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KOLPORTAŻ 
ULOTEK!

• Do skrzynek 
pocztowych

• 6 gr. za sztukę
• Rekomendacje

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

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku

REKLAMA
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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W numerze:

95 755 39 15

STR. 10

Kręcą lody na medal
SULĘCIN / WYSOKA

>> cd. na s. 4

REGION

Paulina i Martyna Saj, jak mó-
wią o sobie, są trochę z Sulęcinie 
i trochę z Wysokiej w gminie 

Wyrobem lodów własnej produkcji, tzw. rzemieślniczych, zajmują się od roku. To jed-
nak wystarczyło, żeby nieźle zamieszać w polskiej czołówce mistrzów lodziarstwa.

Adam
Piotrowski

Międzyrzecz. 27 lutego wzięły 
udział w VIII Lodziarskich Mi-
strzostwach Polski podczas tar-
gów cukierniczych Expo Sweet 
2017 w Warszawie – najważniej-
szej w branży lodziarskiej impre-
zie w Polsce. Ku zaskoczeniu wie-
loletnich uczestników konkursu i 
samych sióstr „Lody z Gościńca” 
dały im III lokatę i wymarzone 
miejsce na podium.

Lody zaczęły wyrabiać w pro-
wadzonej przez rodzinę restau-
racji „Gościniec na Półwyspie” w 
Wysokiej. – W menu restauracji 
brakowało jakiegoś nadzwyczaj-
nego deseru (takiego, jakim jest 
to miejsce – dop. red.). Wtedy 
zaczęłyśmy eksperymentować 
z lodami – opowiada Paulina.  

W jeden dzień z lubu-
skiego do Brukseli, 
Paryża, Londynu  
i innych miast Europy

OTWARCIE 1.04.2017 to nie prima aprilis ;)
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Stało się. Donald Tusk bez 
problemów ponownie został 
wybrany przez szefów państw 
należących do Unii Europejskiej 
na Przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Na 28 państw 
należących do UE poparło go 27. 
Wszystkie oprócz własnej ojczyz-
ny. Dla mnie to jakiś schizofrenic-
zny obraz sytuacji. Praktycznie 
cała Unia Europejska uznała, że 
Tusk sprawdził się i jestem do-
brym kandydatem na drugą ka-
dencję na stanowisko Przewod-
niczącego RE, tylko jego własny 
kraj doszukał się jakichś wyimag-
inowanych przewinień, zdrad 
czy co tam jeszcze. Zastanawi-
am się co planował Jarosław 
Kaczyński i co myślał, że osiągnie 
wystawiając kandydaturę Jacka 
Saryusz Wolskiego? Czy liczył, że 
w imię partykularnych interesów 
PiS-u przywódcy Europejscy 
ugną się pod żądaniami pol-
skiego rządu? Czy cała awantu-
ra miała być okazją do pozbycia 
się Tuska z prominentnego sta-
nowiska nawet za cenę wyboru 
przewodniczącego RE z innego 
kraju (w zasadzie od początku 
kandydatura Saryusz-Wolskiego 
była bez szans)? Czy Kaczyński 
ze względu na osobiste urazy 

do Tuska jest w stanie poświęcić 
pozycję Polski w Europie? Cokol-
wiek to było, PiS odniósł w swoich 
knowaniach spektakularną po-
rażkę. Do tego skompromitował 
nas na arenie międzynarodowej. 
J. Kaczyński okazał się za krótki 
(bez podtekstów) na europe-
jskie salony. Pal go jednak licho 
z PiS-em. Najgorsze, że dzięki tej 
strategii rządu nasz kraj znalazł 
się w niespotykanej wcześniej 
izolacji. Kandydaturę Tuska po-
parły nawet Węgry – największy 
sojusznik obecnego układu 
rządzącego w Polsce. W obliczu 
deklaracji największych państw 
Unii Europejskie o Europie dwóch 
prędkości oznaczałoby to, że 
znajdziemy się wkrótce w jej og-
onie. Chyba, że to miała na celu 
strategia PiS-u –  żeby „brukselscy 
biurokraci” w końcu się odczepili 
i pozwolili „poukładać Polskę po 
naszemu”. 

Po wprowadzeniu przepisów 
pozwalających na wycięcie drze-
wa na własnej działce (tylko 
osobom fizycznym) na rząd po-
sypały się gromy. Mam wrażenie, 
że za bardzo ulegamy pojękiwan-
iom pseudoekologów. To jedna 
z niewielu ustaw, która się temu 
rządowi udała. Wolność Tomku w 

swoim domku. Jak mnie wkur-
za drzewo na moim podwórku 
mam prawo je wyciąć. Mamy 
wystarczająco dużo lasów by 
na wycięcie „prywatnych” drzew 
móc sobie pozwolić. I będę 
ubolewał jeżeli rząd te przepisy 
obostrzy. 

Tyle w kwestii polityki kra-
jowo-międzynarodowej. Miałem 
niedawno przyjemność spot-
kać się z dwoma młodymi, 
pomysłowymi, kreatywnymi 
i przedsiębiorczymi dziew-
czynami. Paulina i Martyna Saj 
udowadniają, że pracując z pas-
ją i zaangażowaniem można 
osiągnąć sukces. I to nie w 20 czy 
15 lat. Im wystarczył rok by zach-
wycić jurorów i zająć 3 miejsce 
w Lodziarskich Mistrzostwach 
Polski. Dziew-
czynom jeszc-
ze raz gratuluję 
i zachęcam do 
art. na „jedy-
nce”.

minął miesiąc

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

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

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

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:

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

Do wynajęcia:

boksy sprzedażne przy ul. 
Kupieckiej
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
kompleks handlowy w 
Sulęcinie

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

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

Kupię medale, znaczki pocz-
towe, monety złote, srebr-
ne, stare kartki pocztowe i 
koperty ze znaczkami: pol-
skie, rosyjskie i niemieckie.

Tel. 609 110 831

Sprzedam dom w Ostrowie. 
Powieżchnia użytkowa  

103 m2 + budynek gospo-
darczy z garażem o pow.  

76 m2. Powierzchnia działki 
17 arów. 

Tel. 603 243 011

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

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

Poszukuję pracy: posprzątam 
dom lub roznoszenie ulotek 
lub jako opiekunka do dziec-

ka. Tel. 722 106 696
Helenie Trojniar moc życzeń  
z okazji imienin ślą:
córka Ewa, syn Janusz  
z rodziną oraz wnuczki  
i prawnuczka Maja

Z okazji 80. urodzin serdeczne 
życzenia, aby każdy następ-
ny rok przynosił wszystko to,  
co w życiu najpiękniejsze, zdro-
wia, szczęścia, niewyczerpanych 
pokładów wiary i rodzinnego 
szczęścia 

BABCI Basi 
ślą dzieci, wnukowie 
i prawnukowie

Tuska wybrali w 20 minut!
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

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

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

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

SULĘCIN  

Mieszkańcy wybiorą 
radnego

26 marca w Sulęcinie odbę-
dą się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Sulęcinie (na 
miejsce zmarłego Eugeniusza 
Dula). Do rywalizacji stanęło 
czterech kandydatów:
1. Grzegorz Zjawiński (lat 38) 

z Komitetu Wyborczego Wy-
borców Dariusza Ejcharta

2. Ryszard Kosmala (lat 48) z 
KWW Ryszarda Kosmali

3. Filip Gaik (lat 30) z KWW Fi-
lipa Gaika

4. Karol Stawniak (lat 38) z 
KWW Karola Buksztynowi-
cza „Czas na zmiany”

Wybory odbędą się w okręgu 
nr 9 (Sulęcin), gdzie głosować 
mogą mieszkańcy ulic: 3 Maja, 
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Daszyńskiego, Lukoszka, Dębo-
wa, Słowackiego, Kasztanowa, 
Młynarska, Nowokolejowa, Pała-
cowa, Podgórna, Ślusarska, Ko-

ściuszki od nr 50 do końca (od 
ul. Młynarskiej do ul. Wiejskiej), 
Wiejska, Willowa, Wrzosowa, Za-
chodnia.

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej będzie się mieścić w 
Centrum Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej Dom Joannitów przy ul. 
Młynarskiej 1 w Sulęcinie. Lokal 
wyborczy będzie otwarty w dniu 
wyborów od godz. 7.00 do 21.00.

Adam Piotrowski

SULĘCIN  

Magistrat czeka na projekty do 
budżetu obywatelskiego 2018

Zarządzenie burmistrza w tej 
sprawie wraz z formularzem 
zgłoszenia konkretnego projek-
tu dostępne są na naszej stro-
nie internetowej pod adresem: 
www.przekrojlokalny.pl/Magi-
strat-czeka-na-projekty-do-bu-
dzetu-obywatelskiego-2018

Do 30 czerwca specjalna komi-
sja sprawdzi zgłoszone wnioski 
pod względem ich zgodności 
z wytycznymi określonymi w 
uchwale Nr XV/96/15 Rady Miej-
skiej w Sulęcinie. Maksymalnie 
do 3 lipca ogłoszona zostanie 
lista projektów, które zostaną 
poddane pod głosowanie miesz-
kańców. Głosować może każdy 
mieszkaniec gminy, który ukoń-
czył w dniu rozpoczęcia konsul-
tacji 16 lat. Wypełnione karty 

Od 1 marca do 29 kwietnia  można składać wnioski do budżetu obywatelskiego 
2018 r. w Gminie Sulęcin. 

do głosowania będzie można 
wrzucić do urny do głosowania 
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie 

lub oddać swojemu sołtysowi. 
Głosować będzie można do 29 
września.                                   (SAM)

OŚNO LUBUSKIE

700 tys. zł na zabytki
Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego  ogłosiło 
wyniki naboru w ramach pro-
gramu „Dziedzictwo Kulturowe” 
-   priorytet „Ochrona Zabytków”. 
200 tys. zł zdobyła gmina Ośno 
Lubuskie na remont murów 
miejskich wraz z basztą Zwinger, 
polegający na zabezpieczeniu, 
wzmocnieniu i renowacji muru 
obronnego z basztą. 

Parafia rzymskokatolicka pw. 

św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lu-
buskim otrzyma jeszcze więcej, 
bo 500 tys. zł na kontynuację 
ratunkowego remontu kościoła 
św. Jakuba Apostoła (72,6 pkt.). 
Środki będą przeznaczone na re-
mont więźby dachowej nad kor-
pusem nawowym i prezbiterium 
oraz wymianę części pokrycia 
hełmu wieżowego.

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

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

<< cd. ze s. 1

Paulina i Martyna Saj z pucharem za zajęcie 3-go miejsca w VIII Lodziar-
skich Mistrzostwach Polski

SULĘCIN  

Bardzo tłusty czwartek
Restauracja bazuje na lokalnych 
produktach z ekologicznych 
upraw. Z lodami nie mogło być 
inaczej. - Stawiamy na tradycję, 
smak i naturalne, ekologiczne 
produkty – podkreślają siostry. 
Zdecydowana większość lodów, 
którymi jesteśmy raczeni w se-
zonie jest wyrabiana z proszku, 
w którym znajdziemy mnóstwo 
sztucznych, niezbyt dla nas zdro-
wych składników. – Polega to na 
tym, że do maszyny wsypuje się z 
takiego 20-kilogramowego worka 
proszek, dolewa się wodę i po wy-
mieszaniu i schłodzeniu pseudo-
lody włoskie są gotowe – mówi P. 
Saj – „Lody z Gościńca” wyrabia-
my wyłącznie z naturalnych skład-
ników: mleka, jajek, śmietany i np. 
aktualnie dostępnych owoców – 
dodaje Martyna. 

Dziewczyny w zeszłym roku 
w sezonie letnim spróbowały 
swoich sił na szerszym rynku. 
Swoje lody sprzedawały w Go-
rzowie Wlkp., Zielonej Górze i w 
Łagowie w odrestaurowanych, 
klimatycznych Citroenach HY. – 
Nasze lody cieszyły się bardzo bar-
dzo dużym powodzeniem. Wiele 
starszych osób przyznawało, że 
w smaku są takie, jak ich z dzie-
ciństwa – mówi Paulina. W tym 
roku dziewczyny chcą zwiększyć 
liczbę lokalizacji ze swoimi loda-
mi – Prowadzimy nadal rozmowy 
z wieloma miastami. Na dzisiaj 
na pewno będziemy w Łagowie – 
mówi Martyna. W planie są też 
Lubniewice, za które nasza re-
dakcja szczególnie trzyma kciuki. 

Podstawowe smaki „Lodów z 
Gościńca”, to śmietanka, czekola-
dowe i truskawkowe. W sezonie 
dziewczyny codziennie przygo-
towywały dodatkowy rodzaj lo-
dów – smak dnia. Były to np. lody 
mascarpone przekładane bezą, 
panna cotta z truskawkami lub 
lody chałwowe. Tymi ostatnimi 
dziewczyny zachwyciły jurorów 
Lodziarskich Mistrzostw Polski. 
– Po przygotowaniu obowiązko-
wych lodów waniliowych i czeko-
ladowych oraz sorbetu nadszedł 
czas na ostatnią konkurencję w 
ramach mistrzostw – deser z au-
torskimi lodami w roli głównej. 
Na sześciu drewnianych deskach 
podałyśmy lody chałwowe z pla-
strem miodu, sosem z malin i fig 
i świeżymi owocami – opowiada 
Martyna. –Najbardziej zachwy-
cony naszym deserem był obser-
wator z ramienia organizatora 
Mistrzostw Świata w Lodziarstwie 

Kręcą lody na medal

Jeżeli chcecie skosztować „Lodów z Gościńca” na wakacyjnych szlakach 
szukajcie takich samochodów

Deser z lodami chałwowymi w roli 
głównej

Pier Paolo Magni. Okazało się, że 
w tej kategorii przyznał nam naj-

więcej punktów – dodaje Paulina
Na co dzień Paulina Saj jest 

absolwentką prawa i studentką 
studiów podyplomowych. Mar-
tyna Saj studiuje psychologię. 
Lodziarstwo to ich pasja. Tej 
trudnej sztuki uczyły się same, 
choć nie wykluczają w przyszło-
ści specjalistycznych szkoleń.

Na tą chwilę „Lody z Gościńca” 
można skosztować w weeken-
dy w restauracji „Gościniec na 
Półwyspie” w Wysokiej. Z na-
dejściem sezonu dziewczyny w 
swoich zabytkowych citroenach, 
miejmy nadzieję, że spotkamy na 
naszych wakacyjnych szlakach. 
W kolejnych numerach Przekroju 
opublikujemy listę miejsc, gdzie 
będzie można nabyć „Lody z Go-
ścińca”.

23 lutego 2017 roku w nastro-
jowym klubie ,, u Bulka” o 17:00 
rozpoczęto świętowanie. Można 
było objeść się pączkami, posłu-
chać solistek ze Studia Piosenki, 
pod kierownictwem Waldema-
ra Handzelewicza, wziąć udział 
w loterii lub w konkursie na 
własnej roboty pączka. Swoje 
wypieki można było dostarczać 
do godziny 17:30. Jury w skła-
dzie: Jacek Filipek (dyrektor 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury), 
Zbigniew Florczak (właściciel 
cukierni Monika i Natalia Ja-
nuszkiewicz (kierownik Sulęciń-
skiej Biblioteki Publicznej) oce-

Tłusty czwartek jest bardzo popularnym świętem. 
Mieszkańcy Sulęcina postanowili, że będą go obcho-
dzić w sposób szczególny.

niało smak, zapach, nadzienie i 
wygląd smakołyków. 

Nagrody otrzymały następują-
ce osoby:

I miejsce Genowefa Rosolska,
II miejsce Anna Kopyt
III miejsce Anna Dominik
Wyróżnienia dodatkowo 

otrzymali Genowefa Michałek 
i Dariusz Świątek. Fundatorem 
nagród była firma Molex.

Wygranym serdecznie gratulu-
jemy, a tym, którzy nie otrzymali 
żadnej nagrody życzymy powo-
dzenia za rok.

Tekst i foto. Paulina Kaszuba

SULĘCIN / WĘDRZYN

Zmagali się z j. angielskim
Już po raz trzeci Szkoła Podsta-

wowa im. „Żołnierza Polskiego„ 
w Wędrzynie była organizatorem 
rejonowego konkursu przedmio-
towego z języka angielskiego dla 
uczniów szkół podstawowych. W 
konkursie wzięło udział ponad 
30 uczniów, którzy reprezento-
wali: trzy szkoły ze Słubic oraz po 
jednej z Sulęcina, Kunowic, Krze-
szyc, Lubniewic oraz Wędrzyna. 

Uroczystego otwarcia konkursu 
dokonała dyrektor wędrzyńskiej 
szkoły Edyta Jakóbczak. Uczest-
nicy konkursu mieli za zadanie 
napisanie testu obejmującego 
zadania leksykalno-gramatycz-
ne oraz zadania sprawdzające 
czytanie ze zrozumieniem. Prace 
uczniów oceni komisja z Kurato-
rium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

Ryszard Waldun

Fot. Adam Piotrowski

Fot. Archiwum Pauliny i Martyny Saj
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SULĘCIN 

Noc Sów 2017
1 kwietnia w Sulęcinie już po 

raz 4 odbędzie się Noc Sów (6 raz 
w Polsce).

Noc Sów to ogólnopolskie 
wydarzenie edukacyjne poświę-
cone tym tajemniczym ptakom. 
W programie spotkania zaplano-
wano m.in.: sowy z bliska – opo-
wieści hobbystów, sowie ślady 

(pióra i nie tylko), sowie cieka-
wostki, nocne wyjście w teren i 
ognisko. Start 1 kwietnia o godz. 
16.00 w Piekarni Kultury. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Trzeba się zgłosić poprzez for-
mularz na stronie www.nocsow.
pl (rejestracja obowiązkowa). 
Współorganizatorami wydarze-
nia są Agata Hryniewiecka-Ci-
choń, Robert Komorowski i 
Zbigniew Miszon

Red.

http://www.nocsow.pl
http://www.nocsow.pl
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SULĘCIN  

Bardzo tłusty czwartek

SULĘCIN / WĘDRZYN

SULĘCIN 
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

W Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Olimpijczyków w Sulęcinie, 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart, dyrektor szkoły Sławomir 
Słonik, wice dyrektorzy Monika 
Kołodnicka i Danuta Szczepa-
nik, zastępca burmistrza Iwona 
Walczak oraz prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Zbi-
gniew Dauksza, spotkali się z 
nauczycielami szkoły oraz rodzi-
cami dzieci do niej uczęszczają-
cych. 

Tematem spotkania była re-
forma edukacyjna, która zosta-
nie wdrożona w szkole na pod-
stawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej. Od nowego 
roku szkolnego 2017/2018 szko-
ła podstawowa przejdzie ze sta-
rego systemu sześcioklasowego 
na nowy system ośmioklasowy. 

W trakcie spotkania odpo-
wiedzialna za sprawy reformy w 
gminie burmistrz Iwona Walczak 
przedstawiła zebranym zadania 
reformy, jak również zasadni-
cze przekształcenia, jakie będą 
wprowadzone od 1 września 
bieżącego roku. 

Głównie zmiany będą do-
tyczyły rejonizacji, zniesienia 
dwuzmianowego cyklu naucza-

nia, możliwości przeniesienia 
uczniów do drugiej szkoły /w ca-
łości lub na podstawie rejoniza-
cji uchwalonej przez Radę Miej-
ską/ na podstawie ankiet, które 
otrzymają rodzice. Utrzymania 
w szkole tej samej liczby nauczy-
cieli z ewentualnymi przenie-
sieniami, jednak pozostającymi 
w stosunku pracy, jak również 
możliwościami przejęcia dzieci z 
innych obwodów oraz strukturę 
szkół podstawowych w mieście, 
po wdrożeniu reformy. 

Z dniem 1 września br. w Su-
lęcinie zlikwidowane zostanie 
obecne gimnazjum, w którego 
budynku powstanie nowa szko-
ła podstawowa. Jak sugerował 
podczas spotkania dyrektor 
szkoły, być może obie jednostki 
wrócą do numeracji nazwy szkół, 
w podobny sposób, jaki posia-
dały przed wprowadzeniem i 
powołaniem szesnaście lat temu 
sulęcińskiego gimnazjum. 

- Jesteśmy otwarci na każdą z 
Państwem rozmowę w sprawach 
nurtujących. Najważniejsze jest 
dobro dziecka, które musi przy-
stosować się do nadchodzących 
warunków, jednak nie może mieć 
to wpływu na normalny tok na-

uczania i przebywania w szkole. 
Naszym zadaniem jest przepro-
wadzenie reformy w taki sposób, 
aby była ona najmniej odczuwal-
na przez dzieci – poinformował 
zebranych burmistrz Dariusz Ej-
chart. 

Podobne spotkania z dyrekto-
rami szkół, nauczycielami oraz 
rodzicami uczniów odbyły się 
również w szkole podstawowej 
w Wędrzynie i Trzemesznie Lu-
buskim oraz w sulęcińskim gim-
nazjum.

Maciek Barden 

SULĘCIN

Nowa reforma edukacyjna

(dowóz na terenie Sulęcina i okolic)

800

-

2000

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

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

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA
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Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

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

SULĘCIN

Jabłuszka pełne witamin
Od prawie dwóch lat Urząd 

Miejski w Sulęcinie pozyskuje 
darmowe jabłka z myślą o miesz-
kańcach Gminy Sulęcin, które 
finansowane są przez Agencję 
Rynku Rolnego. Do tej pory uda-
ło się pozyskać ponad 150 ton 
jabłek, które zostały rozdyspo-
nowane wśród uczniów szkół, 
przedszkolaków i podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecz-
nej z terenu całej Gminy Sulęcin. 

Na przełomie lutego i marca 

dotarł kolejny trans-
port jabłek, który tra-
fił do uczniów, przed-
szkolaków i osób 
potrzebujących. 

W dystrybucji ja-
błek Urząd Miejski 
wspiera wojsko, Fir-
ma Maszoński Logi-
stic, Zakład Usług Ko-
munalnych, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Sulęcinie oraz sołtysi wszystkich 

czternastu sołectw w gminie. 
Maciek Barden

SŁONSK

Gmina Słońsk nagrodzona HIT-em 2017 
Urząd Gminy w Słońsku został 
wyróżniony w  konkursie gospo-
darczo-samorządowym HIT Re-
gionów 2016. Konkurs jest przed-
sięwzięciem promującym firmy, 
samorządy terytorialne, zespoły, 
twórców lub osoby. Chodzi o wy-
łonienie ich szczególnych osią-
gnięć, poddanie tych dokonań 
szczegółowemu oglądowi oraz 
nagrodzenie ich przez kapitułę. 
Konkursowej ocenie podlega 

przede wszystkim nowatorstwo 
i jakość zgłoszonych produktów, 
usług, koncepcji i działań oraz 
zakres i rodzaj osiągniętych ko-
rzyści. Przyjęte kryteria ocen i za-
sady pracy kapituły wyrównują 
szanse małych, średnich, dużych 
firm i urzędów, zespołów i po-
szczególnych osób.
Urząd Gminy w Słońsku został 
wyróżniony za Działanie inwe-
stycyjne Gminy Słońsk na rzecz 

rozwoju bazy sportowej i tury-
stycznej.

Red.

TŁUMACZENIA prZysIęgŁE - wsZysTkIE jęZykI

MIędZyrZECZ, Ul. wAsZkIEwICZA 23
TEl. 503 372 586
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090

REGION / SULĘCIN  

Lokalnie aktywni

Spotkanie poprowadziła Ilona 
Wojciechowska, prezes Stowa-
rzyszenia KST-LGD oraz Natalia 
Szczepańska-Zych, koordyna-
tor Programu Działaj Lokalnie w 
Stowarzyszeniu KST – LGD.

Podczas uroczystości podsu-
mowano pierwszy nabór wnio-
sków przeprowadzony przez 
Stowarzyszenie Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Grupa 
Działania jako Ośrodek Działaj 
Lokalnie. 

W trwającym od 4 kwietnia do 
31 maja 2016 r. naborze złożono 
25 wniosków na łączną kwotę 
132  200,82 zł. Lokalna Komisja 
Grantowa przyznała 7 grantów 
na łączną kwotę dotacji 30.500,00 
zł. Projekty dofinansowano z 
Programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, który jest realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce i Ośrodek Działaj 
Lokalnie Stowarzyszenie Kraina 
Szlaków Turystycznych, a także 

27 lutego w świetlicy wiejskiej w Łupowie odbyła się Gala Podsumowująca IX edy-
cję Programu Działaj Lokalnie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele grup nie-
formalnych i organizacji pozarządowych, które realizowały projekty w 2016 r., a 
także członkowie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych  - Lokalna Grupa 
Działania.

dzięki wsparciu finansowemu z 
Banku Spółdzielczego w Ośnie 
Lubuskim. Wszystkie dotowane 
działania zostały zrealizowane, a 
planowane cele osiągnięte.

Spotkanie uświetniły prezen-
tacje zrealizowanych projektów. 
Forma prezentacji była dowolna, 
a dzięki różnorodności projek-
tów, była ona interesująca i dy-
namiczna. Pokazano m.in. obra-
zy malowane przez uczestników 
warsztatów, własnoręcznie wy-
konane bombki, a liczna grupa z 
Santoka zaprezentowała „taniec 
w kręgu” nagrodzony gromkimi 
oklaskami.

Realizatorom projektów przy-
znano wyróżnienia w następują-
cych kategoriach:

1. OSOBOWOŚĆ  - Jolanta 
Kostrubiec, sołtys Rybakowa, 
gmina Kłodawa,

2. INTEGRACJA – grupa 
nieformalna pn. Drużyna Pozy-
tywnych Działań za realizację 
projektu pt. „Park w Rybakowie 

- miejsce spotkań i wypoczynku”.
3. KULINARIA – Stowarzy-

szenie Integracja Pokoleń za re-
alizację projektu pt. „Integracja 
pokoleń poprzez warsztaty ku-
linarne wraz z budową zaplecza 
kulinarnego we wsi Drzewce Kol.”

4. MIEJSCE – grupa nie-
formalna pn. Ulim Razem za re-
alizację projektu pt. „Każdy jest 
pierwiastkiem otaczającego nas 
świata”

5. MŁODZI AKTYWNI  - 
grupa nieformalna pn. Rada So-
łecka Sołectwa Łupowo za reali-
zację projektu pt. „Sportowe lato 
w Łupowie”

6. RADOŚĆ - Stowarzysze-
nie Przyjaciół Zespołu Szkół Pu-
blicznych Konwalia w Ośnie Lu-
buskim za realizację projektu pt. 
„Na konwaliową nutę - warsztaty 
muzyczne Szkolnej Orkiestry 
Dziecięcej”.

7. AKTYWNI 50+  - grupa 
nieformalna pn. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Santoku za realiza-

cję projektu pt. 
„Serce Santoczan”

8. INNOWA-
CJE - Stowarzy-
szenie Przyjaciół 
Wielowsi „Nasza 
Wieś” za realizację 
projektu pt. „Tur-
niej żywych piłka-
rzyków”

Po zakończeniu 
części oficjalnej, 
przyszedł czas 
na poczęstunek 
i rozmowy w ku-
luarach, które 
zaowocowały wy-
mianą kontaktów 
oraz propozycją 
współpracy po-
między poszcze-
gólnymi realizato-
rami.

LGD-KST
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Kasy fiskalne • Kserokopiarki • Komputery

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

sprzedaż i serwis

www.m-tech.sklep.pl

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

DREWNO KOMINKOWE

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

WĘDRZYN

Nowy dowódca 7 batalionu SKW
Z udziałem dowódcy 17 Wiel-

kopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej płk dyp. Piotra Mali-
nowskiego, burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejchart oraz oficerów, 
żołnierzy, dzieci z Domu Dziecka 
w Sulęcinie i gości zaproszonych, 
na placu apelowym garnizonu 
Wędrzyn odbyła się uroczystość 
przekazania obowiązków do-
wódcy 7 batalionu Strzelców 
Konnych Wielkopolskich ppłk 
Piotrowi Krzyżaniakowi. 

W trakcie uroczystości ppłk 
Piotr Krzyżaniak otrzymał Krzyż 
95-lecia Związku Inwalidów Wo-
jennych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Odznaczenie wręczył prezes 
Związku Bolesław Karaś. Za po-
nadprzeciętne zdyscyplinowa-
nie i zaangażowanie w wykony-
waniu obowiązków służbowych, 

nowy dowódca wyróżnił kilku-
dziesięciu żołnierzy urlopami 
nagrodowymi oraz pochwałą. 
Uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów, po której zapro-

szeni goście zwiedzili salę tra-
dycji 7 batalionu Strzelców Kon-
nych Wielkopolskich.

Maciek Barden

SULĘCIN 

Benefis „ambasadora 
ziemi sulęcińskiej”

Benefis Stanisława Sulińskie-
go, który odbył się 17 lutego w 
Sulęcińskim Ośrodku Kultury, był 
wyjątkową imprezą z kilku po-
wodów. Przede wszystkim uho-
norowano 55-letnią twórczość 
znanego w lokalnym środowisku 
skromnego człowieka. Można 
było zobaczyć jego prace (wspa-
niała snycerka) wyeksponowane 
tematycznie, także posłuchać 
jego wierszy. Przy kawiarnianych 
stolikach zebrał się establish-
ment miasta. 

Bohatera spotkania w swój 
świat artystycznych wizji cieka-
wie, czasami zaskakująco, wpro-
wadzała Anna Gwizdek, prowa-
dząca ze swadą spotkanie. 

- Dziś jestem na emeryturze – 
mówi S. Suliński – pracowałem 
w kilku zakładach na terenie mia-
sta i okolicy, uczyłem zawodu w 
szkołach i przede wszystkim poza 
pracą tworzyłem rzeźby z różnego 
materiału i w różnej formie. Pierw-
szą była miniaturowa rzeźba z 
duraluminium, którą wykonałem 
w 1960 r. W 1961 r. powstał cykl 
Oświęcim na podstawie rysunków 
byłego więźnia tego obozu pana 
Kościelniaka. Z tego materiału 
wykonałem ponad 120 prac, które 
prezentowane były na wystawach 
krajowych. Potem próbowałem 
w swych pracach wykorzystać 
marmur. Kamień jest ciężki w deli-
katnej obróbce. Robiłem portrety, 
m.in. Chopina, Kopernika, także 
nagrobne i pełne rzeźby figural-
ne. Wykuwałem tablice w miedzi. 
Każde moje dzieło jest formą prze-
kazu. Inspiracją była i chwila i we-
wnętrzna potrzeba. Lubię minia-
tury i twardy materiał. Efekt daje 
wielką satysfakcję. Drewno jednak 
przebiło dotychczasowe zainte-
resowanie metalem i marmurem. 
Aczkolwiek na zlecenie Cepelii 
wykonałem wiele prac dziś okre-
ślanych metaloplastyką. Wracając 
do drewna to tworzyłem m.in. w 
mahoniu. 

Wśród prac zaprezentowanych 
na benefisie dominują rzeźby 
związane z ginącymi zawoda-
mi. To niezwykle rzadka cecha 
spotykana u twórców, którzy z 
reguły zajmują się aktualnymi te-
matami. Jednak nie sposób było 
przejść obojętnie wobec figur 
sakralnych czy aktów kobiecych.

Wspomniał swego przyjaciela, 
artysty rzeźbiarza, Stefana Cha-
burę. Musiała być to postać nie-
zwykła dla p. Stanisława, skoro 
wymienił go niemalże na samym 
wstępie, oddając tym samym 
jemu wielki szacunek.

Wśród gości byli m.in. najbliżsi 
(żona Bronisława, dzieci i wnu-
ki) i oczywiście włodarz miasta 
Dariusz Ejchart. – Dzisiejsze spo-

tkanie jest bardzo ważne w życiu 
naszej lokalnej społeczności. Ten 
benefis jest uhonorowaniem twór-
czości naszego mieszkańca, który 
jest wspaniałym ambasadorem 
ziemi sulęcińskiej. Jest wielkim 
człowiek jako twórca i skromnym 
jako mieszkaniec naszego miasta. 
Podkreślenie ważności jego talen-
tu jest w tej chwili, tutaj, rzeczą 
oczywistą. Cieszę się, że jestem 
tutaj, gdzie ten jubileusz możemy 
świętować. 

Złożone życzenia wraz ze sto-
sownym pamiątkowym ryngra-
fem zwieńczyły wystąpienie wło-
darza miasta. Burmistrz podczas 
rozmowy kuluarowej przyznał: 
- Warto wydać stosowny album, w 

którym zaprezentowane będą nie 
tylko liczne rzeźby prezentowa-
ne na benefisie, również te, które 
stoją w mieście. To wszystko prze-
plecione strofami wierszy arty-
sty – będzie doskonałą promocją 
artysty i miasta. Miasta z którym 
Stanisław związał się od niemal 
od zawsze.

Podczas benefisu najbliżsi ar-
tyście recytowali jego wiersze, 
również panie działające w sekcji 
teatralnej SOK. Poezaja o różnej 
tematyce, związanej z prozą ży-
cia. Miłość, samotność, przyroda 
– dominują. 

Były oczywiście kwiaty i życze-

nia od wielu przybyłych na bene-
fis osób. Były i wspomnienia, czę-
sto w formie anegdot, co dodało 
swoistego smaczku imprezie.

Twórczość Stanisława Suliń-
skiego, podziwiana na wielu 
wystawach jest sama w sobie 
promocją człowieka, jego indy-
widualnym spojrzenia na rzeczy 
niby oczywiste, ale przedsta-
wiona we własnej wizji. Odzna-
czenie „Zasłużony dla Kultury” 
słusznie nadane kilka lat temu 
jest podkreśleniem jego zasług 
dla kultury polskiej. Jak znam 
życie i wielu twórców osobiście 
(pisałem dla nich wiele tekstów 

w okazjonalnych katalogach i 
wydawnictwach albumowych 
jak i artykułów o nich) bohater 
spotkania nadal będzie tworzył 
i pisał wiersze z pasją jemu tylko 
znaną. Artystą jest się do końca. 
Że nie raz, czy dwa, zaskoczy od-
biorców, to jest do przewidzenia, 
tacy bowiem są twórcy. 

Lech Malinowski
Foto.. Adam Piotrowski

(Zdjęcia prac artysty dostępne 
są na naszej stronie: 

www.przekrojlokalny.pl)
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Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak przy tablicy odlotów na Lotnisku Chopina 
w Warszawie

W jeden dzień z lubuskiego do Brukseli, Paryża, 
Londynu i innych miast Europy

REGION

Prezes LOT-u Rafał Milczarski 
nie krył radości z uruchomienia 
nowych połączeń. – Taka oferta 
połączeń z Zielonej Góry to praw-
dziwa rewolucja. Do tej pory pasa-
żerowie podróżujący z wojewódz-
twa lubuskiego mogli dotrzeć 
drogą lotniczą tylko do Warszawy. 
Dziś mają do dyspozycji kilkadzie-
siąt innych miast. Wczesnoporan-
ne wyloty z Zielonej Góry i późno-
wieczorne powroty sprawiają, że 
podróż do Paryża, Pragi, Londynu 
czy Amsterdamu można odbyć w 
ciągu zaledwie jednego dnia, bez 
noclegu. Jesteśmy pewni, że taka 
propozycja spodoba się miesz-
kańcom Zielonej Góry i okolic – 
mówił.

Zadowolenia ze współpracy 
podjętej z LOT-em jest też mar-
szałek województwa Elżbieta 
Anna Polak - Jesteśmy regionem 
najbardziej dostępnym transpor-
towo: mamy A2, S3, ale Lubuskie 
jest wciąż regionem nieodkrytym. 
Mamy parki narodowe, krajobra-

LOT uruchomił połączenia z Babimostu do Warszawy i powroty z Warszawy wieczorem, które umożliwią mieszkańcom regionu podróżowa-
nie do miast europejskich w zaledwie jeden dzień. Ze stolicy pierwszy samolot tego przewoźnika wystartował 2 marca punktualnie o 22.35.

zowe, geopark wpisany na listę 
UNESCO. Połowę powierzchni re-
gionu zajmują lasy, jest 500 jezior, 
bogactwo ścieżek rowerowych, to 
raj dla wędkarzy, a także dla że-
glarzy, bo mamy żeglowne jezio-
ra. Mamy też Międzyrzecki Rejon 
Umocniony i zagłębie nietoperzy. 

W Lubuskiem odbywa się Przysta-
nek Woodstock – na festiwalu jest 
nawet 800 tys. odwiedzających. 
Przyjeżdżają do nas tysiące ludzi, 
a przecież mogą przylecieć samo-
lotem – podkreśla E. Polak. 

Zgodnie z rozkładem lotów sa-
molot z Babimostu będzie latał 

codziennie (bez czwartków i nie-
dziel) o godz. 5:45. Lądowanie w 
Warszawie o godz. 6:50. Samolot 
z Warszawy startować będzie 
codziennie (bez śród i sobót) o 
godz. 22:35. W Babimoście wylą-
duje o godz. 23:35.

Dzięki temu, że połączenie z 
Lubuskiego do stolicy obsługi-
wać będzie LOT, znalazło się ono 
w siatce połączeń międzynaro-
dowych. Oznacza to, że wylatu-
jąc z Babimostu mamy szansę 
na przelot w różnych kierunkach 
Europy, m.in. do Amsterdamu, 
Sztokholmu, Brukseli, Paryża, 
Londynu, Zurichu, Warszawy, 
Krakowa, Wilna, Wiednia, Medio-
lanu, Pragi, Budapesztu, Dussel-
dorfu, Frankfurtu a/M, czy Ma-
drytu.

Możliwość podróżowania na 
jednym bilecie przez Warszawę, 
oprócz dostępu do atrakcyj-
nych ofert przewoźnika, chroni 
pasażera przed niechcianymi 
problemami w podróży, np. spo-

wodowanymi złymi warunkami 
pogodowymi lub innymi kom-
plikacjami technicznymi. W tej 
sytuacji przewoźnik zapewnia 
opiekę klienta od początku do 
końca podróży, w tym. min. wy-
godną zmianę rezerwacji.

Istnieje także szansa, że z cza-
sem przewoźnicy obcy oferujący 
loty z Warszawy mogą uzgodnić 
z PLL LOT nowe atrakcyjne taryfy 
dla podróżujących z i do Zielonej 
Góry. Od teraz jest to możliwe.

Cena biletu samolotowego z 
Babimostu do Warszawy i z po-
wrotem to koszt niespełna 150 
zł. Dla porównania tyle samo 
zapłacimy za połączenie pocią-
giem PKP Intercity z Zielonej 
Góry do Warszawy (w klasie 2), 
ale… tylko w jedną stronę. Do-
datkowo pociąg będzie jechał aż 
4 godziny, a samolotem doleci-
my w godzinę.

Red. na podst. www.lubuskie.pl

zatrudni SPRZEDAWCÓW
w sklepie w Sulęcinie

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: sylwia.zablocka@netto.pl
lub pozostawienie CV u pracownika w sklepie

FIRMA

Zapraszamy osoby pracowite, z chęcią do działania.
Oferujemy: pełen etat; pensja 2150 zł brutto + premię 400 zł brutto

prowadzenie Kiosku/Saloniku RUCH
miejsce pracy: Sulęcin, Ośno Lubuskie lub Gubin

Obowiązki: Aktywna sprzedaż, obsługa klientów oraz dbanie o dobry  
          wizerunek saloniku i prawidłową ekspozycję towaru.

Oferujemy: Umowę agencyjną, punkt z wyposażeniem i asortymen- 
          tem, atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe i prowizyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:   agent@ruch.com.pl 
lub tel. 504-075-161/ 504-075-714

CIEKAWA PRACA!
Salon STYL CERAMIKA w Sulęcinie zajmuje się projektowaniem nowoczesnych 
i wyjątkowych wnętrz dla wyjątkowych klientów. Od wielu lat z powodzeniem 
pracujemy dla naszych klientów, tworząc piękne i funkcjonalne łazienki.

POSZUKUJEMY SPRZEDAWCY
którego głównym zadaniem będzie zamówienie oraz sprzedaż elementów  
wykończenia oraz wyposażenia łazienek wybranych przez klienta.

Co zyskasz pracując w naszej firmie?
	Będziesz miał okazję w aktywny sposób brać udział w realizacji celów firmowych;
	Weźmiesz udział w przygotowanych dla Ciebie szkoleniach;
	Twój rozwój zawodowy będzie wspierany przez dedykowanego opiekuna;
	Zostaniesz zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę;
	Wynagrodzenie do 5000zł brutto plus premia zadaniowa (po okresie próbnym).

Opis stanowiska:
•	 Doradztwo klientom z zakresu doboru materiałów wykończeniowych;
•	 Tworzenie zapotrzebowania na materiały i akcesoria oraz ich sprzedaż.

Wymagane umiejętności 
•	 Podstawowa obsługa komputera;
•	 Wykształcenie minimum średnie;
•	 Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
•	 Kreatywność i skuteczność w działaniu;
•	 Zainteresowanie tematyką designu wnętrz.

Oferujemy:
•	 Ciekawą pracę w rozwijającym zespole;
•	 Ciekawe i kreatywne wyzwania projektowe;
•	 Dostęp do niezbędnych narzędzi umożliwiających realizację zadań. Sprzęt  

i specjalistyczny program;
•	 Szkolenia produktowe i sprzedażowe;
•	 Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
stylceramika@op.pl

Kontakt telefoniczny: 790 751 566 SULĘCIN
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Spółka Autostrada Eksploatacja S.A. (www.aesa.pl), zajmująca się obsługą 
Autostrady A2 w zakresie jej utrzymania, eksploatacji i poboru opłat, 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku 

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

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

cenniku,
	 klasyfikowanie kategorii pojazdów zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

Autostradzie A2,
	 rozliczanie zrealizowanego utargu.

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

Podstawa zatrudnienia: umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu 

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

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

	 pracowniczy program emerytalny,
	 przyjazne środowisko pracy.

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

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

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

POWIAT SULĘCIŃSKI

Zmiana na stanowisku 
komendanta PSP

Decyzją Lubuskiego Woje-
wódzkiego Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Go-
rzowie Wlkp. st. bryg. Sławomira 
Klusek, dotychczasowy Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Sulęcinie mł. 
bryg. Bogdan Śnieżek został po-
wołany na stanowisko Komen-
danta Powiatowego Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Krośnie Odrzańskim. 

Lubuski Wojewódzki Komen-
dant PSP w Gorzowie Wlkp. po-
wierzył obowiązki Komendanta 
Powiatowego Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Sulęcinie dotych-
czasowemu zastępcy kap. Wal-
demarowi Koniecznemu. 

W Komendzie Powiatowej PSP 
w Sulęcinie odbyła się uroczy-
stość przekazania decyzji per-
sonalnych z udziałem pocztu 
sztandarowego jednostki, stra-
żaków komendy, lubuskiego ko-
mendanta wojewódzkiego PSP, 
burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta oraz starosty sulęciń-
skiego Adama Basińskiego.

Bogdan Śnieżek dowodził su-
lęcińskimi strażakami przez jede-
naście lat.              (Maciek Barden)

SULĘCIN 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2017. 
Ruszyły zapisy

Tylko w 2016 roku wydarzenie przycią-
gnęło 25 tys. uczestników, którzy pokonali 
177 tras w Polsce i 11 zagranicą (m.in. Oslo, 
Genewa, Glasgow, Manchester, Antarktyda). 
Najdłuższa z nich miała 100 km! W woje-
wództwie lubuskim odbędzie się 9 Ekstre-
malnych Dróg Krzyżowych, m.in. z  Łagowa, 
Świebodzina, Rokitna, Nowej Soli, Zielonej 
Góry, Słońska oraz Sulęcina.

Opiekunem duchowym EDK z Sulęcina 
jest ks. Piotr Mazurek, proboszcz sulęcińskiej 
parafii. Koordynatorami Robert Okopień i Ry-
szard Staniszewski. Ekstremalna Droga Krzy-
żowa w Sulęcinie rozpocznie się 7 kwietnia 
o 21.00 mszą świętą w kościele św. Mikołaja. 

Osoby, które chcą być uczestnikami EDK 
mogą zgłaszać się przez stronę www.edk.
org.pl od 01.03.2017 wybierając rejon w któ-
rym chcą odbyć Ekstremalna Drogę Krzyżo-
wą.

– Na początku jest normalnie, po prostu idę, 
co jakiś czas stacja, krótka modlitwa – tekst 
rozważań czytany w świetle czołówki – opo-
wiada o swoich doświadczeniach jeden z 
uczestników EDK. – Zmaganie może zacząć 
na 18, 30, albo jeszcze innym kilometrze. I ra-
czej zostanie do końca – wyjaśnia.  

Red.

7 kwietnia, już po raz 9. odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jedna z tras 
wiedzie z Sulęcina przez Łagów, Mostki, Tyczyno, Rozłogi do Świebodzina.

http://www.edk.org.pl
http://www.edk.org.pl
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SULĘCIN  / DŁUGOSZYN

CZG-12 jest potęgą!
Celowy Związek Gmin (CZG-

12) w Długoszynie gm. Sulęcin 
został w ubiegłym roku wy-
różniony prestiżową statuetką 
podczas finału konkursu „Firma 
Roku” za wprowadzone innowa-
cje. Dotychczas Związek był wie-
lokrotnie nagradzany, otrzymał 
m.in. tytuł Mecenasa Polskiej 
Ekologii i Lidera Polskiej Ekologii 
2003, nagrody w ogólnopolskim 
konkursie o Puchar Recyklingu: 
statuetka REKARTON za zbiórkę 
opakowań po płynnej żywności 
(2008, 2011), Srebrną Puszkę (za 
zbiórkę puszek aluminiowych 
w 2011), statuetkę Lider Zbiórki 
Tworzyw (2016) za zbiórkę opa-
kowań z tworzyw sztucznych. 
Jest to cenne i zobowiązujące 
dla lidera województwa lubu-
skiego w gospodarce odpadami.

- Zgodnie ze statutem zajmuje-
my się szeroko pojętą gospodarką 
odpadami, edukacją ekologicz-
ną oraz rekultywacją starych, nie 
spełniających norm składowisk 
odpadów – mówi Tadeusz Pie-
trucki, prezes zarządu. – Swoje 
zadania realizujemy na terenie 
15 gmin członkowskich, są nimi – 
Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzy-
ca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, 
Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, 
Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, 
Słońsk, Torzym oraz Witnica. Jest 
to znaczny obszar, blisko 3500 
km², zamieszkały przez ponad 
150 tys. mieszkańców. Naszą 
dewizą jest – Jesteśmy po to, by 
chronić środowisko. To mocne 
hasło i mające w pełni swoje po-
krycie. Jest jednak pewien waru-
nek, lokalna społeczność musi 
być proekologiczna w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Selektywna 
zbiórka odpadów do odpowied-
nio oznakowanych pojemników 
jest podstawą wspólnego działa-

nia. Mówię tutaj o opakowaniach 
plastikowych, aluminiowych, sta-
lowych czy makulaturze. Nie ina-
czej rzecz ma się w odniesieniu do 
zużytych baterii, są one znacznym 
zagrożeniem poprzez zawarte w 
nich związki metali. Wrzucajmy je 
do specjalnych pojemników, które 
są w placówkach oświatowych, 
urzędach, sklepach czy innych 
miejscach. Realizujemy program 
zbiórki bioodpadów. Odpady 
organiczne mamy w domu jak i 
ogrodzie. Poważnym problemem 
są elektrośmieci, które zgodnie z 
ustawą o zużytym sprzęcie elek-
tronicznym i elektrycznym nie 
mogą być łączone z innymi śmie-
ciami. Nasz Zakład Unieszkodli-
wiania Odpadów Komunalnych 
jest w pełni przystosowany do re-
alizacji zadań związanych z szero-
ko pojętą gospodarką odpadami. 
Zatrudnionych jest 76 osób, w tym 
10 personelu administracyjnego. 
Praca kierowców, wagi i na hali 
sortowniczej jest dwuzmianowa.

Zakład Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych obejmu-
je teren 14 ha. Jest tutaj kom-
postownia kontenerowa, hala 
sortownicza, boksy na surowce 
wtórne i odpady problemowe, 
instalacja biologicznego prze-
twarzania odpadów, dwie kwa-
tery składowiskowe oraz budy-
nek socjalno-administracyjny z 
wagą samochodową. Ta ostatnia 
jest niezbędna, w celu dokładnej 
ewidencji ilości odpadów kie-
rowanych na składowisko i ewi-
dencji odpadów dowożonych 
przez mieszkańców do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych. W Długo-
szynie działa PSZOK dla miesz-
kańców gmin: Sulęcin, Ośno 
Lubuskie, Lubniewice, Łagów.

- 22 kwietnia na terenie zakła-

du zorganizujemy Dzień Ziemi, 
będzie to impreza otwarta dla 
mieszkańców Sulęcina i okolicz-
nych miejscowości – mówi Kata-
rzyna Radej, specjalista ds. edu-
kacji ekologicznej. – Będą m.in. 
prowadzone warsztaty tematycz-
ne związane z przetwarzaniem i 
segregacją odpadów, prezentacja 
zakładu, pokaz filmów edukacyj-
nych. W ramach współpracy do 
udziału w wydarzeniu zaprosili-
śmy dzieci ze świetlicy wiejskiej w 
Grochowie, Parafialną Akademię 
Piłkarską Bosko z Sulęcina. Liczy-
my również na udział PSP i Policji, 
bo odpady to również zagrożenia. 
W czerwcu w Gliśnie będziemy 
organizować Piknik Ekologicz-
ny dla współpracujących z nami 
placówek oświatowych. Od maja 
będziemy uczestniczyć w impre-
zach plenerowych w gminach 
członkowskich, przypominając 
o zasadach selektywnej zbiórki 
odpadów. Będziemy informować 
o zasadach selektywnej zbiórki 
odpadów, o bezcelowości mycia 
opakowań szklanych, bo to jest 
niepotrzebne zużycie wody i wielu 
innych drobnych działaniach, któ-
re wpływają na ochronę naszego 
środowiska. Nadal przypominać 
będziemy o zgniataniu opakowań 
kartonowych,  aluminiowych i 
plastikowych butelek. Od wiosny 
zorganizowane grupy szkolne 

mogą uczestniczyć bezpłatnie w 
ekolekcjach na terenie ZUOK w 
Długoszynie i przejść naszą ścież-
kę edukacyjną.

Na terenie zakładu są dwie 
kwatery składowiskowe. Z jed-
nej z nich, zrekultywowanej w 
2015r., odpowiednim systemem 
pobiera się gaz składowiskowy  i 
wykorzystuje się go na potrzeby 
ogrzewania i podgrzania wody 
w budynku socjalno-administra-
cyjnym. Wg obliczeń starczy go 
na ok. 10 lat. W czynnej kwaterze 
składowiska założony jest dre-
naż, który również po zakończe-
niu składania tam odpadów bę-
dzie służył do pozyskania gazu. 
Dziś to znaczna oszczędność, 
ponieważ gazu z sieci zakład już 
nie pobiera.

Firma przygotowana jest do 
zmiany prawa mającego nieba-
wem być uchwalonego, a do-
tyczącego nowych wymogów 
dotyczących m.in. ilości składo-
wanych odpadów do 10%. Nie 

jest tajemnicą, że prowadzone 
są rozmowy z firmą ARROW BIO, 
która bazując na izraelskiej tech-
nologii wykorzystuje hydrosepa-
rację do wstępnego oddzielania 
frakcji odpadów. Trwają rozmo-
wy i prace nad zbilansowaniem 
opłacalności wybudowania tutaj 
takiej instalacji, gdyż CZG-12 nie 
stać samodzielne na taką inwe-
stycję. Ważnym czynnikiem jest 
też stały dopływ strumienia od-
padów. Jednym z głównych ce-
lów obecnego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 
jest zrealizowanie obowiązków 
wynikających z dyrektyw unij-
nych, czyli osiągnięcie we wska-
zanym terminie odpowiednich 
poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji kierowanych 
na składowiska oraz zwiększenie 
poziomu recyklingu i odzysku 
odpadów zebranych selektyw-
nie. 

Lech Malinowski

OŚNO LUBUSKIE

Ladies Fitt w Ośnie lubuskim
Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim 
zaprasza wszystkie chętne mieszkanki na 
darmowe zajęcia taneczne. W programie 
takie tańce jak: Salsa, Cha-Cha Bachata, 
Latino Dance. – Lekcje tańca to nie nowe 
umiejętności, ale również duże świetnej 
zabawy – mówi Katarzyna Jagiełło z 
Domu Kultury w Ośnie Lubuskim.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od 
godziny 19.00 w sali widowiskowej.

Tekst: Ryszard Waldun
Foto. pixabayZakład z lotu ptaka
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Mistrzowie astronomii
22 lutego w I Liceum Ogólno-

kształcącym im. A. Mickiewicza 
w Sulęcinie odbyło się XXXIII 
Wojewódzkie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczno 
– Astronautyczne organizowa-
ne przez Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w Gorzowie przy 
naszej współpracy. Konkurs i se-
minarium ma na celu populary-
zację astronomii i astronautyki 
oraz rozbudzanie i rozwijanie 
zainteresowania tymi dziedzi-
nami wiedzy poprzez prezento-
wanie przez uczniów referatu na 
dowolnie wybrany przez siebie 
temat dotyczący astronomii lub 

astronautyki. Najwyżej cenione 
są prace obserwacyjne i badaw-
cze.

W bieżącym roku w konkur-
sie brali udział przedstawiciele 
II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Gorzowie Wielkopolskim oraz 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza w Sulęcinie. 

Prezentacje uczestników oce-
niała komisja w składzie: mgr 
Zbigniew Łuczka - doradca me-
todyczny WOM w Gorzów Wlkp., 
mgr Rafał Piasecki - nauczyciel 
ZSS w Gorzowie Wlkp. i mgr Łu-
kasz Januszke - nauczyciel II LO 

w Gorzowie Wlkp.
Jury przyznało I miejsce pra-

cy Celiny Ciecierskiej z klasy 
IIA – „Pomiar promieniowania 
radiowego przy pomocy prostego 
radioteleskopu”, drugie  Klaudii 
Koczara z klasy IIB – „Badania za-
leżności między jasnością nieba, a 
widocznością gwiazd”. 

Celina dokonała m.in. pomia-
ru temperatury jasnościowej 
Słońca i wyznaczyła jego krzywą 
przejścia przy użyciu własno-
ręcznie zbudowanego radiote-
leskopu na bazie anteny sate-
litarnej. Klaudia kontynuowała 
swoje ubiegłoroczne badania za-
nieczyszczenia światłem nocne-
go nieba. Naszą szkołę dzielnie 
reprezentowała również San-
dra Lencewicz z klasy IA, która 
przedstawiała skonstruowany 

przez siebie zegar słoneczny. 
Uczennice wykonywały pomia-
ry oraz pisały prace pod kierun-
kiem swojego nauczyciela fizyki.

Celina i Klaudia będą repre-
zentowały naszą szkołę w Ogól-
nopolskim Młodzieżowym Semi-
narium w Grudziądzu w dniach 
23-25 marca 2017 r. 

Organizatorzy dziękują ser-
decznie Sponsorom Konkursu: 
Firmie Delta Optical, oraz Ura-
nia Postępy Astronomii. Na-
szym uczniom gratulujemy i ży-
czymy sukcesów w Grudziądzu.

mgr inż. Jerzy Baranowski,
opiekun kółka 

astronomicznego 

SULĘCIN 

Ferie zimowe w SOK

Spotykaliśmy się dwa razy w 
tygodniu, w poniedziałki i śro-
dy, w godzinach 10:00-12:00. Na 
pierwszych zajęciach, wprowa-
dzających do tematu recyklingu, 
pojawiła się pani Katarzyna Ra-
dej, która na co dzień pracuje w 
Celowym Związku Gmin CZG-12 
w dziale edukacji. Opowiedziała 
dzieciom czym jest recykling, w 
jaki sposób prawidłowo segre-
gować odpady i dlaczego jest to 
takie istotne. Później wspólnie 
tworzyliśmy eko-karmniki dla 
ptaszków i na długim, zimowym 
spacerze zawieszaliśmy je na po-
bliskich drzewach. 

W poniedziałek, 30 stycznia, 
o godzinie 12:00 odwiedzili nas 

W tym roku odbyły się pod hasłem „Kolorowy recy-
kling”. Wydarzenia zorganizowane przez Sulęciński 
Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Sulęcinie mia-
ły na celu zapoznać dzieci i młodzież z bardzo waż-
nym tematem recyklingu oraz upcyklingu. 

funkcjonariusze KP PSP w Sulę-
cinie. Na stawie przy ul. Winna 
Góra odbyły się zajęcia instrukta-
żowe odnośnie bezpieczeństwa 
na akwenach wodnych w porze 
zimowej. Całość zakończyła się 
efektownym pokazem ratownic-
twa lodowego. 

Na drugich zajęciach (1 lutego, 
środa) tworzyliśmy przepiękne 
eko-stroje karnawałowe, które 
dzieci zaprezentowały na scenie 
kilka dni później.

Czego potrzebujemy do wyko-
nania pięknej eko-spódniczki czy 
peleryny? Oczywiście produktów, 
które uzyskamy z recykligu! Pla-
stikowe butelki, folia aluminiowa, 
płyty CD, nakrętki od butelek czy 

stare gazety. Z tego wszystkiego 
można wyczarować naprawdę 
oszałamiające kreacje.  

Drugi tydzień ferii to przede 
wszystkim tworzenie scenografii 
do zbliżającego się balu karnawa-
łowego, a także próby przed nad-
chodzącym pokazem mody, któ-
ry odbył się w piątek, 10 lutego. 

W środę, 8.02. odwiedzili nas 
pracownicy firmy Maszoński Lo-
gistic, którzy w Sali Wystawowej 
SOK zorganizowali EKO-zaba-
wę z wykorzystaniem bardzo 

wdzięcznego materiału – papie-
ru. Wspólnie tworzyliśmy różne 
przestrzenne figury, a największą 
atrakcją cieszył się model dużej 
ciężarówki sygnowanej znakiem 
Maszoński Logstic. 

W piątek odbył się bal karnawa-
łowy w połączeniu z wspomnia-
nym już pokazem mody. Wszyst-
kie małe i nieco większe modelki 
zrobiły niesamowite show na sce-
nie – poruszając się z gracją, pre-
zentowały widowni przepiękne 
recyklingowe kreacje. To niewia-
rygodne, jakie piękne elementy 
stroju powstały przy okazji na-
szych zajęć. Bajeczne kokardy we 

włosach z gazety, fikuśne torebki 
z tektury czy też peleryny z folii 
oraz kolczyki z nakrętek… 

Dziękujemy wszystkim za za-
angażowanie i obecność! Szcze-
gólne podziękowania należą się: 
firmie MOLEX za dostarczenie 
kartonów, dzięki którym nasze 
ferie były tak twórcze i kolorowe; 
pani Katarzynie Radej z CZG-12 
za inspirujący wykład o recyklin-
gu; firmie Maszoński Logistic za 
świetną, eko zabawę oraz pra-
cownikom KP PSP w Sulęcinie za 
ekscytujący pokaz na lodzie. 

SOK
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Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie
W tym roku mija 65-lecie biblioteki, 

mieszczącej się w zabytkowym XIX wiecz-
nym budynku. Dziś wnętrze jest odnowio-
ne i w pełni funkcjonalne. Placówka ostała 
się jako jedna z niewielu w województwie. 
I bardzo dobrze, bowiem jest nie tylko za-
pleczem dla uczących się i studiujących, 
także dla wszystkich chętnych, którzy tu-
taj znajdą specjalistyczne pozycje z wielu 
dziedzin nauk. Biblioteka przechodziła 
różne zmiany, łącznie z nazwą. Dziś jest 
filią Biblioteki Pedagogicznej Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycznego w Gorzo-
wie Wlkp. Budynek w 2009 roku przeszedł 
modernizację w ramach LRPO (wartość 
inwestycji 1.362 tys. zł., dofinansowanie 
UE 85%, wkład własny 15% z budżetu wo-
jewództwa).

- Zbiory liczą ok. 30 tys., nie tylko książek, 
mówi Arletta Plamowska, kierownik pla-
cówki, pracująca tutaj od 1999 r. - Księgo-
zbiór jest przechowywany w przesuwanych, 
kompaktowych regałach, co pozwala na 
maksymalne wykorzystanie powierzchni. 
Troje pracowników wszyscy z wyższym wy-
kształceniem kierunkowym, (Beata Szulc-
-Krajka, Anna Kicińska) w chwili obecnej w 
pełni zabezpieczają funkcjonowanie biblio-
teki. Mamy tutaj stanowiska komputerowe, 
czytelnię, salę konferencyjną, zaplecze tech-
niczne związane z ogrzewaniem gazowym 
budynku, pracownię gromadzenia i opraco-
wania zbiorów oraz wypożyczalnię.

- Internet poniekąd niszczy bezpośred-
ni kontakt z książką. Ma on bez wątpienia 
bardzo wiele zalet, ale też jest śmietnikiem 
informacyjnym. Książka zawsze będzie 
książką. Mamy w swoich zbiorach wydaw-
nictwa najnowsze, mamy również starsze, 
po które sięga się rzadko lub wcale. Naszej 
specjalistycznej literatury nie uświadczy się 
w bibliotekach publicznych. Proza, poezja, 
beletrystyka jest u nas także, dominują jed-
nak książki dla wszystkich żądnych wiedzy, 
nie tylko uczniów i studentów. Przeciętny 
czytelnik posiadający bogate zainteresowa-
nia, zawsze coś atrakcyjnego tutaj znajdzie. 
Posiadamy też, systematycznie uzupełniany 
zbiór opracowań dotyczących regionu. Od 
2001 r. działa Punkt Informacji Regional-
nej. My jesteśmy po to, aby poszukującemu 
informacji pomóc. Nie wszystko znajdzie 
w sieci korzystając z wyszukiwarki google 
– mówi Arletta Plamowska. – Ponieważ je-
steśmy w systemie informatycznym KOHA, 
nie ma problemów z dotarciem do poszu-
kiwanej pozycji jak również jej ściągnięcia. 
Jeżeli nie ma przeszkód ze strony praw au-
torskich, jest możliwość uzyskania skanu na 
miejscu bądź otrzymania go pocztą elektro-
niczną. 

Cenną inicjatywą jest założenie i prowa-
dzenie Sieci współpracy i samokształcenia 
dla nauczycieli wychowania przedszkol-
nego i edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczycieli bibliotekarzy. Podczas cyklicz-
nych spotkań uczestnicy dzielą się wiedzą 
i doświadczeniami, mają tez możliwość 
kontaktów i rozmów z zapraszanymi eks-
pertami czy tez brania udziału w warszta-
tach. W bibliotece prowadzone są również 
zajęcia otwarte. 

Warto wspomnieć o konkursach tutaj 
przeprowadzanych: coroczny regionalny 
konkurs związany z „Ziemią Sulęcińską” 

(literacko-plastyczny), „Zrób sobie zdję-
cie z Książką” (fotograficzny), „Tajemnice 
X Muzy” (filmowy), „Bliżej Czesława Miło-
sza” (recytatorski), „Biblioteka i Szkoła w 
twoich Oczach” (opracowanie komiksu), 
„Monopoly – edycja BIBLIOTEKA” (gra stra-
tegiczna). Konkursy są bez wątpienia nie 
tylko edukacyjne, ale noszące znamiona 
hitów. W gościnnych progach biblioteki 
były prezentowane wystawy, m.in. po-
święcone H. Sienkiewiczowi, ziołom w li-
teraturze, malarstwie i sztuce, wspomnie-
niom z wakacji, zakładkom do książek czy 
historii miasta „Zielenzig - Sulęcin co nam 
zostało z tych lat”.

Osobną, chlubną kartą historii placówki 
są spotkania z ciekawymi ludźmi – (wstęp 
zawsze jest otwarty dla wszystkich za-
interesowanych, co stale podkreślała w 
rozmowie kierowniczka placówki). Gościli 
tutaj m.in. artystka Agata Nitecka, foto-
grafik Stefan Wiernowolski, dziennikarze 
– Sandra Soczewa z GL i Agata Sendec-
ka z TVP Gorzów i Łukasz Łyczkowski, 
wokalista i gitarzysta.

- W ramach szerokich kontaktów z naj-
młodszą lokalną społecznością – mówi 
A. Plamowska – organizujemy warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Tematy są różne – 
oirigami, wykonywanie kartek techniką 
iris folding, robienie kalendarzy z origami 
czy recyklingowych broszek. Papierowe 
ślimaczki służą do robienia koszyczków. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się wy-
konywanie ozdobnych ramek czy papieru 
czerpanego. Zachęcamy rodziny do wspól-
nych działań kreatywnych, które pobudzają 
wszechstronny rozwój dzieci. Bibliotekarki 
prowadzą też, Klub Czytających Rodzin – 
spotkania raz w miesiącu. 

Statutowym zadaniem placówki jest 
wspieranie szkół i placówek oświatowych 
w realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych. W codziennych działaniach 
biblioteka realizuje te zagadnienia. Te-
maty są dostępne dla zainteresowanych 
nauczycieli, obejmują edukację przed-
szkolną i wszystkie typy szkół. Nauczyciele 
bibliotekarze prowadzą lekcje bibliotecz-
ne dla uczniów. Przygotowują tym sa-
mym odbiorców do zdobywania wiedzy i 
umiejętności korzystania z różnych źródeł 
informacji. Dziś już wiadomo, że pracow-
nicy szykują bardzo interesująca wystawę 
fotograficzną z cennymi perełkami, cenio-
nego, niestety nieżyjącego już fotografika 
Olgierda Olsiewicza.

- Pomagamy wszystkim zainteresowa-

nym – mówi Anna Kicińska. – Uczniowie 
zdecydowanie wypożyczają lektury, czasa-
mi trafiają się tacy, co swoje zainteresowa-
nia rozwijają wychodząc poza literaturę 
obowiązkową. Dotyczy to m. in. przygoto-
wujących się do olimpiad przedmiotowych. 
Często pojawiają się nauczyciele, którzy 
przygotowują konkretne tematy i u nas 
poszukują konkretnych pozycji lub tema-
tycznie zbliżonych. Czytelnicy czasami po-
szukują książek dotyczących tzw. modnych 
tematów, tematów na czasie. Jednak jak to 
w życiu pojawia się kolejny, świeży temat w 
edukacji i wówczas jest to dla nas wyzwa-
nie. Jeżeli nie posiadamy opracowań książ-
kowych na określony temat, to sięgamy do 
kartoteki czasopism, a tam mamy infor-
macje o artykułach na dany temat, co jest 
kierunkowskazem do dalszych poszukiwań.

Trochę statystyki i informacji zwieńcza-
jącej artykuł. 884 czytelników, w tym 249 
studentów i 127 nauczycieli korzystało w 
ubiegłym roku (dane z lipca) z bogate-
go księgozbioru placówki. Powierzchnia 
użytkowa piętrowego budynku – 350 m² 
dla porównania w 1956 r. – 24 m², na II 

piętrze ówczesnej SP-1 przy ul. Park Ban-
kowy 7, a pierwszą siedzibą była w 1952 
r. kancelaria SP-2 przy Placu Kościelnym 
2). Kroniki tutaj prowadzone są interesują-
cym dla badaczy zapisem. W latach 1991-
92 placówka wydawała miesięcznik „Głos 
Sulęciński”. Instytucją kierowali: Helena 
Żabińska (1952-54), Antonina Czerepo-
wicka (1954-56), Jadwiga Skorupowa 
(1956-58), Helena Kiszkielis (1958-72), 
Stanisława Sobków (1972-76), Agata Se-
rafin (1976-2004). Obecna kierownik od 
2004 r. 

Trzydzieści lat temu w PR program IV, w 
marcu, nadano audycję z cyklu „Krajobra-
zy historyczne” pt. Sulęcin, może warto 
bazując na zapisie fonograficznym zorga-
nizować konkurs dotyczący przemian spo-
łeczno-gospodarczych w mieście. Tytuł 
roboczy – „Było, znikło, zrodziło się nowe”. 
Czy do tego dojdzie podczas uroczyste-
go jubileuszu? Trudno dziś wyrokować, 
jednak na okazały i smakowity tort jubile-
uszowy w skrytości ducha liczę.

Lech Malinowski

KRZESZYCE

V edycja akcji „Nasiona dla Afryki”
Uczniowie Zespołu Szkół Samorzą-

dowych w Krzeszycach już po raz piąty 
przystąpili do zbiórki nasion warzyw w ra-
mach akcji „Nasiona dla Afryki”. - Dotych-
czas, przez ostatnie cztery lata, wysłaliśmy 
już około 3000 torebek różnych nasion. W 
Polsce paczuszka nasion kosztuje stosunko-
wo niewiele, zaś w krajach Afryki Centralnej 
nasiona są bardzo drogie, niejednokrotnie 
koszt jednej, to dla nich syty posiłek – mówi 
Barbara Adamska, dyrektor dyrektor 
Zespołu Szkół Samorządowych w Krze-
szycach. Od czterech lat na wiosnę w 
krzeszyckich szkołach zbierane są nasiona 
takich warzyw, jak: cebula, kapusta, po-
midory, papryka, buraki, marchew, groch, 
fasola, ogórki, słonecznik, kalafior, kalare-
pa. Są to nasiona warzyw, które w klimacie 
Afryki Centralnej najlepiej plonują. Nasio-
na są następnie przesyłane do polskiej 
Misji w Zambii, gdzie wysiane w ogrodach 
Misji i w ogródkach przydomowych oko-
licznych wiosek oddalają widmo głodu. 
Akcję nadzoruje od pięciu lat nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Krzeszycach  Cecylia Kocimska.
Wójt Krzeszyc Stanisław Peczkajtis 

podkreśla, że jest dumny z akcji organizo-
wanych przez placówki oświatowe, szcze-
gólnie tych charytatywnych, podczas któ-
rych dzieci i młodzież uczą się  pomocy 
innym osobom. 

Ryszard Waldun
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

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

19 lutego na j. Ostrowskim 
odbyły się drugie w sezonie zi-
mowym zawody podlodowe 
dla wędkarzy z Koła PZW Nr 1 w 
Sulęcinie. W zawodach przy po-
chmurnej i wietrznej pogodzie 
wzięło udział dziesięciu węd-
karzy. Temperatura była dodat-
nia, a ostatni lód mocny i gruby. 
Rybki brały różnie, były również 
przypadki porwania zestawów, 
ale głównie dominowały płotki 
i krąpiki.

Wyniki: I miejsce Sławomir 
Matelski - 2440 pkt., II miejsce Czesław 
Szymański 2020 pkt.,  III miejsce Mateusz 
Domagała - 2000 pkt.

Po zawodach była kiełbaska pieczona 
nad ogniskiem i wręczenie nagród zwy-
cięzcom, których dokonali Kol. Wiesław 

SULĘCIN 

Łowili spod lodu
Uller i Ryszard Sekuła.

Dzień wcześniej(w sobotę) koledzy z 
Koła, z przywiezionych wcześniej akacjo-
wych drągów, wykonali naprawę kilku po-
mostów wędkarskich.  

Tekst i foto. R.Stachowiak

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

19 lutego, na Jez. Trzecim (Owiecko 
Duże) po raz pierwszy w historii koła od-
były się Towarzyskie zawody podlodowe, 
w których wzięło udział jedenastu zawod-
ników (w tym dwie kobiety). Oficjalnie 
zawody otworzył prezes Koła Kazimierz 
Jaruga. Sportowa rywalizacja rozpoczęła 
się o godz. 9:30 i trwała do godz. 12:00. Po 
zważeniu rybki wróciły do wody. W trakcie 
oczekiwania na podsumowanie wyników, 
uczestnicy przy ognisku piekąc kiełbaski 
mile spędzili czas. Na zakończenie zawo-
dów odczytano wyniki oraz wręczono 
zawodnikom nagrody i pamiątkowe dy-
plomy.  

Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – Anna Kruzińska 400 pkt.,II 

miejsce – Dorota Pietrzak 300 pkt.
Klasyfikacja seniorów:
I miejsce – Marcin Ścieszka 690 pkt., 

II miejsce – Jerzy Śmiecikowski 630 pkt., 
III miejsce – Bogdan Kułaczkowski 410 
pkt., IV miejsce – Jerzy Sobczyk 400 pkt., 
V miejsce - Kazimierz Wojniusz 230 pkt.

Dziękujemy za miłą atmosferę i fajnie 
spędzony czas w gronie ludzi z pasją.

BK

SULĘCIN 

Rywalizowali na lodzie

SULĘCIN 

„Jedynka” informuje
25 marca (sobota) nad jeziorem Ostrow-

skim odbędą się zajęcia w ramach Szkół-
ki Wędkarskiej. Zbiórka o godz. 10.00 od 
strony plaży. Szkolenie poprowadzi Sła-
womir Matelski oraz inni członkowie 
Koła nr 1 PZW w Sulęcinie. Wstęp jest bez-
płatny.

9 kwietnia (niedziela) nad jeziorem 
Ostrowskim rozegrana zostanie I tura 
Spławikowych Mistrzostw Koła nr 1 PZW 
w Sulęcinie. Zapisy na zawody są przyjmo-
wane w Sklepie Wędkarskim DOMUS do 
6.04.2017 r. Zbiórka zawodników o godz. 
7 nad jeziorem.                                            (red.)
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

SULĘCIN 

Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych”
1 marca społeczność Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych 
im Unii Europejskiej w Sulęci-
nie poświęciła swoją pamięć 
„Żołnierzom Wyklętym”. Ucznio-
wie wzięli udział w uroczystych 
obchodach  Narodowego Dnia 
Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych” 
w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. 
Wśród gości znaleźli się przed-
stawiciele władz miejskich i 
powiatowych, służb munduro-
wych, dyrektorzy szkół placó-
wek oświatowych. Specjalnym 
gościem był pan Józef Stanu-
lewicz - żołnierz AK. Ciekawy i 

wyczerpujący wykład poświę-
cony historii żołnierzy zbrojne-
go podziemia przedstawił pan 
Arkadiusz Haszler, uzupełnia-
jąc go poruszającymi utworami 
muzycznymi o „Wyklętych”, któ-
re sam skomponował i wyko-
nał. Nasi uczniowie Weronika 
Kleńk, Natalia Błaszczyk, Piotr 
Czaplicki i Jakub Głos wyrecy-
towali wiersze poświęcone wal-
czącym o wolną Polskę. 
Podczas uroczystości rozstrzy-
gnięto również konkurs plastycz-
ny pt. Żołnierze Wyklęci”. Z sze-
ściu przyznanych nagród aż pięć 

trafiło do naszych uczniów: Na-
talii Błaszczyk, Izabeli Pawlus, 
Katarzyny Cieciury, Adriana 
Sobieraja i Dawida Ilnickiego. 
Tego dnia uczniowie uczestni-
czyli również  w projekcji filmu 
„Historia Roja” opowiadające-
go o losach  Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps. „Rój”, dowódcy 
partyzanckiego oddziału Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Z kolei ze 
szkolnego radiowęzła, nadana 
została audycja poświęcona Bo-
haterom 1 marca.
Obchody Narodowego Dnia  Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych są wy-

razem  naszego hołdu złożonego 
żołnierzom drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywią-
zania do tradycji niepodległo-

ściowych, za krew przelaną w 
obronie Ojczyzny. Warto o tym 
pamiętać.

Karina Rogowska

Sięgając po marzenia

W ciągu sześciu dotychcza-
sowych edycji przez Marzenie o 
Nauce przewinęło się blisko 500 
stypendystów. Każdy pochodził 
z małej miejscowości, był bardzo 
dobrym uczniem, a ich rodziny 

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. Romana Czernec-
kiego rozpoczyna kolejną, siódmą już rekrutację, do pro-
gramu stypendialnego Marzenia o Nauce. 80 przyszłych 
stypendystów będzie uczyło się w najlepszych polskich 
liceach, a ich rodziny nie poniosą z tego tytułu żadnych 
kosztów.

należały do niezamożnej części 
społeczeństwa. Kandydatów 
Fundacja szuka w miejscowo-
ściach do 30 tys. mieszkańców. 
EFC została założona przez An-
drzeja Czerneckiego, nieżyjące-

go już biznesmena i filantropa, 
który część zgromadzonego ma-
jątku przeznaczył na powołanie 
fundacji. Głównym założeniem 
Marzenia o Nauce jest wsparcie 
bardzo zdolnych i pracowitych 
młodych ludzi, którzy bez po-
mocy fundacji przepadliby w 
systemie oświaty, a ich potencjał 
zostałby niewykorzystany. – Za-
pewniamy naszym podopiecz-
nym wszystko to, czego potrze-
bują do nauki i funkcjonowania w 
dużym mieście. Od podręczników, 
poprzez opłaty szkolne, pomoce 
naukowe, kursy językowe, czesne 

w bursie, czy bilety komunikacji 
miejskiej. Zabieramy ich także na 
ferie i wakacje. W każdym mie-
ście, w którym uczą się Stypendy-
ści czuwa nad nimi Koordynator 
Regionalny. Jest on łącznikiem 
między stypendystami a fundacją, 
dba o to, aby jego podopiecznym 
niczego nie brakowało. – mówi 
Robert Walków, koordynator 
regionalny Fundacji.

Nabór do programu Marzenie 
o Nauce rusza 15 lutego, kandy-
dat musi pochodzić z miejsco-
wości do 30 tys. mieszkańców, 
na koniec I semestru w klasie 3 

gimnazjum mieć średnią ocen 
minimum 4,5 albo być laureatem 
bądź finalistą przedmiotowe-
go konkursu kuratoryjnego lub 
olimpiady, a w rodzinie kandy-
data dochód na jedną osobę nie 
może przekraczać 900 zł. netto 
miesięcznie. Formularz zgłosze-
niowy na stronie www.efc.edu.
pl, należy wypełnić w nieprze-
kraczalnym terminie 31 marca. 
Więcej informacje na stronie in-
ternetowej Fundacji EFC.

Red.

http://www.efc.edu.pl
http://www.efc.edu.pl
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PRZEKRÓJ (ŚREDNIO)POLECA

W końcu doczekaliśmy się filmu o 
naszej genialnej rodaczce, dwukrotnej 
zdobywczyni Nagrody Nobla, dzielnej 
matce i wrażliwej kobiecie czyli o Marii 
Skłodowskiej-Curie. Pracy nad opowie-
dzeniem historii tej niezwykłej kobiety 
podjęła się Marie Noelle, a w tytułową 
rolę wcieliła się Karolina Gruszka, zna-
na już z takich produkcji jak „Francuski 
Numer” czy „Trick”. 

Przyznam szczerze, że po obejrzeniu 
samego zwiastuna spodziewałam się 
energetyzującej historii o kobiecie ob-
darzonej niezwykłym umysłem i silnym 
charakterem, kobiecie której udało się 
przebić w  męskim  świecie nauki, do 
którego płeć piękna nie była za jej życia 
dopuszczana.

Z żalem muszę jednak przyznać, że 
mocno się zawiodłam na tym filmie, 
choć jego pierwsze minuty wyglądały 
obiecująco. Sceny, w których Maria pra-
cuje z mężem, towarzyszy mu przy od-
bieraniu nagrody idealnie przedstawiły 
chemię i pasję, które łączyły państwa 
Curie. Niestety w pewnym momencie 
widz wpada w pewną apatię, oglądając 
dzieło Noelle, oczekując jakiegoś zwro-
tu, napięcia w akcji. Wszystko zaczyna 
się toczyć tak dziwnym rytmem, że ani 

się widz obejrzy, a ogląda napisy, a w ser-
cu czuje jakiś niedosyt, że czegoś w ty fil-
mie zabrakło.

Osobiście uważam, że powodem może 
być nierównowaga w wątkach. Maria 
Skłodowska-Curie to postać z niezwykle 
bogatą biografią, ale jeśli za bardzo skupi-
my się na wątkach z jej życia osobistego, a 
w szczególności na jej romansie to nagle 
okazuje się, że jest to historia o  zwykłej 
zakochanej kobiecie naukowcu, o zwy-
kłej Marii - dlatego też film równie dobrze 
można byłoby nazwać „Zakochana Maria”. 
Wówczas nie spodziewałabym się historii 
o  genialnej kobiecie, doskonale radzącej 
sobie w szowinistycznym świecie nauki.

Żeby jednak nie było, że tylko narzekam, 
to dodam iż zachwyciła mnie scenografia 
filmu, muzyka, która starała się nadrobić 
to czego nie zrobiła fabuła, a także sama 
Karolina Gruszka, ukazując Marię Skło-
dowską-Curie w najróżniejszych życio-
wych sceneriach. 

„Zakochana Maria”

Anna Piotrowska
Życzę SMACZNEGO  :)

Kamila Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Bardzo często powraca do mnie temat 
zdrowych i nie tuczących słodyczy. Sama 
mam z tym problem, ponieważ moi do-
mownicy są z natury łasuchami. Zależy 
mi jednak, aby to co podaję było zdrowe. 
Unikam więc kupowania dzieciom kre-
mów czekoladowych, żelek itp.

Znalazłam świetną alternatywę dla 
sztucznych smakołyków. Polecam rów-
nież jako słodka alternatywa drugiego da-
nia obiadowego.

CZEKOLADOWE PLACKI JABŁKOWE

SKŁADNIKI:
3 jabłka

Słodkie co-nieco
1 jajko
9 łyżek płatków owsianych
3 łyżki mąki
3 łyżeczki kakao
2 łyżeczki miodu
garść rodzynek
cynamon

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Jabłka obrać ze skórki i zetrzeć na 

tarce o grubych oczkach. Jajko roztrze-
pać w misce, dodać jabłka i pozostałe 
składniki, wymieszać na jednolitą masę. 
Kłaść łyżką na rozgrzaną, suchą patel-
nię i smażyć z obu stron na złoty kolor.

Można podawać na zimno lub na cie-
pło..
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„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda dla gości weselnych (sukienki, garsonki)
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

Zawód przyszłości

Przekrój Lokalny: Zadania współcze-
snego szkolnictwa zawodowego oraz 
sposób ich realizacji powinny być uwa-
runkowane zmianami zachodzącymi 
w otoczeniu gospodarczo-społecz-
nym. Czy Zespół Szkół Mechanicznych 
realizuje te cele?
Małgorzata Nawojczyk: Organizując 
proces nauczania w naszej szkole bierze-
my przede wszystkim pod uwagę nowe 
techniki i technologie oraz wynikający z 
nich wzrost oczekiwań pracodawców w 
zakresie wiedzy i umiejętności przyszłych 
pracowników. Dlatego nasza oferta edu-
kacyjna obejmuje najbardziej poszuki-
wane na rynku pracy kierunki, takie jak: 
technik mechanik, technik mechatronik, 
technik mechanik (klasa strażacka), tech-
nik optyk oraz technik urządzeń dźwi-
gowych – wprowadzony do klasyfikacji 
zawodów w 2015 roku.
PL: Technik urządzeń dźwigowych 
to zawód, który kojarzy się z bardzo 
wąska specjalizacją. Czy w takim ra-
zie znajdą się absolwenci gimnazjów 
chętni do kontynuowania nauki wła-
śnie w tym zawodzie?
MN: Rzeczywiście zawód ten kojarzony 
jest przede wszystkim z pracą na budo-
wie, podczas gdy urządzenia dźwigowe 
to szerokie pojęcie, obejmujące zarów-
no dźwigi budowlane, jak i osobowe, 
towarowe (windy, suwnice, przenośniki, 
dźwignie, żurawie, wciągarki, podesty 
ruchome), urządzenia dla osób niepeł-
nosprawnych. Technik urządzeń dźwi-
gowych to specjalista zajmujący się 
montażem oraz konserwacją tych urzą-
dzeń, planowaniem oraz wykonywaniem 
przeglądów technicznych, regulacją ele-
mentów roboczych i zespołów sterowni-
czych. Nie sposób wymienić wszystkich 
umiejętności związanych z tym zawo-
dem, ale warto podkreślić, że, jak widać, 
jego absolwenci znajdą pracę zarówno w 
budownictwie, jak też w transporcie oraz 
przemyśle maszynowym, zaś ich przyszłe 
zarobki sięgać mogą czterech a nawet 
pięciu tysięcy.
PL: Czy jednak tak szerokie zastoso-
wanie urządzeń dźwigowych można 
traktować jak gwarancję zatrudnienia 
przyszłych absolwentów?
MN: Z pewnością nie będą oni mieli pro-
blemów ze znalezieniem pracy. Technik 
urządzeń dźwigowych jest jednym z naj-
bardziej poszukiwanych na rynku specja-
listów. Ta sytuacja stanowi następstwo 
postępu technicznego, który przyczynił 
się do wzrostu zapotrzebowania na urzą-
dzenia dźwigowe – wiele z nich wymaga 
modernizacji, bądź przystosowania do 
obowiązujących norm. Tego rodzaju pra-
ce, związane z montażem i konserwacją 
urządzeń dźwigowych mogą być wyko-
nywane jedynie przez specjalistów po-

ROZMOWA PRZEKROJU

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający. Pracodawcy poszukują 
ludzi dobrze wykwalifikowanych i kreatywnych, ale wymagają też do-
świadczenia zawodowego. O tych nowych wyzwaniach rozmawiamy 
z  Małgorzatą Nawojczyk, dyrektor z Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Świerkowej 8 w Poznaniu.

siadających odpowiednie zaświadczenia 
kwalifikacyjne – a więc naszych absol-
wentów. Warto też pamiętać, że podbu-
dowa kształcenia w zawodzie, o którym 
mówimy, opiera się na podstawach elek-
troniki, elektrotechniki i mechaniki, tak 
więc szeroko rozumiana wiedza tech-
niczna przy sprawnym posługiwaniu się 
nowymi technologiami informatycznymi 
i komunikacyjnymi, stwarza naszym ab-
solwentom szansę różnorodnego zatrud-
nienia. Tym bardziej, iż nasi uczniowie 
przygotowywani są również do prowa-
dzenia działalności gospodarczej, organi-
zacji przedsiębiorstwa, zdobywają umie-
jętność posługiwania się technicznym 
językiem obcym. Po zdobyciu dodat-
kowych uprawnień technik urządzeń 
dźwigowych może też pracować jako 
operator maszyn i urządzeń dźwigowych 
a nawet inspektor dozoru technicznego.
PL: Bardzo ważnym zadaniem współ-
czesnej szkoły jest  indywidualizacja. 
Czy w procesie kształcenia zawodo-
wego ZSM podejmowane są działania 
wspomagające rozwój uczniów?
MN: Realizacja tego zadania jest podsta-
wą procesu nauczania. Na poziomie za-
wodowym odbywa się poprzez tworze-
nie i wdrażanie projektów edukacyjnych, 
udział uczniów w konkursach wewnętrz-
nych oraz olimpiadach, organizowanie 
zajęć wyrównawczych, ale też rozwijają-
cych zainteresowania uczniów czy przy-
gotowujących do egzaminów zawodo-
wych. Nie sposób pominąć współpracy 
z przedsiębiorstwami i pracodawcami, 
realizacji zadań w ramach umów patro-
nackich ze szkołami wyższymi oraz prak-
tyk zawodowych, organizowanych także 
za granicą w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza, Edukacja, Rozwój Unii Eu-
ropejskiej. Celem tych wszystkich działań 
jest podniesienie szansy na zatrudnienie 
poprzez kształcenie specjalistycznych 
umiejętności i doskonalenie kompetencji 
językowych.
PL: Co odróżnia Zespół Szkół Mecha-
nicznych im. Komisji Edukacji Narodo-
wej od innych szkół zawodowych?
MN: Naszym atutem jest elastyczne re-
agowanie na potrzeby współczesnego 
rynku pracy, stwarzanie uczniom warun-
ków nabywania wiedzy i umiejętności 
na wysokim poziomie, co zagwarantuje 
im konkurencyjność wśród specjalistów 
podobnej branży, przy jednoczesnej 
otwartości i mobilności zawodowej. War-
to zapoznać się bliżej ze szkołą oraz na-
uczycielami podczas Drzwi Otwartych: 
11 marca i 8 kwietnia w godz.10-12. Za-
praszamy.
PL: Dziękuję za rozmowę.
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Gościliśmy żołnierzy 
armii amerykańskiej 

SULĘCIN 

22 lutego w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej gościliśmy 
żołnierzy z 64 batalionu Bry-
gady Zaopatrzeniowej Armii 
Amerykańskiej, który obecnie 
w ramach współpracy sojusz-
niczej stacjonuje w jednost-
ce wojskowej w Skwierzynie. 
Podczas spotkania, które pro-
wadzone było w języku angiel-
skim, uczniowie dowiedzieli 
się o specyfice pracy, karierze, 
zadaniach, współpracy z sojusz-

nikami, czy roli kobiet w armii 
amerykańskiej. Goście dzielili 
się swoimi wrażeniami z pobytu 
w Polsce, opowiadali o swoich 
pasjach i planach na przyszłość. 
Wizyta, która przebiegła w miłej 
i serdecznej atmosferze pozwo-
liła uczniom nie tyko zdobyć 
wiedzę, ale także zweryfikować 
umiejętności i przełamać barie-
ry językowe.

Karina Rogowska

SULĘCIN 

21 lutego w Zespole Szkół Li-
cealnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie mieli-
śmy okazję spotkać się z praw-
nikiem, panem Radosławem 
Cieślakiem, który w ramach 
prelekcji pt. Naruszenie dóbr w 
Internecie omówił zagadnienia 
ochrony wizerunku i danych oso-
bowych w cyberprzestrzeni. 

Nikogo nie trzeba przekony-
wać, że każda nasza aktywność 
w sieci pozostawia ślad. Czasem 
nierozważnie i naiwnie udostęp-
niamy wiadomości o sobie – 
zdjęcia, filmy, informacje z życia 
prywatnego czy zawodowego. 
Nie chronimy właściwie haseł i 
loginów dostępów do różnych 
kont. To wszystko może być wy-
korzystane przeciwko nam.

O powadze zjawiska i jego 
konsekwencjach opowiadał za-
proszony Gość. Udzielił praw-
nych wskazówek jak chronić 
swoje dane przed ich naru-
szeniem i wykorzystaniem do 
niepożądanych celów. To była  
prawnicza lekcja, która  niejed-
nemu z nas uświadomiła skalę 
problemu, tym bardziej, że to 
my, e-pokolenie, jesteśmy stale 
obecnie w Internecie. Bądźmy 

Chroń swoje dane osobowe
bezpieczni i 
chrońmy swoje 
dane osobowe w 
sieci.

Natasza Kiewro, 
kl. II Thlog

Foto. Wiktoria 
Hyża, kl. 2 LO a 

18 lutego odbyła się planowa-
na wycieczka Szkółki Wędkar-
skiej „Linek Kroczek” do Poznania 
na największe Targi Wędkarskie 
w Europie – Rybomania 2017. W 
wycieczce wzięło udział dziewię-
ciu adeptów naszej szkółki wraz 
z sześcioma opiekunami.

Wspólnie z dziećmi odwiedzi-
liśmy stoiska dominujących ma-
rek wędkarskich. Wzrok dzieci 
przykuwały różnokolorowe przy-
nęty i zanęty, przepiękne wędzi-
ska, kołowrotki, spławiki itd.

Mogliśmy podziwiać wspa-
niałe prezentacje nowinek węd-
karskich prowadzonych przez 

SULĘCIN 

Rybomania 2017
doświadczonych wędkarzy w 
basenach. Nasi młodzi moczykije 
pod fachowym okiem ekspertów 
mogli testować prowadzenie 
przynęt gumowych, wytrzyma-
łość wędzisk i plecionek.

Frajdą dla naszej młodej ekipy 
był udział w super grze - Rapa-
laGO, którą przygotowała firma 
RAPALA. Po skompletowaniu 
wszystkich zdjęć z Rapalkami, 
każdy z nas otrzymał firmową 
czapeczkę.

Ogromne wrażenie zrobiło na 
wszystkich gigantyczne akwa-
rium z rybami.

BK
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792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

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

REFLEKSOTERAPIA stóp - Naturalna 
metoda leczenia polegająca na uciskaniu odpowiednich 
stref na stopach. Pomaga przy podatności na przeziębienia, 
bólach głowy, zaburzeniach snu, problemach z trawieniem    
oraz w wielu innych dolegliwościach. Wpływa dobroczynnie na pracę 
całego  organizmu. 

W ofercie gabinetu również:
• masaż pleców;
• masaż modelujący sylwetkę;
• masaż liftingujący twarzy;
• masaż twarzy łyżeczkami ceramicznymi ze szczególną  

pielęgnacją okolicy oczu;
• pielęgnacja twarzy profesjonalnymi kosmetykami SOTHYS  

- składniki pochodzenia naturalnego, eko i bio certyfikaty, 
hypoalergiczne, bez parabenów, odpowiednie dla skóry wrażliwej.

Przez lata historia milczała 
O prawdę się dopominała…

SULĘCIN

Wystawa „Żołnierze 
Niezłomni” autorstwa 
uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w 
Sulęcinie, jest hołdem 
młodych ludzi składanym 
niezwyciężonym bohate-
rom podziemia antykomu-
nistycznego, walczącym 
z sowieckim okupantem 
o przetrwanie polskiej 
ludności i ducha polsko-
ści. Ekspozycja szkolna to 
owoc pracy uczniów klas 
trzecich, którzy zafascyno-
wali się ideą przywrócenia 
pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych.

W ramach obchodów 
„Narodowego Dnia Żołnie-

rzy Wyklętych” uczniowie 
na lekcjach historii i społe-
czeństwa oprócz wystawy 
szkolnej, wykonywali rów-
nież inne przedsięwzięcia 
związane z tą tematyką, 

m.in. analizowali fragmen-
ty czasopism takich jak „”W 
Sieci Historii”, „Historia Do 
Rzeczy” , wysłuchali wypo-
wiedzi świadków historii w 
filmie „Żołnierze Wyklęci 

Losy Niepokornych” z serii 
filmów Fundacji Armii Kra-
jowej przesłanych szkole 
przez IPN a także dyskuto-
wali o powojennym pod-
ziemiu niepodległościo-
wym. Uwieńczeniem tych 
przedsięwzięć był udział 
dyrektora szkoły p. Alek-
sandry Jasickiej w gmin-
nej uroczystości zorgani-
zowanej przez SOK Sulęcin 
z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych oraz udziału uczniów 
naszej szkoły w projekcji 
filmu „Historia Roja”.

Wioletta Bartniak 
n-l historii

Jak już tradycją się sta-
ło w dniu swojego święta 
babcie i dziadkowie tłum-
nie przybyli na spotkanie z 
wnukami. Nasi mali artyści 
z wielkim zaangażowa-
niem przygotowali i za-
prezentowali wzruszający 
program artystyczny. Bab-
cie i Dziadkowie natomiast 
z dumą oklaskiwali swoje 
wnuczęta, a nawet niektó-
rym zakręciła się w oku łza 
wzruszenia.

Oprócz wierszy i piose-
nek dzieci przygotowały 
dla swoich „dziadków” 

Wyjątkowy dzień
SULĘCIN / WĘDRZYN

upominki w postaci lau-
rek, kwiatów i torebeczek 
ze słodkościami, a dzięki 
rodzicom wszyscy mogli-
śmy liczyć na poczęstunek 
i rozkoszować się  domo-
wymi wypiekami.

Spotkanie upłynęło w 
miłej atmosferze. Niespo-
dziankę dla dzieci za ich 
piękny występ przygo-
towała również pani dy-
rektor Edyta Jakóbczak, 
składając na ręce wycho-
wawców kolorowe ksią-
żeczki do czytania.

Anna Babirowska
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Będzie przedszkole „inne niż inne”
SULĘCIN

W poprzednim numerze wspo-
mniałem o potrzebie powsta-
nia przedszkola w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym. Pomysł, który wyszedł od 
Danuty Malinowskiej, dyrek-
tora Ośrodka, poparli zaintere-
sowani rodzice oraz nauczyciele 
SOSW, a więc ci, którzy na co 
dzień wiele godzin spędzają z 

dziećmi specjalnej troski.
- Nasz Kubuś chodzi w chwili 

obecnej na 3 godziny do przed-
szkola publicznego - mówi Mał-
gorzata Fiedorowicz, mama 
3-letniego Jakuba – Tam nie ma 
warunków do pracy z takim dziec-
kiem, pomimo chęci nauczycieli. 
Gdy takie przedszkole powstanie 
na bazie Ośrodka, wówczas bez 

wątpienia jego rozwój będzie in-
dywidualnie prowadzony.

- Kuba lubi tu przychodzić – 
mówi Krzysztof Fiedorowicz, 
ojciec sympatycznego malucha, 
którego zainteresował dyktafon. 
Może kojarzy go z komórką? 
– Gdy powiem mu, że po przed-
szkolu pojedziemy do pani Kasi 
(nauczycielka z nim pracująca w 

SOSW) jego reakcją jest radosny 
uśmiech. Wspólnie z żoną zaob-
serwowaliśmy, że syn po wielu 
pobytach tutaj, przełamał pewne 
bariery i jego rozwój jest widoczny. 
Odczuwa to nawet jego starsza, 
7-letnia siostra. Plusem jest rów-
nież to, że przekazywane są nam 
informacje dotyczące domowej 
edukacji syna, bo przecież dziecko 
stale się uczy poprzez poznanie 
wszystkiego, co go otacza. To jest 
dla nas niezwykle pomocne, za 
co jesteśmy pani Kasi wdzięczni. 
Na zasadzie wolontariatu z przy-
jemnością pomogę placówce w 
pracach montażowych wewnątrz 
budynku w czasie gdy nasz Kubuś 
tutaj będzie. 

Grupa przedszkolna może liczyć 
nawet 20 i więcej dzieci, a w przed-
szkolu specjalnym, gdzie są dzieci 
ze stwierdzonym orzeczeniem o 
autyzmie, taka grupa to 2-3 dzieci 
– mówi D. Malinowska – Te dzie-
ci rozwijając się potrzebują spe-
cjalistycznego wsparcia. Naszym 
obowiązkiem jest współpracować 

z rodzicami. Dziś Kubuś ma do-
datkowe zajęcia z logopedą, gdy 
będzie tutaj w przedszkolu, te za-
jęcia będą na miejscu, jak również 
wsparcie psychologa i pedagoga, 
co również odciąży rodziców.

Specjalistyczne przedszkole 
powstanie wówczas, gdy pla-
cówka będzie już rozbudowana 
i zmodernizowana. Przedszkole 
podlegać będzie takim samym 
przepisom jak wszystkie placów-
ki oświatowe. Uzyskanie wszel-
kich pozwoleń czy certyfikatów 
wymagają jednak czasu. Doku-
mentacja złożona do września 
br. daje szansę aby w roku przy-
szłym, we wrześniu, przedszko-
le zostało otwarte. Tego typu 
placówki są w wielu miejscowo-
ściach. Problem specjalistycznej 
edukacji tych dzieci powinien 
być priorytetem, bowiem od-
ciąża pracujących rodziców. Do-
brze, że władze samorządowe 
rozumieją problem i nie traktują 
tego marginalnie. 

L. Malinowski

Za nami niesamowite show 
- koncert zespołu tanecznego 
TRANS. Na scenie zaprezento-
wały się grupy w różnych kate-
goriach wiekowych z: Sulęcina, 
Łagowa, Bledzewa 
czy Międzyrzecza. 
Podziwialiśmy na 
scenie tancerzy, 
których pasja roz-
wijana jest od kil-
ku czy kilkunastu 
lat, a także mło-
dych pasjonatów, 
którzy tańczą od 
roku lub kilku mie-

Koncert grupy tanecznej TRANS

SULĘCIN

sięcy. 
To pierwsze tego typu (i mamy 

nadzieję, że nie ostatnie) tanecz-
ne show w wykonaniu grupy 
Trans Sulęcin.                              (RED.)
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

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

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

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;

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

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

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

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

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

RAZEM – mądrzej i ciekawiej
SULĘCIN / WĘDRZYN

Współpraca Szkoły Podstawo-
wej w Wędrzynie z Klubem Woj-
skowym to cykliczne i zawsze 
ciekawe przedsięwzięcia, bu-
dzące zainteresowanie lokalnej 
społeczności. Rozwijanie pasji 
i zainteresowań młodych ludzi 
są z pewnością dobrą alterna-
tywą dla świata wirtualnego, w 
którym najchętniej spędzaliby 
oni swój wolny czas. Klub i szko-
ła w Wędrzynie razem mogą być 
takim wspólnym światem nauki i 
zabawy.

W styczniu tego roku ucznio-
wie mogli obejrzeć wystawę 
prac Mariusza Matulewicza, 
który jest również tatą jedne-
go z naszych uczniów. Nie tylko 
chłopcy z dużym zainteresowa-
niem oglądali makiety sprzę-
tu wojskowego i terenów gier 
bitewnych. Wszyscy podziwiali 
precyzję i dokładność w od-
wzorowywaniu pojazdów mili-
tarnych, uzbrojenia i sylwetek 
postaci – bohaterów znanych 
gier i działań wojennych. Ile cier-
pliwości , czasu i dokładności 
trzeba, aby stworzyć miniatury 
rzeczywistych przedmiotów, 
obiektów . Bezcenne jest ekolo-
giczne podejście artysty: warto 
wykorzystać odpady , by nadać 
nowe życie rzeczom.

14 lutego młodzież naszej 
szkoły została zaproszona przez 
dowódcę 17 Brygady Zmecha-
nizowanej, płk Piotra Malinow-
skiego na wystawę poświęconą 
Marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu, bowiem Sejm rok 2017 
ogłosił rokiem m.in. Marszałka 
Piłsudskiego.

Wystawa „ LEGIONY POLSKIE 
1914 – 1918 w 100. ROCZNICĘ 
WKROCZENIA DO WARSZAWY 
1 grudnia 1916r.” - podzielona 
na trzy panele, ukazuje historię 
Legionów Polskich, pierwszej 
polskiej formacji wojskowej w 
Polsce. Zwiedzający mogą zoba-
czyć zdjęcia żołnierzy, plansze 
ukazujące ważne epizody z życia 
Marszałka. Bitwa pod Kostiuch-
nówką, wyprawa kielecka 1914, 
obozowe życie legionistów, ich 
ćwiczenia, duszpasterstwo oraz 
posługa religijna - oto najważ-
niejsze elementy tej ekspozycji. 
Drugi panel, autorstwa pracow-

czyli o wspólnych działaniach Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego i 
Klubu Wojskowego – Wędrzyn.

nika Klubu, R. Sakowskiego, to 
zgromadzone po Marszałku 
pamiątki, przedmioty kolekcjo-
nerskie, numizmaty – sfotogra-
fowane, mogą być dla uczniów 
prawdziwym świadectwem hi-
storii. Jednak największą uwagę 
dorosłych i dzieci przyciągnął 
panel trzeci. Historia ostatnie-
go samochodu J. Piłsudskiego, 
Cadillaca 355D. Zdjęcia pokazu-
jące jedyny taki egzemplarz na 
świecie, ważący 
ponad 3 tony, 
kuloodporny, 
lśniący chro-
mem, dawniej 
wożący dygni-
tarzy, to nieby-
wała gratka. Na-
wet, jeśli tylko 
do obejrzenia 
na fotograficz-
nych panelach.

Interesującą 

i wyjątkową lekcją historii Pol-
ski okazała się wizyta w Klubie 
Wojskowym dla uczniów wę-
drzyńskiej szkoły. To inspirują-
ce spotkanie z Legionistami i 
chwalebną przeszłością naszej 
Ojczyzny w dzisiejszych czasach 
może być dla młodego pokole-
nia nauką patriotyzmu i dumy z 
przynależności narodowej.

K. Borowiecka
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MARZEC
13.03.-19.03 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej
20.03-26.03 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 
27.03-02.04 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa

KWIECIEŃ
03.04-09.04 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 
10.04-16.04 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 

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

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

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

PRZEKRÓJ POLECA:

KRZESZYCE

Pobiegnij śladami wiosny
W gminie Krzeszyce rozpoczę-

ły się przygotowania do corocz-
nej imprezy pn. „ Bieg śladami 
wiosny”, który zawsze odbywa 
się w miejscowości Przemysław. 
- Przygotowujemy wiele atrakcji 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
– mówi Lucyna Poznańska, in-
struktor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Krzeszycach.

Nowością w tej edycji jest kla-
syfikacja samorządowa w której 
mogą uczestniczyć radni, sołtysi, 
wójtowie, pracownicy jednostek 
samorządowych z terenu woje-
wództwa lubuskiego. Ze wzglę-
dów organizacyjnych wprowa-
dzony został limit 150 osób w 
biegu głównym. 

Zapisy na www.maratonczy-

kpomiarczasu.pl. Więcej infor-
macji  między innymi na stronie 
na stronie internetowej gminy 
oraz GOK w Krzeszycach.

Już dziś zachęcamy, by za-
planować sobie czas 26 marca 
i wziąć udział w 33 edycji Biegu 
Śladami wiosny.

WAR

SULĘCIN

Oldboye po raz szesnasty

W hali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza w 
Sulęcinie po raz szesnasty odbył się ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o 
Puchar Burmistrza Sulęcina. Do turnieju 
przystąpiło sześć drużyn z Lubniewic, 
Ośna Lubuskiego, Słubic, Witnicy i Sulę-
cina. Turniej otworzył burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. Dziesięciominutowe 
mecze zostały rozegrane systemem każ-
dy z każdym i w kwalifikacji ogólnej

I miejsce zajęła drużyna ze Słubic,
II miejsce drużyna z Sulęcina,
III miejsce drużyna z Witnicy,
IV miejsce drużyna z Lubniewic,
V miejsce drużyna Bosko z Sulęcina,
VI miejsce drużyna Ośna Lubuskiego.
Najlepszym bramkarzem XVI Turnieju 

został Piotr Gąsiorek, a za najlepszego 
strzelca uznano Daniela Małeckiego. 

Więcej na stronie internetowej: www.
sulecin.pl

Tekst i foto: Maciek Barden
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