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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

Do negocjacji 
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak 
materiał, 
z którego 
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin
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Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

95 755 39 15

>> cd. na s. 6

KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN

693 903 681

Sukces Lubuskiego LOWE
SULĘCIN 

30 czerwca zakończyła się w gminie Sulęcin re-
alizacja zainicjonowanego przez Stowarzyszenie 
Młodych Lubuszan, gminę Sulęcin i Szkołę Pod-

322 przeszkolone osoby, w tym: 29 osób 
z niepełnosprawnościami, 273 kobiet i 
49 mężczyzn. To imponujący wynik Lu-
buskiego LOWE – ośrodka, który przez 
ostatnie 10 miesięcy, w trakcie 829 
godzin szkoleń pozwolił mieszkańcom 
gminy Sulęcin oraz okolic nieodpłat-
nie nabyć i rozwinąć kluczowe kom-
petencje niezbędne na rynku pracy, 
ale także w życiu codziennym. 
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Takich upałów w naszym 
pięknym i nieodgadnionym 
pogodowo kraju dawno nie 
było. Sezon ogórkowy w pełni, 
a słupki rtęci na termometrach 
wędrują znacznie powyżej 30 
kresek. W tym roku nie trze-
ba jechać na południe Europy, 
żeby złapać piękną wakacyjną 
opaleniznę. Jak jednak prawie 
ze wszystkim bywa i tu są pew-
ne wady. Taki gorąc to z pewno-
ścią nic dobrego dla osób star-
szych. Dlatego lekarze zalecają, 
by w godzinach największego 
ukropu z nieba ograniczali swo-
ją aktywność na powietrzu do 
minimum. Na polach susza, 

zbiory szacuje się, że będą na-
wet o 1/3 mniejsze niż zwykle, 
a to zwiastuje nam podwyżki 
żywności. Gdy rolnicy robią co 
mogą, by zebrać z pól, to co 
jeszcze zostało, nierolnicza część 
społeczeństwa planuje, prze-
bywa lub wspomina urlop. Ten 
trwa zazwyczaj dwa tygodnie 
i każdy z pewnością powie, że 
zawsze zbyt szybko się kończy. 
W końcu trzeba iść do roboty. 
Pogoda nigdy jednak nie dosto-
sowuje się do naszego wolnego, 
i gdy na dworze nadal grzeje, my 
wylewamy siódme poty w pracy. 
W telewizornii co dzień któryś 
ze szczytów władzy zachęca, 
żeby pracodawcy skracali pra-
cownikom dzień pracy. Bardzo 
mnie wzrusza troska władzy o 
społeczeństwo. Szkoda tylko, że 
nikt z rządu nie pomyślał, żeby 
to państwo częściowo wzięło 
koszty takiego krótszego dnia 
pracy na siebie. Przedsiębiorcy 
zazwyczaj mają front robót za-
planowany, zakontraktowany i 
wszelkie opóźnienia rodzą spo-
re straty, a robotę w końcu i tak 
trzeba wykonać. Jeżeli rząd chce 
by pracownicy podczas upałów 
byli w pracy np. o godzinę kró-
cej, to może wziąłby na swoje 
barki część związanych z tym 
kosztów? Np. taki przedsiębior-
ca zapłaciłby odrobinę niższe 
składki do ZUS (oczywiście zre-
fundowałoby je państwo). Przy 
takim rozwiązaniu troska pre-
miera, tudzież innych polityków 
obozu rządzącego o obywateli 
byłaby bardziej wiarygodna.

Mundial za nami i lepiej o nim 
w kontekście naszych 23 asów 
zbyt długo nie pamiętać. Może 
niektórym przeszła już Lewan-

dowski-mania, chociaż nie do 
końca możemy w tym przy-
padku liczyć na media. Nasi 
lekkoatleci na dzień wydania 
gazety prowadzą w klasyfikacji 
medalowej Lekkoatletycznych 
Mistrzostw Europy (rozwiązał 
się worek z medalami dla Pola-
ków), a na niektórych kanałach 
wciąż jedną z najważniejszych 
wiadomości jest spekulacja czy 
dojdzie do transferu Lewan-
dowskiego, czy nie… Jakby w 
tym kraju nie istniał już inny 
sport niż piłka nożna. Tak samo 
po macoszemu jest traktowana 
siatkówka. Cóż, po raz kolejny 
sprawdza się maksyma, że pie-
niądz rządzi światem, a tego w 
futbolu z pewnością nie braku-
je. Dla mnie mistrzami są lekko-
atleci i pomimo, że nie widzę 
ich w co drugiej reklamie w te-
lewizorni, to cieszę się ogrom-
nie z ich sukcesów i trzymam 
kciuki na czas mającej się odbyć 
za dwa lata Olimpiady.

Pogoda gorąca i nie sprzyja 
myśleniu o niczym innym poza 
odpoczynkiem, a tymczasem 
z dużym prawdopodobień-
stwem już 21 października 
będziemy wybierać najbliższe 
nam władze samorządowe. 
Kandydaci też jakoś specjalnie 
na razie się nie wychylają. Czyż-
by cisza przed burzą? Na razie 
burza trwa w Warszawie. Trza-
skowski z Jakim prześcigają się 
w „rozmowach z mieszkańcami” 
(mówią, że to nie kampania, 
której jeszcze prowadzić nie 
można), a PKW załamuje ręce 
nie mogąc nic zrobić. Z pewno-
ścią w kolejnym miesiącu na na-
szej prowincji również będzie 
się działo.

minął miesiąc

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

Najnowsze na sprzedaż:
domek nad jeziorem Torzym
pensjonat (budowa) Lubnie-
wice
mieszkanie ul. D.Ekkela
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce 
dom ul. Wiejska
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka

Do wynajęcia:
dom Lubniewice
boksy sprzedażne przy Kupieckiej 4
kompleks handlowy w Sulęcinie
pow. handlowe w nowej „Mrów-
ce”
stara „Mrówka”

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

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

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841 Sezon ogórkowy w pełni

Ostrzenie łańcuchów pilarek 
spalinowych  

i elektrycznych już od 6 zł. 
Odbiór w Sulęcinie.

Usługi wykonywania  
opierzeń budynków 

oraz osobno doginania 
blachy opierzeniowej.

Kozia Zagroda Grochowo,
Kontakt Tomasz

531 800 714

 POSZUKUJEMY OPIEKUNEK/
ÓW osób starszych w Niem-

czech, wysokie wynagrodze-
nie, darmowy kurs j. niem., 

składki ZUS! LAXO Care, 
tel. 68 422 8111

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k.
zatrudni spawaczy 

MAG i TIG.
Praca w Niemczech przy 

granicy (długoterminowa).
CV na e-mail: 

biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155
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Już wkrótce będzie możliwość 
podłączenia się w Sulęcinie do 

ultraszybkiego, światłowodowego 
Internetu.  

W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,  
pok. 1 zbierane są deklaracje 

zainteresowanych osób.

Doradca Klienta:

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

8 sierpnia obchodziliśmy w 
Sulęcinie Święto Pszczoły. Za-
częliśmy od spotkania na Pla-
cu Czarnieckiego, a następnie 
ubrani w kolorowe, pasiaste 
stroje i skrzydełka oraz czułki 
udaliśmy się do pasieki pań-
stwa Dutkowiaków. Dlacze-
go obchodzimy w tak huczny 
sposób święto naszych skrzy-
dlatych przyjaciół? To bardzo 
wyjątkowy dzień - pszczoły są 
nam niezwykle potrzebne! Ich 
populacja spada, a musimy 
wiedzieć, że te pracowite zwie-
rzątka zapylają niemalże 75% 
roślin, które stanowią pokarm 
dla nas - ludzi! Dowiedzieliśmy 
się tego w środę - tego dnia 
dzięki uprzejmości państwa 
Dutkowiaków poznaliśmy taj-
niki pracy pszczelarza oraz 
produkcji miodu. Było bardzo 
smacznie - zostaliśmy poczę-
stowani różnymi rodzajami 

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

miodu oraz miodowymi wy-
piekami, a pyszna lemoniada 
pomagała nam przetrwać upał. 
Ponadto zwiedziliśmy pasiekę i 
mogliśmy dokładnie przyjrzeć 
się pracy pszczół.

Warto w tym miejscu dodać, 
że Państwo Dutkowiak dbają o 
tradycję – wiele czynności 
wciąż wykonywanych jest 
własnoręcznie, co znacznie 
wpływa na wyjątkowy smak 
i niepowtarzalną jakość 
miodu. Każdy uczestnik 
zajęć w pasiece otrzymał 
w prezencie mały słoiczek 
miodu. Było bardzo słodko! 
Dziękujemy!

W organizacji tego dnia 
pomógł nam także pan Da-
wid Karzólewski - główny 
specjalista Łagowsko-Sulę-
cińskiego Parku Krajobra-
zowego. 

Jak mawiał Albert Einste-

SULĘCIN Pod patronatem Przekroju

Obchodzili Święto Pszczoły
in: „Jeśli wyginą pszczoły, czło-
wiekowi zostaną cztery lata ist-
nienia…” – pamiętajmy o tym 
każdego dnia i dbajmy o na-
szych skrzydlatych przyjaciół.

Źródło: SOK Sulęcin
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Molex Team Sulęcin  w XIX Maratonie Sztafet – Głębokie 2018
SULĘCIN  / MIĘDZYRZECZ

Start honorowy odbył się przy 
wielkim aplauzie zgromadzo-
nych wczasowiczów i sympaty-
ków przybyłych z Międzyrzecza 
i okolic. Pistolet startowy w rę-
kach dyrektora nie zawiódł. 

Klasyfikacja końcowa: 1. 
Team Kopeć 2:21:23 (kat. 4+1, 
- 4 mężczyzn i 1 kobieta); 2. 17 
WBZ 2:26:42 (kat 4+1); 3. My-
dełko Team 2;30:32 (kat. 4+1); 
4. Brać Biegowa 2:35:53 (kat 
4+50, jeden z zawodników mu-
siał mieć min. 50 lat); 5. HRmax 
Barlinek 2:38:45 (kat. 4+50); 6. 
Duet Międzyrzecz 2:40:25 (kat. 
4+50); 7. BBL Gorzów Wlkp. 
2::41:26 (kat. 4+1), 8. KB Aktyw-
ni Krzyż Wlkp. 2:41:31 (kat 250+ 
suma wieku zawodników po-
wyżej 250 lat); 9. Warta Kołczyn 
2:47:37 (kat. 4+1); 10. Dzikie Dzi-
ki Gorzów 1; 11. 17 WBZ 2 czas 
2:51:02 (kat 1+4, 1 mężczyzna 
i 4 kobiety); 12 Babeczki z Ro-
dzynkiem 2:52:11 (kat. 1+4); 13 

Tradycyjnie pod koniec lipca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Gminie Międzyrzecz – odbył się maraton sztafet. Na star-
cie stanęło 28 drużyn pięcioosobowych w różnych konfiguracjach (140 startujących płci obojga). To rekord. Organizatorzy mogli zapewnić 
udział do 30 zespołów. Po kilku latach został pokonany dotychczasowy prymat zawodników z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej 
i to ze znacznym czasem. Temperatura powietrza oscylowała w granicach 32°C. 

Lecą w trupa 2:56:17 (kat. 4+1); 
14. Gorzowskie Towarzystwo 
Miłośników Biegania 2:56:58 
(kat. 250+); 15. ZarazZaPodium 
2:57:17 (kat. 4+1); 16. Molex 
Team Sulęcin 2:57:31 (kat. 
4+1); 17. Dzikie Dziki Gorzów 
2:58:24 (kat. 1+4); 18. Rebelianci 
3:01:41 (kat. 1+4); 19.  Mamuśka 

i Gówniarze 3:01:47 (kat. 4+1); 
20. Pozamiatali i poszli 3:04:22 
(kat. 4+1); 21. Weterani Sule-
chów 3:05:08 (kat. 250+); 22. By-
leDoMety 3:10:33 (kat. 4+1); 23. 
#motywacjaidoprzodu 3:10;47 
(kat 4+1); 24. Sztafeta górą-Elb-
rus pod górę 3:14:54 (kat 4+1); 
25. Zabiegany Sulechów i oko-

lice 3:17:36 (kat 1+4); 
26. Amatorzy 3:25:19 
(kat. 1+4); 27 Run Like 
Fly 3:26:12 (kat. 4+1); 
28. Na ostatnią chwilę 
3:48:06 (kat. 4+1).

Fundatorami pucha-
rów i nagród rzeczowych był 
MOSiW Międzyrzecz i UMiG Mię-
dzyrzecz. Wręczał je Grzegorz 
Rydzanicz, dyrektor MOSiW. 
Tenże wspólnie z Krzysztofem 
Kochanem prowadzili w formie 
spikerów przebieg zawodów. W 
tym miejscu należy dodać, iż K. 
Kochan biegł w jednej ze zmian 
w zespole Duetu. 

Zespół sulęciński w składzie: 
Paweł Basiński, Jakub Gocal, 
Piotr Staśko, Sebastian Mar-
ciniak i Martyna Cieluch swój 
start muszą uznać za udany. Je-
dyna kobieta w zespole miała 
najlepszy czas swoich okrążeń 
(26:52) w stosunku do pozosta-
łych członków drużyny. W sumie 

niewielka różnica cza-
su do wyżej sklasyfi-
kowanych zespołów 
(wystarczy wczytać się 
w podaną końcową 
klasyfikację). 

Zgodnie z tradycją 
rozlosowano wśród zawodni-
ków nagrody rzeczowe. Zawo-
dy zorganizował MOSiW przy 
współpracy KB „Piast” i 17 WBZ. 
Medyczne zabezpieczenie spra-
wowały zespoły: SKRS Rejono-
wego Sztabu Ratownictwa w 
Międzyrzeczu. Nad prawidło-
wym zabezpieczeniem logi-
stycznym czuwał cały zespół 
pracowników MOSiW, a impreza 
wg. zawodników oraz kibiców 
była doskonale zorganizowana 
i przeprowadzona. Na margine-
sie, dookoła wszędzie padał rzę-
sisty deszcz, a nad jez. Głębokim 
było sucho i gorąco. 

Tekst i fot. Lech Malinowski 
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Góry nauczyły mnie wiele…

Szacunek okazywany przyrodzie 
jest bez wątpienia atutem godnym 
zdobywcy. Nie raz, nie dwa, dociera 
do nas informacja, że „góry zabrały 
kolejna ofiarę”. Taternicy, alpiniści czy 
himalaiści są świadomi zagrożeń pod-
czas każdej wyprawy. Niegdyś wia-
domości o zmianie pogody w górach 
opierano na dostępnych informacji 
meteo lub przepowiedni miejsco-
wych. Dziś technika poszła tak dale-
ko, że komunikaty są odbierane na 
bieżąco z uwzględnieniem miejsca i 
prognozy. Jednak to człowiek podej-
muje decyzje w przypadku samotnej 
wyprawy lub kierownik ekspedycji.

W sulęcińskiej JRG PSP od 13 lat pra-
cuje Tadeusz Fudalin, dziś w stopniu 
młodszego ogniomistrza. Jego pasją 
są góry. Konkretnie zdobywanie kolej-
nych szczytów. Dziś również alpinista. 
A wszystko rozpoczęło się znacznie 
wcześniej.

- Góry pasjonowały mnie chyba od 
najmłodszych lat – mówi T. Fudalin. - 
Zdobywanie szczytów rozpocząłem w 
naszych Tatrach. Wspinaczka zimowa 
w różnych warunkach była szkołą życia. 
Z czasem przybywało sprzętu. Powsta-
wały nowe możliwości. Jednak domino-

wały pytania – Jak sobie dam radę na 
wysokościach? Czy wytrzymam kondy-
cyjnie? Pytań było i jest nadal wiele. To 
zrozumiałe.

Wziąłeś udział w czerwcowej wy-
prawie na Mont Blanc w Alpach. Po-
przeczka postawiona wysoko. Nie 
tylko na wysokość najwyższej góry 
w Europie, ale również pod wzglę-
dem logistycznym.

- Fakt. Planowane wejście na naj-
wyższą górę Alp planowałem już rok 
temu, wspólnie z kolegą, z którym wie-
lokrotnie się wspinaliśmy. Niestety nie 
wyszło. Poprzez Internet poznałem po-
dobnych pasjonatów, dogadaliśmy się 
i już po indywidualnych dojazdach 9 
osób na miejsce zbiórki, 4 czerwca tego 
roku, ruszyliśmy na szczyt. Po czterech 
dniach cel został osiągnięty. Oczywi-
ście po drodze były zakładane obozy, 
gdzie spaliśmy, przyrządzaliśmy po-
siłki, odpoczywaliśmy i planowaliśmy 
dalszą wspinaczkę. Szliśmy szlakiem 
sprawdzonym przez innych. W nowym 
zespole nie ma miejsca na eksperymen-
ty. Dla mnie było istotnym sprawdzenie 
siebie, wydolności swego organizmu w 
tych warunkach. Ciepły czerwiec a na 
górze śnieg. W górach nie ma półśrod-
ków do zastosowania. Zespół musi być 
jednością. Nie ma miejsca na swoiste 
brylowanie. Przyroda, góry czy bezkres 
oceanu uczą szacunku.

4810 m n.p.m., bo tyle liczy szczyt, 
uwzględniając wysokość, różne na-
chylenie zbocza i warunki atmosfe-
ryczne, to jednak znaczny wysiłek.

- Dziennie pokonywaliśmy odcinki 
800-1000 m przewyższenia, nie mylić 
z odległością. Do tego 35 kg bagaż na 
plecach, na nogach raki w ręku cze-
kan, liny wokół ciała. Mam już znaczne 
doświadczenie. Zdobyłem najwyższy 
szczyt w Austrii, drugi co do wysokości 
w Europie, także zdobyłem najwyższy 
szczyt Niemiec. Jednak każda wyprawa 
to nowe doświadczenie. Mont Blanc zli-

czony i już myślę o kolejnej wyprawie. 
Może to będzie Kaukaz z Elbrusem czy 
Kazbekiem? Istotnym jest, aby poznać 
wszelką dostępną literaturę, informacje, 
ustalić kilka wariantów ekspedycji jak i 
zabezpieczenia logistycznego. Wysi-
łek jaki się wkłada w ten niebezpieczny 
sport nie zastąpi samej chęci. W zespole 
mieliśmy kolegę, dobrze chyba przygo-
towanego, ale swoistego „zaliczeniow-
ca”, który chciał szczyt zaliczyć. Chęć to 
nie wszystko. Wspólnie zadecydowali-
śmy, że zostanie w ostatniej bazie, bez 
próby ataku na szczyt. Psychika mo-
głaby nie dorównać sile mięśni i mie-
libyśmy problem. Zresztą podczas zej-
ścia, gdy trafiliśmy na mgłę, ów kolega 
z lekka spanikował. A mgły są częstym 
zjawiskiem nie tylko w Alpach. Do wspi-
naczki trzeba mieć i charakter i zacięcie 
oraz odpowiednie przygotowanie.

Były zapewne jakieś niespodzian-
ki?

- Podczas schodzenia skręciłem staw 
skokowy w wyniku niewielkiego pośli-

zgnięcia. Śnieg powyżej 3 tys. metrów, 
kolega mnie asekurował, ponieważ 
schodziłem wolniej i nagły atak mgły. 
Mieliśmy wysokościomierz, co pomo-
głoby ustalić najbliższe schronisko. 
Dane nie kłamały, ale widoczność nie-
malże zerowa. Gdy mgła opadła ku ra-
dości naszych oczu ukazało się w nieda-
lekiej odległości porządne murowane 
schronisko. Góry nauczyły mnie wiele, 
w tym pokory, rozsądnej oceny sytuacji 
i nadziei. 

Mój sympatyczny rozmówca wspi-
naczkowy chrzest zaliczył w Tatrach 
na Świnicy. 

Ludzie chodzą po górach bo są…
  „Góry dają człowiekowi, poprzez 

zdobywanie wzniesień nieograniczo-
ny kontakt z przyrodą – poczucie we-
wnętrznego wyzwolenia, oczyszcze-
nia, niezależności” -  Jan Paweł II.

Rozmawiał Lech Malinowski
Fot. Archwium prywatne T. Fudalin
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

Sukces Lubuskiego LOWE
>> cd. ze s. 1

Warsztaty teatralne

stawową nr 1 im. Jana Pawła 
II w Sulęcinie pilotażowego 
projektu „modeLOWE Lokalne 
Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla 
obszarów zdegradowanych i 
defaworyzowanych”, realizo-
wanego ze środków PO WER 
2014-2020 przekazanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej za pośrednictwem opera-
tora – Polskiej Fundacji Ośrod-
ków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC POLAND. 
Był okolicznościowy tort, po-
dziękowania, chwila na podsu-
mowanie. 

Dzięki podjętej współpracy 
trzech partnerów: Gminy Sulę-
cin, Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Jana Pawła II w Sulęcinie 
oraz Stowarzyszenia Mło-
dych Lubuszan, mieszkańcy 
mieli możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach, kursach i warsz-
tatach, które były odpowie-
dzią na zgłaszane przez nich 
zapotrzebowanie (oferta była 
na bieżąco dostosowywana). 
Obok wiedzy i umiejętności, 
którą nabyli uczestnicy pod-
czas wieczornych godzin edu-
kacyjnych w tygodniu i poran-
nych spotkań w sobotę, nie bez 
znaczenia jest również szeroka 
integracja mieszkańców oraz 
rodziców i opiekunów ze śro-
dowiskiem szkolnym przy SP nr 
1 w Sulęcinie. Nauczyciele, któ-
rzy stanowili kadrę LOWE także 
zdobyli kluczowe umiejętności 
nauczania osób dorosłych - co 
jak zgodnie podkreślali, znacz-
nie różni się od nauczania dzie-
ci i młodzieży. Szkoła w tym 
czasie tętniła życiem, energią 
i zaangażowaniem. Mimo, że 
projekt został już zakończo-
ny, Lubuskie LOWE nie kończy 

swojej działalności. Zapra-
szamy już od września do 
obserwowania naszej ak-
tywności.

Podziękowania - za od-
ważną decyzję ulokowania 
ośrodka wiedzy i edukacji 
w Gminie Sulęcin należą 
się Dariuszowi Ejchartowi, 
burmistrzowi Sulęcina. Lubu-
skie LOWE nie mogłoby funk-
cjonować w takiej formie bez 
ogromnego zaangażowania 
i otwartości dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im, JP II w 
Sulęcinie Izabeli Hutyra oraz 
kadry nauczycielskiej realizu-
jącej kształcenie ustawiczne w 
placówce szkolnej. Ogromny 
wkład pracy w sukces LOWE 
wniosła również koordynator 
projektu Dagmara Żarkowska-
Terech. Zorganizowanie dzie-
siątek szkoleń i kursów w tak 
krótkim czasie, to nie lada wy-
czyn. Lubuskie LOWE to tak-
że praca animatorów, którzy 
spotykając się z mieszkańcami 
i uczestnikami szkoleń, wspól-
nie tworzyli mapę potrzeb 
edukacyjnych mieszkańców i 
zdobyli doświadczenie, które 
wykorzystają w najbliższych 

latach funkcjonowania LOWE 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Sulęcinie. 

Trzeba podkreślić, że gmi-
na Sulęcin była pierwszą i je-
dyną gminą w województwie 
lubuskim, która wzięła udział 
w programie. Nasza Mała Oj-
czyzna nie po raz pierwszy 
udowadnia, że dzięki pra-
cy i zaangażowaniu osób z 
różnych środowisk możemy 
być wzorem dla innych sa-
morządów. Dzięki sukceso-
wi pilotażowego programu, 
wkrótce Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej ma urucho-
mić konkurs na kolejną edy-
cję programu, który zakłada 
darmowe szkolenia dla osób 
dorosłych. 

Oprac. Stowarzyszenie 
Młodych Lubuszan
Fot. Organizatorzy

Lubuskie LOWE w liczbach:
I kwartał – 100 osób przeszkolonych w tym 
11 osób z niepełnosprawnością, 54 godziny 
szkoleń; 78 kobiet, 22 mężczyzn;
II kwartał – 116 osób przeszkolonych w tym 
5 osób z niepełnosprawnością, 279 godzin 
szkoleń, 101 kobiet, 15 mężczyzn;
III kwartał – 106 osób przeszkolonych w tym 
13 osób z niepełnosprawnością, 496 godzin 
szkoleń, 94 kobiety, 12 mężczyzn.
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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

533 069 561

Proboszcz parafii przeszedł na emeryturę
SULĘCIN / DŁUGOSZYN

Proboszcz Parafii Długoszyn 
ks. Jan Podedworny prze-
szedł na emeryturę. Z tej oka-
zji w kościele parafialnym p.w. 
Matki Bożej Różańcowej w 
Długoszynie 29 lipca odbyła 
się msza święta celebrowana 
przez proboszcza oraz księży 
z innych parafii.

W mszy uczestniczyli para-
fianie, księża, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Piotr 
Jacykowski, burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart oraz 
zastępca burmistrza Iwona 

Walczak.
Proboszcz ks. Jan Poded-

worny sprawował funkcję 
administratora parafii od 
1987 roku i posługę kapłań-
ską pełnił przez 31 lat. W do-
wód dobrze pełnionej misji 
i wdzięczności za posługę 
duszpasterską parafianie oraz 
władze miasta i gminy złoży-
ły księdzu proboszczowi ser-
deczne podziękowania oraz 
przekazały wiązanki kwiatów.

Tekst u foto. Maciek Barden 

>> cd. na s. 8

Litwa widziana inaczej (2)
Wilno. Stare miasto na Liście 

Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego UNESCO. Mamy go w 
planie zobaczyć. Najpierw jed-
nak Muzeum Narodowe, gdzie 
jesteśmy umówieni. Czekała na 
nas sympatyczna przewodnicz-
ka, Litwinka o ormiańskiej uro-
dzie absolwentka toruńskiego 
uniwersytetu. Czekała również 
kierowniczka oddziału Arche-
ologii i Numizmatyki. Kwiaty 
wręczone jej od naszego preze-
sa  przełamały od razu wszelkie 
bariery. Językowe niestety nie 
do końca.

Gospodyni oddziału przy-
gotowała słodki poczęstunek, 
oczywiście z kawą, napojami 
i nalewką żurawinową „Bobe-
line”. Na przygotowanych sto-
łach czekały na nas rękawiczki 
i stosy pudeł z monetami i od-
znaczeniami z różnego okre-

Raj dla pasjonatów 

su, które są  zbiorach Muzeum 
Narodowego. Nie dziwi bardzo 
duża ilość poloników, co jest 
zrozumiałe, w przypadku me-
dali, odznaczeń służb mundu-
rowych okresu międzywojen-
nego jak również banknotów, 
rewersów, asygnat skarbo-
wych, biletów obiegowych (o 
różnych nominałach) ważnych 
w obrębie danej jednostki woj-
skowej. Słowem wielka gratka 
dla pasjonatów. Mnie osobiście 
zaskoczyła odznaka polskich 
kolejarzy w Wilnie sprzed 1939 
r. Całkiem inna od warszaw-
skich czy poznańskich z tamte-
go okresu. Dokumenty w ideal-
nym stanie, nawet te znacznie 
wcześniejsze, bo z 18.stulecia. 
To budziło w nas Szacunek w 
stosunku do tamtejszych mu-
zealników. Po blisko 3 godzi-
nach opuściliśmy ten oddział, 

co niektórzy zakupili wiele 
pozycji książkowych nt. numi-
zmatyki, niestety wszystkie w 
języku litewskim, rzadko an-
gielskim. Dla fachowców, np. 
dr Tadeusza Szczurka czy Pawła 
Kaźmierczaka z Muzeum Lubu-
skiego w Gorzowie Wlkp. takie 
książkowe rarytasy, niedostęp-
ne na naszym rynku, były cen-
nym nabytkiem, za wcale nie 
małe euro….

Obejrzeliśmy również inne 
ekspozycje Muzeum Narodo-
wego. Wielki ukłon w stronę ks. 
Witolda i króla Władysława Ja-
giełły. Wszak to Litwini z krwi i 
kości. W dziale etnograficznym 
ubiory dawne, jednak śladów 
polskości brak… Opisy ekspo-
natów w języku angielskim i li-
tewskim. Tylko. Niestety. Przed 
okazałym budynkiem wspo-
mnianego muzeum posąg 

Mendoga, pierwszego korono-
wanego władcy Litwy, za bu-
dynkiem wzgórze z wieżą Gie-
dymina i fragmentami zamku.

Kilkanaście kroków główną 
ulicą (zamknięta czasowo dla 
ruchu kołowego) i jesteśmy w 
drugim umówionym ważnym 
miejscu – Pinigų Muziejus. Mu-
zeum Pieniądza. Jedyne takie 

na Litwie (w Polsce takiego nie 
uświadczysz) jest na wskroś no-
woczesne. Komputerowe ter-
minale pozwalają na wirtualną 
podróż w świecie pieniądza. 
W przepastnych szufladach, 
podświetlanych z chwila wysu-
nięcia, są banknoty wszystkich 
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W ostatnich dniach słoneczna pogo-
da zmusza nas do narzekania na upały. 
Jednocześnie sprawia warunki do wyj-
ścia z domowych czterech ścian, i sprzy-
ja wspólnemu spędzeniu wolnego cza-
su z rodziną  i znajomymi. 

Z inicjatywy mieszkańców Sołectwa 
Zarzyń, Rady Sołeckiej, księdza pro-

boszcza Grzegorza Janusza oraz sołtysa 
Mariusza Brodzikowskiego w sobotę 28 
lipca na placu rekreacyjnym odbyło się 
rodzinne biesiadowanie przy grillu.

Biesiada połączona była z częściowym 
zakończeniem remontu wnętrza kościo-
ła w Zarzyniu, do którego przyczynili się 
również mieszkańcy sołectwa.

W integracyjnej imprezie uczestni-
czyły trzy pokolenia mieszkańców, któ-
rzy oprócz grillowania przygotowali i 
postarali się o własne wypieki, sałatki, 
napoje, domowy smalec, ogórki mało-
solne, lody, wędliny i nieodzowne przy 
grillowaniu schłodzone piwo.

Przy muzyce akordeonisty i wspól-
nych śpiewach, kilkugodzinna impreza 
cieszyła i bawiła dorosłych, młodzież i 
dzieci.

Festyn grillowy w Zarzyniu
SULĘCIN  / ZARZYŃ

- To nie pierwsza w Zarzyniu, tak do-
brze przygotowana impreza z państwa 
i waszych rodzin udziałem. Wspólne 
inicjatywy i zaangażowanie, jedno-
czą wiejskie społeczeństwo. Dopisała 
pogoda i cieszę się, że mogę razem z 
mieszkańcami Zarzynia uczestniczyć w 
biesiadzie połączonej z muzyką i grillo-
waniem. – powiedział mieszkańcom Za-
rzynia burmistrz D. Ejchart. 

Tekst i foto. Maciek Barden 

Litwa widziana inaczej (2)
krajów świata. Wyeksponowa-
ne monety (różny przedział 
czasowy emisji) można oglądać 
za pomocą urządzeń optycz-
nych samemu regulowanych. 
Dwa piętra czterech stałych 
ekspozycji. Napisy wprawdzie 
litewskie lub angielskie ale są 
dostępne nośniki elektronicz-
ne m.in. i naszym języku. Roz-
wój pieniądza od porcelany, 
futer czy bursztynu jako naj-
starszych form zapłaty, poprzez 
stopy, pierwsze monety, póź-
niej banknoty aż po plastyko-
we karty płatnicze są pokazane 
w ciekawej formie edukacyjnej. 
W sali monet pozna-
liśmy technikę bicia 
monet. Mogliśmy 
obejrzeć tu monety 
obiegowe, okolicz-
nościowe i kolekcjo-
nerskie

Maszynki liczą-
ce, także pieniądze, 
historia banku li-
tewskiego (niegdyś 
dyrektor chodził w 
umundurowaniu z 
szablą przy boku) 
i waga. Ta ostatnia 
sama w sobie cieka-
wa. Przelicza masę 
ważącego się na 
złoto i przelicza to 
na wybrana walutę.  
I drukuje na pamiąt-
kowej karcie. Ile je-

<< cd. ze str. 7 stem wart gdyby był ze złota? 
Wiem, ale nie powiem. Cieka-
wostka jest bez wątpienia pi-
ramida ułożona z 1 000 935 eu-
rocentów. Wysokość 1090 mm, 
podstawa 1130 mm, waga 831 
kg. Rekord Guinnessa, co jest 
wyeksponowane. Na starej za-
bytkowej maszynie, ręcznie na 
delikatnym aluminiowym pa-
sku wybijaliśmy awers pierw-
szej monety litewskiej wyemi-
towanej po 1918 r. Godzina 
zwiedzania i czas goni.. Przed 
nami historyczne zabytki zwią-
zane z Polską.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Łukasz z Międzyrzecza przy piramidzie  
z eurocentów



9nr 8(80)/2018 sierpień 2018

USŁUGI BRUKARSKIE
Układanie kostki brukowej, granitowej i palisad

• wokół nagrobków
• opaski przydomowe
• alejki
• podłoże pod budynki  

gospodarcze, wiaty itp .
• czyszczenie i impregnacja kostki  

Tel. 794 419 620
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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. 

RYBY MAJĄ GŁOS

Nocne wędkowanie
W sezonie wędkarskim 2018 

zawody spławikowo - grunto-
we nocne odbyły się 28/29 
lipca nad Kanałem Szerokim 
w Słońsku. Zawody rozpoczę-
ły się od zbiórki o godz. 17:00 
nad brzegiem kanału. W tym 
dniu do zawodów przystąpiło 
16 wędkarzy w tym jedna ko-
bieta. 

Po krótkiej odprawie, 
przedstawieniu regulaminu 
zawodów, wędkarze udali się 
na wylosowane stanowiska. 
Uczestnicy zawodów mogli 
wędkować na dwie wędki, a 
zważone ryby w dobrej kon-
dycji powróciły do wody. 
Sportowa rywalizacja rozpo-
częła się o godz. 18:00 i do 
samego końca zawodów była 
bardzo zacięta, a zakończyła 

się o godz. 08:00. 
Po śniadaniu uczestnicy za-

wodów zostali zapoznani z 

końcowymi wynikami, a kol. 
Bogdan Kułaczkowski w 
imieniu Prezesa koła wręczył 

najlepszym nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy. 
Klasyfikacja kobiet:

I miejsce – Dorota Pietrzak  - 
2100 pkt.
Klasyfikacja seniorów:
I miejsce – Marcin Stefański 
- 4720 pkt.
II miejsce  – Bogdan Kułacz-
kowski - 4160 pkt
III miejsce  – Jerzy 
Śmiecikowski - 3810 pkt.
IV miejsce  – Mariusz Barło-
ga - 2790 pkt.
V miejsce – Krzysztof Prugar 
- 2460 pkt.
Największą rybę w zawodach 
złowił  Krzysztof Prugar  – Lin 
1440g.

Nadesłano: PZW Lin Sulęcin

Wieczór w klimacie PRL!
Puste półki w sklepach, 

kolejki i komitety kolejko-
we – czasy Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej każ-
demu kojarzą się z czymś 
innymi. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że wspomnienia 
te wyzwalają zawsze sen-
tyment i uśmiech na twa-
rzy. Może to ich absurdal-
ność? A może to, że czasy 
te były bardziej beztroskie, 
a zabawy i potańcówki 
bardziej huczne?

21 lipca po raz kolej-
ny przenieśliśmy się w 
czasie. Na parkingu przy 
Sulęcińskim Ośrodku Kul-
tury zaparkowały stare 
samochody. W holu SOK 
pojawiły się meble z epo-
ki, dywany, telefony, za-
bawki, gry i wiele innych 
przedmiotów kojarzonych 
z PRL-em. Na stołach zago-
ściły białe obrusy, kwiaty 
w butelkach po coca-coli, 
kryształowe popielniczki i 
„Trybuna ludu”. Menu tego 
wieczoru również wpisy-

wało się w ówczesne tren-
dy . Królowały śledzie, seta 
i galareta oraz pajda chle-
ba ze smalcem i ogórkiem.

Na parkiecie bawili się 
charakterystyczni obywa-
tele w barwnych koszu-
lach, kolorowych krawa-
tach, butach „na słoninie” 
bądź mokasynach, ko-
niecznie w parze z białymi 
skarpetkami. Panie ubra-
ne w plisowane spódnice, 
dzwony, garsonki z wszy-
tymi poduszkami. Nie 
obeszło się bez misternie 
ułożonych fryzur. Dźwięki 
utworów z czasów PRL-u 
sprawiły, że od początku 
do końca parkiet był pełen 
roztańczonych par. Kolej-
na, trzecia edycja kultowej 
już imprezy „Przeprasza-
my za usterki” za nami. Wi-
dzimy się za rok!

Źródło: SOK
Fot. Krzysztof 

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

Grali w „plażówkę” na potęgę
SULĘCIN  / GROCHOWO

W sobotnie popołudnie 14 lipca na 
boisku piłki plażowej w Grochowie od-
był się II Turniej Piłki Plażowej o Puchar 
Sołtysa Sołectwa Grochowo.

Do turnieju zgłosiło się siedem drużyn 

z Wielowsi, Trzemeszna Lubuskiego, Su-
lęcina i Grochowa.

W kwalifikacji ogólnej I miejsce za-
jął duet Mateusz Bajdyszak i Jakub 
Szymanek. II miejsce Maciej Dziadas 

i Paweł Dziadas, III miejsce Grzegorz 
Adamczyk i Dawid Stocki.

Impreza została przygotowana przez 
mieszkańców sołectwa oraz sołtysa 
Tomasza Terecha. W jej trakcie dzieci 

korzystały z punktu malowanek, placu 
zabaw oraz słodkiego poczęstunku, na-
pojów oraz razem z mieszkańcami de-
gustowały kiełbaski z rożna.

Tekst i foto. Maciek Barden

Sulęciński Klub Badmin-
tona Badminton4all zorga-
nizuje Wielopokoleniowy 
Lubuski Turniej Niepodle-
głościowy w badmintona. 
Realizacja jest możliwa 
dzięki środkom przyzna-
nym przez Marszałka Woje-
wództwa Lubuskiego w ra-
mach Lubuskich Inicjatyw 
Młodzieżowych.

Jak podkreśla marsza-
łek województwa lubuskie 
Elżbieta Anna Polak w tym z uwagi na 
100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości w programie Lubuskie Inicja-
tywy Młodzieżowe położony został silny 
nacisk na inicjatywy niepodległościowe. 
Taki ma charakter ma mieć również tur-
niej SKBBadminton4all. Oprócz turnieju 
środki projektowe w kwocie 9.400,00 
zł trafią również na szkolenia młodych 

Turniej badmintona na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

adeptów badmintona. Łączne z projektu 
ma skorzystać min. 70 osób.

- 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści, to nie tylko sprawa bliska sercom 
wszystkich Polaków, to nie tylko udział w 
uroczystościach, to także współtworze-
nie atmosfery patriotycznej przez takie 
inicjatywy jak nasz turniej – podkreśla 
trener SKKBBadminton4all Robert Alek-

sandrowicz. 
SKBB to jedyna organizacja w powiecie 

sulęcińskim, która otrzymała dotację w 

ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżo-
wych.

Red., foto. Madman
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Echa Lubuskich Kniei

Kontynuując rozpoczęty w poprzednich 
numerach Przekroju Lokalnego temat 
posugiwania się językiem łowieckim, w 
tym numerze przedstawiamy słownic-
two na literę F i G

Fafle - obwisłe górne wargi psa myśliw-
skiego - wyżła
Fajki - kły dzika rosnące w górnej szczę-
ce
Farba - krew zwierzyny
Farbowanie - krwawienie zwierzyny po 
strzale

Posługiwanie się językiem łowieckim (cz.4)
Fartuszek - pęk jasnych włosów przy 
sromie sarny
Fiołek - gruczoł zapachowy u lisa, znaj-
dujący się przy nasadzie ogona
Fladrować - zakładać fladry
Fladry - sznury z zamocowanymi kawał-
kami czerwonego płótna używane do 
polowań na wilki
Flagi - fragmenty scypułu zwisające z 
tyk jelenia w trakcie wycierania poroża
Flanka - skrzydło myśliwych zagięte w 
kierunku miotu
Flankować - obstawiać stanowiska na 

flankach
Flinta - inne określenie strzelby myśliw-
skiej
Fuzja - inne określenie strzelby myśliw-
skiej
 
G

Gach - dorosły samiec zająca
Gamrat - odyniec w okresie huczki
Gawra - zimowe legowisko niedźwie-
dzia
Ględzenie - głos wydawany przez łanię

Głuszak - pisklę głuszca
Głuszka, głuszyca - samica głuszca
Gomółka - samiec okresowo nie posia-
dający poroża
Górny wiatr - sposób pracy psa myśliw-
skiego, z głową uniesioną
Grandle - szczątkowe kły w szczęce u 
jeleniowatych
Grzęzy - wymiona samic łosia i jelenia
Guzik - zwykle pierwsze poroże kozła
Guzikarz - młody kozioł o porożu w 
kształcie niskich stożków, guzików
Gwizd - ryj dzika

Tradycja i zwyczaje łowieckie

Dzięki wspólnej inicjatywie Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku, Fundacji GRUPY Pomagamy w Słubicach oraz Stowarzyszenia 
Nowoczesnego Łowiectwa Pasjonaci w Słubicach zorganizowany został charytatywny festyn i bal przebierańców. Pieniądze 
zebrane podczas obu inicjatyw będą przeznaczone na leczenie chorego na raka Arka.

20 tysięcy złotych zabrano na leczenie Arka

Ponad połowa z kwoty 400 
tys. zł potrzebnych na lecze-
nie Arka została już zebrana. 
Wymiernie przyczyniły się do 
tego inicjatywy myśliwych i 
GRUPY Pomagamy. Gwiazda-
mi balu przebierańców byli 
Czadoman, Fischer i Krzysztof 
Rutkowski. – Bardzo dziękuje-
my wszystkim uczestnikom fe-
stynu i balu, darczyńcom oraz 
gwiazdom, które przyjechały 
by wystąpić na naszym balu 
– mówi Franciszek Jamniuk, 

prezes KŁ Dzik w Słońsku i 
jednocześnie pomysłodawca 
imprezy.

Każdy, kto chce wesprzeć 
leczenie Arka w niemieckiej 
Kolonii może skontaktować 
się telefonicznie dzwoniąc 
pod numer 609 453 393. Po-
trzeba już tylko niecałych 200 
tysięcy złotych. 

Red.
Fot. Organizatorzy
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Festyn w Długoszynie 
SULĘCIN / DŁUGOSZYN

Z inicjatywy Rady Sołeckiej, sołtysa 
Adama Florka oraz Celowego Związku 
Gmin CZG-12 w Długoszynie, 4 sierpnia 
odbył się festyn letni z udziałem miesz-
kańców sołectwa i gości przyjezdnych. 

Festyn połączony i przeprowadzo-
ny został z konsultacjami społecznymi 
w sprawie „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sulęcin”, z udziałem 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz 
konsultanta Witolda Andrzejczaka z 
Przedsiębiorstwa Projektowo-Inwesty-
cyjnego AKwadrat. 

W ramach festynu na boisku odbył się 
mecz piłki nożnej pomiędzy zawodni-
kami Klubu Sportowego Orkan, którzy 
stworzyli z okazji festynu dwie drużyny. 
Długoszyn 1 i Długoszyn 2.

W festynowym meczu lepszą drużyną 
okazała ekipa skupiona w drużynie Dłu-
goszyn 1, wygrywając mecz 4:1.

Festynowy puchar wręczył zawodni-

kom burmistrz D. Ejchart oraz przewod-
niczący CZG-12 Tadeusz Pietrucki w 
obecności nowego proboszcza Parafii 
Długoszyn.

Festyn był okazją do przekazania 
wszystkim zawodnikom Klubu Spor-
towego Orkan nowych strojów spor-
towych ufundowanych przez Celowy 
Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. 
W trakcie kilkugodzinnej imprezy za-
prezentował się zespół Zumba, dzieci 
ze Świetlicy Środowiskowej oraz zespół 
Jot Duo.

Mieszkańcy sołectwa oraz Rada So-
łecka przygotowała domowe wypieki, 
napoje, kiełbaskę z rożna, a strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebo-
wie chłodzili zebranych kurtyną wodną, 
z której korzystały głównie dzieci.

Tekst i foto. Maciek Barden 
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Na sygnale

Upalna noc i pożar
8 sierpnia ok. godziny 4 na 

ranem do straży pożarnej w 
Sulęcinie dotarła informacja 
telefoniczna o płonącym pa-
wilonie handlowym przy u. 

Żeromskiego. Dyżurny funkcjo-
nariusz Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego 
skierował do akcji 7 zastępów 
złożonych ze strażaków Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej i 
z jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej należących do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego. W sumie ok. 40 

strażaków i 7 samochodów bo-
jowych.

W pierwej fazie strażaka-
mi dowodził st. kpt. Grzegorz 
Szkwarek, dowódca zmiany 
JRG PSP. Ponieważ obiekt był 
w zabudowie miejskiej i pło-
nące wewnątrz przedmioty 
wydzielały związki toksyczne 
dowodzenie akcją przejął ofi-
cer operacyjny KP PSP w Sulę-
cinie – kpt. Dawid Wieczorek, 
a następnie st. kpt. Waldemar 
Konieczny – Komendant Po-
wiatowy PSP. Działania zakoń-
czono o. godz.. 9 rano.

Dochodzenie dotyczące 
przyczyn wybuchu pożaru i 
oceny strat prowadzi Komenda 

Sulęcińscy kryminalni 
zatrzymali 26-latka podej-
rzanego o włamanie do ko-
ścioła i kradzież kasetki z 
datkami. Policyjne czynności 
w tej sprawie pokazały jed-
nak, że to nie jedyne prze-
stępstwo popełnione przez 
mężczyznę. Kryminalni w 
wyniku skutecznych działań 
operacyjnych ustalili, że jest 
on także podejrzany o kra-
dzież blisko 10 tys. złotych 
z jednej z posesji. Właściciel 
pieniędzy nie zdawał sobie 
sprawy, że gotówka zniknęła.

O tym jak ważne jest rozpo-
znanie środowiska przestęp-
czego, nie trzeba przekony-
wać żadnego stróża prawa, a 
już na pewno nie sulęcińskich 
kryminalnych. Jeszcze przed 
oficjalnym zgłoszeniem, dzięki 
skutecznej pracy operacyjnej, 
dotarli oni do informacji o kra-
dzieży sporej kwoty pieniędzy. 
Dalsze czynności w tej sprawie 

Kradł pieniądze z kościoła i z mieszkań!

Powiatowa Policji.
(LM)

Fot. nadesłał Łukasz Laszczak

pozwoliły na ustalenie i zatrzy-
manie podejrzanego. 26-latek 
z powiatu sulęcińskiego, który 
pod koniec lipca włamał się 
do kościoła i ukradł kasetkę z 
datkami, bez żadnych skrupu-
łów dwukrotnie okradł miesz-
kańców miejscowości, z której 
pochodził. Mężczyzna bywał 
wcześniej w mieszkaniu osób 
poszkodowanych. Bardzo do-
brze znał jego rozkład. Posiadał 
również wiedzę, gdzie znaj-
dował się zapasowy klucz do 
drzwi wejściowych. Wykorzy-
stując moment kiedy w domu 
była jedynie schorowana se-
niorka 26-latek wszedł do środ-
ka i ukradł 8 tysięcy złotych. 
Kiedy wydał już zebrany „łup”, 
wpadł na pomysł ponownej 
kradzieży. Modus operandi był 
dokładnie ten sam. Mężczy-
zna zaczekał, aż dwóch doro-
słych mieszkańców wyjdzie 
do pracy, a w domu pozosta-
nie jedynie seniorka. Ponow-

nie odnalazł klucz, wszedł do 
mieszkania i wyniósł gotówkę 
w kwocie prawie 2 tysięcy zło-
tych. Nieświadomość okradzio-
nych osób sprawiła, że 26-latek 
przez chwile poczuł się bez-
karny. Z mylnego przekonania 
szybko wyciągnęli go sulęciń-
scy kryminalni. Działania ope-
racyjno–rozpoznawcze, które 
wykonywali oni w związku z 
włamaniem do kościoła dopro-
wadziły do powiązania podej-
rzanego mężczyzny z kradzie-
żą prawie 10 tysięcy złotych. 
26-latek został przesłuchany. 
Przyznał się do stawianych mu 
zarzutów. Za przestępstwa, 
których się dopuścił grozi mu 
kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Źródło: sierż. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w 

Sulęcinie

28 lipca na lubniewickim je-
ziorze Lubiąż podczas patrolu 
wodnego, policjant zatrzymał 
do kontroli jedną z jednostek 
pływających, która porusza-
ła się po akwenie w sposób 
brawurowy, nie zachowując 
bezpiecznej odległości mię-
dzy pozostałymi jednostkami 
wodnymi. Takie zachowanie 
od razu wzbudziło podejrze-
nia policyjnego wodniaka. 
Podczas rozmowy ze sterni-
kiem okazało się, że intuicja 
i wieloletnie doświadczenie 
funkcjonariusza na wodzie nie 
zawiodło. Mundurowy wyczuł 
od mężczyzny alkohol. Badanie 
wykazało, że wsiadł on za ster 
mając ponad promil alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 45–
latek nie powinien sterować 
łodzią, nie tylko ze względu 
na spożyty alkohol, ale rów-
nież dlatego, że nie posiadał 
on stosowanych uprawnień do 
poruszania się tym środkiem 

Podwójne zatrzymanie 
wodnego transportu. Podczas 
sprawdzenia mężczyzny w sys-
temie okazało się, że był on już 
wcześniej karany za prowadze-
nie pojazdu mechanicznego 
w stanie nietrzeźwości, za co 
zostało zatrzymane mu prawo 
jazdy. Na pokładzie, oprócz 
nieodpowiedzialnego sternika, 
znajdował się także pasażer. Po 
sprawdzeniu go w policyjnym 
systemie okazało się, że 44-la-
tek jest poszukiwany przez 
wymiar sprawiedliwości. Obaj 
mężczyźni zostali zatrzymani.
45-letni mężczyzna, który sie-
dział za sterami łodzi, odpo-
wie za jej kierowanie w stanie 
nietrzeźwości oraz bez wyma-
ganych uprawnień. Za te prze-
stępstwa grozi mu do 5 lat po-
zbawienia wolności. Natomiast 
jego pasażer, który był poszuki-
wany, po wpłaceniu grzywny i 
zakończonych czynnościach 
został zwolniony.

Źródło: sierż. Klaudia Richter



15nr 8(80)/2018 sierpień 2018

Przez wiele lat prof. Jan Kida 
mieszkał w Sulęcinie przy ul. 
Lipowej. Był wykładowcą, wy-
chowawcą i nauczycielem  
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Sulę-
cinie.

W 1955 roku ukończył filolo-
gię polską na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Doktoryzował się 
i habilitował w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie 
uzyskując dwie specjalności 
naukowe - w zakresie języko-
znawstwa ogólnego i lingwi-
styki pedagogicznej. Jego pra-
ce naukowe dotyczą głównie 
zagadnień językoznawczych: 
leksykologii i słownictwa. 

30 czerwca 1999 roku dr hab. 
Jan Kida, nauczyciel akademic-

Odszedł były nauczyciel liceum 
prof. Jan Kida
Z wielkim żalem i smut-
kiem informuję, że 7 
czerwca 2018 roku zmarł 
nauczyciel akademicki 
Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prof. zw. dr hab. 
Jan Kida.

ki w Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Rzeszowie otrzyma  
z rąk prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej Aleksandra Kwa-
śniewskiego tytuł profesora.

W latach 1969 -1973 prof. Jan 
Kida był moim wychowawcą w 
I Liceum Ogólnokształcącym w 

Sulęcinie, wówczas noszącym 
imię Ludwika Waryńskiego,  
a obecnie Adama Mickiewicza.

Spoczywaj w pokoju Panie 
Profesorze. 

Na zawsze pozostaniesz  
w naszej pamięci.

Maciek Barden   
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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

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

SIERPIEŃ
13.08-19.08 - Apteka “Konwalia” przy  
ul. Kościuszki 16
20.08-26.08 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
27-08-2.09 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

WRZESIEŃ
3.09-9.09 - Apteka “Pod Platanem” przy  
ul. Wiejskiej
10.09-16.09 - Apteka “Lub-Farm” przy  
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w 
czasie nocnym od poniedziałku do 
piątku od  21.00 do 8.00 dnia następ-
nego, w sobotę w godzinach 21.00 
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia nas-
tępnego.

PRZEKRÓJ POLECA:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków, Parafialna Akademia Piłkar-
ska Bosko oraz Sulęcińskie Stowarzyszenie 
Badmintona w Sulęcinie są organizatorami 
IV wakacyjnych półkolonii z udziałem dzieci 
przebywającymi w mieście.

Pierwszy turnus rozpoczął się 30 lipca i 
potrwa do 3 sierpnia. Drugi turnus rozpocz-
nie się 6 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia. W 
półkoloniach uczestniczą dzieci z rocznika 
2012, 2011, 2010 i 2009.

W obecnym turnusie uczestniczy 30 dzieci 
z PAP Bosko i 12 zawodników badmintona, 
nad którymi opiekę sprawuje Wojciech Len-
cewicz, Eliasz Kowalew, Wojciech Kaliski, 
Jeremi Borowiec oraz wolontariusz uczeń 
sulęcińskiego liceum Emil Szablewski.

Zajęcia odbywają się codziennie od godzi-
ny 10.00 do 15.00.

Uczestnicy półkolonii oprócz treningów 
i zajęć artystycznych prowadzonych przez 
Monikę Stegeman, mają zapewnione cało-

Odpoczywają… w szkole
SULĘCIN dzienne wyżywienie oraz wiele atrakcji przygotowa-

nych przez opiekunów.
Półkolonie dofinansowane są z Urzędu Miejskiego 

w Sulęcinie w ramach organizacji wypoczynku let-
niego dzieci i młodzieży.  

Tekst i foto. Maciek Barden    
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