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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

95 755 39 15

walczy 
w The 
Voice

of Poland

- Ta przygoda nadal trwa, ale 
będzie coraz ciężej. Uczestnicy, 
którzy zostali to już ekstraklasa - 
mówił nam przed drugim odcin-
kiem na żywo programu The Vo-
ice od Poland Łukasz Łyczkowski 
na stałe mieszkający w Sulęcinie. 
Tak samo można jednak śmia-
ło powiedzieć o skromnym su-
lęcinianinie, który w ostatnich 
dwóch odcinkach programu na 
żywo w swojej grupie dostał od 
widzów najwięcej głosów.

- Jestem wszystkim niezmier-
nie wdzięczny za wsparcie. Ja to 
czuję, jak wiele osób mi kibicuje i 
obiecuję, że zrobię wszystko, żeby 
was nie zawieść – dodaje „Ły-
czek”. 

A kolejny występ Łukasza od-
będzie się w najbliższą sobotę 
18 listopada. Początek progra-
mu o godz. 20.05 na TVP 2. Wie-
rzymy, że nie będzie to ostatni 
popis wokalnych umiejętności 

Łukasza w tym programie. Do 
tego potrzebna jest jednak rów-
nież nasza pomoc – dlatego za-
chęcamy do wysyłania na Łuka-
sza smsów. 

Zanim wokalista 5 Rano wyje-
chał do Warszawy udało nam się 
złapać go na chwilę, by opowie-
dział nam o swoich przeżyciach, 
wzruszeniach i planach na naj-
bliższą przyszłość. Cały wywiad 
można przeczytać na stronie 4.

AP

„Łyczek” 

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Dostałem niedawno gruby list 
od Głównego Inspektora Trans-
portu Drogowego. Można się 
było spodziewać co jest w środ-
ku, chociaż nie przypominałem 
sobie, żebym gdzieś przekroczył 
prędkość i nadział się na radar. 
Ta zawartość mnie jednak to-
talnie zaskoczyła –  informacja 
o najwyższym wymiarze kary w 
wysokości 500 zł. Do tego pa-
miątkowe zdjęcie z Gorzowa z 
ul. Kasprzaka, na którym słabo 
widoczny pojazd (godzina 23.30) 
z moimi tablicami rejestracyjny-
mi jedzie z prędkością 110 km/h 
przy ograniczeniu do 50 km/h. 
Przy takiej prędkości, niechyb-
nie za chwilę zapukałaby policja, 
żeby zabrać mi na 3 miesiące pra-
wo jazdy. I wszystko byłoby ok (a 
raczej dramatycznie źle), gdy-
bym to jechał ja i był to mój sa-
mochód. Mój udział w tym zda-
rzeniu polegał jedynie na tym, że 
na fordzie (auto mocno zaciem-
nione, ale do rozpoznania) były 
zawieszone tablice rejestracyjne 
z mojego samochodu marki fiat. 
Skąd się tam wzięły? Otóż zo-
stały mi tego samego wieczora 
skradzione. I pewnie byłoby mi 
znacznie mniej przyjemnie, gdy-
bym następnego dnia tego faktu 
nie zgłosił na policję. Liścik od 
GITD przyszedł po 3 miesiącach 
od kradzieży a miesiąc wcześniej 
otrzymałem pisemko od mundu-
rowych o nie wykryciu sprawcy i 
zamknięciu sprawy. Na szczęście 
miałem więc podkładkę. Co było-
by gdybym nie zgłosił kradzieży 
tablic na policji? Pewnie musiał-
bym się grubo tłumaczyć. Jest 
to więc wyraźny dowód, żeby 
takich spraw nie bagatelizować. 
Nawet jak tablice znikną tylko na 
parę dni…

Z 28 na 29 października zno-
wu zmieniliśmy czas. Zamiesza-
nia jak zwykle co nie miara, bo 

o ile nasze sprzęty elektroniczne 
trochę bardziej inteligentne, jak 
komputer czy telefon, same się 
przestawiają, to pozostałe zegarki 
trzeba ręcznie. To jednak w tym 
wszystkim wydaje się najmniejszy 
problem. Może kiedyś, gdy więk-
szość ludzi chodziła do pracy na 
5 rano i była obawa, że bez świa-
tła dziennego robotnicy mogą 
włożyć rękę gdzie nie trzeba i ta 
ręka już tam zostanie był sens za-
fundowania godziny więcej snu, 
co miało się przełożyć na większą 
przytomność i szybsze funkcjo-
nowanie na wysokich obrotach. 
Dziś jednak grom ludzi rozpo-
czyna pracę na 9 lub 10, pracują 
przy sztucznym świetle, a gdy 
wychodzą z pracy jest już ciem-
na noc. Badania wykazały, że w 
krajach, które odeszły od zmiany 
czasu wcale nie zużywa się więcej 
energii na oświetlenie. Naukowcy 
wykazali też, że taka zmiana za-
burza nasz rytm dnia. Sprawia, że 
nasz zegar biologiczny na chwilę 
„głupieje”, bo nagle musimy wstać 
godzinę szybciej lub godzinę póź-
niej i potrzebujemy 2-3 dni, żeby 
się do tego przyzwyczaić. Po co 
nam więc zmiana czasu? Nawet 
najstarsi górale tego nie wiedzą. 
Co więcej, ponad 70 proc. Po-
laków nie chce zmiany czasu, a 
reszcie jest to obojętne. Jeżeli 
taka wola suwerena, to przyczyny 
braku zmian w tej kwestii należy 
się doszukiwać w opieszałości ko-
lejnych władz. Bo po co zajmować 
się tą kwestią, jak można polityko-
waniem i innymi pierdołami… 

Na szczęście coś w temacie 
drgnęło. Ludowcy z PSL złożyli 
projekt dotyczący likwidacji zmia-
ny czasu. Komisja Administracji 
i Spraw Wewnętrznych poparła 
projekt. Trzeba więc mieć na-
dzieję, że na w ostatnią niedzielę 
marca 2018 będziemy mieli już 
ostatnią zmianę czasu na letni i 

taki pozostanie już na stałe. 
Czasami mam wrażenie, że 

niektóre „władze” są oderwane 
od rzeczywistości, a styl ich dz-
iałania nadal ma więcej wspól-
nego z poprzednim systemem 
niż z XXI wiekiem. Przeprowad-
za się szereg imprez wzajemnej 
adoracji, które niczemu nie służą 
poza marnotrawieniem pub-
licznej kasy. Bo jak inaczej naz-
wać różne spotkania, obchody 
ileś tam lecia i inne imprezy orga-
nizowane najczęściej w godzin-
ach do 15, w których uczestniczą 
w głównej mierze różnej maści 
urzędnicy? Burmistrzowie, wó-
jtowie i inni dyrektorzy dzielnie 
przypinają sobie przy okazji 
medale i wręczają puchary. 

Niedawno rozmawiałem z 
rozżalonym znajomym, który 
dopiero po fakcie dowiedział się, 
że w Lubniewicach w dużym ho-
telu ze SPA odbył się koncert jego 
ulubionego wykonawcy jazzo-
wego Jana „Ptaszyna” Wróblews-
kiego. Koncert był w ramach 
20-lecia Celowego Związku Gmin 
CZG-12. Niestety, udział mogli 
wziąć tylko „wybrańcy”, którzy 
otrzymali zaproszenie. Coś mi się 
jednak wydaje, że to my - wszy-
scy podatnicy składamy się i na 
urzędników i na CZG-12. Może 
więc warto przy następnym 
x-leciu zorganizować koncert 
dla wszystkich, nie tylko dla wy-
brańców?

minął miesiąc

Do wynajęcia sala na im-
prezy - urodziny itp. Do 50 
osób (możliwość noclegu). 

Sprzedam działkę budowlaną 
(11 arów) w Sulęcinie przy ul. 
Okopowej. Cena 65 tys. zł do 

negocjacji.
Tel. 608 275 272

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:
dom Sulęcin
działka ul. Zachodnia
mieszkanie Pl. Czarneckiego
mieszkanie – Pl. Mickiewicza
dom  ul. Sienkiewicza
dom Torzym
gospodarstwo Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
dom nad jeziorem Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
3 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy ul. 
Kupiecka 4
kompleks handlowy w Sulęci-
nie

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 

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

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

Mechanika kosiarek  
i pilarek zatrudnię. Praca  

w Sulęcinie. Tel. 603 767 174

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Pozostawmy czas w spokoju

Zatrudnię pracownika 
gospodarczego 

(mile widziane orzeczenie)
Wynagrodzenie 2500 zł 

brutto. Wymagania: prawo-
jazdy kat. B, solidność.

Obowiązki: Obsługa 
traktorka komunalnego 
(odśnieżanie, koszenie 

trawy, itp.), dbanie o 
porządek na powierzonym 

terenie zewnętrznym.
Tel. 511 225 133
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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

Budżet obywatelski na 2018 rok rozstrzygnięty 
SULĘCIN 

Do budżetu obywatelskiego 
na 2018 rok wpłynęło 16 wnio-
sków zakwalifikowanych do pię-
ciu możliwych, które uzyskały 
największą ilość podpisów zło-
żonych tylko przez mieszkańców 
Miasta i Gminy Sulęcin. 

Uprawnionych do składania 
podpisów /oddania głosów/ pod 
wnioskami wraz z projektami 
było 12.532 mieszkańców miasta 
i gminy Sulęcin. 

Pod wszystkimi z szesnastu 
złożonych wniosków podpi-
sy złożyło 4.219 mieszkańców. 
Unieważniono 445 podpisów. W 
sumie złożono 3.774 ważne pod-
pisy.

Poniżej podane są wszystkie 
wnioski wraz z ilością ważnych 
podpisów pod projektami:

I - wykonanie dokumentacji 
technicznej obiektu sporto-
wo-rekreacyjnego – pływalni 

W tracie 43 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 października w sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Zastępca Burmistrza Iwona Wal-
czak przedłożyła radnym Rady Miejskiej w Sulęcinie wyniki wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

krytej w Sulęcinie – 836 waż-
nych podpisów pod projektem 
– wnioskodawca Sławomir Sło-
nik, 

II – monitoring, oświetlenie, 
siłownia i plac zabaw – II etap 
odbudowy kąpieliska na Win-
nej Górze w Sulęcinie – 648 
ważnych podpisów pod pro-
jektem – wnioskodawca Jan 
Zaborowski,

III – remont świetlicy wiej-
skiej w Grochowie – 511 waż-
nych podpisów pod projektem 
– wnioskodawcy Tomasz Te-
rech i Jerzy Koza, 

IV – modernizacja parkin-
gów na osiedlu mieszkanio-
wym w Żubrowie i budowa 
chodników w miejscowości 
Żubrów – 501 ważnych podpi-
sów pod projektem – wniosko-
dawca Krystian Bielecki,

V – obwodnica Wędrzyna 

– remont drogi gminnej oraz 
budowa nowych miejsc par-
kingowych – 364 ważne podpi-
sów pod projektem – wniosko-
dawca Anna Wyczachowska i 
Patryk Lewicki,

Do budżetu nie zakwalifikowa-
ły się następujące projekty:

VI - dokończenie budowy 
chodnika przy ul. D. Ekkela w Su-
lęcinie – 315 ważnych podpisów 
pod projektem – wnioskodawca 
Jan Szymczyszyn,

VII – zakup busa z doposaże-
niem na potrzeby Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury w Sulęcinie – 
163 ważne podpisy pod projek-
tem – wnioskodawca Katarzyna 
Gardzielewska,

VIII – remont dróg gminnych 
przy ul. M. Konopnickiej i ul. B. 
Prusa w Sulęcinie – 148 waż-
nych podpisów pod projektem – 
wnioskodawcy Szymon Świerc i 

Patryk Lewicki,
IX – przebudowa chodnika 

asfaltowego przy ul. Wojska Pol-
skiego w Sulęcinie – 83 ważne 
podpisy pod projektem – wnio-
skodawca Barbara Mrugalska,

X – budowa drogi asfaltowej 
do cmentarza w Wielowsi – 80 
ważnych podpisów pod projek-
tem – wnioskodawca Sylwester 
Gryz,

XI – remont drogi w kierunku 
ul. Lawendowej, ul. Polnej i ul. 
Makowej w Ostrowiu – 56 waż-
nych podpisów pod projektem – 
wnioskodawca Antoni Blicharz, 

XII – utwardzenie nawierzchni 
boiska i ogrodzenie jego terenu 
w Tursku – 33 ważne podpisy 
pod projektem – wnioskodawca 
Stanisław Gurgacz,

XIII – budowa świetlicy wiej-
skiej w Małuszowie – 13 waż-
nych podpisów pod projektem 

– wnioskodawca Krzysztof Ły-
senko, 

XIV – wymiana nawierzchni 
asfaltowej ulic znajdujących się 
na terenie Osiedla Słonecznego 
w Sulęcinie – 15 ważnych pod-
pisów pod projektem – wniosko-
dawca Agata Hryniewiecka-Ci-
choń,

XV – zielone podwórko przy ul. 
Kościuszki 29 i Pl. Czarnieckiego 
16 w Sulęcinie – 2 ważne pod-
pisy pod projektem – wniosko-
dawca Agnieszka Lipska,

XVI – budowa placu zabaw 
między szkołą podstawową, a 
blokiem Os. Kopernika 3 w Su-
lęcinie – 1 ważny podpis pod 
projektem – wnioskodawca Zbi-
gniew Dauksza.  

Symboliczne certyfikaty wrę-
czył wnioskodawcom Burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart.

Maciek Barden
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„Nie dochodzi do mnie, że ta przygoda trwa nadal…”
Przekrój Lokalny: „Nie widzę 
Ciebie w swych marzeniach” 
wykonane przez ciebie w 
pierwszym odcinku na żywo 
programu The Voice od Po-
land zachwyciło jurorów, pu-
bliczność i widzów – dostałeś 
najwięcej głosów z drużyny 
Tomsona i Barona. Ty jednak 
nie do końca jesteś zadowolo-
ny.
Łukasz Łyczkowski: Byłem 
bardzo zły na siebie, z nerwów 
przed samym wykonaniem nie 
miałem słuchawek w uszach. 
Wchodzi orkiestra, a ja ich po 
prostu nie słyszę. Spanikowa-
łem w pierwszym momencie i 
zbyt mocno zaatakowałem tę 
piosenkę. Zamiast ją zaśpiewać, 
to ją trochę zakrzyczałem. Uwa-
żam, że o wiele lepiej wyszło mi 
na próbie. Dlatego drodzy czy-
telnicy, wybaczcie.
PL: Myślę, że jesteś zbyt skrom-
ny, bo z kim nie rozmawiam, 
to twoje wykonanie bardzo się 
podobało. Świadczy też o tym 
pierwsze zwycięstwo w głoso-
waniu widzów. 
ŁŁ: Jestem jeszcze w szoku. Na-
dal nie dochodzi do mnie, że ta 
przygoda trwa nadal. Zdaję so-
bie sprawę, że konkuruję z gło-
sami, do których technicznie 
nie mam polotu, ale wkładam 
całe serce w śpiewanie i wiem, 
że to się podoba i procentuje. 
PL: Nie bez znaczenie jest na 
pewno twoja postawa scenicz-
na. Mam tu na myśli twój wy-
stęp z Agatą Hylińską i pomoc, 
gdy zapomniała tekstu.

Z Łukaszem „Łyczkiem” Łyczkowskim, wokalistą zespołu 5 Rano, uczestnikiem programu The Voice of Poland rozmawia Adam Piotrowski

ŁŁ: Uważam, że każdy by tak 
zrobił. Nie jestem wcale boha-
terem, jak niektórzy uważają. 
To był impuls i coś naturalne-
go. Z Agatą zresztą w ogóle nie 
myślałem o rywalizacji. Oboje 
chcieliśmy po prostu zaśpiewać 
tę piosenkę jak jeden organizm.
PL: Po ostatnim twoim wyko-
naniu w programie zadzwonił 

Marek Piekarczyk. Było to dla 
ciebie zaskoczenie?
ŁŁ: To był dla mnie szok. Ktoś, 
kogo słuchałeś jeszcze z kaset, 
twój idol muzyczny, człowiek, 
którego darzysz niesamowitym 
szacunkiem dzwoni, żeby po-
wiedzieć, że podobało mu się 
moje wykonanie.
PL: Łukasz, bywałem na two-

ich koncertach na przestrzeni 
ostatnich kilku lat i teraz jak 
ciebie słucham w programie, 
to mam wrażanie, że coś w 
twoim śpiewaniu się zmieni-
ło. Głos ten sam, ale coś jakby 
ewoluowało. Czy mi się tylko 
wydaje, czy to może zasługa 
Tomsona i Barona?
ŁŁ: Jest w twoim spostrzeżeniu 
dużo racji, ale ta praca została 
wykonana, gdy jeszcze nawet 
nie myślałem o The Voice of 
Poland. Doszedłem do takie-
go punktu, jeżeli chodzi o mój 
wokal, że powiedziałem dość. 
Nie mogłem już dalej siebie 
słuchać. Wiedziałem, że muszę 
coś zmienić, bo inaczej już się 
nie da. Ubolewam, że wcze-
śniej zlekceważyłem pracę z 
emisją głosu. Zacząłem więc jak 
dziecko od pierwszych literek 
na nowo kształtować swój głos, 
który wreszcie polubiłem. 
Oczywiście sam program też 
ma tutaj ogromne znaczenie. 
Samo przebywanie z tak wspa-
niałymi głosami, podsłuchiwa-
nie ich, ale również praca z tre-
nerami dają kolejne rezultaty. 
PL: Poziom programu jest na-
prawdę wysoki. Inne podobne 
programy nie umywają się do 
tego.
ŁŁ: To jest muzyczny Mont Eve-
rest. W The Voice liczy się po-
ziom muzyczny, poziom aran-
żacji, poziom orkiestry. Jestem 
zaszczycony, że mogłem się 
znaleźć w gronie tych ludzi.
PL: Czy możesz powiedzieć co 
będziesz śpiewał w następnym 

odcinku programu?
ŁŁ: Niestety, podpisaliśmy 
umowy, żeby takie informacje 
utrzymywać w tajemnicy. Ma 
to być dla wszystkich niespo-
dzianka. Mogę powiedzieć tyl-
ko, że piosenka jest o mamie i 
ja ją zadedykuję mojej mamie.
PL: Stresujesz się jeszcze na 
scenie?
ŁŁ: Jedno chciałbym w tej chwili 
podkreślić. Drodzy sulęcinianie 
i czytelnicy obiecuję, że zacznę 
się uśmiechać. Stres jest. Zdając 
sobie sprawę, że rodzina, bliscy, 
sąsiedzi mnie widzą, patrzą mi 
w oczy, nawet przez ekran, robi 
mi się taki balon tremy nad gło-
wą, który trochę przeszkadza. 
W ostatnim wykonaniu doszedł 
jeszcze problem z tą słuchawką, 
która wypadła mi z ucha i przez 
to jeszcze bardziej się nakręci-
łem.
PL: Ale jak zaczynasz śpiewać, 
to gdzieś ta niepewność znika.
ŁŁ: Tak, wtedy jest żywioł. Daję 
z siebie wszystko. I tak właśnie 
chcę do końca. Z honorem, kla-
są i uśmiechem reprezentując 
Sulęcin. Chcę, żeby ludzie zoba-
czyli, że zdecydowałem się zro-
bić coś poza jakieś ramy. Zrobię 
wszystko, żebyście byli ze mnie 
dumni. Ale proszę was też o 
wsparcie w tych bardzo waż-
nych w moim życiu chwilach.
PL: Tego możesz być pewien. 
Powodzenia Łukasz, trzyma-
my kciuki!

ROZMOWA PRZEKROJU
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

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

Grzybobranie po sulęcińsku
SULĘCIN 

Od wielu lat w Gminie Sulęcin 
mają miejsca integracyjne spo-
tkania kilku pokoleń na niwie 
wspólnego spędzenia czasu 
oraz rozwija się w tym zakresie 
współpraca z wieloma jednost-
kami organizacyjnymi gminy i 
gmin ościennych. Po raz kolejny 
w ramach programu Partner-
stwo Lokalne na Rzecz Ekonomii 
Społecznej „Skuteczni w partner-
stwie regionu” na  polanie Uro-
czyska Lubniewsko 15 paździer-
nika miała miejsce impreza pn. 
„Grzybobranie 2017”. 

Wzięły w niej udział dzieci, mło-
dzież i osoby dorosłe ze świetlic 
środowiskowych, Domu Dziecka 
w Sulęcinie, rodzin zastępczych, 
rodzin objętych asystenturą oraz 
Środowiskowych Domów Samo-
pomocy z Sulęcina i Lubniewic. 

Głównym celem imprezy było 
zbieranie jadalnych grzybów 
w pobliskim lesie, a największe 
okazy otrzymały nagrody i upo-
minki.

Nagrody za największe grzyby 
otrzymali:

I miejsce Klaudia Dąbrowska /
obwód kapelusza znalezionego 
grzyba wynosił 70 cm/,

II miejsce Grzegorz Pasik /ob-
wód kapelusza 69 cm/,

III miejsce Marcin Jaszczak /
obwód kapelusza 68 cm/.

Uczestnikom grzybobrania, 
w którym wzięło udział prawie 
czterdzieści osób, nagrody wrę-
czył burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart w obecności zastępcy 
burmistrza Lubniewic Katarzy-
ny Szczepańskiej, wicestarosty 
sulęcińskiego Tomasza Prozo-
rowicza i dyrektora Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie Andrze-

ja Żelechowskiego.
Na terenie uroczyska odbyły się 

również nagrodzone upominka-
mi konkurencje, konkursy, gry 
i zabawy skierowane do dzieci, 
które przeprowadziły: Nadle-
śnictwo Sulęcin, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Sulęci-
nie, Dom Dziecka, Spółdzielnia 
Socjalna MY z Lubniewic oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sulęcinie.

Uczestnikom grzybobrania or-
ganizatorzy zapewnili również 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
ciepłe posiłki, ciasta, ciepłe i zim-
ne napoje oraz słodycze. 

Współpartnerami lokalnymi 
imprezy na rzecz Ekonomii Spo-
łecznej było dziewiętnaście in-
stytucji z Powiatu Sulęcińskiego 
zrzeszonych w ośrodkach pomo-
cy społecznej, urzędach gmin i 
miast, spółdzielniach, stowarzy-
szeniach, klubach i domach kul-
tury.  

Tekst i foto. Maciek Barden 

Malowali na potęgę
SULĘCIN 

(wjazd do Sulęcina)

Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

W świat sztuki i twórczej wy-
obraźni uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Stowa-
rzyszeniu „Razem” w Sulęcinie i 
przybyłych gości z Werkstatt für 
behinderte Menschen w Für-
stenwalde wprowadził znany 
niemiecki artysta Klaus Deut-
sch. Zajęcia były podzielone na 
dwa etapy. W pierwszym uczest-
nicy podjęli się wykonania szki-
ców, które przedstawiać miały 
rzeczy związane z ich domem. 
Następnie swoje wizje artystycz-
ne przenosili za pomocą farb 

W dniach 18-19 października po raz kolejny w Ośnie Lubuskim odbyły się Polsko – 
Niemieckie Warsztaty Artystyczne - tematem przewodnim było malarstwo.

na płótno. W efek-
cie powstało wie-
le pięknych prac, 
które prowadzący 
zajęcia ułożył w 
kształt domu.

W warsztatach 
wzięło udział 17 
osób niepełno-
sprawnych wraz z 
opiekunami. Stwo-
rzone prace będą prezentowa-
ne na wystawie „Emutigung” w 
Niemczech i po stronie polskiej 
w Sulęcinie na VII Wystawie Sztu-

ki Osób Niepełnosprawnych. 

Źródło: WTZ Sulęcin
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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

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

Pomysłowe inspiracje szkolnego samorządu
SULĘCIN / WĘDRZYN

Gdy dni robią się coraz krót-
sze, a noce stają się chłodniejsze, 
ludzie strojami, słodkościami 
i kolorowymi gadżetami chcą 
wprowadzić do swojego życia 
nieco radości i humoru.

W naszej szkole, w Wędrzynie, 
po raz pierwszy, nowowybrana 
Rada SU zaprosiła kolegów do 
takiej zabawy. A stała się ona 
okazją do rozwijania wyobraźni 
u dzieci i integracji społeczności 

Halloween to coroczne święto, obchodzone każdego roku 31 października, a mające swoje korzenie w starych, 
europejskich tradycjach.

szkolnej, bowiem bardzo chętnie 
i spontanicznie przyłączyli się do 
niej wszyscy uczniowie i ich ro-
dzice!

Konkurs na najciekawiej ozdo-
bione drzwi do klasowych gabi-
netów przerósł oczekiwania sa-
morządu i nauczycieli. Nie tylko 
wydrążone dynie, podświetlone 
od środka i z wyszczerbionymi 
zębami - główny symbol tego 
dnia, ale wiele innych wspania-

łości pojawiło się na szkolnych 
korytarzach: począwszy od 
czarnych nietoperzy i pajęczych 
obrusów, duszków, lampionów, 
a skończywszy na czaszkach i 
kolorowych girlandach. Nawet 
szkielet z gabinetu przyrodni-
czego, nasza kochana Stefania, 
mogła odwiedzić w nowej roli 
szkolny holl! 

I chociaż święto Halloween 
budzi kontrowersje, w naszej 

szkole służyło dobrej zaba-
wie, rozbudzaniu kreatywności  
i wprawieniu wszystkich tego 
dnia po prostu w dobry nastrój! 
Pani dyrektor wspomogła samo-
rząd, nagradzając słodkościami 
dzieci, były też pamiątkowe dy-
plomy, wrzosowe ozdoby do klas  
i jesienne dynie. A dekoracje na 
drzwiach i ścianach będą przez 
krótką chwilę zapraszać wszyst-
kich do magicznego świata  

osobliwości.

Opiekun i Rada SU

Szczególne święto społeczności szkolnej
SULĘCIN 

Pani dyrektor Aleksandra Ja-
sicka – Szabat tradycyjnie już 
tego dnia podziękowała nauczy-
cielom za trud i zaangażowanie 
wkładane każdego dnia w edu-
kację i wychowanie młodego 
pokolenia oraz nagrodziła tych 
nauczycieli, którzy w ubiegłym 
roku szkolnym wyróżnili się 
szczególnie. Nagrody dyrekto-
ra szkoły otrzymali: nauczyciele 
Renata Jankowska, Wioletta 
Bartniak, Wojciech Lencewicz 
i Łukasz Chajec, pracownicy 
Barbara Pawlak, Leopold Ka-
raś, Elżbieta Kotowicz, Paulina 
Grochowska, Marianna Jażyna, 
Dorota Masztalerz, natomiast 
nagrodę Starosty Sulęcińskiego 
z rąk Agnieszki Sławiak, członka 
Zarządu Powiatu otrzymały Alek-
sandra Jasicka-Szabat oraz Moni-

Z okazji  Święta Komisji Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Sulęcinie odbyła się, 12 października 2017 roku, uroczysta akademia 
przygotowana przez Samorząd Uczniowski. W uroczystości wzięło udział wielu znamie-
nitych gości, dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły  oraz uczniowie.

ka Pilecka.
Przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego  przygotowali 
dla naszych nauczycieli i pracow-
ników piękne podziękowania i 
słodki poczęstunek.

W tym dniu,  społeczność szkol-
na żegnała nauczycieli i pracow-
ników odchodzących na emery-
turę: panią Renatę Jankowską, 
panią Barbarę Pawlak i pana Le-

opolda Karasia. Łukasz Kobyl-
nik, uczeń klasy III a, przygotował 
przepiękne słowa pożegnania z 
nutą refleksji i uśmiechu. 

Święto KEN było dobrą oka-
zją do uroczystego przekazania 
władzy nowemu Samorządo-
wi Uczniowskiemu w składzie: 
przewodniczący SU-Michał Ko-
nopko, zastępca - Bartosz Maj-
chrowski, sekretarz – Karolina 
Olejniczak, skarbnik- Sandra 
Lencewicz. Nowym Rzecznikiem 
Praw Ucznia został Jakub Witek 
z klasy II b. Nowymi opiekuna-
mi SU: mgr Ewa Krynicka i mgr 
Iwona Grzegorek. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy w nowym roku szkolnym.

Wioletta Bartniak
Opiekun Samorządu Uczniow-

skiego
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Bolesława Wireńskiego poznałem na 
ostatnich Jesiennych Targach Rolniczych 
w Gliśnie, prezentował dorodne króliki, 
które cieszyły się znacznym zaintereso-
waniem. Nic dziwnego, wszak w dyskon-
tach spożywczych oferowane tuszki tych 
zwierząt w żaden sposób nie są wagowo 
porównywalne. Kilku czy kilkunasto kilo-
gramowe króliki, o ciemnej, lśniącej sierści 
były hitem wystawienniczym drobnych 
hodowców.

Trudno w mieście prowadzić hodow-
lę godną fermy, ale wiadomo, że wielu 
mieszczuchów hoduje te zwierzęta dla 
swoich potrzeb na działkach, w przydo-
mowych ogrodach czy wręcz komórkach. 
Takie hodowle nie są zagrożeniem dla śro-
dowiska, ani uciążliwe dla sąsiadów.

Od czasów młodości, a wiek swój pan 
Bolesław już ma, mój rozmówca próbo-
wał z różnym skutkiem hodować króliki 
i zające. Te ostatnie mają naturę wolno 
żyjących gryzoni, stąd ich ucieczki poza 
ogrodzenie. I szukaj wiatru w polu jak ma-

Człowiek z hodowlaną pasją
SULĘCIN 

wiają. Dziś klatki w ogrodzie, zasłonięte 
zielonymi krzewami, chronią króliki przed 
nadmiarem promieni słonecznych i wia-
trem, dodatkowe maty przed skrzydlatymi 
insektami.

Dorodne samice i samce różnych ras 
(m.in. olbrzym belgijski, olbrzym srokacz 
niemiecki) mają swoje osobne klatki, mło-
dzież baraszkuje wspólnie w większych. 
Hodowca-pasjonat dba o stan sanitarny i 
techniczny klatek oraz o należyty pokarm, 
wodę i kondycję zdrowotną sympatycz-
nych zwierzątek. Z pewną ciekawością 
zauważyłem jak korzystają one ze wspo-
mnianej wody, którą piją wprost z podajni-
ka, który uruchamia się z chwilą dotknięcia 
go nosem królika. Zawór dwustronny nie 
pozwala na wylewanie się cieczy bez po-
trzeby. 

Nie zawsze kolor sierści całego miotu 
jest identyczny. Matka natura lubi płatać 
figle. Zdarzają się przypadki uszkodzeń, 
szczególnie uszu podczas narodzin. Nie 
mniej jednak o ile samice i samce są same 

w sobie nieco ociężałe, to młode, już od-
separowane od matek są stale w ruchu. 
To cieszy hodowcę. Odpowiednia karma 
z czasem doprowadzi do przyrostu masy, 
a preparaty do dezynfekcji klatek i szcze-
pionki gwarantują zdrowie. Samice są wy-
selekcjonowane, bo nie zawsze muszą być 
dobrymi matkami. Intuicja, obserwacja i 
doświadczenie jest pomocne. Stosowna 
dokumentacja prowadzona jest na bieżą-
co.

Lata praktyki robią swoje. Różne gatunki, 
krzyżówki, zmiany pokarmu i wiele innych 
rzeczy związanych z hodowlą – wypełnia 
częściowo życie hodowcy. Dziś już nie 
jest członkiem związku hodowców tych 
zwierząt. Nie odczuwa takiej potrzeby. Na 
wystawy i tak go zapraszają, aby np. zapre-
zentował srokacza olbrzyma niemieckie-
go. Ma ich kilka w swej hodowli. Z reguły 
osiągają one wagę blisko 10 kg, choć ten 
z wystawy w Gliśnie ważył 13 kg. I widząc 
jak z gracją kicał po klatce, na zapasionego 
nie wyglądał.

Każde hobby jest kosztowne, małżonka 
zbytnio nie ingeruje, ale smakowity pasz-
tet potrafi zrobić. Bo między innymi do 
tego hodowla królików zmierza. Do po-
zyskania skóry i mięsa. Kontakty z innymi 
hodowcami to osobny temat, może kiedyś 
do niego powrócę.

Tekst: Lech Malinowski
Foto. A. Piotrowski

Taki pseudonim artystyczny od pewne-
go czasu funkcjonuje w sieci. Kryje się pod 
nim sympatyczny, w sile wieku człowiek, 
mieszkający na stałe w Żubrowie, pod Su-
lęcinem, pracujący od kilku lat za granicą. 
Marek Rzyczkowski do domu zjeżdża tyl-
ko na dłuższe weekendy. Z wykształcenia 
specjalista od rekreacji i turystyki, aktual-
nie zajmuje się logistyką. Hobby, a to jest 
najważniejsze – to gra na gitarze solowej i 
tworzenie muzyki.

Mam kilka zawodów – mówi Marek. – 
Ukończyłem wyższą szkołę sportową, je-
stem informatykiem i grafikiem. Na gitarze 
pogrywam w sumie 25 lat, i kilkanaście 
„wioseł zagrałem już na śmierć” się zwykło 
w branży mawiać. Dziś są u mnie już tylko 
trzy z tzw. wyższej półki, używane naprze-
miennie, ale bardzo pomocne przy nagry-
waniu w studiu. 

A twoja działalność w Sulęcinie? - Gra-
łem razem z Waldkiem Handzlewiczem na 
warsztatach terapii zajęciowej. Wówczas w 
zespole rockowym gitara solowa należała 
do mnie. Teraz eksperymentując już sam z 
różnymi rodzajami muzyki komponuję nie 
tylko rocka, ale i międzyczasie muzykę elek-
troniczną, szukając przy tym nowych do-
świadczeń muzycznych. To też pomaga w 
kreatywności i dzięki temu jest więcej pomy-
słów na realizację. Pozwala to na łączenie 
wielu instrumentów ze sobą.  To mnie inspi-
ruje i robię to na chwilę obecną non profit. 
Chociaż czasem pojawiają się propozycję. 
Być może z nich w przyszłości skorzystam. 
Wejście na rynek jest jednak bardziej skom-
plikowane niż się może wydawać. Decyduje 
siła przebicia, a jest nią tworzona muzyka z 
własnymi oryginalnymi akcentami i w dużej 
mierze także promocja samego siebie, bez 

Marcus Veans…

której człowiek na rynku muzycznym prak-
tycznie w dzisiejszych czasach nie istnieje.

Muzyka zatem jest dla Ciebie na razie 
hobby… - Po pracy, samotnie w wynajętym 
pomieszczeniu czyli.. moim „małym studiu” 
pod Berlinem, aby zabić tęsknotę, czy wręcz 
zrelaksować się, muzyka po prostu mnie 
napędza – wykorzystując cały sprzęt jaki 
mam, staram się urzeczywistniać moje po-
mysły muzyczne. Trudno dziś jednoznacznie 
zdefiniować, czy trafię w niszę, gdzie mógł-
bym zaistnieć. Okazjonalnie przyjazne mi 
osoby wykorzystują moją twórczość, ale 
jest to na zasadzie przysługa za przysługę. 
Bo to wymusza życie. Chociaż… jedna z 
zagranicznych wytwórni płytowych coś już 
zaproponowała. Przed nagraniem własne-

go krążka najważniejsze jest jednak to, aby 
mieć historię swojej twórczości i aktualne 
utwory w internecie. Wydawca inwestując 
wybiera wg swoich kryteriów i zasad.

Gra na gitarze solowej to eksplozja 
pomysłów. Improwizacja czasami tylko 
zapamiętana i to nie zawsze, bo artyści 
to swoisty konglomerat myśli, Jak sobie 
z tym radzisz? – Oczywiście masz rację. 
Występ zespołu na koncercie, przykładowo 
gitarzysta grający bluesa - jego improwiza-
cja może być czasem bardziej bogata niż ta 
przy nagrywaniu na ścieżce dźwiękowej w 
studiu. Tam dochodzi publiczność i wspa-
niała atmosfera, także inni muzycy w ze-
spole. Praca w studiu to już coś innego bo 
trzeba temu wszystkiego poświęcić więcej 
czasu i samemu stworzyć sobie odpowiedni 
klimat. Przy komponowaniu muzyki kom-
puter jest moim podstawowym narzędziem. 
I tutaj wpadam w coraz nowsze, ciekawsze 
według mnie aranżacje już wcześniej za-
pisanych pomysłów i to jest chyba najbar-
dziej efektywne. Najważniejsze jest to by 
zapisywać wszystkie pomysły i mieć zawsze 
„coś w szufladzie”. Co innego to też muzyk 
grający w zespole. Zespół to kilku muzyków 
i więcej pomysłów, natomiast siedząc w stu-
diu i tworząc samemu jest zupełnie inaczej 
ponieważ sam jestem odpowiedzialny za 
partie wszystkich instrumentów. Tu pracuje 
wyobraźnia muzyczna, kreatywność w bar-
dzo dużej mierze aby poskładać te pomysły 
w całość a to nie jest wcale łatwe. Komputer 
też nie zrobi za nas wszystkiego.

Jak przychodzą pomysły, skąd się bio-
rą? - Dźwięki każdy z nas muzyków ma w 
głowie i zawsze „coś w niej gra”, a sztuką jest 
przełożyć to wszystko na utwór, żeby nie 
zapomnieć dobrego pomysłu, który kiedyś 

być może będzie tym jedynym „złotym kla-
sykiem”. Pomysłów nie zapisuję w systemie 
nutowym. Jestem typowym „słuchowcem”, 
a pamięć słuchowa to w tym wszystkim 
istotny element. 

Czy tylko muzyka wypełnia Twój czas 
wolny? -  Często maluję i interesuję się ar-
chitekturą wnętrz. Wyniosłem to z Liceum 
Plastycznego. Forma jest różna. Często de-
cyduje nastrój. Ale muzyka w tym wszystkim 
jest jednak najważniejsza. Marzeniem jest 
wydanie własnej płyty solowej i stworzenie 
na Youtubie własnego kanału z lekcjami 
video nauki gry na gitarze, aby młodzi nie 
wyważali otwartych drzwi. Ucząc się róż-
nych technik gitarowych dochodziłem do 
tego bardzo długi czas bo kiedyś nie było tak 
szerokiego dostępu do mediów i informacji. 
Teraz chciałbym podzielić się tym wszystkim 
z początkującymi adeptami muzyki gitaro-
wej, aby pomóc im skrócić drogę. W swej 
twórczości nie czuje się wypalonym, choć 
kreatywność też ma swoje granice. Póki jest 
wena i cel będę grał i tworzył, bo najważ-
niejsza jest w tym wszystkim konsekwencja 
w działaniu. A kwestia wylansowania się na 
szeroką wodę to już inna sprawa. Filmiki na 
Facebooku są też dla mnie istotną pomocą. 
Dostrzegają je inni. Zaakceptują lub nie i 
wyrażają opinie. To jest bardzo pomocne 
i fanów nie powinno się lekceważyć. W tej 
chwili strona jest w trakcie przebudowy ale 
niebawem będzie tam sporo materiałów 
dźwiękowych i video mojego własnego au-
torstwa.

W domowym zaciszu Marka można zna-
leźć instrumenty, kontrolery midi, wzmac-
niacze lampowe, syntezatory i płyty. Także  
w sporej ilości te winylowe. Starocie jak się 
to określa. Królestwo artysty. Szukajmy na 
fejsie Marka pod pseudonimem Marcus 
Veans. Szukajmy jego utworów. Warto.

Rozmawiał Lech Malinowski, 
fot. ze zbiorów Marka
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Kolejny raz możesz wygrać nawet 
10 000 zł na działania lokalne

Już 25 października ruszyła 
kolejna, VII edycja organizowa-
nego przez Banki Spółdzielcze 
SGB konkursu „Spółdzielnia Po-
mysłów”. Jego główną ideą jest 
wspieranie lokalnych inicjatyw, 
które mają na celu zintegrować 
społeczność sąsiedzką. Uczestni-
cy mogą zgłaszać swoje projekty 
za pośrednictwem strony inter-
netowej w specjalnie utworzo-
nym formularzu: www.spolecz-
nik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

W trakcie dodawania pro-
jektów ma miejsce także gło-
sowanie, i to właśnie głosami 
internautów 30 pomysłów prze-
chodzi do finału. Spośród nich 
jury wybiera trzy zwycięskie. 
Nagrodą jest 10 000 zł brutto na 
realizację. 

Jeśli masz pomysł, co fajnego 
możesz zrobić w swojej okolicy, 
to koniecznie zajrzyj na stronę 
www.spolecznik20.pl do zakład-
ki Spółdzielnia pomysłów! Aby 
wziąć udział w konkursie zgłoś 
pomysł przez formularz na stro-
nie, a następnie zbieraj głosy 
publiczności. Jeśli projekt wej-
dzie do finałowej trzydziestki, 
to trafi pod obrady jury. Autorzy 
trzech projektów, które zdaniem 
jury najlepiej spełniają założenia 
konkursu zostaną zaproszeni do 
podpisania umowy sponsorskiej 
na kwotę do 10 000 zł brutto. 

Grupa chętnych do pracy osób, 
dysponując takimi środkami jest 
w stanie zrealizować naprawdę 
ciekawe projekty. Udowodnili 
to laureaci poprzednich edycji, 
którzy organizowali warsztaty 
pieczenia chleba, sadzili tulipa-

ny na wspólnym skwerze, two-
rzyli świetlice i miejsca spotkań 
na świeżym powietrzu, a nawet 
budowali dom! Dołącz do grona 
Społeczników 2.0, inspiruj się i 
działaj. Być może ten konkurs bę-
dzie motywacją dla ludzi, którzy 
czują potrzebę zrobienia czegoś 
dobrego dla innych, a do tej pory 

brakowało im inspiracji, miejsca, 
gdzie mogą znaleźć społecz-
nikowskie porady, a być może 
także dofinansowanie swojego 
projektu.

Źródło: Bank Spółdzielczy 
w Ośnie Lubuskim

Podczas uroczystości przed-
stawiciele władz miasta wręczyli 
nauczycielom listy gratulacyjne 
w dowód uznania zasług i osią-
gnięć w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej z dziećmi i młodzie-
żą wraz ż życzeniami dalszych 
sukcesów. 

- Dzięki współpracy z Wami 
mogę powiedzieć, że po wprowa-
dzeniu nowego systemu oświaty 
wspólnie osiągnęliśmy sukces. 
Nikt z dotychczasowych nauczy-
cieli nie stracił pracy. Musiały 
nastąpić przesunięcia etatowe, 
które w takich przypadkach są 
nieodzowne, jednak w ogólnej 

SULĘCIN

Dzień Edukacji Narodowej
W sali klubu „U Bulka’ Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 
12 października odbył się Dzień Edukacji Narodowej z 
udziałem pedagogów, wychowawców oraz dyrekto-
rów szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Sulęcin. 

ocenie mam satysfakcję, że nadal 
możecie realizować zwoje zawo-
dowe aspiracje – powiedział bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież prezes sulęcińskiego Od-
działu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Zbigniew Dauksza.  

W tracie uroczystości swoje 
umiejętności wokalne zaprezen-
towały solistki Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 
pod kierownictwem instruktora 
muzyki Waldemara Handzele-
wicza.  

Tekst i foto. Maciek Barden

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z możliwością uzy-

skania przez Gminę Sulęcin 
dotacji ze środków   Wojewódz-
kiego Funduszu  Ochrony Środo-
wiska w Zielonej Górze na zada-
nie z zakresu usuwania azbestu 
w roku 2018, Burmistrz Sulęcina 
ogłasza, że do dnia 31 grudnia 
2017 r.   zainteresowani miesz-
kańcy wyrażający chęć wymiany 
w przyszłym roku azbestowych 
pokryć dachowych mogą skła-
dać „Wnioski o usunięcie wyro-
bów i materiałów zawierających 
azbest”.

Gmina ma możliwość uzyska-
nia dofinansowania w wysokości 
do 100% kosztów demontażu, 
transportu oraz unieszkodliwie-
nia odpadów zawierających 
azbest. 

Koszt zakupu i montażu no-

wych pokryć dachowych oraz 
elementów elewacji pokrywa-
ją właściciele nieruchomości 
we własnym zakresie. 

Akcja usuwania azbestu roz-
pocznie się po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku gminy przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze. Termin rozpo-
częcia realizacji zadania planuje 
się na miesiąc czerwiec 2018 r. a 
zakończenia do 15 sierpnia 2018 
r.

Jeżeli uzyskana kwota dofi-
nansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze będzie mniejsza niż  wnio-
skowana przez Gminę, wówczas 
o pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku złożonego przez miesz-
kańca decydować będzie ko-

lejność złożenia zgłoszenia w 
Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

Wzór wniosku o  usunięcie 
wyrobów i materiałów zawiera-
jących azbest oraz informację 
dotyczącą procedury usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
w 2018 roku można pobrać ze 
strony internetowej gminy - 
www.sulecin.pl (zakładka DLA 
MIESZKAŃCÓW – Gospodarka 
komunalna i ochrona środo-
wiska) lub w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sulęcinie, ul. Li-
powa 18, pok. nr 23.

Więcej informacji uzyskają 
Państwo pod nr tel. 95  755 36 
01 wew. 165, 147.

Burmistrz Sulęcina
(-) Dariusz Ejchart

Azbaset to śmierć!

Cenne 
doświadczenia

SULĘCIN 

Zawodnicy z Sulęcińskiego 
Stowarzyszenia Badmintona w 
dniach 20-22 października bra-
li udział w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Mazowsza w Bad-
mintonie w Zielonce, turnieju or-
ganizowanym przez WWL Bad-
minton Club Marki i Milenium 
Warszawa, gdzie łącznie wzięło 
udział 202 zawodników. Nie 

zabrakło emocji, humoru oraz 
świetnej zabawy. Każdy wrócił 
bogatszy o nowe doświadcze-
nia. Zawodnicy z Sulęcina mieli 
okazję porozmawiać z Mistrzem 
Europy 2012 roku w grze miesza-
nej - Robertem Mateusiakiem   
jak również zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. 

Źródło: SSB
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ROZMOWA PRZEKROJU

Polska 
SENIORA

A.W. :Polska Seniora to nowy projekt 
Platformy Obywatelskiej w którym bie-
rze pani udział. Skąd to zaangażowanie 
w politykę senioralną? 
K. Osos: Spotykając się z seniorami widzę 
jak fantastyczni , pełni pasji i energii  są to 
ludzie.  Chcą żyć aktywnie, bo umówmy się 
nie straszna jest starość, straszna jest sa-
motność. Dlatego ważne jest aby Państwo 
usuwało przeszkody, które  wykluczają se-
niorów z aktywnego życia społecznego. 
Pamiętajmy, że seniorzy są nieocenio-
nym źródłem tzw. wiedzy pragmatycznej 
czyli wiedzy budowanej na podstawie 
długoletnich życiowych i zawodowych 
doświadczeń. Pozwolić im zamknąć się 
w domach to byłby wielki błąd.  Młodsze 

pokolenia powinny  czerpać z tej wiedzy 
i doświadczenia.  Osobiście dostrzegam 
jak ważną częścią społeczeństwa  są  se-
niorzy i jak ważną rolę odgrywają ale wi-
dzę również ich potrzeby i stąd moje za-
angażowanie w politykę senioralną. Chcę 
aby nasi seniorzy żyli godnie, aktywnie, a 
przede wszystkim zdrowo.
A.W.: Co państwo proponujecie? Jak bę-
dzie wyglądała Polska Seniora?
K. Osos – Warto przypomnieć, że dla Plat-
formy Obywatelskiej polityka senioralna 
była ważnym elementem polityki społecz-
nej. To rząd PO-PSL przyjął trzy strategicz-
ne dla polityki senioralnej dokumenty: 
Założenia Długofalowej Polityki Senioral-
nej na lata 2014-2020; Program na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 oraz Program Solidarność 
Pokoleń czyli zwiększenie aktywności 
w wieku 50+. To rząd PO-PSL umożliwił 
powoływanie Rad Seniorów jako organu  
opiniodawczo – doradczego, dzięki cze-
mu seniorzy są włączani w procesy decy-
zyjne  w gminach. To rząd PO-PSL uchwalił 
Program Senior – Wigor i przeznaczył 360 
mln zł na stworzenie sieci placówek, które 
mają pomóc w aktywizacji osób starszych. 
W samym 2015r powstało 100 placówek i 
cieszę się, że program ten jest kontynu-

owany. To rząd PO – PSL przeznaczył po-
nad 20mln na Narodowy Instytut Geriatrii, 
który nie tylko leczy, ale przede wszystkim 
prowadzi badania naukowe i wyznacza 
standardy opieki nad seniorami, a Polska 
Seniora to kolejne nasze propozycje dla 
Seniorów
A.W.: Czyli co konkretnie państwo pro-
ponujecie?
K. Osos: Wymienię tylko niektóre z na-
szych propozycji. To np.  coroczne bada-
nia profilaktyczne i monitorowanie stanu 
zdrowia tzw. bilans 60-latka, to inwestycje 
w oddziały geriatryczne i opiekę długo-
terminową, to darmowe szczepienia czy 
urlop wytchnieniowy. To również zwolnie-
nie ze składek wynagrodzenia osób, które 
po osiągnięciu wieku emerytalnego będą 
kontynuować swoją pracę zawodową, 
emerytury bez podatku czy czek opiekuń-
czy.  Ale to także biura seniora w każdym 
powiecie, które zapewnią doraźną pomoc 
w funkcjonowaniu seniorów w danym 
powiecie, karnety aktywizacyjne czy bu-
dżet dla rad seniorów. Marzy mi się aby w 
każdym większym mieście funkcjonowało 
call center dla seniorów, aby standardem 
były takie projekty jak dziś realizowane 
są przez Miasto Poznań np. „Złota Rączka 
dla Seniora” czyli bezpłatne wsparcie dla 

seniorów przy drobnych naprawach czy 
„ Taksówka dla Seniora”, która bezpłatnie 
dowiezie do lekarza czy urzędu. 
A.W. : Uda się to wszystko zrealizować? 
Stać nas na to? Warto?
K. Osos: Z roku na rok przybywa osób 
starszych i ta tendencja będzie się utrzy-
mywać. To jest fakt. Dlatego musimy or-
ganizować życie społeczne tak aby do-
stosować się do tej sytuacji – i właśnie to 
chcemy robić :)
A.W.: Rozumiem, że konsultacje z senio-
rami  odbędą się również w naszym re-
gionie.
K. Osos: Oczywiście. W ramach projektu 
planujemy spotkania w marcu ale jak bę-
dzie taka potrzeba pojedziemy wszędzie 
tam gdzie seniorzy będą chcieli się z nami 
spotkać, wysłuchać naszych propozycji 
ale przede wszystkim porozmawiać o 
swoich potrzebach, uwagach i spostrze-
żeniach.  Zachęcam do kontaktu w celu 
ustalenia terminu spotkania: e-mail Kata-
rzyna.Osos@sejm.pl
A.W.: Dziękuję za rozmowę

Notował Adrian Walczak

O działaniach na rzecz 
seniorów rozmawiamy  
z lubuską posłanką Kata-
rzyną Osos 5-lecie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Miasteczku

SULĘCIN

Polsko-Niemiecki Dzień Seniora
Główny cel, jaki przyświeca Dniom Se-

niora jest kształtowanie i spostrzeganie 
wśród społeczności osób starszych oraz 
podejmowanie wszelkich działań mają-
cych na celu zapewnienie im godnego 
życia. Ze strony państwa i samorządów lo-
kalnych do najważniejszych zadań należy 
ułatwienie dostępu do opieki medycznej, 
zapewnienie wolnego czasu poprzez ak-
tywny tryb życia, jak również do pełnego 
życia kulturalnego i społecznego. Dlate-
go coraz częściej organizowane są różne 
formy aktywizacji osób w starszym wieku. 
Warsztaty, szkolenia, kursy lub koła zain-
teresowań. Tego typu inicjatywy na po-
ziomie lokalnym pomagają seniorom nie 
tylko rozwijać się, ale również przeżywać 
drugą młodość.

W sali widowiskowej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury 13 października odbył się 
coroczny Polsko-Niemiecki Dzień Seniora 

zorganizowany przez Urząd Miejski w Su-
lęcinie oraz Sulęciński Ośrodek Kultury i 
Bibliotekę Publiczną. W spotkaniu wzięło 
udział ponad trzystu seniorów z gminy 
Sulęcin oraz z miast partnerskich z Nie-
miec.

W części artystycznej wystąpili sulęciń-
scy wokaliści: Ewa Jacykowska, Aneta 
Wójcik, Weronika Niewiarczuk, Maciek 
Barden, Łukasz Łyczkowski, Mateusz 
Uller i Sara Gromacka - taniec, kabaret 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Teraz My” 
oraz kapela „Wujka Felka” z Trześniowa.

Dzień Seniora został sfinansowany z 
projektu imprez Funduszu Europejskie-
go w ramach współpracy Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu Pro-Europa 
Viadrina.

Tekst i foto. Maciek Barden

mailto:Katarzyna.Osos@sejm.pl
mailto:Katarzyna.Osos@sejm.pl
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Wieści z Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie – „Lubuskie LOWE”

8 listopada 2017 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Sulęcinie odbyło się pierwsze 
spotkanie warsztatowe z zakresu 
tworzenia partnerstwa w ramach 
Lubuskiego LOWE. W  spotkaniu 
udział wziął Pan Dariusz Ejchart 
Burmistrz Sulęcina oraz kierow-
nicy jednostek organizacyjnych 
oraz dyrektorzy przedszkoli, 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych i ośrodków wy-
chowawczych. Podczas spotka-
nia podkreślano rolę otoczenia 
instytucjonalnego, społecznego 
i  gospodarczego Lubuskiego 
LOWE, które będzie zapewniać 
trwałość LOWE w przyszłości. 
Przedstawiono także korzyści 
oraz możliwości realizowania, 
uczestnictwa w podejmowanych 
w ramach LOWE działań eduka-

II Konwent LOWE w powiecie kępińskim
19 października w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Kępnie (woj. wielkopolskie) 
odbył się II Konwent LOWE) z 
udziałem zaproszonych przed-
stawicieli Lokalnych Ośrodków 
Wiedzy i Edukacji z całego kraju, 
które otrzymały grant na realiza-
cję zadań edukacyjno-szkolenio-
wych w ramach projektu „mo-
delowe Lokalne Ośrodki Wiedzy 
i  Edukacji dla obszarów zdegra-
dowanych i defaworyzowanych” 
z Polskiej Fundacji Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospo-

darczego OIC POLAND z siedzibą 
w Lublinie. 

W spotkaniu z ramienia Lubu-
skiego LOWE uczestniczyła Dag-
mara Żarkowska-Terech oraz 
Ewa Krynicka. 

Podczas spotkania organi-
zowanego przez Fundację OIC 
POLAND oraz Międzynarodowe 
Centrum Partnerstwa Partners 
Network w Krakowie, poruszone 
zostały kwestie dotyczące orga-
nizacji działań edukacyjnych i 
szkoleniowych oraz budowania 
partnerstwa w ramach LOWE.

Warsztaty partnerstwa lokalnego w Sulęcinie 
„Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu  
wspierania LOWE w Sulęcinie”

• podstawowy kurs z obsługi komputera i internetu;
• kurs komputerowy z obsługi  programów MS Office;
• kurs graficzny lub tworzenia stron internetowych;
• kurs języka angielskiego – na różnych stopniach zaawansowania 

– zajęcia cykliczne;
• kurs języka niemieckiego – na różnych stopniach zaawansowa-

nia – zajęcia cykliczne;

cyjno-szkoleniowych. Warszta-
ty poprowadziła Pani Jadwiga 
Olszowska-Urban oraz Bartosz 
Urban z Międzynarodowego 
Centrum Partnerstwa Partners 

Network w Krakowie. Kolejne 
spotkanie w styczniu przyszłego 
roku. 

OFERTA LOWE na najbliższe miesiące:
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie – „Lubuski LOWE” 
zaprasza mieszkańców gminy Sulęcin do skorzystania z oferty 
edukacyjnej i szkoleniowej, która rozpocznie się jeszcze w tym 
roku:

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w ww. szkoleniach i kursach pro-
simy o kontakt pod nr 511 038 066 lub mailowo: lubuskielowe@wp.pl. Jeśli mają 
Państwo inne potrzeby edukacyjne, zapraszamy do kontaktu – stworzymy ofertę 
szkoleniową skrojoną na miarę Waszych potrzeb!

Źródło: Zespół „Lubuski” LO
W

E”

SULĘCIN Nadesłano do Przekroju

Szanowny Panie Burmistrzu!

Zgodnie z projektem rewitaliza-
cji „parku miejskiego” w Sulęcinie, 
mają tam powstać obiekty spor-
towe i kulturalno - rekreacyjne 
takie jak: wielofunkcyjne boisko, 
skatepark, fontanna z brodzikiem, 
galeria wystaw artystycznych, a 
także letnia scena koncertowa z 
kawiarnią i placem piknikowym. 
Cieszy mnie fakt, że w naszym mie-
ście planuje się wybudowanie ta-
kich obiektów. Mam jednak bardzo 
poważne wątpliwości, czy zapla-
nowana ich lokalizacja na terenie 
byłego cmentarza jest właściwa.

Po II wojnie światowej obecny 
„park miejski” był w dużej części 
cmentarzem. Ponieważ nie został 
właściwie zabezpieczony, uległ 
zniszczeniu i dewastacji. Z czasem 
pousuwano zniszczone nagrobki. 
Wielu sulęcinian ciągle pamięta 
niektóre zdarzenia związane z 
tym cmentarzem. W latach sześć-
dziesiątych XX w., zburzono i usu-
nięto mur okalający cmentarz. Na 
początku lat siedemdziesiątych, 
wzdłuż płotu przy terenie Liceum 
Ogólnokształcącego wykonano 
bieżnię do zajęć wychowania fi-
zycznego. W trakcie prac pole-
gających na wyrównaniu terenu 
odkopano szczątki ludzkie. W tym 
czasie widać jeszcze tam było cha-
rakterystyczne zagłębienia terenu 

List otwarty do Burmistrza Sulęcina Pana Dariusza Ejcharta
w sprawie planu budowy obiektów sportowych i kulturalno–rozrywkowych na terenie byłego cmentarza. 

po zapadających się grobach. W 
latach osiemdziesiątych, w trakcie 
rozbudowy hali gimnastycznej LO, 
podczas wykonywania robót ziem-
nych, doszło do rozkopania gro-
bów ze szczątkami ludzkimi.

W świadomości wielu miesz-
kańców naszego miasta, teren ten 
ciągle kojarzony jest jest z cmen-
tarzem. Fakt usunięcia nagrobków 
i nazwania cmentarza „parkiem 
miejskim”, nie sprawił, że teren ten 
stał się odpowiedni do budowa-
nia na nim obiektów sportowych i 
kulturalno – rozrywkowych, gdyż 
ciągle spoczywają tam prochy i 
szczątki ludzkie. Organizowanie 
na terenie cmentarnym zawodów, 
gier i zabaw sportowych, koncer-
tów i pikników zawsze będzie bu-
dziło niesmak, wstyd i zażenowa-
nie. 

Dlatego zwracam się do Pana 
z prośbą o zaniechanie planów 
budowy w tym miejscu obiektów 
sportowych i kulturalno - rozryw-
kowych. Jest w Sulęcinie wiele nie-
zagospodarowanych terenów na-
dających się na tego typu obiekty, 
np.: plac na rogu ulic Żeromskiego i 
Piastowskiej, teren Ogródka Jorda-
nowskiego, teren przy budowanym 
kąpielisku miejskim itp.. 

Teren cmentarza, można oczy-
wiście na nowo zagospodarować, 
ale w sposób zgodny z polską kul-
turą i tradycją. Można tam urzą-

dzić, park, ogród botaniczny, ar-
boretum, lapidarium czy rosarium 
- miejsce cichego odpoczynku, 
spacerów i podziwiania urządzo-
nej tam zieleni, oczywiście pod wa-
runkiem godnego upamiętnienia 
spoczywających tam zmarłych.

Traktowanie z należytym sza-
cunkiem miejsc wiecznego spo-
czynku zmarłych jest głęboko za-
korzenione w naszej tradycji, religii 
i cywilizacji, jest oznaką wysokiego 
poziomu kultury społeczeństwa. 
Budowanie na cmentarzach obiek-
tów służących do zabaw i rozry-
wek, w sytuacji gdy w pobliżu są 
niezagospodarowane tereny, wy-
daje się być niezrozumiałe, niesto-
sowne, być może, tylko nie do koń-
ca przemyślane.

Panie Burmistrzu, chciałbym, 
aby moja prośba była poważnie 
rozpatrzona, wnikliwie przemyśla-
na i uwzględniona. Mam nadzieję, 
że znajdzie Pan rozwiązanie, które 
sprawi, że z odnowionego „parku 
miejskiego”, jak i z wybudowanych 
w odpowiedniej lokalizacji obiek-
tów sportowych i kulturalno – roz-
rywkowych, wszyscy będziemy 
dumni, i bez przeszkód będziemy 
mogli z nich korzystać. 

Z poważaniem 
Edward Woźniak, 
Sulęcin, Paska 54

Szanowny Panie Edwardzie,

Bardzo dziękuję za Pana głos w 
sprawie parku miejskiego. Pragnę 
jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w 
myśl realizowanego projektu park 
nie zmienia swojego przeznacze-
nia, jest tym samym parkiem od 
wielu, wielu lat. To już blisko cztery 
pokolenia Sulęcinian korzystają z 
miejskiego parku i chętnie wracają 
do spędzonych w nim rodzinnych 
chwil.

Park miejski nie zmienia istoty 
swego dotychczasowego przezna-
czenia. Jedyne co ulegnie zmianie 
to jego wygląd, a konkretnie na-
stąpi znacząca poprawa tego wy-
glądu. Po przeprowadzeniu pełnej 
rewitalizacji miejsce to stanie się o 
wiele bardziej godne i reprezenta-
cyjne, co jak rozumiem nie budzi 
Pana zastrzeżeń.

Szanowny Panie, projekt rewita-
lizacji parku jest znany od ponad 
roku, a czas na zgłoszenie zmian 
do jego realizacji niestety upłynął. 
Obecnie jesteśmy w fazie realizacji, 
a nie uzgodnień.

Porusza Pan kwestie tego, iż na 
terenach które od ponad 70 lat są 
parkiem, kiedyś była nekropolia. 
Całkowicie się z Panem zgadzam, 
gdyż praktycznie każda część pol-
skiej ziemi, tutaj na zachodzie, jest 
przesiąknięta krwią, bądź zawiera 
szczątki ludzi w niej pochowanych. 

Odpowiedź Burmistrza Sulęcina 
z dnia 16.10.2017r.

Takie to już trudne i skomplikowa-
ne są nasze losy.

Niestety nie podzielam Pana 
zdania, iż doprowadzenie do 
świetności, przywrócenie blasku, 
dokonanie nasadzeń jest czymś, 
co uwłacza godności tego czy in-
nego miejsca. Park w małej części 
jest wykorzystywany na tak zwa-
ny kontener kultury, czyli miejsce, 
w którym będą się odbywały na 
przykład koncerty muzyki klasycz-
nej. Nie sądzę by to uwłaczało w 
jakikolwiek sposób godności tego 
miejsca. Pozostała jego część bę-
dzie przeznaczona na alejki space-
rowe, miejsca zadumy i refleksji. Z 
tego też względu serdecznie dzię-
kuję Panu za uwagi i myślę, że nie 
ma między nami większej rozbież-
ności co do intencji oraz działań na 
rzecz przywrócenia świetności tej 
części miasta, tak ważnej i potrzeb-
nej mieszkańcom naszego miasta 
enklawy zieleni.

Z poważaniem
Dariusz Ejchart

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

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

Nowe zabezpieczenia  
bankomatów w GBS Banku

W ostatnich miesiącach można za-
obserwować coraz częstsze ataki na 

W odpowiedzi na ataki na bankomaty Zarząd GBS w Barlinku i 
Concordia Ubezpieczenia, która jest ubezpieczycielem mająt-
ku banku sfinansowały dodatkowy system zabezpieczeń ban-
komatów przed napadami. 

bankomaty w rejonie zachodniej i pół-
nocnej Polski. Znacząco wzrosła liczba 
kradzieży gotówki z bankomatów przy 
użyciu środków wybuchowych. W 2016 
roku odnotowano w Polsce 126 prób 
i udanych wybuchów bankomatów, a 
w obecnym roku do połowy września 
odnotowano 114 zdarzeń.   Związek 
Banków Polskich, banki w tym banki 
spółdzielcze oraz ubezpieczyciele po-
dejmują działania odpowiednie do za-
grożeń inwestując w nowe adekwatne 
systemy zabezpieczeń. Zarówno ban-
kom spółdzielczym, jak i ubezpieczy-
cielom zależy na tym, aby skutecznie 
chronić mienie Banku. Concordia Ubez-
pieczenia jest firmą ubezpieczeniową, 
która zabezpiecza majątek klientów 
banków spółdzielczych, ale i samych 
banków. Dlatego wspólnie z bankami 
podejmuje różnego rodzaju działania, 
których celem jest wyeliminowanie ko-
lejnych ataków. 

Źródło: GBS Bank

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

OSP otrzymała nowy wóz strażacki

Poświęcenia auta dokonał 
proboszcz Parafii Trzemeszno ks. 
Adam Wijatkowski w obecno-
ści zaproszonych na uroczystość 
strażaków z jednostek OSP Mie-
chów, Glisno, Trzebów, Grocho-
wo i Trzemeszno, Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, mieszkań-
ców sołectwa i gości zaproszo-
nych.     

- W imieniu strażaków naszej 

Na terenie siedziby Polsko-Niemieckiego Centrum Spotkań i Szkolenia Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Trzemesznie Lubuskim, 4 listopada odbyła się uroczystość 
przekazania nowego wozu bojowego strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej. Sym-
boliczne kluczyki do nowego samochodu od burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta 
otrzymał prezes OSP w Trzemesznie Lubuskim dh Zbigniew Szumlewicz. 

jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Trzemesznie Lubuskim 
dziękuję za otrzymany nowocze-
sny samochód strażacki. Droga 
do niego była bardzo długa i kręta. 
Dzięki takiemu udogodnieniu nasi 
mieszkańcy mogą się czuć bez-
piecznie, a strażacy przy pomocy 
nowego auta będą mogli spraw-
nie i profesjonalnie ratować nasze 
życie i mienie. Dziękuję władzom 

miasta i gminy Sulęcin za starania, 
aby nasza jednostka nie odbiega-
ła od innych jednostek tego typu w 
kraju. Wszystkim strażakom życzę, 
aby nowy samochód, jak najmniej 
uczestniczył w jakichkolwiek zda-
rzeniach losowych, a jedynie w 
szkoleniu i zawodach strażackich 
– powiedział zebranym na uro-
czystości prezes Z. Szumlewicz.

Samochód strażacki, który 

otrzymała jednostka w raz ze 
specjalistycznym sprzętem ra-
towniczym, został zakupiony 
z funduszy unijnych i projektu 
„Poprawa skuteczności działań 
w strefach bezpośredniego za-
grożenia poprzez wprowadzanie 
nowoczesnych systemów rozpo-
znania, zabezpieczenia, ograni-
czenia i usuwania zagrożeń”. Be-
neficjentem przedsięwzięcia jest 
gmina Sulęcin. 

Samochód będzie służył stra-
żakom w szybkim dotarciu do 
gaszenia pożarów, przepro-
wadzania ratownictwa tech-
nicznego, pierwszej opieki 
przedmedycznej i innych nie-
przewidzianych zdarzeń. Dys-
ponuje między innymi własnym 
agregatem prądotwórczym, 
oświetleniem miejsca zdarzeń, 
przenośnymi pompami: pływa-
jącą i szlamową, specjalistycz-

nym zestawem hydraulicznym, 
piłami spalinowymi i pełnym ze-
stawem medycznym R-1. 

Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Trzemesznie Lu-
buskim powstała w 1946 roku 
i skupia wokół siebie ponad 
trzydziestu czynnych strażaków 
ochotników oraz Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą. Należy do 
krajowego systemu ratownic-
twa technicznego, przedme-
dycznego i gaszenia pożarów. W 
ostatnim okresie uczestniczyła 
w wielu zdarzeniach losowych, 
drogowych i pożarach. Między 
innymi w gaszeniu pożaru para-
fialnego kościoła w Trzemesznie, 
w ratowaniu z pożaru Katedry 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz 
niesieniu pomocy po przejściu 
orkanów Ksawery i Grzegorz.  

Tekst i foto. Maciek Barden  
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SULĘCIN

Grali aż miło

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

O Puchar Burmistrza Lubnie-
wic   grano już po raz czwarty. 
Turniej, za sprawą zawodników z 
Niemiec, w obsadzie międzyna-
rodowej. O atmosferze panującej 
w lubniewickiej hali pisałem już 
niejednokrotnie, więc teraz tylko  
potwierdzę, że była wspaniała. 
Zacięte pojedynki, litry potu, 
ale wszystko z uśmiechem na 
ustach. Wszystkim zawodnikom 
należą się duże słowa uznania.
Wyniki:
Kat A 
1.Bodo Schindler –Frankfurt 
2.Marcin Grzywacz –Sianów 
3.Oliwier Richter – Frankfurt 
4.Arkadiusz Warkocz –Sulęcin 
5-6.Klaus Stiens –Berlin 
5-6 Paweł Marcinkowski –Nakło 
nad Notecią 

Kat. B 
1.Karol Jasionas –Gwda Wielka 
2.Dawid Wojciechowski – Po-
znań 
3.Łukasz Jasionas –Sulęcin 
4.Łukasz Chudziński – Sulęcin 
5-6Kacper Kurek –Gwda Wielka 
5-6 Tomasz Napierała –Między-
rzecz 
Kat. Open Kobiet 
1.Natalia Czułowska –Sulęcin 
2.Paulina Szczepańska – Gwda 
Wielka 
3.Dominika Koryluk – Sulęcin 
4.Izabela Maćkowska – Nakło 
nad Notecią 
5-6 Weronika Aleksandrowicz –
Sulęcin 
5-6 Elżbieta Konewko –Poznań 
7. Aleksandra Cieplak –Sulęcin 
Kat. debel mężczyzn 

1.Marcin Grzywacz /Klaus Stiens 
– Sianów /Berlin 
2.Bodo Schindler /Oliwier Richter 
– Frankfurt 
3.Jakub Górski /Hubert Ptak – 
Sulęcin /Zielona Góra 
4.Emil Kowalski / Dawid Wojcie-

chowski – Skępe /Poznań 
Kat. mixt 
1.Klaus Stiens /Katarzyna Wyka – 
Berlin /Sulęcin 
2.Marcin Grzywacz /Bogumiła 
Aleksandrowicz – Sianów /Sulę-
cin 

3.Paweł Marcinkowski /Izabela 
Maćkowiak – Nakło nad Notecią 
4.Dawid Wojciechowski / Elżbie-
ta Konewko – Poznań

Madman24.pl

POWIAT SULĘCIŃSKI

II Konferencja Pracodawców w Sulęcinie
W sali konferencyjnej licznie zebranych 

przedsiębiorców przywitał Krzysztof Ko-
nonowicz, prezes Związku Pracodawców 
„Przedsiębiorczość” w Sulęcinie. Wśród 
gości byli m.in.: Robert Paluch – Wicewo-
jewoda Lubuski, Adam Basiński - Staro-
sta Powiatu, Dariusz Ejchart - burmistrz 
Sulęcina. Wojewoda jak i starosta serdecz-
nie powitali przybyłych. R. Paluch wtrącił 
nawet osobisty wątek, związany z jego 
pracą we własnym przedsiębiorstwie, 
nieco anegdotycznie odniósł się do pro-
cesów biurokratycznych w jego karierze 
zawodowej i życzył mniej stresów, które 
od zawsze towarzyszą przedsiębiorcom.

Pierwszą referującą była Agata Wdo-
wiak – zastępca dyrektora Departamentu 
Programów Regionalnych Urzędu Mar-
szałkowskiego w Zielonej Górze. Szczegó-
łowo przedstawiła typy projektów o jakie 
mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy. 
Doskonale omówiła Regionalny Bon na 
innowację, który może być udzielony na 
pokrycie konkretnych usług w zakresie 
badań, rozwoju i wdrożeń. Na tworzenie 
terenów inwestycyjnych podpisano 3 
umowy na kwotę 34  351 336 zł. 

Jako drugi wystąpił Paweł Klimczak – 
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Tenże 
również posługując się środkami audio-
wizualnymi przedstawił dane statystycz-
ne dotyczące pobytu cudzoziemców w 
Polsce. Szczegółowo przybliżył kwestie 
zatrudnienia obcokrajowców, zezwoleń 
na pracę, wiz i zezwoleń na pobyt. Oby-
watele  Armenii,  Białorusi,  Gruzji,  Moł-
dawii, Rosji, Ukrainy  mogą pracować w 
każdej branży bez obowiązku uzyskiwa-
nia zezwolenia na pracę w okresie  do 6 
miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
Zatrudnienie takie odbywa się na podsta-

wie oświadczenia o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcowi  złożonego przez 
polskiego pracodawcę i zarejestrowanego 
w PUP. W roku ubiegłym 96% dotyczyło to 
Ukraińców. Na drugiej pozycji byli Białoru-
sini. W lubuskim tych pierwszych było rok 
temu zarejestrowanych 36 tysięcy. Omó-
wił aktualne przepisy oraz o mających 
wejść w życie od 2018 r. (zezwolenia na 
prace sezonową). Zgodnie z dyrektywami 
UE przedstawił projekty zmian ustawy o 
cudzoziemcach. Dyskusja po wystąpieniu 
była nieco burzliwa, bowiem wielu praco-
dawców zatrudnia bądź chce zatrudnić 
cudzoziemców, ale barierą są niektóre 
przepisy. Kontrowersje wzbudził zamiar 
wprowadzenia limitów ilościowych.

Przerywnikiem w konferencji było wrę-
czenie statuetek dla najlepszych przedsię-
biorców w ramach konkursu Firma Roku 
pod medialnym patronatem Przekroju 
Lokalnego. Kapituła oparła się na danych 

statystycznych wg odpowiedniego klu-
cza.

I miejsce przypadło firmie MOLEX Sp. 
z o. o z Sulęcina, II – STAHL-MONT Sp. 
z o o., III – PREFABET Krzeszyce Sp. z o. 
o. Statuetki i dyplomy wręczali: wicewo-
jewoda, starosta i prezes ZPP. W tym roku 
zrezygnowano z wręczania aktów nomi-
nacji dla firm.

Wręczona została, w formie statuetki i 
dyplomu, nagroda specjalna dla sulę-
cińskiej firmy STYL CERAMIKA Sp. z o. o. 
Uznano ją za przyjazną lokalnemu społe-
czeństwu. – Wyłonienie najlepszych firm 
w powiecie w konkursie Firma Roku jest nie 
tylko promocją, ale uznaniem dla ich wkła-
du w rozwój, także rozwój lokalnej społecz-
ności – podkreślił w Adam Piotrowski, re-
daktor naczelny Przekroju.

W dalszej części konferencji wystąpiła 
Olga Siergiejewna Timkina, zastępca 
dyrektora białoruskiej firmy LDT „Bisiness 

Free Style” z Mińska. Zwięźle przedstawi-
ła problemy prawne, bariery przepisów i 
oczekiwania z jakimi wiążą nadzieje chęt-
ni Białorusini do pracy w Polsce. Jej firma 
zajmuje się kierowaniem do pracy za gra-
nicą.  

Kolejnym referującym była Irena Szarek 
– dyrektor 1 Oddziału Banku Zachodniego 
WBK w Sulęcinie. Przedstawiła konkretne 
propozycje kredytowe dla przedsiębior-
ców oferowane przez jej bank. Uzupełniła 
to krótkim filmem nt. BZWBK. 

Ostatnim referentem była Kamila 
Szwajkowska – koordynator ds. funduszy 
unijnych Zachodniej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Przedstawi-
ła możliwość realizacji Lubuskich Bonów 
Szkoleniowych, które są szansą dla przed-
siębiorców i pracowników subregionu 
gorzowskiego. Celem Projektu Lubuskie 
Bony Szkoleniowe jest wzrost konkuren-
cyjności lubuskich mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MMŚP) poprzez 
usługi realizowane w ramach Bazy Usług 
Rozwojowych. Projekt obejmuje rozwój 
kompetencji osób samozatrudnionych 
i pracowników MMŚP oraz komplekso-
we usługi rozwojowe odpowiadające na 
ich potrzeby. Pełna ich oferta, obejmuje: 
usługi szkoleniowe (szkolenia, studia po-
dyplomowe, e-learning), usługi doradcze 
(doradztwo, mentoring, facylitacja, co-
aching) i usługi jednorazowe (egzamin).

Zwieńczeniem konferencji był koncert 
w wykonaniu zielonogórskich filharmo-
ników prezentujących w tercecie muzyką 
klasyczną. Spotkanie samo w sobie było 
interesujące z uwagi na dobór referatów 
jak formy ich prezentacji. 

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Echa Lubuskich Kniei

Św. Eustachy zanim przyjął wiarę 
chrześcijańską był rzymskim ge-
nerałem o imieniu Placyd. Żył na 
przełomie I i II wieku naszej ery. 
Placyd dwie rzeczy traktował wy-
jątkowo poważnie – polowanie 
na zwierza i na pierwszych chrze-
ścijan. Według legendy pewnego 
dnia zapuścił się za dużym jele-
niem. Psy zagoniły byka na pola-
nę. Gdy Placyd chciał oddać strzał 
z łuku do zwierza, między tykami 
wieńca ukazał się świetlisty krzyż. 
Jeleń ludzkim głosem kazał Placy-
dowi ochrzcić się i odtąd krzewić 
wiarę w Chrystusa. Generał wraz 
z rodziną przyjął nową wiarę. Na 
chrzcie dano mu imię Eustachy. 
Szybko nadszedł jednak dzień 
próby. Rzymski cesarz Hadrian 
kazał wszystkim żołnierzom zło-
żyć hołd i ofiarę starym bogom. 
Placyd odmówił. Za to został ska-
zany wraz z rodziną na pożarcie 
przez lwy. Ku zdziwieniu wszyst-
kich świadków, zwierzęta nie rzu-
ciły się na ludzi, tylko jak wierne 
psy ułożyły u stóp Eustachego. 
To nie uratowało jednak skazań-
ców. Cesarz kazał ich zamknąć w 
dużym spiżowym posągu wołu i 

Patron myśliwych
Św. Hubert jest uznawany, między innymi przez polskich myśliwych, za pa-
trona. Mało kto wie jednak, że pierwowzorem św. Huberta jest św. Eustachy, 
który w Kościele prawosławnym do dziś jest silnie honorowaną postacią.

Jerzy Kossak - Święty Hubert na koniu spotyka się z jeleniem (1939)

rozpalić pod nim ogień. Eustachy 
i jego rodzina upiekli się żywcem, 
ale – tu kolejny cud – ich ciała nie 
nosiły śladów oparzeń. 
Po wyniesieniu na ołtarze św. Eu-
stachy szybko został patronem 
myśliwych.

Legendę przejmuje św. Hubert
Hubert to postać historyczna. 
Urodził się w połowie VII wieku 
na terenie dzisiejszej Belgii. Po-
chodził z arystokratycznego rodu 
spokrewnionego z królewską 
dynastią Merowingów. Po śmier-
ci żony powierzył swój los Bogu. 
Z czasem został biskupem Ma-
astricht. Budował nowe kościoły, 
chrystianizował lud, wspomagał 
hojnie biednych, ściśle przestrze-
gał postów. Już za życia tworzyła 
się jego legenda jako bogoboj-
nego i oddanego Chrystusowi 
człowieka. Pozostało też wiele 
przekazów o uzdrowieniach za 
pośrednictwem Huberta, zwłasz-
cza od wścieklizny. Po śmierci 
Huberta szybko ogłoszono go 
świętym i patronem myśliwych. Z 
czasem też zaczęto mu przypisy-
wać spotkanie z jeleniem, które 

wcześniej było udziałem św. Eu-
stachego. Według podań Hubert 
tak zatracił się w miłości do polo-
wania, że wyjechał w Wielki Pią-
tek na konne polowanie na jele-
nie. Po wielu godzinach pościgu 
z wielkim białym bykiem Hubert 
stanął jak wmurowany, bo mię-
dzy tykami wieńca zwierza świe-
cił się krzyż. Jeleń zapytał Huber-
ta, dlaczego poluje zamiast dbać 
o zbawienie duszy. Od tego zda-
rzenia święty całkowicie zmienił 
swoje życie.
Co zdecydowało o powszechnym 
przyjęciu św. Huberta jako patro-
na myśliwych? Był on postacią re-
alną i lokalną, a nie znanym tylko 
z przekazów dawnym rzymskim 
generałem. Kult św. Huberta do 
Polski przyniósł z Zachodu dwór 
saski. Legenda przypadła do gu-
stu polskim myśliwym i jest kul-
tywowana do dziś.

Tradycja polowania hubertow-
skiego
Tradycyjnym świętem myśliwych 
jest dzień św. Huberta wypadają-
cy 3 listopada. W Polsce jest to też 
umowny termin otwarcia jesien-

no-zimowego sezonu polowań. 
Polowanie organizuje się krótkie, 
z uroczystym pokotem i biesiadą 
myśliwską. Podczas ogniska hu-
bertowskiego dokonuje się czę-
sto obrzędów myśliwskich takich, 
jak ślubowanie lub pasowanie na 
myśliwego. Zgodnie z przesą-
dem myśliwskim, adept przyję-
ty do braci myśliwskiej podczas 
„hubertowin” będzie prawym 
myśliwym i dobrym kolegą. W 
czasie trwania imprez hubertow-
skich, także podczas polowania, 
nie ma sporów i zwad. Taka jest 
myśliwska tradycja. Zawieszo-
ne są wszelkie żale i pretensje. 
Mimo, że święto łowieckie ma 
charakter poważny, to w głęb-
szym przesłaniu ma to być świę-
to radosne, nasycone niefraso-
bliwym humorem myśliwskim, a 
samo polowanie traktowane jest 

z przymrużeniem oka. Podczas 
polowania daje się fora młodym 
nemrodom, szczególnie pilnując, 
aby nie przegapić Króla Pudlarzy. 
Zgodnie z legendą, wg której św. 
Hubert opamiętał się w swojej 
zajadłości myśliwskiej, żaden sza-
nujący się myśliwy w tym dniu 
nie będzie dążył do wypinania 
piersi po tytuł Króla Polowania. 
Za to Król Pudlarzy zbiera nie-
skończone gratulacje. 

Adam Piotrowski

Źródła: Nie tylko Hubert, Marek 
Ledwosiński, Łowiec Polski nr 
11/2017 (2058);
Polowanie hubertowskie i wigilij-
ne, Marek Herduś, www.maga-
zynpolonia.pl

Polowanie prowadzili Zdzi-
sław Trzeciak - łowczy Koła  
i Wojciech Mazurczak. Zbiórka 
i odprawa punktualnie o ósmej 
pod starą Szkołą Rolniczą na ro-
gatkach Ośna. Łowczy przywitał 
myśliwych w sile 19 strzelb oraz 
nagankę z psami, którą prowadził 
tego dnia Andrzej Mazurczak. 
Przypomniał też o zasadach bez-
pieczeństwa. W. Mazurczak prze-
czytał regulamin polowania. My-
śliwi mogli tego dnia zapolować 
na drapieżniki, sarny kozy, jelenie 
łanie i jednego jelenia byka oraz 
na dziki.

Pogoda podczas Hubertusa 
dopisywała, więc myśliwi z ocho-
tą i sprawnie ruszyli do kniei. Już 
w pierwszym miocie celnym, po-
jedynczym strzałem popisał się 
Zygmunt Kiesielewski. Duży 

Czas Hubertusa
Święty Hubert darzył myśliwym Koła Łowieckiego „Tumak” z Ośna Lubuskiego pod-
czas polowania zbiorowego zorganizowanego z okazji święta patrona myśliwych. 
Pokot łowów w dniu 4 listopada to jeleń łania, 8 dzików i 2 lisy.

odyniec zwalił się w ogniu i spisał 
testament w krzewach tarniny. 
W kolejnym miocie do jednego 
dzika strzelało dwóch myśliwych. 
Locha po strzale Krzysztofa 
Szpigiela wyraźnie zaznaczyła. 
Drugi, również celny strzał oddał 
Wojciech Mazurczak. Po oględzi-
nach tuszy myśliwi doszli jednak 
do wniosku, że już pierwsze tra-
fienie było śmiertelne. W tym sa-
mym miocie pozyskane zostały 
jeszcze dwa kolejne dziki i łania. 

Obfitym w zwierzynę okazał 
się ostatni tego dnia miot. Na 
niezbyt dużym rewirze w trzci-
nowisku nad stawem zaległa wa-
taha dzików. Bardzo szybko po 
wejściu naganki do miotu swoim 
graniem oznajmiły o tym pie-
ski. Na linii myśliwych raz po raz 
rozlegały się strzały. Do jednego 

z dzików dwie celne kule posłał 
Albert Miodowicz. Przelatek za-
znaczył, ale i tak wyrwał do młod-
nika zostawiając po drodze ślady 
farby. Do akcji przystąpiła Tajga, 
suka wyszkolona do poszukiwa-
nia postrzałków. Razem z swoim 
właścicielem Wojciechem Ma-
zurczakiem bez wahania weszli 
do gęsto porośniętego młodego 
lasu. Tajga szybko doprowadziła 
po tropie do rannego dzika, by 
ten po strzale Wojciecha Mazur-
czaka spisał testament. W tym 
miocie w ogniu zwaliły się dwa 
inne dziki oraz dwa lisy.

W miejscu zbiórki myśliwych 
wesoło strzelało iskrami dużo 
ognisko. Tradycyjny myśliwski 
pokot - na świerkowych gałąz-
kach ułożone zostały tusze po-
zyskanych tego dnia zwierząt. 

Zdzisław Trzeciak oraz Wojciech 
Mazurczak podziękowali myśli-
wym za bezpieczne polowanie 
oraz nagance za ciężką pracę. 
Bez długiego namysłu tytuł Króla 
polowania Hubertowskiego 2017 
przyznany został Iwonie Redo. 
Jedyna na polowaniu Diana z KŁ 
”Tumak” pięknym strzałem poło-
żyła w ogniu biegnącą łanię. Ty-
tuł wicekróla otrzymał Grzegorz 
Brzeziński za pozyskane dwa 
dziki. Nie było również wątpliwo-
ści co do wyboru króla pudlarzy 
polowania. Tym zaszczytnym ty-

tułem obdarzony został Leszek 
Wawryszuk, który oddał 3 nie-
celne strzały. 

Następnie prowadzący po-
prosili sygnalistów myśliwskich  
w składzie: Leszek Wawryszuk, 
Krystian Trzeciak i Kacper Pel-
czarski o odegranie sygnałów: 
jeleń na rozkładzie, dzik na roz-
kładzie i lis na rozkładzie. Sygna-
liści odegrali również sygnał Darz 
Bór i podziękowanie nagance  
i psom. 

Adam Piotrowski

Iwona Redo przyjmuje gratulacje za tytuł Króla Polowania 
Hubertowskiego
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Szukali swojej drogi zawodowej
Od kilku już lat w miesiącu 

październiku obchodzony jest 
Ogólnopolski Tydzień Kariery. 
Jego celem jest propagowanie 
świadomych wyborów eduka-
cyjnych oraz zachęcenie do pla-
nowania kariery zawodowej. W 
bieżącym roku w ramach OTK w 
Młodzieżowym Centrum Kariery 
w Sulęcinie doradca zawodowy 
przeprowadził m.in. warsztaty 
dla uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Sulęcinie pod nazwą 
„Mój potencjał – pierwszy krok 
do kariery”. 

Warsztaty skierowane były 
przede wszystkim do osób mło-
dych, które stoją przed poważ-
nymi decyzjami dotyczącymi 
swojej przyszłości zawodowej, 
a także do wszystkich, którzy 
pragną przyjrzeć się swoim do-
tychczasowym dokonaniom 
edukacyjnym i ponownie wy-
brać właściwą dla siebie ścieżkę 

zawodową. Zajęcia odbywały 
się w siedzibie MCK – w Domu 
Joannitów przy ul. Młynarskiej 1. 
W ramach zajęć przeprowadzo-
ne byłe liczne gry i zabawy oraz 
testy psychologiczne. Młodzież 
cofała się we wspomnieniach 
do lat dzieciństwa, aby zwery-
fikować swoje plany i  marzenia 
zawodowe. Dodatkowo każdy 
wypełnił ankietę „Kim jestem w 

SULĘCIN

2030 roku?”, którą uczniowie za-
brali ze sobą, aby w przyszłości 
móc wrócić do tych wydarzeń 
i zweryfikować, jak potoczyło 
się ich życie. Zajęcia przeprowa-
dzone były w bardzo atrakcyjnej 
formie pracy grupowej. Dodat-
kowym atutem warsztatów była 
integracja młodzieży. 

Patrycja Wojda-Dziedzic

Pora jesienno-zimowa to trud-
ny okres dla uczestników ruchu 
drogowego, zarówno pieszych, 
jak i kierowców. Szybciej zapada-
jący zmrok, mgła i deszcz wpły-
wają niekorzystnie na komfort i 
bezpieczeństwo podróżowania. 
Również nieoświetlone drogi, 
brak wyznaczonych miejsc do 
bezpiecznego poruszania się 
pieszych po drodze oraz nie-

WIDOCZNY znaczy BEZPIECZNY… 
…to kolejna akcja firmy Maszoński Logistic. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi tych 
wszystkich, którzy poruszają się po drogach, zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz promo-
wanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

właściwy sposób korzystania z 
dróg przez tych użytkowników 
sprawia, że wzrasta liczba wy-
padków drogowych z ich udzia-
łem. W dodatku nie zdają sobie 
sprawy, że bez odpowiedniego 
wyposażenia w element odbla-
skowy są mało widoczni na dro-
dze. Kierowca dostrzega dopiero 
pieszego w momencie, gdy jest 
w zasięgu jego świateł. Bardzo 

często jest już za późno i nawet 
natychmiastowa reakcja kierow-
cy nie uratuje mu życia.

- Podczas jazdy, kiedy kierowca 
jedzie drogą oświetloną wyłącz-
nie reflektorami własnego auta, 
widzi pieszego lub rowerzystę z 
odległości około 30 metrów. Wi-
doczność zmniejsza się jeszcze 
bardziej, kiedy pada deszcz, a od 
mokrej jezdni odbijają się światła 

innych samochodów, które ośle-
piają kierowcę. Wtedy widoczność 
zmniejsza się do 10-15 metrów. Je-
śli jednak jedzie z prędkością prze-
kraczającą 80-90 km/h, to naj-
częściej nie ma żadnych szans na 
uniknięcie potrącenia, ponieważ 
sam porusza się z szybkością oko-
ło 25m/s – wyjaśnia Alina Słonik, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej w Sulęcinie. Jeśli jed-
nak pieszy wyposażony jest w 
element odblaskowy odbijający 
światła samochodu, kierowca 

spostrzeże go już z odległości 
130 – 150 metrów, czyli o około 
5 razy szybciej!

- W związku z podjętą inicja-
tywą zakupiliśmy kamizelki od-
blaskowe, które będą wręczane 
przez kierowników działów firmy. 
Otrzyma je każdy pieszy poru-
szający się po zmroku na drodze 
poza obszarem zabudowanym 
bez elementów odblaskowych – 
tłumaczy Monika Lemieszek 
odpowiedzialna za marketing w 
Maszoński Logistic.                  (BD)

,, Kresy w piosence, wierszu i wspomnieniach”
SULĘCIN

25 października 2017 roku w 
Sulęcińskim Ośrodku Kultury 
odbył się Jubileusz 20-lecia Sto-
warzyszenia Kresowian im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie. Uroczystość 
otworzyło wzruszające przemó-
wienie prezesa Stowarzyszenia- 
Stanisława Czaka. Niesamowi-
tą atmosferę zapewnił występ 
lokalnego chóru Biały Orzeł, a w 
głęboką zadumę wprowadziły 
patriotyczne i kresowe wiersze, 
recytowane przez uczniów sulę-
cińskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza: 
Olę Maziarską, Mikołaja Ko-
nopko oraz Patrycja Taraszkie-
wicz. Nie zabrakło także wspo-
mnień Tadeusza Rzeszutka. 

Spotkanie zorganizował Sulę-

ciński Ośrodek Kultury, Stowa-
rzyszenie Kresowian im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie wraz z sulę-
cińskimi szkołami. Na Jubileuszu 
pojawili się i starsi i młodsi. Mło-
dzież miała okazję poznać bliżej 
historię Polski, nie z podręcz-
ników, lecz z emocjonujących 

opowieści ludzi, którzy przeżyli 
te ciężkie, wojenne czasy. To do-
brze, że w czasach telefonów i 
internetu nastolatkowie z chęcią 
chcą poznawać bliżej przeszłość 
swojego kraju. 

Tekst i foto. Paulina Kaszuba
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XIX Memoriał im. Stanisława Ożoga 
SULĘCIN

W XIX Memoriale im. Stani-
sława Ożoga, który odbył się 28 
października w Sulęcinie, wzięło 
udział 136 zawodników z wo-
jewództwa lubuskiego i innych 
województw. Przed otwarciem 
memoriału burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart razem z dele-
gacją samorządową i Krystyną 
Ożóg, żoną olimpijczyka, złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze 
na grobie śp. Stanisława Ożoga.

Memoriał poprzedziły biegi na 
dystansie 200, 300 i 600 metrów, 
rozegrane między przedszko-
lakami, uczennicami i uczniami 
szkół podstawowych i szkół śred-
nich.

Bieg memoriałowy na dystan-
sie 10 kilometrów miał miejsce 
na trasie ustalonej przez organi-
zatorów. Po zakończonym biegu, 
każdy z uczestników otrzymał 
medal pamiątkowy. Organizato-
rzy zapewnili również zawodni-
kom owoce, ciepły posiłek, na-
poje oraz słodkie wypieki. 

Organizatorem memoria-
łu był Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Po-
stomia” Sulęcin-Kołczyn oraz 
Urząd Miejski w Sulęcinie i Sulę-
ciński Ośrodek Kultury.

Mistrzami Sulęcina w XIX 
Memoriale im. Stanisawa Ożo-
ga zostali:
W kategorii pań -  Iwona Sob-
czak z Sulęcina, a w kategorii pa-
nów Dominik Kryca z Wędrzyna.
W klasyfikacji generalnej - kate-
goria panie /10 km/:
I miejsce zajęła Karolina Bilawa z 
Przemętu /czas 00.41.46 sek./,
II miejsce  Katarzyna Kaczmarek 
z Zielonej Góry  /czas 00.47.21 

sek./,
III miejsce  Lucyna Poznańska z 
Kołczyna /czas 00.48.40 sek./.
W klasyfikacji generalnej - kate-
goria panowie /10 km/:
I miejsce zajął Marcin Zagórny z 
Radnicy /czas 00.36.35 sek./,
II miejsce  Sebastian Sobczak  z 
Nowej Soli /czas 00.36.45 sek./,
III miejsce Edwin Kuszczyk z Mię-
dzyrzecza /czas 00.38.01 sek./

Podajemy trzy pierwsze 
miejsca w biegach dzieci i mło-
dzieży:
Przedszkolaki – dziewczęta:
miejsce I – Nela Dziadas
miejsce II – Klara Kępka
miejsce III – Olga Ścieszka
Przedszkolaki – chłopcy:
miejsce I – Karol Kośka
miejsce II – Igor Liana
miejsce III – Kacper Gudacz
Najmłodszy zawodnik biegu – 
Dominik Myszczak (2014)
Klasa I – dziewczęta:
miejsce I – Marlena Grobelna (SP 
Kołczyn)
Klasa I – chłopcy:
miejsce I – Mikołaj Libański (SP 
Wędrzyn)
miejsce II – Piotr Pater
miejsce III – Krzysztof Kisielewicz
Klasa II – dziewczęta:
miejsce I – Amelia Smolarczyk
miejsce II – Zuzanna Kowalska 
(SP Trzemeszno)
miejsce III – Patrycja Jeżowska 
Klasa II – chłopcy:
miejsce I – Franciszek Dziadas 
(SP Sulęcin)
miejsce II – Wojciech Kowalew
miejsce III – Jan Lewandowski 
(SP Sulęcin)
Klasa III – dziewczęta:
miejsce I – Oliwia Podburaczyń-

ska (SP Sulęcin)
miejsce II – Kaja Leszkiewicz
miejsce III – Weronika Pawłowska
Klasa III – chłopcy:
miejsce I – Gabriel Farbotko (SP 
Trzemeszno)
miejsce II – Jan Małek (SP Wę-
drzyn)
miejsce III – Szymon Szreder (SP 
Trzemeszno)
Klasa IV – dziewczęta:
miejsce I – Wiktoria Smolarczyk
miejsce II – Wioleta Grecz (SP 
Trzemeszno)
miejsce III – Nicola Sosik (SP Wę-
drzyn)
Klasa IV – chłopcy :
miejsce I – Piotr Glapa
miejsce II – Michał Pakulski
miejsce III – Sebastian Bień
Klasa V- dziewczęta:
miejsce I – Lena Łukaszkiewicz
miejsce II – Jesika Łukacz (SP Su-
lęcin)
miejsce III – Patrycja Gap
Klasa V – chłopcy:
miejsce I – Maciej Poznański (SP 
Kołczyn)
miejsce II – Michał Kowalczyk (SP 
Sulęcin)
miejsce III – Michał Cychowski
Klasa VI – dziewczęta:
miejsce I – Agnieszka Nowak
miejsce II – Maja Smolarczyk
miejsce III – Zuzanna Ścieszka
Klasa VI – chłopcy:
miejsce I – Kacper Czarnecki
miejsce II – Michał Dąbrowski (SP 
Trzemeszno)
miejsce III – Kamil Melanowicz 
(SP Trzemeszno)
Klasa VII – dziewczęta:
miejsce I – Nikola Szokalska
miejsce II – Martyna Bajan
miejsce III – Marlena Gołdon

Klasa VII – chłopcy:
miejsce I – Michał Wit
miejsce II – Jakub Janiszyn
miejsce III – Jan Farbotko (SP 
Trzemeszno)
Klasa II i III gimnazjum – dziew-
częta:
miejsce I – Gabriela Góra
miejsce II – Magdalena Cerbin 

miejsce III – Nikola Sobczak
Klasa II i III gimnazjum – chłop-
cy:
miejsce I – Kacper Łazarczyk
miejsce II – Jan Ancuta
miejsce III – Dawid Nowak.

Tekst i foto. Maciek Barden
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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.

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

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

Dzieje się w Grochowie! 
SULĘCIN / GROCHOWO

W Grochowie powstało boisko 
do piłki plażowej. Środki finan-
sowe na przeprowadzenie za-
dania zostały przekazane przez 
Stowarzyszenie Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Gru-
pa Działania w Sulęcinie, dzięki 
wnioskowi o dotację złożonemu 
przez grupę mieszkańców CzirLI-
DERKI za pośrednictwem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grocho-
wie. Projekt był finansowany ze 
środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach Pro-
gramu Działaj Lokalnie. W zakre-
sie projektu, obok profesjonalnie 
przygotowanego boiska, zorga-
nizowany został I Turnieju Piłki 
Plażowej, w którym udział wzięły 
drużyny z Grochowa, Trzemesz-
na, Wielowsi i Zarzynia. Uczestni-
cy otrzymali atrakcyjne nagrody, 
a impreza sportowa zakończyła 
się wspólnym grillowaniem i za-
bawą pod chmurką. Zapraszamy 
do kolejnego turnieju już w przy-
szłym roku!

26 października br. sołtys 
Grochowa oraz opiekun świetli-
cy środowiskowej, przy wspar-
ciu części mieszkańców wsi oraz 
członków rady sołeckiej, zorgani-
zowali kolejny już Dzień Seniora 
i 50+. Dzieci z naszej miejscowo-
ści zaprezentowały ciekawy wy-
stęp artystyczny, który zapewnił 
wysoką frekwencję uczestników. 
Program obejmował także licz-
ne konkursy i gry dla seniorów 
z nagrodami oraz poczęstunek 

i zabawę taneczną przy muzyce 
mechanicznej. Dziękujemy za 
waszą obecność. Zapraszamy za 
rok oraz na inne uroczystości, 

które będą organizowane w na-
szej miejscowości.

DŻ.
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LISTOPAD
13.11-19.11 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej
20.11-26.11 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3a
27.11-03.12 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa

GRUDZIEŃ
04.12-10.12 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej
11.12-17.12 -  Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16

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:

Autobus nie dojechał...
SULĘCIN 

1 listopada gmina, jak przez ostatnich kilka lat, 
zapewniła transport publiczny na cmentarz. 
Autobus miał się zatrzymywać m.in. na ul. Ku-
pieckiej, przy sklepie Inter Marche. Okazało się 
jednak, że kursy były „dziurawe”. – Od 12.20 cze-
kałem na umówionym miejscu przy ul. Kupieckiej 
razem z kilkunastoma innymi osobami i auto-
bus nie przyjechał – mówi wzburzony Jan Pa-
stusiak. Autobus miał być o 12.30. – W końcu 
wszyscy mimo bardzo niesprzyjającej aury pieszo 
poszli na cmentarz – dodaje. O sprawę zapytali-
śmy Roberta Komorowskiego, odpowiedzial-
nego w gminie za transport na cmentarz pod-
czas Wszystkich Świętych. – Nikt do gminy nie 
zgłaszał problemów z dojazdem autobusów, ani 
mieszkańcy, ani operator – firma PKS z Sulęcina. 
Ciężko mi się odnieść do sprawy. Może autobus 
już był przepełniony – zastanawia się R. Komo-
rowski. – Cieszę się, że gmina zapewnia transport 
na cmentarz, dla osób starszych to duże udogod-
nienie, ale jeżeli już jest coś takiego, to wypada-
łoby, żeby autobus zajeżdżał wszędzie – mówi J. 
Pastusiak.                           (Red.)

Jesteśmy Cyfrowobezpieczni
SULĘCIN 

Zespół Szkół Licealnych i Za-
wodowych im. Unii Europej-
skiej w Sulęcinie w roku szkol-
nym 2017/2018 przystąpił do 
Projektu Cyfrowobezpieczni.
pl – Bezpieczna Szkoła Cyfro-
wa. Fundamentem cyfrowego 
bezpieczeństwa w szkołach jest 
wiedza i  świadomość uczniów, 
a przede wszystkim nauczycieli 
i  rodziców na temat możliwych 
zagrożeń oraz ryzyka związa-
nego z  korzystaniem z  Inter-
netu i  nowoczesnych narzę-
dzi cyfrowych. Dlatego, mając 
świadomość, iż projekt Cyfro-
wobezpieczni.pl – Bezpieczna 
Szkoła Cyfrowa powstał po to, 
by skutecznie odpowiedzieć na 
problemy i  wyzwania związane 
z  bezpiecznym korzystaniem 
z  zasobów cyberprzestrzeni 
w polskich szkołach, nasza szko-
ła włączyła się w jego realizację. 
Dnia 09.10.2017r. gościliśmy 
edukatora projektu Cyfrowo-
bezpieczni.pl, panią Elżbietą 
Węgrzynowicz, która zaprezen-
towała wykład  połączony z pre-
zentacją filmów dotyczących 
cyberprzemocy. Poprowadziła 
także warsztaty z młodzieżą i 
spotkała się z dyrekcją, wycho-
wawcami i nauczycielami, przy-
bliżając różne aspekty założeń 
projektu. 

Realizując jego założenia wie-
my, że należy podjąć aktywność 

wszystkich podmiotów szkoły 
w  sferze profilaktyki i  zachęca-
nia uczniów do odpowiedzial-
nych zachowań w  Sieci. Będąc 
beneficjentem projektu otrzy-
mamy systemowe rozwiązania, 
które pozwolą nam lepiej wyko-
rzystywać narzędzia cyfrowe dla 
wspierania rozwoju uczniów, 
przy jednoczesnym zapewnie-
niu młodzieży bezpieczeństwa 
i  nauczeniu ich zasad mądre-
go korzystania z  Internetu oraz 
urządzeń cyfrowych.

Umiejętność posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami 
informacyjno – komunikacyj-
nymi to codzienność każdego 
młodego człowieka. Zadaniem 
szkoły i rodziców jest pokazanie 
i nauczenie, krytycznego pod-
chodzenia do internetowych 
źródeł i zasobów informacji, tak, 
aby uchronić przed zagrożenia-
mi związanymi z cyberprzemo-
cą.

Karolina Ignatowicz
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