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UCZTA DLA MELOMANÓW

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

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

SULĘCIN

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

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.

na s. 16
Wake Up & Livecd. 8-10.06.2018
SULĘCIN
więcej na str. 18
W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła

>> cd. na s. 9 grupa młodzieży

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964
tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15
8:00 - 20:00
95 Pon.
755- Sob.
39 15
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca
Zarządzanie WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
– jestem na miejscu, nie
musisz szukać zarządcy
w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Gądków Wielki
działki Lubień i Sulęcin
dom Krzeszyce
domy ul. Wiejska i Sienkiewicza
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka
młyn ul. Młynarska
Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Poznańska
boksy sprzedażne
przy Kupieckiej 4
kompleks handlowy w Sulęcinie
pow. handlowe w nowej
„Mrówce”
stara „Mrówka”
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.lokum.tcn.net.pl
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

minął miesiąc

Dzieci wciąż za mało

Ostrzenie łańcuchów
pilarek spalinowych
i elektrycznych już od 6 zł.
Odbiór w Sulęcinie.
Usługi wykonywania
opierzeń budynków
oraz osobno doginania
blachy opierzeniowej.
Kozia Zagroda Grochowo,
Kontakt Tomasz
531 800 714
Wydzierżawię
wyposażony budynek
mieszkalny o powierzchni
300 m2 w Długoszynie.
W budynku prowadzić
można różnego rodzaju
działalność lub mieszkać.
Kontakt tel. 609 801 851
Do wynajęcia sala na imprezy - urodziny itp. Do 50
osób (możliwość noclegu).
Sprzedam działkę budowlaną
(11 arów) w Sulęcinie przy ul.
Okopowej. Cena 65 tys. zł do
negocjacji.
Tel. 608 275 272

Wykonam warkoczyki,
warkocze dobierane.
Przed komunią jak znalazł
Tel. 886497 764

10 maja 2018

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Rząd robi co może, żeby
wzmocnić dzietność w Polskich rodzinach. Program Rodzina 500 Plus tylko częściowo poprawił sytuację. Dzieci
rodzi się może nieco więcej,
ale to wciąż za mało, by mówić o zastępowalności pokoleń. Dlatego rząd planuje
wprowadzić kolejny program
pn. Mama Plus. Zakłada on
przyznanie mamom czwórki i więcej dzieci minimalnej
emerytury. Dziś to 1029,80
zł brutto. O ile zgadzam się,
że kobietom wychowującym
czwórkę i więcej dzieci coś
takiego się należy, to wątpię,
żeby dzięki temu Polki masowo wzięły się za majstrowanie kolejnych milusińskich.
Dziś urodzenie i wychowanie
min. czwórki dzieci to raczej
świadoma decyzja, a nie liczenie na emeryturę, której
wysokość swoją drogą nie
powala. Ktoś chciałby żyć za
tyle na emeryturze? No ja raczej nie.
Nie wiem czy pomoże też

program Wyprawka Szkolna,
który zakłada dodatek we
wrześniu w wysokości 300 zł
na każde uczące się dziecko.
Dla mnie wygląda to jak kolejny socjalny ochłap. Przy czym
chciałbym niektórym przypomnieć – to nie rząd nam daje
te pieniądze. Rząd tylko dysponuje naszymi pieniędzmi,
które otrzymuje w różnego
rodzaju podatkach wcześniej
przez nas opłaconych.
Jak więc zachęcić Polki by
rodziły więcej dzieci? Brakuje
nadal przede wszystkim żłobków, ale także przedszkoli. Powierzenie dziecka opiekunce
i pójście do pracy może się
nie opłacać, bo po odjęciu
wynagrodzenia opiekunki (na
dziś min. 800-1200 zł) i często
straconego dodatku 500 zł z
programu Rodzina 500 Plus
ze względu na przekroczenie
kryterium dochodowego, zostaje niewiele i pracować się
nie opłaca.
Niektóre Polki nie widzą
jednak siebie siedzących
z dziećmi w domu - bardziej
spełniają się zawodowo lub
w inny sposób. Na nie żadne,
nawet najwspanialsze i najbogatsze programy rządowe
nie zadziałają. Jak mają dzieci,
to maksymalnie jedno, bardzo rzadko dwoje. Co zrobić
żeby to zmienić? Chyba nikt
nie będzie w stanie znaleźć
sposobu. Taka już nasza mentalność i kultura. W wielu kra-

jach, nawet tych bogatych
(np. w USA), nie ma żadnych
programów pomocowo-socjalnych na rzecz rodzenia
dzieci, urlop macierzyński
jest znacznie krótszy, a maluchów w rodzinach nie brakuje. My pod tym względem
nie różnimy się od krajów Europy Zachodniej. Mało dzieci
równa się wygoda. Jak ktoś
ma trójkę lub więcej, w niektórych kręgach może być
uważany za dziwaka.
Rąk do pracy już brakuje na
każdym kroku, a będzie coraz
gorzej, bo kolejne duże roczniki odchodzą na zasłużoną
emeryturę. Jedyne rozwiązanie to wpuszczać do kraju coraz więcej pracowników zza
wschodniej granicy. Trzeba
chyba też pomyśleć o tym,
by ułatwić im pozostanie
u nas na stałe, by nie tylko
pracowali, ale żeby tu ściągnęli swoje rodziny, żyli i wydawali zarobione pieniądze.
Na drodze, niestety nadal
stoją jednak trudne przepisy.
Na decyzje wydawane przez
urzędy wojewódzkie trzeba
czekać w nieskończoność.
Procedury przyprawiają pracodawców o ból głowy. Statystyki są jednak nieubłagane. Żeby nasza gospodarka
nadal się rozwijała, sąsiadów
z obcych krajów będziemy
musieli mieć coraz więcej.

Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514
Druk: Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 9.400 egz.; Kolportaż: Agencja Reklamy PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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POD PATRONATEM PRZEKROJU

Dzień Ziemi w Celowym Związku Gmin CZG-12
21 kwietnia na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Długoszynie po raz kolejny odbył się „Dzień Ziemi w CZG-12”.
Impreza miała na celu przybliżenie mieszkańcom 15 gmin członkowskich Związku sposobu gospodarowania odpadami zebranymi selektywnie i odpadami komunalnymi w zakładzie, przypomnienie zasad selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych i zasad Kultury Segregacji.
Po raz drugi zaprosiliśmy
mieszkańców gmin członkowskich Związku do odwiedzenia
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Przybyłe na teren Zakładu osoby
miały możliwość zapoznania się
z procesem doczyszczania odpadów na linii sortowniczej, ich
przygotowaniem do recyklingu i
korzyściach wynikających z założenia własnego kompostownika.
Dla dzieci zorganizowane zostały
warsztaty ozdabiania toreb bawełnianych, eko-instrumentów,
malowania osłonek na doniczki
wykonanych ze zużytych butelek
PET oraz warsztaty malowania
Planety Ziemi na wielkich kulach
wykonanych ze starych gazet.
Do aktywnego spędzenia czasu
podczas imprezy zachęcali animatorzy z Akademii Piłkarskiej

BOSKO. Dzięki obecności Powiatowej Komendy Policji z Sulęcina
dzieci miały okazję przejść tor
między pachołkami w nietypowych okularach - alkogoglach, a
reprezentacja Powiatowej Straży

Pożarnej z Sulęcina uczyła w jaki
sposób udzielać pierwszej pomocy i prezentowała sprzęt do
ratowania ludzi z wypadków samochodowych. W ramach akcji
ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI

>> cd. na s. 7

NAPRAWA ROWERÓW

Doradca Klienta:

Już wkrótce będzie możliwość
podłączenia się w Sulęcinie do
ultraszybkiego, światłowodowego
Internetu.
W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,
pok. 1 zbierane są deklaracje
zainteresowanych osób.

przekazaliśmy mieszkańcom ok.
70 sadzonek kwiatów w zamian
za oddane surowce i odpady do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długoszynie.

Organizowany w CZG-12
Dzień Ziemi był także dobrą okazją, aby kolejny raz przypomnieć
o konieczności segregacji odpadów w naszych gospodarstwach
domowych. Już za 2 lata gminy
będą miały obowiązek osiągnięcia 50-procentowego poziomu
recyklingu odpadów komunalnych i nie uda się tych poziomów
uzyskać bez segregacji odpadów
w naszych gospodarstwach domowych. Pamiętajmy, że PRZETWORZENIE MA ZNACZENIE !
Dzięki wsparciu Porozumieniu
REKARTON każdy odwiedzający CZG-12 otrzymał wodę w
wygodnym opakowaniu, znanym nam z pakowania mleka i
soków, tzw. tetrapaku - jest to
opakowanie wygodne i w 100%

„SZPRYCH”
Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

tel. 885 503 977

tel. 601 71 55 44
email: stolpol@wp.pl
www.stolpol.net.pl
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Plac Sulęciński w partnerskim mieście Beeskow
Współpraca pomiędzy Sulęcinem, a miastem Beeskow w Niemczech sięga przełomu lat 1970-1980. Oficjalna deklaracja nawiązania wzajemnych stosunków partnerskich nastąpiła 11 kwietnia 1997 roku.
Na jej podstawie w dniu 3 maja
2002 roku została podpisana
oficjalna umowa o partnerskiej
współpracy. Do dzisiaj opera się
ona na ścisłym porozumieniu
szkół, klubów sportowych, kół
wędkarskich oraz ochotniczych
straży pożarnych.
Umowa popiera ideę integracji
europejskiej i woli mieszkańców
Sulęcina i Beeskow do współżycia w przyjaźni i pokoju. Samorządowcy obu miast i gmin
uczestniczą w konsultacjach i
współpracują w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina.
Wyrazem wielkiego szacunku
do siebie Rada Miasta Beeskow
w dniu 5 maja 2018 roku nadała nowemu terenowi w obrębie
miasta Beeskow nazwę Suleciner
Platz – Plac Sulęciński.
W uroczystym otwarciu no-

wego placu oraz odsłonięciu kamienia upamiętniającego wydarzenie, w imieniu mieszkańców
Miasta i Gminy Sulęcin uczestniczył burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart, przewodniczący Rady
Miejskiej Beeskow Siegfred
Busse oraz burmistrz Beeskow
Frank Steffen.
Samorządowcy spotkali się
również z mieszkańcami miasta Beeskow, lampką szampana
uczcili otwarcie, uczestniczyli w
rozmowach i wspólnym pikniku
przygotowanym przez organizatorów uroczystości.
Obok kamienia upamiętniającego Plac Sulęciński nasadzone
zostało drzewo, które od dzisiaj
podobnie jak Plac Sulęciński będzie symbolem obu miast.
Zdjęcia i tekst: Maciek Barden
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Zapobieganie przez edukację
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
oraz w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Sulęcinie 13 kwietnia odbyły się
eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”.
W turnieju wzięło udział 31
uczniów szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych i szkół średnich z gminy: Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk, Sulęcin oraz Torzym.
W pierwszej części turnieju
odbył się test pisemny z zakresu
wiedzy o pożarnictwie, który wyłonił, z każdej grupy po 5 uczestników, którzy przeszli do drugiego etapu ustnego.

W kwalifikacji ogólnej zwycięzcami eliminacji powiatowych zostali.
W kategorii szkoły podstawowe:
1. Natalia Tymczyn – Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków
w Trzemesznie,
2. Marcel Blatkiewicz – Zespół
Szkół Samorządowych w Krzeszycach,
3. Daniel Polewski – Zespół Szkół
w Słońsku.
W kategorii klasy gimnazjalne:
1. Michał Krzemiński z Sulęcina,
2. Wiktoria Tymczyn z Trzemeszna,
3. Oliwia Morzyk z Lubniewic.
W kategorii szkoły średnie:
1. Krystian Cichocki z I Liceum

Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Sulęcinie,
2. Agata Łętowska z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Sulęcinie,
3. Natalia Góreńczyk z Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
W eliminacjach wojewódzkich
Gminę Sulęcin będą reprezentowali uczniowie: Natalia Tymczyn, Wiktoria Tymczyn i Michał Krzemiński.
W przerwie pomiędzy etapami
turnieju, uczniowie uczestniczyli
w pokazie sprzętu strażackiego i
symulowanej akcji ratowniczej z
udziałem strażaków PSP w Sulęcinie.
Tekst i foto. Maciek Barden

Gala teatralna w SOK
9 maja w Sali Konferencyjnej
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
odbyła się Lubuska Gala Teatralna. Przegląd ten jest częścią
Programu Promocji Twórczości
Dzieci i Młodzieży PRO ARTE
2018 realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne
Centrum Animacji Kultury, natomiast realizatorem gali jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
Lubuska Gala Teatralna jest
przedsięwzięciem, które odbywa
się w dwóch kategoriach wiekowych:
Scena Dziecięca (zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych – klasy I – VI) oraz Scena
Młodzieżowa (zespoły złożone z
uczniów VII klas szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjum)
W inscenizacji dziecięcej zaprezentowały się:
– teatr Gminnego Ośrodka
Kultury „Pod Morwą” z Lubniewic
pod kierownictwem artystycz-

!!

!
N
O

nym pani Aleksandry Góreckiej,
w spektaklu „W świecie zabawek”.
– teatr „Ba-Jaga” Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury pod kierownictwem artystycznym pani Teresy
Masztalerz, w spektaklu „Wiosenna przygoda”.
W inscenizacji młodzieżowej
wystąpił:
– teatr Gminnego Ośrodka
Kultury „Pod Morwą” z Lubniewic
pod kierownictwem artystycz-

nym pani Aleksandry Góreckiej,
w spektaklu „Pełna strzykawka”.
Wszystkie trzy otrzymały nominację do udziału w finale
wojewódzkim – taką decyzję
podjęło jury w składzie: Weronika Osowiec z Regionalnego
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Jacek Filipek –
Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka
Kultury.
Źródło: SOK Sulęcin

ÓR

(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13

D

Y
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Nabór wniosków o dotację
w „Działaj Lokalnie X” w 2018 r.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnioski można składać od 30 kwietnia
do 30 maja 2018 r., do godziny 23:59.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA
POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.
dzialajlokalnie.pl oraz na www.kst-lgd.pl.
GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Sulęcin, Torzym, Ośno Lubuskie, Krzeszyce, Lubiszyn,
Bogdaniec, Kłodawa, Santok, Deszczno, Lubniewice.
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w
maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.
PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 30 950,00 zł. Pula może ulec zmianie.
WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną [np.
fundacje, stowarzyszenia], grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży
organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja
kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne,
występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Dzień Ziemi w Celowym Związku
Gmin CZG-12
>> cd. ze s. 3
nadające się do recyklingu! Dzięki uprzejmości firmy IMP POLOWAT Sp. z o.o. otrzymaliśmy filmy edukacyjne o przetwarzaniu
butelek plastikowych typu PET.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia przyczynili się
do zmniejszenia swego wpływu na środowisko wybierając
autobus lub wspólny przyjazd
(np. z sąsiadem). Dzień Ziemi
w CZG-12 odbył się także dzięki wsparciu firm i instytucji,
którzy zapewnili stoiska informacyjne, atrakcje i zapoznali z
zasadami bezpieczeństwa: Komendy Powiatowej Policji z Sulęcina, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej z
Sulęcina, Parafialnej Akademii
Piłkarskiej BOSKO, Polskiemu
Związkowi Działkowców z Go-

rzowa Wlkp., Porozumieniu
REKARTON, IMP Polowat Sp. z
o.o.
Wszystkim obecnym tego dnia
dziękujemy za przybycie i mamy
nadzieję, że w kolejnym roku będzie jeszcze więcej osób zainteresowanych zapoznaniem się z
procesem przetwarzania odpadów!
Katarzyna Radej

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a
maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed złożeniem wniosku można go
skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 14 do 29 maja br.
Koordynator Programu:
Natalia Szczepańska - Zych
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
Ul. Lipowa 20 D, 69-200 Sulęcin
Tel. 95 755 44 22, 510 226 890
e-mail: rodzinnyraj@gmail.com

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Wizażystka i stylistka paznokci
Joanna Sobiecka
Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie
rzęs, stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure

Nowa lokalizacja!
Arcydzieła wśród łazienek!

SULĘCIN

Kościół
Św. Henryka

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

r

ate
Pl

Tel. 515 285 513

tel. 724
191 561
394
533 069

P o n . 9 00 - 1 5 00, w t - p t 1 0 00 - 1 8 00
s o b . 9 00 - 1 5 00

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

Wszyscy potrzebujemy ciepła…
i oszczędności!
Każdy dom wymaga ogrzewania,
a wybór paliwa wykorzystywanego do
tych celów jest jedną z trudniejszych
decyzji. Często korzystamy z raz
wybranego paliwa, nie myśląc o jego
zmianie choć dostępność różnych
rodzajów jest duża. Pytanie, czy
wiemy o nich wszystko, co pozwoli
nam podjąć najwłaściwszą decyzję.
Jednym z kryteriów, które
powinniśmy wziąć pod uwagę,
rozważając
sposób
ogrzewania
domu, jest komfort obsługi urządzeń
grzewczych – niektóre wystarczy
włączyć i można zapomnieć o ich
dalszej kontroli, inne będą wymagały
regularnego, ręcznego uzupełniania
paliwa. Kiedy dokonujemy wyboru
nośnika energii powinniśmy również
zwrócić uwagę na jego wpływ na
środowisko.
Z taką wiedzą związany jest
oczywiście zysk – choć może
w przypadku gazu ziemnego lepszym
słowem jest „oszczędność”.
WSZYSCY POTRZEBUJEMY
OSZCZĘDNOŚCI
W przypadku gazu ziemnego
możemy mówić aż o poczwórnej
oszczędności. Gdy wybierzemy gaz
ziemny jako paliwo, oszczędzimy
sobie nie tylko niepotrzebnych
i nagłych wydatków, lecz również
czasu
i
wysiłku
związanych
z obsługą ogrzewania (o czym często
zapominamy w kalkulacjach).
Kolejny bardzo ważnym aspektem
jest fakt, że oszczędzamy środowisko,
w którym żyjemy (bo gaz ziemny jest
jednym z najbardziej ekologicznych
paliw), jak również oszczędzimy
sobie i swojej rodzinie kłopotów
związanych z obsługą innych paliw
i systemów ogrzewania, które je
wykorzystują.
GAZ ZIEMNY – GENERATOR
OSZCZĘDNOŚCI
W obiegowej opinii gaz ziemny
kosztuje dużo. To w większości
przypadków
nieprawda.
Na
wyliczenia kosztów mają wpływ
oczywiste
czynniki,
m.in.
powierzchnia, liczba osób, stan
techniczny budynku, ale także wiele
innych, związanych na przykład
z bezproblemową obsługą systemu
grzewczego. Dlatego przy szacowaniu
indywidualnych kosztów gazu należy
brać pod uwagę więcej czynników

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

do ogrzewania choćby drewnem,
możemy sobie „zaprogramować”. Na
przykład ustawić niską temperaturę
wtedy, kiedy nas nie ma w domu,
a przyjemne ciepło na kilkanaście
minut przed powrotem do domu
z pracy czy ze szkoły. Możemy to
zrobić zdalnie, przez Internet – i już
nie musimy się bać, że po powrocie z
ferii zimowych zastaniemy popękane
rury – bo naszą instalację możemy
ustawić na zapobieganie wymrożeniu
domu. To są bardzo ważne, a często
niedoceniane oszczędności.
Wygoda korzystania z gazu
ziemnego jest niezaprzeczalna.
Nie trzeba szacować jego zużycia,
nie trzeba go zamawiać na zapas,
nie można go kupić za dużo ani za
mało. Na dodatek można wygodnie
rozplanować płatności!
GAZ ZIEMNY –
OSZCZĘDZENIE SOBIE
KŁOPOTÓW
Gaz ziemny jest bezpieczny
w obsłudze. I nie chodzi tu
o czynnik ludzki – bo większość
pieców gazowych jest praktycznie
bezobsługowa. Chodzi o urządzenia,
które do właściwego funkcjonowania
wymagają niedrogiego, krótkiego
przeglądu raz na rok. I to głównie
po to, by oczyszczone pracowały
wydajniej i dłużej dostarczały ciepło

bez dodatkowych kosztów.
Gaz ziemny to także bezpieczeństwo
dostaw. Zwłaszcza w EWE, które
posiada najnowocześniejszą i jedną
z najbardziej niezawodnych sieci
gazowych. Monitorowany przez
Urząd Regulacji Energetyki tzw.
średni czas przerwy w dostawie
na jednego klienta był w sieci
EWE blisko 10-krotnie krótszy niż
u innych dostawców!
GAZ ZIEMNY – SPOSÓB
NA OSZCZĘDZANIE
ŚRODOWISKA
Przejście na ogrzewanie gazowe
to jedna z najbardziej efektywnych
metod
ograniczania
emisji
zanieczyszczeń
powietrza.
Gaz
ziemny składa się przede wszystkim
z metanu, który w trakcie spalania
nie obciąża środowiska. Nie zawiera
siarki ani metali ciężkich i emituje
do atmosfery 30% mniej dwutlenku
węgla niż ropa i 50% mniej niż
węgiel! To niezwykle istotne
w czasach, gdy jako społeczeństwo
jesteśmy zmuszeni podjąć walkę ze
smogiem.
Gaz ziemny nie generuje popiołu
ani pyłu, nie wytwarza sadzy, którą
trzeba usuwać. Wszystko to składa
się na kolejne oszczędności, które
wykazują wyższość gazu ziemnego
nad innymi paliwami grzewczymi.

niż tylko cena jednostkowa. Tym
bardziej, że ceny ekogroszku i węgla
rosną – za to ceny gazu ziemnego
w ostatnich 3 latach zostały obniżone
łącznie aż o około 16%!
Na
gazie
ziemnym
można
łatwo zaoszczędzić – wystarczy
nie przegrzewać, tylko ustawić
odpowiednią
temperaturę
na
termostacie (w każdym z pomieszczeń
z osobna!) oraz regularnie (raz
w roku) serwisować system grzewczy.
Taka zadbana instalacja będzie nam
służyć praktycznie bezobsługowo
przez lata!
GAZ ZIEMNY –
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I
WYSIŁKU
Gaz ziemny jest stworzony do
oszczędzania – i to oszczędzania
wygodnego, które nie zabiera
naszego cennego czasu i nie
wymaga wysiłku. Wynika to z tego,
że jego zużycie, w przeciwieństwie

EWE to działający od ponad 19 lat w Polsce niezależny dostawca
gazu, posiadający aż 1659 km własnych sieci gazowych. Dostarcza
gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49 gminach
na terenie 6 województw. Wszystkie informacje dotyczące
korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.
ewe.pl i pod numerem infolinii 801 100 800.
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227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
W sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury z udziałem pocztów sztandarowych, odbyła się akademia poświęcona 227 rocznicy
uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy i władze
Miasta i Gminy Sulęcin, proboszcz Parafii Sulęcin ks.
Piotr Mazurek oraz zaproszeni goście z partnerskiego miasta Friedland z Burmistrzem Thomasem Häle.
W trakcie uroczystości wręczono odznaki za Wybitne Zasługi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
które otrzymali: Maria Jenerałek oraz Mirosława
Maszońska, a za Zasługi Emilia Sancewicz-Hurko i
Marian Seifert.
W części artystycznej wystąpił chór Biały Orzeł oraz
Julia Makowiecka, Maksymilian Wójcik i Maciek
Barden w autorskiej pieni poświęconej „Konstytucji
Rzeczpospolitej”.
W inscenizacji „Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany”
zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna i Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego, a w polskich tańcach ludowych wystąpiły
przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika oraz z Przedszkola nr 2 im. Małego Odkrywcy z
Sulęcina.
Tekst i foto. Maciek Barden

Uczniowie z Sulęcina
poznają żydowską
historię swojego miasta
W dniach 10 kwietnia – 17 czerwca 2018 r.
uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
odbędą warsztaty i przygotują projekt w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu. Warsztaty
odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w 327 szkołach w ponad 215 miejscowościach całej Polski.
Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008
roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów
na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce
oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz
do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie
szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.
Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją
żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum
przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Sulęcina.
Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta
podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2019 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.
Źródło: Julia Machnowska
Koordynatorka programu Szkoła Dialogu
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Wyborowe zmagania
W niedzielę, 29 kwietnia, na Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie, zakończyła się tygodniowa
rywalizacja o miano najlepszego strzelca w kategorii wojskowej i cywilnej podczas zawodów w strzelaniu
długodystansowym.
Wyjątkowa edycja
Każda wydanie zawodów Longshot
jest inne. Co jest charakterystyczne dla
XI edycji? To przede wszystkim formuła
łącząca dwa oddzielne do tej pory wydarzenia. Zawody strzelców wyborowych
oraz cywilne zawody „strzelców długodystansowych”. Pierwsze trzy dni zawodów
Longshot przeznaczone były dla wojskowych, którzy poddani zostali próbie
taktyczno-strzeleckiej, ponieważ strzelec
wyborowy to przede wszystkim żołnierz
działający w trudnych warunkach na
polu walki, z ograniczoną ilością snu przy
dużym wysiłku fizycznym. - Nasze zadania wiążą się z długimi godzinami spędzonymi na obserwowaniu, w ciągłym napięciu, często w warunkach zagrożenia a
zawłaszcza skupieniu na oddaniu celnego
strzału. Tutaj musimy panować nad każdym mięśniem swojego ciała oddechem a
nawet biciem serce. Warunki atmosferyczne wypływają na strzał, ale strzelec musi
potrafić zapanować nad tym, nad sytuacją
w której się znajduje – wyjaśnia dowódca
sekcji strzelców wyborowych 1 batalionu
piechoty zmotoryzowanej Wielkopolskiej
Brygady.
Dlatego też pierwsza cześć zawodów
obejmowała 12-kilometrową pętle taktyczną oraz zadania ogniowe na odległościach od 300 do 1500 metrów z różnego
rodzaju broni.
W weekend, począwszy od piątku 27
kwietnia, na wędrzyńskim poligonie rozległy się strzały oddawane również przez
zawodników cywilnych, którzy w tym

Świerczek.

czasie odbywali treningi przed startowe.
Natomiast w sobotę i niedzielę padły już
punktowane strzały.
Zawody dla ludzi ze strzelecka pasją
- Z roku na roku strzeleckie zawody przyciągają coraz większą liczbę zawodników.
W 2008 startowało 50 uczestników, w tym
roku mamy ponad 600 zawodników z 12
różnych krajów. Świadczy to o prestiżu
tego wydarzenia. Longshot to platforma
łączącą różne grupy: żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb, sportowców i hobbistów, wszystkich których wspólną pasją
jest strzelectwo wyborowe. Dla żołnierzy
II część zawodów to przede wszystkim wymiana doświadczeń, możliwość śledzenia

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Dzień Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka 5 maja na stadionie piłki nożnej w Trzemesznie Lubuskim
odbyły się zawody pożarniczo-sportowe z
udziałem strażaków ochotników partnerskich miast Beeskow i Friedland z Niemiec
oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych
i jednostek OSP z Gminy Sulęcin.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza 4x50 metrów.
W konkurencji ćwiczenia bojowe I miejsce zajęła drużyna OSP Trzemeszno 2,
II miejsce drużyna OSP Trzemeszno1, III
miejsce drużyna z OSP Miechów i IV miejsce drużyna OSP Trzebów.
W konkurencji sztafeta pożarnicza 4x50
metrów I miejsce zajęła drużyna OSP Miechów, II miejsce drużyna OSP Trzemeszno1, III miejsce drużyna OSP Trzemeszno
2 i IV miejsce drużyna OSP Trzebów.
W kwalifikacji generalnej w grupie A
I miejsce zajęła OSP Trzemeszno 1, II
miejsce OSP Miechów, III miejsce Trzemeszno 1 i IV miejsce OSP Trzebów.
W grupie C I miejsce OSP Trzemeszno 1.

W grupie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce zajęła MDP OSP Trzebów oraz
II miejsce MDP OSP Trzemeszno.

najnowszych trendów w rozwoju uzbrojenia, amunicji a także technik strzelania
długodystansowego. Każdy oddany strzał
oraz uczestnictwo w zawodach to doskonała forma sprawdzenia umiejętności
strzelców oraz doskonalenia przez nich
swojego rzemiosła” – wyjaśnia szef szkolenia 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej ppłk Jarosław Mosur.
- Idea zawodów LONGSHOT to stworzenie formuły gdzie wiedza i doświadczenia
wykorzystywane są w sportowej rywalizacji. Sportowej bo nie chodzi tylko o puchar
czy podium, ale przede wszystkim, aby
wynieść jak najwięcej wniosków i doświadczeń od innych zawodników – podkreśla
współorganizator zawodów Zbigniew

Nagrody, upominki, dyplomy oraz puchary wszystkim drużynom wręczyła zastępca burmistrza Sulęcina Iwona Walczak oraz Burmistrz Friedland Thomas
Häle.
W trakcie zawodów w programie artystycznym poświęconym strażakom wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Polskich Strażaków z Trzemeszna pod
kierunkiem Iwony Wołowskiej, która

Najlepsi wśród najlepszych
W części militarnej w klasyfikacji końcowej czołowe miejsca zajęli
W kategorii Military Tactical Standard:
I miejsce 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w składzie kpr. Marcin Neckar, st. szer. Mateusz Godziemski uzyskując 953 pkt.
II miejsce 6 Brygada Powietrzno-Desantowa w składzie kpr. Adam Smuła, szer.
Michał Hajzyk uzyskując 706 pkt.
III miejsce 1 Brygada Pancerna w składzie
st. kpr. Piotr Łopuszyński i st. szer. Przemysław Ślepko uzyskując 680 pkt.
W kategorii Military Tactical Super Magnum
I miejsce 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w składzie st. kpr. Jan Kedra, st. szer. Marceli Góralski uzyskując
920 pkt.
II miejsce 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w składzie st. szer. Karol Kostrzewa, st.
szer. Maciej Mazurek uzyskując 720 pkt.
III miejsce 15 Brygada Zmechanziowana
w składzie st. szer. Tomasz Wysocki i st.
szer. Damian Radecki uzyskując 580 pkt.
Dowódca Generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika pogratulował żołnierzom
sukcesów oraz wraz z dowódcą Wielkopolskiej Brygady wręczył zwycięzcom wyróżnienia.
Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel

wspólnie z mężem Dariuszem od wielu
lat współpracują z jednostką OSP w Trzemesznie Lubuskim.
Zawody i Dzień Strażaka zakończył piknik z udziałem zaproszonych strażaków z
zaprzyjaźnionych miast z Beeskow i Friedland.
Tekst i foto. Maciek Barden
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USŁUGI BRUKARSKIE

Układanie kostki brukowej, granitowej i palisad
•
•
•
•

wokół nagrobków
opaski przydomowe
alejki
podłoże pod budynki
gospodarcze, wiaty itp .
• czyszczenie i impregnacja kostki

Tel. 794 419 620

Kup mieszkanie z:

Tel. 577 665 548

nr 5(77)/2018

12

SULĘCIN / WĘDRZYN

Święto szkoły
Każdy jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień i do wspólnej
zabawy, ciekawego spędzenia
czasu. Czas porządkuje te wspomnienia, czasem dodaje im blasku, czasem przywołuje chwile,
które odeszły. To już osiemnaste urodziny naszej szkoły święto, które spędzamy zawsze
wspólnie z patronem, żołnierzem polskim. Dzień 20 kwietnia
rozpoczęła „żywa lekcja historii”,
poprowadzona przez członków
Bractwa Rycerskiego „Kerin”. Lek-

cja: „Odzyskanie Niepodległości”
okazała się niezwykle realistyczna, a wielu uczniów, nawet tych
najmłodszych, mogło na własnej
skórze przekonać się, jakie uczucia towarzyszyły Polakom
w
dniach odradzania się państwa
polskiego, po 123 latach niebytu,
na mapach świata… Obcując ze
światem dawnych czasów możemy lepiej zrozumieć teraźniejszość i samych siebie. Następnie
uczniowie i nauczyciele udali się
do Kościoła Garnizonowego. Po

mszy świętej, w intencji 15 Batalionu Ułanów Poznańskich z
Wędrzyna, złożono kwiaty pod
pomnikiem na terenie Brygady,
a starsi uczniowie, zaproszeni
przez wojsko, obejrzeli, przebieg
uroczystej zbiórki. Później były
już same atrakcje: pokaz sprzętu
wojskowego i pyszna grochówka z kiełbaską z ogniska, na którą
żołnierze zaprosili dzieci i nauczycieli. To był niezapomniany
i wyjątkowy dzień.
M.L.

„Las dla Rzeczpospolitej”
sadzili uczniowie SOSW w Sulęcinie
19 kwietnia 2018 r. uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie
wraz z opiekunami wzięli udział
w organizowanej przez Nadleśnictwo Sulęcin akcji „Las dla
Rzeczpospolitej”, która powstała
dla upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej.
Grupa dzieci i młodzieży dotarła do wskazanego punktu
nasadzania już od rana i od razu
zabrała się do pracy. Po instruktażu w wykonaniu pani Agnieszki Kempskiej z Nadleśnictwa
Sulęcin, uczniowie i nauczyciele
zakasali rękawy i przy użyciu
prostego narzędzia – kostura, sadzili sosny. Nikt nie marudził, nie
narzekał, a praca szła tak błyska-

wicznie, że trzeba było przejść
na kolejne miejsce do sadzenia.
Robota wręcz paliła się w rękach.
Dla wielu uczniów oraz nas – nauczycieli, była to pierwsza w życiu przygoda z sadzeniem lasu. I
już wiemy, że nie ostatnia. Mimo
trudu i wręcz upału, uczniowie
doskonale sprawili się – razem
posadziliśmy prawie 300 sadzonek! Przy okazji poznawaliśmy
inne niż sosna organizmy żywe,
dzięki temu odbyła się żywa lekcja przyrody z naturalnymi okazami dżdżownic, ślimaków oraz
jaszczurek.
Po ciężkiej pracy przyszedł
czas na zasłużony odpoczynek – grillowanie i spożywanie
przepysznych kiełbasek. Za pracę wykonaną wg fachowców

– rewelacyjnie! - otrzymaliśmy
piękny certyfikat, upominki oraz
miniaturkę kostura. Na pamiątkę
dla przyszłych pokoleń wpisaliśmy się do pamiątkowej księgi.
Zmęczeni, ale bardzo usatysfakcjonowani powędrowaliśmy do
szkoły, zatrzymując się na sesję
fotograficzną na Gołębiej Górze.
Organizatorka i opiekunowie
– Agnieszka Kogut-Szablewska, Małgorzata Góra, Regina
Kucharska, Barbara Nowak-Mazurczak oraz Ireneusz Góra
są bardzo dumni z uczniów,
którzy swoją pracowitością,
zdyscyplinowaniem
i
entuzjazmem
zachwycili
pracowników
Nadleśnictwa
Sulęcin! Brawo Wy!
Agnieszka Kogut-Szablewska
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Chrońmy seniorów!
W związku z wieloma odnotowanymi w Powiecie Sulęcińskim przypadkami nagannych praktyk rynkowych wobec konsumentów seniorów,
zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o wsparcie działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sulęcinie przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom!
Ochrona osób starszych jest poważnym
wyzwaniem dla organów i instytucji tworzących system ochrony konsumenckiej
w Polsce. Z racji cech fizycznych (gorszy

wzrok i słuch, spowolnione reakcje) i charakteru (dobre wychowanie, wiara w ludzi)
ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na nieuczciwe praktyki ryn-

Wielki festyn z okazji
40-lecia Przedszkola nr 2 w Sulęcinie
W związku ze zbliżającym jubileuszem w Przedszkolu nr 2 im. Małych
Odkrywców w Sulęcinie zorganizowane zostaną Polsko-Niemieckie
spotkania pod hasłem „Od przedszkola wszystko się zaczyna”
Inicjatywa w ramach projektu pod tym
samym tytułem dofinansowana została ze
środków Unii Europejskiej i będzie realizowana od 2.05.2018 r. do 30.11.2018 r. Projekt podzielony jest na dwa etapy: etap I:
Polsko-Niemiecki piknik pod hasłem „Od
przedszkola wszystko się zaczyna…” z
okazji 40-lecia Przedszkola nr 2 im. Małych
Odkrywców w Sulęcinie, który odbędzie
się dnia 9 czerwca 2018 r., etap II – Konferencja metodyczna pt. „Rola wychowania
przedszkolnego w rozwoju dziecka”, która

odbędzie się w październiku 2018. Dodatkowo ogłoszony został przedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci pt.. „Przedszkole
oczami dziecka”.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy Przedszkola oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają wszystkie
dzieci, rodziców i opiekunów na piknik, który odbędzie się 9 czerwca pod
Przedszkolem. Na wszystkich czeka
moc atrakcji, jakich jeszcze nie było!
Poniżej plan pikniku:

10.00-10.30 Uroczyste otwarcie pikniku, powitanie zaproszonych gości, przemówienia.
10.30-11.30 Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Polski i z Niemiec.
11.30-12.00 Teatrzyk w wykonaniu rodziców.
12.00-12.20 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Przedszkole oczami dziecka”, wręczenie nagród.
12.20- 12.30 Tort z okazji 40-lecia Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie.
12.30- 15.00 Zabawy dla dzieci w wybranych punktach:
- przejażdżki kucykami, zabawy na „dmuchańcach”, malowanie twarzy, harcerski tor
przeszkód, eko- zabawy z CZG-12, zabawy przyrodnicze z Nadleśnictwem Sulęcin, nauka pierwszej pomocy z MED-NAR, szycie i decoupag’e ze stowarzyszeniem „Mam pomysł”, zabawy dydaktyczne z biblioteką pedagogiczną,
- zabawy z firmą „Maszoński Logistic”
13.00-14.00 Rodzinne zawody sportowe na pobliskim boisku ORLIK.
14.15-14.45 Wręczenie nagród za udział w zawodach sportowych.
15.00 -15.15 Podziękowanie dla uczestników pikniku, zakończenie.

kowe. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje tę sytuację, prowadząc działalność na
pograniczu prawa, naganną etycznie lub
wręcz przestępczą.
Istotnym problemem jest w szczególności sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa – podczas pokazów, prezentacji,
wykładów, pielgrzymek, wycieczek, pobytów w sanatoriach seniorzy są poddawani
zaawansowanym metodom marketingowym, którym trudno się oprzeć. W rezultacie nabywają rzeczy wątpliwej jakości i
skuteczności, zazwyczaj za cenę znacznie
odbiegającą od ich obiektywnej wartości rynkowej, często zaciągając na ten cel
wieloletnie zobowiązania kredytowe.
Nie w każdym przypadku prawo daje
możliwość wycofania się z takiej umowy. Nie zawsze konsumenci są w stanie
zareagować prawidłowo i odpowiednio szybko. Dlatego w procesie ochrony
konsumentów kluczowa jest prewencja i
wrażliwość wielu podmiotów.
W związku z powyższym zwracam się z
prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy udostępnianiu sali na wydarzenia, które mogą mieć charakter handlowy.
Często wystarczy poprosić organizatora
o dodatkowe informacje lub sprawdzić
w internecie, czym zajmuje się osoba/

spółka organizująca pokaz i czy są na jej
temat negatywne opinie. W razie wątpliwości oczywiście można skontaktować się
z rzecznikiem konsumentów.
Niezależnie od powyższego będę również wdzięczna za sygnały o stosowaniu
opisanych praktyk podczas już zorganizowanych pokazów. Pozwoli to na podjęcie
szybkich działań dla ochrony potencjalnych ofiar niedozwolonych manipulacji.
W przypadku pytań lub wątpliwości
związanych z tą sprawą, proszę o kontakt
pod nr (95) 755 5243, wew. 93 (od środy
do piątku w godz. 11.00-13.00), e-mail:
rzecznikkonsumentow@powiatsulecinski.
pl

Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

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

KOORDYNATORZY PROJEKTU:
Natalia Kaffler, Ewa Jacykowska

Kierowca kat. C
Kierowca kat. C

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

•
•
•
•

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

Kierowca - Brygadzista

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

www.kssse.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Osoby zainteresowane
kontakt
telefoniczny
pod numeremprosimy
telefonuo95
755 77 22
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22
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Sławek Matelski
Mistrzem Okręgu!
Po raz kolejny kolega Sławek Matelski z PZW nr 1 w
Sulęcinie wywalczył tytuł Mistrza Okręgu Gorzowskiego w Wędkarstwie Spławikowym. Ostatnia z
trzech tur MO odbyła się 6 maja na Kanale Ulgi w
Gorzowie Wlkp.
W zawodach udział wzięło 58
seniorów i 7 kobiet. Warunki atmosferyczne dopisały wędkującym jednocześnie wpływając na
różnorodność wyników. Wśród
kobiet najlepsza okazała się kol.
Krystyna Musiatowicz, drugie
miejsce zajęła kol. Mariola Korzyń, natomiast trzecie miejsce
wywalczyła kol. Zdzisława Cywińska.
Pierwsze miejsce wśród seniorów w III turze zawodów wyłowił
kol. Robert Mech, drugi był kol.
Jacek Kozielski, a trzecie miejsce zajął kol. Sławomir Matelski.
Wyniki osiągnięte przez Sławka w dwóch poprzednich turach
Mistrzostw Okręgu wystarczyły
jednak, żeby zwyciężył w klasyfi-

kacji ogólnej.
W rywalizacji na szczeblu okręgu uczestniczyli z dobrymi wynikami inni wędkarze z Sulęcina.
Paweł Sobczak z PZW nr 1 zajął
11 miejsce, Grzegorz Kabala
z PZW nr 1 uplasował się na 32
miejscu. Na trudnym do wędkowana Kanale Ulgi w Gorzowie
(odbyły się tam wszystkie trzy
tury MO) rywalizowali również
Marcin Chalecki, Roman Raczkowski, Marek Szałtys i Łukasz
Raczkowski (wszyscy z PZW nr 1
w Sulęcinie).
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
Red.

Na dobry początek…
21.04.2018 r. w piękny słoneczny dzień, nad jeziorem Ostrowskim w Kole PZW Nr3 „Gumoplast” odbyły się spławikowe
zawody rozpoczynające sezon.
Zawody odbyły się zgodnie z
regulaminem, a ryby współpracowały z wędkarzami, o czym
świadczą wysokie wyniki.
Kategoria SENIOR:

I miejsce Zbigniew Płonka
6130 pkt., II miejsce Adam Płonka 5620 pkt., III miejsce Zenon
Prugar 3250 pkt. Na dalszych
miejscach uplasowali się: Tomasz Kujawa, Józef Tyrcha,
Stanisław Grzemski, Dyzydor
Grzemski, Marek Gieroński,
Wiktor Koleda, Hubert Grzemski Antoni Wolański, Andrzej

Puchar Burmistrza zostaje w „Jedynce”
1 maja nad jeziorem Ostrowskim
od wczesnych godzin
porannych odbywały się spławikowe Drużynowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza
Sulęcina, w których wzięło udział
siedem ekip wędkarskich z Polski
i Niemiec.
Po wielogodzinnych zmaganiach jury zawodów wyłoniło
najlepsze drużyny, które zajęły
miejsca:
I – Koło nr 1 PZW z Sulęcina – Puchar Burmistrza Sulęcina,
II – Koło nr 31 PZW z Nowego Tomyśla,
III – Koło nr 2 Lin PZW z Sulęcina,
IV – Koło nr 3 PZW Gumoplast z
Sulęcina,

V – Koło PZW z Wędrzyna,
VI – Koło DAV z Beeskow /Niemcy/,
VII – Koło DAV z Schadow /Niemcy.

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali:
Bogdan Kołaczkowski z Koła nr 2
LIN - 7530 pkt,
Andrzej Pszeniczka z Koła nr 31 –

5200 pkt,
Paweł Skorupski z Koła nr 1 –
5.149kg pkt.
Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy, a pierwsza dziesiątka

Koterba, Antoni Kujawa, Andrzej Małachowski Jan Gap,
Kamil Michałowski.
Kategoria JUNIOR:
I miejsce Miłosz Kujawa 2640
pkt., II miejsce Kacper Kujawa
1250 pkt.
Prezes Koła PZW Nr 3
„Gumoplast”
Czesława Anna Demko

wędkarzy nagrody rzeczowe,
które wręczył burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart.
Współorganizatorem zawodów było Koło nr 1 Polskiego
Związku Wędkarskiego z Sulęcina.
Tekst i foto. Maciek Barden
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POD PATRONATEM PRZEKROJU

Konkurs w gościach i o gościach finał
Badania socjologiczne stanowią dziedzinę nauki poszukującej zjawisk, struktur i praw zachodzących pomiędzy ludźmi,
które przejawiają się w małych i
dużych zbiorowiskach ludzkich
we wszystkich dziedzinach życia
indywidualnego i społecznego.
Do takich zjawisk zaliczane są
również oblicza zachowań w stosunku do współmieszkańców,
znajomych i rodziny, którym towarzyszą spotkania i związana z
nimi gościnność, która w zależności od kulturowości i obyczajów stanowi różnorodność.
Różnorodność gościnności stała się tematem konkursu „W gościach i o gościach – oblicza gościnności” ogłoszonego w 2017
roku w Gminie Sulęcin przez
Archiwum Badań nad Życiem
Codziennym oraz Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Sulęcina.
Organizatorzy przyjęli dowolność, formę i swobodę wyrażania
się przez uczestników konkursy
w temacie gościnności, które
mogły stanowić pamiętniki, opowiadania i własne refleksje.
W konkursie wzięło udział 12
osób z terenu Sulęcina.

Podsumowanie konkursu odbyło się 20 kwietnia w Bibliotece
Publicznej w Sulęcinie, w którym
uczestniczył Kierownik projektu
prof. dr hab. Marek Krajewski,
dr Filip Schmidt, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępca
burmistrza Iwona Walczak oraz
osoby zainteresowane i uczestniczące w konkursie.
Na podstawie analizy nadesłanych prac oraz trafności spostrzeżeń w temacie gościnności
pierwszą nagrodę w konkursie
otrzymała Maria Stefanowicz,
której praca w ocenie organizatora konkursu jest bardzo bogata w
barwne opisy goszczenia i przyjmowania gości w prywatnych
domach. Szczególnie zapadają
w pamięć fragmenty o czyszczeniu dywanów kapustą, laczkach
w laczku – słynnym zestawie dla
gości niezbędnym do tego, by po
zdjęciu butów, goście nie musieli
siedzieć na bosaka; wspomnienia dotyczące kulinariów: od
przepisu na majonez, koreczki i
kompot, aż po anegdoty o alkoholowych przepalankach. Ważne
w tym pamiętniku jest oddanie
atmosfery dawnych spotkań, w
których ważniejsze od tego, co
na stole było to, co pomiędzy

ludźmi.
Drugą nagrodę otrzymał Maciej Barden, którego pracę
uznano za szczególną, ponieważ
jako jedyna – i to we wszystkich
trzech miastach, w których odbył się konkurs – omawia nie tyle
bycie w gościach czy goszczenie, co raczej budowanie gościnności innych w roli muzyka
umilającego czas weselnikom,
zwykłym ludziom, ale też ministrom i dygnitarzom, bawiącym
się przy okazji różnorodnych imprez. Pamiętnik pełen anegdot,
trafnych spostrzeżeń na temat
gościnności, zawierający sporo
szczegółów na temat rytuałów
związanych z goszczeniem. Trzecią nagrodę otrzymała Natalia
Fabicka, której praca zaskakuje
formą, ponieważ została napisana wierszem. Cenna jest w niej
również liryczna forma, która nie
przesłania istotnych szczegółów
dotyczących gościnności, zaś
sam poemat dotyka kilku uniwersalnych problemów wynikających z goszczenia, obecnych
w niejednym spośród innych
pamiętników: np. rozróżnienia
na gości oficjalnych oraz takich,

z którymi można poczuć się dość
swobodnie („Nie biegam nie skaczę (przy innych tak bywa), nie
chowam zabawek i skarpet pod
dywan”) czy trudności z wyproszeniem gościa nawet, jeśli nas
męczą („parzymy kawę, dziesiątą
pijemy, by gość nie pomyślał, że

pić z nim nie chcemy”). Nagrody
i upominki laureatom konkursu
wręczył kierownik projektu oraz
burmistrz Sulęcina. Z przyczyn
obiektywnych w finale konkursu
nie mogła uczestniczyć laureatka
I nagrody Maria Stefanowicz.
Maciek Barden
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Tradycja i zwyczaje łowieckie

Echa Lubuskich Kniei

10 maja 2018

Posługiwanie się językiem łowieckim (cz.1)
Geneza polskiego języka łowieckiego sięga zamierzchłych czasów. Kształtował się on na przestrzeni setek lat,
wzbogacany ciągle rozwojem praktyki
i wiedzy łowieckiej. Wpływały na niego
przemiany społeczne i gospodarcze. W
obrzędach myśliwskich przestrzegano
obowiązku stosowania języka łowieckiego na łowach i gronie braci łowieckiej. W poemacie Flis ( XVI wiek ) Sebastian Klonowic pisze:

jest książka Stanisława Hoppego „Słownik języka łowieckiego” oraz inne fachowe publikacje.
W kolejnych numerach Przekroju Lokalnego będziemy prezentować zbiór
terminów w języku łowieckim. Zaczynamy od zwrotów na litery A i B.

Już gębę trąbą zwać u charta musi
kto raz myśliwskiej polewki zakusi
zająca kotką, ucho już nie uchem
musi zwać słuchem
tłustego skromnym, prędkiego ciekawym
musi zwać, kto chce być myśliwcem prawym

A
Ambona - obiekt myśliwski o budowie
wieżyczki, posiada ścianki i zadaszenie
Anons - głos psa sygnalizujący znalezienie zwierzyny
Aportowanie - przynoszenie przez psa
upolowanej zwierzyny
Automat - samopowtarzalna broń myśliwska
Awantaż - odchylenie kolby od osi lufy

Język łowiecki był zawsze - i jest nim
dzisiaj- językiem żywym, podlega stałemu rozwojowi. Powstają nowe określenia, życie wycofuje z terminologii łowieckiej nieaktualne pojęcia. Bogatym
źródłem poznania języka łowieckiego

B
Babrzysko - miejsce kąpieli dzików i
jeleni
Badylarz - samiec łosia o porożu w formie odnóg
Badyle - nogi jelenia, łosia lub daniela

Bałwanek - kukła dzikiej kaczki puszczana na wodę by wabić inne kaczki
Baran - samiec muflona
Barłóg - legowisko dzików lub niedźwiedzi
Bartnik - niedźwiedź
Basior - dorosły samiec wilka
Basista - jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku
Bączek - uchwyt do mocowania paska
broni myśliwskiej
Bąkać - wydawanie głosu przez psy
gończe po znalezieniu tropu
Bekowisko - okres godowy danieli lub
miejsce godów danieli
Berło - drążek na który sadza się ptaka
łowczego
Biała stopa - teren pokryty śniegiem
Biegi - nogi dzika
Bielenie - zdejmowanie skóry z upolowanego zwierzęcia
Blaski - inaczej trzeszcze - oczy zająca
Bobki - odchody zająca
Bobrowanie - przeszukiwanie terenu
przez zwierzęta
Bok - inaczej nadlufka - broń myśliwska

Myśliwi pomagają
Koło łowieckie Dzik ze Słońska zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne na jednodniową imprezę plenerową pod nazwą Międzynarodowy Dzień Inwalidy.
Na osoby niepełnosprawnych i ich opiekunów czeka
szereg atrakcji. Celem imprezy jest integracja wszystkich
uczestników oraz zapoznanie
się z kulturą myśliwych.
Gwiazdą muzyczną Między-

narodowego Dnia Inwalidy
w Ownicach będzie formacja
JACARO wykonująca własne
utwory z gatunku Polski Dance.
Początek imprezy o godzinie
11.00 w dniu 26 maja (sobota)
na terenie stanicy łowieckiej

Kniejówka w Ownicach koło
Słońska. Wstęp na imprezę jest
bezpłatny!
Red.

„Mistrz Pięknego Czytania”
9 maja, w ramach tegorocznych
obchodów Tygodnia Bibliotek, w
Czytelni Biblioteki Publicznej w
Sulęcinie odbyła się kolejna edycja konkursu pod hasłem „Mistrz
Pięknego Czytania”.
Konkurs dotyczy uczniów klas
trzecich szkół podstawowych, należących do Gminy Sulęcin.
Jury w składzie: Roksana Popis, Marta Grzelczyk oraz Katarzyna Nowak (przewodnicząca
komisji) oceniały czytających pod
kątem: płynności, poprawności,
wyrazistości oraz tempa czytania.
Udział w konkursie wzięło trzynastu uczniów – przedstawiciele
Szkoły Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie, Szko-

ły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim
oraz Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie.
Uczniowie w pierwszej kolejności czytali tekst, który samodzielnie przygotowywali, następnie
przedstawiali fragment tekstu
przygotowanego wcześniej przez
organizatora.
Miło nam poinformować, że
wyróżniono następujące osoby:
Laureaci: Jan Małek, Tobiasz
Terech oraz Dominik Walbaum.
Osoby wyróżnione: Alicja Sroka, Hanna Rogowska oraz Natalia Tymczyn.
Źródło: SOK Sulęcin

o dwóch lufach ułożonych pionowo
Bokobrody - kępki dłuższych włosów,
wyrastające na policzkach rysia, dzika,
jenota
Breneka - nabój kulowy do broni śrutowej
Broda - narośl pokryta dłuższym włosem, zwisająca pod szyją łosia, dolna
część grzywy jelenia byka
Bródka - krótkie piórka u nasady ogona
słonki, element ozdobny kapelusza myśliwskiego
Bruzda - wgłębienie na tykach poroża jeleniowatych, wgłębienie w profilu
gwintowania lufy
Buchtowanie - rycie w ziemi przez dziki
w poszukiwaniu żeru
Buchtowisko - miejsce zryte przez dziki
Bukowisko - okres godowy i miejsce
godów łosi
Bulgot - głos wydawany przez koguty
cietrzewia podczas toków
Byk - nazwa samca jelenia, daniela, łosia
lub żubra
Byk stadny - jeleń byk, władający chmarą w okresie rykowiska
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Każdy koniec to początek czegoś nowego…
27 kwietnia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się uroczystość pożegnania klas programowo
najwyższych. Abiturienci otrzymali świadectwa i certyfikaty potwierdzające, że zakończyli kolejny etap edukacji.
W ceremonii podsumowania
kilku lat pracy absolwentów Zespołu Szkół brali udział zaproszeni goście: władze powiatu,
przedstawiciele służb mundurowych, partnerzy i przyjaciele,
z którymi szkoła od lat współpracuje.
Pięknie i z dbałością o indywidualne
scharakteryzowanie poszczególnych klas i ich
pożegnanie zadbała dyrektor
Szkoły, pani Grażyna Sobieraj. Podkreśliła, że każdy z nich
tego dnia może być dumnym
z ukończenia szkoły, z osiągniętych wyników w nauce, z
tego, że brał udział w licznych
konkursach, olimpiadach, zawodach oraz tego, że efektywnie pracował na rzecz szkoły
i środowiska lokalnego. Pani
dyrektor nie zapomniała o najbardziej zasłużonych uczniach
z każdej klasy, którzy pracowitością, zaangażowaniem, działalnością kulturalną, wysokimi
notami w nauce, sukcesami
sportowymi, ale też godną postawą kultywowania szkolnych
tradycji i obyczajów, już na zawsze zapisali się na kartach historii szkoły. Składając wyrazy
uznania i życząc powodzenia
na egzaminach, Pani Dyrektor
prosiła, by każdy z uczniów budował swoją przyszłość na mądrości zdobytej przez wiele lat
w tej szkole.

gorzata Kamińska, Katarzyna
Cieciura, Daria Gramza i Adrian Napierała.
Wszystkim uczniom, a właściwie już absolwentom szkoły, serdecznie gratulujemy,
trzymamy kciuki za następne
sukcesy w życiu prywatnym i
zawodowym. Każdy z Was jest
chlubą szkoły i swoją obecnością w jej murach dołączył
do grona pokoleń, jakie od lat
tworzą jej historię. Każde z nich,
tak jak te, niech żyje dewizą, że
każdy koniec to początek czegoś
nowego…
Weronika Młyńczyk
Ucz. Kl I Thlog
Uroczystość pożegnania była
okazją do docenienia i nagrodzenia wybitnych uczniów.
Wicestarosta sulęciński Tomasz Prozorowicz, wręczył
stypendia naukowe uczennicy liceum, która uzyskała najwyższą notę w swojej edukacji
–Izabeli Pawlus, która wraz
z Kingą Kleńk, Kingą Pyzio,
Paulą Biernat, Katarzyną Cieciurą, Małgorzatą Kamińską
i Patrycją Błajdą jako wyróżniająca się młodzież wraz ze
swoimi rodzicami wpisały się
już tradycyjnie do Złotej Księgi
Najwybitniejszych Uczniów. Zasłużone nagrody, wyróżnienia i

pochwały za wysokie wyniki w
nauce, wzorowe zachowanie i
aktywną pracę na rzecz szkoły
i lokalnego środowiska, a także
zwycięstwa odnoszone w konkursach, turniejach i zawodach
otrzymali: Patrycja Błajda, Karolina Panasiuk, Eliza Sarna,
Karolina Madej, Elwira Fudalin, Kinga Kleńk, Adrzej Sas,
Maciej Sas, Grzegorz Leśniak,
Weronika Wieczorek, Jakub
Olszewski, Wiktor Chuchro,
Michał Świdowicz, Maciej
Cieśliński, Izabela Pawlus,
Wiktoria Hyża. Cezary Mierzejewski, Paweł Turbak, Kinga Pyzio, Paula Biernat, Mał-

Cyfrowobezpieczni.pl
12 kwietnia w Zespole Szkół
Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie po
raz kolejny odbyły się spotkania
w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie”. Celem
przedsięwzięć
projektowych
jest uświadomienie uczniom, ich
rodzicom oraz nauczycielom zagrożeń i ryzyka wynikających z
korzystania z internetu oraz nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Spotkania ze społecznością

szkoły oraz warsztaty w ramach
Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa
Cyfrowego prowadziła pani Elżbieta Węgrzynowicz, edukator
w projekcie Cyfrowobezpieczni.
pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.
Otrzymane informacje, materiały edukacyjno-dydaktyczne, dyskusje zmotywują uczestników
do przestrzegania zasad mądrego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni.
mentor projektu
Jadwiga Tamulewicz
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Uczta dla melomanów
Wake Up & Live to jedna z najciekawszych propozycji muzycznych w
województwie lubuskim. Ta festiwalowa tradycja zapoczątkowana
w 2007 roku, towarzyszy nam niezmiennie od dwunastu lat.

Na przestrzeni lat Wake Up and Live stał
się wydarzeniem międzynarodowym –
Sulęcin odwiedzają nie tylko zespoły zza
granicy (Niemcy, Białoruś, Ukraina, Czechy, Stany Zjednoczone, Izrael), ale i internacjonalni słuchacze.
To barwna impreza dla miłośników różnorodnych gatunków muzyki (rock, reggae, punk, ska, hip hop, soul), wyjątkowej
atmosfery i przyjaźni. Festiwal charakteryzuje się nie tylko line upem na najwyższym muzycznym poziomie, ale i bardzo
popularną strefą LIVE- wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, akcje
charytatywne. Poszerzona zostanie także
oferta gastronomiczna o ciekawe food
trucki – odwiedzą nas wrocławskie burgery „Mono Burger”, kuchnia polska oraz
piwo od „Restauracji MAK” oraz słodkości
od „Amciu Mniamciu”, a także legendarne

już, naturalne „Lody z Gościńca”. Dodatkową atrakcją będzie również wystawa obrazów autorstwa Agi Krysiuk. Małe dzieła
szuki tworzone są ze starych płyt winylowych.
Ważnym elementem wydarzenia jest
WAKE UP Kids, czyli ostatni dzień festiwalu. To rodzinny czas pełen atrakcji: gry i zabawy na świeżym powietrzu, dmuchańce,
animatorzy, warsztaty dla najmłodszych.
Wake Up and Live – tego nie możecie
przegapić!
Na naszej scenie w ciągu dwóch dni
zaprezentuje się aż dziesięć zespołów, a
poza tym zespoły konkursowe, które wezmą udział w naszym przeglądzie pod
patronatem Lubuskie Dobrze Rockuje.
Głównym celem projektu jest wspierane
i promocja szeroko rozumianej muzyki

rockowej tworzonej w województwie lubuskim i przez lubuskich muzyków.
Tegoroczny LINE-UP to ukłon w stronę
każdego fana muzyki – podczas XII edycji
festiwalu WAKE UP and LIVE pojawią się
zespoły, reprezentujące każdy gatunek
muzyczny:
FARBEN LEHRE / WIEWIÓRKA NA
DRZEWIE / GA-GA/ZIELONE ŻABKI / AL-

PHA DOG / DUBSKA / CONGA LINE / COCHISE / FALLCIE / KAMS / LA NINIA
Więcej informacji dotyczących festiwalu
znajdziecie na naszej stronie internetowej: www.wakeupfestiwal.pl.
WAKE UP and LIVE to impreza, na której
nie może was zabraknąć!
Źródło: SOK Sulęcin
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„Olimpia” Sulęcin
Zespół siatkarzy grający w I
lidze od 8 lat prowadzi Łukasz
Chajec. Jako sekcja wg informacji i zdjęć zamieszczonych w holu
sali gimnastycznej miejscowego
ogólniaka, piłka siatkowa istnieje od 1992 r. To okres czasu, w
którym z amatorskiej siatkówki
Olimpia stała się pierwszoligowym zespołem. Od zawsze sportem rządzą talenty, praca trenerów i zespołu oraz pieniądze. Te
ostatnie są niezbędne w całym
cyklu rozgrywek. To koszty wyjazdów, opłaty sędziowskie,
stroje, obuwie i wszelkie inne
akcesoria, które zawodnicy maja
podczas gry na sobie.
- Swoją przygodę z siatkówką
rozpocząłem w Słońsku – mówi
Ł. Chajec. - Tutaj ściągnął mnie
pan Szablewski, organizował bowiem grupę młodzieżową. Później będąc już w szkole średniej
w Sulęcinie grałem dwa sezony
w Orle Międzyrzecz. Podczas studiów wróciłem tutaj grać i kolejno awansowaliśmy od trzeciej
do drugiej i potem pierwszej ligi,
gdzie graliśmy jeden sezon. Zostałem tutaj na stałe i mój zespół
ponownie awansował.

Olimpia jest obecnie drugi sezon w I lidze. Dotychczas tego
nie było. Sukces godny niewielkiego miasta. Ale jak wspomniałem to są koszty. Znaczne. Szczególnie transportu, czyli dalekie
wyjazdy i noclegi o posiłkach nie
wspominając. Drugim trenerem
jest Tomasz Kowalski, również
były zawodnik zespołu.
W tym sezonie na rozegraniu
wystąpili: Marcin Karakuła, Marek Romańczuk, na przyjęciu Filip Frankowski, Patryk Zarębski, Patryk Orłowski, na ataku
– Mikołaj Szewczyk, Grzegorz
Turek, środek bloku – Damian
Sławek (kapitan), Piotr Trojan,
Bartłomiej Konieczny, Miłosz
Gniot i dwóch libero (zawodnik
w piłce siatkowej, którego zadaniem jest tylko gra obronna,
ubrany jest w koszulkę innego
koloru w celu odróżnienia od
pozostałych graczy) Bartłomiej
Dzierżyński i Maciej Sas.
- Bez wsparcia burmistrza i
Rady Miasta nie moglibyśmy istnieć w lidze – kontynuuje Ł. Chajec. – Mamy licznych miejscowych
sponsorów, którzy w miarę swoich
możliwości nas wspierają. W za-

planowanym przez
nas budżecie zmieściliśmy się kończąc ligowy sezon.
Sezon, w którym
grało 6 naszych wychowanków. Prawie
polowa składu. Pozyskanie młodzieży
i jej systematyczne
kształcenie jest naszym priorytetem,
nie licząc oczywiście gry zespołu
seniorów. Pracuję
jako nauczyciel w-f już 11 lat.
Mamy klasy sportowe. To pozwala patrzeć z optymizmem. Cieszy
współpraca dyrekcji wszystkich
szkół w mieście. Sulęcin żyje siatkówką, co potwierdza zachowanie kibiców podczas meczy o
utrzymanie się w lidze. To co tu robimy, jest budowane na solidnych
fundamentach, i to nie od dziś.
Ci, co wspomagają, w różnej
formie wolontariatu rozgrywki są
wspaniałymi od lat działaczami i
pasjonatami. Wielu z nich grało
w siatkówkę w różnych okresach
swego życia. W Sulęcinie się mawia, że Łukasz ma talent zjedny-

XVI Maraton Crossowy MTB Amatorów
22 kwietnia w Żubrowie odbył
się XVI Crossowy Maraton Rowerowy MTB Amatorów Sulęcin
2018.
Organizatorem imprezy był
Urząd Miejski w Sulęcinie, Oddział PTTK Ziemia Sulęcińska
oraz Nadleśnictwo Sulęcin. W
maratonie wzięło udział 212 zawodników w różnym przedziale
wiekowym. Wyniki.
Dystans 42 kilometry Grand
Prix w kategorii panów:
I – Bartosz Borula ze Słubic, II
– Adam Kiona ze Strzelec Krajeńskich, III – Robert Poniewierski z
Cybinki.
Dystans 21 kilometrów Grand
Prix w kategorii pań:
I – Marta Balcerzak z Gorzowa
Wlkp., II – Małgorzata Gumiennik z Wrocławia, III – Małgorzata
Kryszczuk z Cybinki.
W tym roku tradycyjne drzewko XVI Maratonu Crossowego
zasadziła Marta Balcerzak z Mistrzowskiego Klubu Rowery Lech
Piasecki z Gorzowa Wielkopolskiego.
Nagrody, medale i puchary
ufundowane przez organizatorów wręczyli: burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart, przedstawiciel
Nadleśnictwa Sulęcin oraz prezes Oddziału PTTK Ziemia Sulęcińska Sławomir Słonik. Obowiązki organizatorów i sędziów
prowadzili społecznie członko-

wie Oddziału PTTK Ziemia Sulęcińska. Szczególne podziękowanie należą się pracownikom
Nadleśnictwa Sulęcin, którzy za-

dbali o trasy rowerowe, jak również zapewnili wszelką pomoc
podczas trwania maratonu.
Tekst i foto. Maciek Barden

wania sobie przychylnych ludzi.
Ile w tym prawdy? Trudno wyrokować, a i skromność trenera
jest sama w sobie cenna podczas
wzajemnych kontaktów. Lubi
planować konkretnie, co w dobie populizmu wszędzie nas otaczającego, jest cenną postawą.
- Budujemy zaplecze kadrowe trenując dzieci z I i II klasy
szkół podstawowych. Sport uczy
i wychowuje. Tą grupę prowadzi
Grzegorz Turek. Grupę z IV i V klas
prowadzi Filip Frankowski, nieco
starszych trenuje Tomasz Kowalski. Młodzików prowadzi Patryk
Zarębski. Prawie setka dzieci i
młodzieży. W liceum mamy klasę

sportową piłki siatkowej. Od lat
jesteśmy w czołówce województwa w młodzikach, kadetach czy
juniorach. Kadetów prowadzi Andrzej Staats. Nie ukrywam, że gra
zespołu seniorów w I lidze przyciąga dzieci i młodzież.
Do wyników dochodzi się
ciężką pracą. Rezultaty bywają
różne. Dzisiejsza siatkówka jest
zdecydowanie inna niż ta sprzed
lat. Widać to podczas relacji medialnych. Małe miasto ma swój
zespół I ligowy i lokalna społeczność potrafi o to zadbać.
Z trenerem Olimpii rozmawiał
Lech Malinowski, fot. M. Dębowski / Olimpia Sulęcin.
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Dziewczyny też grają „w nogę”
W ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 24 kwietnia na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Sulęcinie odbyły się rozgrywki
w piłkę nożną w kategorii dziewcząt.
Do rozgrywek stanęły trzy drużyny. Ze Szkoły Podstawowej z
Krzeszyc, Szkoły Podstawowej z
Torzymia i Szkoły Podstawowej
nr 1 z Sulęcina.
Mecze zostały rozegrane systemem, każdy z każdym.
I miejsce zajęła drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1
z Sulęcina,

II miejsce zajęła drużyna
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej z Torzymiu,

III miejsce zajęła drużyna
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej z Krzeszyc.

Rozgrywki sędziowali: Zenon
Kurasik i Zbigniew Polak.
Dyplomy uczestniczkom roz-

grywek wręczył Stanisław Łuksa.
Maciek Barden

Srebro i dwa brązowe przywieźli zawodnicy SSB z Polanowa
5 maja w Polanowie odbył się Ogólnopolski Turniej Juniorów i Młodzików w Badmintonie o Puchar Przewodniczącego Rady
i Gminy Polanów. W Turnieju wzięło udział
53 zawodników i zawodniczek. Nie zabrakło również reprezentantów Sulęcińskiego
Stowarzyszenia Badmintona.
Jakub Górski z SSB wraz ze swoim partnerem Antonim Jabłońskim z UKS OSiR
„Badminton” Sławno zajęli 2 miejsce w grze
podwójnej juniorów. W grze pojedynczej
Jakub zajął III miejsce.

Która apteka
czynna?

Aleksandra Cieplak w parze z Mileną Gierońską
zajęły III miejsce w grze podwójnej młodzików.

WEGAZ

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29

PRZEKRÓJ POLECA:

CZERWIEC
4.06-10.06
Apteka
“Lub-Farm”
przy
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
11.06-17.06 Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
MAJ
14.05-20.05- Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
21.05-27.05 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
28.05-03.06 - Apteka “Pod Platanem” przy
ul. Wiejskiej

W turnieju wzięli udział także: Karol Chojnacki i Marcin Markowski.
(Red.)

PROMOCJA
RABAT 50 %

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

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

www.wegaz.pl

