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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
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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

SULĘCIN 

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. Mamy nowy, piękny park!
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com
Co cztery lata w prawie 

wszystkich miastach / gminach 
wiejskich / powiatach przerabia-
my przedwyborcze przecinanie 
wstęg. Po latach wytężonej pra-
cy samorządowców szereg in-
westycji publicznych doczekuje 
się końca realizacji. Oddawane 
są ulice, chodniki, maluje się ka-
mienice itp. Dokonując wyboru 
przy urnie pamiętajmy więc, 
żeby spojrzeć na całokształt pra-
cy samorządowców – co zostało 
wykonane przez ostatnich kilka 
lat łącznie, nie tylko w roku wy-
borczym i czy aby prowadzone 
działania nie są tylko zwykłym 
przedwyborczym zaklinaniem 
rzeczywistości, które w dodatku 

do niczego nie prowadzi i obcią-
ża nasze, podatników kieszenie. 
Z czymś takim miałem styczność 
kilka dni temu. W powiecie sulę-
cińskim od kilku lat mówiło się 
o remoncie drogi powiatowej 
nr 1278F z Sulęcina do Miecho-
wa, która jest ważną trasa dojaz-
dową do Gorzowa. W zeszłym 
roku zdecydowano jednak, że 
wyremontowany zostanie tylko 
odcinek z Sulęcina do Żubrowa, 
bo na więcej nie ma pieniędzy. 
Do dzisiaj efektów nie widać, 
pomijając doraźne łatanie dziur 
za pomocą smoły i sypanych do 
dziury kamyków (ostatni raz coś 
takiego widziałem poruszając 
się drogami na Ukrainie.) Jadąc 
wspomnianą trasą kilka dni temu 
miałem nieprzyjemność natknąć 
się na robotników wykonujących 
takie prowizoryczne „lepienie” 
dziur. Następnych kilkanaście 
aut sypnęło mi w szybę garścią 
kamieni, które prawdopodobnie 
miały załatać dziurę w asfalcie. 
Skończyło się na porysowanej 
szybie i ochlapanym smołą pod-
woziu. Ne zdziwiłbym się, gdyby 
komuś tam jednak szyba w sa-

mochodzie pękła. No nie bardzo 
się Zarząd Powiatu w tym przy-
padku popisał.

Inna sprawa to również duże 
inwestycje, wielomilionowe, 
których termin do pełnego od-
dania nie da się zrobić w czasie 
krótszym niż kilka lat. Proces 
który w skrócie obejmuje pro-
jektowanie, aplikowanie o środ-
ki z UE, oczekiwanie nie decyzję, 
procedury przetargowe, i wresz-
cie realizację (obarczoną skur-
czonym rynkiem wykonawców) 
musi potrwać. W takim przypad-
ku przedłużenie kadencji samo-
rządów do 5 lat ma sens.

Poza przecinaniem wstęg, 
kampania wyborcza z trudem 
ruszyła z miejsca. W Sulęcinie 
jest to jednak całkiem zrozumia-
łe. Zatrucie wody bakteriami z 
grupy E. coli wszystkim dało się 
we znaki. Na ulicach można już 
jednak zobaczyć pierwsze wy-
borcze ogłoszenia. Szczególnie 
jedno zwróciło moją uwagę. 
„Oni już tu rządzili, później się 
ze sobą pokłócili i mieszkańców 
Sulęcina w nędzy zostawili…” 
– taki tekst (napisany wielkimi 
literami) widnieje na banerach 
kandydata na burmistrza Sulę-
cina Karola Buksztynowicza. Jak 
się nie mylę 4 lata temu, w cza-
sie poprzedniej kampanii hasło 
było identyczne. Po pierwsze 
więc trochę się zdarło, po drugie 
nie wiem, co pan Karol ma na 
myśli… Kto się obecnie tak kłu-
ci? A nawet jeśli, to generalnie 
normalne, że w polityce ścierają 
się różne poglądy i pomysły, co 
w konsekwencji tworzy wrogie 
sobie obozy. Wystarczy spojrzeć 
na politykę krajową. Najbardziej 
jednak nie mogę zrozumieć o co 
chodzi z tą „nędzą”? To już nie 
lata ’90 kiedy ludziom żyło się 

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:
mieszkanie w Sulęcinie
pawilon handlowy ul. Kościuszki
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
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 

Wybory, czyli czas przecinania wstęg
faktycznie ciężko. Dziś w opie-
ce mnóstwo zasiłków (co akurat 
nie jest dobre), bezrobocia już 
praktycznie nie ma i kto chce, to 
pracę znajdzie. Jako pracodawca 
w branży sprzątającej doskonale 
się w tym względzie orientuję. 
Chętnych do pracy jak na lekar-
stwo, i gdyby nie pracownicy 
zza wschodniej granicy, to moja 
firma i wiele innych miałoby po-
ważny problem. 

Lepiej jednak prowadzić kam-
panię, działać i proponować niż 
nie robić nic. A taką strategię 
przyjął kandydat na burmistrza 
Sulęcina, lider partii Prawo i Spra-
wiedliwość w powiecie sulęciń-
skim, pan Bogdan Trzpis, znany 
z tego, że co 4 lata kandyduje na 
burmistrza Sulęcina i należy do 
PiS. Panu Trzpisowi wydaje się 
chyba, że sam fakt przynależno-
ści do partii prawej i sprawiedli-
wej, powinien wystarczyć, żeby 
sięgnąć po władzę w Sulęcinie. 
Przez ostatnie 8 lat ani pana Trz-
pisa ani partii PiS nie kojarzę z 
absolutnie żadną inicjatywą, po-
mysłem, akcją czy czymkolwiek, 
co mogłoby dać mieszkańcom 
przynajmniej w najmniejszym 
stopniu poznać tego kandydata. 
W wyborach w 2010 zdobył 296 
głosów, w 2014 głos na p. Trzpi-
sa oddało 366 głosów. Tendencja 
jest wzrostowa więc może teraz 
zdobędzie powyżej 400. By jed-
nak myśleć o zwycięstwie trzeba 
mieć w granicach 3000. A nóź wi-
delec… Jeżeli taka samo PiS dzia-
ła w innych gminach to nie wróżę 
sukcesu.

O kampanii trzeciego kandyda-
ta na burmistrza Sulęcina - Dariu-
sza Ejcharta (zarazem obecnego 
burmistrza) i o ważnym egzami-
nie w trakcie kadencji więcej w 
wywiadzie na str. 7. 
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Doradca Klienta

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Najszybszy domowy internet
600 Mb/s

Tomasz JASKUŁA
do Rady Powiatu Sulęcińskiego
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Z Paderewskim ku Niepodległej

Koncert poprzedziła uro-
czystość na cmentarzu komu-
nalnym w Słońsku. W asyście 
przedstawicieli Wojska Polskie-
go zapalono 100 zniczy. Minutą 
ciszy uczczono pamięć pole-
głych za naszą ojczyznę. Uroczy-
stość związaną z 100-leciem 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości zorganizował radny 
powiatu sulęcińskiego, Franci-
szek Jamniuk. Na cmentarzu 
nie zabrakło tego dnia dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Słońsku.

16 września w kościele w Słońsku w ramach uczczenia setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości odbył się wyjątkowy koncert „Z Paderewskim ku nie-
podległej”. Według organizatorów jubileusz jest dobrą okazją, aby propagować 
polską twórczość. 

- Już od najmłodszych lat trze-
ba zaszczepiać i tłumaczyć dzie-
ciom, że mają to szczęście, że żyją 
w niepodległym kraju – podkre-
ślał F. Jamniuk.

Organizatorem koncertu było 
Stowarzyszenie Muzyki Organo-
wej i Kameralnej. Artyści zagrali 
i zaśpiewali kompozycje Chopi-
na, Wieniawskiego i Szymanow-
skiego.

Red.
Foto. Madman24.pl
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A.P.: Sprawa Polek to kolejny po Pol-
sce Seniora projekt, w który Pani się 
zaangażowała. Czym jest nowy pro-
jekt?
K. Osos: Tak, dokładnie. Zakończyli-
śmy ogólnopolskie konsultacje progra-
mu Polska Seniora i teraz opracowu-
jemy projekty ustaw, które pozwolą 
na wprowadzenie w życie rozwiązań 
oczekiwanych przez seniorów. Sprawa 
Polek to z kolei nasze propozycje skie-
rowane do wszystkich kobiet. I podob-
nie jak przy Polsce Seniora, zaczynamy 
od ogólnopolskich konsultacji, gdyż 
chcemy aby to przede wszystkim Po-
lki decydowały o tym, w jaki sposób 
powinny zostać uregulowane kwestie, 
które ich dotyczą, aby wskazały w ja-
kich obszarach oczekują pomocy, a 
gdzie pozostawić im wolność wyboru. 

A.P.: Projekt realizujecie w roku w 
którym obchodzimy setną roczni-
cę wywalczenia przez kobiety praw 
wyborczych. O co dziś chcecie wal-
czyć?
K. Osos: Faktycznie, ten symboliczny 
„Marsz Kobiet” rozpoczął się 100 lat 
temu. Wywalczenie praw wyborczych 
to był krok milowy. Dziś musimy kon-
tynuować ten Marsz, bo wciąż wiele 
spraw ważnych dla kobiet pozosta-
je niezałatwionych. Co więcej przez 
ostatnie trzy lata  zlikwidowano cho-
ciażby :

• DOFINANSOWANIE  
PROGRAMU IN VITRO

• DOSTĘP DO AWARYJNEJ  
ANTYKONCEPCJI

• ODPOWIEDNĄ OPIEKĘ  
OKOŁOPORODOWĄ

• WSPARCIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH DLA KOBIET - 
OFIAR PRZEMOCY

To miałyśmy wcześniej zapewnione, a 
obecni rządzący - niestety nam to ode-
brali. Chcemy nie tylko zrobić wszyst-
ko, aby to przywrócić, ale również 
wzmocnić system o kolejne rozwiąza-
nia. Dlatego rozmawiamy z kobietami 
o kobietach, słuchamy, wyciągamy 
wnioski i na tej podstawie staramy się 
wypracować możliwie jak najlepsze 
rozwiązania. 
A.P.: W jaki sposób docieracie z pro-
jektem do kobiet?
K. Osos: Prowadzimy otwarte spotka-
nia w całej Polsce, na które wszystkich 
serdecznie zapraszam. I nie dotyczą 
one tylko i wyłącznie kobiet, ale rów-
nież mężczyzn. To przecież Oni najbar-

dziej znają potrzeby swoich partnerek, 
żon i córek. Zachęcam więc do przed-
stawiania swoich propozycji, oczeki-
wań, opinii. Jeżeli ktoś nie może być 
na spotkaniu, to proszę do nas pisać. 
Wiem, że Polki chcą  decydować o sobie i 
o swoim życiu.  Jesteśmy tak samo waż-
ne i nie można lekceważyć naszych po-
trzeb. To pokazały chociażby „Czarne 
protesty” . 
A.P.: Mówi pani o tych dotyczących 
planowanego zaostrzenia ustawy 
aborcyjnej?
K. Osos: Tak! Tysiące kobiet wyszły 
wtedy na ulice, żeby przede wszystkim 
wyrazić swój sprzeciw dla zaostrzenia 
przepisów antyaborcyjnych, dla odbie-
rania prawa do decydowania o sobie. 
Ale te protesty to też był jasny przekaz 
do władzy, że „nic o nas bez nas” i że ko-
biety będą walczyły o swoje prawa. A 
my chcemy wspólnie o te prawa kobiet 
zawalczyć. Kobiety są z natury bardzo 
silne i pokazały, że potrafią być także 
skuteczne i konsekwentne, dlatego 
wierzę, że wypracowany przez nas pro-
gram wprowadzimy w życie.
A.P.: W takim razie tego Wam życzę. 
Dziękuje za rozmowę.
K. Osos: Dziękuję :)

  
 katarzyna.osos@sejm.pl 

    KatarzynaOsos
   SprawaPolek

Gotowali na potęgę

Inicjatywa powstała w od-
powiedzi na zainteresowanie 
lokalnej społeczności gminy 
Lubniewice kulinarnymi tra-
dycjami i smakami regionu. 
Realizacja obejmuje zorgani-
zowanie czterech warsztatów 
kulinarnych. Projekt ma za za-
danie nauczyć uczestników go-
towania tradycyjnych potraw, 
przekazać tradycje kulinarne 
między pokoleniami oraz zin-
tegrować międzypokoleniowo 
lokalną społeczność podczas 
wspólnego gotowania. Dzięki 

Lubniewicki Klub Seniora „Gorące Serce” zaprosił do wspólnego gotowania całe 
rodziny. Podczas pierwszych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Kuli-
narne Dziedzictwo - Smaki Lubniewic” potrawy z ciasta drożdżowego wraz z senio-
rami przegotowywały dzieci. Według tradycyjnej receptury powstały m.in.: knysze, 
paszteciki, pierogi i inne drożdżowe zawijasy.

działaniom seniorów tradycyj-
ne przepisy kulinarne zostaną 
zachowane od zapomnienia

- Dwa warsztaty odbyły się w 
sierpniu, kolejne dwa planujemy 
zorganizować w październiku i 
listopadzie. Zapraszamy dzieci, 
seniorów, mieszkańców Lubnie-
wic do wspólnego gotowania, 
poznawania tradycyjnych sma-
ków, które są przekazywane z 
pokolenia na pokolenia – mówi 
Anna Rekut, koordynator pro-
jektu (tel. 501211752).

Projekt współfinansowa-

ny jest w ramach Programu 
„Działaj lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 
Stowarzyszenie Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Grupa 
Działania.

Szczególne podziękowania 
organizatorzy kierują do pani 
Natalii Szczepańskiej-Zych z 
Ośrodka Działaj Lokalnie- „Kra-
ina Szklaków Turystycznych” 
LGD w Sulęcinie za wsparcie i 
cenne wskazówki.

Red.

Warsztaty kulinarne w Lubniewicach prowadzone przez panią 
Grażynę Dereń z Dereniówki

Auto Crew Juruć

Biuro Rachunkowe BEATA DOKURNO
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SULĘCIN REGGAE FESTIWAL

W tym roku czeka nas ósma edycja tego 
trójkolorowego festiwalu, na którym po-
jawiają się zarówno miłośnicy muzyki 
reggae jak i sympatycy dobrej zabawy z 
całego województwa oraz dalszych części 
kraju.

Sulęcin Reggae Festiwal to nie tylko 
muzyka, to również działania pokazujące 
i promujące kulturę i sztukę reggae. Tra-
dycją festiwalu jest Turniej Piłki Nożnej o 
puchar króla reggae i wielkiego miłośnika 
futbolu - Boba Marleya.

SRF to mały, ale niesamowicie energe-
tyczny festiwal. To idealna propozycja na 
spędzenie jesiennego październikowego 
weekendu w gorących i pozytywnych 
wibracjach muzyki reggae. Podczas te-
gorocznej edycji 2018 Sulęcin Reggae 
Festiwal na scenie Klubu u Bulka wystą-
pią zespoły: TABU, Wiewiórka na Drze-
wie, Kufajka Rencisty oraz kapele, biorące 
udział w Młodej Reggaeneracji: SIMONU & 
SELECTA PITI, MYASTA, RAGGABARABAN-
DA.

Do zobaczenia w Klubie u Bulka w 
dniach 5-6 października!

05.10.2018 r (piątek) – godz. 19:00 / 

Pod patronatem Przekroju

Nadchodzi kolejne muzyczne wydarzenie w Sulęcinie! Przed nami 
Sulęcin Reggae Festiwal, na który organizator – Sulęciński Ośrodek 
Kultury, zaprasza w dniach 5-6 października.

wstęp: 15 pln
06.10.2018 r (sobota) – godz. 19:00 / 

wstęp: 25/35 pln

Źródło: SOK

Program wydarzenia:
Piątek 05.10.2018
Godz. 17:00 - rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Trzy Kolory Świata” (plac 
przed SOK/wstęp wolny)
Godz 17:30 - „To co czujesz, to co wiesz” 
- wspomnienia o Robercie Brylewskim 
(Sala Projekcyjna SOK)
Godz 19:00 Konkurs Zespołów - SIMO-
NU & SELECTA PITI, MYASTA, RAGGABA-
RABANDA. WIEWIÓRKA NA DRZEWIE

Sobota 06.10.2018
Godz. 13:00 Turniej w Piłkę Nożną o 
Puchar im. Boba Marleya (stary kort 
tenisowy za SOK/drużyny 5 osobowe)
Godz. 18:00 Wystawa prac plastycznych 
konkursu „Trzy Kolory Świata” - hol SOK.
Godz. 18:30 Projekcja filmów o kulturze 
reggae (Sala Projekcyjna SOK)
Godz. 19:00 Laureat Konkursu Zespo-
łów: KUFAJKA RENCISTY, TABU +After 
party
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Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

Mamy nowy, piękny park
SULĘCIN  

Sulęciński park miejski 
przeszedł zakrojoną na szero-
ką skalę rewitalizację. Łączna 
wartość inwestycji wyniosła 
ok. 8 mln zł z czego blisko 7 
mln gmina pozyskała z fun-
duszy Unii Europejskiej.

– Całościowy projekt był two-
rzony na wzór londyńskiego 
Hyde Parku – podkreśla bur-
mistrz Dariusz Ejchart, który 
wraz z wykonawcami i wie-
loma mieszkańcami Sulęcina 
i okolic 1 września otworzył 
odnowiony park.

Zanim przecięto symbo-
liczną wstęgę, powiatowy 
inspektor nadzoru budowla-
nego Leszek Pawlak wręczył 
D. Ejchartowi decyzję odbioru 
inwestycji. 

Tego dnia na mieszkańców 
gminy, czekało wiele atrakcji. 
Na scenie konteneru kultury 
wystąpił kwartet smyczkowy 
Filharmonii Zielonogórskiej 
oraz soliści Studia Piosenki 
SOK. Na plenerowej galerii 
można było zobaczyć zdjęcia 
wykonane podczas budo-
wy. Atrakcje czekały też na 
najmłodszych – animacje z 
Dworcem Tworcem, balono-
we ZOO oraz słodki poczęstu-
nek. Wieczorem odbył się chill 
out set z muzyką elektronicz-
ną – zagrał DJ Norbert.

Odnowa parku miejskiego 
w Sulęcina to jedna z najwięk-
szych inwestycji w historii 
miasta.

Tekst: Adam Piotrowski
Fot. SOK oraz Maciek Barden

60 gatunków cieszących oko bylin i krzewów, kontener kultury, fontanna, nowe 
boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, skatepark i wiele innych miejsc rozrywki 
i rekreacji dla dużych i małych. To w ogólnym zarysie efekt liftingu parku miejskiego 
w Sulęcinie.

Poległym za Ojczyznę
W 79 rocznicę napaści Nie-

miec hitlerowskich na Polskę, na 
cmentarzu komunalnym przy 
płycie weterana 1 września od-
był się uroczysty apel z udziałem 
pocztu sztandarowego Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Trzemesz-
na Lubuskiego.

W uroczystości złożenia przy 
płycie wiązanek kwiatów oraz 
zapalenia zniczy uczestniczyły 
władze miasta, przedstawiciele 
i delegacje kombatanckie, służ-
by mundurowej, Rady Miejskiej, 
jednostek administracyjnych, 

oświatowych, przedszkoli i Mło-
dzieżowej Rady Miasta.

Maciek Barden 



7nr 9(81)/2018 wrzesień 2018

Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka 
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466

Burmistrz na pogodę i nie…

Przekrój Lokalny: Najpierw in-
formacja o częściowej, a zaraz 
po tym całkowitej niezdatności 
wody do spożycia. Na prze-
strzeni ostatnich dni w gminie 
powiało grozą. Byliście na to 
gotowi?
Dariusz Ejchart: Zawsze staramy 
się być czujni, jednak to życie 
tak naprawdę weryfikuje nasze 
przygotowanie, możliwości i 
umiejętności. Dopiero w starciu 
z prawdziwym wyzwaniem re-
alnie możemy sprawdzić nasze 
przygotowanie. Ostatnie dni to 
ogrom pracy i prawdziwa próba, 
którą udało nam się wygrać,  my-
ślę że głównie dzięki mieszkań-
com.
PL: Jakie działania zostały pod-
jęte w pierwszej kolejności?
DE: Zaczęliśmy od informacji, 
która jak najszybciej musiała tra-
fić do mieszkańców i oczywiście 
od powołania sztabu kryzyso-
wego. Konieczny był natychmia-
stowy podział zadań. Chodziło 
o szybkie zwalczenie skażenia 
wody, to rzecz absolutnie priory-
tetowa. Cały czas trwały bardzo 
intensywne prace nad zlokalizo-
waniem źródła zanieczyszczenia 
wodociągu. Niestety w tak roz-
proszonej sieci nie jest to proste. 
To co muszę szczególnie podkre-
ślić, to duma jaką czuję z postawy 
mieszkańców Sulęcina, naszych 
harcerzy, urzędników, wszyst-
kich którzy poczuli, że ich ręce są 
potrzebne do pracy. Dziękuję. Z 
całego serca dziękuję. Korzysta-
jąc z okazji chciałbym do tych 
wszystkich osób przekazać to co 
czuję od samego początku „Bez 

ROZMOWA PRZEKROJU

Władze Sulęcina w ostatnich dniach musiały zdać niezapowiedziany, najtrudniejszy egzamin dotyczący bezpieczeństwa gminy. Sanepid 
ogłosił najpierw częściową, a następnie całkowitą niezdatność wody do spożycia przez ludzi. Ponad 12 tys. mieszkańców czekało na na-
tychmiastową pomoc… O wyzwaniach, którym przyszło sprostać w rozmowie z burmistrzem Sulęcina Dariuszem Ejchartem. 

Was, wszystkie działania byłyby 
niemożliwe”  
PL: Wszystko działo się bardzo 
dynamicznie i można powie-
dzieć, że kolejne informacje 
były coraz gorsze?
DE: Najpierw sytuacja faktycz-
nie wydawała się być mało nie-
pokojąca. Informacja o tym, że 
wodę można spożywać jedynie 
po przegotowaniu, nie wzbu-
dziła większej troski. Podjęliśmy 
natychmiastowe działania suge-
rując się tym, iż wszystko zadzia-
ła prawidłowo. Niestety próby 
pracowników spółki miejskiej, 
polegające na   przywróceniu 
jakości wody, okazały się niewy-
starczające. Chlorowanie i płu-
kanie wodociągu nie przyniosło 
pożądanego rezultatu, a ustale-
nie punktu skażenia przesunęło 
się w czasie. Dopiero pod koniec 
dnia okazało się, iż woda nie na-
daje się w ogóle do spożycia i 
trzeba natychmiast uruchomić 
działania pomocnicze. 

PL: Wtedy ruszyła logistyka? 
DE: Dokładnie. W pierwszej ko-
lejności sprowadziliśmy beczko-
wozy, które zostały rozstawione 
na terenie miasta i gminy, by 
dostarczyć wodę zdatną do pi-
cia. Oczywiście pomyśleliśmy też 
o osobach niepełnosprawnych 
i seniorach, którzy sami nie są w 
stanie skorzystać z beczkowozu. 
W tym celu zorganizowaliśmy 
dystrybucję wody butelkowanej, 
której zapasy w miejscowych 
sklepach drastycznie  szybko za-
częły spadać.
PL: Jak przebiegała dystrybu-
cja wody?
DR: To było ogromne wyzwanie 
logistyczne. Woda butelkowa 
była nam bezwzględnie wszyst-
kim potrzebna. Kilka tysięcy go-
spodarstw dosłownie odciętych 
od wody… Dlatego nasze dzia-
łania od początku były hybrydo-
we. Z jednej strony szukaliśmy 
źródła skażenia, aby skutecznie 
je zwalczyć, a z drugiej prowadzi-

liśmy akcję dystrybucji wody do 
wszystkich mieszkańców.
PL: To niełatwe wyzwanie i ol-
brzymia odpowiedzialność. 
Traktuje Pan tę sytuację jako 
sprawdzian?
DE: Taka to już jest sytuacja sa-
morządowców. Są na pogodę 
i na niepogodę. To nie jest tak, 
że jesteśmy tylko od otwierania 
roku szkolnego i przecinania 
przysłowiowej wstęgi, ale jak się 
okazuje i od sytuacji kryzyso-
wych. Zawsze biorę 100 proc. od-
powiedzialność za naszą gminę.
PL: Dziś spływają pierwsze po-
zytywne informacje. To koniec 
kryzysu?
DE: Mamy wiadomość o warun-
kowym dopuszczeniu wody do 
spożycia. To informacje na które 
czekaliśmy z niecierpliwością od 
kilku dni. To co chcę podkreślić, 
to ogromne podziękowania dla 
naszych mieszkańców. Jesteście 
wielcy!
PL: Czyli co - kampania w zasa-
dzie za Panem? Można powie-
dzieć, że zdał Pan egzamin?
DE: Ja tego tak nie widzę. Kampa-
nia, to w moim przypadku ostat-
nie 4-lecie pracy. Z czego minio-
ne dwa tygodnie, to owszem 
ważny, ale jednak tylko fragment 
całej kadencji. Staję teraz przed 
wyborcami, po to by zdać relację 
z tego co obiecałem, co zrealizo-
wałem, ale też żeby zapropono-
wać to co nowe.
PL:   Czyli co..? Teraz po 
zażegnaniu kryzysu kampania 
startuje na nowo?
DE: No tak… Tak się złożyło, że 
sytuacja związana z dostawami 
wody przerwała wyborczy wy-
ścig i bardzo się z tego cieszę.   
Samo ściganie się niczego nie 
załatwia, a im dłużej trwa, tym 
bardziej męczy mieszkańców. 
Nikt nie lubi dużej ilości ulotek, 
oglądania codziennie dużej ilości 
plakatów. Na dłuższą metę jest to 

męczące. Choć oczywiście jest to 
ważny element komunikacji, któ-
ry jesteśmy mieszkańcom winni. 
Musimy prezentować nasze ha-
sła, musimy prezentować nasze 
programy, musimy zasłużyć w 
oczach mieszkańców na ich ak-
ceptację. 
PL: A co Pan przygotował dla 
mieszkańców? Jakie chce Pan 
zaproponować rozwiązania?
DE: Panie redaktorze. Jeśli pan 
pozwoli najpierw zwrócę się do 
mieszkańców z bezpośrednim 
przekazem. Mam zamiar rozesłać 
do wszystkich informacje zarów-
no o tym jak przebiegła dotych-
czasowa kadencja oraz o tym ja-
kie przygotowałem wyzwania na 
najbliższe lata. Dopiero potem 
chętnie podejmę debatę z inny-
mi uczestnikami wyścigu o fotel 
burmistrza. Ta kolejność jest ko-
nieczna. Ona   określa szacunek, 
wszak suwerenem są mieszkań-
cy.
PL: No dobrze ale do mediów 
też pan coś powie?
DE: Oczywiście Panie redaktorze. 
Będziemy również przez media 
komunikować się i prowadzić de-
batę, ale w pierwszej kolejności 
chciałbym zaprezentować swoje 
pomysły i rozwiązania mieszkań-
com.
PL: Dziękuję za rozmowę i do 
zobaczenia za chwilę w kam-
panii.
DE: Z góry serdecznie dziękuję 
za zaproszenie. Będę zaszczyco-
ny możliwością przekazania na 
łamach państwa redakcji infor-
macji, zarówno na temat tego co 
planuję, jaki i tego co już zrobili-
śmy.

Z burmistrzem Sulęcina  
Dariuszem Ejchartem rozmawiał 

Adam Piotrowski

AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2018!
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Oddział Kostrzyn n. Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, tel./fax 95 757 6076

biuro@bs.osno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

Okres trwania promocji 
do 30.06.2019

Zapraszamy do naszych placówek:

Starostami dożynek byli Ka-
tarzyna i Krzysztof Łysenko 
z Małuszowa, a gospodarzem 
dożynek burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. W dożynkach 
uczestniczył również zaproszony 
przez organizatorów z zaprzy-
jaźnionego miasta w Niemczech 
burmistrz Friedland Thomas 
Häle oraz przedstawiciele służb 
mundurowych oraz samorządu 
terytorialnego.

W poszczególnych konkursach 
i konkurencjach dożynkowych 
komisja oceniła dożynkowe 

Rolnicy podziękowali za plony
SULĘCIN  / ŻUBRÓW

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Sulęcin odbyło się 25 sierpnia w Sołectwie 
Żubrów. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji rolników i zebranych plo-
nów, którą celebrował ksiądz proboszcz Parafii Sulęcin Piotr Mazurek.

wieńce, najładniejsze stoisko 
oraz najsmaczniejsze potrawy 
dożynkowe, które zostały nagro-
dzone przez burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejcharta. 
Konkurs na „Najładniejszy 
wieniec dożynkowy”.
I miejsce Sołectwo Żubrów – na-
groda 1000 złotych,
II miejsce Sołectwo Miechów – 
nagroda 800 złotych,
III miejsce Sołectwo Rychlik – na-
groda 600 złotych
Wyróżnienia: Sołectwa Trze-
meszno Lubuskie, Małuszów 

oraz Ostrów – nagroda specjalna 
burmistrza Sulęcina i starostów 
dożynek – 500 złotych. Wszyst-
kie pozostałe sołectwa biorące 
udział w dożynkach otrzymały 
nagrody pieniężne w wysokości 
400 złotych.
Konkurs na „Najładniej udeko-
rowane stoisko wiejskie”.
I miejsce Sołectwo Małuszów – 
700 złotych,
II miejsce Sołectwo Żubrów – 
650 złotych,
III miejsce Sołectwo Drogomin – 
600 złotych.

Wyróżnienia: Sołectwa Rychlik i 
Grochowo. Wszystkie pozostałe 
sołectwa biorące udział w do-
żynkach otrzymały nagrody w 
wysokości 500 złotych.
Konkurs na „Najsmaczniejszą 
potrawę regionalną”.
I miejsce zajęła Olga Kamienicz-
na – zupa krem z pomidorów,
II miejsce zajął Artur Kurasik – 
gołąbki,
III miejsce zajęło Sołectwo Dro-
gomin – pierogi ruskie,
Wyróżnienia: Sołectwo Rychlik – 
pierogi ruskie.
Sołectwo Małuszów – chleb ze 
smalcem i ogórki.
Zawody Sprawnościowe So-
łectw.
I miejsce – Sołectwo Grochowo,
II miejsce – Sołectwo Długoszyn,
III miejsce – Sołectwo Rychlik.
Wyróżnienia otrzymały Sołec-
twa Żubrów, Trzebów, Wielowieś 
oraz Miechów.

W części artystycznej wystąpiła 
Orkiestra Dęta OSP z Grochowa, 
zespół ludowy Obrzanie, soliści 
Studia Piosenki Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury pod kierownic-
twem artystycznym Waldemara 
Handzelewicza, wokalista Ma-
ciek Barden, Kapela Karpati oraz 
zespół Bayera.
Dożynki Żubrów 2018 zakoń-
czyła folkowa potańcówka pod 
chmurką.
Głównymi organizatorami tego-
rocznych dożynek był Burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz Su-
lęciński Ośrodek Kultury.
Projekt imprezy sfinansowany 
został z Funduszy Europejskich 
w ramach współpracy Stowarzy-
szenia Gmin Polskich Euroregio-
nu Pro-Europa Viadrina.

Tekst i zdjęcia: Maciek Barden



9nr 9(81)/2018 wrzesień 2018

Na tropie tajemnic z SOK
Tegoroczne wakacje z Sulę-

cińskim Ośrodkiem Kultury oraz 
Biblioteką Publiczną w Sulęcinie 
dobiegły końca. Za nami wspa-
niały czas – na przełomie lipca i 
sierpnia zorganizowaliśmy dla 
dzieci w wieku 8-13 lat zajęcia 
pod hasłem Na tropie tajemnic. 
Spotykaliśmy się dwa razy w ty-
godniu, we wtorki i w czwartki, 
w godzinach 10:00-13:00, pod-
sumowanie wakacji nastąpiło 9 
sierpnia w Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury.

Pierwszego dnia zajęć, po po-
znaniu swoich imion i zapozna-
niu się uczestników, zrobiliśmy 
„notatniki poszukiwaczy tajem-
nic”, które były nam potrzebne 
na każdych zajęciach. Tam wkle-
jaliśmy nasze odznaki sprawno-
ści, które dzieci zdobywały za 
wykonane zadania.

 Zagadek pierwszego dnia za-
jęć było wiele – nasi młodzi od-
krywcy musieli się wykazać spry-
tem, logiką, spostrzegawczością 
i bystrością, aby rozwiązać zada-
nia przygotowane przez tajem-
niczego Templariusza. Wszyscy 
dzielnie sobie poradzili!

Na naszym drugim spotkaniu 
dzieci przekonały się, że ma-

larstwo również może skrywać 
wiele tajemnic, malarze mogą w 
swoich dziełach ukrywać rzeczy 
niewidoczne gołym okiem, obra-
zy są dobrym miejscem do ukry-
cia kolejnych szyfrów, a żeby być 
dobrym detektywem i obserwa-
torem potrzebne jest odpowied-
nie przygotowanie…

Podczas trzecich zajęć wy-
braliśmy się na pieszą wyciecz-
kę traktem dawnego Sulęcina. 
Wzięliśmy udział w ekscytującej 
grze terenowej, którą stworzyła 
Kraina Szlaków Turystycznych. 
Było wspaniale!

Czwarte spotkanie w ramach 
tegorocznych Akcji… to wizyta 
na Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Sulęcinie. Rzecznik praso-
wy policji – sierż. Klaudia Richter 
oprowadziła nas po (prawie!) 
całym budynku. Zwiedziliśmy 
strzelnicę, dyspozytornię, Nie-
bieski Pokój z lustrem weneckim, 
część biurową budynku, a nawet 
cele!

Kolejną wakacyjną atrakcją 
było zwiedzanie Szkółki Leśnej 
w Ostrowiu. To był bardzo cieka-
wy dzień! Po szkółce oprowadzał 

nas pan Arkadiusz Senyszyn- po-
kazał nam najważniejsze zaka-
marki, opowiedział o roślinach, 
które tam występują i o które 
każdego dnia dbają leśnicy, 
opowiedział również o tym jak 
postępować z dziką zwierzyną, 
poznaliśmy także tropy najważ-
niejszych mieszkańców lasu. Na 
zakończenie naszej przygody w 
lesie zjedliśmy pyszne, pieczone 
na ogniu kiełbaski.

Drugiego dnia sierpnia naszym 
głównym celem było odkrycie 
skarbu! Droga do niego nie była 
prosta, pogoda nie ułatwiła nam 
sprawy, ale nasi błyskotliwi po-
szukiwacze bez trudu odnaleźli 

wszystkie wskazówki, pozosta-
wione „na winnym szlaku”. Na-
sza przygoda rozpoczęła się w 
Klubie u Bulka, gdzie znaleźliśmy 
brakujący fragment mapy – to 
dzięki niemu oraz dzięki zapisa-
nej wskazówce dowiedzieliśmy 
się co nas dziś czeka. Panowie 
Marek Pakulski i Sławomir Bie-
niek zaprezentowali nam jak 
działa wykrywacz metali – sprzęt 
ten był nam dziś niezbędny, aby 
znaleźć nasz główny skarb. Po-
wędrowaliśmy aż pod Dom Jo-
annitów, a tam czekał na nas… 
„słodki skarb” Templariuszy.

Nasze przedostatnie zajęcia 
rozpoczęły się na Placu Czarniec-

>> cd. na s. 13
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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

Zawody wędkarskie o Puchar 
Proboszcza Parafii Sulęcin

21.10.2018 
niedziela 

godz. 16:00 
Sulęciński 

Ośrodek 
Kultury

ul. Moniuszki 1 
Sulęcin 

Bilety:
Sulęciński Ośrodek Kultury

W sobotę 14 lipca w 
godzinach przedpołu-
dniowych, tradycyjnie 
nad Jeziorem Ostrowskim, 
odbył się już trzeci Turniej 
Wędkarski o  Puchar Pro-
boszcza Parafii Sulęcin. 
Tegorocznym zwycięzcą 
i  zdobywcą pucharu zo-
stał Ryszard Sykuła - 7040 
pkt.  Drugie miejsce i pu-
char za największą rybę 
wywalczył Sławomir Ma-
telski - 6350 pkt. Trzecie 
miejsce zdobył Mirosław 
Andrzejczak - 4090pkt. 
Puchar dla najstarszego 
zawodnika otrzymał Ry-
szard Frączek, natomiast 
dla najmłodszego  Hubert 

Czewiuk.
  W konkursie wzięło 

udział 27 wędkarzy z kół 
PZW nr 1 i 3. Sędzią głów-
nym był Wiesław Uller. W 
tym roku ksiądz proboszcz 
Piotr Mazurek aktywnie 
uczestniczył w zawodach i 
wywalczył 14 miejsce.

Sponsorami zabawy byli:
• Lokalna Grupa Rybacka 

„Wodny Świat” prezes 
Eugeniusz Sembrato-
wicz.

• Bogumiła i Krzysztof Gu-
daczowie Sklep „Domus”

• Proboszcz Parafii świę-
tego Henryka Ks. Piotr 
Mazurek

• Koło PZW Nr 3 „Gumo-

plast”
Organizatorem zawo-

dów tradycyjnie było Koło 
PZW Nr 3 „Gumoplast”. 
Dziękujemy uczestnikom i 
sponsorom zawodów, do 
zobaczenia za rok.

Prezes Koła PZW N3 
„Gumoplast”

Czesława Anna Demko.

W dniu 15 września na jeziorze Chmielo-
wym w Barlinku odbyła się IV tura GP Okrę-
gu Gorzowskiego kadetów i juniorów U20 
i junior U25. Z Koła PZW nr 1 Sulęcin starto-
wało 6 zawodników. W kategorii junior U20 
zwyciężył Sobczak Maksymilian, 7 miejsce 
zajął Czewiuk Hubert. W kategorii kadet U15 
Kartawik Jakub miejsce 1 sektorowe, Pulka 
Wojtek miejsce 1 sektorowe, Matelski Do-
minik miejsce 3 sektorowe i Sobczak Dawid 
miejsce 7 sektorowe. Zwycięzcami Spławiko-
wego Cyklu GP Okręgu juniorów i kadetów 
zostali: junior U20 Sobczak Maksymilian 
oraz kadet U15 - Kartawik Jakub. Pozostałe 
miejsca U15 – Pulka Wojtek 6 miejsce, Matel-
ski Dominik 11 miejsce. U20 Czewiuk Hubert 
6 miejsce. Ogromne gratulacje dla chłopców! 
To jak dotąd najlepsze wyniki młodych sulę-
cińskich wędkarzy!

Młodzi moczykije 
w czołówce Okręgu

Sobczak Maksymilian Kartawik Jakub
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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

RYBY MAJĄ GŁOS

Na zaproszenie niemieckie-
go koła okręgowego (Kreisan-
glerverband Fürstenwalde /
Stadt e.V.), dwie grupy mło-
dych wędkarzy wraz z opieku-
nami 8 września wzięły udział 
w VIII zawodach wędkarskich 
dla dzieci i młodzieży. Zawo-
dy odbyły się na Kanale Odra 
-Szprewa w miejscowości 
Braunsdorf. Sześćdziesięcioro 
uczestników rywalizowało w 
trzech grupach wiekowych: do 
11 lat, od 12 do 15 lat i najstar-
sza grupa od 16 do 18 lat.  

Grupę wiekową do 11 lat re-
prezentowali: 

Koło PZW Nr 1 Sulęcin: Paweł 
Cichała i Szymon Czewiuk. 

Koło PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin: 
Maja Klimczak,, Alan Stefański, 
Gabriel Pelczarski, Piotr Marci-
niak

Grupę wiekową od 12 do 15 
lat reprezentowali: 

Koło PZW Nr 1 Sulęcin: Jakub 
Kartawik, Marcin Hauza, Woj-
ciech Pulka

Koło PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin: 
Monika Barłoga, Adrian Orki-

Rywalizowali w trudnych warunkach

szewski, Bartosz Barłoga, Ma-
teusz Dziedzic

Krótko po przyjeździe do 
Braunsdorf i zameldowaniu 
zawodników, wszyscy uczest-
nicy wzięli udział w konkursie 
rzutu gumowca na odległość 
oraz Castingu. Trzeba przy-

znać, że nasza młodzież do 
konkursów podeszła profesjo-
nalnie co miało wpływ na koń-
cowe wyniki.

O godz. 08:45 wszystkich 
młodych miłośników węd-
karstwa oraz opiekunów ser-
decznie przywitał wiceprezes 

koła ds. sportu (KAV Fürsten-
walde /Stadt e.V.) Andy  Güt-
schow, który również zapoznał 
wszystkich z regulaminem 
zawodów. Po losowaniu sta-
nowisk zawodnicy zajęli wy-
znaczone miejsca. Sportową 
rywalizację dzieci rozpoczęły o 

godz. 10:00, a zakończyły węd-
kowanie o godz. 12:30. Młodzi 
moczykije swoje wędkarskie 
umiejętności musieli zapre-
zentować w bardzo ciężkich 
warunkach – płynąca po kana-
le rzęsa wodna bardzo utrud-
niała wędkowanie. W trakcie 
oczekiwania na końcowe wy-
niki dzieci mogły zobaczyć po-
kazy wędkowania zestawem 
skróconym(tyczką) i wędko-
wanie feederem.  

Na zakończenie VIII zawo-
dów wędkarskich dla dzieci i 
młodzieży, zostały ogłoszone 
końcowe wyniki. Pamiątkowe 
dyplomy i puchary dla zwy-
cięzców wręczyły Astrid Beck 
i Michelle Gütschow reprezen-
tantki kadry narodowej Nie-
miec (Ladies – Team Germany).
Każdy uczestnik biorący udział 
w zawodach wędkarskich i 
konkursach otrzymał nagrodę.

BK
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Echa Lubuskich Kniei

Kontynuując rozpoczęty w poprzednich 
numerach Przekroju Lokalnego temat po-
sugiwania się językiem łowieckim, w tym 
numerze przedstawiamy słownictwo na 
literę H, I, J i K
H
Haki - poroże kozicy
Huczka - okres godowy u dzików
I
Igły - rogowe igiełki u leśnych kuraków 
wyrastające po bokach palców, zanikają-
ce po tokach
J
Jasła - drabina na którą kładzie się karmę 
dla zwierzyny płowej
Jaźwiec - borsuk
Jucha - krew niedźwiedzia
K
Kaban - duży dzik
Kaptur - nakrycie głowy ptaka łowczego
Karmisko - miejsce stałego dokarmiania 
zwierzyny
Kęsy - zęby u drapieżników
Kiść - zakończenie ogona żubra
Kita - ogon lisa
Klapak - nielotna młoda lub nielotna doj-
rzała kaczka w okresie zmiany upierzenia
Klapanie - pierwsza z czterech części pie-
śni tokowej głuszca
Klaskanie, korkowanie - trzecia zwrotka 
pieśni głuszca
Klępa - samica łosia, łosza
Kniazienie - odgłos wydawany przez wy-
straszonego zająca
Kniejówka - broń myśliwska o dwóch 
lufach kulowej i śrutowej
Kocica - samica zająca
Kocięta - młode zająca
Komora - klatka piersiowa u zwierzyny
Korona - zwieńczenie poroża jelenia w 
formie minimum trzech odnóg

Posługiwanie się językiem łowieckim (cz.5)
Kot - samiec zająca
Kotlina - zagłębienie wygrzebane w zie-
mi, legowisko zająca
Koza - samica sarny
Kozioł - samiec sarny
Kraczka - inaczej pastorał, przenośna 
podpórka do broni

Krykucha - dzika kaczka wyhodowana 
w niewoli, wykorzystywana do wabienia 
kaczorów na wiosennych polowaniach w 
okresie godów
Kucharka - pierwsza kaczka przybywają-
ca na zloty
Kulka - haczyk służący do patroszenia 

ptactwa
Kulkowanie - patroszenie tuszki ptaka za 
pomocą kulki
Kwadruplet - oddane cztery celne nastę-
pujące po sobie strzały
Kwiat - ogon zwierzyny płowej i borsuka
Kwiatek - biała sierść na końcu ogona lisa

Tradycja i zwyczaje łowieckie

95 755 01 23

W 1968 roku kilkuosobowa grupa mło-
dych sympatyków piłki nożnej z Trzemesz-
na Lubuskiego wspólnie z Franciszkiem 
Poznańskim postanowiła zawiązać dru-
żynę piłkarską i Ludowy Klub Sportowy. 
Po kilku latach drużyna przyjęła nazwę 
ZNICZ.

Od tamtego wydarzenia minęło pięć-
dziesiąt lat i 18 sierpnia na stadionie Klubu 

50-lecie KS Znicz z Trzemeszna Lubuskiego
Sportowego Znicz w Trzemesznie Lubu-
skim, odbyły się uroczyste obchody 50-le-
cia klubu.

Na naproszenie organizatora jubileuszu 
sołtysa Trzemeszna Lubuskiego Jerzego 
Kozy odpowiedzieli swoją obecnością dy-
rektor Biura OZPN w Gorzowie Wielkopol-
skim Alfred Nowosadzki, burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza 

Iwona Walczak, dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sulęcinie Andrzej Żele-
chowski oraz dyrektor Domu Pomocy w 
Tursku Alina Konopko-Żelechowska.

W uroczystości uczestniczyli pomysło-
dawcy i twórcy klubu oraz mieszkańcy 
sołectwa.

Z okazji 50-lecia KS Znicz, Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. 

przyznał zasłużonym działaczom sportu 
srebrne i złote odznaki honorowe, od-
znaki za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego 
oraz ryngrafy indywidualne i instytucjom 
wspierającym klub.

Minutą ciszy uczczono pamięć piłkarzy, 
prezesów, działaczy oraz osób zasłużo-
nych, które swoją aktywnością na rzecz 
klubu przyczyniły się do jego rozwoju.

Z okazji Jubileuszu rozegrany został 
mecz towarzyski pomiędzy oldboyami KS 
Pogoń Świebodzin i KS Znicz Trzemeszno 
Lubuskie.                                  (Maciek Barden) 
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Festyn w Tursku
SULĘCIN / TURSK

Z inicjatywy Rady Sołeckiej i sołtysa 
Stanisława Gurgacza 18 sierpnia na placu 
rekreacyjnym w Tursku odbył się festyn 
wiejski połączony z konsultacjami spo-
łecznymi zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Sulęcin.

W trakcie imprezy organizatorzy prze-
prowadzili konkursy gry i zabawy, w któ-
rych wzięły udział miejscowe dzieci, a oso-
by dorosłe w konkursie karaoke.

Rada Sołecka i mieszkańcy przy współ-
pracy i pomocy z DPS w Tursku przygoto-
wali na biesiadę sałatki, własne wypieki, 
herbatę, kawę, bigos oraz pieczenie kieł-
basek i swojskiej kaszanki. 

W przygotowaniu imprezy pomagali 
między innymi: Mirosław Matyjaszczyk, 
Bartłomiej Kempski, Łukasz Gurgacz, 
Dariusz Sypniewski, Renata Gurgacz, a 
oprawę muzyczną zapewnił Dawid Fuks.

Maciek Barden

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

kiego – tym razem dzień rozpoczęliśmy 
od spektaklu teatralnego – odwiedzili 
nas goście aż z Krakowa! Za wizytę dzię-
kujemy Art-Re – Studio małych form te-
atralnych, scenografii i reżyserii. Spektakl 
pod tytułem „Bazyliszek” dostępny był dla 
każdego, zarówno małego, jak i dużego 
mieszkańca Gminy Sulęcin!

Tuż po plenerowym spektaklu na na-
szych młodych odkrywców czekały za-
jęcia archeologiczne. Naszym głównym 
zadaniem było wykopanie szczątek kro-
kodyla. Praca archeologa przypadła każ-
demu do gustu.

9 sierpnia odbyły się ostatnie zajęcia w 
ramach tegorocznych Akcji… Tego dnia 
obejrzeliśmy zdjęcia i film – dokumenta-
cję wspólnie spędzonego czasu, pojedli-
śmy trochę smakołyków i graliśmy w to, 
na co tylko mieliśmy ochotę. To był wspa-
niały czas.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za 
piękny uśmiech, zaangażowanie i waszą 

Na tropie tajemnic z SOK
<< cd. ze s. 9 obecność na tegorocznych Akcjach na wa-

kacje – świetnie się wspólnie bawiliśmy, a 
poza tym wiele nauczyliśmy i odkryliśmy  
największe tajemnice naszego miasta. Do 
zobaczenia za rok, na kolejnych zajęciach!

Źródło: SOK Sulęcin
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Na sygnale

Płytę nagrobną 
ukradł z cmentarza... 
kamieniarz!
W połowie lipca rodzina zmar-
łego przed kilkoma miesiącami 
mężczyzny, udała się na jego 
grób. Po przybyciu na miejsce, 
nie mogli oni uwierzyć własnym 

oczom. Nowa, granitowa płyta 
nagrobna zniknęła. Pozosta-
ła jedynie uszkodzona głowica 
nagrobka. Zrozpaczona rodzina 
zgłosiła sprawę na Policję. Do 
działania ruszyli sulęcińscy kry-
minalni. W wyniku pracy opera-
cyjno–rozpoznawczej dotarli oni 
do jednego z mężczyzn, którego 
podejrzewali o dokonanie kra-
dzieży, jak się okazało słusznie. 
33–latek prowadził zakład ka-
mieniarski. W ostatnim czasie 
otrzymał zamówienie na niety-

powy nagrobek, którego realiza-
cji się podjął. Jednak materiał do 
wykonania zamówienia pozyskał 
w niestandardowy sposób. Jaki? 
Wspólnie ze sowim pracowni-
kiem udali się na obchód po 
cmentarzach na terenie powiatu 
sulęcińskiego. Na jednym z nich 
znaleźli płytę, która idealnie od-
powiadała wymaganiom klienta. 
Pod osłoną nocy, wrócili na ne-
kropolię i zdemontowali płytę 
nagrobną. Mężczyzna oczyścił 
nagrobek, a po kilku dniach za-
montował jako nowy, wykonany 
na zamówienie w innym miejscu 
pochówku. Drugi z mężczyzn po 
dokonaniu kradzieży ukrywał 
się przed Policją. Sulęcińscy kry-

minalni dołożyli 
wszelkich starań, 
aby ustalić gdzie 
może on prze-
bywać. Podjęte 
działania dopro-
wadziły do zatrzy-
mania 42–latka. 
Mężczyźni przy-
znali się do stawia-
nych im zarzutów. 
Płyta wróciła do 
właścicieli. Sprawcy odpowie-
dzą za ograbienie miejsca spo-
czynku zmarłego, za które grozi 
kara pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8. Z uwagi na 
kryminalną przeszłość obu po-
dejrzanych, wyrok może zapaść 

Zawodnicy Sulęcińskiego 
Stowarzyszenia Badmintona 
nie próżnowali w te waka-
cje. Przez cały czas wolny od 
szkoły odbywały treningi. W 
pierwszych dwóch  tygodniach 
sierpnia trwała półkolonia, or-
ganizowana wspólnie ze  Szko-
łą   Podstawową im. Polskich 
Olimpijczyków oraz   „Bosko”, 
podczas której odbywały się 
codzienne treningi. Na zakoń-
czenie wakacji odbył się obóz 
sportowy w Gdyni, który trwał 
7 dni, nie zabrakło na nim po-
rannych i popołudniowych tre-
ningów, zabawy, integracji oraz 
nowych znajomości.

Na temat obozu wypowie-
dzieli się sami jego uczestnicy: 

Natalia Cz.: Było mega fajnie, 
młodszym też się podobało. Byli-
śmy podzieleni na grupy (młodsi 
i starsi). Młodsi mieli wszystko od 

Nie próżnowali w wakacje

w tzw. recydywie. To zdarzenie 
pokazuje, że dla niektórych ludzi 
nie ma świętości. Liczy się tylko 
zysk, nieważne czyim kosztem. 

Źródło: 
www.lubuska.policja.gov.pl

podstaw a my rożnego rodzaju 
schematy. Treningi były 2 razy 
dziennie, tylko w jeden dzień je-
chaliśmy na wycieczkę do Gdań-

ska na cały dzień i wtedy nie było 
treningów. Dzień przed wyjaz-
dem pojechaliśmy zwiedzić Gdy-
nię po ostatnim treningu. Nie-

które treningi były tez w formie 
różnych zabaw. 

Jakub G.: Była grupa 20 osób 
w tym 2 kadrowiczów Polski 

jeden w dorosłej a drugi w mło-
dzieżowej. Treningi były rano 
i wieczorem po 2 godziny cały 
czas schematy można było się 
zajechać ale to w sumie dobrze. 
Ostatnie 2 treningi to były gry na 
zasadzie że losowaliśmy karty i 
kto miał takie same to grało się 
razem. Nieraz były wycieczki by-
liśmy na Westerplatte i w Gdań-
sku zwiedziliśmy port i statki i 
atmosfera fajna i to tyle.

Marcin M.: Zgadzam się było 
mega fajnie. Treningi dwa razy 
dziennie były naprawdę wyczer-
pujące, ale dobrze się bawiliśmy.

Bardzo dziękujemy firmie 
Maszoński Logistic za wsparcie 
oraz panu Henrykowi Gór-
skiemu i Damianowi Choj-
nackiemu za opiekę.

SSB
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Złote gody par małżeńskich

DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

LEWICKI 
Patryk
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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

Przedstawiciele władz 
miasta oraz Rady Miejskiej 
wręczyli dziesięcioro mał-
żeństwom medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznane przez prezydenta 
RP. 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia 
pożycia medale otrzymali:

Genowefa i Grzegorz Bur-
czakowie, Maria i Ludwik 
Dancewiczowie, Zuzanna 

i Kazimierz Dziedzicowie, 
Zofia i Stanisław Dziedzi-
cowie, Zofia i Józef Kałużni, 
Krystyna i Marian Maślan-
kowie, Stanisława i Julian 
Popławscy, Janina i Franci-
szek Zalewscy, wszyscy z Su-
lęcina oraz Anna i Sebastian 
Rosłanowscy z Żubrowa i 
Maria i Eugeniusz Skarbie-
żowie z Trzemeszna Lubu-
skiego.

Jubilaci otrzymali również 
wiązanki kwiatów, upominki, 
okolicznościowe laurki i dy-
plomy oraz mini albumy z ar-
chiwalnymi i jubileuszowymi 
fotografiami oraz 

Uroczystość zakończył 
wspólny obiad oraz spotka-
nie przy kawie i muzyce.

Maciek Barden



  
16 nr 9(81)/2018 wrzesień 2018

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

WRZESIEŃ
17.09-23.09 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy  
ul. Witosa 1 
24.09-30.09 - EURO APTEKA przy  
ul. Poznańskiej 4

PAŹDZIERNIK
1.10-7.10 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
8.10-14.10 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
15.10-21.10 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

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:

Turniej plażowej piłki siatkowej o puchar burmistrza
SULĘCIN 

OgłOszenia DrObne

ODSZKODOWANIA tel. 783743841

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych 
i elektrycznych już od 6 zł. 

Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania 
opierzeń budynków oraz osobno dogina-

nia blachy opierzeniowej. 
Wypożyczanie miernika grubości 

lakieru,  miernika ciśnienia oleju oraz 
kompresji.

Kozia Zagroda Grochowo 
kontakt Tomasz tel. 531 800 714

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

Przy Orliku Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków 
w Sulęcinie 18 sierpnia odbył 
się kolejny Turniej Plażowej 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmi-
strza Sulęcina.

Do turnieju przystąpiło sześć 
drużyn kobiet i trzy drużyny 
mężczyzn.

W kwalifikacji ogólnej w kate-
gorii kobiet poszczególne miej-
sca zajęły:
I miejsce Kamila Dembna i Pau-
la Robak z Sulęcina,
II miejsce Małgorzata Góra i Pa-
trycja Sobecka z Sulęcina,
III miejsce Karolina Lenc i Urszu-
la Tymczyn z Ośna Lubuskiego,
IV miejsce Hanna Łukowska i 
Karolina Olejniczak z Sulęcina,
V miejsce Katarzyna Ściak i Ka-

rolina Finkowska – duet z Sulę-
cina i Ośna Lubuskiego,
VI miejsce Monika Konopko i 
Justyna Kostka z Sulęcina.
W kategorii mężczyzn poszcze-
gólne miejsca zajęli:
I miejsce Dzierżyński Jakub i 
Dzierżyński Bartosz,
II miejsce Jurant Bogdan i Bar-
tosz Stefanowicz,
III miejsce Maksymilian Obrzud 
i Kacper Witek.
Puchary i medale wszystkim 
zawodnikom wręczył Burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart.
Turniej sędziowali: Edward 
Zwierzchowski i Stanisław Łu-
ksa. 

Tekst i foto. Maciek Barden 
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