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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
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Adam
Piotrowski

SULĘCIN / ŻUBRÓW

8-letnia Asia – mała bohaterka
Dzięki przytomnemu zachowaniu dziewczynki udało się zapobiec spaleniu miesz-
kania lub jeszcze większej tragedii. Gdy Asia zobaczyła dym i płomienie unoszące 
się z telewizora, bez zastanowienia zadzwoniła na numer alarmowy 112. 

Joasia z mamą Dominiką

Tego dnia Asia na chwilę zo-
stała sama w domu w Żubrowie 
niedaleko Sulęcina. Gdy prze-
bywała w swoim pokoju, nagle 
z jej telewizora coś buchnęło i 
zaczął się wydobywać dym. – Te-
lewizor się pali – powiedziała do 
słuchawki telefonu po wybra-

niu numeru alarmowego 112. 
Operatorka Wojewódzkiego 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego, przyjęła zgłoszenie 
i wysłała na miejsce jednostkę 
straży pożarnej z Sulęcina. Ka-
zała dziewczynce zabrać kurtkę i 
stanąć przy otwartych drzwiach 
wejściowych. Do czasu przy-
jazdu pomocy operatorka zaj-
mowała dziewczynkę rozmową 
podkreślając co chwilę, że jest 
bardzo dzielna.

Przybyły na miejsce zastęp 
straży pożarnej zastał czarny 

dym wydobywający się z okna 
dachowego budynku. Straża-
kom bardzo szybko udało się 
zagasić pożar bez dużych strat 
materialnych w mieszkaniu. We-
dług ustaleń mundurowych do 
pożaru doszło w wyniku zapale-
nia się telewizora znajdującego 

Strzyżenie 
TRAWNIKÓW

693 903 681

• od 30 gr. za m2

• możliwość 
stałego  

abonamentu

ROZMOWA PRZEKROJU

Wake Up and Live – 
jedyny taki festiwal  
w regionie!

www.progress24.eu

SULĘCIN 

Złoto dla Polski zdo-
była uczennica SOSW 
w Sulęcinie! STR. 23
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Pensje powoli, ale rosną, 
w kieszeni 500+ (tylko u nie-
których), nieznacznie wzrosły 
emerytury, ale co z tego jak 
nadwyżki w portfelu są zżera-
ne przez podwyżki. Najpierw 
zmiany zauważyłem z rodzin-
nym stadle (w sumie raczej 
żona, bo to ona robi częściej 
zakupy). Doszliśmy do wnio-
sku, że za tą samą kwotę kupi 
się obecnie mniej niż rok temu. 
Niby podstawowe produkty, 
a już nawet w popularnej sie-
ci dyskontów można odczuć 
zmiany. Na pierwszy rzut oka 
podwyżki w cenach widać przy 
warzywach i owocach, mięsie, 
wędlinach i żółtym serze. By 
być pewnym porównałem ceny 
w GUS z tymi sprzed roku i wy-
szło „szydło” w worka. 

Bardzo znacząco wzrosły 
ceny mięsa. Średnia cena sku-
pu żywca wieprzowego (dla 
niewtajemniczonych – cena 
żywych świnek na skupie) 
średnio na koniec kwietnia wy-
niosła 5,15 zł za kilogram. W 
porównaniu z ceną 3,97 w tym 

samym okresie przed rokiem 
jest to podwyżka o niespełna 
30 procent! Nic dziwnego więc, 
że podwyżkę widać również w 
sklepach. Za kilogram karkówki 
na grilla przed majówką trzeba 
było zapłacić minimum 18 zł. 

Wyraźne podwyżki widoczne 
są również w przypadku mleka 
oraz produktów pochodzenia 
mlecznego. Mleko w skupie jest 
droższe niż przed rokiem o po-
nad 24 proc. Taki wzrost wpłynął 
oczywiście na podniesienie cen 
produktów mlecznych, zwłasz-
cza cen masła, która poszybo-
wała o ponad 40 proc.

Ogólnie żywność według 
wskaźników GUS podrożała o 
4,3 proc. w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym.

Jak już porównujemy, to trze-
ba też zestawić ceny za paliwo. 
Litr benzyny bezołowiowej 95 
przed majówką 2016 r. koszto-
wał średnio 4,28 zł. Za olej na-
pędowy płaciliśmy przeciętnie 
3,89 zł, a za litr gazu LPG 1,6 zł. 
W tym roku na majówkę ceny 
poszybowały w górę. Litr bezo-

łowiowej 95 kosztował 4,65 zł, 
oleju napędowego 4,48 zł, a au-
togazu 2,13 zł. Razem z cenami 
za paliwo podrożały też koszty 
transportu. Jeżeli jesteśmy przy 
samochodach to najbardziej 
drastyczne podwyżki kierowcy 
odczuwają w tym roku w przy-
padku opłat za OC. Tutaj ceny 
wzrosły w niektórych przypad-
kach nawet o 100 proc.! Śred-
ni wzrost wyniósł ok. 50 proc. 
(najwyższe wzrosty w autach o 
dużych silnikach).

Podwyżki odczuliśmy też w 
mediach. Od stycznia podrożał 
gaz, energia, wzrosły opłaty za 
wodę i ścieki. 

Lata 2014 – 2016 przyzwy-
czaiły nas zerowej inflacji lub 
wręcz deflacji. Musimy jednak 
zapomnieć o sielance cen sto-
jących w miejscu. Narodowy 
Bank Polski przewiduje średnią 
inflację w 2017 r. na poziomie 
1.6 proc. Pocieszający jest dal-
szy spadek bezrobocia i wzrost 
wynagrodzeń. 
Oby nam zdo-
łały zrekom-
p e n s o w a ć 
drożyznę. 

minął miesiąc

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

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

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

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:

dom nad jeziorem 
Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
mieszkanie Smogóry
działka budowlana Żubrów
dom Bobrówko
działka w Miechowie
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
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
kompleks handlowy w 
Sulęcinie

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

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

Pracownik ochrony - mile 
widziane orzeczenie. 

Umowa o pracę. 
Tel. 512 252 876 

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

Zatrudnię lub przyjmę na 
staż w zakładzie fryzjer-

skim. Tel. 724 191 394

Radkowi Pilarczykowi
z okazji urodzin moc życzeń 

ślą koledzy, koleżanki
i kuzyn Rysiek

PS. Pamiętaj, że życie zaczyna 
się pod 40-stce.

Usługi koparko - ładowarki.
Tel. 608 275 272

Przyszła drożyzna
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

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

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

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Pożar w kościele w Trzemesznie
W poniedziałek Wielkanocny 

17 kwietnia wczesnym rankiem 
w kościele parafialnym pod we-
zwaniem Matki Bożej Królowej 
Polski w Trzemesznie Lubuskim 
wybuchł pożar. Ogień pojawił 
się na lewym bocznym ołtarzu. 

Zapaliły się również belki kon-
strukcyjne dachu po lewej stro-
nie kościoła. Dach jednak udało 
się uratować – zniszczeniu uległa 
jego niewielka część. Figurki, ob-
razy i inne przedmioty z kościoła 
wynieśli wierni.

Z informacji przekazanych 
przez mieszkańców Trzemeszna 
dowiedzieliśmy się, że niestety 
spalił się mający ponad 300 lat 
obraz Matki Bożej przywieziony 
z kresów wschodnich (z Bucza-
cza).

W 2012 roku z inicjatywy Księdza Pro-
boszcza i Rady Parafialnej rozpoczęła się 
zbiórka datków pieniężnych na remont 
wieży i dachu w Kościele pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski w Trzemesznie Lub. 
Dzięki zaangażowaniu i ogromnej hojno-
ści byłych i obecnych mieszkańców oraz 
wszystkich tych, którym zawsze blisko 
serca leży nasza miejscowość, udało się 
zebrać niezbędne środki. W sierpniu 2016 
roku remont został zakończony. Koszt re-
montu 220 756,00 PLN. 

Poniedziałkowy Wielkanocny ranek 17 
kwietnia 2017 roku pozostanie na zawsze 
w pamięci parafian z Trzemeszna jako 
tragiczna data w dziejach miejscowego 

Pomóżmy w odbudowie kościoła w Trzemesznie
Kościoła. Poranna mgła otaczająca wieżę i 
dach Kościoła okazała się dymem wycho-
dzącym ze środka świątyni. Pożar zauważył 
proboszcz parafii i powiadomił straż. Wieść 
o tragedii rozeszła się błyskawicznie po 
wsi. Parafianie bez zastanowienie rzucili się 
do ratowania pozostałego dobytku. Dzię-
ki sprawnej akcji strażaków nie doszło do 
rozprzestrzenienia się pożaru, ale w środku 
wszystko jest czarne od dymu. Sztandary, 
żyrandole pod wpływem wysokiej tempe-
ratury uległy deformacji. Wierni wynieśli z 
Kościoła obraz, figury, ławki i inne przed-
mioty. Uratowano Stacje Drogi Krzyżowej 
oraz krzyż przywiezione z okolic Buczacza. 
Nie udało uratować się bocznego ołtarza 

wykonanego w latach 50-tych przez miej-
scowego rzemieślnika p. Józefa Szełepko, 
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
przywiezionego z kresów wschodnich z 
Buczacza i obrazu Świętej Rodziny. Znisz-
czeniu uległ sufit i część dachu. 

Kościół służył wielu pokoleniom wier-
nych i dalej będzie służył. Stajemy wszyscy 
do dzieła. Koszty remontu będą na pewno 
duże, dlatego pośpieszmy wszyscy z po-
mocą. Każda złotówka będzie zapisana i z 
rozwagą wydana. Traktujmy tę ofiarę jako 
dar dla Matki Najświętszej.

Dziękując wszystkim za dotychczasowe 
wsparcie, pomoc i serce, Rada Parafialna, 
Rada Sołecka i Ksiądz Proboszcz zwracają 

się z prośbą o pomoc finansową. Darowi-
znę można wpłacać na rachunek banko-
wy, na którym gromadzone są środki na 
wyżej wymieniony cel: Bank Spółdzielczy 
O/Sulęcin, BIC/SWIFT: GBWCPLPP, 68 
8369 0008 7107 2300 2000 0010.

Nazwa i adres odbiorcy: Parafia pw. 
Matki Bożej Królowej Polski, ul. Po-
znańska 65, Trzemeszno Lub., 69-200 
Sulęcin.

W tytule wpłaty należy wpisać: Dar na 
cele kultu religijnego

Nadesłano: Rada Parafialna

Strażacy ustalili, że do o poża-
ru doszło w wyniku zapalenia się 
wystroju ołtarza bocznego. Na-
stępnie ogień przedostał się na 
poddasze przez drewniany sufit. 
W gaszeniu wzięło udział 11 za-
stępów straży pożarnej.       (Red.)
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X Rajd Harcerski Czerwona Jedynka za nami
SULĘCIN 

W dniach 21 - 23.04.2017 roku 
w Sulęcinie odbył się X Rajd 
Harcerski „Czerwona Jedynka”. 
Uczestniczyło w nim ponad 200 
harcerzy skupionych w 25 pa-
trolach. Harcerze przyjechali z 
całego województwa i nie tylko, 
a mianowicie: Nowej Soli, Go-
rzowa, Słubic, Cybinki, Glisna, 
Sulęcina, Smogór, Starościna, Ro-
gozińca, Zbąszynka, Kostrzyna, 
Strzelec krajeńskich, Międzyrze-
cza, Skwierzyny, Zielonej Góry, 
Międzychodu, Myśliborza. Razem 
z organizatorami było 250 osób. 
Harcerze rywalizowali ze sobą 
na dwóch trasach: starszohar-
cerskiej (patronat objął starosta 
sulęciński pan Adam Basiński) 
i wędrowniczej (patronat objął 
burmistrz Sulęcina pan Dariusz 
Ejchart). W tym roku było kilka 
niespodzianek. Pierwszą była 
zmiana bazy rajdu. Dzięki uprzej-
mości dyrektor I LO w Sulęcinie 
pani Aleksandrze Jasickiej bazą 
rajdu była hala sportowa przy tej-
że szkole. Wspaniała, wielka hala 
na której wszyscy wygodnie się 
pomieścili. Drugą niespodzian-
ką była gwiazda występująca 
na piątkowym koncercie. Dzięki 
ogromnemu wsparciu dyrektora 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 
pana Jacka Filipka na X Jubile-
uszowym Rajdzie zagrał lubiany 
przez harcerzy zespół „Wszyscy 
Byliśmy Harcerzami”. Kolejna nie-
spodzianką było to, że rajd był w 
dużej mierze fabularny, oparty 
na szkoleniu i działalności Cicho-
ciemnych. Ostatnią niekoniecz-
nie już miłą niespodzianką była 
pogoda, która spłatała nam psi-
kusa - troszkę padało i wiał zim-
ny wiatr, ale to nie przeszkodziło 
harcerzom dobrze się bawić.  

W piątek od godziny 17 otwar-
te były drzwi bazy rajdu i har-
cerzy cały czas przybywało. Po 

zarejestrowaniu wszystkich 
uczestników i rozlokowaniu ich 
na materacach wszyscy udaliśmy 
się na plac Czarnieckiego gdzie 
odbył się uroczysty apel otwie-
rający rajd z udziałem wielu zna-
mienitych gości. Po apelu patro-
lowi udali się na odprawę do sali 
kameralnej SOK-u gdzie przed-
stawiono im założenia gry nocnej 
i dziennej rajdu. Uczestnicy udali 
się na bazę. Po odprawie wszyscy 
spotkali się na sali widowiskowej 
SOK-u gdzie odbył się koncert 
Zespołu „Wszyscy Byliśmy Har-
cerzami”. Po koncercie odbyła 
się gra nocna. Gra rozpoczęła się 
sygnałem alarmowym. Wszyscy 
zebrani wysłuchali wprowadze-
nia do nocnej gry i złożyli przy-
sięgę żołnierzy odbioru zrzutów. 
Wcześniej z każdej drużyny jeden 
uczestnik został zwerbowany 
jako Cichociemny, złożył przysię-
gę żołnierzy Armii Krajowej oraz 
został przewieziony do punktu 
zrzutu. Celem gry było odnale-
zienie punktu zrzutu, zabranie 
Cichociemnego i dostarczenie 
go na bazę unikając kontaktu z 
Gestapo. 

Gra nocna była pierwszym eta-
pem szkolenia. Po grze nocnej 
przyszedł czas na zasłużony od-
poczynek. Grę dzienną pierwsi 
uczestnicy zaczęli już o 6.30 rano. 
Trasa miała ok. 26 kilometrów. 
Na trasie uczestnicy przechodzili 
wszystkie szkolenia jakie musieli 
ukończyć Cichociemni, aby moli 
zostać dopuszczeni do skoku do 
okupowanej Polski. Tym razem 
było to m. in.: szkolenie zaprawy 
fizycznej, strzeleckiej, pracy w 
grupie, kurs informacyjno-wy-
wiadowczy, kurs odprawowy. 
Niezależnie od rodzaju kursu, 
na wszystkich ograniczono do 
minimum teorię na rzecz zajęć 
praktycznych, ciężkiego treningu 

fizycznego, użycia broni osobi-
stej. Podczas gry dziennej uczest-
nicy przechodzili takie punkty 
jak: przeprawa kajakiem przez 
rzekę, strzelanie z broni krótkiej i 
długiej do celu i wiele innych. Na 
trasie uczestnicy mieli też do dys-
pozycji obiad - pyszną kiełbasę 
z ogniska i bigos przygotowany 
przez panie kucharki z Gimna-
zjum w Sulęcinie. Po wyczerpu-
jącym drugim etapie szkolenia 
przyszedł czas na odpoczynek. 

W niedzielę o godzinie 9.00 
na placu Czarnieckiego odbył 
się apel podsumowujący rajd. 
Komenda Rajdu podsumowała 
zmagania uczestników. Oto jego 
wyniki:

GRA NOCNA:
1 MIEJSCE - 7 DSH CYGNUS ze 

Smogór
2 MIEJSCE - MĄDRE WILKI z Gli-

sna
3 MIEJSCE - CZARNE WILKI z 

Glisna

GRA DZIENNA TRASA STAR-
SZOHARCERSKA:

1 MIEJSCE - MĄDRE WILKI z Gli-
sna

2 MIEJSCE - 5 DH KRĄG PATROL 
I ze Słubic

3 MIEJSCE - 5 DH KRĄG PATROL 
II ze Słubic

GRA DZIENNA TRASA WĘ-

DROWNICZA:
1 MIEJSCE - BEZDOMNI z Siera-

kowa
2 MIEJSCE - CZARNE WILKI z 

Glisna
3 MIEJSCE - A POWIEM WAM 

POTEM ze Starościna
Dodatkowo przewodniczący 

Rady Miejskiej Sulęcina pan Zbi-
gniew Szczepański ufundował 
puchary dla najmilszej harcerki 
i najmilszego harcerza. Zostali 
nimi najmłodsi uczestnicy rajdu 
-dh Amelia Kaczmarek i dh Alan 
Bródka

Chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować wszystkim sponso-
rom i przyjaciołom, którzy pomo-
gli nam w organizacji Rajdu:

Zarówno sponsorom jak i tym, 

którzy przyczynili się do organi-
zacji X Rajdu Harcerskiego Czer-
wona Jedynka w imieniu swoim 
i 3 DSH RED ONE z całego serca 
serdecznie dziękuję. 

Dziękuję harcerzom i instruk-
torom za udział w X Rajdzie 
Harcerskim Czerwona Jedynka 
i zapraszamy na X Złaz Harcer-
ski z Kontekstu Wyrwany 13-
15.10.2017  

Z harcerskim  pozdrowieniem 
czuwaj!!!                                               

hm. Katarzyna Pawlik
Zastępczyni Komendanta Rajdu

„Czerwona Jedynka”

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA 
WWW.PRZEKROJLOKALNY.PL

SULĘCIN 

Do przedświątecznej chary-
tatywnej zbiórki włączyły się i 
zaoferowały swoją pomoc mar-
ket Netto i sieć sklepów Gama. 
W każdym rozstawione zostały 
specjalnie oznakowane koszy-
ki, do których mieszkańcy Sulę-
cina mogli składać produkty. W 
koszach lądowały najpotrzeb-
niejsze rzeczy: żywność z dłu-
gim terminem przydatności, 
napoje, środki czystości, kred-

Po sukcesie Raj Paczki – akcji dzięki której do wielu potrzebujących trafiła pomoc, 
Katarzyna Rajfur i Sandra Gruntowska zrealizowały kolejną zbiórkę żywności, środ-
ków czystości oraz zabawek dla dzieci w ramach Raj Zajączka.

ki i zabawki dla dzieci. Sporo 
osób dostarczało też dary do 
gabinetu kosmetycznego Kasi 
Rajfur - RAJ Beauty. 

Tym razem do akcji włączyła 
się drużyny harcerskie „Saltus” i 
„Red One”, których członkowie 
8 kwietnia zachęcali sulęcinian 
do niesienia pomocy potrzebu-
jącym i wrzucania swoich da-
rów do koszyków. Później har-
cerze pomagali Kasi i Sandrze 

w rozwożeniu paczek.
Akcja została świetnie przyję-

ta przez mieszkańców, o czym 
świadczyły wypełnione koszyki 
Raj Zająca oraz uśmiechnięte 
buzie osób, którym taka po-
moc pozwoliła spędzić święta 
wielkanocne jeszcze radośniej.

Red.

Tym razem zamieniły się w… Zajączki
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

Obchody święta 3 Maja 
SULĘCIN 

Z okazji obchodów święta Kon-
stytucji 3 Maja, które odbyło się 
w sali widowiskowej Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury wystąpił 
chór „Biały Orzeł”, w montażu 
słowno-muzycznym uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie, który 
przygotowały: Grażyna Dobro-
wolska, Edyta Wiącek, Lucyna 
Derewlana i Teresa Kucewicz 
oraz dzieci z Przedszkola nr 2 im. 
Małego Odkrywcy i Przedszkola 
nr 1 im. Małego Przyrodnika w 
Sulęcinie. 
W obecności pocztów sztanda-
rowych, mieszkańców miasta 
i gminy, zaproszonych gości z 
miast partnerskich w Niemczech, 
przedstawicieli służb munduro-
wych, Radnych Rady Miejskiej 

i Powiatu, dyrektorów i kierow-
ników jednostek administracyj-
nych oraz Zastępcy burmistrza 
Iwony Walczak, obchody otwo-
rzył burmistrza Sulęcina Dariusz 
Ejchart. 
Konstytucja 3 Maja nazywana 
również Konstytucją Rzeczpo-

spolitej Obojga Narodów zosta-
ła uchwalona 3 maja 1791 roku, 
jako ustawa regulująca ustrój 
prawny. Była pierwszą konstytu-
cją w Europie i drugą na świecie 
po konstytucji amerykańskiej. 

Tekst i foto. Maciek Barden

Podłość ludzka nie zna granic…
To historia pewnej kobiety, 

która przyjechała z Ukrainy do 
Sulęcina, by zarobić na utrzy-
manie rodziny. Kobieta ciężko 
pracowała, ciągle prosiła o do-
datkowe zlecenia. Po jakimś 
czasie udało jej się odłożyć cał-
kiem sporą sumę (ok. 850 euro). 
Chciała za te pieniądze ścią-
gnąć do Polski swoją kilkuletnią 
córkę, by skończyć czas rozłąki 
i zacząć tutaj nowe życie. Nie-
stety, pewnego dnia kobieta 
poszła do pracy ze wszystkimi 
pieniędzmi (czuła się wtedy 
bezpieczniej) i być może trochę 
nieopatrznie zostawiła je w sa-
szetce razem z paszportem w 
piwnicy bloku, którego sprząta-
ła klatki schodowe. Po skończo-
nej pracy odkryła, że w torebce 
nie ma saszetki z pieniędzmi 
i paszportem. Ktoś wyłamał 

drzwi do piwnicy i zabrał całe 
jej marzenia.

Ciężko o sprawiedliwość w 
dzisiejszych czasach, ale to 
strasznie boli, jak ktoś pracuje 
przez wiele miesięcy, by odło-
żyć trochę pieniędzy, a ktoś 
inny w jednej chwili zabiera je i 
przeznacza na alkohol, narkoty-
ki, inne używki…? Nie potrafię 
znaleźć odpowiedniego słowa 
określającego  sprawcę/spraw-
ców by nie bluzgać na łamach. 
Mam nadzieję, że pieniądze te 
staną mu/im w gardle…

Sulęcińska policja bezradnie 
rozłożyła ręce. Zgłoszenie o 
kradzieży było ok. południa. W 
nocy tego samego dnia przy-
jechała ekipa, zrobiła zdjęcia w 
piwnicy i pojechała. Do czego 
mogły służyć te zdjęcia ciężko 
stwierdzić? Czy zostały podjęte 

inne działania poszkodowana 
nie wie, bo nikt się z nią nie kon-
taktował. Tymczasem kilka dość 
hałaśliwych i niefrasobliwych 
osób, które do niedawna „rozbi-
jały się” w piwnicy bloku, nagle 
przestały się w niej pojawiać. W 
środowisku wiadomo kto/gdzie 
mieszka/czym się zajmuje, ale 
czy ktoś coś z tym zrobi?

Kobieta dalej pracuje, bo cóż 
jej innego zostało. Pewnie dop-
nie swego, ale wszystko się od-
sunie w czasie. Pozostał tylko 
żal. Jej, na podłość ludzi i mój, 
że tak jesteśmy gościnni 

Gdyby ktoś jednak znalazł lub 
wiedział, gdzie jest paszport, to 
prosimy o kontakt z redakcją.

Adam Piotrowski 
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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

się na komodzie, od którego z 
kolei zajęła się belka konstruk-
cyjna dachu przebiegająca przez 
pokój. Jak podkreślają, dzięki 
błyskawicznej reakcji nie doszło 
do tragedii. 

- Zachowałaś się bohatersko 
i profesjonalnie, tak jak powi-
nien zachować się każdy dorosły 
człowiek. Jesteś przykładem dla 
wszystkich Lubuszan – pogratu-
lował dziewczynce wojewoda 
lubuski Władysław Dajczak 

podczas specjalnego spotkania, 
które odbyło się 26 kwietnia w 
Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Olimpijczyków w Sulęci-
nie, do której uczęszcza bohater-
ka. - Dzięki twojemu opanowaniu, 
wiedzy i odwadze udało się za-
pobiec tragedii oraz ograniczyć 
straty materialne – podkreślał 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart. Podziękowania za wzo-
rową postawę złożył Asi również 
m.in. st. bryg. Sławomir Klusek, 
Lubuski Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej. 

W szkole Joasi od 2008 roku 
odbywają się zajęcia nauki 
pierwszej pomocy w ramach 
Programu Edukacyjnego „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować”, 
prowadzonego przez Fundację 
WOŚP. Na zajęciach edukacyj-
nych w klasach I-III nauczyciele 
przekazują uczniom wiedzę z 
tego zakresu pierwszej pomocy. 
Podsumowaniem programu jest 
szkolenie praktyczne resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej, 
które realizowane jest w klasie 
III. Po zakończeniu realizacji pro-

8-letnia Asia – mała bohaterka gramu dzieci otrzymują wpis na 
świadectwie szkolnym, będą-
cym potwierdzeniem uczestnic-
twa w szkoleniu.

- Nasi uczniowie bardzo chęt-
nie uczestniczą w szkoleniach z 
pierwszej pomocy, dlatego też 
nasi nauczyciele cały czas do-
kształcają się w tym temacie. 
Za każdym razem gdy Fundacja 
WOŚP organizuje szkolenie w na-
szej okolicy, nauczyciele biorą w 
nim udział i zdobywają certyfika-
ty. Joasia - nasza mała bohaterka 

jest przykładem tego, że nauka 
pierwszej pomocy od najmłod-
szych lat przynosi wymierne efek-
ty. Wszyscy nasi uczniowie znają 
podstawowe zasady ratowania 
życia - mówi Grażyna Dobro-
wolska - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Sulęcinie.

 
Fot. Maciek Barden

<< cd. ze s. 1

http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac
http://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac
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ROZMOWA PRZEKROJU

Wake Up and Live – jedyny 
taki festiwal w regionie!

Coolturalny przegląd

20 Maja
10:00, 13:00, 16:00

WARSZTATY DECUPAGE
„Drugie życie bibliotecznych mebli”

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

KOSTRZYN NAD ODRĄ

26 Maja
godz. 20:00
wstęp: 25/30 zł

KONCERT
Zespół Plateau
„Projekt Grechuta”

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

6 Czerw
pięć seansów!

OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
więcej: 
www.soksulecin.pl

Sulęciński Ośrodek Kultury

SULĘCIN

Szczegóły na www.soksulecin.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów i godzin 

wymienionych powyżej wydarzeń kulturalnych!

Szczegóły na www.kck.kostrzyn.pl

27 Maja
godz. 17:00

MECZ KLASY OKRĘGOWEJ
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
vs. Warta Słońsk

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

23 Maja
w godz.16:00-17:30

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
w maju czytamy:
„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

26 Maja
w godz.18:00-20:00

MŁODZIEŻOWY KLUB KSIĄŻKI
omawiana książka:
„Całkiem obcy człowiek”
Rebecca Stead

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Szanowni Czytelnicy,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od bieżącego miesiąca rozpoczynamy nową, stałą rubrykę 
w której znaleźć będzie można ofertę kulturalną z miast, w których powstaje nasza gazeta. Zapraszamy
do współpracy instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne organizacje oraz instytucje, które chciałyby 
wspólnie z nami tworzyć comiesięczny „Kulturalny przegląd”. 

1 Czerw
godz.17:00

DZIEŃ DZIECKA
Konkurs Piosenki „O Złoty Lizak”
występ formacji Roll Dance

Amfiteatr im. Jerzego Trepczyka

24 Maja
godz. 16:00

SPOTKANIA DOJRZAŁYCH
WSPANIAŁYCH (OD LAT 60)
„Jak żyć? Z mądrości przodków.”

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

20 Maja
godz. 17:00

MECZ KLASY OKRĘGOWEJ
TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą
vs. Warta Gorzów

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

20 Maja
godz. 11:00

„CAŁA POLSKA BIEGA”
Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży 
i dorosłych „Cała Polska Biega” 

Stadion MOSiR przy ul. Niepodległości 11

31 Maja
godz.16:00

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
omawiana książka:
„Białystok. Biała siła, czarna pamięć”
Marcin Kącki

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

30 Maja
w godz.16:00-17:30

DZIECIĘCY KLUB KSIĄŻKI
w maju czytamy:
„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?
Dorota Sumińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

25 Maja
w godz.16:00-18:00

KLUB MŁODYCH 
KSIĄŻKOŻERCÓW
w maju czytamy:
„Mity dla dzieci” G. Kasdepeke

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

27-28.05
w godz. 9:00-20:00

TURNIEJ ZAPAŚNICZY
POLAND OPEN – Puchar Polski 
Juniorów i Juniorów młodszych 
w zapasach styl klasyczny

Hala sportowo-widowiskowa Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą

OŚNO LUBUSKIE
3 czerwDZIEŃ DZIECKA

w czasie trwania festynu:
gra terenowa, malowanie twarzy,
strażacy i inne atrakcje dla dzieci

Skwer przed Ratuszem w Ośnie Lubuskim

10 czerw
w godz.11:00-17:00

OGRÓD NOMADYCZNY
w czasie trwania projektu: 
warsztaty, sadzenie drzew, wy-
miana książek, rozłożona jurta

Plaża Jeziora Reczynek

Szczegóły na www.mdkosnol.naszgok.pl

Przekrój Lokalny: To już XI 
edycja festiwalu Wake Up 
and Live. Czym tym razem 
zaskoczycie publiczność?
Jacek Filipek: Jak co roku 
staramy się zrobić coś inne-
go - wyjątkowego. W tym 
roku, w trakcie XI edycji fe-
stiwalu, także spróbujemy 
wszystkich zaskoczyć. Dla 
nas najważniejsze jest to, 
aby festiwal był „kolorowy 
muzycznie” - jako organiza-
torzy dokładamy wszelkich 
starań, aby jak najwięcej 
gatunków muzycznych po-
jawiło się na naszych trzech 
scenach. Od mocnego roc-
ka, po spokojną muzykę gi-
tarową, soulowe brzmienia, 
dźwięki alternatywne czy 
hip-hop.
Warto wspomnieć o tym, 
że w tym roku mamy trzy 
sceny festiwalowe. Scena 
główna, na której wystę-
pują zaproszone przez nas 
gwiazdy, debiutujący już 
wcześniej znani polscy mu-
zycy: Voo-Voo, Łona, Web-
ber & The Pimps, Offensywa 
czy Chii Crew.
Mamy także scenę muzyki 
elektronicznej, czyli projekt 
Between_us. W tym roku 
odwiedzi nas aż dziesię-
ciu DJ z całej Polski: (Wrx, 
Teem, Rodis, Tom da gro-
ove, Mr. Dark, Simon Sett, 
Eklektik, Roc Plus, Porxpol, 
Pan Plastyk, Vj gniazdo_os). 
Na trzeciej, małej scenie 
zaprezentują się młodzi, 
debiutujący dopiero arty-
ści lub zespoły, które mogły 
się do nas wcześniej zgłosić 
– zainteresowanie było na-
prawdę spore.
Podczas tegorocznej edycji 
po raz kolejny planujemy 
poszerzyć działania festi-
walowe o projekt Lubuskie 
Dobrze Rockuje. Finał LDR 
jest podsumowaniem kil-
kunastu koncertów, które 
odbywały się w Gorzowie 
Wielkopolskim w klubie 
C-60 oraz Zielonej Górze w 
Jazz Klubie. Z pomocą gło-
sowania internautów wyło-
niono pięć najlepszych ze-
społów, które pokażą się na 
naszej festiwalowej scenie. 
Poza pięcioma artystami 
na naszej scenie wystąpią 
także goście z Niemiec – ze-
spół DIRTSHEATH.
Całą szóstka będzie „wal-

Z dyrektorem artystycznym festwialu Wake Up and Live, Jackiem Fi-
lipkiem rozmawia Adam Piotrowski

czyć” na naszej scenie o 
główną nagrodę pieniężną, 
ufundowaną przez burmi-
strza Dariusza Ejcharta, a 
także wiele innych, równie 
atrakcyjnych nagród.
Poza częścią muzyczną 
przygotowaliśmy także: 
plażowy turniej piłki siat-
kowej, działania promują-
ce ekologię, działania ani-
macyjne w ramach Wake 
Up Kids, bezpłatne pole 
namiotowe, a także boga-
tą ofertę gastronomiczną 
– zapraszamy na Lody z Go-
ścińca, zdrowe shake z Sha-
kewave, a Restauracja Mak 
przygotuje dla nas specjal-
ne, koncertowe menu. 
Warto wspomnieć tak-
że o namiocie fundacji 
Rak’n’Roll - razem z za-
przyjaźnioną fryzjerką bę-
dziemy namawiać ludzi do 
oddania swoich pięknych, 
zdrowych włosów (o dłu-
gości minimum 25 cm) na 
rzecz fundacji.
Zaprosiliśmy także do 
współpracy różne firmy, a 
także organizacje pozarzą-
dowe i szkoły. Na pewno 
będzie bardzo energetycz-
nie!
PL: Przypomnijmy skąd 
wziął się pomysł na festi-
wal i jaka jest jego idea?
JF: Od kiedy zaczęliśmy 
organizować koncerty w 
Sulęcińskim Ośrodku Kul-
tury, w Klubie u Bulka, od 

zawsze brakowało nam 
„tego czegoś”. Postanowi-
liśmy zorganizować taką 
imprezę plenerową, której 
nie było nigdy w Sulęcinie 
– imprezę z myślą o miesz-
kańcach Sulęcina, rockową 
- wielogatunkową, której 
brakowało wcześniej w na-
szym mieście. Naszą ideą 
były dwa dni festiwalu, któ-
ry kumuluje w sobie różne 
gatunki muzyczne. Nasz 
pomysł rozwija się z roku 
na rok – to już jego jede-
nasta edycja. Cieszy nas to 
bardzo, że stanowi on jed-
ną z ciekawszych imprez w 
naszym regionie, a już na 
pewno w województwie. 
Na naszych scenach wystą-
pili artyści z Polski, Niemiec, 
Czech, Ukrainy, Białorusi, 
Izraela, Stanów Zjednoczo-
nych…
Główną ideą festiwalu jest 
integracja – spotkanie miło-
śników muzyki absolutnie 
każdego gatunku, świetna 
zabawa, super klimat i at-
mosfera, a także promocja 
dla Sulęcina w formie nie 
tylko muzycznej, ponieważ 
Wake Up to nie tylko kon-
certy, ale i sztuka, ciekawe 
spotkania, rozmowy na 
ważne tematy i inne dzia-
łania kulturowe. Co ważne 
– wszystko jest bezpłat-
ne – każdy koncert i każda 
atrakcja, zatem zapraszamy 
w dniach 9-11 czerwca.
PL: Wake Up Kids to 5 mi-
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- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 6 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniej

DREWNO KOMINKOWE

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

ROZMOWA PRZEKROJU

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

nut dla najmłodszych i już chy-
ba festiwalowa tradycja?
JF: Wake Up Kids przypada na 
trzeci dzień festiwalu i z pew-
nością nie jest to pięć minut, ale 
kilka godzin intensywnych dzia-
łań z myślą o dzieciach, ale i ich 
rodzicach. Bowiem jest to impre-
za z przeznaczeniem dla rodzin, 
osób w każdym wieku – cieszy 
nas bardzo fakt, że całe rodziny 
fantastycznie spędzają razem 
czas na naszym festiwalu.
Co roku na Wake Up Kids zapra-
szamy różne firmy i instytucje, 
które ubarwiają swoimi pomy-
słami ten dzień. W tym roku 
także nie zabraknie różnego ro-
dzaju atrakcji. Wśród nich: nieza-
pomniana harcerska przygoda, 
dmuchańce, animatorzy i wiele 
innych. Ostatni dzień festiwalu 
– ukłon w stronę najmłodszych 
– to nasza tradycja. Nie wyobra-
żamy sobie, żeby go zabrakło, 
ponieważ świetnie bawimy się 
przy organizacji, jak i podczas 
wspólnej zabawy z dziećmi. Fre-
kwencja z roku na rok jest coraz 
większa, co nas niesamowicie 
cieszy. My oczywiście stajemy 
na wysokości zadania, aby cie-
kawych pomysłów rodziło się jak 
najwięcej.
PL: Kto z młodych twórców za-
prezentuje się tym razem na 
scenie Wake Up?
JF: Tak jak już wcześniej wspo-
mniałem, w tym roku także po-
jawią się zespoły, które wzięły 
czynny udział w muzycznej ry-
walizacji w czasie tegorocznej 
edycji Lubuskie Dobrze Rockuje. 
To młodzi artyści, którzy dopie-
ro rozpoczynają swoją przygodę 
z muzyką. Festiwalowicze będą 
mogli na żywo zobaczyć wystę-
py następujących kapel: MAJOS 
SQUAD, DORMANT DISSIDENT, 
DISCO POGO, MĘCZENIE OWIEC, 
OTHERSIGHT.
Wystąpi u nas także formacja z 
Niemiec – DIRTSHEATH.
Celem Wake Up and Live jest pro-
mocja młodych zespołów, które 
wystąpią na naszej małej scenie. 
Są to artyści prezentujący różne 
gatunki muzyczne. LDR promu-
je rockowe granie i muzykę na 
żywo, która powstaje w woje-
wództwie lubuskim. Cieszymy 
się bardzo, że Wake Up jest tak 
istotną częścią tego projektu.
PL: Jesteś zadowolony z rozwoju 
festiwalu?
JF: Oczywiście, że tak. Z racji 
tego, że festiwal rozrasta się z 
roku na rok, mieszkańcy nasze-
go miasta i okolic są zadowoleni. 
Jako organizatorzy mamy coraz 
więcej pomysłów, cieszy nas to 
bardzo, że ludzi pod sceną przy-
bywa, a my tym samym słyszymy 
same pozytywne opinie o naszej 
pracy. Cieszymy się z tego, że na-
sze działania zostają dostrzegane 
nie tylko w naszym regionie, ale i 
w całej Polsce.
Do zobaczenia na Wake Up and 
Live!

SULĘCIN 

Ruszaj z nami! 
25 kwietnia był dniem otwartym 
w Zespole Szkól Licealnych i Za-
wodowych im. Unii Europejskiej 
w Sulęcinie. Tego dnia bardzo 
licznie odwiedziła nas młodzież 
gimnazjów, ich rodzice i opieku-
nowie. Wśród miłych gości był 
starosta sulęciński pan Adam 
Basiński. Dyrektor ZSLiZ, pani 
Grażyna Sobieraj, zachęciła do 
podjęcia nauki w naszej szko-
le, która jest miejscem niezwy-
kle przyjaznym, nowoczesnym, 
spełniającym najwyższe standar-
dy współczesnej edukacji.
Przedstawiona oferta kształ-
cenia na przyszły rok szkolny, 
zobrazowana została w postaci 
prezentacji zawodów i kierun-
ków kształcenia w wykonaniu 
uczniów. Sztuka ,,Podróże ma-
łego księcia’’, zaprezentowana 
przez szkolne koło teatralne 
,,Bystrzaki’’ prowadzone pod kie-

runkiem pani Anny Sobieraj, za-
chwyciła wspaniałą grą aktorską 
i ciekawą interpretacją.
Goście zwiedzili gabinety lek-
cyjne wyposażone w tablice 
multimedialne, zmodernizowa-
ne warsztaty z nowoczesnymi 
pracowniami, internat, szkolne 
boiska oraz dziedziniec, gdzie 
można było podziwiać sprzęt i 
pokazy straży pożarnej, policji i 
wojska przy znacznym wsparciu 
uczniów z klas mundurowych, 
którzy zaprezentowali się w 
musztrze. W świetlicy i centrum 
czytelniczo – medialnym zor-
ganizowano kawiarenkę, gdzie 
goście mogli odpocząć przy 
herbacie, kawie, cieście, zdro-
wych przekąskach. Nie zabrakło 
stoiska informacyjnego połączo-
nego z prezentacją szkolnych 
klubów zainteresowań. Wyśmie-
nicie smakowały ciepłe dania 

serwowane przez uczniów klas 
gastronomicznych. 
Do odważnych gimnazjalistów 
trafiły nagrody w konkursie pt. 
,,To już wiem o ZSLiZ’’, w którym 
uczniowie prezentowali swoją 
wiedzę na temat naszej szkoły. 
Wyczekiwanym punktem pro-
gramu było wylosowanie nagro-
dy niespodzianki, którą w tym 
roku był mobilny głośnik JBL. 
Szczęśliwym wygranym okazał 
się uczeń sulęcińskiego gimna-
zjum Mikołaj Konopko. 

Gimnazjaliści podkreślali, że na-
sza szkoła robi naprawdę duże 
wrażenie.  Na pytanie ,, Co ci się 
tutaj najbardziej podoba?’’ gim-
nazjalistka z Ośna Lub. odpowie-
działa, że wszystko. Cieszymy się 
z takich opinii i zapraszamy do 
zostania uczniem naszej szkoły. 
To dobry wybór. Ruszajcie więc 
z nami w drogę po wymarzony 
zawód.

Wiktoria Hyża
Izabela Pawlus

Ucz. kl. II LOw/rm

SULĘCIN  Pod patronatem Przekroju

Zapraszamy na Piknik Ekologiczny
Celowy Związek Gmin CZG-12 

jak co roku w szczególny sposób 
pragnie podziękować za zaan-
gażowanie w akcję edukacyj-
no-konkursową „Zielona Szkoła, 
Zielone Przedszkole” zapraszając 

reprezentacje placówek oświa-
towych biorących czynnie udział 
w akcji na Piknik Ekologiczny, 
który odbędzie się 8 czerwca 
w Gliśnie (Pałac ODR). W tym 
roku będzie to wydarzenie pod 

hasłem REDUCE, REUSE, RECYC-
LE,  nawiązujące do zasady 3R. 
Zasada ta mówi głównie o uni-
kaniu powstawania odpadów, o 
używaniu ponownie opakowań 
oraz o unieszkodliwianiu odpa-

dów. Działając w codziennym 
życiu według zasady 3R możemy 
znacznie ograniczyć ilość odpa-
dów w naszych gospodarstwach 
domowych, co ma szczególne 
znaczenie w dzisiejszych cza-
sach. Więcej informacji na temat 
Pikniku: www.czg12.pl.

(K.R.)
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24 kwietnia w Pałacu Mło-
dzieży w Warszawie, miała 
miejsce uroczystość rozdania 
nagród  w XXXII Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym 
pt.” Warszawa Moja Stolica”. 
Konrad Kowalczyk – uczeń III 
kl. Gimnazjum ZET w SOSW w 
Sulęcinie otrzymał nagrodę 
za swoją interpretacje wizji na-
szej stolicy wykonaną pod kie-
runkiem wychowawczyni Ewy 
Szczepańskiej.

Na konkurs wpłynęło około 
1500 prac z całej Polski, w tym 

„Warszawa Moja Stolica” 
– sulęciński akcent

SULĘCIN 

również ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego 
w Sulęcinie - spośród których 
nagrodzono prace 30 autorów 
a wśród nich znalazł się nasz 
młody artysta.

Uczniowie na zajęciach z pla-
styki poszerzali swoją wiedzę o 
naszej stolicy, jej zabytkach i hi-
storii, prezentowaną w licznych 
publikacjach internetowych i 
książkowych. Pomogło to im 
rozbudzić ciekawość, kreatyw-
ność i wykonać autentyczne, 
interesujące, własne prace. 

Na  uroczystości rozdaniu na-
gród towarzyszyła Konradowi 
cała klasa. 

Młodzież zwiedziła również 
stolicę, podziwiała panoramę 
Warszawy z ostatnich pięter 
Pałacu Kultury, spacerem po 
Warszawie przeszła na Stare 
Miasto by podziwiać starówkę, 
pomnik Syrenki, odpocząć kar-
miąc gołębie i słuchać muzyki 
Fryderyka Chopina. 

Ewa Szczepańska

Long Shot 2017 
SULĘCIN  / WĘDRZYN

W dniach 23 i 24 kwietnia na 
poligonie w Wędrzynie odbyły 
się X Międzynarodowe Zawody 
Strzeleckie Long Shot 2017 w ka-
tegorii strzelania z broni współ-
czesnej oraz historycznej. 

W zawodach wzięło udział 530 
zawodników z dziesięciu krajów. 
Rywalizację poprzedziła konfe-
rencja z udziałem zawodników 
oraz strzelania treningowe. 

Zawody miały na celu pod-
nieść kwalifikacje funkcjonariu-
szy i żołnierzy, jak również pro-
pagować strzelectwo na gruncie 
cywilnym. W trakcie współza-
wodnictwa wyłonione zostały 
najlepsze zespoły strzeleckie 

oraz najlepsi strzelcy.
W przekazaniu nagród i pod-

sumowaniu Long Shot 2017 
uczestniczyli m.in.: dowódca 
generalny Rodzajów Sił Zbroj-
nych gen. dyw. Jarosław Mika, 
dowódca 11 Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej gen. bryg. 
Stanisław Czosnek, dowódca 
17 Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej płk dyp. Piotr 
Malinowski, burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. Obszerna foto-
relacja w zawodów znajduje się 
na stronie internetowej www.
sulecin.pl.

Tekst i foto. Maciek Barden  

http://www.sulecin.pl
http://www.sulecin.pl
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JUŻ OTWARTE!!!

ROZMOWA PRZEKROJU

Sulęciński PCPR

Kto może zostać rodziną 
zastępczą?
Małżeństwo lub osoba nie 
pozostająca w związku 
małżeńskim. Muszą speł-
niać ustawowe kryteria 
między innymi są zdolne 
do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem co 
zostało potwierdzone od-
powiednią dokumentacją, 
przebywają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
zapewniają odpowiednie 
warunki bytowe i mieszka-
niowe  i nie są ograniczone 
w zdolnościach do czynno-
ści prawnych. Spełnienie  
kryteriów nie jest jedno-
znaczne z ustanowieniem 
kandydatów rodziną za-
stępczą. Kandydaci muszą 
bowiem przejść cały cykl 
szkoleń zwieńczonych zdo-
byciem kwalifikacji. Bywa, 
że zainteresowani rezygnu-
ją w trakcie szkolenia z tak 
odpowiedzialnej funkcji po 
uzyskaniu wiedzy o pełnie-
niu tak trudnej roli jaką jest 
piecza zastępcza.
Czym jest piecza zastęp-
cza dla dziecka?
Piecza zastępcza jest spra-
wowana w przypadku 
niemożności zapewnienia 
dziecku opieki i wychowa-
nia przez rodziców. Może 
być sprawowana przez 
osoby spokrewnione to jest. 
dziadków lub rodzeństwo, 
jak również przez osoby 
obce.
Z jakich powodów 
umieszcza się dzieci w 
rodzinach zastępczych?
Powodów jest wiele. Najczę-
ściej przyczyną są proble-
my alkoholowe, narkotyki 
czy rażące zaniedbania w 
stosunku do dzieci, nie-
wydolność wychowawcza 
rodziców biologicznych. 
Nie spotkałam się w swej 
wieloletniej pracy aby wy-
stępował jeden czynnik. Z 
reguły są one zawsze sprzę-

Siedziba wciśnięta gdzieś wewnątrz podwórka. Ciasne pomieszczenia, 
bariera architektoniczna dla niepełnosprawnych po otwarciu drzwi 
(schody wiodą na piętro). Mimo to pogodni i uśmiechnięci pracowni-
cy rekompensują w pewnym stopniu niedogodności. Czym zajmuje się 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znane jest choćby ze stron inter-
netowych czy broszur i ulotek informacyjnych. Są jednak sprawy godne 
szerszego wyjaśnienia. Stąd pytania skierowane do Joanny Różańskiej, 
kierownika placówki. Piastuje to stanowisko od 1 stycznia 2014 r. Wcze-
śniej została przyjęta tutaj do pracy w ramach projektu unijnego w lipcu 
2008 r., stopniowo awansując. Zna więc firmę od podstaw. Podlega jej 9 
pracowników. Same kobiety. W porównaniu z innymi takimi placówka-
mi w ościennych powiatach gdzie jest więcej pracowników, to wobec 
dochodzących coraz to kolejnych zadań, np. realizacja programu 500+ 
dla rodzin zastępczych, jest to znacznym obciążeniem. 

żone. Jeden problem rodzi 
kolejny. Alkoholizm rodzi 
przemoc, agresję, niewydol-
ność wychowawczą i skala 
zaniedbań wrasta.
Kiedy kończy się opieka 
zastępcza?
Z założenia ustawodawcy 
kończy się z chwilą uzy-
skania pełnoletności lub 
do czasu ukończenia przez 
dziecko nauki nie dłużej niż 
do ukończenia 25 roku ży-
cia. Bywa że wcześniej, bo 
sąd zdecydował, że dziecko 
może powrócić do rodziny 
biologicznej, są to jednak 
przypadki sporadyczne. 
Na jaką pomoc może li-
czyć pełnoletni opusz-
czający rodzinę zastęp-
czą?
Zgodnie z ustawą w PCPR 
wypłaca się środki finan-
sowe na usamodzielnienie 
i zagospodarowanie. Wy-
sokość jest uzależniona od 
czasu przebywania w rodzi-
nie zastępczej lub placów-
kach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Kwota oscyluje 
w granicach 3000 – 6600 zł. 
wypłacanych jednorazowo. 
Wychowankowie, bo tak 
ich nazywamy wybierają 
sobie opiekunów procesu 
usamodzielnienia. Z reguły 
są to dotychczasowi opie-
kunowie lub wychowawcy 
w placówkach. Usamodziel-
niający wychowankowie   
składają indywidualny pro-
gram usamodzielnienia, w 
którym zawierają plany do-
tyczące kwestii mieszkanio-

wej, kontynuowania nauki 
czy uzyskania na przykład. 
prawa jazdy. To są sprawy 
długoterminowe. W ubie-
głym roku usamodzielniło 
się 10 osób w tym 5 kobiet i 
5 mężczyzn.
Jak działa Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej?
W naszym powiecie mamy 
hostel z miejscami dla sa-
motnych matek z dziećmi, 
najczęściej skierowanych 
tam ze względu na stoso-
waną wobec nich przemo-
cy w rodzinie. Zapewniamy 
tam bezpłatny pobyt, kom-
pleksową pomoc, wsparcie 
psychologiczne, wsparcie 
pracownika socjalnego, 
jeżeli jest potrzeba to i 

radcy prawnego. Nadzór 
nad Hostelem i Mieszka-
niem Chronionym przy ul. 
Moniuszki  sprawują dwie 
osoby Agata Gierońska i 
Anna Kluszczyk. W obiek-
tach pokoje mają wspólne 
zaplecze kuchenne, łazien-
kę i toalety, wyposażone 
są jak w standardowych 
hostelach z miejscem do 
spania, szafą oraz miej-
scem do nauki i zabawy dla 
dzieci. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej udziela również 
pomocy osobom i rodzi-
nom znajdującym się w sy-
tuacji kryzysowej z powodu 
wspomnianej przemocy, jak 
również problemów uzależ-
nienia i współuzależnienia, 
kryzysu utraty i żałoby po 
stracie osoby bliskiej, han-
dlu ludźmi, doświadczaniu 
traumy po katastrofie, pro-
blemu suicydalnego - myśli 

i zachowania samobójcze, 
przemocy seksualnej
Jakie są wsparcia finan-
sowe dla osób niepełno-
sprawnych?
Jesteśmy pośrednikiem 
w przekazie funduszy z 
PFRON. Część jest przezna-
czona na działalność warsz-
tatów terapii zajęciowej. Po-
zostałe środki przyznajemy 
po bardzo wnikliwym roz-
poznaniu osobom zainte-
resowanym. Oczywiście nie 
są one wystarczające, ale i 
oczekiwania są też czasami 
zbyt wygórowane. Rada po-
wiatu dzieli środki na zada-
nia, które my rekomendu-
jemy. Pierwsza pomoc jest 
skierowana do osób bardzo 
potrzebujących, uzależnio-
nych od pomocy osób dru-
gich. Uchwalą rady powiatu 
na 2017 rok przydzielono 
1.100.494 zł.

Są bez wątpienia i pro-
blemy...
Są bariery architektonicz-
ne, brak windy dla osób 
na wózkach inwalidzkich, 
zresztą wąski korytarz w 
budynku nie jest dobrym 
ciągiem komunikacyjnym. 
Zarząd powiatu ma świa-
domość, że w XXI wieku jest 
to uciążliwa sprawa. Usta-
wy są tworzone dla i przez 
ludzi, a możliwości nie za-
wsze sprzyjają. Na razie 
jest tylko dzwonek, którym 
przyzwany jest pracownik 
do klienta. Dajemy sobie 
radę, choć dokucza czasa-
mi brak pomieszczeń do 
właściwej obsługi, o pokoju 
socjalnym nie wspominam.
Jest Pani zaangażowa-
na w szerszą działalność 
poza miejscem zatrud-
nienia, Kilka słów o tym.

Long Shot 2017 
SULĘCIN  / WĘDRZYN
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ROZMOWA PRZEKROJU

Stawiam na szeroko pojętą turystykę

Przekrój Lokalny: Jak wyglą-
da sprawa bezrobocia w gmi-
nie?
Tomasz Jaskuła: Nie jest to wielki 
problem. Jest ono stałe w grani-
cach 7-8 proc. i wynika z przy-
czyn zgoła oczywistych, bowiem 
są tacy, którzy pracują sezonowo 
lub wolą, mając inne nie zareje-
strowane źródło, nie pracować i 
żyć korzystając z zasiłku czy opie-
ki społecznej. Miejscowe ośrodki 
wypoczynkowe, już w zdecydo-
wanej większości zatrudniają 
personel na cały rok. Sezonowo 
wspomagają się z racji większego 
obciążenia czy poszerzonej ofer-
ty usługowej. Cały czas stawiam 
na szeroko pojętą turystykę. Ilość 
zatrudnionych mieszkańców w 
tej branży wg naszych szacun-
ków porównać można do dużego 
zakładu produkcyjnego.. 
Jest Pan już drugą kadencję 
burmistrzem. Jak Lubniewice 
przez 7 lat się zmieniły?
Rewolucyjnych zmian w kwe-
stiach inwestycyjnych nie było. 
Wolnych środków jest ok. pół 
miliona rocznie. Radni doskona-
le zdają sobie sprawę, że nie na 
wszystko nas stać. Inwestycje, 
które bezpośrednio służą miesz-
kańcom zostały wykonane lub 
jeszcze są w fazie realizacji. Do 
końca kadencji chcę zamknąć 
swoje kolejne „burmistrzowanie” 
spełnieniem wyborczych obiet-
nic, podobnie jak radni. Na pew-
no Lubniewice poprawiły swój 
wizerunek. To jest podstawa bytu 
nie nie tylko w przedsiębiorstwie. 
Firma nawet z najlepszym pro-
duktem nie poradzi sobie bez do-
brego wizerunku, identycznie jest 
w samorządzie, stąd moje, nasze 
starania zmierzają właśnie w 
tym kierunku. Współpraca nawet 
z drobnymi przedsiębiorcami jest 
podstawą działania. Także z tymi 
większymi. Niebawem powstanie 
u nas market, który jest potrzebny 
i oczekiwany. Prywatny inwestor 
wybuduje go nieopodal ratusza. 
Nie ukrywam, że obecny zarząd 
sieci,   zainspirowany filmem o 
Michalinie Wisłockiej z silnym ak-
centem Lubniewic wyczuwając 
większy napływ turystów podjął 
decyzję o zezwoleniu na budowę 
tego sklepu. Inwestor starał się o 
to aż 6 lat.
Przy obejmowaniu stanowi-
ska burmistrza, hasłem prze-
wodnim było – Lubniewice 
wędkarskim eldorado...

Rozmowa z Tomaszem Jaskułą, burmistrzem Lubniewic przeprowadzona w lubniewickim ratuszu miała kilka równoległych wątków, bowiem 
włodarz tej sympatycznej miejscowości jest swoistym gawędziarzem, co raz wplatający w swoje merytoryczne odpowiedzi wiele zbliżonych 
tematycznie spraw. Miasto i gmina liczą ok. 3 tys. mieszkańców. W Lubniewicach mieszka 2 tys.

W tym aspekcie odnieśliśmy 
ogromny sukces. Nasze jezio-
ra przyciągają masę wędkarzy, 
stąd nasza sztandarowa im-
preza „Święto Sandacza”, od lat 
ciesząca się stałym wzrostem 
zainteresowania. Zarybiamy na-
sze akweny wodne, aby łowią-
cy nie byli zawiedzeni. Musimy 
jednak monitorować kwestię 
wydawania zezwoleń, aby nie 
doprowadzić do zatłoczenia na 
wytypowanych łowiskach. W tej 
chwili mamy wydanych około 2 
tys. pozwoleń rocznie na węd-
kowanie dla osób spoza okręgu 
gorzowskiego. Do tego dodać 
trzeba wędkarzy miejscowych i 
z okręgu, których wcale nie jest 
mniej, a jezioro Lubiąż ma tylko 
150 ha powierzchni. Nie może-
my doprowadzić do zachwiania 
równowagi w akwenie, dlatego 
nie promujemy już tak bardzo sa-
mego wędkowania.
Promocja Lubniewic to od 
niedawna film fabularny o Mi-
chalinie Wisłockiej...
Fakt, w chwili obecnej trwają in-
tensywne prace nad promocją 
Lubniewic, którą rozpoczął ten 
film. Chcemy to wykorzystać i 
wkomponować jako nowość w 
naszą ofertę. Już teraz w miej-
scowości jest w pełni wykorzy-
stywana baza mająca wysoki 
standard. Właśnie standard przy-
ciąga i jest priorytetem. My jako 
gmina dajemy inwestorom prze-
strzeń, oni muszą to wykorzystać, 
aby był wspólny zysk i zadowole-
nie przyjezdnych. Turystów bez 
wątpienia przyciągnie festiwal 
związany z Michaliną Wisłocką.
Festiwal to duże słowo.
W kraju są różne festiwale, więk-
sze, mniejsze, krajowe i lokalne. 
Z reguły oscylujące wokół pio-
senki, tańca, muzyki, folkloru 
itp., ale związany z bohaterką 

filmu jak i autorką książki „Sztu-
ka kochania” będzie pierwszym 
w Polsce. W maju rozpoczynamy 
szeroką akcję promocyjną. Musi-
my oprzeć się na regionie, bo nie 
mamy w Lubniewicach aż tylu 
miejsc noclegowych, by patrzeć 
szerzej. Festiwal będzie wydarze-
niem i kulturalnym i naukowym z 
udziałem wielu polskich autory-
tetów związanych z ginekologią, 
położnictwem i seksualnością. 
Forma dyskusyjna, konferencyj-
na jest jeszcze w fazie końcowych 
konsultacji z prof. Zbigniewem Iz-
debskim. Bez wątpienia będzie to 
hit. Forma rozrywkowa z udzia-
łem gwiazd i zespołów będzie 
równoległa. Całość prowadzona 
w kilku miejscach. Centrum i ser-
cem festiwalu będzie nasz rynek. 
Tam będą spotkania z artystami. 
Już mogę zdradzić, że jedną z 
gwiazd będącą cały czas na festi-
walu będzie Magdalena Boczar-
ska. W naszym Parku Miłości też 
będzie się wiele działo. Wymaga 
on remontu, liczymy na pozyska-
nie środków z Unii Europejskiej. A 
rozrywka do białego rana, to na 
plaży miejskiej ze sceną na wo-
dzie.
Oprócz turystów w Lubniewi-
cach są jeszcze mieszkańcy, 
co dla nich się robi?
Turystyka jest jednym z elemen-
tów pobudzenia do aktywności 
lokalnej społeczności. W edukacji 
nie łączymy klas, co daje komfort 
nauki i właśnie edukacje mamy 
na bardzo wysokim poziomie. 
Inwestujemy w dzieci, bo to się 
w perspektywie czasu opłaca. 
Wydatki gminy na oświatę może 
nie widać, tak jak w przypadku 
budowania dróg, chodników czy 
instalacji. One jednak są wymier-
ne. Czynnik ludzki jest trudny, 
nieprzewidywalny, dlatego sta-
le podkreślam, co jest ważne z 
punktu widzenia całej gminy w 

czasie, a nie doraźnie. Ponieważ 
to się sprawdziło i wybrano mnie 
na drugą kadencję. Tam gdzie 
mamy skupiska dzieci postawi-
liśmy na place zabaw plus inwe-
stycje towarzyszące typu boiska. 
Tych elementów dotychczas nie 
było. Widoczny jest udział dzieci 
w działalności ośrodka kultury, 
gdzie jest duża oferta nauki gry 
na instrumentach. Myślę wspól-
nie z radnymi o seniorach, któ-
rzy wcześniej byli zapominani. 
Powstało prężenie działające 
stowarzyszenie Gorące Serca 
Lubniewickie. Ono aktywizuje 
seniorów, my to wspieramy. Od 5 
lat w ramach programu Zdrowa 
Gmina Lubniewice organizujemy 
liczne badania obejmujące m.in. 
grupę seniorów. Badamy też ma-
luchy pod względem wykrycia 
nowotworów, robimy to wspól-
nie z fundacją Mc Donalda.
Muszą jednak być jakieś po-
rażki, bo proza życia jest czę-
sto nieprzychylna...
W 2010r. nie było stomatologa, 
rehabilitacji. Rehabilitacja po-
wróciła po 3 latach   a prywatny 
stomatolog pojawił się dopiero 2 
lata temu. Nie udało się utrzymać 
stacji paliw. Ale tutaj samorząd 
nie miał szans wobec ekonomicz-
nych aspektów właściciela sieci. 
Naszą bolączką są niezagospo-
darowane zamki lubniewickie. 
Niestety, one również nie należą 
do gminy, a relacje z właścicie-
lem są dość skomplikowane. W 
świetle przepisów i wskaźników 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich byliśmy za bogaci, aby 
zdobyć dofinansowanie do sa-
modzielnej budowy, remontów 
dróg i to jest ta proza życia.
Ma Pan swoistą filozofię 
przedsiębiorcy i samorzą-
dowca, więc trudno wyroko-
wać czy zamierza Pan kandy-
dować ponownie?
Burmistrz to menadżer. Oczy-
wiście z tą różnicą, że prywatny 
biznesmen popełnia wszystko na 
własną odpowiedzialność i wła-
sne pieniądze. Ja współdecyduję 
o wydawaniu publicznych pienię-
dzy i muszę postępować zgodnie 
z przepisami. Mogę co najwyżej 
zabiegać o pozyskanie dodatko-
wych funduszy. Zdecydowanie 
nie biorę udziału w obronie sa-
morządności jak się to potocznie 
mówi. Mam na myśli wszelkie 
ogólnopolskie akcje. Wolę swoje 
siły skierować tutaj, na prace w 
samorządzie. Pozytywnie oce-

niono moją poprzednią kadencję 
i myślę, że i takowej oceny docze-
kam się po zakończeniu obecnej. 
Wszystkie inwestycje, większe czy 
mniejsze miały dotacje z różnych 
źródeł, unijnych czy krajowych. 
Najprościej można by rzec, że na-
sze gminne złotówki pomnażali-
śmy z sukcesem. Za wcześnie roz-
mawiać o przyszłych wyborach 
samorządowych. Decyzję będę 
podejmował wspólnie z żoną, bo 
każda praca zawsze ma przełoże-
nia na życie osobiste.
Mieszka Pan od 12 lat w Lub-
niewicach, wcześniej jednak 
nadal większą część życia spę-
dził pan w Sulęcinie. Jakie są 
spostrzeżenia co do tego mia-
sta i jak układają się relacje 
sąsiedzkie?
Gdy startowałem w wyborach 
na drugą kadencję, dochodziły 
do mnie głosy aby spróbować w 
Sulęcinie. Oczywiście propozycje 
takie traktowałem w formie żar-
tu, bo moje wysiłki kierowałem 
tylko i wyłącznie pod adresem 
mieszkańców mojej gminy. Jed-
nak w 2014 roku zdecydowałem 
się poprzeć dzisiejszego burmi-
strza, wówczas starostę. Nie było 
to poparcie w ciemno. Przepro-
wadziłem wiele rozmów z panem 
Dariuszem Erchartem i poznałem 
jego wizję wydobycia ze swoiste-
go marazmu miasta i jego rozwo-
ju. To było klarowne i ze wszech 
miar słuszne. Jestem na bieżąco 
zorientowany, co i jak się w Sulę-
cinie dzieje, choćby poprzez stałe 
kontakty rodzinne. Będąc włoda-
rzem Lubniewic, utrzymuję bar-
dzo dobre relacje z burmistrzem 
Sulęcina. Ilość środków pozyska-
nych przez to miasto, inwestycje 
które zmieniają tą miejscowość 
są na plus. Z drugiej strony dziwię 
się osobom, które oczekują tego, 
że burmistrz już w pierwszej ka-
dencji wszystko zmieni, jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki. 
Burmistrz Ejchart jest aktywny, to 
widać na wielu płaszczyznach. 
Jeżeli będzie potrzebował moje-
go wsparcia w kolejnych wybo-
rach, chętnie go poprę, bo wiem, 
że na to zasługuje. Udowodnił 
swoją pracą, że potrafi. 
Dziękujemy za rozmowę

Notowali: Adam Piotrowski i Lech 
Malinowski
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Pamięci Olgierda Olisiewicza
SULĘCIN 

Człowiek żyje dopóty, 
dopóki żywa jest on im pa-
mięć. Pod takim hasłem 
Biblioteka Pedagogiczna 
w Sulęcina była organiza-
torem popołudniowego 
spotkania mieszkańców 
miasta, poświęconego 
pamięci znanego sulęciń-
skiego fotografa Olgierda 
Olisiewicza /1947-2006/. 
Spotkanie zostało połą-
czone z wystawą i albuma-
mi zdjęć, które pozostawił 
po sobie.  

Urodził się w Ośnie Lu-
buskim, w którym ukoń-
czył szkołę podstawową, a 
następnie liceum ogólno-
kształcące w Rzepinie. Po 

odbyciu zasadniczej służ-
by wojskowej zdecydował 
się na pracę w policji. W 
1971 roku wstąpił w zwią-
zek małżeński z Ludwiką. 
W 1972 roku przyszła na 
świat ich córka Edyta, a w 
1974 Inga. 

Od najmłodszych lat in-
teresował się fotografią. 
Przez kilka lat prowadził 
sekcję fotograficzną w 
domu kultury w Sulęcinie. 
Był również członkiem 
Związku Polskich Fotogra-
fików Przyrody w Okręgu 
Wielkopolskim, zrzeszo-
nego w Międzynarodowej 
Federacji Fotografii Przy-
rodniczej. Lubił przyrodę, 

a z zamiłowania był rów-
nież myśliwym, które to 
zamiłowanie połączył z 
fotografią. Wiele fotografii, 
które zostały pokazane na 
wystawie, przedstawiają 
naturę i jej niepowtarzal-
ne uroki oraz walory przy-
rodnicze. Fotografował 
również zmiany, jakie za-
chodziły w Sulęcinie i jego 
okolicach. Dzisiaj każde 
zdjęcie jest już historią mi-
nionego czasu i zmusza do 
wspomnień. W spotkaniu 
uczestniczyła małżonka 
fotografa Ludwika, córki 
Edyta i Inga, znajomi oraz 
mieszkańcy. 

Biblioteka Publiczna w 

Sulęcinie prowadząc dzia-
łalność regionalną organi-
zuje spotkania i wystawy, 
których zadaniem jest pro-
mowanie w różnych dzie-
dzinach artystów Ziemi 
Sulęcińskiej, jak również 
prezentowane ciekawych 
osobowości oraz wspo-
mnienia o mieszkańcach, 
którzy swoją działalnością 
zasługują na szczególną 
uwagę. 

Więcej na stronie inter-
netowej www.sulecin.pl.

Tekst i foto. Maciek Barden

28 kwietnia uczniom 
klas III LO bp/pp, III LO w/
rm, IV Tm/ps i IV Th/inf., a 
także III LO dla dorosłych 
po raz ostatni rozbrzmiał 
dzwonek w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w 
Sulęcinie. Oficjalnie zakoń-
czyli oni naukę w szkole, 
a podczas uroczystości 
pożegnania klas progra-
mowo najwyższych, jaka 
odbyła się tego dnia, 
otrzymali świadectwa i 
certyfikaty poświadczają-
ce, że kolejny etap swoje-
go życia mają już za sobą.

W ceremonii podsumo-
wania kilku lat pracy ab-
solwentów Zespołu Szkół 
brali udział zaproszeni 
goście, w tym starosta 

Pełnię od 2015 roku funk-
cję wiceprzewodniczącej 
Konwentu Dyrektorów i 
Kierowników Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie 
Województwa Lubuskiego. 
W zależności od naszych 
potrzeb zbieramy się w tere-
nie. Jest na 12 osób, w tym 
jeden mężczyzna. Z reguły 
spotkania dotyczą prze-
dyskutowania wprowadza-
nych zmian ustawowych i 
związanych z tym wymo-
gów. Muszą być one jedno-
znacznie interpretowane, 
aby kierunek realizacji był 

prawidłowy. Spotykamy się 
kilka razy w roku. Należymy 
jako PCPR w Sulęcinie rów-
nież do Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Centrów 
Pomocy Rodzinie i Miej-
skich Ośrodków Pomocy 
Rodzinie „Centrum”. Obie 
formy są przekaźnikiem 
naszych wątpliwości do mi-
nisterstwa. To jest taka rów-
noległa ścieżka kontaktu i 
wypracowywania zmian w 
przepisach.

Rozmowiał Lech Malinowski

Sulęciński PCPR
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Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro…
SULĘCIN 

sulęciński Adam Basiń-
ski, przedstawiciele służb 
mundurowych, partnerzy i 
przyjaciele, z jakimi szkoła 
od lat współpracuje. 

Pięknie i z dbałością o 
indywidualne scharaktery-
zowanie poszczególnych 
klas pożegnała swoich 
uczniów dyrektor Szkoły 
Grażyna Sobieraj. Pod-
kreśliła, że każdy z nich 
tego dnia może poszczycić 
się i być dumnym z ukoń-
czenia szkoły, z osiągnię-
tych wyników w nauce, z 
tego, że brał udział w licz-
nych konkursach, olimpia-
dach, zawodach oraz tego, 
że efektywnie pracował 
na rzecz szkoły i środowi-
ska lokalnego. Pani dyrek-
tor nie zapomniała o tych 

najbardziej zasłużonych 
uczniach z każdej klasy, 
którzy pracowitością, za-
angażowaniem, działalno-
ścią kulturalną, wysokimi 
notami w nauce, sukce-
sami sportowymi, ale też 
godną postawą kultywo-
wania szkolnych tradycji i 
obyczajów już na zawsze 
zapisali się na kartach hi-
storii szkoły. Składając wy-
razy uznania i życząc po-
wodzenia na egzaminach, 
dyrektor prosiła, by każdy 
z uczniów budował swo-
ją przyszłość na mądrości 
zdobytej przez wiele lat w 

tej szkole. 
Uroczystość pożegnania 

była okazją do uhonoro-
wania i nagrodzenia wy-
bitnych uczniów. Starosta 
Adam Basiński wręczył sty-
pendia naukowe uczenni-
com liceum i technikum, 
które uzyskały najwyższe 
noty w swojej edukacji – 
Klaudii Gredce i Julii Bar-
toszek. One oraz Patrycja 
Gontowicz, Przemysław 
Frontczak i Marlena Ma-
telska jako wyróżniająca 
się młodzież szkoły wraz 
ze swoimi rodzicami wpi-
sali się już tradycyjnie do 

Złotej Księgi Najwybitniej-
szych Uczniów. Zasłużone 
nagrody, wyróżnienia i po-
chwały tytułem wysokich 
wyników w nauce, wzoro-
wego zachowania i bardzo 
aktywnej pracy na rzecz 
szkoły i lokalnego środo-
wiska, a także zwycięstw 
odnoszonych w konkur-
sach, turniejach i zawo-
dach otrzymali: Oliwia 
Dukiewicz, Nikola Kura-
sik, Dagmara Dudurycz, 
Nikola Kraska, Urszula 
Zdrojewska, Jagoda We-
sołowska, Aleksandra 
Żmijak, Natalia Płonka, 
Karolina Dworak, Edyta 
Kołodziej, Kornelia Mu-
chowska, Mateusz Mani-
kowski, Kacper Zarychta, 
Damian Stróżyk, Tomasz 

Wojtowicz, Józef Zbuto-
wicz, Łukasz Zbutowicz, 
Piotr Kochmański, Anna 
Adamek, Magdalena 
Trzeciak i Olga Wrona.

Wszystkim uczniom, a 
właściwie już absolwen-
tom szkoły, serdecznie 
gratulujemy. Trzymamy 
kciuki za następne sukce-
sy, jakie przyjdzie im od-
nosić w życiu prywatnym i 
zawodowym. Każdy z Was 
jest chlubą szkoły i swoją 
obecnością w jej murach 
dołączył do wielkiego gro-
na pokoleń, jakie od lat 
tworzą jej historię. Każde z 
nich, tak jak te, niech żyje 
dewizą, że przyszłość za-
czyna się dzisiaj, nie jutro…

Źródło: ZSLiZ w Sulęcinie

http://www.sulecin.pl
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

Zawody z okazji dnia dziecka

SULĘCIN 

Otwarcie sezonu wędkarskiego
W sobotę 22 kwietnia wędka-

rze koła PZW Nr 3 „Gumoplast” 
rywalizowali w  zawodach inau-
gurujących tegoroczny sezon 
wędkarski. Zawody rozpoczęły 
się ciepłym posiłkiem o godzi-
nie 8. Fatalna pogoda powitała 
zawodników, którzy stęsknieni 
wędkarskich emocji, przybyli 
nad Jezioro Ostrowskie. Mimo 
kiepskiej aury ryby niechętnie, 
ale dały się złapać na haczyk. 
Zawodnicy, poza swoimi umie-
jętnościami i doświadczeniem, 
po prostu musieli mieć szczęście. 
Po czterogodzinnym połowie 
przyszedł czas na ważenie ryb i 
ogrzanie się przy ciepłym poczę-
stunku. Triumfowali:

Marek Kędzierski - I miejsce,

Zbigniew Płonka - II miejsce,
Stanisław Grzemski -III miej-

sce.
Największą rybę w zawodach 

złowił Wiktor Kolęda. Najlepsi 
wędkarze otrzymali nagrody rze-
czowe.

Dziękuję kolegom za udział i 
wytrwałość.

Z wędkarskim pozdrowieniem,
Czesława Anna Demko

Prezes Koła

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. 

Tego dnia ryby brały dość 
chimerycznie, ale większości za-
wodników dopisywał dobry hu-
mor. Rywalizacja była zacięta do 
samego końca. Sędzią głównym 
zawodów był Sławomir Matel-
ski, a sędziami pomocniczymi 
Andrzej Struś, Marek Krupa i 
Roman Plaskacewicz. 

M. Sobczak w obu turach oka-
zał się bezkonkurencyjny. Wniósł 
do wagi dwa razy więcej ryb 
niż kolega z drugiego miejsca. 
W najlepszej piątce znalazło się 
również dwóch innych zawodni-
ków z Sulęcina: Jakób Kartawik 
z PZW nr 1 (3 miejsce) i Adrian 
Orkiszewski z PZW nr 2 „Lin” (5 
miejsce). Serdecznie gratuluje-
my!

Po dwóch z trzech zaplanowa-
nych tur Mistrzostw Okręgu Se-
niorów na czele stawki znajduje 
się inny wędkarze sulęcińskiej 

SULĘCIN / REGION

Młody wędkarz z Sulęcina 
Mistrzem Okręgu!
6 maja na Kanale Szerokim w Słońsku odbyła się II 
tura Spławikowych Indywidualnych Mistrzostw Okręgu 
Gorzowskiego. W kategorii U – 15 najlepszy okazał się 
Maksymilian Sobczak z Koła PZW nr 1 w Sulęcinie.

„Jedynki” Sławomir Matelski. 
Trzymamy kciuki za występ w 
ostatniej turze i kolejne Mistrzo-
stwo Okręgu przywiezione do 
Sulęcina!

Red.
Foto. Koło PZW nr 2 Lin

M. Sobczak z dumnym tatą

Zarząd Koła PZW nr 1 w Sulęcinie 
zaprasza dzieci i młodzież do lat 
16 na szkolenie i zawody węd-
karskie z okazji Dnia Dziecka.
Impreza odbędzie się 3 czerw-
ca nad jeziorem Ostrowskim 

(zbiórka o godz. 9 na plaży). Za-
pisy dzieci wraz z opiekunami są 
przyjmowane w sklepie wędkar-
skim „Domus” przy ul. Witosa w 
Sulęcinie. Wstęp jest całkowicie 
bezpłatny. Na uczestników cze-

kają nagrody i poczęstunek. 
Organizatorzy proszę o zabranie 
siatek wędkarskich na złowione 
ryby, które po przeliczeniu wyni-
ków wrócą z powrotem do wody.

Red.
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

Wyjątkowe spotkanie
SULĘCIN 

Spotkanie z artystą poprze-
dziła projekcja filmu, powsta-
łego na zlecenie Narodowego 
Centrum Kultury. Dokument 
pt. „Zobacz jak się kręcą tylne 
koła wozu” przedstawia historię 
Edwarda Dębickiego i jego ar-
tystycznego rodu. Pan Edward 
wraz z żoną Ewą przybliżyli 
nam tajniki kultury, zwyczajów 
i tradycji cygańskiej, które dla 
większości zgromadzonych były 
nie do końca odkrytą tajemnicą. 
Państwo Dębiccy w nietuzin-
kowy sposób odpowiadali na 
pytania gości dotyczące życia 
Cyganów dawniej i dziś, tworząc 
tym samym niezwykłą atmos-
ferę. Na spotkaniu poruszony 
został również temat poezji 
cygańskiej, a w szczególności 
twórczości literackiej Papuszy 
(ciotki artysty).

Spotkanie zakończone zostało 
wyjątkową oprawą artystyczną 

9 maja, w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w „Klubie 
u Bulka” miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Naszym gościem był muzyk, wirtuoz 
akordeonu, kompozytor, a także prezes i założyciel Stowarzyszenia Twórców i Przy-
jaciół Kultury Cygańskiej w Gorzowie Wlkp. – Edward Dębicki.

z udziałem pana Edwarda oraz 
jego zespołu, ponadto występ 
wzbogacił pokaz tańca cygań-
skiego w wykonaniu tancerki 
Teatru TERNO.

Źródło: Biblioteka Publiczna 
w Sulęcinie

Urodziny szkoły
SULĘCIN / WĘDRZYN

20 kwietnia jubilatką 
była Szkoła Podstawo-
wa im. Żołnierza Pol-
skiego w Wędrzynie. 
Rozpoczęliśmy święto-
wanie od multimedial-
nej prezentacji, którą 
na sali gimnastycznej 
przedstawił nauczy-
ciel historii Mariusz 
Lubaczewski. Wielu 
uczniów po raz pierwszy miało 
okazję zobaczyć zdjęcia budyn-
ku szkolnego z czasów, kiedy był 
on jeszcze wojskowym sklepem 
spożywczym. Potem było już co-
raz ładniej. Urodzinowe atrakcje 
przyciągały uwagę i wzrok dzie-
ci. Na wielu zdjęciach rozpoznały 
siebie, co pozwoliło im poczuć 
się integralną częścią szkolnej 
społeczności. Następnie ucznio-
wie obejrzeli kroniki szkolne, 
odwiedzili Izbę Pamięci, prze-
analizowali symbole na szkol-
nym sztandarze. Kolejną częścią 
obchodów był występ Bractwa 
Rycerskiego KERIN, który włą-
czając do pokazu uczniów, po 
mistrzowsku opowiedział część 
historii Polski. W poniedziałek 
24 kwietnia w kościele pw. św. 

Sebastiana w Wędrzynie, odby-
ła się uroczysta Msza święta w 
intencji szkoły, uczniów, nauczy-
cieli i pracowników, celebrowa-
na przez księdza kapelana mjr 
Stanisława Garbacika. Podsu-
mowaniem naszych uroczystości 
było złożenie wiązanki kwiatów 
przez przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego w asyście pocztu 
sztandarowego pod pomnikiem 
ku czci żołnierzy poległych pod-
czas misji w Afganistanie. Jak to 
bywa, z okazji urodzin uczniowie 
otrzymali słodycze zasponso-
rowane przez dyrektora szkoły 
Edytę Jakóbczak, a na zajęciach 
wykonały piękne prace plastycz-
ne i literackie, które można było 
obejrzeć na gazetce w przed-
sionku szkoły.                     (B.Sz., B.I.)
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Wszyscy zainteresowani (nie tylko 
mieszkańcy, ale również goście) mogli 
sprawdzić stan oświetlenia, hamulców i 
zawieszenia w swoim pojeździe. 

Akcję przeprowadzono już po raz dru-
gi. Wzięło w niej udział kilka razy  więcej 
kierowców niż w ubiegłym roku. Stacje 
zapewniają, że były przygotowane na 
przyjęcie każdej liczby chętnych. Powiat 
Sulęciński jest pierwszym lubuskim po-
wiatem, który w ten sposób zadbał o użyt-
kowników dróg.

To nie badanie okresowe, ale tym, któ-
rzy  z niego skorzystali pozwoli na pewno 
poczuć się bezpiecznie podczas wyjaz-
dów urlopowych. 

Diagnostyka trwa ok. 10 minut, jest 
bezpłatna, a może nawet uratować ży-
cie. Rutynowa kontrola auta, zdaniem 
diagnostów, powinna być wykonywana 
przynajmniej 2 razy w roku.

Akcję koordynował i objął swoim patro-
natem starosta sulęciński Adam Basiński, 
natomiast jej organizatorami byli właści-
ciele stacji kontroli pojazdów:
• Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

FSU/005; Maszoński LOGISTIC SP. z o.o.  
Sp.k.

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 

Sprawdzili kilkaset aut za darmo
POWIAT SULĘCIŃSKI

Dzięki uprzejmości właścicieli sześciu stacji diagnostycznych z Sulęci-
na, Krzeszyc i Torzymia kilkuset kierowców w ciągu 6 dni ostatniego 
tygodnia kwietnia skorzystało z możliwości sprawdzenia stanu tech-
nicznego swojego auta za darmo. 

FSU/001/P
• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługo-

we WEGAZ; Edward Zaborski, Teresa 
Bieńko, Wiesław Bieńko Spółka Jawna

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 
FSU/002/P; INWEST –BUD  Przedsiębior-
stwo  Usługowo – Handlowe Krystyna 
Szczerbin 

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 
FSU/003/P; Agencja Usługowo – Han-
dlowa MASS  Mariusz Siarka

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 
FSU/004/P; AUTO – SERWIS JURUĆ Da-
riusz Juruć 

• Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 
FSU 006/P; Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Samochodowej 

Źródło: www.powiatsulecinski.pl
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Lubuski Konkurs Recytatorski 2017
POWIAT SULĘCIŃSKI

„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda ślubna, wieczorowa, garnitury ślubne, chłopięce
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

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

SULĘCIN 

Spotkanie z ministrem
5 maja w Gorzowie Wlkp. dy-

rektor sulęcińskiego OPS An-
drzej Żelechowski spotkał 
się z ministrem Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbietą 
Rafalską. Spotkanie dotyczyło 
realizacji polityki społecznej w 
gminie Sulęcin, w tym m.in. reali-
zacji programu 500+. Szczególną 
uwagę poświęcono dyskusji nad 

skutecznością wprowadzonych 
przez rząd rozwiązań prorodzin-
nych.

W imieniu burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejcharta dyrektor OPS 
zaprosił Panią Minister do złoże-
nia wizyty w Sulęcinie. Zaprosze-
nie zostało przyjęte i wstępnie 
ustalono termin na początek 
czerwca 2017 roku.                      (Red.)

Na konkurs wpłynęły 52 zgło-
szenia, a prezentacje odbyły 
się w trzech kategoriach wie-
kowych, spośród których rada 
jury w składzie - Katarzyna Gar-
dziejewska, Anna Polechajło 
Janusz Młyński zdecydowało 
przyznać wyróżnienia i nomina-
cje:

I KATEGORIA WIEKOWA
Wyróżnienia: Zuzanna Radlic-

ka, Tobiasz Jaskuła, Paulina 
Gąsiorek.

Nominacje: Tomasz Środa 
(ZSS Lubniewice), Antoni Ba-
biak (SP Wędrzyn), Laura Płon-
ka (ZS Torzym).

II KATEGORIA WIEKOWA
Wyróżnienia: Iga Raczykow-

ska, Igor Plachimowicz, Julia 
Koziura.

Nominacje: Kamila Gardzie-
jewska (SP Sulęcin), Julia Kraw-
czyk (SP Sulęcin), Wiktoria Gi-
zińska (ZS Torzym).

25 kwietnia 2017, w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbyły się prezentacje powiatowe 
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w ramach Programu Promocji Twórczości 
Dzieci i Młodzieży PROARTE 2017.

III KATEGORIA WIEKOWA
Wyróżnienia: Malwina Micha-

luk, Aleksandra Kaniowska, 
Jan Abramowicz, Dorota Ku-
biak Nominacje: Paweł Żagiel 
(ZSS Lubniewice)

Laureatom gratulujemy!
Gratulujemy także pozostałym 

uczestnikom i dziękujemy za nie-
zwykle wysoki poziom konkursu! 
Trzymamy mocno kciuki, życząc 
powodzenia w kolejnych zmaga-
niach i w ciężkim treningu.

Źródło: SOK Sulęcin

SULĘCIN 

Wystawa malarska na bazarze Kupiecka 4
Z reguły na bazar przychodzi 

się żeby coś kupić. 29 kwietnia na 
bazarze Kupiecka 4 w Sulęcinie 
można było przy okazji oglądać 
wystawę malarską Mirka Nad-
obnika, młodego sulęcińskiego 
artysty, który swoje prace wyko-
nuje trzymając pędzle w ustach.

Na otwarciu wystawy pojawili 
się również wspierający Mirka pa-
sjonaci dwóch kółek, oczywiście 
na swoich stalowych rumakach. 
Kupujących witała też skoczna 
muzyka oraz kiełbaski z grilla. 

Jak zwykle na Kupieckiej 4 było 
z czego wybierać. Tego dnia do-
minowały krzewy i drzewka. Nie 
zabrakło ubrań, koszyków z No-

wego Tomyśla i wielu innych ba-
zarowych bibelotów. 

Właściciele targowiska zapo-
wiadają stałe tematyczne sobo-

ty. Co ważne kupcy w tym dniu 
mogą na Kupieckiej 4 handlować 
za darmo!                                     (Red.)

  Foto. Madman

Sprawdzili kilkaset aut za darmo
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SULĘCIN  

XI Sulęciński 
Bieg Papieski

ROZMOWA PRZEKROJU

Do czego się zobowiązałem – zawsze dotrzymuję

Adam Piotrowski: Od 
kiedy mieszka pan w Su-
lęcinie?
Jan Zaborowski: Od urodze-
nia. To już 64 lata.
AP: Szkołę też tutaj pan 
ukończył?
JZ: Tak. Z zawodu jestem 
technikiem mechanikiem.
AP: Gdzie pan pracował?
JZ: Głównie w Ursusie w 
Sulęcinie. Kilka razy by-
łem wysyłany w delegacje. 
M.in. do Fabryki Pojazdów 
Małolitrażowych w Bielsku 
Białej i do Kieleckich Zakła-
dów Wyrobów Metalowych 
w Kielcach. Były to jednak 
krótkie epizody. 
AP: Pytam o pana życio-
rys, bo zastanawiam się 
skąd wzięło się społecz-
nictwo? Ile lat już udziela 
się pan na rzecz społecz-
ności lokalnej?
JZ: Od 27 lat. Zaczęło się 

Ze społecznikiem, inicjatorem walki o wiele sulęcińskich instytucji Janem Zaborowskim o dokonaniach, misji i planach na przyszłość rozma-
wia Adam Piotrowski.

od tego, że nasz powiat był 
zagrożony. Na początku lat 
90’ Sulęcin podlegał pod 
rejon Międzyrzecz. Po kolei 
z miasta różne urzędy wy-
szarpywano. Nie mogłem 
się pogodzić, że zabrano 
sąd, a straż pożarna była fi-
lią Międzyrzecza. Z Sulęcina 
robił się powoli grajdołek. 
Wtedy zacząłem wysyłać 
pisma do kolejnych mini-
strów w obronie Sulęcina. 
Do pism dołączałem ze-
brane wcześniej podpisy 
mieszkańców. Wysyłałem 
też oświadczenia sołtysów 
z terenu obecnego powiatu 
za jego powstaniem.
AP: Ile było tych oświad-
czeń?
JZ: Około 70. Dostałem od 
pana Stanisława Światłow-
skiego samochód i kierowcę 
i przez 3 miesiące zbierałem 
te oświadczenia. 
AP: I ostatecznie Powiat 

Sulęciński powstał.
JZ: Tak. Dzięki temu mamy 
na miejscu swoją policję, 
straż pożarną, sąd, urząd 
skarbowy i wiele innych in-
stytucji.
AP: I co było dalej?
JZ: Później rozpocząłem 
walkę o powstanie rewiru 
komorniczego w Sulęcinie. 

Zbierając podpisy pan Jan przemieszcza się prawie wyłącz-
nie na rowerze. Tutaj na węźle A2 w Torzymiu

Przez 7 lat zbierałem pod-
pisy. O tym, że powstanie 
rewir w Sulęcinie władze 
miasta dowiedziały się 
ode mnie. Dziś Kancelaria 
Komornicza w Sulęcinie 
zatrudnia 12 osób. Najważ-
niejsze jednak, że firmy oraz 
np. osoby, którym zalega się 
z alimentami nie muszą się 
fatygować do innego mia-

sta, tylko mają komornika 
na miejscu.
AP: Ile zebrał pan podpi-
sów za komornikiem?
JZ: Około 20 tysięcy. Zazwy-
czaj zbierałem 20-22 tys. 
podpisów. 
AP: Pod czym później 
zbierał pan podpisy?
JZ: Następnie był węzeł au-
tostrady A2 w Torzymiu, 
dwa razy WKU w Sulęci-
nie, kursy szynobusu przez 
Sulęcin, urząd skarbowy, 
utrzymanie Lasów Pań-
stwowych, SANEPIDU, sąd 
trzy razy, m.in. jak w Sulę-
cinie zrobiono delegaturę 
Międzyrzecza. No i ostatnia 
rzecz to podpisy pod wnio-
skiem o odbudowę kąpie-
liska na Winnej Górze. Nie-
długo ma powstać projekt 
odnowy kąpieliska. Martwi 
mnie tylko, że trwa to już 
dosyć długo i na razie nie 
widać postępu.

AP: Co pan ma z tego 
zbierania podpisów?
JZ: Robię to dla ludzi tu 
mieszkających. Nigdy nie 
czekałem na jakiś specjalny 
poklask.
AP: Czy jest ktoś kto 
pana nie zna w tym po-
wiecie?
JZ: Wszyscy mnie znają. 
AP: Jakie plany na przy-
szłość?
JZ: Nadal kąpielisko. W 
przyszłorocznym budżecie 
obywatelskim chcę, żeby 
powstał monitoring, oświe-
tlenie, siłownia i plac zabaw 
dla dzieci. Niedługo zacznę 
zbierać podpisy. Na pewno 
ruszę też ze zbiórką podpi-
sów za utworzeniem bata-
lionu w Wędrzynie.
AP: Dziękuję za rozmo-
wę.

2 kwietnia na trasie 145 
kilometrów z Gorzowa 
przez Santok, Międzychód, 
Rokitno, Międzyrzecz, 
Trzemeszno do Sulęcina, 
odbył się coroczny cyklicz-
ny XI Sulęciński Bieg Pa-
pieski, którego inicjatorem 
jedenaście lat temu był Fe-
liks Bachowski. 

W biegu uczestniczyli: 
Kazimierz Gryz, Krystyna 
Poznańska, Justyna Brze-
zińska, Dariusz Matla, 
Edward Kot i Sebastian 
Woźniak. Na całej trasie 
obecny był przewodniczą-
cy Komitetu Organizacyj-
nego XI Biegu Papieskiego 
Bronisław Szarłowicz. 

W Trzemesznie Lubu-
skim do biegaczy do-
łączyła młodzież z Mię-
dzyszkolnego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Postomia” 
Sulęcin-Kołczyn w skła-

dzie: Paweł Turbak, Niko-
la Sobczak, Gariela Góra, 
Kinga Wit i Magdalena 
Cerbin. Klubowi przewod-
niczy prezes Eugeniusz 
Sembratowicz. 

Po zakończeniu biegu 
uczestnicy biegu spotkali 
się w kościele p.w. Św. Mi-
kołaja w Sulęcinie z pro-
boszczem Parafii Sulęcin 
ks. Piotrem Mazurkiem 
oraz wiernymi. Współorga-
nizatorem biegu był Urząd 
Miejski w Sulęcinie.

Koordynator biegu 
Zbigniew Kędziora oraz 
ksiądz proboszcz wręczyli 
biegaczom pamiątkowe 
dyplomy.  

Bieg rozpoczął się o go-
dzinie 6.30 i zakończył o 
godzinie 18.50.

www.sulecin.pl 

Tekst i foto. Maciek Barden 

http://www.sulecin.pl
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Na sygnale

SULĘCIN 

Pozytywnie zakręcony
Ludzie mają rożne pasje, tak-

że kolekcjonerskie. W niewiel-
kiej podsulęcińskiej wsi Żubrów 
mieszka Zenon Kurasik, dziś 
na emeryturze. Nieco wcześniej 
zaczynał od podawania piłek na 
boisku w Lubniewicach, od 1977 
r. grał w miejscowym klubie „Tę-
cza” Żubrów i zajmował się sę-
dziowaniem meczy piłki nożnej 
w niższych klasach rozgrywek. 
Dojeżdżał na boiska rowerem. 
Raz bliżej, raz dalej. Słońce czy 
słota nie miały znaczenia, liczyło 
się sędziowanie. W jego domu 
na honorowym miejscu stoją pu-
chary o różnych kształtach, które 
wręczono mu z okazji kolejnych 
jubileuszowych występów w 
stroju sędziego z nieodzownym 
gwizdkiem, Gwizdki te własne, 
używane podczas meczy czy 
okazjonalne, większe w formie 
pamiątek też zajmują sporo 
miejsca. Najcenniejszym jest pa-
miątkowy ryngraf z okazji „Od-
gwizdanie 1250 meczu” w 2012 

r. Cenne są dyplomy przyznane 
przez władze piłkarskie czy klu-
by, właśnie za jubileuszowe spo-
tkania na murawie boiska.

Te trofea dały początek zbie-
rania wszystkiego, co wiąże 
się z piłką nożną. Jak twierdzi, 
pierwsza książka Stefana Grze-
gorczyka „Gra o medal” dała siłę 
napędową późniejszej kolekcji. 
Tą lokalną, jakże cenną, bo wie-
le klubów już nie istnieje lub 
zmieniło barwy i nazwy. Także tą 
rozgrywaną już nie na boiskach 
ale na płytach stadionów w wo-
jewództwie, kraju i za granicą. 

Z latami kolekcja rozrosła się 
do wielkich rozmiarów, zatem 
część została pieczołowicie prze-
niesiona do piwnicy, gdzie też 
stanowi swoistą ekspozycję. W 
zbiorach, niestety nie usystema-
tyzowanych (a szkoda) znajdują 
się puchary, piłki nożne z auto-
grafami, proporczyki i znaczki 
klubowe (ponad 2500 szt.), buty 
piłkarskie i getry, koszulki klu-

bowe i polskiej reprezentacji. 
Osobną część stanowią atrybuty 
kibiców. Są nimi koszulki z oka-
zjonalnymi nadrukami (mistrzo-
stwa, rozgrywki, turnieje) oraz 
szaliki klubowe. Tych ostatnich 
trudno nie pozazdrościć. 

Literatura dotycząca piłki noż-
nej to osobny temat zbieractwa. 
Pan Zenon ma pozycje, których 
w bibliotekach okolicy, ba nawet 
województwa się nie uświadczy. 
Są okazałe barwne albumy i bro-
szury wydane w siermiężny spo-
sób w latach 80-tych ubiegłego 
stulecia przez kluby. Białe kruki 
rzecz można nazwać.

Zbiory zwieńczają piłkarskie 
gadżety wyprodukowane na 
potrzeby igrzysk, mistrzostw, 
turniejów, spotkań towarzy-
skich czy międzynarodowych i 
bez okazji, ot dla zaspokojenia 
zawsze chłonnego rynku. Np. 
butelki wódki Dębowej z za-
laną szkłem w dnie miniaturą 
piłki nożnej czy kufle do piwa z 

klubowymi barwami. Bez szcze-
gółowej inwentaryzacji trudno 
te zbiory dokładnie opisać. Dla 
hobbystów co to zbierają są bez-
cenne, dla bibliofilów podobnie 
są zebrane książki o tematyce 
piłkarskiej jak i wycinki prasowe. 
Dla zbieraczy szkła kuflowego 
też są rarytasem. Ten swoisty 
misz-masz dla właściciela jest ca-
łym życiem. No prawie całym, bo 
on sam zajmuje się również tury-
styką rowerową. Jest pozytyw-
nie zakręcony i to w nim cenię z 

Wielkim Szacunkiem.
Sam nawet sprezentowałem 

szalik wiejskiego klubu Adria-
no z Olbrachtowa. Dziś bodajże 
nawet pod tą nazwą nie istnie-
jącego oraz książkę nt. polskich 
klubów piłkarskich w przedwo-
jennym Lwowie. Niech kolekcja 
się rozrasta!

Lech Malinowski

Znaleźli 700 kilo kontrabandy!
20 kwietnia około godz. 13.30 
sulęcińscy policjanci pełniący 
służbę na terenie Krzeszyc, zwró-

cili uwagę na Forda Transita, któ-
ry miał uszkodzoną szybę. Gdy 
policjanci drogówki zatrzymali 
pojazd do kontroli drogowej, 
ujawnili w nim sześć kartonów z 
liśćmi tytoniu. Okazało się, że bli-
sko 700 kg przewożonego tyto-
niu nie posiada polskich znaków 
akcyzy.   31-letni kierowca buza 
został zatrzymany. Straty jakie 

mógł ponieść Skarb Państwa z 
tytułu niezapłaconego podatku 
akcyzowego to ponad 310 tysię-
cy złotych.

Zatrzymali pijanego
Zachowaniem godnym naśla-
dowania wykazali się trzej męż-
czyźni, którzy w Głuchowie w 
gminie Słońsk ujęli nietrzeźwego 
kierowcę. Widząc zataczającego 
się mężczyznę, który wysiadł z 
samochodu, zabrali mu kluczyki 
i nie dopuścili do dalszej jazdy. 
Po przyjeździe na miejsce policji 

okazało się, że miał 1,8 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Nieodpowiedzialny 31-la-
tek za popełnione przestępstwo 
odpowie teraz przed sądem.

Jechała o 68 km/h za szybko!
109 km/h to prędkość z jaką w 
Lubniewicach jechała kierująca 
samochodem osobowym mar-
ki Honda. Policjanci zgodnie z 
obowiązującymi przepisami za-
trzymali kierującej prawo jazdy. 
Kobieta otrzymała też mandat 
w wysokości 400 zł i 10 punktów 

karnych.
Od 01 stycznia do 08 maja 2017 
roku sulęcińscy policjanci za-
trzymali 17 kierujących, którzy 
utracili uprawnienia na okres 3 
miesięcy.
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać kolor na zielony)

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

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

dla mężczyzn;
• Zwiększenie kwoty wolnej od 

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

22 proc.;
• Zlikwidowanie 8 procentowe-

go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 

nich warunkach;
• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;

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

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

SULĘCIN 

Piękny, złoty sukces sulęciń-
skiej narciarki! Laura Walicka 
uczennica II klasy Gimnazjum 
przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Sulęcinie 
zdobyła złoty medal w narciar-
stwie biegowym w sprincie na 
50 m techniką klasyczną na Świa-
towych Zimowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Austrii! 
To nie koniec jej sukcesów, na 
tychże Igrzyskach zajęła 5 miej-
sce w biegu na 100m! Konkuren-
cje biegowe Igrzysk odbyły się w 
w dniach 14-25 marca  w Ram-
sau, pod przepięknym lodow-
cem Dachstein 2995 m.n.p.m. 
Brało w nich udział kilka tysięcy 
zawodników z całego Świata. W 
składzie dziewięcioosobowej 
Kadry Polski w narciarstwie bie-
gowym znalazła się uczennica 
Specjalnego  Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Sulęcinie 

Laura Walicka. To tutaj kilka razy 
w roku na obozach sportowych 
swą formę szlifuje Justyna Ko-
walczyk. To właśnie  na tych tra-
sach nasza zawodniczka Laura 
Walicka zdobyła złoto. To piękny 
sukces, na który Laura pracowała 
na treningach w szkole oraz na 
obozach przygotowawczych w 
Zakopanem i Jakuszycach pod 

Złoto dla Polski zdobyła 
uczennica SOSW w Sulęcinie!

czujnym okiem trenera Irene-
usza Góry nauczyciela w SOSW. 
To również jego sukces, ponie-
waż potrafi rozbudzić pasję w 
swoich zawodnikach, a wspólna 
ciężka praca przekłada się na 
spektakularne osiągnięcia. Tak 
trzymać! Cieszymy sie bardzo i 
gratulujemy!

Danuta Malinowska

SULĘCIN 

Jubileuszowa XV edycja MTB

Na starcie XV Crossowego Ma-
ratonu Rowerowego, który odbył 
się w Żubrowie i usytuowanym 
obok sołectwa Uroczysku Lub-
niewsko, stanęło 166 zawod-
ników w różnych grupach wie-
kowych. Zawody odbyły się na 
trasie 42 kilometrów w czterech 
kategoriach i wieku: kobiety, 
mężczyźni, open oraz seniorzy. 
Maraton wyłonił również najlep-
szych zawodników w Kwalifikacji 
Generalnej Grand Prix Lubuskie 
Open.

Zawody otworzył burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart. 

Zawodnicy w kategorii męż-
czyźni mieli do pokonania trasę 
42 kilometrów, natomiast w ka-
tegorii panie 21 kilometrów o 
różnym ukształtowaniu terenu. 

Poniżej podajemy wyniki Cros-
sowego Maratonu Rowerowego 
MTB 2017.

Klasyfikacja w kategorii Senior 
Open: 
1. Marian Kłos 
2. Edward Płaszczak, 
3. Bogdan Hałucha. 
Klasyfikacja w kategorii kobiet: 
1. Katarzyna Boczkowska-
-Pidek, 
2. Joanna Miś,  
3. Agnieszka Laskowska. 
Klasyfikacja w kategorii męż-
czyzn: 
1. Jarosław Michałowski 
2. Marcin Dziub, 
3. Andrzej Worona. 
Zwycięzcy Lubuskie Grand Prix 
MTB 2017: 
1. Jarosław Michałowski – zdo-
bywając 800pkt. 
2. Marcin Dziub – zdobywając 
766pkt. 
3. Andrzej Worona – zdobywa-
jąc 740pkt.

Jubileuszowy XV Maraton 

Crossowy został organizowany 
przez Urząd Miejski w Sulęcinie, 
Nadleśnictwo Sulęcin, Oddział 
PTTK „Ziemia Sulęcińska”, Sulę-
ciński Ośrodek Kultury oraz Klub 
Turystyki Rowerowej ”Wigor”.

Fotorelacja na stronie interne-
towej www.sulecin.pl

Tekst: Maciek Barden
Foto: Sławomir Słonik

http://www.sulecin.pl
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MAJ
15.05-21.05 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 
22.05-28.05 - “Euro-Apteka” przy ul. Poznańskiej
29.05-04.06 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki

CZERWIEC
5.06-11.06 - Apteka “Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego
12.06-18.06 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 

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:

SULĘCIN

Ogromny sukces siatkarzy 
Olimpii Sulęcin!

Olimpia Sulęcin pokonując w turnieju 
barażowym w małopolskim Andrycho-
wie miejscowy MKS 3:1 awansowała do 
pierwszej ligi. To drugi, historyczny awans 
tej drużyny, która w I lidze grała w sezonie 
2005/2006.

- Dużo poświęciliśmy i ciężko pracowali-
śmy, żeby odnieść ten sukces – mówi szczę-
śliwy trener drużyny Łukasz Chajec. – Hi-
storia zatoczyła koło i po 12 latach Sulęcin 
znowu ma I ligę. Jestem dumny, że mogłem 
brać w tym udział – podkreśla wzruszony 
kapitan drużyny, rodowity sulęcinianin 
Damian Sławiak.

Zaraz po zwycięskim turnieju drużyna przyjechała w nocy z 
7 na 8 maja prosto na sulęciński rynek, by świętować wspól-
nie z najwierniejszymi kibicami. Wśród czekających na dru-
żynę pojawił się m.in. jej prezes Stanisław Szablewski i bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. 

- Czeka nas olbrzymia praca, przede wszystkim w pozyskaniu 
środków – mówi S. Szablewski – ale jestem pewien, że z tym 
sobie poradzimy – dodaje.

Red. (wypowiedzi: www.zachod.pl)
Foto. Madman

Prezes klubu MLUKS „Postomia” Euge-
niusz Sembratowicz zaprasza do udziału 
w jubileuszowym, X Międzynarodowym 
Biegu Olimpijskim w Kołczynie, który od-
będzie się 13 maja. 

Tradycyjny ceremoniał olimpijski roz-
pocznie się o godz. 11. Pół godziny póź-
niej wystartuje bieg na 5 km. Następnie 
przewidziany jest festyn i koncert. Na 
uczestników czeka ciepły posiłek i boga-
te nagrody, w tym m.in. 10 rowerów gór-
skich do rozlosowania.                          (Red.)

Poczuj się jak na 
Olimpiadzie!

KRZESZYCE / KOŁCZYN
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