów, Ostrów,
Rychlik, Tursk, Trzemeszno, Trzebów, Wielowieś, Wędrzyn, Zarzyń, Kolonia Glisno.

sierż. sztab. Tomasz Szura
tel. 95 755 06 40
kom. 519 534 525
e-mail: tomasz.szura@go.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 4 i 5 (gmina Lubniewice)
Teren obsługiwany obejmuje miejscowości: Lubniewice, Świerczów, Glisno, Jarnatów,
Sobieraj, Trzcińce, Rogi, Wałdowice, Osiedle Suszyce.

st. sierż. Łukasz Krajewski
tel. 95 755 06 40
kom. 519 534 524
e-mail: lukasz.krajewski@go.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 6 (gmina Krzeszyce)
Teren obsługiwany obejmuje miejscowości: Krzeszyce, Kołczyn, Brzozowa, Brzozówka,
Czartów, Dębokierz, Jeziorki, Łąków, Maszków, Muszkowo, Rudna, Rudnica, Studzionka, Podgórze, Zaszczytowo, Krępiny, Marianki, Karkoszów, Malta, Dzierżazna, Krzemów,
Czartów, Łukomin, Dębokierz, Krasnołęg, Piskorzno, Świętojańsko.

st. sierż. Paweł Wąsowicz
tel. 690 106 672
e-mail: pawel.wasowicz@
go.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 8 (Torzym)
Teren obsługiwany obejmuje miejscowości: Torzym
mł. asp. Paweł Markiewicz
tel. 684 762 368
kom. 519 534 528
e-mail: pawel.markiewicz@
go.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 9 (gmina Torzym)
Teren obsługiwany obejmuje miejscowości: Bargów, Bielice, Bobrówko, Boczów, Debrznica, Drzewce Kolonia,
Drzewce, Garbicz, Gądków Mały, Gądków Wielki, Grabów,
Kownaty, Koryta, Lubin, Lubów, Mierczany, Prześlice, Tarnawa Rzepińska, Walewice, Wystok.

sierż. Paweł Hipp
tel. 684 762 368
kom. 690 106 264
e-mail: pawel.hipp@go.policja.gov.pl

sierż.sztab. Przemysław Matczak
tel. 519 534 527
e-mail: przemyslaw.matczak@go.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr 7 (gmina Słońsk)
Teren obsługiwany obejmuje miejscowości: Słońsk, Przyborów, Czaplin, Jamno, Budzigniew, Polne, Grodzisk, Głuchowo, Lemierzyce, Podgórze, Ownice, Chartów, Lemierzycko.

asp. Marcin Warsiński
tel. 95 755 06 81
kom. 519 534 529
e-mail: marcin.warsinski@go.policja.gov.pl

Zdrowie na wyciągnięcie ręki
czas na... Pesto

SPOŁEM SULĘCIN
SP. Z O.O.

SKŁADNIKI (na ok. 1/2 szklanki):

PRZYGOTOWANIE:

• 25 g liści bazylii (1 „doniczka”)
• 1/3 małego ząbka czosnku
• 25 g (2 łyżki) orzeszków pinii (zrumienionych na suchej patelni)
• 10 g tartego parmezanu
• 70 ml oliwy extra vergine
• sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz do smaku

Wszystkie składniki utrzeć
w moździerzu lub zmiksować rozdrabniaczem (lub
mini melakserem lub blenderem), tak aby powstały
małe drobinki składników,
na koniec doprawić solą
morską i pieprzem.

szeroka

,
produktow

GAMA – JEDYNKA, ul. Witosa 4
GAMA – JAŚKO, ul. Kościuszki 51
GAMA – KOPERNIK, os Kopernika 2/1
MINI GAMA – TĘCZA, os. Słoneczne 8
GAMA EKSPRESOWE ZAKUPY
– KATARZYNA, ul. Kościuszki 27
MINI GAMA – JEDENASTKA
Poznańska 13b
MINI GAMA MIĘSNY – CZTERNASTKA
UL. Kilińskiego 2b
SKLEP DZIESIĄTKA - ul Wiejska 23
1001 DROBIAZGÓW
ul. Traugutta 13

www.facebook.com/spolemsulecin
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SULĘCIN „Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego może dojść” (A. Mickiewicz)

Rok szkolny uroczyście
zakończony
24 czerwca w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie miała
miejsce uroczystość zakończenia
roku szkolnego i jednocześnie
pożegnania uczniów klas programowo najwyższych zasadniczej
szkoły zawodowej. Tym samym
mury szkoły opuścili: mechanicy
pojazdów samochodowych, stolarze, monterzy-mechatronicy,
hydraulicy, sprzedawcy, krawcy,
kucharze, rzeźnicy-wędliniarze,
murarze-tynkarze, fryzjerzy i
dekarze. Swoich wychowanków,
już absolwentów, żegnali – pani
Agnieszka Czarnecka i pan Sławomir Iwasieczko. Uczniowie,
dziękując za lata nauki, zafundowali biorącym udział w szkolnej
uroczystości moc wzruszeń i radości. Były piękne słowa wyrażające wdzięczność, przywiązanie
i sympatię. Ponadto dyrektor
szkoły, pani Grażyna Sobieraj,
odebrała w darze od adeptów
szkoły zawodowej samodzielnie
wykonane wytwory prac typowe dla danych zawodów, które z
pewnością wykorzystane zostaną przez młodszych uczniów.
Uroczystość podsumowania
pracy bieżącego roku szkolnego, w jakiej wzięli udział także
zaproszeni goście, w tym wicestarosta sulęciński Tomasz Prozorowicz oraz przewodnicząca
Rady Rodziców Izabela Pruchnicka, była okazją do wręczenia
nagród i dyplomów tym, którzy
przez cały rok szkolny zapracowali na nie rzetelnie wypełniając
szkolne obowiązki, włączając się

14 lipca 2016
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WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

FILTRY

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
NISKIE CENY NA FILTRY

DO MASZYN
ROLNICZYCH
nick: phurobex99
MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

aktywnie w życie szkoły i lokalnego środowiska, ale też godnie
reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach i
zawodach.
Przechodni puchar Orłów Frekwencji wręczono uczniom klasy
I technikum w zawodzie technik
mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Klasa IIIb
ZSZ otrzymała tytuł oraz puchar
przechodni Sokołów Nauki, wykazując się najwyższą średnią
ocen.
Puchar dla uczniów, którzy aktywnie promują szkołę, otrzymali w tym roku Natasza Kiewro,
Agata Szymańska, Klaudia
Gredka, Remigiusz Witek, Mateusz Lach i Miłosz Olechnowicz – przedstawiciele dwóch
drużyn, którzy pod opieką pani
Barbary Dębowskiej jako reprezentanci koła strzeleckiego
wywalczyli w 55. Zawodach
Strzeleckich „O Srebrne Musz-

kiety” 2016 pierwsze miejsca
w województwie lubuskim i VII
oraz VIII w kraju. Stypendium naukowe Starosty Sulęcińskiego w
tym roku otrzymała absolwentka
ZSZ, Justyna Danielczyk.
Wszystkim, którzy w tym roku
szkolnym okazali się być najlepszymi, dyrektor Szkoły, pani
Grażyna Sobieraj podziękowała za udział w wielu konkursach,
turniejach, zawodach, pracy
wolontariackiej i wielu innych
szczytnych przedsięwzięciach,
a także pogratulowała tym, którzy ukończyli naukę z wyróżnieniem, otrzymali stypendia
naukowe, ale także ukończyli
szkołę i zdobyli zawód. Życzyła,
aby doświadczenia zdobyte w
czasie edukacji dodały odwagi,
wiary w siebie i pomogły dotrzeć
do wyznaczonego celu.
Katarzyna Błońska
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Dni Sulęcina 2016 za nami
dzień święta miasta zakończył
ponad dwudziestominutowy pokaz multimedialny „Sulęcin dawniej i dziś”, którego autorem jest
regionalista oraz entuzjasta fotografii i historii miasta - Waldemar
Handzlewicz.
Organizatorzy dziękują wszystkim firmom, instytucjom oraz
osobom prywatnym, które wsparły organizację tegorocznych Dni
Sulęcina, w tym w szczególności:
firmie Maszoński Logistic, firmie
Molex, Bankowi Spółdzielczemu
w Ośnie Lubuskim, firmie Skup
Złomu – Wulkanizacja Ryczaj,
firmie Agnes – Części Samochodowe, BHP i P. Poż, Komendzie
Powiatowej Policji w Sulęcinie,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Młodzieżowym Ratownikom Medycznym,
Komendzie Hufca ZHP w Sulęcinie, pracownikom Biblioteki Publicznej w Sulęcinie, członkom
Stowarzyszenia „Mam Pomysł”
oraz Stowarzyszenia Strefa Działań Twórczych IcoTam, Celowemu Związkowi Gmin CZG-12 oraz
patronom medialnym: TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio Zachód, Przekrojowi Lokalnemu, Gazecie Lubuskiej i portalom internetowym
sulecin24.pl oraz Madman24.pl.
UM Sulęcin

„U Beaty”

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne
Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Fot.Adam Piotrowski

szachowym o Puchar Burmistrza
Sulęcina. Nie zabrakło również
atrakcji muzycznych. Na scenie w
centrum miasta wystąpili artyści
Studia Piosenki SOK, wokalista
Maciek Barden, zespół 5 RANO,
zespół taneczny TRANS oraz
przedszkolaki. Nowością były „teatralne potyczki”, przygotowane
przez sekcję teatralną Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, występ
kapeli podwórkowej oraz rodzimego kabaretu „Teraz My”, który
działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wśród zaproszonych
zespołów znalazła się kapela Jig
Reel Maniacs, która zaprezentowała się w sobotni wieczór w restauracji „Bajka”. Z kolei niedzielny wieczór mieszkańcom miasta
umiliła grupa Redlin oraz zespół
Golden Life, który był gwiazdą
tegorocznych Dni Sulęcina. Dopisała zarówno pogoda, jak i publiczność, która oprócz atrakcji
kulturalno-sportowych, mogła
również skorzystać z oferty stoisk
gastronomicznych, rękodzielniczych i handlowych. Bardzo dużą
atrakcją tegorocznych obchodów Dni Miasta było Miasteczko
Bezpieczeństwa, przygotowane
przez Firmę Maszoński Logistic,
które odwiedziło setki osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Drugi

Fot. Maciej Barden

W dniach 25 i 26 czerwca odbyły się Dni Sulęcina. Od wielu lat
święto naszego miasta, przyciąga
do Sulęcina nie tylko mieszkańców gminy, ale także wielu turystów, gości oraz przedstawicieli
miast partnerskich: Nowego Tomyśla, Beeskow i Friedland. Każdego roku organizatorzy starają
się, aby wśród przygotowanych
atrakcji każdy znalazł coś dla
siebie. Tegoroczne święto miasta odbywało się w dwóch miejscach. W sobotę imprezy zorganizowano na Promenadzie przy
rzece Postomii oraz na placu przy
Domu Joannitów. W niedzielę
koncerty, występy i inne atrakcje
odbywały się w centrum miasta
przy Fontannie Dobrosąsiedztwa.
Otwarcia Dni Sulęcina w gronie
zaproszonych gości oraz przedstawicieli firm, które włączyły się
w organizację obchodów święta
miasta, dokonał burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. W ramach
dwudniowych
uroczystości
mogliśmy uczestniczyć między
innymi w kibicowaniu polskiej
drużynie podczas rozgrywek
piłkarskich Euro 2016, w turnieju gry w boule, regatach na Postomii i spływie na „byle czym”,
a także w warsztatach ręcznego
plecenia wianków oraz turnieju

Fot. Maciej Barden
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SŁOŃSK / CHARTÓW

Zagrali w szczytnym celu Działaj Lokalnie w Krainie
Szlaków Turystycznych
Dla Pawła Szczotko 3 lipca w Chartowie na piasku rywalizowali siatkarze. Na dalszą rehabilitację Pawła udało się zebrać 900 zł.

Zwycięstwo w Turnieju
Piłki Siatkowej w Chartowie wywalczyli zawodnicy
T.S. Wena z Kostrzyna nad
Odrą. Dalej klasyfikacja
wyglądała następująco:
M-sce II Żak Krzeszyce
M-sce III Awaria Słońsk
M-sce IV Błękitni Trześniów
M-sce V-VI UKS Krzeszyce; OLDy Słońsk
M-sce VII-VIII Agrafka
Chartów; Akademia Krzeszyce
M-sce IX-X Spójnia Ośno
Lubuskie; Bloominess Polska S.A.
MVP turnieju został wybrany Michał Przymuszała. Najlepszym zawodnikiem z Chartowa została
Martyna Szkrzypnik (nagrody w postaci piłki ufundowała posłanka Krystyna Sibińska).
Podczas turnieju każdy
mógł kupić ciasto i zmierzyć sobie ciśnienie. Zebrane w ten sposób pieniądze

We wrześniu 2015 r. Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania przystąpiło do dwuetapowego naboru na nowe Ośrodki Działaj Lokalnie.
Po weryfikacji wniosku i wizycie monitorującej Stowarzyszenie KST-LGD zostało w 2015 r. jednym z pięciu nowo
wybranych Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce.

będą przeznaczone na rehabilitację Pawła Szczotko.
Dodatkowo 300 zł przekazali zwycięzcy turnieju z
drużyny T.S. Wena” Adam
Kierski, Marcin Łukasiewicz i Michał Przymuszała.
W imprezie uczestniczyli
Bożena Sławiak, poseł na
Sejm RP 6 i 7 kadencji oraz
starosta sulęciński Adam
Basiński. Orgnizatorami
Turnieju byli zawodnicy Agrafki Chartów oraz
członkowie Rady Sołeckiej
z Chartowa.
(Red.)

Pierwszy nabór wniosków został ogłoszony 1
kwietnia i trwał do 31 maja
2016 roku, a pula konkursu wynosiła 30 500,00 zł.
Maksymalna kwota dotacji
mogła wynieść 6 000,00
zł. W wyznaczonym terminie
w
Generatorze
Wniosków Aplikacyjnych
złożono 25 wniosków na
łączną wnioskowaną kwotę 132 200,82 zł. Wszystkie
złożone wnioski przeszły
ocenę formalną i zostały
przekazane Lokalnej Komisji Grantowej do oceny
merytorycznej.
Spośród
złożonych wniosków Komisja Grantowa wybrała 7
wniosków do realizacji.
22 czerwca w Domu Joannitów w Sulęcinie odbyło
się podpisanie umów dotacyjnych w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”
2016 prowadzonego przez
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.
Umowy dotacyjne odebrali przedstawiciele 7 organizacji:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wielowsi „Nasza
wieś” na projekt pn. Turniej Żywych Piłkarzyków –
4520,00 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno i grupa

nieformalna „Ulim Razem”
na projekt pn. Każdy jest
pierwiastkiem otaczającego nas świata – 4400,00zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych „Konwalia” w Ośnie
Lubuskim na projekt pn. Na
konwaliową nutę - warsztaty muzyczne Szkolnej Orkiestry Dziecięcej – 4500,00 zł,
4. Gminny Ośrodek Kultury w Santoku i grupa nieformalna Koło Gospodyń
Wiejskich w Santoku na
projekt pn. Serce Santoczan – 6000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
im. Włodzimierza Korsaka
w Jeninie i grupa nieformalna Rada Sołecka Sołectwa Łupowo na projekt pn.
„Sportowe lato w Łupowie”
6. Inicjatywa Działaj Lokalnie pn, Drużyna Pozytyw-

nych Działań na projekt pn.
Park w Rybakowie - Miejsce
Spotkań I Wypoczynku –
5000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Integracja Pokoleń na projekt
pn. Integracja pokoleń poprzez warsztaty kulinarne
wraz z budową zaplecza kulinarnego we wsi Drzewce
Kol. – 3400,00 zł.
Po wręczeniu umów
przeszkolono tegorocznych
grantobiorców w zakresie realizacji projektów ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowych i
promocji programu.
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy i życzymy
udanej realizacji swoich
pomysłów.
SKST LGD

SULĘCIN

„Gdzie tu estetyka?” - pyta czytelnik
- Nie rozumiem, jak ZGM
mógł zrobić taką fuszerkę
i ładne okno zamienić w
nieestetyczne straszydło? –
pyta Sylwester Sykuła. W
budynku na ul. Fabrycznej, w którym mieszka pan
Sylwester wymieniany był
dach. Okno typu lukarna
wychodzące z dachu zostało obudowane niesymetrycznie (patrz zdjęcie).
– Sporo w swoim życiu
robiłem budowlanki i czegoś takiego nigdy bym nie
zostawił – mówi rozżalony S. Sykuła.– Staraliśmy
się pomóc panu Sykule, ale
niestety technicznie nie było

to możliwe – mówi nam
Iwona Walczak, zastępca
burmistrza Sulęcina. Pan
Sylwester kilka razy odwiedzał w swojej sprawie
urząd. Burmistrz razem z
pracownikami firmy wykonującej remont zrobili na
ul. Fabrycznej wizję lokalną. – Zbadaliśmy dokładnie tę sytuację i oceniliśmy
realizację, której pod wzglę-

dem estetyki faktycznie
daleko do ideału. Niestety,
było to jedyne rozwiązanie.
By zachować cykl fali dachówki robotnicy musieli z
jednej strony nadbudować
tę wypustkę dachową. Gdyby dachówka została ucięta, nie spełniałaby swojej
roli – tłumaczy I. Walczak.
- Nie zgadzam się z tą opinią i uważam, że można to
było zrobić. Zapewniam, że
w następnych wyborach na
pewno nie poprę już obecnych władz miejskich Sulęcina – mówi zdenerwowany S. Sykuła.
Adam Piotrowski
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Dofinansowania dla osób Brzeźno ma już superszybki internet
6 lipca w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie licznik prędkości internetu wskazał na prawie
niepełnosprawnych
300 mb/s. To pierwsza miejscowość w gminie Sulęcin, którą podłączono do sieci
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
realizuje Pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
którego adresatami są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu sulęcińskiego
Obszary wsparcia w 2016 r.:
Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery
transportowej:
• Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier
w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz
oprogramowania,
• Zadanie 2: dofinansowanie
szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w
poruszaniu się:
• Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
• Zadanie 3: pomoc w zakupie
protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III
poziomie jakości,
• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny (co najmniej na III
poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym;
Wnioski o dofinansowanie
należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przy
ul. Szpitalnej 9 w następujących terminach:
Moduł I – do 30.08.2016 r.,
Moduł II – semestr zimowy – od 01.09.2016r. do
10.10.2016r.
Druki wniosków dostępne
są na stronie www.pcprsulecin.pl bądź w siedzibie PCPR

w Sulęcinie. Szczegółowe informacje o programie uzyskać
można w PCPR w Sulęcinie
(tel. 957550753) bądź na stronie
www.pfron.org.pl.
Program finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

światłowodowej.

Realizowany na mocy porozumienia między Gminą Sulęcin
i firmą Orange Polska projekt
„Włączmy się” jest unikalny w
skali całego kraju. Gmina Sulęcin będzie pierwszą w Polsce,
w której zlikwidowane zostaną
wszystkie białe plamy dostępu
do internetu. 6 lipca w Brzeźnie burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart i przedstawiciel firmy
Orange Henryk Aszczesiak
podpisali umowę na świadczenie usług internetowych w
świetlicy wiejskiej. Dodatkowo pracownicy Orange Polska
przeprowadzili pokaz i szkolenie
dla osób korzystających z zajęć
w świetlicy. Wkrótce wszyscy
mieszkańcy miejscowości, którzy

zadeklarowali chęć podłączenia
się również będą mogli korzystać z superszybkiego internetu
opartego na sieci światłowodowej. Do końca roku wszystkie

miejscowości sołeckie w gminie
Sulęcin będą podłączone do szerokopasmowego internetu.
Tekst i foto. Adam Piotrowski

PODŁĄCZ SIĘ POD
SUPERSZYBKI INTERNET
I PŁAĆ MNIEJ ZA RACHUNKI!

Tel. 511 225 133
Sulęcin, ul. Kilińskiego 9, pok 1

Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

sprzedaż i serwis

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

www.m-tech.sklep.pl

nr 7(55)/2016

10

Budżet obywatelski: rozpoczęło się głosowanie
<< cd. ze s. 1

Rady Miejskiej – podkreśla I. Walczak.

weryfikacji głosu i sprawdzenia,
czy się on nie powtarza – tłumaczy zastępca burmistrza Sulęcina Iwona Walczak. Wypełnioną kartę do głosowania można
wrzucić do jednej z trzech urn w
Urzędzie Miejskim w Sulęcinie,
wysłać pocztą lub oddać sołtysowi lub przewodniczącemu miejscowości (dot. mieszkańców wsi
oraz Wędrzyna).
Wśród propozycji mieszkańców przeważają inwestycje o
charakterze drogowym. Jest
też kilka plenerowych siłowni. –
Miejsca na karcie do głosowania
zostały rozlosowane podczas sesji

Harmonogram prac
Głosowanie potrwa do 30
września 2016 r. Następnie do 14
października pracownicy urzędu
policzą głosy i przedstawią informację o projektach, które otrzymały ich najwięcej. Do 15 listopada 2016 r. miejscy rajcy wpiszą
zwycięskie zadania do projektu
budżetu gminy Sulęcin na 2017
r. – Rozpoczęcie i zakończenie
prac dotyczące zadania wybranego przez mieszkańców w budżecie
obywatelskim musi mieć miejsce
w 2017 r. Jeżeli zadanie będzie
miało charakter wieloletni, do

kolejnych etapów jego realizacji
będą musiały być zgłaszane wnioski do budżetów obywatelskich w
następnych latach – informuje I.
Walczak – Jeżeli natomiast koszt
zadania będzie przekraczał kwotę
wpisaną we wniosku, będzie one
realizowane tylko do kwoty zgłoszonej. W tym przypadku także
dalsze etapy mogą być realizowane w kolejnych latach – dodaje.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w
głosowaniu. Tym razem to my
bezpośrednio, a nie nasi przedstawiciele, możemy podjąć decyzje dotyczące naszego najbliższego otoczenia.

Lista zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego gminy Sulęcin na 2017 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tursku
Stworzenie pomieszczeń dla gabinetów stomatologicznych przy szkołach w Sulęcinie
Utwardzenie drogi gruntowej, dojazdowej do budynków mieszkalnych i garaży ul. Wąska w Sulęcinie
Osiedle Słoneczne- remont skrzyżowania dróg gminnych pomiędzy blokami 6, 7, 8 i 9
Obwodnica Wędrzyna- remont drogi gminnej (etap I) oraz powstanie nowych miejsc parkingowych
Modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie
Budowa małej świetlicy wiejskiej w Małuszowie
Budowa siłowni zewnętrznych jako miejsc sportu i rekreacji w miejscowościach sołeckich: Wielowieś i Zarzyń
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utwardzenia, remontu i poszerzenia oraz budowy dróg asfaltowych w miejscowości Ostrów
Siłownia plenerowa w Długoszynie
Odbudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Winna Góra w Sulęcinie
Remont nawierzchni jezdni: Żubrów droga gminna 005632 F
Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Sulęcinie
Remont budynku po byłej remizie strażackiej w Brzeźnie
Remont jedynej drogi dojazdowej do posesji, oznakowanie dojazdu na adres Brzeźno 38 (800 m)
Bezpieczna droga dla dzieci i młodzieży do szkoły (ul.Dikusa,)
Oświetlenie ścieżki rowerowej Żubrów-Osiedle Żubrów-Sulęcin
System podestów teatralno-widowiskowych w Sulęcińskim Ośrodku Kultury
Zakup kontenera na szatnię dla zawodników wraz z toaletą dla widowni oraz zakup i ustawienie
ławek dla kibiców na boisku do piłki nożnej w Żubrowie
Położenie nawierzchni drogi asfaltowej na drodze gminnej nr 319/13, 139/21, 319/22 (pomiędzy
drukarnią, ARiMR oraz Starostwem)
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy blokach Kościuszki 26 i Kilińskiego 2
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Indiańskie lato
w Sulęcinie
Sulęciński Ośrodek Kultury
oraz Biblioteka Publiczna w Sulęcinie zapraszają na tegoroczne
„Akcje na wakacje” zorganizowane pod hasłem „Indiańskie lato”.
Głównym miejscem naszych
spotkań będzie dawny kort tenisowy, mieszczący się za budynkiem SOK. Uczestnicząc w „Akcji
na wakacje” każdy z Was będzie
miał okazję dołożyć swoją własną
„cegiełkę” do budowy pierwszej
w Sulęcinie indiańskiej wioski. W
ramach organizowanych przez
nas wydarzeń, będziecie mogli
zamienić się w czerwonoskórego
tropiciela, Indiankę o artystycznej
duszy czy wielkiego wodza plemienia. Czekają na Was ciekawe
i oryginalne zabawy, związane z
kulturą Indian. Jakie? Przekonajcie się sami!
Zajęcia odbywać się będą we
wtorki i czwartki w dniach od 7
lipca do 11 sierpnia.
Akcje na wakacje to także „Środowe akcje”. W tych dniach w
wybranych sołectwach instruktorzy SOK przygotują dla dzieci
różnorodne atrakcje, w tym m.in.:
warsztaty plastyczne, teatralne
oraz wokalne, w czasie których
najmłodsi mieszkańcy sołectw
będą mieli okazję do kreatywnej
i wesołej zabawy.
Tegoroczne Akcje Na Wakacje
to także cykl koncertowy FEEL
THE BLUES MEETING, podczas
którego w Sulęcinie zagoszczą
światowej klasy artyści. Koncerty odbywać się będą na Winnej

Górze w muszli koncertowej
SOK. W czasie wakacji spotkamy
się również na imprezie rodem z
PRLu, w ramach której odbędzie
się wystawa, zabawa plenerowa
w klimacie PRL, zorganizowana w
strojach i oprawie z tamtej epoki.
Kolejną propozycją, tym razem
dla miłośników biesiadowania i
dobrego jedzenia, jest pierwszy
otwarty konkurs kulinarny na
świeżym powietrzu - Mistrz Sulęcińskiego Grillowania. Przybądźcie ze swoimi grillami. Weźcie ze
sobą wszystko, co potrzebne do
przyrządzenia najlepszej potrawy, którą szykować będziemy
na terenach SOK. Do wspólnego
grillowania zaproście rodziny i
przyjaciół. Spośród wszystkich
potraw przygotowanych przez
uczestników konkursu jurorzy
wybiorą najlepsze smaki. Przy
ocenie pod uwagę będzie brana
także forma podania oraz pomysłowość. Dla zwycięzców przewidziane są wyjątkowe nagrody
rzeczowe!
Szczegółowy plan „Akcji na
wakacje” i pozostałych letnich
atrakcji na naszych stronach internetowych www.soksulecin.pl,
www.bibliotekasulecin.pl
oraz
portalach społecznościowych Facebook. Śledźcie nas uważnie!
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Nie wierzą
w „Pszczółkę Maję”
Nie będzie parku rozrywki pod Kownatami – opinformowała Gazeta Wyborcza w wydaniu internetowym
z dnia 4 lipca. – To bzdura – komentuje burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz – to, że wycofali się Francuzi z
parku tematycznego Puy de Fou było wiadomo już od
dwóch lat – dodaje.
Tymczasem autor artykułu z
Wyborczej nie daje nikomu złudzeń: Francuzi się wycofali – parku nie będzie. – Redaktor dzwonił
do mnie miesiąc temu. Niestety, z
mojej wypowiedzi napisał tylko to,
co mu się podobało – irytuje się R.
Stanulewicz – dodatkowo wypowiedź nie była autoryzowana.
Burmistrz Torzymia nie ma
wątpliwości, że inwestycja dojdzie do skutku. Belgijska spółka
Plopsa, która ma licencję na wykorzystanie wizerunku słynnej
Pszczółki Mai częściowo rozpoczęła już inwestycję. Mają zająć
16 ha terenu pod Kownatami, a
nie planowane do niedawna 10
ha. W tej chwili firma załatwia
jeszcze niektóre procedury z
urzędami, ale umowa z wykonawcą Mayaland już jest podpisana. – Jak dotąd postawili
trafostację i wybili własną stud-
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nię głębinową. Planują budowę
oczyszczalni ścieków i później
parku rozrywki – mówi R. Stanulewicz – pod koniec roku prace
mają ruszyć na dobre – dodaje.
W gminie Torzym, w której
bezrobocie nadal jest dość duże
park rozrywki pod Kownatami
ma być magiczną receptą na
wszystkie problemy mieszkańców. – Liczymy przede wszystkim
na nowe miejsca pracy – mówi
pan Stanisław z Torzymia – a
niech tam z Francuzami, poradzimy sobie bez nich, bo do Pszczółki
Mai i tak będą walić tłumy – dodaje.
Adam Piotrowski

Z przyrodą za pan brat
W miesiącach maju i czerwcu w świetlicy środowiskowej
w Żubrowie odbył się cykl zajęć
edukacyjnych „Lekcje przyrody”. W ramach tych zajęć dzieci
z sołectwa Żubrów mogły m.in.
uczestniczyć w pogadankach
na temat przyrody, zajęciach w
terenie, podczas których m.in.
poznawały gatunki drzew i ptaków oraz zawieszały budki lęgowe. Dzieci oraz zasadziły również
pamiątkowe drzewo - leszczynę
turecką. Każde takie spotkanie
kończyło się wspólnym ogniskiem. Odbył się również konkurs plastyczny pod hasłem „Ptaki cudaki” oraz wspólne czytanie
utworów literackich o tematyce

przyrodniczej. Ostatnią „Lekcją
Przyrody” był wyjazd do ZOO w
Poznaniu, w którym uczestniczyło 40 dzieci. Organizatorami
przedsięwzięcia była: świetlica
środowiskowa, sołtys z radą sołecką, Biblioteka Publiczna w
Żubrowie oraz Stowarzyszenie
”Razem Żubrów”. Serdecznie
dziękujemy p. Arkowi Senyszyn
leśniczemu ze szkółki w Ostrowie oraz Robertowi Komorowskiemu pracownikowi Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie za poprowadzenie zajęć w terenie,
pogadanek i przygotowanie materiałów multimedialnych. Dziękujemy również Nadleśnictwu
Sulęcin za wkład rzeczowy w po-

staci upominków w konkursach
oraz Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
za dofinansowanie projektu.
KB
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Wielkie święto wszystkich dzieci „Chcemy zaistnieć
18 czerwiec 2016 – sobota,
pogoda niepewna, bo cały tydzień lało…, ale mimo obaw na
torzymskim stadionie było gwarnie i kolorowo. Po raz XVI dzieci
wraz z rodzicami uczestniczyli w
Gminnym Dniu Radości przygotowanym przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Społecznych i Torzymski Ośrodek
Kultury. Każde dziecko, zarówno
małe jak i te większe mogło znaleźć coś dla siebie. Dla miłośników muzyki zaśpiewali laureaci
VI Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej. Na scenie wystąpiły: Zespół z Przedszkola
Publicznego w Torzymiu, zespół
ze Szkoły Podstawowej w Gądkowie Wielkim, zespół ze Szkoły
Podstawowej w Torzymiu oraz
Martyna Bazan - reprezentantka Gimnazjum. Między występami wokalnymi dokonano wręczenia nagród 28 zwycięzcom
konkursu „Wiosna bez płomieni”.
Zwieńczeniem występów estradowych był popis hippopowej
grupy tanecznej EXPLODING z
Torzymia. Miłośnicy sportu brali
udział w konkurencjach sprawnościowych min. 3-osobowy
bieg w spodniach, unii hokej, tor

w wielu środowiskach”

przeszkód, rzut do celu i inne.
W tych konkurencjach nie było
przegranych, gdyż każdy uczestnik otrzymywał małą nagrodę.
Przyszli strażacy mieli okazję
poznać tajniki sprzętu strażackiego, pod fachowym nadzorem
druhów z OSP, a miłośnicy strzelania z łuku i pistoletu kulkowego ćwiczyli oko przed tarczą do
strzelania. W zielonych namiotach pracownicy Nadleśnictwa
Torzym za pomocą koła fortuny
sprawdzali wiadomości dzieci
z zakresu ochrony środowiska,
znajomości zwierząt, ptaków
nagradzając każde dziecko ekologicznymi gadżetami. Na płycie stadionu były też kolorowe

dmuchane zamki, a każde głodne i spragnione dziecko mogło
posilić się przy stanowiskach
gastronomicznych hot dogiem,
watą cukrową, popcornem za
magiczne słowo „dziękuję”. Tak
duże przedsięwzięcie nie miałoby jednak miejsca, gdyby nie
ludzie, którzy co roku pomagają
przy organizacji. Cytując słowa
Friedricha Holderlina „To piękne
móc liczyć na innych, nikt samotnie nie zniósłby życia” dziękuję z
całego serca wszystkim, którzy
bezinteresownie przyczynili się
do uśmiechu na twarzach dzieci.

9 czerwca 2016 roku wspólnie z opiekunami panią Anną
Kowalewską oraz panią Karoliną Ignatowicz udaliśmy się do
Pałacu w Gliśnie, aby pomóc w
przygotowaniach oraz obsłudze
akcji edukacyjno - konkursowej
„Zielona szkoła – zielone przedszkole” organizowanej przez Celowy Związek Gmin CZG-12. W
spotkaniu uczestniczyło prawie
800 osób z 15 gmin członkowskich. Podczas imprezy uczniowie kształcący się w technikum
gastronomicznym w profesjonalny sposób serwowali przepyszne specjały. Uczniowie z
klas licealnych oraz technikum
dzielili się swoimi zdolnościami
manualnymi, współorganizując

warsztaty plastyczne, promowali
zdrowy styl życia poprzez rozdawanie przepysznych owocowych
koreczków oraz ulotek z przepisami kulinarnymi.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyło się stoisko promujące
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
w Sulęcinie oraz zawody, jakie
można zdobyć kształcąc się w
naszej szkole. Jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy włączyć
się w organizację imprezy. Dzięki
wytężonej pracy w miłej i przyjemnej atmosferze zdobyliśmy
wiele nowych doświadczeń.
Jagoda Wesołowska
Ucz. kl. II LO BP/PP

Halina Tyliszczak
Przewodn. GKPiRPA

PRZEKRÓJ POLECA

GOTUJ Z PRZEKROJEM

„Gdzie jest Dory?”, czyli kino Naleśniki z serem feta,
familijne na wakacje
łososiem i szpinakiem
Z okazji świeżo rozpoczętych wakacji
tym razem przygotowałam recenzję produkcji, która z pewnością przypadnie do
gustu najmłodszym widzom.
Choć od premiery kultowego „Gdzie jest
Nemo” minęło już 13 lat to tylko bardzo
dobrze świadczy o jego reżyserze i scenarzyście Andrew Stantonie. Widać, że
autor historii o uroczej czerwonej rybce dokładnie przemyślał temat i mimo
różnych nacisków o stworzeniu kolejnej
części bajki, obronił się przed tzw. „odgrzewaniem kotletów”. Tak powstała „Gdzie
jest Dory” świeża produkcja, która z jednej
strony w ciekawy sposób nawiązuje do
historii Nemo, pojawia się bowiem znany
już dzieciom podwodny, pastelowy świat
oraz bohaterowie, ale z drugiej zamienia Dory – dotąd drugoplanową postać
w główną i tytułową bohaterkę bajki. Co
na pewno zainteresuje wszystkich fanów
„Gdzie jest Nemo” to to, że „Gdzie jest
Dory” odkrywa nieznaną dotąd widzom
historię przyjaciółki Nemo. Skąd przybyła? Czy ma jakąś rodzinę? Dlaczego nikt
jej nie szukał? Gdzie nauczyła się języka
wielorybów?
Jak dla mnie „Gdzie jest Dory” to wzorowa produkcja z kategorii kina familijnego, na którą śmiało można wybrać się całą
rodziną. To co najpiękniejsze w tej bajce, a

co może przekonać rodziców do wybrania
się na nią ze swoimi pociechami do kina,
to bardzo wartościowe przesłanie. „Gdzie
jest Dory” jest bowiem nie tylko historią
o zapominalskiej rybce, która pragnie
odkryć tajemnice swojej przeszłości,
ale jest również historią, która pokazuje
jak ważną w rolę w życiu każdego z nas
odgrywa rodzina i jak warto jest walczyć
ze swoimi słabościami. Nie jesteśmy idealni, dlatego potrzebujemy drugiego
człowieka (rybki?), aby podarował nam to,
czego czasem nam brakuje.
Głosu do bajki użyczyli m.in. Joanna
Trzepiecińska (Dory), Rafał Sisicki (Marlin)
oraz Karol Kwiatkowski (Nemo).

Anna Suchy

W lawinie codziennych obowiązków
zawodowych i związanych z dziećmi,
niestety mam ostatnio mało czasu na
jakieś wykwintne gotowanie. Strasznie
mnie to przytłacza, bo jest jedna z rzeczy, które mnie bardzo odprężają.
W ubiegły weekend postanowiłam
jednak, że mimo zmęczenia ugotuję
coś, aby poprawić sobie nastrój i zaserwować coś specjalnego rodzinie. Wybrałam szybkie i smaczne, a do tego nie
tuczące danie.
SKŁADNIKI:
• 3/4 sera feta
• pół paczki mrożonego szpinaku
• czosnek

•
•
•
•
•

opakowanie wędzonego łososia
mąka
mleko
2 jajka
sól, pieprz

Z mąki, jajek i mleka zrobić ciasto
naleśnikowe i usmażyć cienkie naleśniki.Szpinak razem z czosnkiem wrzucić
na patelnię, przyprawić do smaku solą
i pieprzem. Gotowy szpinak połączyć
z serem feta i wędzonym łososiem. Tak
przygotowanym nadzieniem smarować
naleśniki.
Najlepiej smakują podane na ciepło.

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska
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ROZMOWA PRZEKRÓJU

„Wszystko osiągnąłem ciężką pracą…”
Rozmowa z Kubą Mazurkiem, sulęcińskim przedsiębiorcą i właścicielem sklepu Cub@
(branża elektroniczna - komputery, telefony komórkowe, laptopy, smartfony).
Adam Piotrowski: Prowadzi pan
sklep w branży, która ma dość
dużą konkurencję na rynku. Od
jak dawna jest pan jej właścicielem i dlaczego elektronika?
Kuba Mazurek: Moje zamiłowanie
do elektroniki sięga lat szkolnych.
Urodziłem się w Sulęcinie, tutaj
skończyłem szkołę podstawową
i liceum, w którym zetknąłem się
z komputerami, chociaż tak naprawdę pierwszy komputer kupili
mi rodzice, gdy byłem uczniem
podstawówki. Nie da się ukryć, że
w ogólniaku zajmowałem się filmowaniem szkolnych imprez. Po
skończeniu liceum, nie wyjechałem z Sulęcina i myślałem o własnej działalności. W 2003 roku, postawiłem na sklep z komputerami,
monitorami, telefonami komórkowymi i całym zapleczem, który jest
z tą dziedziną związany. Pracując w
firmie, jednocześnie ukończyłem
Uniwersytet Szczeciński. Elektronika jest przyszłościowa i dokonuje
się w niej wielu nowych osiągnięć,
które mnie interesuję. Trzynaście
lat jej prowadzenia dało duże doświadczenie i potrafię każdemu
klientowi pomóc w wyborze od-

powiedniego sprzętu i marki. Taka
jest moja rola. Zatrudniam pracowników, ponieważ moja praca
nie kończy się tylko na sprzedaży,
ale również na zaopatrzeniu. Jestem na bieżąco w tym, co dzieje
się na rynku i chyba dlatego, nie
zostaję w tyle.
AP: Dlaczego po skończeniu szkoły, tak jak zrobiło to wielu, nie wyjechał pan z Sulęcina i nie otworzył podobnego sklepu w innym
dużym mieście? Przecież tam łatwiej o klienta.
KM: Nie jest łatwo rozstać się z
miastem, w którym się urodziłem
i z którego pochodzą moi rodzice. To oni mi uświadomili, że moje
miejsce jej tutaj. Nie żałuję swojej
decyzji, ponieważ czuję się tutaj
bardziej potrzebny. Od samego
początku staram się pomagać w
wielu inicjatywach społecznych na
niwie kultury, czy sportu. Wspieram każdą, od dni miasta, po festyny, konkursy, imprezy okolicznościowe, po zjazd cyklistów, biegi
przełajowe, czy bale charytatywne. Staram się dokładać własną
cegiełkę w życie miasta i gminy.

Poza tym jestem pracodawcą i
moja działalność pozwala pracować innym. Jeden z pracowników,
jest u mnie zatrudniony od dziesięciu lat. To o czymś świadczy. W
Sulęcinie założyłem rodzinę. Mam
dwóch synów bliźniaków, Nikodema i Oliviera. Do działalności
gospodarczej, wciągnąłem również moją żonę Brygidę, która jako
pierwsza w mieście założyła komis
z używanymi samochodami, więc
nie widzę swojej roli w innym mieście. W Sulęcinie wiele osiągnąłem
i temu miastu wiele zawdzięczam.
AP: Czy w interesach, które pan
prowadzi, jest coś co panu się
nie udało lub nie wyszło? Przedsiębiorcy borykają się z wieloma
przeciwnościami na naszym rynku.
PL: O firmę jestem spokojny. Staram się również pomagać żonie
dobrą radą i wspieram ją w zagadnieniach, które czasami stanowią
dla niej trudności. Jeżeli pan pozwoli, muszę powiedzieć o jednej
sprawie, która od kilku tygodni
nurtuje nie tylko mnie i moją rodzinę, ale również moich znajo-

mych. Jeżeli będzie uważał pan
za stosowne, chciałbym, aby moja
wypowiedź została opublikowana.
Przede wszystkim chciałbym zdementować wszystkie plotki, jakie
krążą wokół mojej rodziny i mojej osoby. Nie byłem i nie jestem
aresztowany. Nie byłem i nie jestem o nic oskarżony. To są zwykłe
pomówienia i kłamstwa. Nie tylko
do mnie docierają niestworzone
rzeczy na mój temat. Jest mi przykro z tego powodu, że padają w
moją stronę oszczerstwa, które nie
mają żadnego odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Ciężko zapracowałem na swój wizerunek i nigdy
nie spadła mi manna z nieba. Do
wszystkiego doszedłem własnymi
rękoma i rozumem. Od czterdziestu lat żyję w naszym mieście i po
raz pierwszy zostałem pomówiony
i nie znam przyczyny tych pomówień. Dzisiaj nie jest mi łatwo, jeżeli stawia się moją osobę pod mur
bez podania przyczyny. Nie jest

łatwo mojej rodzinie i moim dzieciom. Przepraszam, ale chciałbym,
aby sulęcińskie społeczeństwo
poznało moje zdanie w tej kwestii,
ponieważ dotyczy to mnie i mojej
rodziny. Jestem w Sulęcinie znany
z racji prowadzonej działalności.
Ubolewam nad zachowaniem
osób, które w dalszym ciągu sieją bezpodstawne szykany wobec
mojej osoby. Nikt nigdy mnie nie
zapytał w żadnej sprawie, która
przerodziła się w plotkę i godzi w
moje dobre imię.
AP: Ze swojej strony życzę dalszych sukcesów w prowadzeniu
firmy, a panu i pańskiej rodzinie
wytrwałości w tej nieprzyjemnej
sprawie. Na szczęście nad kłamstwem stoi prawo. Pana wypowiedź zostanie opublikowana,
ponieważ uważam, że ta forma
może zapobiec kolejnym nieprzewidzianym pomówieniom. Dziękuję za rozmowę.

Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – ponad w 360
elektromarketach jesteśmy obecni w niemal 400 miastach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia ok. 6 tys.
pracowników. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca Klienta - Sprzedawca
Miejsce pracy: Sulęcin

•
•
•
•
•

Doradca Klienta – Sprzedawca odpowiedzialny jest za:
kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
realizacje planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
pomoc Klientom w załadunku towaru

•
•
•
•
•

Od kandydatów oczekujemy:
chęci poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzedaży oraz wiedzy produktowej
umiejętności pracy w zespole
łatwości w nawiązywaniu kontaktów
umiejętność radzenia sobie ze stresem
niekaralności

•
•
•

Twoimi dodatkowymi atutami będą:
zainteresowanie branżą RTV, AGD, IT/MM
doświadczenie w sprzedaży usług telekomunikacyjnych
doświadczenia w sprzedaży, bezpośredniej obsłudze Klienta

•
•
•
•
•

Naszym pracownikom oferujemy:
umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
stabilną pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
atrakcyjne wynagrodzenie
możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń
możliwość korzystania z pakietów MultiSport

Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez
stronę www.mediaexpert.pl. W zakładce INFORMACJE- PRACA (zamieszczona
na dole strony internetowej) proszę o wybranie interesującej Państwa oferty
i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj”.
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”
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SULĘCIN / WIELOWIEŚ Mieszkańcy zapraszają do udziału w turnieju

Rzeźbili na potęgę

Początek nowej dyscypliny?

W dniach 13-18 czerwca. na Placu Wolności
w Torzymiu po raz czwarty miały miejsce Plenerowe Warsztaty Malarsko-Rzeźbiarskie. W
tym roku inicjatywa odbyła się przy bardzo
dużym współudziale Nadleśnictwa Torzym.
Wzorem lat ubiegłych
Torzymski Ośrodek Kultury jako główny organizator wraz z lokalnym
rzeźbiarzem Grzegorzem
Zygmańskim zaprosił do
wzięcia udziału w warsztatach wspaniałych artystów
z całej Polski. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli
Teresa Zygmańska, Weronika Przybylska, Bogusław Migel, Zenon Stańko, Stanisław Panfil oraz
Zdzisław Gotfryd.
Tematem przewodnim
tegorocznych warsztatów
były ławeczki z postaciami
patronów ulic Torzymia.
W ten sposób powstała
ławeczka Adama Mickiewicza, Władysława Reymonta, żołnierzy polskich oraz
Hipokratesa.
Podczas pięciu dni trwania warsztatów gościliśmy
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Torzymiu. Odwiedzili nas również nauczyciele i młodzież
ze szkoły podstawowej w
Boczowie. Panie malarki
oraz rzeźbiarze udzielali dzieciom i młodzieży
cennych rad dotyczących
technik malarskich oraz
metod rzeźbienia. Każdy
z uczestników warsztatów otrzymał materiały
niezbędne do namalowania obrazu bądź też wykonania płaskorzeźby. Po
zakończeniu warsztatów
uczestnicy mogli zabrać
swoje dzieła do domu. Z
rad i pomocy artystów
mogli skorzystać pozostali
mieszkańcy naszej gminy.
Wszyscy zainteresowani
mieli możliwość wykonania płaskorzeźby oraz obrazu. Powstało wiele tablic
z nazwami ulic i numerami
domów, których właściciele postanowili upiększyć
wjazdy na swoje posesje
oraz wiele portretów.
Dziękując szkołom za
aktywny udział w IV Plenerowych
Warsztatach

Malarsko-Rzeźbiarskich,
Torzymski Ośrodek Kultury
przekazał SP w Torzymiu
ławeczkę Adama Mickiewicza, a Gimnazjum w Torzymiu ławeczkę Władysława
Reymonta. Mam nadzieję,
iż dzieci i młodzież widząc
ciężką pracę rzeźbiarzy zadbają o odpowiednie użytkowanie tychże.
Mimo niewielkiej grupy artystów jestem przekonany, że dzieła, które
powstały podobają się i
będą służyć wszystkim
mieszkańcom naszej gminy. Pragnę podziękować
bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w
realizację IV Plenerowych
Warsztatów
Malarsko-Rzeźbiarskich w Torzymiu.
Szczególne podziękowania należą się współorganizatorowi: Nadleśnictwu
Torzym i dwóm panom:
Michałowi Pokleskiemu-Koziełł, nadleśniczemu
Nadleśnictwa Torzym oraz
Michałowi Taszarek, inżynierowi nadzoru w Nadleśnictwie Torzym.
Pragnę również podziękować Dariuszowi i Tomaszowi Raszewskim z
firm Draka oraz DARDREW,
Waldemarowi Dubik z Zajazdu Chrobry oraz Dorocie Jurkiewicz i Klaudiuszowi Kubickiemu.
Plener nie miałby szans
na realizację, gdyby nie
zaangażowanie pracowników Torzymskiego Ośrodka Kultury, którzy przez
cały czas trwania warsztatów byli do dyspozycji
artystów jak i wszystkich
uczestników.
Dziękując
wszystkim
uczestnikom za wspaniałą atmosferę podczas IV
Plenerowych Warsztatów
Malarsko-Rzeźbiarskich już
dziś zapraszam do spotkania za rok na kolejnej edycji
pleneru.
Andrzej Kuchnio
dyrektor TOK

Turniej Żywych Piłkarzyków to projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Wielowsi „Nasza wieś”, który
dzięki
dofinansowaniu
z Ośrodka Działaj Lokalnie prowadzonym przez
Stowarzyszenie
Kraina
Szlaków
Turystycznych
– Lokalna Grupa Działania w Sulęcinie będzie
realizowany w Wielowsi.
Projekt zakłada realizację
zadań edukacyjno-sportowych poprzez treningi
ogólnorozwojowe, mecze
piłkarskie czy rozgrywki
w piłkarzyki stołowe. Imprezą główną będzie Turniej Żywych Piłkarzyków,
który odbędzie się w dniu

10 września na placu rekreacyjno-sportowym w
Wielowsi. Szczegółowych
informacji nt. regulaminu
i zapisy na Turniej prowa-

dzi prezes Stowarzyszenia.
Zwieńczeniem
turnieju
będzie ognisko i zabawa
do późnych godzin nocnych.

30 lipca od godz. 16 na
placu rekreacyjno-sportowym w Wielowsi odbędzie
się Festyn Letni. Organizatorami festynu: Sołtys
wraz z Radą Sołecką oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół
Wielowsi „Nasza wieś” zapewniają gry i zabawy dla
dzieci oraz muzykę i dobrą
zabawę do późnych godzin wieczornych.
Przypominamy
również, że Wielowieś będzie
pierwszą miejscowością
sołecką, w której odbędą
się Dożynki Gminne. Zapraszamy 27 sierpnia na
dożynki do Wielowsi!
SPW „Nasza Wieś”

nr 7(55)/2016

16

14 lipca 2016

TORZYM / GĄDKÓW WIELKI

SULĘCIN / WĘDRZYN

Dzień baniek mydlanych

Wakacje w wędrzyńskiej
podstawówce

W dniach od 22 maja do 11 czerwca w Szkole Podstawowej w Gądkowie Wielkim
został przeprowadzony projekt zatytułowany „Dzień baniek mydlanych”, którego
pomysł powstał na seminarium kontaktowym eTwinning w Poznaniu.
W projekcie wzięły udział dzieci
ze szkół podstawowych w: Grodzisku Mazowieckim, Gostyczynie, Przeźmierowie oraz Gądkowie Wielkim. Z nasze szkoły byli
to uczniowie klasy trzeciej.
Projekt miał zachęcić dzieci do
aktywnego spędzania czasu wolnego i twórczego rozwoju poprzez eksperymentowanie. Bańki mydlane są kreatywną formą
zabawy w gronie rówieśników i
rodziny. Dzieci uczyły się pracy
zespołowej, kształciły umiejętność korzystania z internetu oraz
umiejętność organizowania czasu wolnego.
Każda ze szkół miała przydzielone zadania, których wyniki zamieszczane były na platformie
eTwinning. I tak powstał: przepis
na przygotowanie płynu do baniek mydlanych oraz przyrządów
do ich puszczania, instrukcja bezpiecznego posługiwania się płynem i sprzętem, , projekt strojów
ochronnych, obrazki narysowane przez dzieci przedstawiające
skojarzenia związane z bańkami
mydlanymi, a nawet nagranie

piosenek o bańkach. To ostatnie
zadanie przypadło naszym dzieciom z klasy trzeciej. Dzięki pomocy Anety Siewierskiej sprawnie nagraliśmy dwie piosenki,
które następnie zostały umieszczone w internecie, dzięki czemu
dzieci z innych szkół mogły się ich
nauczyć.
Finałem, który odbył się podczas Festynu Rodzinnego, było
wykonanie płynu i sprzętu oraz
eksperymentowanie z puszczaniem baniek. Sporządziliśmy około 8 litrów płynu. Dziadek Emilki

Dziubek przygotował kije, do
których odpowiednio przywiązaliśmy sznurki. Przez prawie dwie
godziny dzieci uczestniczące w
Festynie puszczały ogromne bańki mydlane. Zabawa przynosiła
każdemu niezwykłą radość.
Dzięki projektowi dzieci dostrzegły jak wielką satysfakcję
może przynieść wspólna praca i
zabawa, a także to, że wolny czas
można spędzić nie tylko przed
komputerem…
Grażyna Olejarz

Pierwszy tydzień wakacji
upłynął uczniom wędrzyńskiej
placówki na dobrej zabawie.
Żeby mogli odpocząć po trudach roku szkolnego, przygotowano dla nich wiele atrakcji w
ramach półkolonii. Rozpoczął
ją wielki rajd nordic walking w
okolicach Czerwonego Potoku.
Podsumowaniem było ognisko
połączone z pieczeniem kiełbasek. Atrakcją następnego dnia
był wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie w kinie Helios
uczestnicy półkolonii mogli poznać dalsze losy wesołych rybek
Dory i Nemo w filmie „Gdzie jest
Dory?”. Kolejnego dnia, pomi-

mo niesprzyjających warunków
pogodowych, dobry humor nie
opuszczał uczniów. W szkole mogli wziąć udział w warsztatach
plastycznych, konkursie gier
planszowych, zajęciach sportowych i jak przystało na rok, w
którym odbywa się EURO 2016,
wirtualnym turnieju piłki nożnej. Najwięcej emocji wzbudził
jednak wyjazd na basen do Sulęcińskiego Ośrodka KORMORAN.
Podsumowaniem półkolonii był
bal, podczas którego odbyło się
wiele konkursów z nagrodami. W
dobrych humorach i pełni energii uczniowie rozpoczęli dalszą
część wakacji.
(J.J.)
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Cieszymy się, gdy możemy pomagać Koniec roku szkolnego w SOSW
8 czerwca grupa 11 wolontariuszy I LO w Sulęcinie
wzięła udział w Pikniku rodzinnym zorganizowanym
przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w
Sulęcinie. Było to jednocześnie święto tejże szkoły. Od kilku lat staramy się
wspomagać społeczność
SOSW w przebiegu uroczystości. Z wielką chęcią
i zaangażowaniem pracu-

jemy na przygotowanych
stoiskach, opiekujemy się
gośćmi i uczniami. - Dla
nas to niesamowite doświadczenie i możliwość
rozwinięcia własnych umiejętności. Z niecierpliwością
czekam na następne Święto
Szkoły – powiedziała jedna
z uczennic I LO.
Serdecznie dziękujemy
dyrektor Danucie Malinowskiej oraz nauczycie-

lom SOSW w Sulęcinie za
możliwość uczestniczenia
i wspomagania przedsięwzięcia. Jest nam również
niezmiernie miło, że będziemy mogli uczestniczyć
w projekcie (O)twórzmy
wspólny świat! Dzięki niemu będziemy mogli aktywniej zintegrować się z
młodzieżą niepełnosprawną.
Wolontariusze I LO

SULĘCIN

Sklepik szkolny ZSLiZ
w Sulęcinie wyróżniony
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych im. Unii Europejskie w Sulęcinie podjął wyzwanie i stanął do
ogólnopolskiego konkursu na najzdrowszy sklepik
szkolny pt. „Sklepiki szkolne - Zdrowa Reaktywacja”
organizowanego
przez
Fundację Banku Ochrony
Środowiska w Warszawie.

Organizatorzy konkursu
szukali sklepików, które
świetnie sobie poradziły z
nowymi przepisami dotyczącymi zdrowej żywności
w szkole obowiązującymi od 1 września 2015 r.
Okazało się, że umieliśmy
wprowadzić zmiany na
lepsze i nasz sklepik o
wdzięcznej nazwie „Eko

– Szama” ma do zaoferowania produkty zdrowe,
pożywne oraz pełnowartościowe, które przy tym
uczniom bardzo smakują.
Jury konkursu doceniło
nasz wysiłek oraz efekty
działań i przyznało nam III
miejsce.
Monika Hartman

W Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczych
w Sulęcinie zabrzmiał
ostatni dzwonek przed
wakacjami. Dyrektor Danuta Malinowska podsumowała miniony rok
szkolny, w którym uczniowie odnieśli wiele sukcesów, przeżyli wiele radosnych chwil i zasłużyli na
wypoczynek. Wyróżniono
uczniów z bardzo wysokimi wynikami w nauce
oraz tych, którzy kończyli
w tym roku szkolnym kolejne etapy edukacyjne,
ale wielkim wzruszeniem
było pożegnanie absolwentów gimnazjum i
szkoły przysposabiającej
do pracy. Żegnali się oni z
łezką w oku i bagażem miłych wspomnień. Obecny
na apelu starosta sulęciński Adam Basiński życzył
wszystkim bezpiecznych
i udanych wakacji, ale
również przygotował niezwykłą niespodziankę dla
wybitnie uzdolnionego
absolwenta, Mirosława
Nadobnika, stypendium

za wyniki w konkursach
plastycznych na arenie
międzynarodowej, ogólnopolskiej, a także wojewódzkiej. Był to również
dzień podziękowań osobom, które zaangażowały
się w pomoc i zbiórkę pieniędzy na protezy dla Mirka, który dzięki zorganizowanej przez nauczycielkę
SOSW, Monikę Stegeman akcji „Ręce dla Mirka”, odebrał świadectwo
osobiście, mocnym uściskiem dłoni. Wyjątkowym
gościem, na ręce, którego
złożono szczególne podziękowania za wsparcie

akcji, był Mirosław Maszoński. Dyrektor Danuta
Malinowska z wyrazami
wdzięczności przekazała
skromną statuetkę oraz
moc ciepłych słów, także
w kierunku ludzi dobrego serca, wolontariuszy
naszej szkoły oraz wszystkich rodziców, którzy na
co dzień uczestniczą w życiu szkoły. Apel zakończył
się rozdaniem świadectw i
nagród w poszczególnych
klasach za wyjątkowe
osiągnięcia naszych wychowanków.
SOSW
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„Rybnie” w Słubicach

Zawody o Puchar
Prezesa rozstrzygnięte

18 czerwca koło PZW nr 3 „LIN” w Sulęcinie zorganizowało po raz pierwszy spławikowo-gruntowe zawody wędkarskie parami. Miejscem zawodów była rzeka Odra
w Kostrzynie n/O. Na starcie stanęło 23 uczestników (11 mieszanych par oraz indywidualnie jeden zawodnik).
Po krótkiej odprawie moczykije
rozeszli się na swoje stanowiska.
Zawodnikom dopisała pogoda,
która była wręcz wymarzona do
wędkowania. Po zakończeniu
sportowej rywalizacji do pracy
przystąpiła komisja sędziowska,
ważąc złowione ryby, które tego
dnia całkiem nieźle współpracowały z wędkarzami. W siatkach
dominowały krąpie, leszcze i
płotki. Zarówno podczas poczęstunku w postaci grillowanych
kiełbasek, jak i w trakcie oczekiwania na ogłoszenie wyników,
nie milkły na temat wędkarskich
zmagań oraz straconych okazów.
Z końcową klasyfikacją zawodów zapoznał uczestników wiceprezes ds. sportu Przemysław
Struch, który również wręczył
zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Bogdan Kułaczkowski i Marcin Stefański – 9595 pkt.
2. Kazimierz Jaruga i Zdzisław
Tomaszyk – 8770 pkt.
3. Krzysztof Prugar i Ryszard
Winiarski – 8440 pkt.
4. Izabela Klimczak i Piotr Klimczak – 5330 pkt.
5. Dawid Melanowicz i Marek
Korzeniowski – 4860 pkt.

6.

Tomasz Grzelczyk i Piotr
Włoch – 4650 pkt.
7. Halina Lasota i Jerzy Lasota
– 3850 pkt.
8. Eugeniusz Witeńko i Zygmunt Pietrzak – 3290 pkt.
9. Zbigniew Kłosiński i Sławomir Wolf – 3160 pkt.
10. Michał Deptuch i Kazimierz
Wojniusz – 3000 pkt.

11. Tadeusz Twardowski – 2670
pkt.
12. Patryk Śmiecikowski i Jerzy
Śmiecikowski – 2550 pkt.
Tekst i foto: B. Kułaczkowski

11 czerwca 2016 r. nad jeziorem
Ostrowskim, odbyły się zawody
wędkarskie Koła PZW Nr 3 „Gumoplast” o Puchar Prezesa Koła.
Po 4 godzinach wędkowania i
komisyjnym ważeniu ryby w dobrej kondycji wróciły do jeziora.
W siatkach zawodników oprócz
ryby drobnej, która dominowała,
znalazły się też większe okazy takie jak: lin, karp czy szczupak.
Prezes Koła Czesława Anna

Demko ogłosiła wyniki zawodów i gratulując zwycięzcom
wręczyła nagrody rzeczowe.
Czołowe miejsca zajęli:
1. Mirosław Andrzejczak –
5550 pkt.,
2. Zbigniew Płonka – 2570
pkt.,
3. Wiktor Koleda – 2210 pkt.
Czesława Anna Demko
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN

SŁOŃSK

Puchar Starosty zostaje w „Jedynce”

Tylko jeden szczupak
na „betonce”

Tym razem na stałe. Zawody odbyły się 26
czerwca nad jeziorem Ostrowskim. O Puchar
Starosty Sulęcińskiego rywalizowało 7 kół
wędkarskich z terenu powiatu.
Zawody rozpoczęły się o
godz. 7:00 od powitania
przybyłych przez wicestarostę sulęcińskiego Tomasza Prozorowicza oraz
prezesa LGR „Wodny Świat”
Eugeniusza Sembratowicza. Sędzią Głównym zawodów był Krzysztof Kuzajewski, który przedstawił
harmonogram zawodów
oraz regulamin połowów.
Zmagania wędkarzy trwały 4 godziny. Po wystrzale
oznaczającym koniec łowienia sędziowie dokonali
zważenia i zmierzenia wyłowionych przez wędkarzy
ryb. Złowione okazy zostały następnie w dobrej
kondycji wypuszczone do
jeziora.
Wyniki zawodów:
I miejsce i Puchar Starosty Sulęcińskiego zdobyła drużyna z Koła PZW Nr 1
Sulęcin,

II miejsce - drużyna z Koła
PZW Nr 1 Słońsk,
III miejsce - Koło PZW Nr 2
„Lin” Sulęcin,
IV miejsce - Koło PZW Krzeszyce,
V miejsce - Koło PZW
„Amur” Torzym,
VI miejsce - Koło PZW Nr 1
Lubniewice,
VII miejsce - Koło PZW Wędrzyn.
Wyniki indywidualne zawodów:
I miejsce - Matelski Sławomir - Koło PZW Nr 1 Sulęcin,
II miejsce - Borys Józef Koło PZW Krzeszyce,
III miejsce - Kułaczkowski
Bogdan - Koło PZW Nr 2
Sulęcin,
IV miejsce - Sekuła Ryszard
- Koło PZW Nr 1 Sulęcin,
V miejsce - Struch Przemysław - Koło PZW Nr 2 Sulęcin,

VI miejsce - Wiszniewski
Dariusz - Koło PZW Nr 1
Lubniewice,
VI miejsce - Szymański
Czesław - Koło PZW Nr 1
Sulęcin,
VIII miejsce - Martin Leszek
- Koło PZW Krzeszyce,
IX miejsce - Szczotko Waldemar - Koło PZW Nr 1
Słońsk,
X miejsce - Janowicz Andrzej - Koło PZW „ Amur”
Torzym,
XI miejsce - Krupa Marek Koło PZW Nr 1 Słońsk,
XII miejsce - Pleskacewicz
Roman - Koło PZW Nr 1
Słońsk,

XIII miejsce - Sobczak Paweł - Koło PZW Nr 1 Sulęcin,
XIV miejsce - Grochowiak
Jacek - Koło PZW „Amur”
Torzym,
XV miejsce - Cieśliński
Andrzej - Koło PZW Nr 1
Słońsk.
Największą rybę zawodów
złowił - Sławomir Matelski i
był to lin 44 cm. W nagrodę
otrzymał puchar ufundowany przez Lokalną Grupę
Rybacką „Wodny Świat”.
Stowarzyszenie wraz ze
Starostą Sulęcińskim było
sponsorem zawodów.
Red.

18 czerwca w Parku Narodowym Ujście Warty, na
tzw. betonce odbyły się
spinningowe zawody wędkarskie Koła nr 2 „Okoń” ze
Słońska. Zawody otworzył
i poprowadził prezes Koła
Dariusz Kowal. W rywalizacji wzięło udział 60 moczykiji. Niestety, ryby tego
dnia wybitnie nie chciały

współpracować i udało
się złowić tylko jednego
szczupaka. Po zawodach
odbyła się biesiada. W
imieniu starosty sulęcińskiego Adama Basińskiego
w podsumowaniu zawodów wziął udział radny powiatowy Krzysztof Skrzypnik.
Red.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sulęcinie
poszukuje kandydatkę/kandydata na stanowisko

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
umowa o pracę na zastępstwo
1. Warunki pracy:
• pełny wymiar czasu pracy (40 h tygodniowo)
• zadaniowy czas pracy, praca w terenie
• pozostałe warunki pracy dostępne są na stronie www.pcprsulecin.pl
2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sulęcinie, teren Powiatu Sulęcińskiego
3. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe kierunkowe (wykaz możliwych kierunków
dostępny jest na stronie www.pcprsulecin.pl),
• lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczowychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy
z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako
rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
• prawo jazdy kat. B,
• posiadanie samochodu osobowego (umowa na ryczałt kilometrowy)
• pozostałe warunki pracy dostępne są na stronie www.pcprsulecin.pl
3. Wykaz głównych obowiązków na stanowisku dostępny jest na
stronie www.pcprsulecin.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego
oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w
terminie do dnia 5 sierpnia do godz. 15 na adres Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. Szpitalna 9, 69-200 Sulęcin pocztą lub osobiście.
CV i list motywacyjny muszą być opatrzone klauzulą (wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. u. z 2014, poz. 1182 z późn.
zmianami).

Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” –
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni
do pracy na stanowisku:

Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Słubice
Opis stanowiska:
•
•

Obsługę maszyny pakującej
Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
• wykształcenie min. podstawowe,
• mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090
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Namalowali historię
Na zwycięskim podium stanęli: Maria Skłodowska -Curie, Zawisza Czarny, Drzymała, Ignacy Paderewski, Jan i Marysieńka oraz Bolesław Chrobry. Są to bohaterowie
oraz tytuły zwycięskich prac w konkursie historyczno-plastycznym.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 14
czerwca miał zaszczyt gościć
laureatów IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pt. „Historia
Malowana”. Na uroczystość
przyjechali uczniowie wraz z
opiekunami z różnych szkół naszego województwa. W obecności pani dyrektor Danuty
Malinowskiej oraz wicestarosty
sulęcińskiego Tomasza Prozorowicza nagrodzeni uczniowie
odebrali dyplomy oraz nagrody
w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Obecni na ceremonii wręczania nagród byli
uczniowie: Szkoły Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie: Zuzanna Chirkowska (I
miejsce), Natalia Miszon i Karolina Jakóbczak-(wyróżnienia),
Szkoły Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie- Kinga Wit (II miejsce), Szkolnej
Pracowni Artystycznej przy Gimnazjum w Torzymi: Krzysztof
Mielczarek (III miejsce), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście: Adam
Iskra (II miejsce), Patryk Oliwa
(I miejsce), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Lecha Wierusza w Świebodzinie:
Sławomir Królik (I miejsce),
Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Sulęcinie: Gabriela
Grudzińska (II miejsce), Wiktoria Krawczyk (III miejsce),
Kamil Kowalski, Kinga Rygiel,
Adrian Bucki (wyróżnienia),
Krzysztof Wołyniec (I miejsce),
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach:
Dorota Dziubińska (II miejsce),
Ewa Michalak (wyróżnienie).
Naszej uroczystości towarzyszyła wystawa prac zdolnych laureatów. Ze względu na bardzo
wysoki poziom prac autorów
komisja konkursowa w składzie:
Anna Gwizdek - instruktor w
sekcji plastycznej Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury, Monika Stegeman - nauczyciel plastyki w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie,
Wioletta Kaźmierczak nauczyciel historii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Sulęcinie nagrodziła aż 38 laureatów. Na konkurs wpłynęło 258
prac plastycznych z 36 placówek
oświatowych z województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Dotyczyły one wydarzeń i postaci z
historii Polski od średniowiecza
do współczesności. Nasz konkurs
trwał od 1 lutego do 30 kwietnia
2016 roku.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starostwo Sulę-

cińskie i Powiat Sulęciński, Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu, Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Bractwo Rycerzy
Ziemi Międzyrzeckiej, magazyn
historyczny „Mówią wieki”, portal
edukacyjny IPN „Pamięć.pl”, patronat medialny: Gazeta Lubuska
i Przekrój Lokalny.
Celem konkursu jest popularyzowanie historii Polski, rozwijanie wiedzy historycznej za
pomocą różnych technik malarskich. Tworzymy szansę do
rozwijania wyobraźni, wymiany
emocji, wrażeń i doświadczeń
artystycznych, integracji dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności oraz pragniemy
umożliwić prezentację twórczości.
Tematem prac plastycznych
wykonywanych dowolną techniką malarską jest postać /postacie, znak lub wydarzenie związane z historią Polski. Konkurs
adresowany jest do dzieci i młodzieży w różnych kategoriach
wiekowych:
Wiele prac charakteryzowało
się wysokim poziomem umiejętności artystycznych ich autorów.
Autorzy przedstawiają wydarzenia, zagadnienia oraz postacie
historyczne. Dominował mniejszy format prac.

SULĘCIN

Festyn letni w Grochowie.
Nam pogoda nie straszna....
2 lipca br. w Grochowie, już po
raz kolejny odbył się festyn letni
dla mieszkańców. Mimo kiepskiej aury, w imprezie udział
wzięło wielu mieszkańców wsi.
W programie znalazło się sporo
propozycji zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych: dmuchańce, gry
i konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek oraz wspólne
pieczenie kiełbasek. Podczas
imprezy grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej z Grochowa
i Trzemeszna Lub. pod opieką
pani Jolanty Tymczyn zaprezentowała swój występ artystyczny.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania koncertu Orkiestry Strażackiej z naszej miejscowości. Impreza zakończyła się
wspólną zabawą w świetlicy przy
zespole muzycznym.
Organizacja imprezy była możliwa dzięki wsparciu organizacyjnym sołtysa i rady sołeckiej

oraz zaangażowanych mieszkańców Grochowa, a także pomocy sponsorów: Andrzeja
Żelechowskiego i pani Bożeny
Dudarz – radnych rady powiatu
w Sulęcinie (pomoc finansowa)
oraz zarządu LGR „Wodny Świat”,
zarządu CZG-12 w Sulęcinie, Haliny i Zbigniewa Grzelczak (pomoc rzeczowa).
TT.

Na uwagę zasługuje praca
wykonana w formie karykatury
i prace z elementami baśniowymi. Dobór środków plastycznych sprawił, że oddawały one
w sposób poruszający dawne
wydarzenia historyczne. Poziom artystyczny prac był bardzo wysoki w każdej kategorii
wiekowej. Uczestnicy konkursu
świetnie posługiwali się kreską i
plamą barwną, stosowali niekon-

wencjonalne metody i techniki
pracy. W prezentowanych pracach widać wrażliwość na spostrzeganie świata, która wiąże się
z dogłębną analizą i znajomością
tematu.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim sponsorom. Laureatom i wyróżnionym serdecznie
dziękujemy za udział i gratulujemy! Czekamy na Was za rok.
Wioletta Kaźmierczak

SULĘCIN / WĘDRZYN

Nasze ortograficzne
zwycięstwo
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Burmistrza Sulęcina” 2016- rozstrzygnięty! W tym roku edycja
gminnego konkursu została
zorganizowana w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. Zmagania
były przeznaczone dla uczniów
klas III – VI. Wzięło w nich udział
18 uczestników, spośród których
wyłoniono zwycięzców. Aby
zdobyć upragnioną statuetkę dla
swojej szkoły i tytuł Mistrza Ortografii konieczna była nie tylko
doskonała znajomość reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.
Uczeń musiał wykazać się także
dokładnością i starannością zapisu tekstu dyktanda, przygotowanego przez doradców metodycznych z Gorzowa.
Członkowie komisji konkursowej skrupulatnie sprawdzali każdą pracę; nawet jeden błąd interpunkcyjny mógł zdecydować o

wygranej uczestnika.
Nasi uczniowie, szczególnie
ci najmłodsi lubią pisać dyktanda, o czym świadczą wyniki
konkursu. Mistrzynią Ortografii
bezapelacyjnie została Zuzanna Chirkowska - napisała swój
tekst bezbłędnie! Najmłodszy
uczestnik, Jan Pietrzak zajął
miejsce trzecie w swojej grupie
wiekowej.
Z satysfakcją możemy również
przedstawić wyniki starszych
uczniów, którzy pisali długie i
pełne pułapek dyktando dla klas
V- VI. Karolina Bączyńska i Paulina Kaszuba uplasowały się na
drugiej i trzeciej pozycji. W ten
sposób nasza szkoła zwyciężyła
i statuetka Złotego Pióra Burmistrza Sulęcina powędrowała na
honorowe miejsce do szkolnej
gabloty, prezentując kolejny sukces naszych uczniów.
Katarzyna Borowiecka
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POWIAT SULĘCIŃSKI Matura 2016 w I LO im. A. Mickiewicza w Sulęcinie

Spełniamy marzenia

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

tel. 724 191 394
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 ra m i k a . p l

r

ale 92,06% z matematyki. Matematyka to jedyny egzamin, w
którym uczniowie ponieśli porażkę (5 osób w całej szkole). Będą
pisać poprawkę i we wrześniu
powiemy, że w tym przedmiocie
też jest 100% zdawalności. Porównując wyniki Okręgu i ogólnopolskie to jest sukces!
Ważniejsze jest to co się powiodło, a tutaj jest wiele wspaniałych
wyników- maksymalne ilości
punktów na egzaminach ustnych
nie były rzadkością (ze wszystkich przedmiotów). W egzaminach pisemnych przy „strasznej

matematyce” są wyniki maksymalne- dwie osoby 100%, dwie
osoby 99% i 98 %. Średni wynik
procentowy jest wysoki i wyższy od ubiegłorocznego o 10%.
To bardzo dużo i potwierdza się
sukces wypracowany przez nauczycieli na lekcjach i zajęciach
dodatkowych (p. Krystyna Koroza i p. Danuta Baranowska). Jest
to wynik wyższy do Okręgu i woj.
Lubuskiego !
Kolejny przedmiot z sukcesami to j. angielski. Również wynik
wyższy od Okręgu i woj. Lubuskiego – 74,28% średnia punktacja (nauczyciele- p. R. Jankowska, a w klasie maturalnej p.
Magdalena Gorączka i p. Joanna Skrzypacz). Następnie j. niemiecki z wynikami powyżej Okręgu i wojewódzkiego- 74,77% - p.
Regina Kucharska.
Na zakończenie tej krótkiej relacji przypomnę jeszcze raz, że w
naszym liceum wszyscy uczniowie ukończyli szkołę i wszyscy
przystąpili do egzaminów maturalnych- 63 osoby. Zdali egzaminy na dobrym i bardzo dobrym
poziomie, a niektórzy nawet
celująco. Dlatego zapraszamy
kolejnych uczniów i Rodziców
do naszego liceum. Wspólnie będziemy spełniać marzenia !
Gratuluję wszystkim maturzystom wszystkich wyników. Państwu, wszystkim nauczycielom,
również gratuluję 100% skuteczności i dziękuję za Maturę 2016.
Wszystkim życzę miłego i spokojnego wypoczynku wakacyjnego.
Aleksandra Jasicka
dyrektor I LO w Sulęcinie

ate
Pl

Zadowoleni, uśmiechnięci i
pełni nadziei na przyszłość. Właśnie tak odbierali świadectwa
maturalne tegoroczni absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie. Oczywiście był
niepokój o wyniki, szczególnie
z matematyki, dlatego niektórzy sięgali po swoje dokumenty
drżącymi rękami. Ale zaraz potem była ulga i niesamowita radość.
We wtorek, 5 lipca, wraz z wiceprzewodniczącą Szkolnej Komisji
Egzaminacyjnej, miałam przyjemność wręczyć świadectwa
maturalne naszym tegorocznym
Abiturientom i posłuchać pierwszych komentarzy po ogłoszeniu
wyników w całym kraju. Odczucia były różne- „matura była trudna”, „wydawało się, że będzie łatwo…”, „mogę wybierać kierunek
studiów z tymi wynikami”, „nie
wiem czy to wystarczy…”.
Przygotowanie do Matury to
trzyletnia praca ucznia i wielu
nauczycieli, a tak naprawdę to
wieloletnia nauka i przygotowanie już na etapie wcześniejszym.
Nasze wyniki są dobre, a w wielu przypadkach bardzo dobre.
Szczegółowe analizy wyników
będą przeprowadzone po ogłoszeniu wszystkich wyników i po
egzaminach
poprawkowych,
czyli we wrześniu.
W tej chwili z ogromną przyjemnością możemy pochwalić się
tym co jest pewne. A 100 % zdawalności to wyniki egzaminów w
części ustnej z j. polskiego i wybranego języka obcego. W części
pisemnej egzaminu również 100
% z j. polskiego i języka obcego,
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Senator Komarnicki chciał poprawić nowelizację o OZE
Poprawki zgłoszone przez senatora Władysława Komarnickiego do zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii, choć cieszyły się uznaniem nie przeszły. – Jeszcze może się tak zdarzyć, że minister energii przyzna mi rację – stwierdza senator.
Celem nowelizacji, uchwalonej
na 19. posiedzeniu Sejmu RP, 20
maja 2016 r., z inicjatywy poselskiej, jest wprowadzenie zmian w
przepisach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE),
m.in. dotyczących systemu aukcyjnego wsparcia OZE i prosumentów, czyli osób, które energię wytwarzają i wykorzystują.
Poparcie senatorów PiS
Temat był rozpatrywany w połowie czerwca na posiedzeniu
senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacji. W trakcie debaty senator Władysław Komarnicki oraz Mieczysław Augustyn,
Waldemar Bonkowski i Grażyna
Sztark, zaproponowali łącznie 34
zmiany, które zostały odrzucone.

– O dziwo moje poprawki było wysoko ocenione przez członków komisji. Wydawało się, że w dyskusji
kuluarowej przekonałem senatorów PiS-u, ale zagłosowali inaczej.
I tak mam ogromną satysfakcję, że
prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando osobiście poparł
moje poprawki, oceniając, jako
racjonalne – mówi senator Komarnicki i przyznaje, że nie udaje,
że się na wszystkim zna. – W tym
temacie pracowałem z ekspertami, działają w gospodarczych stowarzyszeniach. Być może minister
energii za chwilę się zorientuje, że
ta nowelizacja stopuje rozwój i jak
będą wychodzić inwestorzy z Polski być moje poprawki ujrzą wtedy
światło dzienne – zastanawia się
senator.

Puste koszyki
Kancelaria Senatu RP informuje, że nowelizując ustawę,
dokonano zmian w aukcyjnym
systemie wsparcia w zakresie
podziału aukcji na tzw. koszyki
technologiczne i promowania w
większym wymiarze technologii,
które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny.
Podczas debaty senator Komarnicki zapytał podsekretarza
stanu w Ministerstwie Energii
Andrzeja Piotrowskiego czy
może tak się zdarzyć, że w kategorii „inne instalacje”, może być
pusty, co spowoduje, że taka
technologia zostanie wykluczona z aukcji w danym roku. – Mechanizm ustawowy, który może

prowadzić do takiego rezultatu,
według mojej wiedzy narusza reguły konkurencji w Unii Europejskiej – powiedział senator.
Przedstawiciel
ministerstwa
z jednej strony stwierdził, że
Unia Europejska nie zabrania
rządom prowadzenia polityki
przemysłowej, ale jednocześnie
potwierdził, że rząd na bazie analiz będzie ogłaszał, jakie będą
koszyki, z jakim wypełnieniem.
– W skrajnym przypadku jakiś
koszyk się nie pojawi. Natomiast
bardzo mało prawdopodobne jest,
żeby rząd powiedział: za inne rozwiązania to my dziękujemy – wyjaśniał Andrzej Piotrowski.
Ustawę poparło 56 senatorów,
28 było przeciw, a 1 wstrzymał
się od głosu. Zdaniem Władysła-

wa Komarnickiego duży procent
tych, którzy głosowali za nowelizacją ustawy nie rozumie jej. –
A ja interesowałem się, co nam
przynosi zielona energia. Wydawało mi się, że zobowiązanie,
które Polska podpisała w Brukseli,
ten piętnastoprocentowy udział
OZE w energetyce w 2020 r. będzie
spełniony. Tymczasem nowelizacja
ustawy pod płaszczykiem porządkowania przepisów zatrzymuje inwestycje u nas w kraju. Ten czas na
wykonanie 15 proc. został decyzją
parlamentu skasowany. Pewnie
będziemy znowu płacić kary –
stwierdza senator.
PL

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 przekraczających 800 zł);
• Obniżenie wieku emerytalnego – 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 procentowego podatku VAT na ubranka dla
dzieci;

• Mieszkania po 2 tys. zł za mkw;
• Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa
wynagrodzenia na poziomie 12
zł brutto;
• Przewalutowanie
„frankowiczów” na korzystnych dla

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe,
a do szkół mają powrócić dentyści i pielęgniarki;
• 1,2 mln nowych miejsc pracy
dla młodych ludzi do 35 roku
życia;
• Leki za darmo dla seniorów;

• Walka o polski przemysł poprzez np. reaktywację stoczni
szczecińskiej,
pomoc
kopalniom, brak zgody na ich
zamykanie.
• Zwiększenie wydatków na
armię do ok. 3 proc. PKB.
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TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul.
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3
Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrobry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika,
ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach)

Nie odwracaj wzroku.
Reaguj
Policja wspólnie z Fundacją
Dajemy Dzieciom Siłę kontynuują działania zapobiegające tzw. „seksturystyce
dziecięcej” czyli wykorzystywaniu seksualnemu dzieci
w turystyce.
Turystyka seksualna to jedna z form
komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby dorosłe, które
podróżują za granicę lub przemieszczają
się na terenie jednego kraju. Turystyka
seksualna jest powiązana z różnymi formami wykorzystywania dzieci, na które
składają się przestępstwa: prostytucja,
pornografia i handel dziećmi. Sprawcy
korzystają z bazy turystycznej – hoteli, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, linii lotniczych, taksówek, biur podróży etc. Mogą nawiązywać kontakty z
dziećmi w różnych okolicznościach np.
przez Internet, na ulicy, na plaży, w pięciogwiazdkowych hotelach lub w tanich
bazach noclegowych, klubach, barach,
restauracjach, dworcach, pod szkołą.
Wykorzystywanie seksualne dzieci (tj.
osób do 18 roku życia) w kontekście podróży i turystyki, to poważny problem
występujący na całym świecie. Wielu
dzieciom nie udaje się pomóc, gdyż
osoby, które obserwują niepokojące sytuacje np. na terenie hoteli, moteli, barów, restauracji, dyskotek czy podczas
podróży dziecka z osobą dorosłą lub
bez opieki np. liniami lotniczymi, pociągami, samochodami, nie decydują się
na przekazanie informacji Policji.
Policja może skutecznie przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu
dzieci, jeżeli osoby, które zaobserwują
niepokojące sytuacje powiadomią ją o
tym. Jeżeli zaobserwowana niepokojąca sytuacja wymaga natychmiastowej
reakcji, należy zadzwonić na 997 lub
112, w pozostałych sytuacjach dokonać zgłoszenia przez internet. Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi stronę
internetową www.stopseksturystyce.
fdds.pl. Można tam opisać zaobserwowaną sytuację, a policja przeanalizuje
informacje i zdecyduje czy wszcząć postępowanie. Nawet, jeżeli nie ma konkretnych dowodów wskazujących na
popełnienie przestępstwa na szkodę
dziecka, można zasygnalizować sytuację wzbudzającą podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka.
Źródło: KWP Gorzów Wlkp.

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w czasie nocnym od poniedziałku
do piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę
w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
LIPIEC
18.07-24.07 - Apteka „Konwalia” przy ul. Kościuszki 16 w Sulęcinie
24.07-31.07 -Apteka Centrum Zdrowia przy ul. Pineckiego 1 w Sulęcinie
SIERPIEŃ
01.08-07.08 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8 w Sulęcinie
08.08-14.08 - “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie

PRZEKRÓJ POLECA:

REGIONALNY DYSTRYBUTOR:
•
•
•
•

kasy fiskalne (sprzedaż, serwis)
NC +
alarmy
monitoring

NC + 59 kanałów już za 19.90!

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

PROMOCJA
RABAT 50 %

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.pl

