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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

W numerze:

95 755 39 15

>> cd. na s. 4

STR. 16

Las jest moim 
życiem...
Rozmowa z Witoldem 
Wasylkowem - nadleśni-
czym Nadleśnictwa Sulę-
cin

strzyżenie 
TRAWNIKÓW

693 903 681
www.progress24.eu

przycinanie 
ŻYWOPŁOTÓW
(możliwość abonamentu)

XXIII Międzynarodowy 
Zjazd Cyklistów za nami

STR. 13

ROZMOWA PRZEKROJUAPTEKA PRZYJAZNA PACJENTOM

SULĘCIN / TURSK

Odbył się 16-17 września, uro-
czyste otwarcie przez burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta na-
stąpiło na pl. Stefana Czarniec-
kiego. Wśród wielu znamienitych 
gości pojawił się w stroju wy-
czynowego rowerzysty poseł na 
Sejm RP Tomasz Kucharski oraz 
burmistrz zaprzyjaźnionego mia-
sta Friedland Thomas Hähle. Ko-
mandorem zjazdu i jednocześnie 
spikerem i starterem kolejnych 
grup był Zdzisław Kędziora.

Trasy były odpowiednio za-
bezpieczone przez służby po-
rządkowe (policja, żandarmeria 
wojskowa i strażacy). Pierwsi, ok. 
30 rowerzystów, ruszyli zgłoszeni 
do wyścigu na dystansie 27 km. 
Potem kolejne grupy turystycz-
ne ruszały na wyznaczone szlaki 
rowerowe. Większość zespołów 
spotkało się w wyznaczonym 

punkcie (Uroczysko Lubniew-
sko), gdzie rozegrano turniej 
sprawnościowy o Puchar Burmi-
strza i odbył się piknik rekreacyj-
no-turystyczny. Tamże również 

przeprowadzono trudne tech-
nicznie zawody w podjeżdżaniu 
– Uphill. 

Osobno wystartowały przed-
szkolaki, pilotowane wyzna-
czonymi ulicami miasta przez 

Echa Lubuskich Kniei
Nowa rubryka Przekroju
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

5 października przez nasz re-
gion przetoczył się orkan Ksa-
wery. Wiatr wiał nawet z pręd-
kością do 140 km/h. W wielu 
miejscowościach poczynił duże 
szkody. Niestety, była też ofiara 
śmiertelna – 67-letni mężczy-
zna z Ośna Lubuskiego spadł z 
dachu. Ćwierć miliona osób po-
zostawało bez prądu. Miałem 
okazję w tym czasie jechać sa-
mochodem i jak wielu kierow-
ców utknąłem w korku przed 
zwalonymi na drodze drzewa-
mi. Zanim przyjechała straż 
pożarna z okolicznych domów 
przyszło kilku mężczyzn z pi-
larkami spalinowymi i torowali 
drogę. To budujące widzieć w 
takich okolicznościach tak duże 
pokłady ludzkiej dobroci. Swo-
ją drogą wszystkim strażakom 
(zarówno zawodowym jak i 
ochotnikom) należą się podzię-
kowania, bo roboty mieli przez 
te kilka dni mnóstwo.

Dróg wyremontowanych  
w naszym kraju coraz więcej. Na-
wet do małych „pipidówek” jeź-
dzi się teraz jak po stole. Dener-
wują mniej jednak niedoróbki, 
które nie wiedzieć po co zosta-
ją na długo lub nawet na stałe 
po gruntownych remontach.  
W Małuszowie (gmina Sulę-
cin) na drodze wojewódzkiej 
nr. 138 na środku wsi od roku 
znajduje się jakaś niedokoń-
czona studzienka. Przed stu-
dzienką oczywiście pachołek, 
przez który dwa auta nie wy-
miną się swobodnie. Niedaw-
no oddana do użytku została 
droga powiatowa z Grabowa 
do Walewic (powiat sulęciński). 
Pomijam już to, że na zdecy-
dowanej większości odcinka 
jezdnia ma 4 metry szerokości 

i żeby wyminęły się dwa auta 
jedno musi zjechać na miękkie 
pobocze. Cały szkopuł w tym, 
że pobocza nie ma. Już od kil-
ku miesięcy auta zjeżdżając  
z drogi załamują krawędzie dro-
gi, bo pobocze nadal nie jest 
utwardzone. Biorąc pod uwagę 
ile jeździ tamtędy samochodów 
z leśnym urobkiem za chwilę 
droga znowu będzie do remon-
tu. Jak się coś zaczyna, to trzeba 
to doprowadzić do końca. De-
nerwuje mnie taki brak profe-
sjonalizmu…

Niedawno z moją trzyletnią 
córką trafiłem na izbę przyjęć 
sulęcińskiej lecznicy. Powodem 
było bolące ucho. Dyżurująca 
pediatra nie mogła za wiele po-
wiedzieć, bo… nie było wzier-
nika (otoskop) do ucha – ani 
na SORze ani na oddziale. Do-
staliśmy skierowanie „pilne” do 
laryngologa. W piątek niestety 
laryngolog nie przyjmował (by-
liśmy w czwartek wieczorem)  
i albo czekać z bolącym uchem 

do poniedziałku, albo Gorzów. 
To już drugi taki przypadek. 
Gdy kiedyś córka leżała na od-
dziale pediatrycznym w SPZOS 
Sulęcin, dyżurujący pediatra  
z Międzyrzecza musiał się nie-
źle nagimnastykować, żeby 
pożyczyć wziernik z gabinetu 
laryngologicznego. Spojrzał  
i wiedział od razu, czy coś jest 
na rzeczy. 

Apel do pani dyrektor szpita-
la – jeżeli trzeba, redakcja zor-
ganizuje pieniądze na zakup 
otoskopu na oddział pedia-
tryczny lecznicy w Sulęcinie.

minął miesiąc

Zatrudnię na stanowisku 
pracownik ochrony, umowa 

o pracę w Słubicach oraz 
Sulęcinie, mile widziane 

orzeczenie tel. 512 252 866

Do wynajęcia sala na im-
prezy - urodziny itp. Do 50 
osób (możliwość noclegu). 

Sprzedam działkę budowlaną 
(11 arów) w Sulęcinie przy ul. 
Okopowej. Cena 65 tys. zł do 

negocjacji.
Tel. 608 275 272

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:
dom Sulęcin
mieszkanie – Pl. Mickiewicza
dom Torzym
gospodarstwo Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
dom nad jeziorem Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
dom Bobrówko
działka w Miechowie
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
3 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy ul. 
Kupiecka 4
kompleks handlowy w 
Sulęcinie

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

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

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

10 ton - 200 zł + transport
Tel. 608 275 272

Zatrudnię lub przyjmę na 
staż w zakładzie fryzjerskim. 

Tel. 724 191 394

Usługi koparko - ładowarki.
Tel. 608 275 272

Mechanika kosiarek  
i pilarek zatrudnię. Praca  

w Sulęcinie. Tel. 603 767 174

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Chwała samorządom za nowe drogi, ale zaczynając jakąś inwestycję 
wypadałoby ją dokończyć... (szczegóły w felietonie powyżej).

Dobrych ludzi nie brakuje
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

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

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

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

Kolejna edycja konkursu „Firma Roku”
POWIAT SULĘCIŃSKI

Organizatorami konkursu 
Firma Roku są Związek Praco-
dawców „Przedsiębiorczość” i 
Starostwo Powiatowe w Sulęci-
nie. Kluczowymi partnerami są: 
gazeta Przekrój Lokalny i Bank 
Zachodni WBK.

Głównym celem Konkursu jest 
wyłonienie najbardziej dyna-
micznego i przyjaznego pracow-
nikom oraz społeczności lokalnej 
przedsiębiorstwa działającego 
na terenie powiatu sulęcińskie-
go. 

Do rywalizacji będą mogli 
przystąpić wszyscy przedsiębior-
cy prowadzący działalność co 
najmniej od 1 stycznia 2015 r. Re-
gulamin i formularz konkursowy 
można pobrać na stronie www.
przekrojlokalny.pl lub otrzymać 
mailem po zgłoszeniu do Mar-

cina Tołoczko (zpprzedsiebior-
czosc@gmail.com), pełnomocni-
ka organizatora. 

Wypełnione formularze kon-
kursowe firmy mogą dostarczać 
papierowo do siedziby Biura 
Związku przy ul. Emilii Plater 4 
w Sulęcinie lub przesyłać skan 
mailem na adres:  zpprzedsie-
biorczosc@gmail.com. Formu-
larze należy dostarczyć do 31 
października. Oficjalnie rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi 6 li-
stopada podczas uroczystej gali 
połączonej z Konferencją Praco-
dawców. 

Zwycięska firma otrzyma Zło-
tą Statuetkę oraz możliwość za-
siadania w kapitule konkursu w 
kolejnej edycji. Będzie też mo-
gła używać tytułu Firma Roku w 
swoich materiałach promocyj-

Ruszyła II edycja konkursu „Firma Roku” powiatu sulęcińskiego. By wziąć udział w 
konkursie należy do 31 października złożyć wypełniony formularz. Przyznanie tytułu 
„Firma Roku” nastąpi podczas uroczystej gali połączonej z Konferencją Pracodaw-
ców, która odbędzie się 6 listopada w ośrodku Kormoran w Sulęcinie.

nych. Jedną z głównych nagród 
w konkursie jest kampania rekla-
mowa w Przekroju Lokalnym o 
wartości 1000 zł. 

Adam Piotrowski

Nasze kresy
SULĘCIN 

Stowarzyszenie Kresowian im. 
Jana Pawła II w Sulęcinie oraz 
Sulęciński Ośrodek Kultury za-
praszają na spotkanie pod tytu-
łem Kresy w piosence, wierszu i 

wspomnieniach…, które odbę-
dzie się 25 października o godzi-
nie 17:00 w Sali Konferencyjnej 
SOK.

W programie wydarzenia: nie-
zwykły koncert lokalnego chó-
ru Biały Orzeł, recytacja wierszy 
oraz powrót do wspomnień Kre-
sowian.

Wstęp bezpłatny.                    (Red.)

Festiwal Podróżniczy „Tam i z Powrotem, 
czyli Podróże Małe i Duże”

SULĘCIN 

Sulęciński Ośrodek Kultury 
oraz Biblioteka Publiczna w Su-
lęcinie serdecznie zapraszają na 
drugą edycję festiwalu podróż-
niczego.

„Tam i z Powrotem, czyli Podró-
że Małe i Duże” to szereg wyda-
rzeń, które odbędą się w dniu 20 
października (piątek).

W programie szereg atrakcji:
- inspirujące spotkania i rozmo-

wy z podróżnikami - odwiedzą 
nas między innymi: Sebastian 
Hennig, Mateusz Matuszewski 

– stand up.
- świetny koncert – Muzyka 

Gór.
- zajęcia dla najmłodszych 

mieszkańców Sulęcina
- rozstrzygnięcie konkursu pla-

stycznego, wystawa prac pod 
hasłem „PODRÓŻ MOICH MA-
RZEŃ”, wystawa nagrodzonych 
fotografii w Klubie u Bulka.

Zajęcia w bibliotece - bezpłat-
ne; Stand up, wystawa, koncert: 
wstęp: 20zł

Szczegóły www.soksulecin.pl

http://www.przekrojlokalny.pl
http://www.przekrojlokalny.pl
mailto:zpprzedsiebiorczosc@gmail.com
mailto:zpprzedsiebiorczosc@gmail.com
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sympatycznych policjantów z 
drogówki na rowerach. Dzieciom 
towarzyszyli rodzice, opieku-
nowie. Gorące oklaski aplauzu 
przechodniów dodawały naj-
młodszym animuszu.  Ich trasa 
kończyła w miejscach rodzin-
nych pikników, gdzie zarówno 
dla maluchów jak i rodziców nie 
brakowało atrakcji. 

Rowerzyści zjechali się do 
Sulęcina z różnych stron woje-
wództwa, także z woj. zachod-
niopomorskiego, Wielkopolski 
czy Dolnego Śląska, jak również 
z Niemiec. Były widoczne rowery, 
tzw. full wypas jak i standardowe 
do uprawiania turystyki, miejskie, 
trójkołowe dzieci czy przyczepki 
rowerowe dla najmłodszych.

Po sobotnich zmaganiach, wie-
czorem w Klubie u Bulka odbyło 
się otwarte spotkanie dla chęt-
nych obejrzenia multimedialne-
go reportażu dnia. Potem tra-
dycyjnie tańce i swawole zwane 
kulturalnie integracją.

W niedzielę, po śniadaniu, wy-
jazd zorganizowanych grup na 
wybrane trasy rowerowe a na-
stępnie sprawnościowe zawody 
dla uczniów wszystkich szkół 
w mieście na płycie miejskie-
go stadionu. Uroczyste zakoń-
czenie zjazdu odbyło się w sali 
widowiskowej SOK. Puchary i 
nagrody zostały wręczone zwy-
cięzcom Wyścigu Szosowego i 
Wyścigu Uphill. Nagrody otrzy-
mali również zwycięzcy turnie-
jów sprawnościowych. Sporo 
emocji wzbudziło losowanie na-
gród rzeczowych, w tym nagrody 
głównej. 

Impreza była staranie przygo-
towana, czytelne dwujęzyczne 
plansze jak i foldery informacyj-
ne spełniły zadanie. Dobre na-
głośnienie, oznakowane trasy w 
mieście w pełni zabezpieczone. 

<< cd. ze s. 1
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Piloci poszczególnych grup przy-
gotowani. Mieszkańcy uprze-
dzeni i przeproszeni wcześniej 
za utrudnienia w ruchu. Można 
odtrąbić sukces. I słusznie, bo lo-
gistycznie była to trudna impreza 
o randze międzynarodowej. 

Jeżeli czegoś zabrakło, to bez 
wątpienia konkretnej informacji 
dla mediów, bo za „Chiny Ludo-
we” (kiedyś takie określenie funk-
cjonowało w obiegu) nie byłem w 
stanie dowiedzieć się ilu zawod-
ników wyruszyło na trasy. Brak 
profesjonalnego przygotowania 
materiałów dla dziennikarzy jest 
swego rodzaju… Do chwili obec-
nej informacje odnośnie wspa-
nialej rowerowej imprezy na 
stronach oficjalnych miasta też 
są skąpe… Ilu było rowerzystów 

na XXIII Międzynarodowym Zjeź-
dzie Cyklistów? – Dużo!

Tekst: Lech M., foto. Lech M, AP.

Ja pomagam, ty pomagasz 
– my pomagamy!

SULĘCIN 

To, że uczniowie Zespołu Szkół 
Licealnych i Zawodowych w 
Sulęcinie są wrażliwi na potrze-
by tych, którym los nie sprzyja 
wiadomo nie od dziś. Zawsze 
włączają się aktywnie w różne 
akcje charytatywne, reagując na 
apele organizacji szukających 
pomocy i zaangażowania wśród 
wolontariuszy. W naszej szkole 
funkcjonuje grupa wolontariatu 
„Pomocna dłoń”, dlatego Ogól-
nopolska Zbiórka Żywności w 
29-30.09.2017 r. organizowana 
przez Bank Żywności ph. „Zmień 
dietę Sebastiana i innych potrze-
bujących dzieci”, musiała być 
z naszym udziałem. W ostatni 
weekend września uczniowie 
– wolontariusze  naszej szkoły: 

Monika Urbaniak, Jakub Gan-
carz, Marcel Płonka, Patrycja 
Taraszkiewicz, Norbert Jan-
kowski, Kewin Mazur, Natalia 
Błaszczyk, Jakub Sarbicki, Kin-
ga Winter, Gabriela Sochacka 
kwestowali w supermarketach 
na terenie Sulęcina. 

Jak ważne jest dzielenie się po-
siłkiem każdy o tym dobrze wie, 
a dzięki temu, że grupa uczniów 
wykazała się dobrą wolą, aby 
poświęcić swój wolny czas w 
szczytnej sprawie dowiodło, iż 
młodzież też potrafi być ofiarna i 
pomocna. Jesteśmy z tego dum-
ni, że nie przechodzimy obojęt-
nie obok tak ważnych dla życia 
spraw.

Monika Urbaniak I b SB
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(wjazd do Sulęcina) DUŻY W
YBÓR OPON!!!

MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

Dzień Niemiecki w SOSW
SULĘCIN 

3 października uczniowie i na-
uczyciele SOSW obchodzili naj-
ważniejsze święto państwowe 
naszych sąsiadów zza Odry, któ-
rym jest Dzień Zjednoczenia 
Niemiec. Uroczystość ta miała 
na celu przybliżanie szerokiego 
spektrum wiedzy o Republice 
Federalnej Niemiec z zakresu 
historii, kultury i tradycji nie-
mieckiej. Na lekcjach języka 
niemieckiego poprzedzających 
tę uroczystość odbyły się licz-
ne konkursy i gry edukacyjne z 
wiedzy o RFN. Uczniowie mogli 
w ten sposób poznać bliżej ten  
kraj i podzielić się swoimi wra-
żeniami z ich pobytu w Niem-
czech. Nawiązaliśmy współpracę 
ze szkołą w Eisenhuttenstadt i 
chcielibyśmy ją rozwijać. Dzień 
Niemiecki w naszej szkole jest 
najlepszym tego dowodem. Za-
daniem dla wszystkich było uho-
norowanie dnia akcentami nie-
mieckimi. Były dekoracje, stroje, 
nawet barwy narodowe Niemiec 
na twarzach uczestników. Pro-
wadząca przywdziała tradycyjny 
kobiecy strój, w którym Niemki 
występują na uroczystościach w 
swoim kraju.
Kulminacyjnym punktem obcho-
dów było zaproszenie wszystkich 
przez panią dyrektor Danutę 
Malinowską na wspólne śniada-
nie do stołówki szkolnej. To miej-
sce na czas uroczystości, dzięki 
pani Monice Stegeman i sporej 
grupie aktywnych uczniów i na-
uczycieli, przemieniło się w ko-
lorową niemiecką Imbißstube, 
czyli bufet. Można tu było zjeść 
tradycyjną niemiecką sałatkę 
ziemniaczaną z parówkami, wy-
pić herbatę miętowo-ziołową i 
skosztować Apfelstrudel, czyli 

przepyszną struclę jabłkową. 
Wszystko to przygotowały panie 
kucharki z Ośrodka. Szarlotkę 
również upiekli uczniowie Szko-
ły Przysposabiającej do Pracy 
pod kierunkiem pani Anny Suli-
kowskiej i pani Ewy Szczepań-
skiej. Podczas degustowania 
smacznych dań - typowych przy 
masowych imprezach w Niem-
czech, był też czas na rozmowy 
i rozstrzygnięcie konkursu na 
najlepsze przebranie w kategorii 
uczniowie i nauczyciele. 

Dzień Niemiecki dla uczniów 
to jedna z atrakcyjnych form na 
zdobycie wiedzy o naszych naj-
bliższych sąsiadach, poznania 
ich kultury i tradycji, również do-
skonała motywacja do pracy nad 
językiem niemieckim. Imprezę 
wpisujemy do naszego kalenda-
rza i będziemy ją organizować 
corocznie.

Organizator imprezy 
Regina Kucharska

nauczycielka jęz. niemieckiego w 
SOSW

Awans zawodowy Anny Wilk
SULĘCIN 

„Ślubuję rzetelnie pełnić swą 
powinność nauczyciela wycho-
wawcy i opiekuna młodzieży, 
dążąc do pełni rozwoju osobo-
wości ucznia i własnej, kształcić 
i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszano-
wania Konstytucji Rzeczpospoli-
tej Polskiej”. 

Po złożeniu ślubowania Anna 
Wilk magister z przygotowa-
niem pedagogicznym 5 paź-
dziernika otrzymała od burmi-
strza Sulęcina Dariusza Ejcharta 
akt nadania awansu zawodowe-
go na stopień nauczyciela mia-
nowanego. 

Uroczystość wręczenia aktu 

odbyła się w gabinecie bur-
mistrza z udziałem Dyrektora 
Przedszkola im. Małego Odkryw-
cy w Sulęcinie Ewy Janickiej 

oraz Naczelnika Wydziału Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Spraw Spo-
łecznych Ryszarda Nowickiego.

Maciek Barden
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Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

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

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

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

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

Dzień latawca za nami
SULĘCIN 

Małe i duże. Z papieru, folii i 
materiału. Kolorowe i szare la-
tawce zawitały 1 października na 
Stadion Miejski im. Stanisława 

Ożoga w Sulęcinie i wzięły udział 
w konkursie z okazji Dnia Lataw-
ca.

W zawodach startowały lataw-

ce w kategorii płaskiej i skrzyn-
kowej. W konkursie nie mogły 
wziąć udziały latawce zakupio-
ne. Przede wszystkim liczył się 

pomysł na latawca, materiał z 
którego został wykonany, ilość 
włożonej pracy, jego estetyka 
oraz ogólny wygląd i przede 
wszystkim, jak długo mógł utrzy-
mać się w powietrzu. 

Spośród wszystkich latawców, 
które wzięły udział w prezentacji 
i lotach, w kategorii latawców 
skrzynkowych:

I miejsce i Puchar Burmistrza 
Sulęcina otrzymała Kornelia 
Szydlik,

II miejsce zajęła Julia Popiel 
oraz

III miejsce Ola Jurkiewicz.
Wyróżnienia otrzymali: Maja 

Cichoń, Julia Sikorska i Alek-
sandra Kosela.

W kategorii latawców płaskich: 

I miejsce i Puchar Burmistrza 
Sulęcina otrzymali Marcin i 
Kuba z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Sulęcinie, 

II miejsce zajęła Maja Dobosz, 
a trzecie Julia Szydlik.

Wyróżnienia otrzymali: Adaś 
Wiącek, Ola Rosłanowska i 
Zoja Bieniek.

Puchary i dyplomy w imieniu 
Burmistrza Sulęcina wręczyła 
zastępca burmistrza Iwona Wal-
czak. Każdy z zawodników za-
wodów miał możliwość wybra-
nia spośród nagród rzeczowych 
jedną, które ufundowali spon-
sorzy oraz Urząd Miejski. Każdy 
uczestnik otrzymał również słod-
ki upominek. 

Maciek Barden
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NASZE ZDROWIE

12 października (dzień 
wydania gazety) jak co roku 
obchodzimy w Polsce Świa-
towy Dzień Wzroku. To  ide-
alna okazja by zbadać oczy 
w kierunku jaskry. Jest ona, 
bowiem drugą najczęstszą 
przyczyną ślepoty. Według 
danych Polskiego Związku 
Niewidomych, aż 20% nie-
widomych w Polsce,  straciło 
wzrok w wyniku jaskry. 

W  Polsce problem jaskry 
może dotyczyć nawet 800 tys. 
osób. Szacuje się, że tylko po-
łowa z nich została zdiagno-
zowana. Powodem jest niska 
świadomość społeczna, bez-
objawowy przebieg choroby 
jak również utrudniony dostęp 
do lekarza okulisty. Ci, którzy 
zdecydują się na przeprowa-
dzenie profilaktycznych badań 
okulistycznych bardzo często z 
nich rezygnują ze względu na 
konieczność uzyskania skiero-
wania od lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej i długi 
czas oczekiwania na wizytę 
okulistyczną. Z reguły jaskra 
wykrywana jest przypadkowo 
podczas rutynowej wizyty u 
lekarza lub  w  momencie po-

jawienia się widocznych i nie-
odwracalnych ubytków nerwu 
wzrokowego. Niestety  wówczas 
bardzo często jest za późno na 
uratowanie wzroku.

- Aż 70% przypadków jaskry 
wykrywanych jest w jej zaawan-
sowanym stadium, kiedy na ura-
towanie wzroku jest już za późno. 
Tych przypadków ślepoty możemy 
uniknąć, jeśli wcześnie zdiagnozu-
jemy chorobę i  wdrożymy specja-
listyczne leczenie. Pamiętajmy, że 
uszkodzonych przez jaskrę zmian 
nie możemy cofnąć – apeluje prof. 
dr hab. n. med. Iwona Grabska-
-Liberek, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Okulistycznego.

Jaskra, cichy złodziej wzroku

Na jaskrę może zachorować 
każdy, bez względu na wiek. Są 
jednak osoby szczególnie na-
rażone. Do  czynników ryzyka 
zachorowania na jaskrę należą 
m.in. podwyższony poziom ci-
śnienia wewnątrzgałkowego w 
oku, krótkowzroczność, zaburze-
nia gospodarki tłuszczowej, czy 
rodzinne występowanie jaskry (I 
stopień pokrewieństwa – rodzi-
ce, rodzeństwo), ale także niskie 
ciśnienie tętnicze, migreny, cu-
krzyca i wiek. 

Diagnoza zaawansowanej ja-
skry i perspektywa trwałej utraty 
wzroku to nie tylko tragedia oso-
bista, ale  również problem spo-

łeczny. Oznacza wyłączenie z ży-
cia publicznego, zawodowego, 
niezdolność do wykonywania ról 
społecznych. Degradacja wzro-
ku związana z jaskrą uniemożli-
wia normalne funkcjonowanie, 
może prowadzić do depresji, po-
czucia odosobnienia, wymusza 
na bliskich całodobową opiekę 
i nieustającą kontrolę. Chorzy 
są zmuszeni do korzystania ze 
wsparcia państwa, co powoduje 
ekonomiczne obciążenie dla go-
spodarki kraju.

Zdaniem Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), aż 
85% przypadków uszkodze-
nia nerwu wzrokowego spo-

wodowanego jaskrą można 
uniknąć poprzez wdrożenie 
kompleksowych programów 
diagnostycznych. 

- Kluczową rolę we wcze-
snej diagnostyce mogą ode-
grać lokalne samorządy, które 
zaangażują się w  realizację 
programów wczesnego wykry-
wania jaskry i przeprowadzą 
kompleksowe kampanie edu-
kacyjne zachęcające mieszkań-
ców do badań w tym kierunku, 
tak jak zrobiło to Starostwo 
Powiatowe w Piasecznie. Uła-
twienie dostępu pacjentom do 
lekarzy okulistów, zwłaszcza 
tym  aktywnym zawodowo w 
znacznym stopniu przyspieszy 
proces diagnostyki jaskry i w 
efekcie pozwoli uniknąć jej póź-
nych tragicznych następstw 
– podkreśla prof. dr hab. n. 
med. Iwona Grabska-Liberek. 
- W przypadku jaskry czas ma 
ogromne znaczenie – dodaje 
profesor. 

Źródło: Stowarzyszenie 
Chorych na Jaskrę
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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

Przyjaźń i uśmiech – tego nam potrzeba jak powietrza i chleba 
SULĘCIN / TURSK

Z inicjatywy Domu Pomocy Społecznej 
w Tursku oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Turskiego Domu, w sali widowiskowej 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury odbył się, 
22 września, XXIV Festiwal Form Arty-
stycznych Domów Pomocy Społecznej 
Województwa Lubuskiego – Tursk 2017. 
Patronat Honorowy – Wojewoda Lubuski 
oraz Starosta Sulęciński. Hasło przewod-
nim przeglądu - „Przyjaźń i uśmiech – tego 
nam potrzeba jak powietrza i chleba”.

Na imprezę w towarzystwie opiekunów 
i dyrektorów placówek przybyły zespoły 
z DPS-ów: Nr 2 Gorzów Wlkp., Wschowa, 
Kożuchów, Jasieniec, Rokitno 38, Skwie-
rzyna, Toporów, Szczawno, Rokitno 58, 
Trzebiechów, Nr 1 Gorzów Wlkp., Miło-
wice, Filia Bełcze (Trzebiechów), Lubsko, 
Kamień Wielki, Szarcz, Glińsk i oczywiście 
gospodarze – Tursk.

Po przywitaniu gości nastąpiły pre-
zentacje doskonale przygotowane przez 
opiekunów i występujących. Prezentowa-
no formy wokalno-instrumentalne i te-
atralno-taneczne.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od orga-
nizatorów wartościowe upominki. Zwy-
cięzcy – statuetki, dyplomy i nagrody. W 
kat. teatralno-tanecznej pierwsze miejsce 
jury przyznało DPS w Toporowie. Grand 
Prix w kat. wokalno-instrumentalnej zdo-
był zespół z DPS w Kożuchowie. Decyzją 
jury nagrodzono również DPS w Szarczu, 

DPS Trzebiechów z filią w Bełcze oraz Ro-
kitno 58.

Integracja, przełamywanie barier czy 
radosne spotkania (uczestnicy znają się 
od lat) były i są normą na tego typu im-
prezach. Wśród obecnych byli m.in. Sta-
nisław Kowalczyk, psycholog oraz Rolf 
Lindermann, starosta z niemieckiego Be-
eskow.

Co o festiwalu sądzą goście? Moi pod-
opieczni uczestniczą w nim od samego 
początku – mówi Barbara Litewka, dy-
rektor DPS w Miłowicach. – Podopieczni 

mają wielką radość, że mogą się spotkać i 
zaprezentować swoje umiejętności, które 
doskonalą przygotowując się do występów. 
Radość i zadowolenie dają motywację, czu-
ją się ważni, spełnieni. To jest ważna forma 
terapii. Na scenie są prezentacje, a my kie-
rownicy placówek, w kuluarach toczymy 
nie mniej ważne dyskusje o formach tera-
pii, nowych kierunkach, osiągnięciach lub 
nie tyle o ułomnościach, bo przecież każdy 
indywidualnie postrzega otaczającą rze-
czywistość, a raczej o niedoskonałościach 
systemu, w którym jako szefowie placówek 

musimy się odnaleźć. Postrzeganie osób 
niepełnosprawnych przez wiele środowisk 
pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Festi-
wal niweluje bariery i otwiera świat szerzej 
i ich indywidualnym odbiorze. Tutaj rodzą 
się talenty, które później brylują gdzieś w 
kraju lub za granicą. Przykładem jest moja 
podopieczna Ewa Żakowska, wokalistka, 
laureatka wielu festiwali i scen teatralnych. 
Jestem całym sercem za organizację tego 
typu imprez.

Landrat powiatu Beeskow Rolf Linder-
mann – Jestem pełen podziwu dla imprezy 
i jej organizatorów. Współpraca seniorów 
i młodzieży jest pełna optymizmu, a prze-
cież jest wiadomym z jakimi ułomnościami 
są pensjonariusze prezentujących się tutaj 
placówek. Mamy podobne placówki i też 
organizujemy podobne imprezy. Ta tutaj ma 
swoisty koloryt. Pozytywny, który chciałbym, 
aby został on w jakiś sposób przeniesiony do 
naszych placówek. Na pewno odnajdziemy 
formę współpracy na tej płaszczyźnie. U 
nas prezentacje kulturalne są na obszarze 
powiatu, tutaj szerzej bo w granicach woje-
wództwa. 

Impreza została dofinansowana ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych przy udzia-
le województwa lubuskiego oraz wielu 
wspaniałych sponsorów (lista dostępna na 
naszej stronie www.przekrojlokalny.pl).  

(LM)

Zwycięski zespół z DPS Toporów

http://www.przekrojlokalny.pl
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SULĘCIN

Sulęcińska Rada Seniorów
W każdym środowisku senio-

rzy stanowią grupę, której należy 
się szczególny szacunek i uzna-
nie za wkład własnej osobowo-
ści, jaki wnieśli i nadal wnoszą w 
lokalne życie. Zdobyte doświad-
czenia przekazują młodym po-
koleniom, o czym świadczą przy 
różnej okazji spotkania z senio-
rami w szkołach, przedszkolach 
oraz uroczystościach miejskich i 
gminnych. 

Wychodząc naprzeciw spra-
wom, które związane są z se-
niorami, 3 października bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański oraz se-
kretarz Urzędu Miejskiego Mi-
rosława Maszońska spotkali się 
w sali konferencyjnej urzędu z 
członkami nowo zawiązanej Su-
lęcińskiej Rady Seniorów. Wśród 
dwunastu członków Rady znaj-
dują się przedstawiciele komba-
tantów, stowarzyszeń i związków 
działających na terenie Gminy 
Sulęcin. 

W trakcie spotkania burmistrz 
D. Ejchart wręczył nowo powo-
łanym członkom Rady zaświad-
czenia o wyborze na członka Su-
lęcińskiej Rady Seniorów. Nowo 
powołani członkowie Rady wy-
brali spośród swojego gremium 
przewodniczącego, którym zo-
stał Tadeusz Kaźmierczak, wi-
ceprzewodniczącego – Zenona 

Walczaka oraz sekretarza w oso-
bie Ludwiki Dancewicz.

Sulęcińska Rada Seniorów 
jest organem doradczym Rady 
Miejskiej i Burmistrza Sulęcina 

we wszystkich sprawach, które 
dotyczą seniorów. W ich imieniu 
będzie występował wybrany za-
rząd. 

Maciek Barden 

Rozpoczęły się prace  
przy rozbudowie SOSW

POWIAT SULĘCIŃSKI

Rozpoczęły się prace budowla-
ne w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Sulęcinie. 
Jest to pierwsza część tego zad-
nia polegająca na dobudowaniu 
drugiego skrzydła budynku. Bę-
dzie to obiekt trzykondygnacyj-
ny, o łącznej powierzchni ponad 
1000 m2.   Budynek zostanie w 
pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a w 
łączniku, który powstanie po-
między nową, a „starą” częścią 
obiektu, zostanie usytuowana 
winda. 

W związku z trwającymi pra-
cami budowlanymi Zarząd Po-
wiatu prosi osoby mieszkające 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego o zachowa-
nie ostrożności. Ze względu na 

charakter prac oraz warunki te-
renowe, które utrudniają wyjazd 
ciężkiego sprzętu z terenu budo-
wy urząd apeluje, aby w okresie 
prac przygotowujących teren, 
nie parkować samochodów przy 

linii krawężnika na drodze dojaz-
dowej do ośrodka. 

Modernizacja i rozbudowa 
ośrodka jest realizowane przy 
współudziale środków z Unii Eu-
ropejskiej.                                  (Red.)
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W I LO świętowano „Paździory”

Dzień od samego początku był 
udany, a na niebie ani na moment 
nie zniknęło słońce. Braliśmy 
udział w różnych konkurencjach, 
a na koniec wspaniałej zabawy 
było symboliczne odcinanie ogo-
nów. Czułem, jakby całe przed-
sięwzięcie trwało tylko kilka mi-
nut, a było to kilka godzin.

Bawiłem się znakomicie i nie 
mogę się doczekać, aż zobaczę 
za rok kolejne widowisko tego 
rodzaju. Całość miała kilka aspek-
tów: od przejścia trasy na Uro-
czysko, poprzez świetna zabawę, 
drobne kontuzje uczestników, aż 
po smaczne wypieki, które każdy 
zajadał z apetytem.

Najważniejszym i zarazem kul-
minacyjnym punktem tego wy-
darzenia było zwycięstwo klasy 
o profilu sportowym, do której 
należę. W krótkim czasie zdoła-
liśmy wszystko przygotować i 
zwyciężyć. Teraz to my będziemy 
realizować własne pomysły na 
kolejną edycję za rok.

Reasumując, „Paździory” to bar-

dzo dobry sposób na integrację 
uczniów i nauczycieli.

Poniżej opinie innych uczniów 
nt. tegorocznych „Paździorów” w 
I LO w Sulęcinie.

Dawid Stegeman, klasa I B

„Paździory” uważam za bar-
dzo udane, zabawa była przed-
nia. Chciałbym podziękować 
uczniom klasy II B za przygotowa-
nie wspaniałych konkurencji oraz 
za sprawiedliwe rozstrzygnięcie 
rozgrywek sportowych.

Maksymilian Obrzud, klasa I B

Bardzo podobał mi się ten 
dzień. Miałam okazję poznać bli-
żej moją klasę i innych uczniów 
mojego liceum. Takie czwartki 
mogłyby być co miesiąc. Myślę, 
że kolejne „Wrześniory” będą 
jeszcze lepsze, bo to my je przy-
gotujemy :)

Anna Blicharz, klasa I B

„Paździory”, które odbyły się 
na Uroczysku, i w których brałam 

udział, uważam za bardzo udane. 
Pomysł z obowiązkowy przebra-
niem się pierwszaków z początku 
mnie zaskoczył, ale okazało się, 
że to fajna zabawa. Konkurencje, 
które przygotowała II B były po-
mysłowe i świetnie się przy nich 
bawiliśmy. Miło było się pośmiać 
z innymi i posiedzieć orzy ogni-
sku, piekąc kiełbaski. Dzień uwa-
żam za BARDZO udany.

Mikołaj Konopko, klasa I A

W tym dniu braliśmy udział w 
wielu różnych konkurencjach. 
Oczywiście musieliśmy być prze-
brani. My, klasa humanistyczno-
-politechniczna, byliśmy śliczny-
mi kurczakami, a klasa sportowa 
, I B klaunami. Wszyscy wyglądali 
inaczej niż zazwyczaj, ale było 
przy tym mnóstwo zabawy.

Zuzia Osiadacz, klasa I A

Największe wrażenie zrobił 
na mnie taniec uczniów mojej 
klasy do piosenki „Kanikuły”. Wy-
graliśmy tę konkurencję dzięki 

Hani, Ani, Nikoli i oczywiście Mi-
chałowi, który swoim brek danc 
– owym zdolnościom pobił kon-
kurencję.

Aleksandra Pękalska, klasa I B

Z tegorocznych „Paździorów” 
zapamiętam wspaniałe konku-
rencje sportowe, ale i to, że każdy 
mógł poczęstować się herbatą, 
kawą oraz pyszną drożdżówką. 
Sądzę, że wszyscy świetnie spę-

dziliśmy ten czas, integrując się 
z innymi klasami gronem peda-
gogicznym. Wróciłam do domu 
bardzo zadowolona i dumna z 
wygranej. Na pewno będę miała 
co wspominać za kilka lat.

Nikola Górna, klasa I B

Materiał zebrała Iwona Grzegorek

(pełny materiał i foto. dostępne na 
www.przekrojlokalny.pl)

28 września odbyły się kolejne obchody tzw. „Paździorów”. Obie klasy pierwsze 
miały inne zadania do wykonania, jednak cel był ten sam, a mianowicie świetna 
zabawa, rywalizacja sportowa i integracja wszystkich uczniów naszej szkoły

Sulęcińska Rada Seniorów
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66 - 470 Kostrzyn nad Odrą
Polska

rekrutacja@telemond-holding.com
Tel. + 48 95 7210846

www.telemond-holding.com

Firma Teleskop jest liderem na rynku europejskim specjalizującym
się w produkcji konstrukcji spawanych dla producentów żurawi.

Naszymi klientami są wiodące marki takie jak Liebherr, Kirow,
Cargotec, Deme etc.

Teleskop Sp. z o.o.
ul. Belgijska 5

Bezpłatny KURS SPAWANIA MAG 135 dla kobiet i mężczyzn
Rusza druga tura- REKRUTACJA KOBIET

Organizujemy kurs spawania metodą MAG 135.

W pierwszej kolejności rozpoczynamy rekrutację kobiet.

Szkolenie finansuje TELEMOND- Holding.

Kurs dedykowany jest osobom, które chciałyby rozpocząć pracę w zawodzie spawacz w naszej Grupie.

Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymają dokumenty uprawniające do wykonywania pracy spawacza
(świadectwo oraz Książkę Spawacza) wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dla najlepszych uczestników, po zdaniu egzaminu końcowego oraz pozytywnym wyniku rozmowy rekrutacyjnej
zapewniamy:

- ZATRUDNIENIE w grupie TELEMOND- Holding,

- atrakcyjne warunki pracy,

- rozszerzony pakiet socjalny (motywacyjny system premii i nagród rocznych, prywatną opiekę medyczną,
prywatne ubezpieczenie na życie etc.).

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres:
rekrutacja@telemond-holding.com z dopiskiem kurs spawacza.

W CV konieczne jest zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
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„U Beaty”
• Dekoracje sal weselnych, kościoła, pleneru, auta
• Zaproszenia, bukiety, kosze dla rodziców, wizytówki itp.
• Wypożyczamy elementy dekoracyjne oraz pokrowce na krzesła
• Moda ślubna, wieczorowa, garnitury ślubne, chłopięce
• Wszystkie akcesoria do chrztu i komunii
• Wieńce pogrzebowe - żywe i sztuczne

Sulęcin
ul. Pineckiego 12

pon-piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00

Wszystko do ŚLUBU, CHRztU, koMUNII I PoGRzEBU

ROZMOWA PRZEKROJU

Las jest moim życiem…
Tak na wstępie rozmowy 

określił w jednym zdaniu siebie 
Witold Wasylków Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Sulęcin. – Las jest 
moim życiem. Mundur leśnika no-
szę już 45 lat, doliczając lata szkoły 
w Technikum Leśnym w Rogoziń-
cu, to będzie 50 lat a gospoda-
rzem w tutejszym Nadleśnictwie 
jestem od 25 lat. W tym miejscu 
chwila rozrzewniania… 50 lat w 
mundurze, to jednak kawał cza-
su, a więc i historii. - Kieruję 12 
leśnictwami i jednym gospodar-
stwem szkółkarskim. Na szkółce 
leśnej produkujemy sadzonki dla 
naszych potrzeb, dla innych nad-
leśnictw, czasami także na potrze-
by rynku zewnętrznego – mówi 
W. Wasylków. – Mamy na terenie 
nadleśnictwa ścieżki edukacyj-
ne związane z  retencją wodną, 
ścieżkę o nazwie „Widłak”  nawią-
zującą do występującej na ścieżce 
rośliny widłak goździsty. Edukacja 
przyrodnicza na stałe zadomowi-
ła się w pracy leśników. Gościmy  
wycieczki nie tylko z okolicznych 
miejscowości,  w ostatnim okre-
sie były ze Szczecina, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska z 
Gorzowa, z Nadleśnictwa Wołów, 
łącznie spacerowało blisko 200 
osób po tej ścieżce. W roku odwie-
dza nas do 5 tyś. osób.

Sulęcin słynie z międzyna-
rodowych spotkań cyklistów, 
jak to postrzegane jest przez 
Pana?

- Gmina ma około 360 km ście-
żek rowerowych, z tego znaczna 
część prowadzi przez  tereny le-
śne. Historia ich budowy sięga lat 
90-tych ubiegłego stulecia przy 
dużym zaangażowaniu kolegów z 
PTTKa i  urzędu gminy oraz nadle-
śnictwa. Wyścigi MTB też mają już 
swoją historię. Z uwagi na znaczne 
zróżnicowanie terenu pasjonaci 
wycieczek i wyścigów rowerowych 
bardzo sobie chwalą wytyczone 

szlaki. Różnica wysokości w tere-
nie pomiędzy najwyższymi wznie-
sieniami a najniższymi na bardzo 
krótkich odcinkach dochodzi do 
120 m.

Obszar nadleśnictwa to rów-
nież wiele gatunków flory i 
fauny, także chronionej…

Mamy pomniki przyrody w po-
staci drzew, głazów narzutowych, 
jest wiele gatunków ptaków chro-
nionych. Mamy udokumentowa-
ne fotograficznie orły bieliki w 
znacznej liczbie. Zimą w jednym 
kadrze uchwyciliśmy 22 sztuki krą-
żące na niebie. Niektóre osobniki 
posiadają obrączki założone jesz-
cze w wieku pisklęcia i możemy 
odczytać kiedy i gdzie obrączko-
wano ptaki. Wiemy, że zlatują się 
tutaj aż spod Lublina, Czech czy 
niemieckiej Brandenburgii. 

W lasach w 81% występuje so-
sna, w 5 % buk i dąb, w 6 % brzo-
za. Sąsiednie nadleśnictwa mają 
o 10% większe pokrycie lasów 
sosną. Występujące siedliska le-
śne pozwalają na wprowadzenie 
do lasu więcej gatunków drzew 
liściastych. Pojawiły się wilki, 
kiedyś wędrowne, obecnie zwa-
żywszy na ślady osiedliły się tu-
taj. Naliczyliśmy ok., 15-20 sztuk. 

Obszar nadleśnictwa to tak-
że tereny łowieckie.

Oczywiście, mamy 6 obwodów 
łowieckich i 4 koła łowieckie. Pla-
nowa gospodarka łowiecka jest 
jednym z elementów zarządzania 
lasami.

Duży obszar, 12 leśnictw, 
szkółka, także sama struk-
tura nadleśnictwa to sprzęt i 
przede wszystkim kadra…

Obsada kadrowa jest dobra, jest 
młoda i sprawdzona w licznych 
kontrolach własnych i zewnętrz-
nych. Wyniki uzyskiwane przez 
nadleśnictwo mnie, jako kierow-
nika jednostki, satysfakcjonują. 
Wg założonych planów pozysku-

jemy średnio rocznie ok. 120 tyś. 
m³ drewna zgodnie z potrzebami 
lasu. Z tytułu różnych okoliczno-
ści, zaszłości historycznych mamy 
wysoką średnią wieku drzewosta-
nu, bo aż 65 lat. Musimy dbać, aby 
nie doprowadzić do naturalnego 
rozpadu. Ktoś kiedyś rzekł, że z 
każdego kubika drewna tworzy się 
6 miejsc pracy. I bez wątpienia my 
leśnicy w tym mamy swój udział.

Jadąc do wspaniałego miej-
sca dla wypoczynku i rekre-
acji, położonego  wśród lasów 
w Żubrowie – polna droga doń 
wiodąca jest właśnie od strony 
lasu zabezpieczona ścianą z 
krzewami…

Leśnicy niegdyś przyjęli zasadę, 
aby na styku lasu z polną drogą 
obsadzić gatunkami miododaj-
nymi, krzewiastymi, bogactwo 
urozmaicenia flory i fauny w dol-
nej części, dało to sympatyczny 
efekt. Nazywa się to ekoton. Głóg, 
dzika róża, karagana dają owoce 
będące pożywieniem dla ptaków, 
pozwalają im przetrwać zimę. 
Wspomniane miejsce do rekreacji 
i wypoczynku to także forma edu-
kacji. W 1995 r. mieliśmy już Zie-
loną Klasę. Nasz poziom edukacji 
leśnej, społecznej, jest porówny-
walny do systemu zachodniego. 
Twórzmy żywopłoty wokół wła-
snych posesji z naszych rodzimych 
gatunków krzewów, np. berberys. 
Na naszej szkółce są takowe. War-
to takie, niezbyt drogie w stosun-
ku do oferowanych krzewów w 
sklepach ogrodniczych, wprowa-
dzić, co zresztą wielu okolicznych 
mieszkańców to już z powodze-
niem zrobiło.

Nadleśnictwo to także znacz-
ny obszar poligonu wędrzyń-
skiego. Trudności zapewne w 
realizacji założonych planów 
są na pewno…

Mamy podpisaną z wojskiem 
umowę na użytkowanie terenów 

na cele obronne. 11  000 ha poli-
gonu jest jednak przez nas pod 
względem naszych potrzeb pod 
kontrolą. Nasi strażnicy leśni peł-
nią również funkcję związaną 
z zabezpieczeniem ppoż. oraz 
utrzymania codziennych kontak-
tów z komendą poligonu. Teren 
po dawnej bazie radzieckiej został 
zrekultywowany, a w pozostałych  
zamkniętych obiektach dla ludzi 

żyją sobie nietoperze. 
Przed Panem wiele jeszcze 

do zrobienia, a czasu się nie 
zatrzyma…

Fakt, dopóki sił starczy i przeło-
żeni są zadowoleni będę praco-
wał. Planów tych służbowych jak i 
prywatnych mam wiele…

Rozmowę przeprowadził 
Lech Malinowski

LUBNIEWICE

Nowe zasady  
rozliczeń ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku 
zmieniają się zasady rozliczeń 
w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Od nowego roku 
wprowadzony zostaje nowy 
wymiar rozliczeń – e-Składka. 

W związku ze zmianami dy-
rektor Oddziału Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Gorzo-
wie Wielkopolskim Dariusz 
Obiegło oraz burmistrz Lub-
niewic Tomasz Jaskuła zapra-
szają na bezpłatne szkolenie 
„e-Składka – nowy wymiar roz-
liczeń z ZUS.”. Szkolenie odbę-

dzie się 27 października o godz. 
11.00 w Urzędzie Miejskim w 
Lubniewicach. ul. Jana Pawła II 
51, sala narad (II piętro). 

Podczas spotkania pracow-
nicy ZUS opowiedzą m.in., o 
zagadnieniach: nowe zasady 
rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 
2018 – e-Składka: jedna wpłata 
– jeden rachunek, co z zaległo-
ściami? jak nie stracić prawa do 
zasiłku chorobowego?

Aleksandra Górecka
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Piknik integracyjny

W tym roku Koło PZW nr 1 w Sulęcinie obchodzi 
jubileusz 70-lecia powstania. W kilku najbliższych 
numerach gazety będziemy publikować artykuły 
związane z bogatą historią i działalnością koła. 

W dniach 29 lipca i 9 września 
2017 r. na Uroczysku w Żubrowie, 
odbyły się pikniki integracyjne. 
Celem obu imprez było zintegro-
wanie pracowników ich rodzin 
oraz emerytów i rencistów  ZPCH  
„Gumoplast”. Na spotkaniach 
wszyscy doskonale się bawili. 
Można było wziąć udział w kon-
kurencjach sportowych i kon-
kursach. Wszystkie konkurencje 
były nagradzane upominkami. W 
trakcie zabawy jej uczestnicy ra-
czyli się grillowaną kiełbaską i in-
nymi smakołykami. Każdy mógł 
znaleźć coś interesującego dla 
siebie. Były tańce i biesiada przy 
ognisku. Atrakcje przygotowane 

tego dnia dla dzieci i ich bliskich, 
po raz kolejny udowodniły, że ta-
kie spotkania to świetny sposób 
na spędzanie wspólnie wolnego 
czasu. Pogoda dopisała i wszyscy 
dobrze się bawili do późnych go-
dzin wieczornych. 

Dziękuję   Darkowi za oprawę 
muzyczną i wspólny śpiew przy 
ognisku, Henrykowi Komarowi 
za to, że mieliśmy prąd, oświe-
tlenie oraz grilla i dziękuję tym 
wszystkim, którzy w różny spo-
sób służyli w tym czasie pomocą.

Organizator
Czesława Anna Demko

PRZEKRÓJ POLECA

Z ręką na sercu przyznaję, 
że na szłam na ten film bardzo 
uprzedzona, przygotowana 
na same smutne obrazy. Być 
może przyczynił się do tego 
fakt, że główną rolę miał ode-
grać Adam Woronowicz, któ-
rego kojarzyłam z tytułowej 
roli  „Popiełuszko. Wolność jest 
w nas”. Po filmie „Dwie Korony” 
opowiadającym o życiu Świę-
tego i  męczennika Maksymi-
liana Marii Kolbe spodziewa-
łam się porządnej dawki scen 
przepełnionych patosem i nie-
uchronnym nieszczęśliwym za-

kończeniem (trochę jego historii 
poznałam już z uwagi na fakt, że 
uczyłam się w liceum, które nosi 
jego imię). Na szczęście moje 
uprzedzenia okazały się zupełnie 
bezpodstawne.

„Dwie Korony” Michała Kondra-
ta, do których scenariusz napisała 
Joanna Ficińska, to bogata opo-
wieść o życiu Maksymiliana Marii 
Kolbego począwszy od dzieciń-
stwa, a skończywszy na osadze-
niu w Auschwitz. Jest to w poło-
wie film fabularny, a w połowie 
dokument przepleciony komen-
tarzami od samego reżysera, 

Dwie Korony – historia świętego, który wyprzedził swoją epokę
współbraci, a także świadków 
życia świętego, nie skupiony wy-
łącznie na trudnych wątkach z ży-
cia Maksymiliana, ale wypełniony 
ciekawostkami z jego życia. Ob-
raz Kondrata nie tylko wzrusza, 
ale momentami przywołuje rów-
nież na twarzy widza uśmiech, 
zabawnymi anegdotami z życia 
tego niezwykłego człowieka 
i  prawdziwie fascynuje widza 
postacią Maksymiliana. Ukazuje 
go jako człowieka zdecydowanie 
wyprzedzającego swoją epokę, a 
momentami wręcz wizjonera, dla 
którego nie było rzeczy niemożli-

wych, łącznie z wydaniem gazety 
na drugim końcu świata w zupeł-
nie obcej mu kulturze i języku. 
Ludzie mu współcześni często 
go nie rozumieli, ale nikt nie był 
w stanie odmówić mu intelektu.

Więcej nie zdradzę, bo z serca 
polecam ten film zarówno młod-
szym widzom, dla których postać 
świętego Maksymiliana Marii Kol-
be nie do końca jeszcze jest zna-
na, jak i tym starszym. Być może 
tak jak ja odkryjecie tę postać na 
nowo.

Na ekranie oprócz wspomnia-
nego już Adama Woronowicza 

zobaczymy również m.in. Ce-
zarego Pazurę, Pawła Deląga, 
Antoniego Pawlickiego czy 
Macieja Musiała. Muzykę do 
filmu skomponowali Robert 
Janson i Roberto Ignis.

Anna 
Piotrowska

SULĘCIN

W kategorii Open Kobiet 
Dominika Koryluk zajęła 
pierwsze miejsce, a Elżbie-
ta Warkocz zajęła 4 miej-
sce, w kategorii B 
mężczyzn pierwsze 
miejsce zajął Ar-
kadiusz Warkocz. 
Również w grze 
mieszanej sulę-
cińscy zawodnicy 
mogą pochwalić 
się złotymi meda-
lami (Arkadiusz 
Warkocz w parze z 

Sulęcinianie w czołówce 
w badmintonie
7 października 2017 roku zawodnicy z Sulęcińskie-
go Stowarzyszenia Badmintona wzięli udział w V 
Otwartych Mistrzostwach Santoka o Puchar Wój-
ta w Badmintonie.

SULĘCIN

Ewa Krynicka z Szkoły Podsta-
wowej nr 1 (byłe Gimnazjum) 
oraz Ireneusz Góra ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego otrzymali nagrodę z 

Sulęcińscy nauczyciele wyróżnieni
W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie odbyły się ofi-
cjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane 
przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.  Pod-
czas wydarzenia wyróżnionych zostało dwóch nauczycieli 
z Sulęcina.

rąk lubuskiego kuratora oświaty 
Ewy Rawy oraz wojewody lubu-
skiego Władysława Dajczaka.

Red. 
Fot. nadesłane przez E. Krynicką

SULĘCIN

XIX Polsko-Niemiecki Memoriał im. Stanisła-
wa Ożoga odbędzie się 28 października. Start 
i meta będą zlokalizowane na Placu Czarnec-
kiego.

Główny bieg memoriałowy odbędzie się na 
dystansie 10 km (3 pętle) ulicami miasta. Start 
o godz. 11.00. Rejestracja zgłoszeń odbywa 
się do dnia 26.10.2017 za pośrednictwem por-
talu www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.
pl/bieg-ozoga. Po upływie tego terminu zgło-
szenia będą możliwe wyłącznie w dniu zawo-
dów w godzinach 8.30-10.45. Opłata startowa 
wynosi 25 zł. 

Każdy uczestnik Biegu Memoriałowego 
otrzyma pamiątkowy medal. Zwycięzcy open 
w kategoriach kobiet i mężczyzn odbiorą pu-
char i statuetki. Nagrodzeni zostaną również 
najlepsi zawodnicy z Sulęcina. Kierownikiem 
zawodów jest Ireneusz Góra, wiceprezes 
MLUKS „Postomia” Sulęcin-Kołczyn.              (Red.) 

Trwają zapisy na 
bieg Ożoga

Dominiką Koryluk). Udział 
w turnieju wzięli również: 
Aleksandra Cieplak oraz 
Karol Chojnacki.          (Red.)

http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-ozoga
http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-ozoga
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

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

Księżycowe noce, chłodne je-
sienne poranki, mgły spowijające 
leśne łąki i rozlegający się wokół 
potężny, gardłowy ryk jelenia – 
to znak, że rozpoczęły się gody 
jeleni w gwarze łowieckiej zwa-
ne rykowiskiem. Byki ryczą od 
wczesnych godzin popołudnio-
wych do późnych godzin poran-
nych. W ten sposób obwieszczają 
swoją tęsknotę za partnerkami, 
panowanie nad chmarą, wyzy-
wają pozostałe jelenie byki do 
walki oraz ogłaszają swój triumf. 
Gody jelenie w Kole Łowieckim 
„TUMAK” w Ośnie Lubuskim roz-
poczęły bardzo wcześnie, bo już 
na początku września. Najczę-
ściej można je usłyszeć nocą lub 
nad ranem. Ich głosy rozlegają 
się kilka kilometrów po okolicy, 
słychać je zwłaszcza w miejsco-
wościach Trzebów, Radachów, 
Gronów i Trześniów.

Rykowisko to prawdziwy po-
kaz siły natury i determinacji 
nad przekazaniem najlepszych 
genów nowym pokoleniom jele-
ni. Podczas rykowiska płochliwe 
na co dzień jelenie szlachetne, 
wychodzą na śródleśne łąki, po-
lany i poręby. Jeleń przez cały 
rok żyją w stadach, które składa-
ją się zwykle z łań, młodzieży i 
młodych byków. Takiej chmarze 
przewodzi najstarsza łania – zwa-
na przez myśliwych licówką. To 
ona prowadzi na miejsce żerowa-
nia, ona też pierwsza daje znać, 
gdy zwietrzy niebezpieczeństwo. 
Oddzielne chmary tworzą starsze 
jelenie byki.

We wrześniu wraz z nastaniem 
chłodnych nocy rykowisko na-
biera rozpędu. Powoli zaznacza 
się ustalanie hierarchii, gdzie 
prym wiodą najmocniejsze byki, 
zwane bykami stadnymi. Istot-
ną rolę w zdobywaniu pozycji w 
hierarchii odgrywa wiek samca, 
waga byka, masa jego wieńca 
(poroża) i tonacja jego głosu. Im 
byk jest mocniejszy, tym więcej 
łań gromadzi wokół siebie. Przy 
takiej chmarze kręcą się nieco 
słabsze byki zwane chłystami 
czy kibicami, które usiłują odbić 
bykowi stadnemu pojedyncze 
łanie. Krążą wokół chmary mając 
nadzieje, że stadny byk zajęty bę-
dzie walką z innym mocnym by-
kiem i będą mogły uwieść którąś 
z przychylnych mu młodych łań.

Najmocniejszy i najbardziej 
doświadczony byk stadny broni 
dostępu konkurentom i na każdy 

Rykowisko – czas godów króla lasów
Miesiące jesienne, tj. wrzesień i październik to okres rykowiska jeleni szlachetnych, jednego z najciekawszych spektakli przyrody 
– ryczące w leśnych ostojach byki poszukują swoich partnerek. W Kole Łowieckim „TUMAK” w Ośnie Lubuskim rykowisko trwa już 
od miesiąca i potrwa do połowy października. 

sygnał zbliżania się młodych by-
ków ostro reaguje przeganiając 
intruza. Bez przerwy krąży wokół 
łań, od czasu do czasu szturcha-
jąc porożem zagania gapowiczki 
do swojej chmary. Gdy widzi zbli-
żającego się intruza, odzywa się 
swoim potężnym głosem - ryk-
nięciem. Chętnie staje w szran-
ki do walk z młodszym często 
słabszym rywalem. Walki są pro-
wadzone aż do ustąpienia słab-
szego i mniej doświadczonego z 
rywali. Takie potyczki często koń-
czą się ciężkim zranieniem lub 
nawet śmiercią jednego z byków. 
Zwycięzca potyczki obejmuje 
panowanie nad stadem - chma-
rą a pokonany musi ratować się 
ucieczką.

Byki jelenia będąc w różnym 
wieku wydają dźwięki różnych 
tonacji a swym potężnym, ba-
sowym głosem nawołują łanie. 
Najwcześniej zaczynają ryczeć 
młode byki. Mają one nieco od-
mienne głosy od swych starszych 
rywali: ryczą wtedy wysoko, czę-
sto i głośno.

Starsze byki ryczą rzadziej i ni-
żej niż młode. Inaczej brzmi też 
byk straszący rywala, który wyda-
je niskim głosem ryk zakończony 
często czterokrotnym krótkim 
zewem. Inny jest również ryk 
tryumfu. Byk głośno obwieszcza 
siłę i panowanie nad chmarą, 
którą zdarza się iż odbił rywalowi 
po wygranej walce. Bardzo stare 
byki mające lata świetności już 
dawno za sobą, prowadzą tylko 
jedną łanię, odzywają się rzadko 
i rzadko też opuszczają miejsca 
odosobnione w jakich spędzają 
większość czasu.

Ogromną rolę w porozumie-
waniu się jeleni byków w okresie 
rykowiska odgrywa charaktery-
styczny zapach, wydzielany przez 
specjalne gruczoły umieszczone 
na tylnych badylach (kończy-
nach) po zewnętrznej ich stro-
nie poniżej stawów kolanowych. 
Przez okres wiosenny i letni byki 
żerują intensywnie nabierając 
masy i sił do jesiennego spekta-
klu. Wówczas zdarza się, że do-
brze przygotowany jeleń docho-
dzi swoją masą niejednokrotnie 
do 200 i więcej kilogramów. W 
porze godowej, tj. podczas ryko-
wiska, byk żeruje bardzo spora-
dycznie i szybko traci na wadze. 
Po rui opuszcza łanie, zaszywa 
się w gęstwiny młodników, gdzie 
odbudowuje swoją masę i nabie-
ra sił.

Gody jeleni w Kole Łowieckim 
„TUMAK” w Ośnie Lubuskim po-
trwają najprawdopodobniej do 
połowy października. Wszystko 
jest uzależnione od przebiegu 
pogody – rykowisku sprzyjają 
chłodne, a nawet mroźne i bez-
wietrzne poranki. Natomiast 
wiatr, deszcz i wysoka tempera-
tura osłabiają przebieg rykowi-
ska. Odbywa się ono wówczas 
znacznie spokojniej, ponieważ 
byki odzywają się bardzo rzad-
ko. Na wcześniejsze zakończe-
nie rykowiska i zakłócenie jego 
przebiegu duży wpływ ma rów-
nież wysyp grzybów w lasach, 
które wówczas są szczegółowo 
przetrząsane przez grzybiarzy. 
W ostatnich latach zauważalnym 
jest również przemieszczanie się 
chmar jeleni podczas rykowiska z 
miejsc gdzie wcześniej odbywały 

się one regularnie, do nowych, 
bezpiecznych ostoi. Takie zacho-
wanie jeleni podczas rykowiska 
ma związek ze zwiększoną ak-
tywnością wilczych watah, które 
znalazły w naszej okolicy dogod-

ne warunki rozwoju, co potwier-
dzają coraz częstsze spotkania z 
tym groźnym drapieżnikiem. 

Wojciech Mazurczak

Do śmiertelnego potrącania 
wilka doszło w okolicach Turska 
w gminie Sulęcin na drodze wo-
jewódzkiej nr 138. Kierowcy auta 
osobowego nic się nie stało. Tego 
samego nie można powiedzieć 
o aucie, którego przód został 
doszczętnie rozbity. Trudno się 
jednak dziwić – samochód zde-
rzył się z blisko 50-kilogramową 
waderą (samicą wilka). – Sądząc 
z dużych rozmiarów mogła to być 
samica alfa prowadząca stado – 

Wilk zginął pod kołami 
w okolicach Sulęcina
W Lubuskich lasach przybywa wilków. Świadczą o tym 
coraz częstsze spotkania z tym dużym drapieżnikiem, 
również te nieprzyjemne z udziałem samochodów.

mówi doświadczony myśliwy, 
który oglądał zabite zwierze. 

Wilki w naszych lasach to już 
fakt, czego dowodem jest zabita 
przez samochód wadera. Próbki 
tkanek zwierzęcia mają być wy-
słane do laboratorium, gdzie zo-
staną poddane badaniom, pod 
kątem jego pochodzenia i kon-
dycji. 

Nadleśnictwo Sulęcina ocenia, 
że w naszych lasach żyje obecnie 
grupa 15-20 wilków.                 (AP)

zwierzyna płowa > łosie, jele-
nie, sarny i daniele;
byk > samiec łosia, jelenia, 
daniela;
łania > samica jelenia;
chłyst > młody byk jeleń, który 
nie bierze udziału w rykowisku;
chmara > stado jeleni, danieli;
licówka > łania przewodniczka;
ciele > młody łoś, jeleń, daniel;
ciołek > roczny byczek łosia, 
jelenia lub daniela;
łania > samica jelenia, daniela;
byk stadny > jeleń byk, włada-
jący chmarą w okresie rykowi-

Gwara myśliwska
ska;
zew > ryk jelenia podczas 
rykowiska;
organista > młody jeleń byk, 
który pierwszy rozpoczyna 
rykowisko;
parkot > woń jelenia byka pod-
czas rykowiska;
rykowisko > okres godowy 
jeleni;
talerz (lustro, chusteczka, ser-
wetka) > biała plama na zadzie 
jeleniowatych;
wieniec > poroże jelenia byka;
badyle > nogi łosia, jelenia.
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RYBY MAJĄ GŁOS

W dniu 1 września w Beeskow 
odbyły się kolejne zawody węd-
karskie o Puchar Przyjaźni Miast 
Partnerskich Beeskow-Kamen-
-Friedland-Sulęcin. Wędkarzy z 
Sulęcina reprezentowała dziesię-
cioosobowa ekipa: - zawodnicy: 
Sławek Matelski, Piotr Cichała, 
Ryszard Sekuła i rezerwowy 
Grzegorz Gregoryński (osoby 
towarzyszące zawodnikom: pre-
zes Koła R. Stachowiak i tłumacz 
E. Diłanian).

1 września po zakwaterowa-
niu, odbyło się spotkanie wszyst-
kich uczestników spotkania w 
Pensjonacie „Storchennest” OT 
Radinkendorf. Spotkanie otwo-
rzył Prezes DAV Beeskow Man-
fred Kiesel. Na spotkaniu były 
wręczane upominki dla gospo-
darzy, przedstawiono regulamin 
i zasady sobotniego wędkowa-
nia. Kolejnego dnia po losowa-
niu stanowisk, o godz. 9.00 od-
były się zawody w dwóch turach: 
I- od 9.00 do 13.00 i II- od 14.00 

Puchar Przyjaźni
do 16.00. Pogoda 
w porównaniu do 
piątku zmieniła 
się diametralnie, 
było pogodnie i 
nie padało. Ryby 
brały różnie, jak 
na Sprewę i to 
łowisko średnio. 
O godzinie 16.00 
zakończyły się za-
wody i poproszo-
no zawodników o 
przyniesienie ryb do ważenia. Po 
zważeniu złowionych ryb przed-
stawiono wyniki zawodów.

Pierwsze miejsce i Puchar Przy-
jaźni Miast Partnerskich zdobyła 
drużyna z Beeskow wynikiem 
18600 pkt. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z Sulęcina- 18520 pkt.,   
trzecie drużyna z Kamen – 3390 
pkt., a czwarte drużyna z Frie-
dland – 2790 pkt. Przechodni Pu-
char Przyjaźni Miast Partnerskich 
pozostał w Beeskow. Puchar 
i nagrody dla drużyn wręczył 

Manfred Kiesel Prezes DAV z Be-
eskow. Na zakończenie oficjalnej 
części spotkania Manfred Kiesel 
przekazał Ryszardowi Stacho-
wiakowi metalową rybę, która 
stała się symbolem organizato-
ra kolejnych zawodów o Puchar 
Przyjaźni w 2018 roku.  

Po części oficjalnej uczestnicy 
spotkania w Beeskow spędzili 
miło czas przy wspólnym grillo-
waniu, nawiązując nowe kontak-
ty z wędkarzami z Niemiec. 

Tekst i foto. R. Stachowiak

Puchar Starosty powędrował  
do Słońska

Po oficjalnym rozpoczęciu za-
wodów nastąpiło losowanie sta-
nowisk, na których przez cztery 
godziny pięcioosobowe drużyny 
zacięcie walczyły o puchar. 

Nad sprawnym przebiegiem 
zawodów czuwał sędzia główny 
- przewodniczący Rady Powiatu 
Sulęcińskiego Tadeusz Dąbroś. 
W tym roku „Puchar Starosty Su-
lęcińskiego” trafił do Koła PZW nr 
1 w Słońsku. Wręczono również 
puchary za zajęcie II miejsca - dla 
wędkarzy z Koła PZW w Krzeszy-
cach i za III miejsce dla Koła PZW 
nr 1 w Sulęcinie. Puchar za zło-

23 września na Kanale Postomskim w Krzeszycach od-
były się Zawody Wędkarskie „O Puchar Starosty Sulę-
cińskiego”. W zawodach wzięli udział członkowie 7 
k0ół wędkarskich z terenu powiatu sulęcińskiego. 

wienie Największej Ryby otrzy-
mał pan Wiesław Bieniek z Koła 
PZW w Wędrzynie. Wszystkie 
puchary oraz upominki uczestni-
kom zawodów wręczył Starosta 
Sulęciński Adam Basiński.   Po 
rozdaniu pucharów na zawod-
ników i gości wędkarskich cze-
kał ciepły posiłek. Gratulujemy 
zwycięzcom i dziękujemy węd-
karzom za uczestnictwo w zawo-
dach, zaangażowanie oraz miłą 
atmosferę.

Katarzyna Sobiecka

1 października odbyły się spła-
wikowe zawody wędkarskie koń-
czące sezon 2017, które zaliczane 
są do klasyfikacji Grand Prix Koła. 
Sportowa rywalizacja odbyła 
się nad malowniczym Jeziorem 
Ostrowskim. W tym jesiennym, 
słonecznym dniu do zawodów 
przystąpiło 8 juniorów, 1 kobieta 
oraz 9 seniorów. 

Zawody otworzył oraz zapo-
znał wszystkich uczestników z 
regulaminem zawodów prezes 
Koła Kazimierz Jaruga. Wędkar-
ska rywalizacja trwała do same-
go końca. Po sygnale oznajmia-
jącym koniec zwodów komisja 
sędziowska szybko wzięła się 
do swojej pracy, ważąc złowio-
ne ryby, które w dobrej kondycji 
powróciły do wody. W trakcie 
oczekiwania na końcowe wyniki 
na zawodników czekał gorący 
posiłek.

Z końcową klasyfikacją zawo-
dów zapoznał uczestników wi-
ceprezes ds. sportu Przemysław 
Struch, a prezes koła Kazimierz 
Jaruga wręczył zwycięzcom na-
grody i pamiątkowe dyplomy.
Kategoria juniorów:
01. Kamil Melanowicz – 1840 pkt.
02. Mateusz Dziedzic  – 1495 pkt.
03. Monika Barłoga – 1415 pkt.
04. Adrian Orkiszewski – 1280 
pkt.
05.   Patryk Śmiecikowski – 1195 
pkt.
06.   Bartosz Barłoga – 1025 pkt.
07.   Maja Klimczak – 1010 pkt.
08.   Gabriel Pelczarski – 965 pkt.
Kategoria kobiet:
01. Halina Lasota – 1200 pkt.

Koniec sezonu w „Linie”
Kategoria seniorów:
01. Marcin Ścieszka – 4400 pkt.
02. Krzysztof Prugar – 3270 pkt.
03. Marcin Stefański – 2900 pkt.
04. Krzysztof Andrzejewski – 
2620 pkt.
05.  Bogdan Kułaczkowski – 2550 
pkt.

06. Zbigniew Wojniusz – 2135 
pkt.
07. Jerzy Lasota – 2115 pkt.
08. Bartłomiej Miszon – 1860 pkt.
09. Jerzy Śmiecikowski – 1660 
pkt.

BK
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Turniej o Puchar Burmistrza Sulęcina
SULĘCIN

W hali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza oraz hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Jana Pawła II w Sulęcinie, 24 
czerwca rozegrany został Turniej 
Piłki Siatkowej im. Józefa Bartko-
wiaka o Puchar Burmistrza Sulę-
cina.

Do Turnieju zgłosiło się sześć 
drużyn z terenu województwa 
lubuskiego: z Nowej Soli, Żaga-
nia, Zielonej Góry, Głogowa. Mię-
dzyrzecza oraz Sulęcina.

W klasyfikacji ogólnej 
I miejsce oraz Puchar Burmi-

strza Sulęcina zdobyła STS Olim-
pia Sulęcin,

II miejsce zajęła drużyna GBS 
Bank KS Orzeł z Międzyrzecza,

III miejsce SPS Chrobry z Gło-
gowa.

IV miejsce WKS Sobieski Arena 
Żagań,

V miejsce MKST Astra Nowa 
Sól oraz

VI miejsce KU AZS Uniwersytet 
Zielonogórski

Wyróżniającymi się zawodni-
kami zostali:

- Michał Sadowski z SPS Chro-
bry Głogów oraz Adrian Bocian-
kowski z WKS Sobieski Żagań.

Podczas turnieju wystąpił Ze-
spół Taneczny TRANS z Sulęcina. 

Na sygnale

Stracił prawo jazdy za zbyt 
szybką jazdę

27 września na ul. Lipowej w 
Sulęcinie policjanci sulęcińskiej 
drogówki zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego Volkswa-
genem Passatem. Powodem 
zatrzymania było przekrocze-
nie dozwolonej prędkości. Jego 
wyczyn policjanci nagrali przy 
użyciu wideo-rejestratora. Męż-
czyzna w terenie zabudowanym 
jechał z prędkością 108 km/h 
przy ograniczeniu do 50 km/h. 
Policjanci zatrzymali  prawo jaz-
dy 28-letniemu mieszkańcowi 
województwa mazowieckiego   i 
nałożyli mandat w wysokości 400 
złotych i 10 punktów karnych. 

Od początku roku policjanci z 
Sulęcina za przekroczenie pręd-
kości w terenie zabudowanym o 
50 km/h zatrzymali prawo jazdy 
53 kierującym. 

Kierował po „dragach”
5 października policjanci sulę-

cińskiej drogówki pełniący służ-
bę na terenie Sulęcina o godz. 
11.00 na ul. Kościuszki do kon-
troli drogowej zatrzymali kieru-
jącego mercedesem, który jechał 
bez zapiętych pasów bezpie-
czeństwa. W trakcie legitymowa-
nia policjanci zwrócili uwagę na 
nerwowe zachowanie kierowcy. 
Po sprawdzeniu trzeźwości oka-
zało się że jest trzeźwy. Policjanci 
wykonali test na zawartość środ-
ków odurzających w organizmie. 
Badanie wskazało, że mężczyzna 
jest pod   działaniem środków 

psychoaktywnych. 26-latek zo-
stał zatrzymany a w sulęcińskim 
szpitalu pobrano mu krew do 
analizy. Policjanci zatrzymali 
również mieszkańcowi pow. su-
lęcińskiego prawo jazdy. W zależ-
ności od wyniku badania krwi zo-
stanie mu przedstawiony zarzut 
kierowania pojazdem w stanie 
po użyciu środków odurzających 
lub pod ich wpływem.

Kierowanie samochodem pod 
wpływem środka odurzającego 
jest traktowane na równi z kiero-
waniem pojazdem w stanie nie-
trzeźwości i zagrożone jest karą 
do 2 lat pozbawienia wolności, 
zakazem prowadzenia pojazdów 
na okres od 3 do 15 lat oraz na-
wiązką w wysokości 5 tys. zło-
tych.

Orkan Ksawery
Noc z 5 na 6 październik była 

dla powiatu sulęcińskiego bar-
dzo ciężka. Przez nasz kraj prze-
toczył się niszczycielski orkan 
Ksawery. Nawałnica pozostawiła 
po sobie ogromne spustoszenie. 
Naprawianie szkód potrwa jesz-
cze wiele dni. Przez kilkadziesiąt 
godzin po przejściu orkanu straż 
pożarna miała pełne ręce roboty. 
Do pierwszych zdarzeń ratowni-
cy wyjechali już przed godziną 
16.00. Później telefony się urywa-
ły. Strażacy najczęściej wyjeżdżali 
do usuwania połamanych drzew 
i konarów oraz zabezpieczania 
uszkodzonych i zerwanych da-
chów. Działania ratownicze były 
prowadzone we wszystkich gmi-
nach powiatu sulęcińskiego. Do 
pomocy  licznie wyruszyły zastę-
py jednostek ochotniczych.

Źródło: KPP Sulęcin, PSP Sulęcin

Puchary oraz statuetki w imie-
niu burmistrza Sulęcina Dariu-
sza Ejcharta wręczyła zastępca 
burmistrza Iwona Walczak, wi-
ceprezes Lubuskiego Związku 
Siatkówki Waldemar Czyż oraz 
prezes STS Olimpia Sulęcin Sta-
nisław Szablewski.

Maciek Barden
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Wyborcze obietnice PiS (zrealizowane obietnice będą zmieniać 
kolor na zielony)

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

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

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

• Obniżenie podatku VAT z 23 
do 22 proc.;

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

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

datku CIT dla małych firm;
• Minimalna stawka godzinowa 

wynagrodzenia na poziomie 12 
zł brutto;

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

• Przedszkola mają być darmowe, 

a do szkół mają powrócić den-
tyści i pielęgniarki;

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

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

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

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

792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

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

Mieszkańcy decydowali 
o kulturze

SULĘCIN 

Dzień otwarty w Sulęciń-
skim Ośrodku Kultury oraz inne 
atrakcje towarzyszące imprezie 
przez cały weekend nazwali-
śmy hasłem NAŁADUJ KULTURĘ. 
Celem wydarzenia jest przede 
wszystkim zaangażowanie spo-
łeczności lokalnej do kreowania 
i współtworzenia działań kultu-
ralnych w Sulęcinie.  

Tego dnia pracownie SOK były 
otwarte dla wszystkich – każdy 
zainteresowany pracą ośrodka 
„od wewnątrz” mógł przekonać 
się sam, w jaki sposób funkcjo-
nują sekcje: plastyczna, teatral-
na, dziennikarska oraz Studio 
Piosenki SOK, a także Biblioteka, 
Klub u Bulka i grupa taneczna 
TRANS.

Punktem kulminacyjnym spo-
tkania był pokaz w wykonaniu 
pracowników ośrodka kultury 
całorocznej pracy za pomocą 
efektywnej metody teatru cieni.

Zespół Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury zaprasza na zajęcia. 
Wszelkie szczegóły dotyczące 
działalności sekcji znajdują się na 
stronach internetowych: www.
soksulecin.pl / www.biblioteka-
sulecin.pl.

Źródło: SOK Sulęcin

http://www.soksulecin.pl/
http://www.soksulecin.pl/
http://www.bibliotekasulecin.pl/
http://www.bibliotekasulecin.pl/
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PAŹDZIERNIK
16.10-22.10 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4
23.10-29.10 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16

LISTOPAD
30.10-05.11 - Apteka “Centrum Zdrowia przy ul. Pineckiego 1
6.11-12.11 -  Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej 4-6 
13.11-19.11 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. Wiejskiej

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w czasie nocnym od po-
niedziałku do piątku od  21.00 do 8.00 dnia następnego, 
w sobotę w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, 
w niedzielę w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

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

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul. 
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3 
Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrob-
ry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika, 
ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach)

PRZEKRÓJ POLECA:

Zakaz wstępu 
do parku  
miejskiego

SULĘCIN 

Od kilkunastu tygodni trwają pracę rewi-
talizacyjne parku miejskiego w Sulęcinie. 
Do tej pory przeprowadzono pielęgnacyjną 
przecinkę drzewostanu oraz przystąpiono 
do kolejnych prac na jego terenie. 

Ze względu na postępujący tok robót od 
28 września 2017 roku teren parku został 
ogrodzony od ulic: 

- Emilii Plater /od budynku Liceum Ogól-
nokształcącego do ronda Włodarczaka/, 

- Tadeusza Kościuszki /od ronda Włodar-
czaka do marketu Netto/, 

- Szkolnej /na całej długości ulicy/ oraz 
Jana Kilińskiego /od ulicy Szkolnej do bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 1 byłego gim-
nazjum/ i obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZA-
KAZ WSTĘPU na jego teren do odwołania.

Park został wyłączony z ruchu pieszego, 
wypoczynku oraz korzystania z placu zabaw 
przy markecie Netto.

Za utrudnienia przepraszamy.
Burmistrz Sulęcina

Dariusz Ejchart


