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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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

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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STR. 9

SULĘCIN

Zaśpiewają nam Urszula i Grubson
- Urszuli nikomu nie trzeba przedstawiać, a Hip-Hopowy wokalista Grubson, to ukłon 
w stronę młodszej widowni – mówi burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i razem z dy-
rektorem SOK Jackiem Filipkiem zapraszają na Polsko-Niemieckie Spotkania na Su-
lęcińskim Rynku w ramach Dni Sulęcina.

Utwory Urszuli takie jak „Dmuchawce 
Latawce Wiatr” zna niemal każdy

Impreza odbędzie się w dniach 
23-25 czerwca. Obchody święta 
miasta zapoczątkuje 23 czerwca 
w Sulęcińskim Ośrodku Kultury 
kabaret Paranienormalni. Na-
stępnego dnia działania przenio-
są się nad rzekę Postomię (Pro-
menada przy Domu Joannitów), 
gdzie celebrowane będzie Świę-
to Jan’ki. Wśród głównych atrak-
cji są Regaty na Postomii, Turniej 
Szachowy, warsztaty plecenia 
wianków, Spływ na Byle-Czym 

oraz koncert. 
Niedziela rozpocznie się od „Ko-

lorowego Podwórka”. Nie zabrak-
nie gier i zabaw dla dzieci. Kolej-
ne atrakcje będą odbywały się na 
Placu Czarnieckiego w Sulęcinie. 
Będą to głównie występy wokal-
ne i pokaz sprzętu wojskowego. 

W południe organizatorzy za-
praszają serdecznie na występy 
przedszkolaków z Przedszkola 
nr 1 im. Małego Przyrodnika oraz 
Przedszkola nr 2 im. Małych Od-

krywców w ramach Festiwalu 
Przedszkolaków.

Oprócz występów najmłod-
szych mieszkańców Sulęcina i 
okolic swoje umiejętności zapre-
zentują lokalni artyści. Na koniec 
dnia wystąpią gwiazdy tegorocz-
nych obchodów święta miasta – 
Urszula i Grubson.                    (Red.)

Foto. www.urszulakasprzak.pl

Strzyżenie 
TRAWNIKÓW

693 903 681

• od 30 gr. za m2

• możliwość 
stałego  

abonamentu

ROZMOWA PRZEKROJU

www.progress24.eu

STR. 20

POWIAT SULĘCIŃSKI

Stawiamy na nowoczesną 
edukację i pewną przy-
szłość młodzieży!

Koło ma się dobrze
Rozmowa z Ryszardem 
Stachowiakiem, prezesem 
Koła PZW nr 1 w Sulęcinie 
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Posłowie zajęli się właśnie 
pracami nad wprowadzeniem 
nowych przepisów, które mają 
wpłynąć na większą ściągalność 
abonamentu na rzecz telewizji 
publicznej. Większą, ale nie zna-
czy, że powszechną – zmianami 
mają być objęci klienci platform 
cyfrowych i kablowych. Korzy-
stający tylko z anten naziem-
nych i telewizji internetowej 
będą mogli nadal zostać poza 
system abonamentowym. Dzię-
ki ustawie Poczta Polska będzie 
mogła ściągnąć od operatorów 
dane klientów i nałożyć na nich 
opłatę abonamentową, która 
według mnie jest niczym innym 
jak dodatkowym podatkiem. 
Nóż się w kieszeni otwiera, gdy 
pomyślę, że dzieło pana Kur-
skiego dostanie taki zastrzyk 
gotówki. Powinni płacić tylko 
ci, którzy chcą oglądać TVPiS. 
Ja wcale kanałów TV publicznej 
do szczęścia nie potrzebuję, bo 
i tak ich nie oglądam. Wiesiek z 
Kabaretu Skeczów Męczących 
podczas występu w Operze Le-
śnej trafnie stwierdził, że gdyby 

„Hitler miał taką telewizję, to do 
dzisiaj byśmy nie wiedzieli, że 
była jakaś wojna”.

Niedawno zaliczyłem kilku-
dniowy wypad w góry. Trasy 
wędrówkowe od schroniska do 
schroniska dały mi, żonie i zna-
jomym nieźle w kość. Na to by-
liśmy jednak gotowi. Niestety, 
parę rzeczy mnie niezbyt mile 
zaskoczyło. Po pierwsze hałasu-
jące, upijające się i awanturujące 
osobniki w jednym ze schronisk 
PTTK. Mówiąc delikatnie, to dale-
ce frustrujące, gdy o 3 nad ranem 
pomimo wielu próśb i gróźb biba 
trwa w najlepsze. W takich ce-
lach, to jednak lepiej udać się do 
ośrodka innego typu. Irytowały 
mnie ceny niektórych artyku-
łów w niektórych schroniskach. 
9 zł za półtoralitrową butelkę 
wody w PTTK, to jednak trochę 
przesada… Zdziwiony byłem 
brakiem uprzejmości niektórych 
turystów, którzy na tradycyjne 
pozdrowienie „cześć” lub „dzień 
dobry” nic nie odpowiadali. 
Ale… żeby nie było, że jestem 
jakimś malkontentem – ogólnie 

wyjazd uważam za mega uda-
ny. A atmosfera w schronisku 
„Odrodzenie” na Przełęczy Kar-
konoskiej jest nie do opisania.

Między Grabowem a Walewi-
cami (gmina Torzym, powiat su-
lęciński) rozpocznie się wkrótce 
przebudowa drogi powiatowej 
(więcej na s. 24 w mut. A Prze-
kroju). I dobrze, bo na tym od-
cinku jest obecnie tyle dziur co 
w dobrym szwajcarskim serze. 
Słusznie jednak zwraca uwagę 
jeden z czytelników Przekroju, 
że wykonanie na większości 
odcinka drogi o szerokości 4 
metrów, to małe nieporozumie-
nie. Wymagany pas dla jednego 
samochodu to 2,5 metra. Zatem 
dalej przy wymijaniu się dwóch 
aut z naprzeciwka jedno będzie 
musiało zjeżdżać na pobocze. 
Jak na XXI wiek, to jednak lipa… 
Lepiej było dołożyć trochę kasy 
i zrobić wszędzie jezdnię o sze-
rokości 5 metrów (tak jak na od-
cinku do Grabowa i z Koryt do 
skrzyżowania z krajową dwój-
ką).

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 

Twoje ogłoszenie drobne 
- dla osób fizycznych 

za darmo!

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

Joannie i Janowi Obara

z okazji zawarcia związku 
małżeńskiego 

moc życzeń ślą 

Emilia i Rysiek

Usługi koparko - ładowarki.
Tel. 608 275 272

Masz kablówkę? Zapłacisz za abonament RTV
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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 

Burmistrz otrzymał absolutorium

Olimpijczyk Stanisław 
Ożóg urodził się 11 kwiet-
nia 1930 roku w Daszawie 
na Ukrainie. Był jednym 
z długodystansowców 
obok Krzyszkowiaka, 
Chromika, Zimnego i 
Jochmana oraz członkiem 
Wuderteamu. Trzykrotnie 
starował w mistrzostwach 
Europy na 10 000 metrów. 
W 1954 roku w Bernie 
zajął XIII miejsce, w1958 
roku w Sztokholmie zajął 
V miejsce, a w Belgradzie 
w 1962 roku w maratonie 
zajął IX miejsce. Uczestni-
czył w Igrzyskach Olim-
pijskich w Rzymie w 1960 
roku. W latach 1954, 1956, 
1957, 1959, 1961 i 1962, 

jedenaście razy zdoby-
wał tytuł mistrza Polski w 
biegu na 10  000 metrów. 
Kilkakrotnie bił rekordy 
Polski. Zmarł w Sulęcinie 
25 listopada 1998 roku.

W dalszej części sesji 
Radni wysłuchali sprawoz-

dania z działalności Bur-
mistrza Sulęcina w okresie 
między sesjami, sprawoz-
dania z wykonania budże-
tu i finansowego za rok 
2016, pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Zielonej 

Górze o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za 
rok 2016 oraz pozytywnie 
zaopiniowanego wnio-
sku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi 
Sulęcina. 

Podczas głosowania nad 
absolutorium Burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta 
w głosowaniu jawnym, na 
trzynastu uczestniczących 
w sesji radnych Rady Miej-
skiej dwunastu radnych 
udzieliło Burmistrzowi ab-
solutorium, jeden radny 
wstrzymał się od głosu. 

Maciek Barden

12 radnych na 13 uczestniczących w XXXVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 maja 
głosowało za udzieleniem burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ejchartowi absolutorium. Pod-
czas sesji podjęto również uchwałę nadania stadionowi miejskiemu w Sulęcinie imienia Sta-
nisława Ożoga. 

SULĘCIN 

Album OSPWL – 
potrzebna pomoc

W 2018 roku Ośrodek 
Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych Wędrzyn 
będzie obchodził swoje 
70-lecie istnienia. Z tej 
okazji planujemy wydanie 
pamiątkowego albumu. 
Zwracam się do byłych 
żołnierzy, pracowników, 
mieszkańców Powiatu 
Sulęcińskiego i Gminy Su-
lęcin, wszystkich  sympa-
tyków „naszego poligonu” 
z prośbą o udział i pomoc 
w tworzeniu tego wydaw-
nictwa. Może są w domo-
wych archiwach zdjęcia, 
notatki, artykuły z gazet, 
własne wspomnienia i re-
fleksje dotyczące Ośrod-
ka. Pozbierajmy je w jedno 

miejsce, aby stały się zapi-
saną historią ludzi, wyda-
rzeń i miejsc na poligonie. 
Wszystkie materiały zosta-
ną po wydaniu publikacji 
zwrócone właścicielom. 
W sprawie przekazania 
materiałów prosimy kon-
taktować się z Ośrodkiem 
Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych w Wę-
drzynie: tel. 785 203  994, 
e-mail: ospwl1@wp.pl.

Mariusz Stasiłowicz
OSPWL Wędrzyn
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Używkom mówię: NIE!
SULĘCIN 

Od wielu lat obserwuje się 
stały wzrost uzależnień u dzieci 
i młodzieży. Do najczęstszych 
przyczyn sięgania po środki 
odurzające należą: ciekawość 
poznania „zakazanego owocu”, 
chęć zaimponowania kolegom 
i otoczeniu, a równie często 
jest to  potrzeba, a nawet wa-
runek przynależności do grupy 
rówieśniczej oraz  niemożność 
poradzenia sobie z problemami 
i trudnościami szkolnymi, osobi-
stymi lub rodzinnymi.

Dramat uzależnienia może 
być udziałem wielu dzieci i ro-
dzin. Nie jest to wyłącznie pro-
blem środowisk dysfunkcyjnych 
ani patologicznych. Problem z 
uzależnieniem może dotyczyć 
każdego z nas. Na tym tle rodzi 
się pytanie: Co możemy zrobić, 
aby uchronić uczniów przed na-
łogami? Jednym z ważniejszych 
sposobów walki jest profilakty-
ka, bo, jak wiadomo, lepiej za-
pobiegać niż leczyć. Dążymy do 
tego, aby zachowania uczniów 
były następstwem świadomych 

wyborów a nie nakazów. Warto 
zatem zwrócić uwagę na zna-
czenie takiej wartości jak zdro-
wie, w hierarchii wyznaczającej 
motywy naszego postępowania. 
Dnia 30 maja w naszej szkole od-
była się akcja podsumowująca 
program profilaktyczny „Używ-
kom mówię NIE!”, w której udział 
wzięli wszyscy uczniowie naszej 
szkoły a także grupy 6 i 7- latków 
z przedszkola im. Małych Od-
krywców w Sulęcinie. Zadaniem 
licealistów było przygotowanie 
żywej prezentacji o środkach 
psychoaktywnych dla naszych 
małych gości oraz zaprezento-
wanie jej na happeningu. Oprócz 
tego, w ramach konkursu zorga-
nizowanego przez Powiatową 
Stację Sanitarno Epidemiolo-
giczną w Sulęcinie pt: „Wolni od 
używek”, należało zaprojektować 
zakładko-ulotki. Przedszkolaki 
przygotowały dla uczniów pio-
senkę oraz rysunki ukazujące ich 
zdanie na temat palenia papiero-
sów. Dzieci wzięły także udział w 
mini kursie udzielania pierwszej 

pomocy, podczas którego uczy-
li się, jak wykonać prawidłowo 
akcję resuscytacyjną i bandażo-
wanie. Dodatkowo uczniowie 
liceum wzięli udział w minitur-
nieju, który dotyczył wiedzy na 
temat uzależnień. Mogli się rów-
nież zmierzyć w popularnej grze 
w statki, a także w teście wiedzy 
o uzależnieniach. Zwycięską dru-
żyną okazała się klasa I a, która 
otrzymała główną nagrodę.

Dzięki wsparciu Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Wojewódzkiej i 
Powiatowej Stacji Sanitarno Epi-
demiologicznej oraz Parafialnej 
Akademii Piłkarskiej „Bosko”, mo-
gliśmy obdarować naszych ma-
łych gości, jak również uczniów 
liceum, upominkami oraz kolo-
rowymi piłkami. Za pomoc w or-
ganizacji naszych przedsięwzięć 
serdecznie dziękujemy!

Inwestycja w zdrowie to dobry 
wybór, dzięki któremu możemy 
być bardziej świadomym wła-
snego JA. Jak powiedział kiedyś 
Jan Kochanowski: 

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz...”

Zuzanna Moręgiel kl. II b
Katarzyna Cyranowska 

Katarzyna Kasprzak

SULĘCIN 

Wielka parada postaci bajkowych
SULĘCIN 

Wyjątkowe spotkanie
7 czerwca senator Władysław 

Komarnicki spotkał się z mło-
dzieżą I Liceum Ogólnokształ-
cącego  im. Adama Mickiewicza 
w Sulęcinie. Udział w spotkaniu 
wzięli również wicestarosta su-
lęciński Tomasz Prozorowicz oraz 
nauczyciele I LO. Tematem roz-
mów była droga kariery zawodo-
wej obecnego Senatora RP, wie-
loletniego Prezesa Stali Gorzów 
(od 6 lat Prezesa Honorowego). 
Władysław Komarnicki opo-
wiedział z jakimi trudnościami 
musiał się zmierzyć jako młody 
przedsiębiorca, jakimi zasadami 
kierował się, aby osiągnąć sukces 

i co dawało mu siłę i wytrwałość 
w dążeniu do celu. Uczniowie, 
którzy niebawem będą decydo-
wać, o tym jak ukształtuje się ich 
życiowa droga, zadawali pytania, 
na które Władysław Komarnicki 
odpowiadał bazując na swoich 
doświadczeniach. Mamy na-
dzieję, że to spotkanie pomoże 
uczniom uczestniczącym w spo-
tkaniu, w wyborze tej właściwej 
drogi, a wskazówki przekazane 
przez człowieka, który odniósł 
zawodowy sukces pozwolą od-
naleźć się w biznesowej rzeczy-
wistości.

Tekst i foto. K. Sobiecka

Mieszkańcy Sulęcina po raz ko-
lejny wykazali się niezwykłą kre-
atywnością. 12 maja w ramach 
zakończenia XIV ogólnopolskie-
go tygodnia bibliotek, SOK wraz 
z biblioteką publiczną w Sulęci-
nie zorganizowali wielką paradę 
postaci bajkowych, zakończoną 
magicznym balem. Pochód wy-
ruszył o godz. 17:00 spod fon-

tanny Dobrosąsiedztwa. Zjawiło 
się mnóstwo dzieci przebranych 
za ulubionych bohaterów bajek. 
Pełno było wróżek, księżniczek, 
złych czarownic, piesków kotków 
i superbohaterów. Ku wielkiemu 
zdziwieniu, przebrali się również 
dorośli. Wszyscy wraz z ogrom-
nymi, kolorowymi transparenta-
mi oraz dobrym humorem udali 

się do SOK-u, gdzie odbyło się 
wiele ciekawych konkursów, gier 
i zabaw.

W niezwykłą atmosferę wpro-
wadziła również bajkowa muzy-
ka. Każdy znalazł coś dla siebie. 

 Tekst i foto. Paulina Kaszuba
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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

II Gminny Konkurs Matematyczny 
Przedszkolaków

SULĘCIN 

W Przedszkolu nr 2 im. Małych 
Odkrywców w Sulęcinie 16 maja 
odbył się II Konkurs Matematycz-
ny Przedszkolaków pn. „Mistrz 
Matematyki”, w którym wzięły 
udział sześciolatki z Przedszko-
la nr  im. Małego Przyrodnika i 
Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Olimpijczyków w Sulęcinie, 
Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Polskie-
go Żołnierza w Wędrzynie oraz 
Przedszkola nr im. Małych Od-
krywców.  

Konkurs miał na celu rozwi-
janie zainteresowań matema-
tycznych dzieci, jak również 
prezentację indywidualnych i 
zespołowych umiejętności na-
bytych w przedszkolu, kształto-
wanie dojrzałości emocjonalnej 

i doskonalenie zdrowej rywali-
zacji i właściwego przyjmowania 
wygranej i porażki.

Uczestnicy konkursu przeszli 
siedem rund o różnym stopniu 
trudności, w których musieli 
uporać się z zadaniami matema-
tycznymi. Poprzez rzuty kostką 
do gry zdobywali dodatkowe py-
tania i punkty w postaci fasolek, 
które były usytuowane na dużej 
planszy.

Nad całością czuwało jury kon-
kursu, które w kwalifikacji koń-
cowej uznało, że najlepszą grupą 
reprezentującą sześciolatków 
były dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego przy Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczy-
ków. 

Kolejne miejsca zajęły:
- przedszkolaki z Przedszkola 

nr 2 im. Małych Odkrywców,
- przedszkolaki z Przedszkola 

nr 1 im. Małego Przyrodnika
- przedszkolaki z Oddziału 

Przedszkolnego w Wędrzynie.
Wszyscy uczestnicy otrzyma-

li nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców przy Przedszko-
lu nr 2 oraz Nadleśnictwo Sulę-
cin. Nagrody wręczyła dyrektor 
Przedszkola Ewa Janicka.

W przerwie podsumowania 
konkursu wystąpiły dzieci z gru-
py pięcio i sześciolatków. 

Konkurs i pytania przygotowa-
ły: Ewa Jacykowska i Grażyna 
Gęślowska.

Maciek Barden
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Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

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

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

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

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

Po pożarze świątyni
SULĘCIN  / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Kościół parafialny w Trzemesz-
nie Lubuskim został zbudowany 
w 1866 r. w stylu neogotyckim. 
W prezbiterium stała figura 
Matki Bożej, która została przy-
wieziona po wojnie z Kresów 
Wschodnich z parafii Buczacz. 
Stała, bowiem dziś świątynia stoi 
pusta. To co ocalało zostało wy-
niesione. Z zewnątrz na pierw-
szy rzut oka nie widać zniszczeń 
po pożarze jaki strawił ołtarz w 
lewej części, naruszył strukturę 
więźby dachowej i dokonał wie-
lu zniszczeń. Decyzją inspektora 
nadzoru budowlanego nie moż-
na z obiektu korzystać.

- W listopadzie ubiegłego roku 
zakończyliśmy remont dachu 

– mówi sołtys wsi Jerzy Koza 
– Pożar jaki wybuchł w wielka-
nocny poniedziałek był dla nas 

szokiem. Biegli jako przyczynę 
pożaru uznali zwarcie w instala-
cji elektrycznej. Na razie dach po-
kryty dachówkami trzyma się na 
ocalałych częściach drewnianych 
elementów. Grozi to niespodzie-
wanym zawaleniem. Czekamy na 
decyzje odnośnie rozbiórki dachu, 
a będzie ona skomplikowana i na 
pewno kosztowna. Krokwie, łaty, 
belki są znacznie uszkodzone. 

Wewnątrz widać wyraźnie 
ugięte pod ciężarem belki stro-
powe. Część z nich jest spalona. 
Widać również popękane i czę-
ściowo wygięte witraże. Osma-
lona ściana z konturami spalo-
nego ołtarza. Paskudny widok. 
Wewnątrz czuć swąd spalenizny.

.- Zniszczone zostały organy. 
Stopiły się piszczałki. Temperatu-
ra unosiła się do góry, konkretnie 
do wieży, która stała się kominem 
i efekt jest wiadomy. Liczymy, że 
podczas rozbiórki dachu coś od-
zyskamy. W tej chwili trwają pra-
ce specjalistów nad znalezieniem 
odpowiednich materiałów do 
remontu, a to niestety wszystko 
kosztuje. To co zostało przecho-
wujemy w starej remizie. Ławki 
wymagają renowacji, Drewno 
ma to do siebie, że chłonie i wodę 
i zapach spalenizny. Przed spo-
łecznością naszej wsi ciężka pra-
ca i wydatki. Jako Rada Sołecka 
zwróciliśmy się w całej okolicy o 
pomoc. Pozytywne odpowiedzi 
pobudzają nas na duchu. Jednak 

czekamy na decyzję pozwalającą 
na rozpoczęcie remontu czyli od 
najcięższej rzeczy jaka jest roze-
branie dachu i stropu – dodaje J. 
Koza

Kościół nigdzie nie jest wy-
mieniony jako zabytek. Mam na 
myśli opracowania drukiem wy-
dane przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Zielonej 
Górze. Najprawdopodobniej 
ktoś o to nie zadbał. O odbu-
dowę, konkretnie pozyskanie 
środków finansowych czy mate-
rialnych, musi zadbać Rada Para-
fialna i Rada Sołecka.

Z sołtysem wsi rozmawiał 
Lech Malinowski

Jean-François Fallacher  
odwiedził gminę Sulęcin

SULĘCIN 

19 maja podczas konferencji 
pn. „Internet szerokopasmowy w 
województwie lubuskim”, która 
odbyła się 19 maja w Zaborze k/
Zielonej Góry, burmistrz Sulęci-
na Dariusz Ejchart 

przedstawił zebranym do-
tychczasowy stan realizacji sieci 
światłowodowej w gminie oraz 
jej zalety, które pozwalają miesz-
kańcom na szybką łączność ze 
światem, jak również w spra-
wach prywatnych i służbowych. 

Orange Polska S.A. realizuje w 
Gminie Sulęcin nowatorski pro-

jekt „Włączmy się”, który pozwoli 
na podłączenie do super szyb-
kiego Internetu wszystkie sołec-
twa w gminie. 

Gmina Sulęcin jest pierwszą 
gminą w Polsce, która została ob-
jęta tym programem i sukcesyw-
nie kolejne sołectwa korzystają 
z Internetu. W roku bieżącym 
przewidywane jest podłączenie 
następnych, w tym miejscowości 
Grochowo i Rychlik oraz miasta 
Sulęcin. 

Prezes Zarządu Orange Jean-
-François Fallacher wspólnie 

z wiceprezesem ds. Strategii i 
Transformacji Piotrem Muszyń-
skim oraz burmistrzem Sulęcina 
wizytowali zrealizowane inwe-
stycje w sołectwie Wielowieś i 
Trzemeszno Lubuskie. W Wie-
lowsi odwiedzili między innymi 
mieszkanie Damiana Symano-
wicza, który korzysta z szeroko-
pasmowego Internetu oraz salę 
internetową w Trzemesznie Lu-
buskim. 

Maciek Barden
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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

23 Czer
godz. 18:00
wstęp: 65/75 zł

Kabaret Paranienormalni przedstawia program 
PIERWIASTEK Z TRZECH, a w nim wszystko co 
najlepsze, czyli talent Igora, urok Roberta i 
energia Michała. Bo takich dwóch, jak ich trzech 
nie ma ani jednego!

Informacje: 95 7552477 (SEKRETARIAT)

Sala Widowiskowa Sulęcińskiego Ośrodka Kultury

1 Czer
do 30 listopada

KONKURS PAMIĘTNIKARSKI
Ideą konkursu na pamiętnik jest 
fakt, by ukazać jak wygląda gości-
nność dziś i jak wyglądała dawniej 

Sulęciński Ośrodek Kultury

SULĘCIN

Szczegóły na www.soksulecin.pl

6 Czerw
pięć seansów!

6 Czerw
pięć seansów!

Festiwal Michaliny Wisłockiej 
LUBNIEWICE

Uznana seksuolożka, 
ikona wielu ginekologów i 
położników zmieniła spo-
sób myślenia milionów 
Polaków, doprowadziła do 
tego, że zaczęliśmy rozma-
wiać o pewnych, ważnych 
sprawach, komentować te-
maty seksu, miłości, zacho-
wań, które były tematami 
tabu. 

W latach 50-tych Lubnie-
wice oczarowały Michali-
nę Wisłocką, tu poznała 
Jerzego, marynarza, dzię-
ki któremu zaczęła pisać 
książkę „Sztuka kochania”. 
Legendarny poradnik, któ-
ry zapoczątkował rewolu-
cję seksualną w Polsce, po 
raz pierwszy wydany został 
w 1976 roku. Został sprze-
dany w ponad 7-miliono-
wym nakładzie. 

Festiwal Michaliny Wi-
słockiej jest pokłosiem 

Gmina Lubniewice zaprasza na Festiwal Michaliny Wisłockiej, któ-
ry odbędzie się w dnia 7-9 lipca 2017 roku w Lubniewicach. Bę-
dzie to pierwsze tego typu wydarzenie, poświęcone dr Michalinie 
Wisłockiej. 

wydarzeń, które dzieją się 
nieustannie od 2011 roku 
w Lubniewicach.

W programie Festiwalu: 
7-9 lipca - Koncerty: 

Krzysztof Daukszewicz (7 
lipca), Ania Dąbrowska (7 
lipca), Marysia Sadowska (9 
lipca), 

8 lipca - Spektakl: Teatra 
im. Juliusza Osterwy „Paryż 
i Ty”, 

8 lipca - pokaz filmu 
„Sztuka Kochania”,

7-9 lipca – rynek - na-
miot spotkań z artystami, 
twórcami filmu, lekarzami, 
porady zdrowotne, debaty 
o zdrowiu, panele dysku-
syjne. Zaproszeni goście: 
Olin Gutowski, Krzysztof 
Daukszewicz, Violetta 
Ozminkowski, Magdale-
na Boczarska, Maria Sa-
dowska, ksiądz Arkadiusz 
Nowak, dr Beata Wróbel, 

prof. Tatiana Rongińska, 
dr hab. Janusz Leon Wi-
śniewski, Hanna Bakuła, 
Jadwiga Wolaszkiewicz, 
Ryszard Piotrowicz, Gra-
żyna Walkowiak, Mał-
gorzata Kownacka, prof. 
Zbigniew Izdebski. 

7-9 lipca – plaża miej-
ska – animacje dla dzieci, 
warsztaty 

7-9 lipca – gmina Lubnie-
wice, rynek, plaża miejska, 
Park Miłości – warsztaty 
muzyczne, plener malarski, 
targi zdrowej żywności, tar-
gi krzewów

7-9 lipca – plaża miejska 
– potańcówki, ognisko

Organizatorami Festiwa-
lu są Gmina Lubniewice, 
Gminny Ośrodek Kultury 
„Pod Morwą” w Lubniewice 
oraz Uniwersytet Zielono-
górski 

AG 

POWIAT SULĘCIŃSKI

„Ludzie Sportu” 
Lokalni działacze spor-

towi związani z Klubem 
Sportowym MLUKS „Po-
stomia” Sulęcin-Kołczyn za 
wieloletnią pracę na rzecz 
Klubu i promowanie spor-
tu wśród dzieci i młodzieży 
otrzymali medale przyzna-
ne przez prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego 
Andrzeja Kraśnickiego. 

Medalem „Za Zasługi Dla 
Polskiego Ruchu Olimpij-
skiego” odznaczeni zosta-
li: Ireneusz Góra, Beata 
Brzezińska, Katarzyna 
Gaweł oraz Błażej Gaweł. 

Odznaczeniem LZS „Za 
sługi da rozwoju sportu 
i turystyki” uhonorowani 

zostali: Beata Wiącek, Mi-
rosław Grudziński i Euge-
niusz Sembratowicz.

Red.
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Zespół Szkół Licealnych i 
Zawodowych im. Unii Euro-
pejskiej w Sulęcinie to szkoła, 
której celem jest wykształcenie 
wysoko wykwalifikowanych 
kadr, spełniających najwyższe 
wymagania pracodawców. 
Nowoczesna baza edukacyj-
na, zapewniająca kształcenie 
praktyczne na wysokiej jakości 
urządzeniach branżowych, wy-
kwalifikowana kadra pedago-
giczna oraz szeroka oferta zajęć 
dodatkowych, staży i  praktyk 
sprawiają, że szkoła ta gwaran-
tuje swoim absolwentom pew-
ną i  bezpieczną przyszłość na 
rynku pracy. 

W celu wzbogacenia oferty 

POWIAT SULĘCIŃSKI

Stawiamy na nowoczesną edukację i pewną przyszłość młodzieży!
szkoleniowej o kolejne formy 
wsparcia uczniów Zespołu 
Szkół Licealnych i  Zawodo-
wych w ich drodze do pełnego 
rozwoju zawodowego, Powiat 
Sulęciński przystąpił do reali-
zacji projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego 
w Powiecie Sulęcińskim”. 
W trakcie trwania projektu, któ-
rego realizacja zakończy się w 
czerwcu 2022 roku, z szerokiej 
oferty szkoleń, zajęć pozalek-
cyjnych, obozów naukowych, 
praktyk i staży skorzysta aż 400 
uczniów. W  celu  zapewnienia 
jeszcze lepszej jakości usług 
dydaktycznych, z różnorod-
nych form wsparcia (obejmu-

jących m.in.: szkolenia, studia 
podyplomowe, praktyki i staże) 
korzystać będą także nauczy-
ciele. Na potrzeby uczestników 
projektu utworzone zostanie 
również Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, 
w którym uczniowie będą mo-
gli korzystać m.in.: z profesjo-
nalnego doradztwa zawodo-
wego. Ofertę uzupełniać będą 
spotkania z pracodawcami oraz 
powiatowe targi zawodowe. 

Na realizację projektu  
o wartości 5.212.166,17 zł, 
Powiat Sulęciński pozyskał 
dofinansowanie w wysokości 
4.860.866,17 zł.  

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na:  
www.zsliz-sulecin.edu.pl 

oraz
 www.powiatsulecinski.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet 8.  
Nowoczesna edukacja, działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

zatrudni Z-cę KIEROWNIKA 
w sklepie w Sulęcinie

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

FIRMA

Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku 
w sieci dyskontowej.

Oferujemy: pełen etat

Doceniono rolę samorządów
REGION / SULĘCIN 

W spotkaniu uczestniczyli 
między innymi Jerzy Stępień, 
współtwórca reformy samorzą-
dowej z 1997 roku, marszałek 
województwa Elżbieta Polak 
oraz przewodniczący Sejmiku 
Czesław Fiedorowicz, którzy 
posiłkując się przykładami kon-
kretnych gmin i miast przedsta-

W przeddzień obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, które jest upamiętnie-
niem pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku, 26 maja na zaproszenie 
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak w Urzędzie Marszałkowskim w 
Zielonej Górze spotkali się samorządowcy z całego regionu lubuskiego. 

wili zebranym dotychczasowe 
osiągnięcia samorządów. 

Podczas IV Lubuskiego Forum 
Samorządowego nagrodzono 
najlepsze pierwsze dziesięć lu-
buskich miast i gmin w kategorii 
gminy wiejskie i gminy miejsko-
-wiejskie oraz pięć gmin w kate-
gorii miejskie, które wzięły udział 

w I Konkursie Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. 

Ranking przygotował niezależ-
ny zespół pod przewodnictwem 
prof. nzw. dra hab. Eugeniusza 
Sobczaka z Politechniki War-
szawskiej na Wydziale Admini-
stracji i Nauk Społecznych.

Nagrodzone gminy w ostat-
nich latach osiągnęły największe 
sukcesy, na które składały się róż-
ne wskaźniki, które zadecydowa-
ły o kolejności w rankingu. 

W drugiej kategorii gmina 
miejsko-wiejska, spośród wszyst-
kich gmin miejsko-wiejskich 

znajdujących się na terenie wo-
jewództwa lubuskiego, Miasto i 
Gmina Sulęcin zajęła IX miejsce. 

Dyplom burmistrzowi Sulęcina 
Dariuszowi Ejchartowi wręczyła 
marszałek Elżbieta Polak.

Maciek Barden 

Festiwal Michaliny Wisłockiej 
LUBNIEWICE

POWIAT SULĘCIŃSKI

„Ludzie Sportu” 

http://www.zsliz-sulecin.edu.pl
http://www.powiatsulecinski.pl
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Pani dyrektor Aleksandra Ja-
sicka po oficjalnym rozpoczęciu 
uroczystości podziękowała, wy-
chowawcom oraz nauczycielom 
i rodzicom za trud w wychowa-
niu młodego pokolenia. Razem 
z panem Grzegorzem Zawadz-
kim, członkiem Zarządu Powia-
tu Sulęcińskiego przekazała 
nagrody książkowe i wyróżnie-
nia uczniom wykazującym się 
szczególnymi osiągnięciami, za-
równo w edukacji jak i zajęciach 
pozaszkolnych (za wyróżnienia 
w sporcie, za krzewienie treści 
historycznych i patriotycznych, 
za wolontariat, za działalność w 
Samorządzie Uczniowskim oraz 
za konkursy i olimpiady przed-
miotowe). Ponadto zostały wrę-
czone świadectwa z wyróżnie-
niem i nagrody książkowe dla 
najlepszych uczniów. Rodzice 
uczestniczący w uroczystości 
zostali uhonorowani listami gra-
tulacyjnymi, które otrzymali z rąk 
Dyrektora Szkoły.  

Najwyższą średnią w szkole 

Takie jest życie (...) samemu trzeba nadać mu sens
SULĘCIN 

osiągnęła Dominika Senyszyn 
uczennica klasy III B - z wynikiem 
5.32. Z rąk starosty sulęcińskiego 
Adama Basińskiego otrzyma-
ła stypendium naukowe oraz 
najlepsze życzenia na dalszej 
ścieżce edukacyjnej, zawodowej 
i osobistej. Jest to największe 
wyróżnienie za trzy lata ciężkiej 
pracy.

Świadectwo z wyróżnieniem 
otrzymali również: Magdalena 
Arciszewska, Weronika Gę-
ślowska, Katarzyna Moręgiel, 
Małgorzata Pawlus, Aleksan-
dra Roguz,   Alicja Ciechocka, 
Katarzyna Łysakowska, San-
dra Marszalik  i Maciej Tracz.  

Po raz pierwszy w historii, pan 
Maciej Barden, fotograf, który 
uczestniczy w wielu uroczysto-
ściach szkolnych, wręczył nagro-
dę Alicji Ciechockiej. Powodem 
tego wyróżnienia jest obecność 
Ali na większości zrobionych 
przez niego zdjęć co świadczy 
o jej aktywności w życiu szkoły i  
Sulęcina. 

Kolejną częścią uroczysto-
ści  było wręczenie świadectw 
wszystkim naszym absolwen-
tom. Świadectwa wręczała pani 
dyrektor oraz wychowawcy klas 
trzecich: pani Monika Pilecka 
oraz pani Iwona Grzegorek.

Koledzy i koleżanki z młod-
szych klas, w ramach pożegnania 
przygotowali drobny upominek, 
idealny na egzaminy- czarne 
długopisy z zieloną koniczynką. 

W naszych myślach cały czas jest dzień 28 kwietnia 2017 roku, kiedy to pożegnaliśmy naszych absolwentów. Uroczysta akademia rozpoczę-
ła od recytacji utworu grupy Illusion ,,O trudzie wyboru”.

Wspólnie nuciliśmy piosenkę w 
wykonaniu uczennicy klasy Ia, 
Sandry Dorociak. Słuchaliśmy 
także recytacji utworu Wisławy 
Szymborskiej ,,Nic dwa razy”, 
w wykonaniu Oli Maziarskiej. 
Podziękowania klas drugich za-
kończył Łukasz Kobylnik, uczeń 
klasy II A, który zaprezentował 
chwytające za serce przemówie-
nie, z nutą humoru, ale i powagi 
czy sentymentu. 

Absolwenci postarali się pod-
sumować trzyletni pobyt w li-
ceum poprzez podziękowania 
panu Staroście, pani Dyrektor, 
nauczycielom i pracownikom. 
Swoich belfrów postanowili uho-
norować statuetką Oscara ,,za 
rolę super nauczyciela”. Podzię-
kowania w imieniu wszystkich 
maturzystów wygłosiła Katarzy-
na Moręgiel. Absolwenci poże-
gnali się piosenką w wykonaniu 
Martyny Stranz, która wywołała 
u wszystkich wzruszenie i melan-
cholię.  Wspólne klasowe zdjęcie, 
pewnie jedno z ostatnich, w tle 
muzyka zespołu Manchester, 
wywołały prawdziwe łzy, które 
trudno było opanować zarówno 
uczniom jak  i nauczycielom. 

Teraz zostaje nam tylko życzyć 
tegorocznym absolwentom LO 
pozytywnych wyników z matu-
ry oraz powodzenia w dorosłym 
życiu. 

Samorząd Uczniowski:
Zuzanna Moręgiel i Sara Fahim 
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JUŻ OTWARTE!!!

W poniedziałek, 5 czerwca ruszyła VI edycja konkursu 
„Spółdzielnia Pomysłów”, w którym mogą wziąć udział 
zarówno fundacje czy stowarzyszenia, ale i osoby prywatne. 
Uczestnicy Konkursu  mogą wygrać do 10 000 zł brutto na 
realizację zgłoszonego projektu. Wystarczy mieć pomysł na 
zmiany w swojej okolicy, na aktywizację sąsiadów i wspólne 
działania. 
Zasady konkursu wyglądają następująco:
1. Należy zarejestrować się na stronie spolecznik20.pl  
2. W zakładce Spółdzielnia Pomysłów dodać swój pomysł 

(do 26 czerwca br.)na realizację inicjatywy lokalnej 
wypełniając pola w formularzu.

3. Zebrać jak największą liczbę głosów na zgłoszony pro-
jekt i znaleźć się w finale. Do finału trafia 30 projektów, 
które otrzymają największą liczbę głosów (10 w katego-
rii „miasta na prawach powiatu” i 20 w kategorii „pozos-
tałe gminy”)

4. Finałowe projekty trafiają pod obrady jury, po których 

„Spółdzielnia Pomysłów” – ruszyła  
VI edycja konkursu dla społeczników
Już po raz szósty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej zapraszają wszystkich 
społeczników i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w 
konkursie na inicjatywy lokalne. 

wybrane zostają 3 projekty, które otrzymują środki na 
realizację w wysokości do 10 000 brutto.

Grupa zaangażowanych osób, dysponując takimi środ-
kami jest w stanie zrealizować naprawdę ciekawe projekty. 
Udowodnili to laureaci poprzednich edycji, którzy orga-
nizowali warsztaty pieczenia chleba, sadzili tulipany na 
wspólnym skwerze, utworzyli świetlicę, bibliotekę czy mie-
jsca spotkań na świeżym powietrzu, a nawet budowali dom! 
Wierzymy, że konkurs będzie motywacją dla osób, którzy 
czują potrzebę zrobienia czegoś dobrego dla innych, a do 
tej pory być może brakowało im inspiracji, miejsca, gdzie 
mogą znaleźć społecznikowskie porady czy dofinansowania 
swojego projektu.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Konkur-
su: http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow, 
gdzie pojawiać się będą wszystkie aktualne informacje.

Źródło: SGB Bank S.A.

W SKRÓCIE:

SULĘCIN

Szczególny dzień
Z okazji Dnia Dziecka w 

imieniu Starosty Sulęciń-
skiego życzenia wycho-
wankom Domu Dziecka w 
Sulęcinie złożył wicestaro-
sta sulęciński Tomasz Pro-
zorowicz. Dzieci zaprosiły 
wicestarostę do wspólnej 
zabawy podczas oko-

licznościowego pikniku. 
Był grill, pyszne i zdrowe 
sałatki, tort przygotowa-
ny przez podopiecznych 
Domu Dziecka oraz liczne 
gry i zabawy. Piękna po-
goda pozwoliła na miłe i 
aktywnie spędzone popo-
łudnie.                             (Red.)
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ROZMOWA PRZEKROJU

Zbliżają się wakacje, napływ turystów 
w miejsca wypoczynkowe, Festiwal 
Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach, 
Dni Sulęcina i wiele innych imprez ma-
sowych, to wszystko chyba wpływa na 
zwiększenie obciążenia i zaangażowa-
nia policji?
- Oczywiście, że tak. Zwiększa się ilość służ-
by w wymiarze czasowym. Zwiększa się 
również ilość osób, których bezpieczeństwa 
musimy strzec. Na pewno wspomniane Lub-
niewice będą po szczególną nasza uwagą. 
Uruchomimy tam posterunek stały, z pełną 
5 osobową obsadą etatową dopiero w paź-
dzierniku. Nie będzie on całodobowy. Cy-
klicznie, jak co roku, uruchamiamy tam od 
1 czerwca do końca września posterunek se-
zonowy. Jest to posterunek wodny strzegący 
bezpieczeństwa na jeziorach. W okresie fe-
stiwalu skierujemy tam również dodatkowe 
patrole. Forma prewencyjna jest zasadna. 
Nasza komenda posiada dwie łodzie, jedną 
na stałe zwodowaną nad jeziorem Lubiąż, 
druga jest mobilna, przewożona na wózku 
i jest typem pontonu, który możemy zwo-
dować niemal w każdym miejscu w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń.
Komenda Powiatowa Policji to firma, 
gdzie naturalna jest rotacja czasowa 

Ratujemy się współpracą z samorządami
Komisarz Fabian Rogala, jest Komendantem Powiatowym Policji w Sulęcinie. Został wyznaczony na to stanowisko służbowe przez zwierzch-
nika wojewódzkiego w marcu 2016 roku. Wcześniej pracował w Komendzie Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Młody wiekiem i stopniem. Staż w 
policji 23 lata. Wyznaczenia funkcjonariusza na tak odpowiedzialne stanowisko jest zarówno zaufaniem jak i otwarciem ścieżki awansu.

funkcjonariuszy z różnych przyczyn. 
Czy odczuwa się niedobór kadrowy?
- Urlopy, kursy, oddelegowania czy przy-
padki losowe są oczywiste. Jednak nie jest 
najgorzej w porównaniu do innych jedno-
stek garnizonu lubuskiego. Wakaty sięgają 
5 procent. Teren powiatu sulęcińskiego jest 
bardzo rozległy i mając 77 funkcjonariuszy, 
muszę czasami mówiąc kolokwialnie kom-
binować, aby newralgiczne miejsca zabez-
pieczyć. Ratujemy się współpracą z samo-

rządami. Mają one możliwość wsparcia nas 
finansowo w zakresie ponadnormatywnych 
służb. Wówczas policjanci mając wolne od 
służby przychodzą dobrowolnie aby pełnić 
dodatkowo płatną służbę. W tym roku pod-
piszemy umowy z samorządami w Lubnie-
wicach, Słońsku. Z Sulęcinem już takową 
mamy podpisaną. To pozwoli na wystawie-
nie dodatkowych patroli.
A inna forma wspomagania przez samo-
rządy?
- Na rok bieżący mam gwarancję współfi-
nansowania zakupu 3 radiowozów. Gmina 
Lubniewice wzięła na siebie ciężar wyposa-
żenia mającego tam powstać posterunku. 
Samorząd dołoży 50% do zakupu samocho-
du terenowego, niezbędnego w pracy tam-
tejszej jednostki. Będzie on również prze-
znaczony do obsługi mobilnej wspomnianej 
łodzi pontonowej.
Ile jest zatrudnionych funkcjonariu-
szek? 
- Jest ich 8 i są we wszystkich wydziałach. W 
wydziale ruchu drogowego jest ich  3. Kobie-
ty na drodze łagodzą obyczaje.
Samochody są eksploatowane niemalże 
na okrągło. Awarie też mogą mieć miej-

sce. Jakieś plany...?
- O pomocy samorządów wspomniałem. 
Duże nadzieje pokładam w programie mo-
dernizacji policji, który ruszył w tym roku. Na 
przestrzeni najbliższych lat zakupy sprzętu 
transportowego będą miały miejsce. Bolącz-
ką jest brak radiowozów z przedziałem dla 
osób zatrzymanych. 
Jest opracowana mapa zagrożeń na 
szczeblu województwa. Jaka jest pozy-
cja powiatu?
- Na dzień obecny utrzymujemy się na pozio-
mie 45% potwierdzenia zgłoszeń, powyżej 
średniej wojewódzkiej i średniej krajowej. 
Specyfika położenia naszego powiatu do-
datkowo nas obciąża. Mamy autostradę 
A2, drogi krajowe 22, 92. Główny ruch tran-
zytowy ciężarówek odbywa się nie auto-
stradą, która jest płatna, ale drogą krajową. 
Mamy bardzo duże parkingi Pniów, Boczów. 
W weekendy stoją tam setki pojazdów. To 
stwarza zagrożenia różnego typu, nawet 
kryminalnego. Jesteśmy jednak od tego aby 
w porę interweniować i profilaktycznie dzia-
łać.
Dziękuję.

Pytania zadawał Lech Malinowski

3 czerwca w Trzemesznie Lubuskim odbył się już po 
raz drugi festyn integracyjny z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka. W tym roku, do dzieci z Trzemeszna i 
Grochowa dołączyły także najmłodsi z Wielowsi i Zarzy-
nia. Zabawa została zorganizowana przez trzech sołty-
sów: Grochowa, Trzemeszna Lub. i Wielowsi przy wsparciu 
organizacyjnym dyrektora Teresy Mazur i nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lub., opiekuna świe-
tlic środowiskowych Jolanty Tymczyj, pomocy rady 
sołeckiej z Grochowa oraz rodziców i mieszkańców wsi. 
Dzięki wspólnemu wysiłkowi, dzieci miały zapewniony 
szereg atrakcji: dmuchane zabawki, przejażdżki kucyka-
mi, międzysołecki turniej dzieci w piłkę nożną z atrakcyj-
nymi nagrodami, rodzinne konkurencje sportowe, słodki 
poczęstunek

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za 
udzielone wsparcie finansowe: burmistrzowi Sulęcina 
Dariuszowi Ejchartowi, Kazimierza Gryzowi i Adamo-
wi Miglujewiczowi - radnym Rady Miejskiej w Sulęcinie, 
radnej powiatowej Bożenie Dudarz, dyrektorowi OPS 

Trzy wioski wspólnie zorganizowały Dzień Dziecka
SULĘCIN 

Andrzejowi Żelechowskiemu, prezesowi Koła Łowiec-
kiego „SZOP” Jackowi Borowieckiemu oraz Tomaszowi 
Gerszewskiemu i Waldemarowi Dorociakowi – miesz-
kańcom Grochowa. Za udzielone wsparcie rzeczowe 
szczególne podziękowania należą się Justynie i Dorocie 
Popko, Elżbiecie Barszczewskiej, Zbigniewowi Grzel-
czakowi i Arkadiuszowi Mazurkowi. Jednocześnie dzię-
kujemy udzielającym wsparcia za obecność i wspólną za-
bawę.

Sołtysi
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Doświadczona i odpowiednio przygotowana ka-
dra inżynierów i architektów oraz specjalistów od 
aranżacji wnętrz służy szeroką pomocą w zapro-
jekowaniu wybranego pomieszczenia.

Styl Ceramika posiada duze doświadczenie w 
branży ceramicznej sięgajace 1986 roku jako podu-
cent płytek ceramicznych. Obecnie prowadzi głów-
nie działalność handlową w Salonach w Sulęcinie i. 
Kostrzynie nad Odrą.

Wykwalifikowana załoga jest gotowa sprostać 
każdemu wyzwaniu

Wyspecjalizaowany zespół sprzedaców i projek-
tantów pomoże w wyborze płytek ceramicznych, 
kabiny prysznicowej, wanny, armatury sanitarnej 
oraz mebli, potrzebych do wykonania wymarzonej 
łazienki, uwzlędniając wszystkie życzenia i potrzeby 
klienta. 

Zarząd i kadra są dumni z osiągnięć, Zwłaszcza, 
że za wiele projektów i aranżcji firma była wielo-
krotnie nagradzana na krajowych oraz międzynaro-
dowych targach i wystawach.

Jedną z ważniejszych nagród jest Wstęga Nie-
mna zdobyta na Międzynarodowych Targach PO-
LEXPO w Kownie. 

Firma może też pochwalić się realizacją:
• kilkunastu projektów kompletnych obiektów 

SPA na terenie województwa lubuskiego
• setkami łazienek w budownictwie wieloro-

dzinnym,
• tysiącami kompleksowych projektów dla bu-

downictwa jednorodzinnego
W sumie ponad 8000 projektów.

Centrum Handlowe CERAM w Sulęcinie – 
Twój partner w budowie i remoncie
Firma Styl Ceramika oferuje szeroki wybór towarów niezbędnych do budowy, remontu i urządzenia łazienki. W ofero-
wanym asortymencie są również produkty niezbedne do wykonania kuchni, salonu czy tarasu. 

Ponad 80 procent klientów, to osoby polecone 
przez innych zadowolonych z obsługi klientów.

Klientom zapewniamy kompleksową obsługę 
począwszy od pomiarów, wykonania projektu, do 
doradztwa w czasie budowy i remontu. Projekt wraz 
pomiarami i dostawą towaru jest bezpłatny. Klient 
otaczany jest indywidualną opieką, którą sprawuje 
konsultant projektu.

Firma oferuje najlepsze (nie znaczy najdroż-

sze) produkty renomowanych polskich firm ta-
kich jak Ceramika Paradyż, Tubądzin, Opocz-
no, Cersanit, które można obejrzeć on line na  
www.stylceramika.pl lub w nowoczesnych ekspozy-
cjach w salonach sprzedaży:

• w Sulęcinie  
ul Wojska Polskiego 14

• w Kostrznie nad Odrą  
ul. Piastowska 1.

- Od lat staramy się wyprzedzać czas proponując 
projektowanie łazienek w najnowocześniejszym pro-
gramie CAD DECOR PROFESSIONAL 3D. Tech-
mologia znajduje zastosowanie na wszystkich urzą-
dzeniach mobilnych – mówi Alicja Żelechowska, 
Prezes Zarządu Spółki Styl Ceramika.

Znane nie tylko w Sulęcinie Centrum Handlo-
we CERAM stale jest modernizowane z myślą o 
kliencie.

Nowy wizerunek zmodernizowanej firmy wi-
doczny jest również od zewnątrz: odnowiona elewa-
cja, ciekawie zaprojektowany ogród przed wejściem 
do firmy, dodatkowy parking dla klientów. Nowo-
czesna winda i pomieszczenia sanitarne, znajdujące 
się wewnątrz obiektu zostały dostosowane dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

W centrum handlowym CERAM można rówież 
nabyć wszystkie materiały niezbędne do wybudo-
wania lub remontu domu bądź mieszkania.

Na najwyższej kondygnacji obiektu warszawska 
firma WIKA STUDIO oferuje projekty oraz aran-
żcje i wykonawstwo dekoracji okien, nowoczesne 
modne meble art deco, tapety oraz inne artykuły 
dekoracji wnętrz.

Rzeczy niemożliwe załawiamy od ręki, 
na cuda trzeba trochę poczekać.

Zapraszamy do odwiedzin i zakupów!

http://www.stylceramika.pl/
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PRZEKRÓJ POLECA

Początek XX wieku, amazońska 
księżniczka przybywa do świata ludzi 
znajdujących się w  samym środku 
okrutnej wojny. Pragnie zakończyć 
bezsensowny przelew krwi i raz na 
zawsze zniszczyć Aresa – greckiego 
boga wojny, który jej zdaniem oma-
mił ludzi  i zmusił do czynienia zła. 
Jednym słowem kolejna seria ko-
miksów, tym razem o super bohaterce  
„Wonder Woman” wydawnictwa DC 
Comics, trafiła na wielki ekran.

Osobiście nie jestem jakąś wielką 
fanką komiksów i uczciwie muszę się 
przyznać, że na film udałam się dlate-
go, że zaciekawił mnie jego zwiastun. 
No i niech stracę, ten pomysł podsunęła 
mi również moja feministyczna natura, 
której czasem daję dojść do głosu. Os-
tatnio pełno było bowiem ekranizacji 
komiksowych bohaterów, a „Wonder 
Woman” to pierwsza ekranizacja historii 
o tym jak to kobieta ratuje świat. Diana 
tytułowa bohaterka filmu (w tej roli Gal 
Gadot) to amazońska księżniczka, która 
żyje i dorasta na idyllicznej wyspie z dala 
od świata ludzi. Pewnego dnia w jej mały 
i poukładany feministyczny świat wkra-
da się Steve Trevor (Chris Pine) szpieg, 
który po wypełnieniu tajnej misji musi 
wrócić do swojego kraju aby przeka-
zać informacje od których zależą dalsze 
losy wojny. „Cudowna Kobieta” czując w 

sercu potrzebę spełnienia misji i  uratowa-
nia świata ludzi od niosącej im zagładę 
wojny, postanawia wyruszyć w podróż 
razem ze Stevem. Akcja była momentami 
na granicy i już prawie zaczynałam ziewać, 
ale reżyser Patty Jenkins oraz scenarzysta 
Allan Heinberg w porę nadali jej tempa. 
W filmie oprócz tych dobrych i tych złych 
nie zabrakło również tych, którzy w każdą 
swoją scenę wplatali odrobinę komizmu 
– oczywiście mam tu na myśli  Saïd Tagh-
maouia w roli Sameera przyjaciela Steva. 

Dzięki tej różnorodności film nie jest 
ciężki, wzrusza, bawi i nie daje odetchnąć 
w swych kulminacyjnych momentach (at-
mosferę podkręca genialna muzyka Ruper-
ta Gregson-Williamsa), jest w sam raz na 
wyjście do kina ze swoją drugą połówką. 
Oczywiście fani komiksu mogą się trochę 
przyczepić, że Gal w roli Wonder Woman 
jest trochę za miękka i urocza, ale to już 
zostawiam fanom serii, ja tej słodyczy nie 
wyczułam, gdy wychodziłam z kina zęby 
miałam całe. 

„Wonder Woman” 
polecam i mam na-
dzieję, że po jego 
obejrzeniu tak jak ja 
będziecie czekać na 
kolejną część.

„Cudowna Kobieta”

Anna Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Jakiś czas temu moja znajoma dała mi 
przepis na nietypowo zrobioną karkówkę.

Powiem szczerze, że byłam sceptycznie 
nastawiona do tej potrawy.

Mięso bez marynaty, nie przyprawi-
ane przed pieczeniem, dodatkowo sos 
na bazie ketchupu, z cukrem i octem. 
Wypróbowałam jednak, i muszę stwi-
erdzić, że ta karkówka stała się hitem 
wśród moich domowników, i na stałe 
zamieszka w naszym menu.

Samo przygotowanie jest szybkie i pros-
te, a efekt końcowy zadowoli największe-
go łakomczucha :)

SKŁADNIKI:
1 kg karkówki
jajko
trochę mleka
bułka tarta
SOS:
4 cebule
2 ząbki czosnku
1 słoiczek ketchupu pikantnego
2 łyżki octu
1/2 litra wody
1/2 papryki ostrej, opcjonalnie papryka 

ostra mielona
1 łyżka cukru
1 łyżeczka soli
1 łyżka musztardy sarepskiej
1/2 łyżeczki pieprzu

Karkówka pani Basi
SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
Karkówkę pokroić w plastry i zapanie-

rować w roztrzepanym jajku z mlekiem 
i bułce tartej, jak na kotlety schabowe. 
Nie doprawiać!

Cebule pokroić w talarki, podsmażyć, 
dodać czosnek, ketchup, ocet, wodę, i 
resztę składników. Gotować na małym 
ogniu 15 minut.

Usmażoną karkówkę należy włożyć 
do naczynia żaroodpornego, zalać 
sosem, i wstawić do piekarnika nagrza-
nego do 170 stopni (bez termoobiegu).

Piec 80 minut pod przykryciem.
Karkówka nadaje się do zjedzenia 

jako obiad podana z ryżem lub ziem-
niakami, albo jako samodzielne danie, 
trzeba tylko pokroić ją w mniejsze i 
cieńsze plasterki- stanowi wtedy ideal-
ną przekąskę.

Dziękuję pani Basi za udostępnienie 
przepisu :)

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

Kolejna tura Grand Prix „Lina”

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. 

W sobotę  13.05.2017r., na je-
ziorze Ostrowskim odbyły się 
spławikowe zawody wędkarskie 
zaliczane do Grand Prix Koła 
2017. W tym dniu do zawodów 
nad tym malowniczym akwe-
nem przystąpiło 21 zawodników 
(13 seniorów, 4 kobiety i 4 junio-
rów).

Zawody otworzył wicepre-
zes ds. sportu kol. Przemysław 
Struch, który serdecznie przy-
witał  wszystkich przybyłych 
uczestników oraz zapoznał  star-
tujących zawodników z regula-
minem zawodów i życzył miłej 
i sportowej rywalizacji oraz „TA-
AAKIEJ RYBY”.

Po losowaniu stanowisk za-
wodnicy rozeszli się na wyzna-
czone stanowiska wędkarskie. 
Zawody rozpoczęły się o godz. 
08:00 i trwały zgodnie z regu-
laminem PZW. O godz. 11:00 
wędkarskie zmagania zakończyli 
juniorzy, a o godz. 12:00 zakoń-
czono sportową rywalizację se-
niorów. Po końcowym sygnale 
sędziowie przystąpili do waże-
nia złowionych przez uczestni-
ków ryb, które oczywiście całe 

i zdrowe wróciły do wody. Na 
zakończenie zawodów komisja 
sędziowska w składzie: Przemy-
sław Struch i Jerzy Lasota, ogło-
siła końcowe wyniki zawodów i 
wręczyła zwycięzcom pamiątko-
we dyplomy i nagrody. 

Klasyfikacja junior:
I miejsce – Maja Klimczak – 

2415 pkt.
II miejsce – Mateusz Dziedzic 

– 1515 pkt.
III miejsce – Filip Gęślowski - 

950 pkt.
IV miejsce – Patryk Śmieci-

kowski – 800 pkt.
Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – 

Halina Lasota 
– 1545 pkt.

II miejsce 
– Dorota Pie-
trzak – 1200 
pkt.

III miejsce – 
Anna Kruziń-
ska - 1185 pkt.

IV miejsce 
–Małgorzata 
Neubauer – 
690 pkt.

Klasyfikacja seniorów:
I miejsce – Marcin Stefański – 

3535 pkt.
 II miejsce – Bogdan Kułacz-

kowski - 2650 pkt.
III miejsce – Jerzy Lasota - 

1840 pkt.
IV miejsce - Krzysztof Prugar 

– 1810 pkt.
Największą rybę w zawodach 

złowiła Halina Lasota – „Lin” o 
wadze 950g.

Nagrodę za największą rybę 
ufundował „Sklep Wędkarski – 
Wiesław Polański” z Sulęcina.

BK

W dniu 14 maja 2017 r. na j. 
Ostrowskim odbyła się II tura 
Grand Prix Koła i Mistrzostwa 
Koła w 2017 roku. Podczas za-
wodów wędkarze walczyli rów-
nież o Puchar Prezesa Koła z 
okazji 70-lecia Koła PZW Nr 1 w 
Sulęcinie. Zawody otworzył pre-
zes Koła Ryszard Stachowiak, 
a przeprowadzeniem zawodów 
zajął się Wiceprezes ds. sportu 

Zawody o Puchar 70-lecia 
Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie

SULĘCIN 

Sławomir Matelski i Sekuła 
Ryszard – Gospodarz Koła. Po 
rozlosowaniu stanowisk wędka-
rze biorący udział w zawodach 
udali się na stanowiska. Zawody 
rozpoczęły się o godz. 9.00 i za-
kończyły o godz. 13.00.   W tym 
dniu była piękna , ale wietrzna 
pogoda. Ryby nie chciały współ-
pracować z wędkarzami. Brały 
bardzo chimerycznie i nie były to 
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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

„okazy”.
Sędziowie po zważeniu zło-

wionych ryb w dwóch sektorach 
ogłosili wyniki.

Sektor A – Seniorów wygrał 
Skonieczny Łukasz – 3320 pkt, 
przed Szymańskim Czesławem 
– 3290 pkt i Raczkowskim Ro-
manem – 1870 pkt.

Sektor B – Seniorów wygrał 
Matelski Sławomir – 4710 pkt. 
przed Raczkowskim Łukaszem 
– 2820 pkt i Sieniawskim An-
drzejem - 2410 pkt.

W kategorii – Juniorów wygrał  
Matelski Szymon – 2540 pkt 
przed Domagałą Mateuszem 
–1640 pkt. i Czewiukiem Hu-
bertem – 1070 pkt.

W kategorii – Kadetów wy-
grał Pulka Wojciech – 2360 pkt, 
przed Kartawikiem Jakubem- 
1110 pkt i Sobczakiem Maksy-
milianem – 1010 pkt.

W kategorii – Kobiet wygrała 
Żyrkowska Małgorzata – 240 
pkt.

Najwięcej ryb złowił Matel-
ski Sławomir – 4710 g i wygrał 
Puchar Prezesa z okazji 70-lecia 
Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie - Pu-
char zostanie oficjalnie wręczony 
11 czerwca 2017 r na obchodach 
70-lecia Koła.

Nagrody dla zwycięzców wrę-
czył Prezes Koła Ryszard Stacho-
wiak.

Tekst i foto. Stachowiak R.

Kolejny Tydzień Bibliotek za nami
SULĘCIN 

Począwszy od pierwszego 
dnia, w poniedziałek, 8 maja, w 
naszych progach mieliśmy przy-
jemność gościć uczniów klas 
trzecich szkół podstawowych 
na konkursie pod hasłem „Mistrz 
Pięknego Czytania”. Uczniowie 
prezentowali samodzielnie przy-
gotowane teksty literackie, na-
stępnie oddali się lekturze książ-
ki Pawła Beręsewicza pt. „Poczet 
psujów polskich”. Jeszcze raz gra-
tulujemy wszystkim laureatom i 
wyróżnionym!

Wtorkowe przedpołudnie za-
rezerwowaliśmy dla najmłod-
szych. O godzinie 10.00 na sali 
widowiskowej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się uro-
czyste pasowanie przedszkola-
ków na pełnoprawnych czytelni-
ków naszej biblioteki. Uroczyste 
ślubowanie poprzedzone zo-
stało inscenizacją w wykonaniu 
Bibliotekarek. Upamiętniając tak 
ważne wydarzenie każdy przed-
szkolak otrzymał dyplom oraz 
piękną książeczkę. Radości nie 
było końca! 

To nie koniec wtorkowych 

W Bibliotece Publicznej oraz Sulęcińskim Ośrodku Kultury miniony tydzień upłynął pod znakiem obchodów XIV Ogól-
nopolskiego Tygodnia Bibliotek. Każdego dnia na naszych czytelników czekał szereg atrakcji i niespodzianek. 

atrakcji. Pracownicy przygoto-
wali również niespodziankę dla 
dorosłych czytelników, mianowi-
cie o godzinie 18:00 w „Klubie u 
Bulka” miało miejsce niecodzien-
ne  spotkanie. Naszym gościem 
był muzyk, wirtuoz akordeonu, 
kompozytor, a także prezes i za-
łożyciel Stowarzyszenia Twórców 
i Przyjaciół Kultury Cygańskiej w 
Gorzowie Wlkp. – Edward Dębic-
ki. Artysta przybliżył nam tajniki 

kultury, zwyczajów i tradycji cy-
gańskiej. Spotkanie zwieńczył 
występ z udziałem Pana Edwar-
da oraz jego zespołu, dodatko-
wo spotkanie uatrakcyjnił pokaz 
tańca cygańskiego w wykonaniu 
tancerki Teatru TERNO.

„Rzeka słów… Wieczór poezji 
nie tylko śpiewanej…”, to kolejna 
atrakcja przygotowana dla na-
szych czytelników. Wydarzenie 
wyjątkowe, gdyż po raz pierw-
szy w całości zainicjowane przez 
dzieci. Uczestnicy spotkania pre-
zentowali wybrane teksty lite-
rackie w formie mówionej bądź 
śpiewanej. Pełne emocji i wzru-
szeń spotkanie na długo pozo-
stanie w naszych sercach. 

W czwartek, 11 maja, przenie-
śliśmy się do centrum miasta, 
aby móc bawić się z naszymi czy-
telnikami w plenerowej bibliote-
ce. Podkreślić należy, że pogoda 
zachęcała do wzięcia udziału 
w przygotowanych przez nas 
atrakcjach. Mowa tu o grach i 
zabawach, zagadkach, quizach, 
wspólnym czytaniu bajek i wielu 
innych. Jeszcze raz dziękujemy 

wszystkim przybyłym za znako-
mitą zabawę! 

W ostatni dzień tegorocznych 
obchodów Tygodnia Bibliotek 
na najmłodszych czytelników 
czekała niecodzienna niespo-
dzianka. Piątkowe popołudnie to 
czas Parady Postaci Bajkowych. 
Przebrani za bohaterów ulubio-
nych bajek ruszyliśmy z rynku w 
kierunku Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie miał miejsce Bal 
Postaci Bajkowych. W naszym 
gronie nie zabrakło: Czerwonego 
Kapturka, Myszki Mini, Smerfet-
ki, Elzy – bohaterki „Krainy Lodu”, 
swoją obecności zaszczyciła nas 
również  Pszczółka Maja, Spider-
-Man, Czarownica oraz wiele in-
nych magicznych postaci. 

W imieniu wszystkich pracow-
ników Biblioteki Publicznej w Su-
lęcinie dziękujemy uczestnikom 
za tak liczne przybycie, zaanga-
żowanie oraz wspaniałą zabawę 
podczas tegorocznej edycji Ty-
godnia Bibliotek!

SOK Sulęcin
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Zapachniało pysznościami
SULĘCIN 

Uczniowie z klas gastrono-
micznych Zespołu Szkół Lice-
alnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie wzięli 
udział w IX edycji  Ogólnopol-
skiego Konkursu Kulinarnego 
„Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś”. 
Organizatorem jest  Stefan Birek 
Szef Kuchni warszawskiego Ho-
telu Lord **** przy wsparciu 
Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Szefów Kuchni i Cukier-
ni, Klubu Szefów Kuchni oraz 
Wyższej Szkoły Turystyki i Języ-
ków Obcych w Warszawie. Ce-
lem konkursu kulinarnego jest: 
propagowanie polskiej sztuki 
kulinarnej, łącznie kulinarnych 
tradycji ze współczesnością, 
promowanie producentów pol-
skiej żywności.

Zadaniem konkursowym 
było przygotowanie przystaw-
ki oraz dania głównego z wy-
korzystaniem obowiązkowych 
produktów. Uczniowie 2 klasy 
Technikum  w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicz-
nych Kinga Kowalska i Miłosz 
Olechnowicz pod kierunkiem  

nauczyciela zawodu pani Beaty 
Janickiej  skomponowali wspa-
niałe, oryginalne potrawy. Jako 
przystawkę ciepłą przygoto-
wali filet z suma panierowany 
w amarantusie  ekspandowa-
nym z karmelizowaną cykorią, 
białymi szparagami w sosie z 
krewetek. W daniu głównym 
zaserwowali biodrówkę jagnię-
cą z miętowym pesto na puree 
z zielonego  groszku z kiszo-
ną czerwoną kapustą i blina-
mi orkiszowo-gryczanymi. 
Uczniowie te niełatwe zadanie 
wykonali z wielkim profesjona-
lizmem i dbałością o szczegóły, 

co zostało docenione przez jury. 
Na tle szkół gastronomicznych z 
całej Polski w Ogólnopolskim 
konkursie znaleźliśmy się na po-
dium, kwalifikując się do finału, 
który odbędzie w Warszawie w 
dniach 2-3 czerwca 2017 r.

Niezmiernie cieszy nas wy-
grana, ale oczywiście mamy 
ogromny apetyt na dalszy suk-
ces w finale.

Beata Janicka

Przystawka ciepła - Filet  z suma/ amarantus  ekspandowany/ cykoria/ 
białe szparagi/ sos z krewetek

Z rajdowym zacięciem
SULĘCIN 

23 maja uczniowie Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulę-
cinie z klasy III i II Technikum 
Pojazdów Samochodowych w 
składzie:  Chuchro Wiktor, Świ-
dowicz Michał i Malak Robert, 
uzyskali III miejsce w Finale 
Wojewódzkiego Turnieju Mo-
toryzacyjnego dla Szkół Ponad-
gimazjalnych. Opiekunem ze-
społu był Tomasz Ignatowicz. 
Uczniowie musieli się zmagać 
z testami z przepisów ruchu 

drogowego i z historii moto-
ryzacji, ze sprawdzianu z jazdy 
sprawnościowej motorowerem 
i samochodem wyposażonym 
w tzw. Talerz Stewarda, spraw-
dzianu z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz 
przygotowania pojazdu do jaz-
dy. Turniej odbył się w Starym 
Kisielinie na torze kartingowym 
WallraV race center.

Tomasz Ignatowicz

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
biuro.sulecin@provincja.pl
lub kontakt telefoniczny: 95 755 3908

Firma Provincja Sp. z o.o. z Sulęcina zatrudni: 
Pracowników rozbioru - rzeźników
Wymagania:
- doświadczenie w pracy na rozbiorze,
- gotowość do pracy fizycznej,
- chęć podjęcia dłuższej współpracy,
- aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne mile widziane lub gotowość ich zrobienia,
- dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.

Technologa żywności (branża mięsna)
Zadania:
- Planowanie, organizowanie i nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych (rozbiór, pro-
dukcja, pakowanie mięsa),
- Bieżąca kontrola prawidłowego funkcjonowania systemu jakości,
- Opracowywanie i koordynowanie prac związanych z rozwojem i wdrażaniem nowych wyrobów i 
technologii,
- Nadzór nad działem kontroli jakości,
- Obsługa audytów i kontroli urzędowych,
- Przygotowywanie dokumentacji technologicznej.

Wymagania:
- Preferowane wykształcenie w zakresie Technologii żywności,
- Doświadczenie w pracy na stanowisku technologa,
- Wiedza w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności: HACCP, ISO 22000, IFS, BRC,
- Odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność i systematyczność,

Oferujemy:
- umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
- możliwość zakwaterowania

Provincja Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 60

69-200 Sulęcin
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„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda 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

Radośnie w Ownicach
SŁOŃSK OWNICE

W sobotę, 20 maja br. osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
i ruchowo wraz z opiekunami, 
w tym również gości z Niemiec, 
zgromadził w Ownicach orga-
nizowany corocznie przez gmi-
nę Słońsk piknik. Gospodarze 
wydarzenia przygotowali dla 
„bohaterów” tego dnia - osób 
niepełnosprawnych wiele atrak-
cji. Wśród nich konkurs karaoke, 
zawody strzeleckie, bajkowy 
plac zabaw dla najmłodszych. 
Były również występy artystycz-
ne, m.in. zespołu śpiewacze-
go z Nowin Wielkich, solistek 

Międzynarodowy Dzień Inwalidy to szczególne święto. Uświadamia bowiem każ-
demu z nas, jak cienka jest granica między światem pełnosprawnych i niepełno-
sprawnych oraz z jakimi problemami w życiu codziennym muszą  radzić sobie oso-
by niepełnosprawne.  

ze Słubic, a także pokaz tańca 
towarzyskiego w wykonaniu 
podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Jasieńcu. Pomimo 
mało sprzyjającej aury, zespół 
taneczno- teatralny „Makarena” 
oraz członkowie zespołu „Nie 
dajmy się” jako reprezentacja 
Domu Pomocy Społecznej w 
Tursku swoim występem za-
chęcili zebraną widownię, do 
wspólnej zabawy. Wśród uczest-
ników spotkania znaleźli się sta-
rosta sulęciński Adam Basiński 
wraz ze swoim zastępcą Toma-
szem Prozorowiczem.

Coroczne spotkania uświada-
miają wszystkim, że każdy z nas 
potrzebuje bliskości drugiego 
człowieka, a także odrobiny sza-
leństwa i radości. Szczególnie 
osoby niepełnosprawne rucho-
wo i intelektualnie tak bardzo 
oczekują na pomocną dłoń, 
traktując ją jak promień światła 
dający nadzieję na lepszą przy-
szłość. 

Organizatorzy
Fot. DPS Tursk 

Z rajdowym zacięciem
SULĘCIN 

Brzeźno ma nowego sołtysa
SULĘCIN  / BRZEŹNO

W Świetlicy Środowiskowej w Brzeźnie 
/17 maja/ odbyło się zebranie sołeckie 
zwołane przez Burmistrza Sulęcina Dariu-
sza Ejcharta w sprawie przeprowadzenia 
wyboru nowego sołtysa Sołectwa Brzeź-
no. 

W zebraniu i głosowaniu wzięło udział 
24 mieszkańców. Z ramienia Urzędu Miej-
skiego i Burmistrza Sulęcina w wyborze 
sołtysa uczestniczyła zastępca burmistrza 
Iwona Walczak /Przewodnicząca zebra-
nia/, sekretarz Urzędu Mirosława Ma-
szońska oraz Dagmara Onyśko, inspek-
tor ds. organizacyjno-administracyjnych. 

Na sekretarza zebrania wybrano Syl-
wię Twardowską-Jarugę. W głosowaniu 
jawnym wybrano Komisję Wyborczą w 
składzie: Dariusz Magda, Jan Konopski 
i Edyta Magda. 

Spośród zebranych zgłoszono jedne-
go kandydata na Sołtysa. W głosowaniu 
tajnym 16 głosami „za”, nowym sołtysem 

Brzeźna został Arkadiusz Sroka. 
Nowo wybrany sołtys zastąpił dotych-

czasowego sołtysa Dariusza Magdę, który 
z przyczyn osobistych zrezygnował z peł-
nionej funkcji.

Maciek Barden

Nowy sołtys Sołectwa Brzeźno Arkadiusz 
Sroka.
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70 lat Koła PZW nr 1 w Sulęcinie, orga-
nizacji zrzeszającej grupę ludzi, którzy 
kochają wędkarstwo, przyrodę, to już 
historia…
Tak, niewiele kół w Polsce może poszczy-
cić się taką historią. W Okręgu Gorzow-
skim do którego należymy jest chyba 
jeszcze tylko jedno z podobnym stażem. 
Dużo kół powstało w latach 1950-1954 
kiedy zawiązywał się Polski Związek Węd-
karski, my jednak trochę w innych struktu-
rach istnieliśmy od 1947 r.
W ramach czego istniało w takim razie 
Koło przed 53’?
Odnalazłem legitymację przynależności 
do Okręgowego Związku Sportowego 
Wędkarzy WARTA w Poznaniu Oddział Su-
lęcin p. Jana Sroki z 1949 r. Organizacja ta 
miała swoje korzenie w Krakowie jeszcze 
przed II wojną. W 1947 r. została reakty-
wowana. Z przekazów ustnych wiemy, 
że 1947 istniał już oddział w Sulęcinie.  Z 
dokumentów zgromadzonych w siedzibie 
PZW w Gorzowie wynika, że pierwszym 
Prezesem Związku był Adolf Trafis, wice-
prezesem Franciszek Sroka, gospodarzem 
wspomniany Sroka Jan, sekretarzem Fran-
ciszek Jenek i skarbnikiem Aleksy Malew-
ski. W 1953 r. sulęciński ZSW przekształ-
cił się w Koło nr 1 PZW podlegające pod 
Okręg w Zielonej Górze.
Jak pan na dziś ocenia kondycję „Jedyn-
ki”?
Koło ma się dobrze. Na chwilę obecną 
jest czwarte pod względem wielkości w 
Okręgu Gorzowskim. Mamy ok. 660 człon-
ków. W ogóle w tej chwili zauważalny jest 
wzrost liczebności członków kół. Jest to 
możliwe dzięki przekazywaniu pasji do 
wędkarstwa z ojca na dzieci i rosnącej po-
pularności wędkarstwa oraz dzięki działal-
ności społecznych strażników rybackich, 
którzy pilnują by nie łowiono bez upraw-
nień. 
Mamy w ciągu roku ok. 6 tur zawodów 
wędkarskich, organizujemy cyklicznie 
Memoriał im. Mirosława Gudacza, węd-
karski Dzień Dziecka przynajmniej jedną 
turę Mistrzostw Okręgu, zawody o Puchar  
Burmistrza Sulęcina i Puchar Starosty – to 

ROZMOWA PRZEKROJU

Koło ma się dobrze
Z Ryszardem Stachowiakiem, Prezesem Koła PZW nr 1 w Sulęcinie,  
o historii i obecnej sytuacji „Jedynki” rozmawia Adam Piotrowski.

świadczy o dużym zaangażowaniu na-
szych członków w sport wędkarski. 
Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby więcej 
pieniędzy ze składek zostawało w Kole, 
a nie szło do centrali Związku w Warsza-
wie. Wtedy moglibyśmy działać w jeszcze 
większym zakresie.
Jeżeli chodzi o sport wędkarski, to za-
pewne powodem do dumy jest dla pana 
to, że zawodnicy Koła zdobywają też 
liczne laury na imprezach o randze po-
wiatowej i regionalnej?
Zacznę od tego, że na naszych zawodach 
jest bardzo wysoki poziom. Czołówka 
wędkarzy zaciekle ze sobą rywalizuje 
(uśmiech). To przenosi się też na inne 
imprezy wędkarskie. Obecnie mistrzem 
Okręgu kadetów jest nasz młody kolega 
Maksymilian Sobczak. Jakub Kartawik 
w tej samej kategorii jest drugim wice-
mistrzem, piąty Wojtek Pulka . Drugim 
wicemistrzem Okręgu został ostatecznie 
Sławek Matelski w kategorii seniorów. 
Szymon Matelski natomiast zajął siódme 
miejsce w Okręgu w kategorii junior. Jako 
prezesa bardzo mnie cieszy, że nasi za-
wodnicy osiągają tak wysokie wyniki.
Jak układa się współpraca z partnerami 
niemieckimi?
Spotykamy się regularnie z wędkarzami 
z Niemiec na różnego rodzaju zawodach. 
Przede wszystkim na corocznych zawo-
dach o Puchar Miast Partnerskich, Pucha-
rze Burmistrza. Ale też jeździmy na ich róż-
ne imprezy, oni do nas. Kilku wędkarzy z 
obu stron Odry zawarło bliższą znajomość 
i wspólnie wędkują poza formalnymi im-
prezami.
Oprócz stricte działalności związanej ze 
sportowym wędkarstwem Koło podej-
muje inne inicjatywy?
Tak, co roku organizujemy wspomniany 
Dzień Dziecka, szkółkę dla młodych adep-
tów wędkowania i spotkania z zaprzy-
jaźnionym Kołem z Nowego Tomyśla. Od 
ładnych kilku lat opiekujemy się jeziorem 
Ostrowskim. W 2009 było na nim ok. 25 
pomostów wędkarskich. Dzięki pracy wie-
lu członków Koła i zarządu do dziś udało 
się dobudować ok. 25 kolejnych, wyre-
montować stare. Co roku część z nich jest 
naprawiana. Regularnie sprzątamy teren 
wokół jeziora Ostrowskiego. Chociaż trze-
ba przyznać, że z każdym rokiem śmieci 
jest coraz mniej. 
W Kole ciągle coś się dzieje. Zimą napra-
wa kładek, jak jest cieplej, to impreza za 
imprezą. Żeby to przygotować trzeba 
wolnego czasu. Pana i innych członków 
Koła.
To prawda. Może wystarczy jak powiem, 
że w tym roku nie byłem jeszcze ani razu 
na rybach (rozmowa przeprowadzona 
była 31 maja). W tamtym roku byłem 7 
razy. Wielu kolegów z Koła jest równie 
obciążonych pracą, bo faktycznie ciągle 
coś się dzieje. Może jesienią będzie trochę 

więcej czasu.
Niedawno (20.05.2017) odbył się XII 
Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Go-
rzowie Wlkp. Wiem, że doszło do pew-
nych zmian w zarządzie Okręgu i są one 
bardzo korzystne dla naszego i innych 
kół PZW z terenu powiatu sulęcińskiego?
Takiej sytuacji faktycznie jeszcze nie mie-
liśmy. Z naszego Koła do Zarządu Okręgu 
weszły dwie osoby – ja, jako wiceprezes 
ds. Ochrony Wód, i Sławek Matelski jako 
wiceprezes ds. Sportu. 
Oprócz tego z naszego powiatu jest też 
dwóch przedstawicieli w Komisji Rewi-
zyjnej i dwóch przedstawicieli w Sądzie 
Koleżeńskim. Mamy silną reprezentację i 
dzięki temu większy wpływ na to co dzieje 
się w naszym Okręgu. 
Wracając do 70-lecia. Czy obchody są za-
planowane w jakiś szczególny sposób?
Ze względów finansowych nie robiliśmy 
osobnej imprezy, tylko połączyliśmy ob-
chody 70-lecia z Memoriałem im. Miro-
sława Gudacza. Podczas imprezy planu-
jemy jeszcze więcej atrakcji niż zazwyczaj. 
Chcemy uhonorować też niektórych węd-

karzy Odznakami PZW i starszych węd-
karzy z naszego Koła okolicznościowymi 
statuetkami. Już 14 maja 2017 r. podczas 
II tury Grand Prix Koła nasi wędkarze wal-
czyli o Puchar 70-lecia. Jest już zwycięzca, 
ale o tym powiemy 11 czerwca.
Największa lub najlepiej zapamiętana 
przez pana ryba w życiu?
Nie miałem jakichś bardzo dużych ryb. Ale 
zdarzyło się kilka okazów szczególnie za-
pamiętanych. Na pewno jaź 3580 g. Mia-
łem kilka ciekawych holów, ale ryby nie 
udało się złowić. Były to zapewne spore 
sumy, których na Warcie, na której najczę-
ściej wędkuję nie brakuje. Miałem też inną 
ciekawą przygodę na tej rzece. Zaciąłem 
branie na bolonce i szamoczę się z czymś 
na końcu zestawu. Po kilkunastu minu-
tach okazało się, że był to bóbr zaczepio-
ny za kark. Po jakimś czasie zaczął sam 
płynąć w moją stronę i wreszcie niedaleko 
brzegu odczepił się od haczyka. 
Dziękuję za rozmowę.
Notował Adam Piotrowski
Fot. Archiwum Koła PZW nr 1 Sulęcin
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REGION / SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

„Historia malowana” - finał konkursu
1 czerwca w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. M. Konopnickiej w Su-
lęcinie obył się finał V Edycji Mię-
dzyszkolnego Wojewódzkiego 
Konkursu Historyczno-Plastycz-
nego pt. „Historia malowana”. 
Prace napływały od lutego do 
końca kwietnia. Celem konkursu 
było m.in. popularyzowanie hi-
storii Polski i rozwijanie wiedzy 
historycznej za pomocą różnych 
technik malarskich. Konkurs 
stwarzał szansę na wymianę 
emocji i doświadczeń artystycz-
nych, integrację niepełnospraw-
nych o różnym poziomie spraw-
ności oraz przede wszystkim 
możliwość prezentacji swoich 
artystycznych wizji dotyczących 
historii kraju.

Licznie przybyłych laureatów, 
opiekunów i gości, serdecznie 
przywitała Danuta Malinow-
ska, dyrektor SOSW. Następnie 
zaproszony Waldemar Wojcie-
chowski – prezes Lubuskiego 
Towarzystwa Rekonstrukcji Hi-
storycznej zaprezentował żywą 
lekcję historii, dotyczącą umun-
durowania i uzbrojenia żołnierzy. 
W tle na ekranie pokazany był 
udział grup rekonstrukcyjnych 
podczas bitewnych inscenizacji. 
Mundury, czapki, berety, hełmo-
fony, kombinezony, wyposaże-
nie od plecaków różnych typów 
po łopatki saperskie i kamizelki 
kuloodporne były bez przerwy w 
ruchu. Jednak frontowa pepesza 
czy karabin cieszyły się, co zrozu-
miale większym zainteresowa-
niem. Po pokazie prowadzenie 

przejęła Wioletta Kaźmierzak.
Na konkurs wpłynęły 353 pra-

ce z 40 placówek oświatowych 
województwa lubuskiego i wiel-
kopolskiego. Przyjęto 5 katego-
rii wiekowych. Prace oceniało 
jury w składzie: Wioletta Kaź-
mierzak – nauczyciel historii w 
SOSW Sulęcin (przewodnicząca 
jury), Anna Gwizdek – instruktor 
sekcji plastycznej Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury i dr Lech Mali-
nowski – historyk, dziennikarz, 
regionalista.

Uczestnicy konkursu świetnie 
posługiwali się kraską i plamą 
barwną stosując niekonwencjo-
nalne metody i techniki pracy. 
Stąd w wielu pracach widoczna 
poprzez ekspresję wrażliwość na 
znane i mniej znane epizody z hi-
storii Polski. Po burzliwych obra-
dach jury zdecydowało przyznać 

tylko pierwsze miejsca i wytypo-
wało Laureatów we wszystkich 
kategoriach. W sumie 5 pierw-
szych miejsc i 29 laureatów.

W kat. Dzieci 10-13 lat: 1. 
miejsce Weronika Dominiczak 
(praca „Królowa Bona”, SP im. 
Polskich Olimpijczyków Sulęcin, 
opiekun Violetta Kobylnik). 
Laureaci: Aleksandra Gromek 
(SP im. Żołnierza Polskiego Wę-
drzyn), Kacper Kaleta (Mło-
dzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
Przytok), Stanisław Pohl (Mło-
dzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
Przytok), Aleksandra Hałasz (SP 
Czempin), Wiktoria Głuc (SP im. 
15 Pułku Ułanów Poznańskich 
Poznań).

Kat. Młodzież 14-16 lat: 1. miej-
sce Paweł Kosidło (praca „Wo-
łyń’43”, Ośrodek dla Dzieci z Wa-
dami Słuchu i Mowy w Żarach, 

opiekun Agnieszka Godecka). 
Laureaci: Karolina Paczewska 
(Gimnazjum im. Jana Pawła II Su-
lęcin), Zuzanna Lijewska (Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów 
Nowe Skalmierzyce), Kacper 
Żera (Zespół Szkół Torzym), Ka-
rolina Glanowska (Zespół Szkół 
Torzym), Klaudia Wieczorek 
(Zespół Szkół Torzym).

Kat. Młodzież 17-19 lat: 1. 
miejsce Aleksandra Łoś (praca 
„Chrzest Polski”, II LO im. M. Ko-
pernika Leszno, opiekun Zofia 
Szabel-Zakrzewska). Laureaci: 
Adam Iskra (Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy Babimost), 
Paulina Renn (Zespół Szkół 
Odzieżowych im. Wł. Reymonta 
Poznań), Weronika Formanek 
(Zespół Szkół Odzieżowych im. 
Wł. Reymonta Poznań).

Kat. Młodzież Niepełnospraw-

na 10-16 lat: 1. miejsce Adrian 
Bucki, (praca „II wojna światowa”, 
SOSW Sulęcin, opiekun Monika 
Stegeman). Laureaci: Kacper 
Osowiec (Zespół Szkół Specjal-
nych nr 1 Zielona Góra), Klaudia 
Konarska (SOSW Lipki Wielkie), 
Denis Jodłowski (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Rzepin), 
Piotr Wiśniewski (SOSW Sulę-
cin), Zuzanna Woźniak (SOSW 
Sulęcin).

Kat. Młodzież Niepełnospraw-
na 17-24 lata: 1. miejsce Sylwia 
Pieprz (praca „Niedźwiadek Woj-
tek przyjaciel żołnierzy z armii 
gen. Andersa”, SOSW Słubice, 
opiekun Piotr Jaremko). Laure-
aci: Krzysztof Wołyniec (SOSW 
Sulęcin), Jakub Białek (SOSW 
Sulęcin), Konrad Kowalczyk 
(SOSW Sulęcin), Jakub Szczer-
bin (SOSW Słubice), Radosław 
Galina (SOSW im. Jana Pawła II 
Lubsko), Weronika Firlej (Ze-
spół Szkół Specjalnych nr 1 Zie-
lona Góra).

Nagrody i dyplomy wręczali: 
Danuta Malinowska – dyrek-
tor SOSW w Sulęcinie, Adam 
Basiński – Starosta Sulęciński, 
Agnieszka Kołodziejska – star-
szy specjalista Oddziałowego 
Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Poznaniu i Wioletta Kaźmie-
rzak – przewodnicząca jury. Z 
rąk dyrektorki placówki kilka 
osób otrzymało ozdobne pisem-
ne podziękowania za dotychcza-
sową współpracę.

Nagrodzono również, poza 
konkursem, najmłodszych, 
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać 
kolor na zielony)

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

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

• Zwiększenie kwoty wolnej od 
podatku do 8 tys. zł;

• Obniżenie podatku VAT z 23 
do 22 proc.;

• Zlikwidowanie 8 procentowe-
go podatku VAT na ubranka dla 
dzieci;

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

• Przewalutowanie „franko-
wiczów” na korzystnych dla 
nich warunkach;

• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

• Leki za darmo dla seniorów;
• Walka o polski przemysł po-

przez np. reaktywację stoczni 
szczecińskiej, pomoc ko-
palniom, brak zgody na ich 
zamykanie.

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

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

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

którzy nie mieścili się w wy-
znaczonych kategoriach. Na-
grody wręczała m.in. Ilona 
Wojciechowska ze Szkolnej 
Pracowni artystycznej w Torzy-
miu. Na koniec głos zabrał m.in. 
starosta, który serdecznie po-
gratulował wszystkim, którzy w 
ten konkurs byli zaangażowania, 
młodym twórcom, opiekunom, 
jurorom i organizatorom.

Patronat Honorowy konkursu: 
Starostwo Sulęcińskie i Powiat 
Sulęciński, Instytut Pamięci Na-
rodowej oddział w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Sulęcinie, Bractwo Rycerzy 
Ziemi Międzyrzeckiej, Magazyn 
Historyczny „Mówią  wieki”, „Ga-
zeta Lubuska” i „Przekrój Lokal-
ny”. Nagrodzone pracę w ramach 
tzw. Wędrującej wystawy będą 
prezentowane poza ośrodkiem 
w placówkach samorządowych i 
oświatowych w Sulęcinie.

Nieco później, w kuluarowych 
rozmowach poruszono kwestię 
uściśleń regulaminowych kolej-
nej edycji, także poszerzenia gro-
na uczestników, jak również wy-
korzystania nagrodzonych prac 
w opracowaniu folderowym lub 
kalendarzu.                                  (LM)

REGION / SULĘCIN

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
W hali sportowej I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Sulęcinie, 17maja 
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart oraz Prezes Polskiej Fe-
deracji Sportu Młodzieżowego 
Bogusław Wontor zainauguro-
wali Finały XXIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn Lubuskie 2017. 

W Olimpiadzie uczestniczy-
ły drużyny z szesnastu woje-
wództw w Polsce /192 zawodni-
ków, w sumie 253 uczestników/, 
które do soboty 13 maja walczy-
ły o miano najlepszej drużyny w 
piłce siatkowej mężczyzn. Mecze 
zostały rozegrane w trzech ha-
lach sportowych usytuowanych 
przy Szkole Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków, Gim-
nazjum im. Jana Pawła II oraz I 

Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Sulęcinie.

Wręczenia medali, statuetek, 
dyplomów i nagród dokonał 
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart, Prezes Lubuskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej i Członek Za-
rządu Lubuskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego Robert Skow-
ron, Zastępca Burmistrza Iwona 
Walczak oraz Koordynator XXIII 
Olimpiady Stanisław Szablew-
ski.

W kwalifikacji końcowej finału 
poszczególne miejsca zajęły dru-
żyny:

I miejsce drużyna z wojewódz-
twa pomorskiego, II miejsce dru-
żyna z województwa śląskiego, 
III miejsce drużyna z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, IV 
miejsce drużyna z województwa 

małopolskiego,V miejsce dru-
żyna z województwa podkar-
packiego, VI miejsce drużyna z 
województwa zachodniopomor-
skiego, VII miejsce drużyna z wo-
jewództwa mazowieckiego, VIII 
miejsce drużyna z województwa 
wielkopolskiego.

Najlepsi zawodnicy XXIII Olim-
piady: MVP Mikołaj Bogucki, 
najlepszy rozgrywający Dawid 
Pawlun, najlepszy atakujący Fi-
lip Roque Oliviera, najlepszy 
blokujący Maciej Świtalski, naj-
lepszy broniący Jakub Kraut, 
najlepszy przyjmujący Jakub 
Czyżowski, najlepszy zagrywa-
jący Jakub Czerwiński.

Maciek Barden 
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CZERWIEC
12.06-18.06 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 
19.06-25.06 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 
26.06-02.07 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki

LIPIEC
03.07-09.07 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa

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

,,Podróż w świat nauki”
19 maja  uczniowie klasy IIc ze Szko-

ły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego 
w Wędrzynie pod opieką wychowawcy 
wraz kolegami i koleżankami z innych 
klas wybrali się na wycieczkę szkolną, 
gdzie świat historii miesza się z nowocze-
snością. Przenieśliśmy się w krainę nauki 
do Centrum Keplera w Zielonej Górze.

Wyruszyliśmy o godzinie 10.45 we 
wspaniałych humorach i w towarzystwie 
pięknej słonecznej pogody. Naszą podróż 
rozpoczęła wizyta w planetarium. Tam 
obejrzeliśmy wystawę meteorytów, mo-
gliśmy sprawdzić, ile ważymy na każdej 
(do tej pory odkrytej) planecie. Zobaczy-
liśmy również, jak one wyglądają. Byliśmy 
w czarodziejskiej „Jaskini światła”. To do-
datkowa atrakcja na terenie planetarium. 
Są to interaktywne stanowiska prezen-
tujące zjawiska optyczne. Następnie po-
dążyliśmy na ekspozycję astronomiczną 
„Układ słoneczny” z systemem projekcji 
multimedialnych na kuli – ekranie sfe-
rycznym. Tam dowiedzieliśmy się, jak 
ważna jest oszczędność sztucznego świa-
tła i jak wygląda historia „drogi mlecznej” 
w naszym wszechświecie. Następnie wy-
braliśmy się do Centrum Przyrodnicze-

go. To nowoczesna placówka edukacyjna, która bawi ucząc 
i uczy bawiąc. Wraz z „Planetarium Wenus” tworzy Centrum 
Nauki Keplera. Odkryliśmy tam ekspozycje, które zmieniają 
się w zależności od tematyki. My mogliśmy bawić się na 32 
interaktywnych stanowiskach, które odnosiły się do różnych 
dziedzin fizyki, biologii, wiedzy o człowieku i Ziemi. Po weso-
łej zabawie i wspaniałych odkryciach, które nasyciły naszą cie-
kawość i pragnienie wiedzy zawitaliśmy na posiłku w McDo-
nald’s, gdzie zasililiśmy naszą utraconą energię. W godzinach 
wieczornych, „nasyceni” wiedzą i doświadczeniem powrócili-
śmy w ramiona utęsknionych rodziców.

Ta wycieczka wiele wniosła do naszych dotychczasowych 
doświadczeń i pozostanie na długo w naszej pamięci.

J.C.

TORZYM / WALEWICE

Będzie lepsza droga

Pozostałe koszty modernizacji drogi 
pokryją Powiat Sulęciński wraz z part-
nerem Gminą Torzym. Przebudowa 
obejmuje 4434 m drogi, która została 
podzielona na dwa odcinki. W ciągu 
odcinka nr 1 planowane jest poszerze-
nie jezdni do 4 m z wykonaniem mija-
nek, odtworzenie poboczy i wykonanie 
rowów. W leśniczówce Grabów plano-
wany jest peron i zatoka autobusowa. 
Przed m. Walewice planowana jest wy-
spa spowalniająca ruch. Odcinek nr 2 o 
długości 1304 m znajduje się w terenie 
zabudowanym Walewic, planowana 
szerokość jezdni to 5 m. W ciągu tego 
odcinka planowany jest chodnik o szer. 
od 1,5 do 2 m i dł. 633 mb, zatoka auto-
busowa, przejście dla pieszych z azylem, 
4 skrzyżowania z drogami gminnymi i 
wyspa spowalniająca ruch. Planowany 
termin zakończenia prac to 30 sierpnia 
br.                                                                   (Red.)

Rozpoczęła się przebudowa 
drogi powiatowej nr 1247F na 
odcinku Grabów – Walewice-
-A2. Remont jest w 50 proc dofi-
nansowany z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019.
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