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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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Znamy wyniki tegorocznych matur pisemnych na poziomie podstawowym. Nieste-
ty, uczniowie sulęcińskich szkół średnich wypadli najsłabiej w województwie.

Według wstępnych danych 
Okręgowej Komisji Egzaminacyj-
nej średnie wyniki procentowe 
egzaminu maturalnego (pisem-
nego) na poziomie podstawo-
wym w powiecie sulęcińskim 
wyglądały następująco: j. polski 
46,4 proc. (średnia wojewódz-
twa 54,69); j. angielski 63,12 proc. 
(średnia województwa 73,52); 
j. niemiecki 47,55 proc. (średnia 
województwa 63,9); matematyka 
38,85 proc. (średnia wojewódz-
twa 53,21). Niestety, ze wszyst-
kich ww. przedmiotów sulęcińscy 
abiturienci wypadli najsłabiej na 
tle maturzystów z innych powia-
tów. 

Gorzej niż w poprzednich la-
tach

Dla porównania sprawdziliśmy 
jak plasował się powiat w latach 
poprzednich (wyniki matur na 
poziomie podstawowym pisem-
nym). Język polski w 2015 r. został 
zdany na poziomie 57,81 proc. 
przy średniej wojewódzkiej 61,33 
proc. Rok temu wynik wyniósł 
54,15 proc. przy średniej woje-
wódzkiej 56,69 proc. 

Z matematyki uczniowie z tere-
nu powiatu sulęcińskiego w 2015 
r. zdobyli 42,28 proc. punktów, 
a średnia wojewódzka wynio-
sła 49,73 proc. Rok temu wynik 
zamknął się na poziomie 49,78 
proc. przy średniej wojewódzkiej 
55,00 proc.

Również w językach obcych: 
angielskim i niemieckim nie było 
tak znacznych różnic między 
średnią uczniów z powiatu sulę-
cińskiego a średnią wojewódzką 
(chociaż zawsze wynik ten był 
poniżej średniej). Nigdy też w la-

tach 2015 i 2016 nasz powiat nie 
zajmował ostatnich miejsce pod 
względem średniej punktów w 
porównaniu do innych powiatów 
województwa lubuskiego.

Sytuacja podbramkowa
Z powyższych danych można 

wywnioskować, że poziom nauki 
w sulęcińskich szkołach średnich 
biorąc pod uwagę wyniki matur 
znacznie spadł. To poważny sy-
gnał ostrzegawczy dla radnych 
powiatowych, Zarządu Powiatu 
i dyrektorów sulęcińskich szkół 
średnich. Poprosiliśmy Starostę 
Sulęcińskiego, jako organ prowa-
dzący szkoły ponadgimnazjalne 
na terenie powiatu o komentarz 
w sprawie i zapytaliśmy jakie kro-
ki zamierza podjąć Zarząd Powia-
tu w celu poprawienia poziomu 
kształcenia w sulęcińskich szko-
łach (pytania wysłaliśmy 8 lipca), 
jednak do dnia wydania tego 
numeru gazety nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi.

strzyżenie 
TRAWNIKÓW

693 903 681
www.progress24.eu

STR. 4

POWIAT SULĘCIŃSKI

OŚNO LUBUSKIE

Ośno Triathlon Weekend

Impreza jest kontynu-
acją dobrze znanego cyklu 
Crosstriathlonu. Również przy tej 
edycji odbywać się będą dystan-
se 1/4 oraz 1/8 Ironman. Odbę-
dzie się również tak ciepło przy-
jętą w poprzednich edycjach 
Sztafeta Rodzinna. 

Wydarzenie stanowi doskona-
łą okazję do spotkania się w gro-
nie znajomych,   rywalizujących 
na świetnie przygotowanych i 
pięknych trasach nad jeziorem 
Reczynek.

Stowarzyszenie Morsy Ośno Lubuskie serdecznie za-
prasza na kolejny Ośno Triathlon Weekend, który od-
będzie się w dniach 19-20 sierpnia.

Rejestracja i regulamin na stro-
nie www.osnotriathlonweekend.
pl. Ilość miejsc ograniczona.

Red.

POWIAT SULĘCIŃSKI

przycinanie 
ŻYWOPŁOTÓW
(możliwość abonamentu)

Wyniki matur katastrofalne!

Czego boją się starosta  
i burmistrzowie?

Pomóżmy Krzyśkowi
SULĘCIN 

I Festiwal Michaliny 
Wisłockiej za nami

LUBNIEWICE / REGION

http://www.osnotriathlonweekend.pl
http://www.osnotriathlonweekend.pl
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

 Kolejny Prezydent „juesej” w 
Polsce, kolejny raz rozbudzone 
Polaków nadzieje i co? I lipa. 
Wizy jak były tak będą i nie wi-
dać na horyzoncie szans na 
zmianę. Trump nawet nie zająk-
nął się na ten temat. A szkoda, 
bo ja bym się do Ameryki chęt-
nie na wycieczkę wybrał. Raczej 
na pewno nie do pracy, tylko 
ewentualnie odwiedzić rodzin-
kę i pozwiedzać. Póki jednak wiz 
nasi sojusznicy zza oceanu nie 
zniosą, moja noga tam nie po-
stanie. To „juesej” powinno za-
leżeć, żeby do nich przyjechać i 
zostawić trochę cash. 

Amerykański Prezydent mó-
wił za to pięknie, jak bardzo 
Ameryka kocha Polaków, o 
naszej historii, niezłomnej od-
wadze i spuściźnie narodowej. 
Chwała mu za to. Nie było jed-
nak jednoznacznej gwarancji 
pomocy militarnej w razie kon-
fliktu w Polsce. Za to Ameryka-
nie chętnie nam sprzedadzą gaz 
i rakiety. W końcu pan Trump, to 
biznesmen, więc jego handlowa 
żyłka nie powinna dziwić.

Tymczasem w naszym pięk-

nym kraju sezon ogórkowy w 
pełni. Co prawda pogoda w tym 
roku pod psem i odpoczywający 
nad Bałtykiem mają na co narze-
kać, ale urlopy pobrane, pobyty 
zabukowane i wyjścia nie ma. 
Wolne od pracy ma swoje ko-
notacje w urzędach, ale i w fir-
mach. Bo pani Jadzia na urlopie, 
to ze dwa tygodnie dłużej trzeba 
czekać. Ale miejmy zrozumienie 
– każdy ma prawo odpocząć. 
Bardziej mnie niepokoją inne ob-
serwacje. Jeden z urzędów, które 
niedawno odwiedziłem jest w 
pewnej ważnej dla mnie kwe-
stii zablokowany, bo… zabrakło 
przepisów wykonawczych. Stare 
rozporządzenie ministra wyga-
sło, a nowego jeszcze nie ma. I w 
ten oto sposób urzędnicy lokalni 
(nie ze swojej winy rzecz jasna) 
mają związane ręce. Kiedyś je-
den z ministrów powiedział (co 
prawda nie wiedział, że go na-
grywają), że nasze państwo ist-
nieje tylko teoretycznie (inne 
zapamiętane powiedzenie tego 
ministra to „ch…, d… i kamieni 
kupa”). I pomimo, że był to inny 
rząd, to nieraz, jak widać, to świę-

ta prawda.
Wakacje to też inny pro-

blem, z którym co roku muszą 
się zmierzyć mieszkańcy wielu 
wsi. Z rozkładów jazdy znikają 
autobusy, które w roku szkol-
nym dowożą dzieci do szkół. 
Do niektórych miejscowości w 
ogóle nie dociera żaden śro-
dek komunikacji publicznej czy 
prywatnej. Tymczasem wiele 
osób (zazwyczaj starszych) nie 
posiada samochodu i nie ma jak 
dostać się do lekarza, apteki lub 
po zwyczajne zakupy. Zgodnie 
z przepisami gmina odpowiada 
za zbiorowy transport lokalny, a 
powiat za transport na szczeblu 
ponadgminnym. W praktyce sa-
morządy do tematu się nie przy-
kładają, a prywatni przewoźnicy 
jeżdżą tylko wtedy i tam, gdzie 
im się opłaca. A i tutaj z tym jeż-
dżeniem różnie bywa. Zgłosiła 
się do nas czytelniczka, która w 
sobotę 24 czerwca chciała sko-
rzystać z autobusu PKS Gorzów 
Wlkp., który zgodnie z rozkła-
dem jazdy o 8.30 miał wyjechać 
z dworca w Sulęcinie w stronę 
Zielonej Góry. Zarówno ona jak 
i 10 innych oczekujących pozo-
stali z kwitkiem, bo… autobus 
nie przyjechał. 

Na dalszą część lata życzę 
wszystkim czytelnikom jak 
najmniej trosk i jak najwięcej 
słońca (szcze-
gólnie tym na 
urlopach).

minął miesiąc

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

surowym otwartym. Pow. 
użytkowa 117 m2 + garaż. 

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

Opiekunki do Niemiec 
AMBERCARE24 , wyma-

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

535 340 311 lub  533 848 
005 lub 730 340 005

Ocieplanie budynków, 
tel. 881 507 760

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

Najnowsze na sprzedaż:

dom nad jeziorem 
Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
mieszkanie Smogóry
działka budowlana Żubrów
dom Bobrówko
działka w Miechowie
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
3 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy ul. 
Kupiecka 4
domki handlowe obok „Bajki”
dom w Lubniewicach
kompleks handlowy w 
Sulęcinie

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

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

Zatrudnię Panią do sprząta-
nia biura z grupą lub orze-
czeniem o niepełnospraw-

ności . Tel: 660 567 153

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Sprzedam ziemię HUMUS, 
kopaną ze stawu. 

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

Zatrudnię lub przyjmę na 
staż w zakładzie fryzjer-

skim. Tel. 724 191 394

Usługi koparko - ładowarki.
Tel. 608 275 272

Sezon ogórkowy w pełni
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ZADZWOŃ – PRZYJADĘ 
i pomogę Ci wybrać 

ofertę skrojoną 
idealnie dla Ciebie!

Doradca Klienta

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

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

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

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

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

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA SIENKIEWICZ

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

SULĘCIN 

Budżet obywatelski 2018: można już głosować

Karty do głosowania można 
pobrać w Urzędzie Miejskim 
w Sulęcinie, na stronie gminy 
www.sulecin.pl, u sołtysów 
oraz u przewodniczącego miej-
scowości Wędrzyn. Głosować 
może każdy mieszkaniec gmi-
ny Sulęcin, który najpóźniej w 
dniu 24 lutego 2017 r. (dzień 
rozpoczęcia konsultacji na te-
mat BO 2018) skończył 16 lat. 
Wypełnioną kartę można wrzu-
cić do urny znajdującej się w 
budynku Urzędu. Na terenach 
wiejskich upoważnieni do zbie-
rania wypełnionych kart są soł-
tysi, a w Wędrzynie przewodni-
czący miejscowości.

Adam Piotrowski

Na zadania zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego gminy Sulęcin w tym roku w budżecie radni zaplanowali aż 
500 tys. zł. Głos można oddać tylko na jedno z 16 zgłoszonych zadań. Głosowanie potrwa do 29 września 2017.

Lista zgłoszonych do realizacji w ramach BO 2018 projektów jest następująca: 
1. Wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sportowo-rekreacyjnego – pływalni krytej;
2. Monitoring, oświetlenie, siłownia i plac zabaw – II etap odbudowy kąpieliska Winna Góra w Sulęcinie;
3. Plac zabaw dla dzieci – boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków;
4. Budowa małej świetlicy wiejskiej – Małuszów;
5. Przebudowa chodnika na działce nr 91 z asfaltowego na chodnik z polbruku wraz z dojściem do budynku przy ul. Wojska Polskiego 

1-4;
6. Remont świetlicy wiejskiej w Grochowie;
7. Obwodnica Wędrzyna – remont drogi gminnej oraz powstanie nowych miejsc par-

kingowych;
8. Nowe życie Prusa i Konopnickiej – remont dróg gminnych;
9. Modernizacja parkingów na osiedlu mieszkaniowym w Żubrowie i budowa chodni-

ków w miejscowości Żubrów;
10. Rozbudowa drogi w kierunku ulic: Lawendowa, Polna i Makowa w m. Ostrów;
11. Bus pełen kultury – miasto i gmina Sulęcin;
12. „Zielone Podwórko” – ul. Kościuszki 29 i Plac Czarnieckiego 16;
13. Budowa drogi asfaltowej na cmentarz w m. Wielowieś;
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Tursk;
15. Bezpieczna droga do szkoły – dokończenie chodnika ul. Dikusa Ekkela oraz budowa 

zatoki postojowej;
16. Osiedle Słoneczne – wymiana nawierzchni ulic.

http://www.sulecin.pl
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I Festiwal Michaliny Wisłockiej za nami
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Lubniewice, 7-9 lipca, prze-
żywały najazd turystów, którzy 
przyjechali tutaj skuszeni festi-
walem. Miasteczko niewielkie, 
chwilami centrum było zakorko-
wane pojazdami z rejestracjami 
z całego kraju jak i sąsiednich 
Niemiec. Trzy słowa – Nauka – 
Zdrowie – Kultura – były moty-
wem przewodnim festiwalu. W 
doskonale opracowanych folde-
rach-składankach dostępnych na 
stoisku promocyjnym UM, nawet 
przybyłemu tutaj po raz pierwszy 
wszystko opisano i wyrysowano. 
Zresztą trudno zabłądzić, co naj-
wyżej zgubić się w tłumie. Miasto 
wydało również (dla turystów 
bezpłatnie) w formie książeczki 
opis (niezwykle sympatycznie) 
Szlaku Michaliny Wisłockiej. Swo-
istym hitem był skserowany ar-
tykuł z „Nadodrza” z 1986 r., czyli 
sprzed ponad 30 lat. Hitem dlate-
go, że był to wywiad z dr Micha-
lina Wisłocką prowadzony przez 
Zbigniewa Izdebskiego, dzisiej-
szego prof. dra hab., który był 
obecny na festiwalu. Tytuł arty-
kułu – U nas potrafią się kochać.

Festiwal  został otwarty na sesji 
rady miejskiej w piątek, 7 lipca. 
Uroczyście otwarcie powtórzo-
no wieczorem na plaży miejskiej, 
poprzedzając tym samym kon-
cert Krzysztofa Daukszewicza 
i Ani Dąbrowskiej. Również w 
Parku Miłości otwarto plener ma-
larski. Na miejskiej plaży odbył 
się pokaz zumby. W tym dniu w 
namiocie ustawionym przy fon-
tannie w Rynku oraz w Sali GOK 
trwały prelekcje znakomitych go-
ści. Tematyka oscylowała wokół 
miłości, edukacji seksualnej, HIV 
/ AIDS, zagadnień ginekologicz-
nych, miłości i seksualności osób 
niedostosowanych społecznie, 
kardiologii, o ryzyku zachowań 
się w Internecie. Pytań było wie-
le i każde doczekało się rzetelnej 
odpowiedzi.

W debacie o Sztuce Kochania, 
której moderatorem była prof. 
Violetta Skrzypulec-Plinta, 
uczestniczyło 6 kobiet: Hanna 
Bakuła, prof. Maria Beisert, dr 
Alicja Długołęcka, prof. Maria 
Płatek, prof. Beata Pastwa-Woj-
ciechowska i dr Beata Wróbel. 
Osoby z wielkim autorytetem. Ich 
rzeczowe wypowiedzi fascyno-
wały zgromadzonych w wielkim 
namiocie halowym. Nie inaczej 
było podczas spotkania z dzien-
nikarką Violetta Oznimow-
ską, dziennikarką i pisarką oraz 
Krzysztofem Dauszkiewiczem, 
satyrykiem i piosenkarzem. Póź-
nym wieczorem, gdy złowieszcze 
chmury deszczowe powędrowa-
ły w głąb kraju, na plaży miejskiej 
bawiono się przy ognisku w rytm 

piosenek i melodii Marka Zalew-
skiego.

W sobotę organizatorzy za-
prosili chętnych na pokaz sztuki 
gotowania z Dawidem Szku-
dlarkiem, a następnie na prelek-
cje dotyczące m.in. seksualności 
dzieci z niepełnosprawnością, 
medycynie męskiej, rehabilitacji 
kardiologicznej. Sobotnie spotka-
nia autorskie należały do: dra An-
drzeja Depko - seksuologa, dra 
hab. Janusza Leona Wiśniew-
skiego - pisarza, Hanny Bakuły 
– pisarki i malarki, Krzysztofa 
Tereja – producenta filmowego 
i prof. Zbigniewa Izdebskie-
go – seksuologa. Ten ostatni był 
również w tym dniu moderato-
rem wspólnie z dr Krzysztofem 
Chlebus w X Ogólnopolskiej De-
bacie o Zdrowiu Seksualnym, w 
której uczestniczyli: dr Andrzej 
Depko, prof. Brygida Knysz, 
prof. Artur Mamcarz, prof. Vio-
letta Skrzypulec-Plinta i prof. 
Bohdan Wasilewski. I ponownie 
wypełniony słuchaczami namiot 
po brzegi. Zapotrzebowanie na 
wiedzę oscylującą wokół „Sztuki 
Kochania” Michaliny Wisłockiej 
jest ogromne, a zebrane tutaj 
autorytety są nośnikami wiedzy 
naukowej, opartej na badaniach, 
a nie polityczno-klerykalnych za-
potrzebowań.

Prof. Zbigniew Izdebski – Po 
otwarciu Parku Miłości w 2013 r., 
obecny festiwal jest kolejnym faj-
nym wydarzeniem. Wydarzeniem, 
które ma podstawy w filmie, bo-
wiem projekcja 1,5 godzinna, w 30 
minutach odnosi się do Lubniewic. 
Miejscowość potrafiła to wykorzy-
stać. Festiwal jest po części speł-
nieniem moich marzeń, bowiem 
wpisuje się w kampanię społecznej 
– Kochanie to sztuka. Festiwal to 
nie tylko wydarzenie artystyczne 
z występami znanych wykonaw-
ców, to również spotkania autor-
skie i debaty z udziałem wybitnych 

kardiologów, ginekologów i seksu-
ologów. Zebranie tylu naukowych 
autorytetów w jednym czasie i 
miejscu jest godne szacunku dla 
organizatorów. Debaty festiwalo-
we są otwarte, są cenne dla uczest-
ników, bowiem pozwalają natych-
miast na uzyskanie odpowiedzi, a 
pytania padają różne. Cieszę się, że 
właśnie Lubniewice potrafiły oży-
wić region poprzez ten festiwal.  

Wieczorem plaża miejska go-
ściła aktorów teatru im. Juliusza 
Osterwy w spektaklu „Paryż i TY”. 
Potem było spotkanie z twórcami 
filmu „Sztuka Kochania”, po czym 
nastąpiła projekcja. Muzyka przy 
ognisku zwieńczyła ten dzień.

Niedziela, 9 lipca, była ostat-
nim dniem festiwalu. Kolejne 
spotkania z prelegentami. Tema-
tycznie dominowała kardiologia, 
ginekologia, choroby zakaźne 
przenoszone drogą płciową oraz 
psychiatria. Nie zabrakło roz-
mów o miłości, seksualności i 
relacjach w związkach. Duże za-
interesowanie. Na plaży pokaz 
ratownictwa w wykonaniu funk-
cjonariuszy JRG PSP z Sulęcina, 
warsztaty kulinarne dla dzieci. W 
Rynku debata o Sztuce Kochania 
„Zdrowie seksualne mężczyzn”. 
Moderatorem był dr hab. Janusz 
Leon Wiśniewski. Uczestniczy-
li w niej: dr Krzysztof Chlebus, 
prof. Józef Haczyński, dr Paweł 
Jarmużek, dr Ewa Kempisty-Je-
znach i prof. Tatiana Rongińska. 
Bohaterami spotkań autorskich 
byli: Anna Mentlewicz – dzienni-
karka, pisarka, Maria Sadowska 
– piosenkarka i reżyserka oraz 
Magdalena Boczarska – aktor-
ka, odtwórczyni głównej roli w 
filmie :Sztuka Kochania”. Późnym 
popołudniem kwartet Classic 
Sisters koncertował na pływają-
cym domku. Festiwal zamknął 
koncert Marii Sadowskiej. Po 
nim tradycyjne ognisko na plaży 
i gra zespołu „Sami swoi”.

Równolegle do imprez festiwa-
lowych w „Parku Miłości” można 
było podziwiać prace artystów 
jak i zakupić kwiaty, obrazy czy 
wyroby ceramiczne bądź wspo-
móc harcerzom w charytatyw-
nej akcji poprzez zakup na ich 
stoisku słodyczy. W tym miejscu 
zakończył się plener malarski. Tu-
taj również swoje prace promo-
wała gorzowska malarka, pisarka 
i blogerka Monika Targońska 
(blog pod pseudonimem Aniela 
Alpha) – Jestem zafascynowa-
na klimatem Lubniewic – mówi 
M. Tagońska. – Temat Michaliny 
Wisłockiej został tutaj doskonale 
wyeksponowany, to jest swoisty 
towar marketingowy. Namacalny 
i nie. Bowiem sztuka kochania jest 
odkrywaniem siebie wzajemnie. 
Sami jesteśmy kreatorami życia. 
Tworzymy je i układamy według 
własnych wzorów. Moje prezen-
towane tutaj prace są tematycz-
nie związane z miłością. Za mną 
liczne znaczące wernisaże w kraju 
i poza, ale tutejszy, jak wspomnia-
łam, klimat jest szaleńczo inspiru-
jący, co dla wrażliwej artystycznej 
duszy artysty jest wartością cenną. 
Z wielką przyjemnością będę tutaj 
wracać.

Tutaj prezentował swoje prace 
Białorusin, niegdyś mieszkaniec 
Lubniewic, dziś z dokumentem 
pozwalającym jako rezydent po-
dróżować po UE. Prezentował 
m.in. akty kobiece wykonane w 
ciekawej technice.

Zakończył się plener 9-oso-
bowej grupy malarzy, artystów-
-amatorów, skupionych w GOK 
oraz 5-ciu młodych profesjonali-
stów plastyków. Swoista konfron-
tacja dotycząca przedstawienia 
w swej wizji miejsc związanych z 
pobytem M. Wisłockiej tutaj.

W tłumie trudno było wyłapać 
włodarza Lubniewic, który udzie-
lał radiowych czy telewizyjnych 
wywiadów. Pierwsza taka im-

preza w Lubniewicach i kraju o 
takiej skali. Nieopodal namiotu 
halowego w charakterystycznej 
koszulce promującej festiwal 
dostrzegłem Katarzynę Szcze-
pańską, zastępcę burmistrza. 
Gorąca ocena imprezy… - Jest 
sympatycznie, duże zainteresowa-
nie, pewne utrudnienia komuni-
kacyjne, bo infrastruktura miejska 
nie pozwala na wiele. Jednak służ-
by porządkowe sprawnie czuwają 
– mówi Katarzyna Szczepańska. 
– Sądzę, że wspólnie potrafiliśmy 
podołać wielkiemu wyzwaniu lo-
gistycznemu. Przyjdzie czas na 
szczegółowa analizę. Festiwal jako 
forma cykliczna, bo taki mamy 
zamiar, wymaga korekt. Coś zo-
stanie wyeliminowane, bo nie było 
trafione, pojawi się coś nowego. 
Tego wymaga i rynek odbiorców i 
nasze możliwości. Pogoda wpraw-
dzie splatała figla w jednym dniu, 
jednak ci, którzy znaleźli schronie-
nie pod namiotem halowym tak 
się wciągnęli w debatę, że po jej 
zakończeniu oklaski były na sto-
jąco, a to jest dowód uznania dla 
prelegentów. Nasze informatory i 
książeczka o Szlaku Michaliny Wi-
słockiej spełniły oczekiwania przy-
byłych tutaj zainteresowanych. Już 
dziś zapraszam na festiwal za rok.

Impreza bez wątpienia będzie 
co jakiś czas wracała w różnej for-
mie w prasie, radiu czy stacjach 
telewizyjnych. Będzie wspomina-
na przez uczestników. Być może 
na Mostku Miłości przybyły kolej-
ne kłódki z inicjałami i miłosnymi 
symbolami. Rośnie kolejne poko-
lenie, które uczy się sztuki kocha-
nia. Tu wtrącę słowa Michaliny 
Wisłockiej – „Pośpiech jest w mi-
łości błędem niewybaczalnym”. 

Tekst i fot. Lech Malinowski

Więcej zdjęć na 
www.przekrojlokalny.pl

Jedna z debat pod festiwalowym namiotem Autor tekstu w rozmowie w prof.  Zbigniewem Izdebskim
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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

Gimnazjum - Otwarty Dzień Szkoły
SULĘCIN 

Na podstawie rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodo-
wej z nowym rokiem szkolnym 
2017/2018, od 1 września wcho-
dzi w życie reforma edukacyjna 
na podstawie której ulegają li-
kwidacji gimnazja, a w ich miej-
sce powstaną ośmioklasowe 
szkoły podstawowe.

W miejsce sulęcińskiego gim-
nazjum zostanie powołana szko-
ła podstawowa, którą 20 czerwca 
odwiedzili rodzice wraz ze swo-
imi dziećmi w ramach Otwarte-
go Dnia Szkoły. 

Na podstawie wcześniejszego 
losowania część uczniów byłych 
klas III i VI Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków w 

Sulęcinie od 1 września będzie 
uczęszczało do IV i VII klasy w 
Szkole Podstawowej nr 1 przy 
Parku Bankowym 7. 

Nową szkołę poznali również 
uczniowie klas pierwszych, któ-
rzy przybyli razem z rodzicami 
na spotkanie z dyrekcją szkoły 
oraz wychowawcami, którzy 
będą sprawowali opiekę nad 
uczniami. 

Od 1 września wychowawcą 
klasy I A będzie Ewa Cieluch, 
klasy I B Elżbieta Wysoczańska 
i klasy I C Teresa Kucewicz.

Wychowawcą klasy IVA bę-
dzie Agnieszka Gocal, klasy IV 
B Wanda Heinrych, klasy IV C 
Magdalena Rajfur i klasy IV D 

Elżbieta Stein.
Wychowawcą klasy VII A bę-

dzie Ewa Krynicka, klasy VII B 
Monika Grzelczyk i klasy VIII C 
Bogusława Chodorska.

Szkoła przygotowana jest na 
przyjęcie pierwszoklasistów, któ-
rym stworzono dobre warunki 
do nauki w trzech wyremonto-
wanych i wymalowanych kla-
sach usytuowanych obok siebie 
na I piętrze, wraz z nowym wy-
posażeniem, jak również posiada 
wystarczającą ilość klas z prze-
znaczeniem na rzecz uczniów 
nowo przyjętych do klas IV i VII.

Tekst i foto. Maciek Barden

Już wkrótce festyn partnerski w Rudnicy
KRZESZYCE / RUDNICA

–  Oprócz sołtysa organizatora-
mi imprezy są: Rada Sołecka oraz 
Klub Sportowy „ Kosmos 78” i dla-
tego ten festyn nosi nazwę part-
nerskiego – informuje Wioleta 
Raczkowska- Gołębska sołtys 
Rudnicy- Łąków.

Organizatorzy zapowiadają, 
że zaplanowanych jest wiele 
atrakcji dla dzieci, młodzieży 
jak i dorosłych. W programie są 
m.in. okazy kuglarskie w wyko-
naniu dziewcząt z Płonicy, roz-
grywki piłkarskie, prelekcja na 
temat pierwszej pomocy przed-
medycznej strażaków z OSP 
Dziedzice, występ lokalnego ze-
społu ludowego „ Rudniczanka” 
oraz warsztaty muzyczne, zamki 
dmuchane, przejażdżki moto-

W Rudnicy (gmina Krzeszyce) trwają przygotowania przed tegorocznym festynem 
partnerskim, który zaplanowano na 29 lipca. 

rem z zawod-
nikiem Stali 
Gorzów. 

P o d c z a s 
festynu będą 
r o z p r o w a -
dzane cegieł-
ki, z których 
środki finan-
sowe będą 
przeznaczo-
ne na remont 
sali wiejskiej. 
O apetyt biesiadników dbać 
będą punkty gastronomiczne, 
które serwowały będą potrawy z 
grilla, ciasto, hot-dogi, ryby oraz 
popcorn.

Na tych, którzy będą brali 
udział w konkurencjach i kon-

kursach czekają nagrody takie 
jak np. rower i huśtawka. Festyn 
rozpoczyna się na stadionie o 
godzinie 14.00, a zakończy go 
występ zespołu „Offensywa” ze 
Szczecina.

Ryszard Waldun 
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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

Czego boją się starosta i burmistrzowie?
POWIAT SULĘCIŃSKI

Czy samorządy mają coś do 
ukrycia?

Projekt pod pełną nazwą 
„Monitoring działań jedno-
stek administracji rządowej  i 
samorządowej w  wojewódz-
twie lubuskim, w kontekście 
realizacji praw osób z niepeł-
nosprawnościami i dostoso-
wania do postanowień Kon-
wencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych” ma na 
celu pełniejsze dostosowanie 
oferowanych usług do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, 
tak by mogły one uczestniczyć 
w życiu społecznym i zawodo-
wym na równych zasadach z 
innymi obywatelami. Polska ra-
tyfikowała konwencję w 2012 r., 
a tym samym zobowiązała się 
do przestrzegania jej zapisów. 
Organizatorem projektu na te-
renie woj. lubuskiego jest Sto-
warzyszenie Młodych Lubuszan 
z siedzibą w Sulęcinie.

Udział samorządu w pro-
jekcie ma pomóc w ustaleniu 
tych obszarów, które wymagają 
wprowadzenia zmian zagwa-
rantowanych w Konwencji ONZ. 
Wybrany samorząd nie ponosi 
żadnych kosztów projektu a je-
dyny jego wkład, to kilkanaście 
godzin pracy jednego z urzęd-
ników przez 2 lata trwania mo-
nitoringu. Ostateczny raport 
nie ma na celu piętnowania sa-
morządu za stwierdzone ewen-
tualne braki, ale jako oficjalny 
dokument zdecydowanie może 

pomóc w staraniu się o środki 
na dofinansowanie inwestycji 
związanych z wyrównywaniem 
praw osób z niepełnosprawno-
ścią. Zresztą wiele dzisiaj wystę-
pujących w samorządach pro-
blemów związanych z tematyką 
osób niepełnosprawnych nie 
wymaga dużych środków finan-
sowych, by je rozwiązać.

Na terenie woj. Lubuskiego 
miało być „przebadanych” 40 
samorządów lokalnych do-
branych według specjalnego 
klucza ustalonego z Minister-
stwem. 

Pomimo bardzo ważnej spo-
łecznie tematyki niepełno-
sprawności, którą dotkniętych 
jest wielu Polaków oraz samych 
korzyści płynących z projektu, 
gmina Torzym, gmina Lub-
niewice i co jest najbardziej 
szokujące – Powiat Sulęciński 
nie zgodziły się na udział w nim 
(zgodę wyraziły gmina Krze-
szyce i gmina Słońsk). 

Powiat nie chce wypełnić 
zadania do którego został po-
wołany

Zgodnie z zapisami ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych powiat, 
jako jednostka samorządu jest 
powołany do przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych 
oraz szeroko rozumianej reha-
bilitacji społecznej, zawodowej 
i zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych. Dodatkowo jest też 
wyraźny zapis, że powiat ma 
obowiązek współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i fun-
dacjami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych. W 
Powiatowym Programie działań 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych w Powiecie Sulęcińskim 
na lata 2016-2022 we wprowa-
dzeniu znajduje się następujący 
zapis: „Liczba osób niepełno-
sprawnych w Polsce oraz różno-
rodność problemów, jakie rodzi 
niepełnosprawność sprawia, że 
grupa ta powinna zajmować 
szczególne miejsce w społecz-
nej polityce państwa jak i na 
szczeblu samorządu”. 

Dlaczego powiat nie chce 
podjąć się zadania, do którego 
został powołany? Z odpowiedzi 
dowiedzieliśmy się, że z powo-
du braków kadrowych. Okazuje 
się, że w Starostwie Powiato-
wym w Sulęcinie brakuje pra-
cownika, który poświęciłby ok. 
15 godzin przez… 2 lata na re-
alizację arcyważnego społecz-
nie projektu.

Schodołazu w PCPR nadal 
brak

Ponad rok temu w Przekro-
ju Lokalnym ukazał się artykuł 
pt. „Osoby niepełnosprawne 
samodzielnie nie dostaną 
się do PCPR”. Pisaliśmy w nim, 
że starosta (wtedy tę funkcję 
pełnił Patryk Lewicki) nakazał 
zlikwidować podjazd dla osób 

niepełnosprawnych do budyn-
ku Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Sulęcinie, by 
wygospodarować jeszcze jedno 
pomieszczenie dla instytucji. 
Jeszcze w 2015 r. starosta obie-
cywał, że w zamian zostanie za-
kupiony schodołaz. Do dzisiaj 

urządzenia brak. Czyżby obec-
ne władze powiatu bały się, że 
monitoring to wykaże?

Adam Piotrowski
Prezes Stowarzyszenia 

Młodych Lubuszan

To rzadkość, żeby mała organizacja z jednego z najmniejszych powiatów w Polsce została wybrana w otwartym konkursie przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do realizacji dużego projektu monitorującego. Tym bardziej byliśmy zdziwieni, że 
lokalne samorządy z terenu tego powiatu odmówiły udziału w projekcie, który ich nic nie kosztuje, a może tylko pomóc.
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My do szkoły nie pójdziemy…
SULĘCIN

Jak dobrze jest w przedszkolu 
najlepiej wiedzą dzieci, które do 
niego uczęszczają. Cztery lata, 
to szmat czasu, aby przyzwycza-
jenie do fajnego miejsca bez-
troskich zabaw pozostawiło w 
przedszkolakach miłe wspomnie-
nia. Tym bardziej nie zdziwiła 
nikogo piosenka, spośród wielu 
zaprezentowanych wierszy i pio-
senek, pod tytułem „Przedszkole 
ulubione miejsce” w wykonaniu 
sześciolatków Przedszkola nr 1 
im. Małego Przyrodnika w Sulę-
cinie, podczas ostatniego pobytu 
w przedszkolu i pożegnalnego 
popołudnia, które odbyło się 28 
czerwca. 

W trakcie prezentacji swojego 
dorobku artystycznego przed 
rodzicami, opiekunami i wycho-
wawcami, sześciolatki z grupy 
Żabki zaśpiewały między innymi:

„My do szkoły nie pójdziemy, 
nie pójdziemy, nie pójdziemy,

Wszyscy tutaj zostaniemy, zo-
staniemy, zostaniemy,

Tutaj wszyscy o nas dbają , o 
nas dbają, o nas dbają

Tutaj wszyscy nas kochają, tak 
kochają nas...”.

Tekst jest tak przekonywujący, 
jak wykonana piosenka przez 
przedszkolaków, którzy z uśmie-
chem na twarzy i spontanicz-
nością przekazały zebranym jej 
treść. 

Chociaż edukacja przedszkolna 
tej grupy dzieci dobiegła końca, 
jednak ostatni dzień w przed-

szkolu przejdzie do historii nie 
tylko samego ośrodka, ale rów-
nież sześcioletnich absolwentów, 
którzy na zakończenie otrzymali 
od dyrektora Przedszkola Małgo-
rzaty Jung i wychowawców Mał-
gorzaty Michalskiej i Katarzyny 
Kurasik upominki w postaci kub-
ków do napoi z naniesionym na 
nich zdjęciem przedszkolaków, 
dyplomów ukończenia przed-
szkola oraz kolorowych skoroszy-
tów na przyszłe świadectwa i dy-
plomy, a od burmistrza Sulęcina 

Dariusza Ejcharta, tajemnicze 
notesy i kolorowe kredki, które 
przekazała dzieciom zastępca 
burmistrza Iwona Walczak. 

Na pożegnanie sześciolatki 
wręczyły swoim przedszkolnych 
opiekunom, dyrektor przedszko-
la i zastępcy burmistrza wiązanki 
kwiatów, a najbardziej aktywnym 
rodzicom dyrektor i wychowaw-
cy przekazali pisemne podzię-
kowania. Miłą niespodziankę 
sprawili rodzice przedszkolaków, 
którzy zadedykowali wychowaw-

cy Małgorzacie Michalskiej 
pamiątkowy album ze zdjęcia-
mi podopiecznych i kolorowymi 
wpisami.

Ostatnie popołudnie w mu-
rach przedszkola zakończył słod-
ki poczęstunek, tort oraz owoce 
i herbatka przygotowana przez 
rodziców, którzy przybyli na uro-
czystość.     

- Pierwszy etap waszej eduka-
cji, dobiegł końca. Przed wami 
jeszcze wiele wspaniałych chwil 
w nowym miejscu, które zastąpi 

wam przedszkole. Tym miejscem 
będzie szkoła, do której po wa-
kacjach będziecie uczęszczali. 
Jesteście wspaniałymi dziećmi i 
dzisiejszym występem pokazali-
ście, że nikomu z was nie brakuje 
zapału do dalszej pracy nad sobą. 
Życzę wszystkim, aby szkoła cie-
szyła was w taki sam sposób, jak 
przedszkole – powiedziała mię-
dzy innymi przedszkolakom ab-
solwentom I. Walczak.

Tekst i foto. Maciek Barden  

Wypoczynek letni w Dusznikach Zdroju
SULĘCIN

W trakcie pobytu na dzieci i 
młodzież czekało wiele atrakcji 
tego regionu m.in. wędrówka po 
Błędnych Skałach, zwiedzanie 
Muzeum Zabawek oraz Muzeum 
Papiernictwa, gdzie można było 
zapoznać się z technikami pro-
dukcji papieru. Podczas pobytu 
uczestnicy nie tylko zwiedzali ale 
także uczestniczyli w zajęciach 
sportowych i rekreacyjnych, za-
bawach integracyjnych i dysko-
tekach. Jednakże pobyt na kolo-
nii to nie tylko zabawy, dlatego 
wychowawcy organizowali rów-
nież konkursy, w tym plastyczne 
związane tematycznie z ogólno-
polską kampanią profilaktyczną 
Zachowaj Trzeźwy Umysł, prze-
prowadzali pogadanki dotyczą-

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie zorganizował w dniach od 13 do 18 czerwca 2017 roku wyjazd 43 uczniów z trzech szkół 
podstawowych gminy Sulęcin oraz sulęcińskiego gimnazjum do Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju. 

ce profilaktyki uzależnień oraz 
rozmowy indywidualne. Najbar-
dziej aktywni uczestnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe.

Organizacja wypoczynku let-
niego, to jedna z wielu form re-
alizacji profilaktyki społecznej 
wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej ujętych w Gminnym Progra-
mie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2017 rok.

Wyjazd został sfinansowany ze 
środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Andrzej Stefan Żelechowski
Dyrektor OPS w Sulęcinie
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Niedzielną część Dni Sulęcina 
rozpoczął pierwszy Ogólnopolski 
Miting, z okazji otwarcia Sulęciń-
skiego Stadionu Klasy I im. Sta-
nisława Ożoga. Nazwę obiektu 
nadano ku czci pierwszego pol-
skiego biegacza, który przebiegł 
10 km w czasie poniżej 30 minut. 
Pamiątkową tablicę, powieszoną 
przy bramie stadionu, odsłoni-
ły Krystyna Ożóg wraz z Le-
okadią Muszalik (żona i siostra 
sportowca). Zawodnicy brali 
udział w różnych konkurencjach, 
m.in. skoku w dal, biegach, 
skoku wzwyż czy pchnięciu kulą. 
Kobiety i mężczyźni z trzema 
najlepszymi wynikami otrzymali 
nagrody. Nowo otwarty obiekt 
poświęcił ksiądz Dariusz Denu-
szek, a uroczysty strzał z pistole-
tu do pierwszego sztafetowego 
biegu oddał burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart. Wielu osobom 
udało się ustanowić swoje życio-
we rekordy. Mimo deszczowej 
pogody, na wydarzeniu zebrało 
się dużo ludzi. Cały remont sta-
dionu łącznie kosztował 1,8 mln 
złotych, z czego połowę dofinan-

Sportowo i tanecznie na Dni Sulęcina
SULĘCIN

sowało Ministerstwo Sportu. 
Dalsza część imprezy odbyła 

się na Placu Czarnieckiego. Pogo-
da wciąż nie była najlepsza, ale 
prawie nikomu to nie przeszka-
dzało. Na scenie zaprezentowa-
ły się m.in. dzieci z sulęcińskich 
przedszkoli oraz zespołu tanecz-
nego Trans. Na scenie królowały 
takie tańce jak polka, krakowiak 
czy zoomba. Później mogliśmy 
usłyszeć solistów Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, 
lokalnego artystę- Maćka Bar-
dena oraz Damiana Kamiń-
skiego (Kamsa). Liczniejsza wi-
downia zebrała się dopiero pod 
wieczór, gdyż na scenie zagościł 
znany wśród młodzieży raper 
Grubson, oraz kultowa piosen-
karka Urszula. Publiczności tak 
podobały się występy, że nie 
obyło się bez BIS-ów. Wszyscy 
we wspaniałej atmosferze tań-
czyli oraz śpiewali wraz z woka-
listami. Impreza zakończyła się 
dopiero około północy.

Tekst i foto. Paulina Kaszuba

Na scenie sulęciński artysta Maciek Barden

Występy najmłodszych jak zwykle przyciągneły dużo widzówURSZULA
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23 czerwca w Zespole Szkół Li-
cealnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie miała 
miejsce uroczystość zakończenia 
roku szkolnego i jednocześnie 
pożegnania uczniów klas pro-
gramowo najwyższych zasadni-
czej szkoły zawodowej. Rozpo-
częła się w rytmach latynowskiej 
zumby, zaprezentowanej przez 
szkolną grupę taneczną, wpro-
wadzając zebranych w wakacyj-
ny, radosny nastrój.

W uroczystości wzięli udział 
wzięli udział zaproszeni goście, 
w tym wicestarosta sulęciński, 

Tomasz Prozorowicz, członek 
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego 
Agnieszka Sławiak, zaprzyjaź-
nieni pracodawcy, rodzice. 

Dyrektor szkoły, Grażyna So-
bieraj podsumowała mijający 
rok szkolny, gratulując sukcesów 
i dziękując wszystkim za owocną 
współpracę. Słynnymi słowami 
Jana Pawła II „Musicie od siebie 
wymagać, choćby inni od was 
nie wymagali”, skierowanymi do 
absolwentów, podkreśliła waż-
ność i konieczność dalszego roz-
woju zarówno zawodowego, jak 
i osobistego. 

Swoich wychowanków, już 
absolwentów, żegnali – pani 
Marzena Ćwiklińska i pan Zbi-
gniew Gruca. Uczniowie, dzię-
kując za lata nauki, dostarczyli 
biorącym udział w szkolnej uro-
czystości moc wzruszeń i rado-
ści. Były piękne słowa wyrażają-
ce wdzięczność, przywiązanie i 
sympatię oraz symboliczne kwia-
ty. Ponadto szkoła, odebrała w 
darze od adeptów szkoły zawo-
dowej samodzielnie wykonane 
dzieła typowe dla danych zawo-
dów, które z pewnością wykorzy-
stane zostaną przez młodszych 

Zadzwonił ostatni dzwonek 
SULĘCIN kolegów i koleżanki. Uroczystość 

była okazją do wręczenia nagród 
i dyplomów tym, którzy przez 
cały rok szkolny zapracowali na 
nie rzetelnie wypełniając szkolne 
obowiązki, włączając  się aktyw-
nie w życie szkoły i lokalnego 
środowiska, ale też godnie repre-
zentując szkołę w konkursach, 
olimpiadach, turniejach i zawo-
dach. Przechodni puchar Orłów 
Frekwencji wręczono uczniom 
klasy I technikum w   zawodzie 
technik żywienia i usług ga-
stronomicznych. Klasa II Liceum 
Ogólnokształcącego z dodat-
kowym przedmiotem wybrane 
zagadnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego otrzymała tytuł oraz 
puchar przechodni Sokołów 
Nauki, wykazując się najwyższą 
średnią ocen. Puchar Przechodni 

ufundowany przez Starostę Su-
lęcińskiego dla uczniów, którzy 
aktywnie promują szkołę, otrzy-
mali w tym roku Kacper Rudziń-
ski i Albert Natkański – za wy-
różnione miejsce drużynowo w 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Samochodowej. Stypendium 
naukowe Starosty Sulęcińskiego 
w tym roku otrzymał absolwent  
Kacper Rudziński. 

Uroczystość zakończyła pani 
dyrektor słowami: „Beztroski 
czas wakacji to wyjątkowy przy-
wilej młodości, przeżyjcie go 
bezpiecznie, mądrze i radośnie, 
zbierając cenne doświadczenia z 
rozwagą, bez zbędnego ryzyka”, 
Do widzenia. Do zobaczenia we 
wrześniu.

Karina Rogowska

Granty na lokalne działania rozdane
POWIAT SULĘCIŃSKI

Komisja Grantowa, w skład 
której weszło 6 osób reprezen-
tujących różne środowiska, oce-
niała projekty, które uwzględ-
niały założenia programowe.

-   współdziałanie mieszkań-
ców, dzięki któremu możliwe 
jest osiąganie celów o charakte-
rze dobra wspólnego,

- wynikają z konkretnych po-
trzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel, 
dobrze zaplanowane działania, 
mierzalne rezultaty i rozsądne 
koszty realizacji,

- przewidują takie działania, 
które będą kierowane do okre-
ślonej grupy odbiorców, a jed-
nocześnie będą służyć całej spo-
łeczności,

- będą realizowane wspólnymi 
siłami mieszkańców i instytucji 
życia lokalnego – samorządów, 
przedsiębiorców i organizacji 
społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób 
przemyślany angażowały zaso-
by lokalne – naturalne, społecz-
ne, ludzkie i finansowe.

Podpisanie umów dotacyj-
nych odbyło się w dniu 26 
czerwca 2017 r. na Ośrodku Zie-

Na terenie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania po raz drugi podpisano umowy na realizacje projektów 
w ramach Działaj Lokalnie. W trwającym od 1 do 31 maja 2017 r. naborze wniosków wpłynęło 14 projektów, z czego 6 uzyskało dofinanso-
wanie. Cztery zostaną zrealizowane na terenie Powiatu Gorzowskiego, a dwa na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

lony Cypel w Lubniewicach.
Umowy odebrali przedstawi-

ciele 6 organizacji:
Fundacja COOLtura na projekt 

pn. Sąsiedzki skwer „COOLtura” – 
6 000,00 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ściechowie na projekt pn. Scena 
– zabawa na całego i dla wszyst-
kich  - 6 000,00 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grochowie i grupa nieformal-

na CzirLIDERKI na projekt pn. 
Wspólnymi siłami zbudujmy so-
bie boisko – 5190,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ry-
bakowa na projekt pn. Centrum 
Aktywności Społecznej – Dzia-
łajmy Razem – 4411,00 zł,

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Wsi Glisno 
na projekt pn. Pierwsze minuty 
warte życia – od zera do bohate-
ra – 4270,00zł,

Stowarzyszenie HorseSports 
na projekt pn. Wakacyjna Przy-
goda z Koniem –5029,00 zł,

Druga część spotkania prze-
znaczona została na szkolenie 
tegorocznych grantobiorców w 
zakresie realizacji projektów ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kwestii finansowych i promocji 
programu. Spotkanie było rów-
nież okazją do wzajemnego po-
znania, wszyscy koordynatorzy 

projektów przedstawili swoje 
organizacje oraz omówili swoje 
projekty.

W tym roku pula przeznaczo-
na na realizację najciekawszych 
pomysłów wynosiła 30  900,00 
zł. Pragniemy nadmienić, że do-
datkowe wsparcie finansowe na 
realizacje programu otrzymali-
śmy od: Banku Spółdzielczego w 
Ośnie Lubuskim i Ośrodka Kor-
moran w Sulęcinie.

Wszystkim grantobiorcom 
gratulujemy i dziękujemy za zło-
żenia interesujących wniosków.

Źródło: KST - LGD
 

Ogólnopolska kampania
Zachowaj Trzeźwy Umysł

SULĘCIN

W ramach ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł 2017” 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum Gminy Sulęcin oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego wzięli udział 
w konkursie plastyczno–litetrac-
kim pn. „Na skrzydłach przyjaź-
ni”. Zadaniem uczestnika było 
wykonanie pracy plastycznej lub 
literackiej obrazującej przygodę 
z wybranym bohaterem literac-
kim, który został jego przyjacie-

lem. Do gminnego koordynato-
ra kampanii – Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie wpłynę-
ło łącznie 96 prac, które zostały 
wysłane do Stowarzyszenia Pro-
ducentów i Dziennikarzy Radio-
wych. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone 31.08.2017 r. 

Źródło: OPS Sulęcin
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Pomóżmy 
Krzyśkowi

SULĘCIN 

Krzysiek to siedemna-
stolatek, u którego zdia-
gnozowano nowotwór 
mózgu. Chłopak wymaga 
operacji i leczenia, których 
koszt przekracza możliwo-
ści finansowe każdej rodzi-
ny. 

Koncert oraz akcję po-
mocy dla Krzyśka orga-
nizowane są przy współ-
pracy Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju i Promocji 
Wsi Glisno, instruktorów i 
harcerzy Hufca ZHP Sulę-
cin oraz wielu innych wo-
lontariuszy. Akcję wsparł 
również Burmistrz Sulęci-
na.

Dotychczas w ramach 
akcji zbiórki pieniędzy 

16 lipca w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się koncert charytatywny, którego ce-
lem jest zbiórka pieniędzy na leczenie Krzysz-
tofa Krawca.

harcerze między innymi 
sprzedawali ciasto pod-
czas Festiwalu Michaliny 
Wisłockiej w Lubniewi-
cach. 

Na scenie Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury wystąpią 
między innymi: zespół No 
Name, Jakub Zachciał, 
Damian & Mariusz oraz 
zespół Trit, a także Łukasz 
Łyczkowski & Łabędź. 
Podsumowaniem wieczo-
ru będzie pokaz fire show. 
Dodatkowe atrakcje: licy-
tacja, malowanie twarzy, 
pokaz straży pożarnej, ka-
wiarenka. 

Koncert startuje w nie-
dzielę 16 lipca o godz.  
16.00.                                    (Red.)

Burmistrz podziękował strażakom
SULĘCIN 

W Polsko-Niemieckim 
Centrum Spotkań i Szko-
lenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Trzemesznie 
Lubuskim, które w chwili 
obecnej spełnia również 
rolę kościoła ze względu 
na remont świątyni w Trze-
mesznie, 4 lipca burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart i 
zastępca burmistrza Iwo-
na Walczak spotkali się ze 
strażakami ochotnikami 
OSP Trzemeszno, którzy 
bezpośrednio uczestniczy-
li w akcji ratowania z poża-
ru gorzowskiej Katedry. 

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trze-
mesznie Lubuskim należy 
do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego 
powołanego w 1995 roku, 
którego podstawowym 
celem jest ochrona życia, 
zdrowia, mienia lub środo-
wiska poprzez: walkę z po-
żarami i innymi klęskami 
żywiołowymi, ratownic-
two techniczne, chemicz-
ne i od 1997 roku również 
poprzez ratownictwo eko-
logiczne i medyczne.

W swoim liście gratula-
cyjnym skierowanym do 
strażaków ochotników z 
Trzemeszna Lubuskiego, 
Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart napisał między in-
nymi:

Druhowie Ochotnicy.
Na co dzień wykonujecie 

trudną pracę wymagającą 
niezwykłej odwagi, odpor-
ności na stres, wytrzymało-
ści, a przede wszystkim wy-
sokich kwalifikacji(…)

W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy musieliście rów-
nież wykazać się umiejętno-
ściami w zakresie gaszenia 
pożarów obiektów sakral-
nych, w tym Kościoła Pa-

rafialnego pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Trzemesz-
nie Lubuskim – najbliższego 
Waszym sercem oraz akcji 
gaśniczej XIII-wiecznej Ka-
tedry Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w 
Gorzowie Wielkopolskim. 
Szybka reakcja pokazała, że 
jesteście zawsze gotowi do 
niesienia pomocy.

Za to Wam wszystkim 
serdecznie gratuluję oraz 
dziękuję, że wraz z pozosta-
łymi mieszkańcami Gminy 
Sulęcin możemy zawsze na 
Was liczyć i możemy czuć 
się dumni z faktu, że tak 
wspaniały oddział Ochotni-
czej Straży Pożarnej znajdu-

je się właśnie na terenie na-
szej Gminy. Życzę dalszych 
sukcesów w służbie „Bogu 
na chwałę, ludziom na ra-
tunek”.

W obecności strażaków 
OSP Trzemeszno list gratu-
lacyjny z podziękowaniem 
odebrał od burmistrza, 
prezes OSP dh Zbigniew 
Szumlewicz. 

Podczas pożaru gorzow-
skiej Katedry, który miał 
miejsce 1 i 2 lipca, w bez-
pośredniej akcji ratowni-
czo-gaśniczej uczestniczy-
ło w dwóch zmianach 14 
strażaków ochotników z 
OSP Trzemeszno Lubuskie.

Maciek Barden  

Ogólnopolska kampania
Zachowaj Trzeźwy Umysł

SULĘCIN
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POWIAT SULĘCIŃSKI

15 czerwca na długo pozo-
stanie w pamięci pracowników 
Starostwa Powiatowego w Sulę-
cinie, a to ze względu na wizytę 
wyjątkowych gości, którymi były 
dzieci z Przedszkola nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców. Przedszkola-
ków przywitali starosta Adam 
Basiński wraz z wicestarostą 
Tomaszem Prozorowiczem. Sta-
rosta wręczył dzieciom cukierki 
i opowiedział na czym polega 
jego praca, natomiast wicesta-
rosta przeczytał bajkę o „Kaczce 
Dziwaczce”, którą maluchy śpie-
wająco dokończyły. Kolejnym 
etapem wizyty było zwiedzanie 
poszczególnych wydziałów urzę-
du, w których Naczelnicy, po krót-
ce opowiedzieli maluchom, jakie 
sprawy mogą tu załatwić np.: ich 
rodzice. Zwiedzaniu towarzyszyły 
liczne okrzyki radości i zachwy-

Przedszkolaki z wizytą w Starostwie Powiatowym
tu. Jednak największe wrażenie 
na dzieciach zrobiło przybijanie 
pieczątek w biurze podawczym 
oraz  „obrotowa” szafa, w wydzia-
le geodezji, gdzie gromadzone są 
różne dokumenty. Przedszkolaki 
przez chwile mogły poczuć się jak 
za sterem okrętu. Na koniec spo-
tkania naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Adrianna Banak, zadała 
dzieciom pytania dotyczące kwe-
stii bezpieczeństwa na drodze, 
przypomniała numery alarmowe 
służb ratunkowych oraz po krótce 
opowiedziała jak postępować, w 
przypadku, gdy jesteśmy świad-
kami wypadku. Po odwiedzeniu 
wszystkich wydziałów dzieci bo-
gatsze o podstawy wiedzy z za-
kresu działalności jednego z naj-
ważniejszych urzędów w mieście, 
wróciły do przedszkola.

Katarzyna Sobiecka

Radosny piknik w SOSW
SULĘCIN 

Obchodzona od lat naj-
większa szkolna uroczy-
stość Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Sulęcinie, czyli „Święto 
Szkoły”, drugi rok z rzędu 
przyjęła inną formułę. Po-
nownie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej 
w Sulęcinie pod wodzą 
Danuty Malinowskiej, 
działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych nasze-
go regionu, w tym na rzecz 
wychowanków SOSW w 
Sulęcinie przygotowało 
projekt skierowany nie tyl-
ko do uczniów Ośrodka, 
lecz do wszystkich osób 
niepełnosprawnych Po-
wiatu Sulęcińskiego oraz 
organizacji działających na 
ich rzecz. Działanie przy-
jęło postać Pikniku dla 
rodzin z osobami niepeł-
nosprawnymi z terenu Po-
wiatu Sulęcińskiego pod 
hasłem „Bądźmy razem” i 
zostało dofinansowane ze 
środków PFRON.

Piknik odbył się w dniu 
7 czerwca, w godz. 9.00 – 
15.00 na terenie siedziby 
Stowarzyszenia, czyli w 
SOSW w Sulęcinie. Wśród 
osób niepełnosprawnych 
znaleźli się nie tylko 
uczniowie SOSW, ale jego 
absolwenci oraz uczest-
nicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej. Na uroczystość 
przybyło kilka rodzin z 
dziećmi, którzy rozważa-

ją możliwość kształcenia 
swoich dzieci w naszym 
Ośrodku. Uroczystość była 
skierowana do około 40 
osób niepełnosprawnych 
oraz ich rodzin i opieku-
nów, jednak jak zwykle 
osób było znacznie więcej.  

W ramach pikniku za-
planowano szereg atrakcji. 
Oficjalnie imprezę rozpo-
częła część artystyczna, 
w której zaprezentowali 
się uczniowie w utworze 
tanecznym „La La Land”, 
a następnie nauczyciele 
SOSW w Sulęcinie podbi-
jając serca i wprawiając w 
doskonały humor zgroma-
dzonych gości występem 
„Cała szkoła czyta dzie-
ciom”.

Następnie rozegrano 
towarzyski mecz piłki 
nożnej między drużyną 
Zespołu Szkół nr 14 z Go-
rzowa Wlkp., a SOSW w 
Sulęcinie, w którym su-
lęcinianie po raz kolejny 
pokonali gorzowiaków, 
tym razem  z wynikiem 
2:0! W tym roku piłkarzy 
zagrzewały do walki che-
erleaderki z Ośrodka, które 
tańcem otworzyły mecz, a 
także umilały przerwę w 
grze. Drużynom puchary 
i nagrody dofinansowa-
ne przez PFRON wręczyli 
senator Władysław Ko-
marnicki, wicestarosta 
Tomasz Prozorowicz oraz 
dyrektor Danuta Malinow-
ska. 

Strzałem w dziesiątkę 
okazał się udział w uroczy-
stości Parafialnej Akademii 
Piłkarskiej „Bosko” z trene-
rami Markiem Lipskim i 
Eliaszem Kowalew oraz 
podopiecznymi z grupy 
„Żaków”. Trenerzy przygo-
towali zabawy sportowe, a 
młodzi piłkarze rozegrali 
kolejny mecz towarzyski.

Wśród atrakcji pikniku 
znalazły się również: ba-
loniada w wykonaniu p. 
Radosława Pastusiaka, 
kręcenie waty cukrowej 
przez p. Andrzeja Kuch-
nio z Torzymskiego Ośrod-
ka Kultury, pokaz strażacki 

w zadymionym budynku 
oraz wzloty ponad szkolny 
budynek na podnośniku 
strażackim, prezentacja 
sprzętu militarnego pod 
hasłem „Dotyk historii” w 
wykonaniu Lubuskiego 
Towarzystwa Rekonstruk-
cji Historycznej, fantazyjne 
i niepowtarzalne malo-
wanie ciała, mega bańki 
puszczane przez wszelkie 
możliwe sprzęty, kącik 
czytelniczy z kiermaszem 
książki oraz stoiskiem 
Kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł. Odbył się także 
konkurs plastyczny „STOP 

cd. na s. 17
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SOKowirówka 
SULĘCIN 

Na scenie zaprezen-
towali się soliści Studia 
Piosenki prowadzonego 
przez instruktora muzyki 
Waldemara Handzelewi-
cza, plastycy instruktora 
Anny Gwizdek, mali akto-
rzy teatru pod kierunkiem 
instruktora Teresy Masz-
talerz oraz sekcji tanecz-
nej Trans. 

W przerwach pomiędzy 
prezentacjami poszcze-
gólnych sekcji odbyła się 
aukcja prac plastycznych, 
z której dochód zostanie 
przeznaczony na zakup 
materiałów do pracowni. 

Podziękowanie za 
prowadzenie działalno-
ści przez pracowników 
ośrodka oraz uczestnikom 
wszystkich sekcji złożył 
burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart oraz dyrek-
tor Ośrodka Jacek Filipek. 

Sulęcińska kultura jest 
przykładem, jak można 

W sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 14 czerwca podsumowano roczną dzia-
łalność sekcji muzycznej, teatralnej, plastycznej i tanecznej, które na co dzień funkcjonują 
na jego terenie. 

rozwijać swoje umiejęt-
ności poprzez różne zain-
teresowania, które drze-
mią w małych i starszych 
uczestnikach każdej z sek-
cji ośrodka. 

W gali SOKowirówki 
wystąpił między innymi: 
dziecięcy teatr Ba-Ja-
ga w widowisku „Bajka 

nowa prostokątna i kwa-
dratowa, Mo-Mi złożo-
na z przedszkolaków w 
przedstawieniu „Warto 
pomagać”, soliści Adrian-
na Szejdurska, Hanna 
Ciesielska, Oliwia Kłos, 
Amelia Bednarczyk, 
Julia Kowalew i Maksy-
milian Wójcik. W barw-

nych strojach Formacja 
„Trans” zaprezentowała 
układy choreograficzne 
w tańcach „Tik Tak”, „San 
szi”, „Opuszczony pokój 
zabaw”, „Uliczny zgiełk” i 
„Czary mary”. 

Tekst i foto. 
Maciek Barden

Piękne wyniki młodych wędkarzy
SULĘCIN 

W niedzielny poranek 
25 czerwca 2017r., nad 
brzegiem jeziora Trzeciego 
(Owiecko Duże) dzieci ze 
szkółki wędkarskiej „Linek 
Kroczek” spotkały się, aby 
wziąć udział w zawodach 
wędkarskich pod nazwą 
„Puchar Lata”. Spławikowe 
zawody przeprowadzone 
zostały w dwóch kate-
goriach wiekowych ( do 
lat 12 i do lat 16). Młod-
sza grupa wędkowała 2,5 
godz., a starsza 3 godz., po 
czym do pracy zabrała się 
komisja sędziowska, wa-
żąc złowione przez dzieci 
rybki, które w dobrej kon-
dycji wróciły do jeziora. 
W trakcie oczekiwania na 
końcowe wyniki na dzieci 
i opiekunów czekały grillo-
wane steki i kiełbaski. 

Na zakończenie za-
wodów instrukto-
rzy wędkarstwa Bog-
dan Kułaczkowski  
i Marcin Stefański zapo-
znali młodych uczestników 
z końcową klasyfikacją 

oraz wręczyli pamiątkowe 
dyplomy, nagrody, a zwy-
cięzcom puchary i medale.

W kategorii do 12 lat:
 1. Maja Klimczak  - 

3450 pkt.; 2. Piotr Mar-
czak  - 2850 pkt.; 3. Alan 
Stefański  - 2020 pkt.; 
4. Michał Mikrut - 1750 
pkt.; 5. Natalia Mikołaj-
czyk - 910 pkt.; 6. Kaje-
tan Chwalik - 760 pkt.; 

W kategorii do 16 lat:
1. Kamil Melanowicz  - 

1580 pkt.; 2. Bartosz Bar-
łoga - 1110 pkt.; 3. Mo-
nika Barłoga - 1070 pkt.; 
4. Patryk Gancarek - 970 
pkt.

Największą rybę w za-
wodach złowiła Maja 
Klimczak  – Lin 780g. Na 
kolejne spławikowe za-
wody szkółki wędkarskiej 
„Linek Kroczek”- „Puchar 
Jesieni”  zapraszamy dzieci 
23 września 2017 r.

Tekst : Bogdan 
Kułaczkowski

Foto. Izabela Klimczak
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RYBY MAJĄ GŁOS
SULĘCIN 

Szczególne święto dla wędkarzy „Jedynki”

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. 

11 czerwca   nad jeziorem 
Ostrowskim odbyło się uroczy-
ste spotkanie wędkarzy z okazji 
70-lecia powstania Koła PZW Nr 
1 w Sulęcinie i X Memoriału Mi-
rosława Gudacza. 70 lat temu, w 
1947 roku, na terenie Sulęcina 
powstało pierwsze gminne Koło 
wędkarskie skupiające wędkarzy 
z Sulęcina i jego okolic. Koło na-
leżało do Okręgowego Związku 
Sportowego Wędkarzy WARTA 
w Poznaniu - Oddział Sulęcin.   
Organizacja ta miała swoje ko-
rzenie w Krakowie jeszcze przed 
II wojną. W 1947 r. została reakty-
wowana.

Przez kolejne lata Koło rozwi-
jało się na terenie Sulęcina, aby 
ostatecznie po 70 latach stać się 
wiodącym Kołem w regionie i 
Okręgu Gorzowskim. Dzięki dzia-
łalności społecznej wielu człon-
ków Koła, dotychczasowych 
prezesów, członków Zarządu 
i sympatyków Koło na trwale 
wpisało się w życie społeczności 
Sulęcina. W obecnej chwili Koło 
liczy ok. 660 członków i wraz z 
pozostałymi Kołami: Nr 2 LIN, Nr 
3 Gumoplast i Kołem Wędrzyń-
skim, kształtuje działalność węd-
karską w gminie Sulęcin.

70-lecie Koła PZW Nr 1 w Sulę-
cinie - X Międzynarodowe Zawo-
dy Wędkarskie  im. Mirosława Gu-
dacza - dofinansowane z zadania 
publicznego, w zakresie integra-
cji europejskiej, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lu-
buskiego, o godz. 9,00 otworzył 
prezes Koła - Ryszard Stacho-
wiak. Przywitał zaproszonych 
Gości w osobach: Iwonę Wal-
czak – zastępcę burmistrza Sulę-
cina, Eugeniusza Sembratowi-
cza – prezesa LGR „Wodny Świat”, 
delegację wędkarzy z Beeskow i 
Schadow oraz przybyłych na spo-
tkanie wędkarzy i ich rodziny. Po 
krótkich   przemówieniach, wrę-
czeniu upominków od  delegacji 
z Beeskow, Schadow i Koła Nr 3 
Gumoplast dla Koła PZW Nr 1 w 
Sulęcinie   i przedstawieniu har-
monogramu spotkania, wędka-
rze biorący udział w rodzinnych 
zawodach wędkarskich udali się 
do kol. Sławomira Matelskie-
go, aby wylosować stanowiska 
i zapoznać się z regulaminem 
zawodów. Wszyscy uczestnicy 
jubileuszowego spotkania otrzy-
mali okolicznościowe czapeczki i 
znaczki z logo 70-lecia powstania 
Koła. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się nowe koszulki Koła z 
logiem 70-lecia i sponsorami ju-
bileuszu.

Rodzinne zawody, w których 
wzięło udział 51 drużyn rozpo-
częły się o godz. 11.00 i trwały do 
godz.14.00. Zawody przebiega-

ły przy upalnej pogodzie. Ryby 
brały chimerycznie, przeważnie 
sam drobiazg, chociaż były rów-
nież większe leszcze, liny i kar-
pie. Trzeba było się napracować 
aby uzyskać dobry wynik. Po 
skończonych zawodach Komisja 
sędziowska   zważyła złowione 
przez uczestników ryby i ustaliła 
wyniki jubileuszowych zawodów. 

W tym samym czasie, pozostali 
uczestnicy spotkania mieli oka-
zję biesiadować na przygotowa-
nym przez Zarząd Koła pikniku. 
Można było posmakować znako-
mitej zupy, upiec   kiełbaski oraz 
poczęstować się sałatkami i cia-
stem, które przygotowały żony 
i rodziny wędkarzy z Koła Nr 1. 
Dziećmi zajmowały się harcerki 
i harcerze z sulęcińskiego Hufca. 
W trakcie biesiadowania prezes 
Koła Ryszard Stachowiak infor-
mował zebranych o 70-cio letniej 
historii Koła. Przedstawiał posta-
cie wszystkich prezesów i węd-
karzy, którzy w szczególny spo-
sób zasłużyli się w rozwoju Koła. 
Przedstawił głównych współor-
ganizatorów i sponsorów jubile-
uszu: Urząd Marszałkowski Woj. 
Lubuskiego, Burmistrza Sulęcina, 
LGR „Wodny Świat”, Zarząd Okrę-
gu Gorzowskiego PZW; sponso-
rów: Bank Spółdzielczy w Ośnie 
Lub., Komunalnik Sp. z o.o., K. 
Piotrowska – Progress Gwarancja 
Czystości, L. Ryczaj, L. Siarka, SSR 
Powiatu Sulęcińskiego, Firmy: 
LEKS, Maszoński Logistic, Inter-
marche A. Siwiński , Koła: PZW 
Nr 2 LIN, Koło DAV Beeskow oraz 
firmy wędkarskie: Jaxon Polska, 
York, Konger, El-dorado.

W oficjalnym podsumowa-
niu zawodów wędkarskich i ju-
bileuszowego spotkania wzięli 
udział wszyscy biorący udział w 
zawodach wędkarze, ich rodziny 
i zaproszeni goście. 

Prezes Koła R. Stachowiak w 
imieniu Zarządu Głównego i Za-
rządu Okręgu PZW wręczył przy-
znane odznaki i  medale:

Odznakę „Wzorowy młody 

wędkarz” o trzymali: Jakub Kar-
tawik i Wojciech Pulka.

Złotą odznakę PZW otrzymał: 
Grzegorz Ludwiczak.

Srebrną odznakę PZW otrzy-
mał: Stanisław Sadowski.

Medale „Za zasługi w rozwoju 
wędkarstwa” otrzymali: Krzysz-
tof Gudacz, Stanisław Skorup-
ski, Ryszard Sekuła.

Sześciu wędkarzy otrzymało 
Honorową Odznakę „Za zasługi 
w rozwoju wędkarstwa w Okrę-
gu Gorzowskim”: J. Przybył. A. 
Piotrowski, R. Komorowski, G. 
Kabala, G. Gregoryński,. J. Cza-
ban.

R. Stachowiak wręczył w imie-
niu Zarządu Koła statuetki dla 
wędkarzy, którzy w sposób 
szczególny zasłużyli się w rozwo-
ju Koła i wędkarstwa na terenie 
Sulęcina: St. Czuba, St. Szafare-
wicz, B. Klejnowski, B. Karaś, A. 
Sławiak, H. Kornecki, J. Kana-
rek, J. Kubasik.

Co roczną statuetkę „podaj 
rękę” za szczególną działalność 
w rozwoju wędkarstwa w Gminie 
Sulęcin otrzymał Eugeniusz Sem-
bratowicz – Prezes LGR „Wodny 
Świat”.

Następnie przystąpiono do 
ogłoszenia oficjalnych wyników 
zawodów wędkarskich o Puchar 
Prezesa Koła PZW Nr 1 w Sulę-
cinie z okazji 70-lecia istnienia 
Koła oraz X międzynarodowych 
Zawodów Wędkarskich im. Mi-
rosława Gudacza. Puchary i na-
grody indywidualne wręczali ich 
fundatorzy.

Puchar Prezesa Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie z okazji 70-lecia Koła 
zdobył Sławomir Matelski na od-
bytych zawodach wędkarskich 
Koła w dniu 14.05.2017 r. na j. 
Ostrowskim.

Podsumowanie X Międzynaro-
dowych Zawodów Wędkarskich 
im. MirosławaGudacza

I miejsce i Puchar ufundowany 
przez Ewę Gudacz zdobyli – Pa-
weł i Maksymilian Sobczak-   
6610 pkt

II miejsce i Puchar ufundowany 
przez Burmistrza Sulęcina D.Ej-
charta – Siniawski Andrzej z sy-
nem - 4860 pkt.

III miejsce i Puchar ufundo-
wany przez Beatę Wróbel córkę 
M.Gudacza – Sławomir i Szy-
mon Matelscy - 4540 pkt

Kolejne miejsca zajęli:
IV – Gieroński Tomasz z synem 

- 4070 pkt; V – Chalecki Marcin - 
3610 pkt; VI – Głowacki Tadeusz 
- 3600 pkt; VII – Pulka Wojciech 
z Tatą - 3540 pkt; VIII – Sekuła 
Ryszard z Bożeną - 3470 pkt; IX 
– Rozesłaniec Ryszard - 3290 pkt; 
X – Radzi Przemysław z synem - 
2910 pkt.

Rozdano również nagrody in-
dywidualne dla drużyn do XXVII 
miejsca.

Puchar za największą rybę, 
ufundowany przez Sklep DOMUS 
B.i K. Gudacz – otrzymał Maksy-
milian Sobczak za złowionego 
karpia 1070 gr.

Nagrodę za największego lina, 
ufundowaną przez Koło PZW LIN 
w Sulęcinie- otrzymał S. Matelski 
za lina 390 gr.

Puchar dla najmłodszego za-
wodnika, ufundowany przez A. i 
P. Cichałów, otrzymał Miłosz Ko-
morowski.

Puchar dla najstarszego za-
wodnika, ufundowany przez Ł. i 
W. Ullerów, otrzymał Georg Pelc.

Kolejną atrakcją podsumowu-
jącą klasyfikację rodzin całego 

10 –lecia Memoriału Mirosława 
Gudacza było wręczenie pucha-
rów ufundowanych przez A. i P. 
Cichałów dla najlepszych trzech 
drużyn polskich i niemieckich:

Najlepsze drużyny polskie:
1. Sekuła Ryszard z rodziną; 2. 

Cichała Piotr z rodziną; 3. Uller 
Wiesław z rodziną.

Najlepsze drużyny niemiec-
kie:

1. Henke Ditmar z rodziną; 2. 
Pelc Georg z rodziną; 3. Starszew-
ski Roswita z rodziną.

Kulminacją ogłaszania wyni-
ków i rozdawania nagród było 
losowanie roweru turystycznego 
ufundowanego przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Rybacka 
„Wodny Świat” – ten piękny rower 
wylosował  - Bolesław Karaś.

Po zakończeniu części oficjal-
nej spotkania i podsumowaniu 
zawodów wędkarskich wszyscy 
uczestnicy spotkali się ponownie 
na pikniku. W miłej i przyjaznej 
atmosferze minął nam ten jubile-
uszowy dzień. Zarząd Koła dzię-
kuje wszystkim: współorganiza-
torom, sponsorom, Harcerzom 
Hufca w Sulęcinie, wędkarzom 
i ich żonom, którzy przyczynili 
się do organizacji   tego przed-
sięwzięcia. Za pięć lat będziemy 
obchodzić 75-lecie Koła, na które 
już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
wędkarzy.  

Tekst. R. Stachowiak
Foto. A. Piotrowski

Zwycięzcy X Memoriału - Paweł i Maksymilian Sobczak
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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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Areszt Śledczy w Międzyrzeczu „od kuchni”
MIĘDZYRZECZ / REGION

30 czerwca br. uroczystą mszą 
świętą w Bazylice Świętego Krzy-
ża w Warszawie rozpoczęły się 
Centralne Obchody Święta Służ-
by Więziennej. Na Placu Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego odbyła się 
uroczysta promocja na pierwszy 
stopień oficerski Służby Więzien-
nej. Zasłużonym wręczono od-
znaczenia państwowe i odznaki 
resortowe. Całość uroczystości 
zwieńczyła defiladą funkcjona-
riuszy Służby Więziennej. Spo-
śród funkcjonariuszy pełniących 
służbę w jednostkach podsta-
wowych okręgu szczecińskiego 
trzech zostało awansowanych 
na wyższy stopień służbowy, a 
jeden otrzymał odznaczenie re-
sortowe. Okręgowy Inspektorat 
Służby Więziennej w Szczecinie 
był także reprezentowany przez 
poczet sztandarowy oraz funk-
cjonariuszy szczecińskiej Grupy 
Interwencyjnej.

Z okazji Obchodów Święta 
Służby Więziennej chcielibyśmy 
przedstawić w skrócie wszyst-
kim czytelnikom Przekroju Lo-
kalnego jednostkę penitencjar-
ną znajdującą się Międzyrzeczu. 
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu 
obsługuje sądy i prokuratury w 

Międzyrzeczu, Sulęcinie, Słubi-
cach oraz  Świebodzinie. Areszt 
z oddziałem zakładu karnego 
typu zamkniętego dla odby-
wających karę po raz pierwszy, 
przeznaczony jest dla mężczyzn 
i podlega Okręgowemu Inspek-
toratowi Służby Więziennej w 
Szczecinie. Pojemność jednostki 
została ustalona na 408 miejsc. 
W obecnej formie areszt istnie-
je od 1951 roku. Do 1967 roku 
jednostka funkcjonowała jako 
Więzienie w Międzyrzeczu, a od 
1968 roku pod obecną nazwą. W 
skład obiektu wchodzą: jedno-
bryłowy budynek penitencjarny 
składający się z trzech kondy-

gnacyjny, wybudowany w latach 
80-tych XIX wieku oraz budynek 
administracyjny z tego samego 
okresu, użytkowany wspólnie z 
Sądem Rejonowym w Między-
rzeczu. W 2009 roku do użytku 
oddany został drugi pawilon 
penitencjarny oraz dwa budynki 
administracyjno - gospodarcze. 
Całość kompleksu, z wyłącze-
niem nowych pawilonów, z uwa-
gi na specyficzną architekturę 
oraz walory historyczne objęta 
jest tzw. „Białą Kartą”.

W Areszcie Śledczym w Mię-
dzyrzeczu zatrudnionych jest 
137 funkcjonariuszy i 11 pra-
cowników cywilnych. Wśród 

funkcjonariuszy 71 legitymuje 
się wykształceniem wyższym. W 
jednostce funkcjonuje bibliote-
ka, w oddziałach mieszkalnych 
znajdują się świetlice, które po-
zostają do dyspozycji osadzo-
nych. Na terenie jednostki znaj-
duje się również boisko do gry w 
siatkówkę oraz kaplica, w której 
odprawiane są nabożeństwa.

Służba Więzienna to przede 
wszystkim ludzie. Ludzie którzy 
zdecydowali się włożyć mundur, 
podjąć trud służenia Ojczyźnie, 
poświęcić część swojego życia 
pomocy drugiemu człowiekowi, 
poprzez żmudną i często nie-
wdzięczna pracę przywrócenia 
społeczeństwu ludzi, którzy po-
pełnili przestępstwo. W codzien-
nej pracy staramy się wypełnić 
naszą misję, na którą składają 
się trzy cele: ochrona społeczeń-
stwa, humanitarne i praworząd-
ne traktowanie osób pozbawio-
nych wolności, resocjalizacja 
skazanych. W wykonywanej 
pracy wymagamy od osadzo-
nych przestrzegania porządku i 
dyscypliny, postępując przy tym 
w sposób humanitarny, z posza-
nowaniem ich godności i prze-
strzeganiem przysługujących im 

praw. Przede wszystkim jednak 
resocjalizujemy – staramy się 
zmienić  osobowość człowieka 
między innymi poprzez takie 
oddziaływania jak praca, podno-
szenie kwalifikacji zawodowych, 
udział w programach resocjali-
zacji, nauczanie, zajęcia kultu-
ralno – oświatowe i sportowe, 
podtrzymywanie kontaktów z 
rodziną i światem zewnętrznym 
oraz środki terapeutyczne. W 
naszej pracy cały czas mamy na 
uwadze, że w większości przy-
padków każda kara ma swój kres 
i skazany będzie musiał wcze-
śniej, czy później wrócić do spo-
łeczeństwa. Nasze wysiłki mają 
na celu spowodowanie, aby 
skazany po opuszczeniu zakła-
du karnego czuł potrzebę prze-
strzegania porządku prawnego i 
tym samym powstrzymywał się 
od powrotu do przestępstwa.

Tekst i foto: por. Jacek Ćwiertnia
Z-ca Rzecznika Prasowego 

Aresztu Śledczego 
w Międzyrzeczu
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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

Dni Sulęcina 2017 przeszły do historii
SULĘCIN 

Wszelkie działania związane z sobotni-
mi Święto Jan’kami odbyły się nad rzeką 
Postomią. Wśród nich między innymi: 
Regaty na Postomii (zawody puszczania 
statków własnej konstrukcji), Turniej Sza-
chowy oraz warsztaty plecenia wianków 
świętojańskich.

Sporą atrakcją dla widowni był Spływ na 
Byle-Czym, który zadebiutował w SOK rok 
temu. W tym roku udział w spływie wzię-
ły dwie jednostki pływające. Gratulujemy 
śmiałkom odwagi! Święto Jan’ki zakończył 
koncert w plenerze zespołu Jam Band.

Niedzielę rozpoczęliśmy od Mszy Św. w 
intencji mieszkańców Sulęcina. Kolejnym 
punktem naszych zabaw były „Kolorowe 
podwórka” - wspólnie z dziećmi skakali-
śmy na skakankach, graliśmy w gumę i 
puszczaliśmy olbrzymie bańki mydlane. 
Świetna zabawa przede wszystkim!

Kolejne atrakcje drugiego dnia Polsko-
-Niemieckich Spotkań na Sulęcińskim 
Rynku odbyły się na Placu Czarnieckiego 
w Sulęcinie, w samym centrum miasta. 
Uroczyste otwarcie imprezy (godzina 

Za nami Polsko-Niemieckie Spo-
tkania na Sulęcińskim Rynku. Ob-
chody trwały dwa dni – 24 i 25 
czerwca.

13:00) ukoronował występ Orkiestry Dętej 
OSP Grochowo. Na scenie gości z Polski i 
Niemiec przywitali przedstawiciele miast: 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz 
delegacja władz z Friedland i Nowego To-
myśla.

Bardzo ważnym elementem tego dnia 
był Festiwal Piosenki i Potyczek Teatral-
nych. Na naszej scenie zaprezentowali się 
najmłodsi artyści.

O godzinie 16:00 na pl. Czarnieckiego 
wystąpił natomiast kabaret TERAZ MY, 
bardzo utalentowane uczestniczki zajęć 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w spek-

taklu pod tytułem „Solo i w duecie”, a 
następnie najmłodsi uczestnicy zajęć ta-
necznych grupy TRANS – Króliczki. 

Oprócz występów najmłodszych miesz-
kańców Sulęcina i okolic swoje umiejęt-
ności zaprezentowali na scenie nasi 
lokalni artyści. W ramach Sulęcińskiej 
Sceny Muzycznej usłyszeliśmy solist-
ki ze Studia Piosenki SOK oraz recital 
pana Maćka Bardena. Wystąpił również 
raper Damian Kamiński – KAMS.

Na tegorocznych obchodach Dni Su-
lęcina pojawiły się dwie gwiazdy: GRUB-
SON oraz URSZULA. Za nami dwa świetne, 
energiczne koncerty, które w pamięci Su-
lęcinian pozostaną na długo.

Projekt imprezy finansowany był 
z Funduszy Europejskich w ramach 
współpracy Stowarzyszenia Gmin Pol-
skich Euroregionu Pro-Europa Viadri-
na.

Źródło: SOK

używkom” oraz kreatywne malowanie 
koszulek i ekologicznych toreb na zakupy. 
Gościły u nas także panie Katarzyna Gru-
pińska i Jolanta Kubicka z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Su-
lęcinie, które zaprezentowały działalność 
na swoim stoisku m.in. wzbudzające wiele 
emocji alkogogle.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się dmuchańce – wielkie ślizgawki, zam-
ki, piłkarzyki przygotowane przez firmę 
Event-Art. z Deszczna. Najbardziej wy-
trwałych nie zraziła wyjątkowo kapryśna 
w tym roku pogoda – instruktorkę zumby 
p. Karolinę Falkowską przywitał deszcz, 
który przerodził się w słoneczną i idealną 
do zumby pogodę. Zumbę tańczyli młodzi 
i starsi, dziewczynki i chłopcy, nauczyciel-
ki, a nawet mamy uczniów. Przygotowano 
także wielkoformatową grę planszową. 
Na chwilę wyciszenia i odetchnięcia od 
zgiełku można było sobie pozwolić w 
kąciku relaksacyjnym przygotowanym 
dla najmłodszych w szkolnym budynku. 
Najaktywniejsi uczestnicy pikniku otrzy-
mali różnorodne upominki – od zabawek, 
poprzez sprzęt i akcesoria sportowe i tu-
rystyczne, artykuły plastyczne i szkolne 
oraz słodkości, których zakup był także 
możliwy dzięki środkom PFRON. Podczas 
całego pikniku przygrywał do słuchania i 
do tańczenia zespół z zaprzyjaźnionego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie.

Wszyscy uczestnicy pikniku mogli li-
czyć na wspaniały i obfity posiłek: ciasto, 
grochówkę, kiełbaski z grilla oraz pajdę 
chleba z domowym smalcem i ogórkiem 

małosolnym. Na deser na wszystkich cze-
kały lody.

Wsparciem podczas organizacji pikniku 
byli współpracujący z nami od kilku lat 
wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Sulęcinie pod opieką p. Katarzy-
ny  Cyranowskiej: Aleksandra Juszczyk, 
Monika Łuszczak, Klaudia Koczara, 
Natalia Lewitzka, Julia Słomczewska, 
Franciszek Sornat, Zuzanna Moręgiel, 
Marcin Juszkiewicz i  Grzegorz Kacz-
kowski, którym serdecznie dziękujemy!

Wielkie podziękowania należą się także 
osobom, firmom, które od lat bezintere-
sownie wspierają działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, wspierając także te-
goroczny piknik. 

Najważniejsze jednak, że założone cele 
zostały zrealizowane: nastąpiła integra-
cja osób niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Sulęcińskiego, utrwalono wię-
zi rodzinne, pokazano i uświadomiono 
uczestnikom pikniku, że niepełnosprawny 
nie znaczy gorszy, że na równych prawach 
z innymi może uczestniczyć w życiu spo-
łecznym i cieszyć się nim. Zachęcono tak-
że rodziców dzieci niepełnosprawnych do 
korzystania z edukacji specjalnej.

Te myśli przyświecały piknikowi, a reak-
cje jego uczestników, aktywny udział w 
zabawach i atrakcjach imprezy świadczą o 
tym, że hasło „Bądźmy razem” nie jest pu-
stym sloganem, lecz głębokim i mądrym 
przesłaniem!

OPRACOWAŁA: Agnieszka Kogut-Sza-
blewska, koordynatorka projektu.

cd. na s. 17

Radosny piknik w SOSW
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Gość w dom, pa-
miętnik na stół!

SULĘCIN

Kogo zapraszamy do siebie, a 
kogo odwiedzamy? Jakie okazje 
zachęcają do wspólnych spo-
tkań? Jak należy podjąć gości, a 
jak nie wypada? Czy wchodząc 
do domu gość powinien ścią-
gnąć buty? To tylko przykłado-
we pytania, na które odpowiedź 
mają przynieść prace zbierane 
w konkursie „O gościach i w go-
ściach. Oblicza gościnności”. Or-
ganizatorzy z Instytutu Socjolo-
gii UAM w Poznaniu czekają na 
prace mieszkańców zawierające 
refleksje i wspomnienia na temat 
goszczenia i bycia goszczonym. 
Pracę może nadesłać każda oso-
ba mieszkająca w Sulęcinie lub 
najbliższych okolicach, mająca 
co najmniej 16 lat. Chodzi zarów-
no o odległe wspomnienia, jak i 
opisy dzisiejszych doświadczeń 
i obserwacji, zawierające jak naj-
więcej przykładów, opisów kon-
kretnych wydarzeń i sytuacji „z 
życia wziętych”. 

Konkursy na pamiętniki mają 
długą tradycję w polskiej socjo-
logii. Nadesłane pamiętniki będą 
cennym materiałem badaw-
czym, jak również wkładem do 
poznania lokalnej historii Sulęci-
na. Najlepsze prace konkursowe 

Rozpoczął się konkurs dla mieszkańców Sulęcina na 
prace pamiętnikarskie dotyczące przyjmowania go-
ści i odwiedzania innych - tego, jak wygląda to dziś 
oraz jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Do zdoby-
cia są nagrody pieniężne.

zostaną nagrodzone (I miejsce 
- 1000 zł, II miejsce - 750 zł, III 
miejsce - 500 zł). Jurorzy będą 
oceniać przede wszystkim szcze-
gółowość opisu codziennych i 
odświętnych zwyczajów, zacho-
wań i wspomnień związanych z 
gościnnością oraz wiarygodność 
prac.

Prace należy przesyłać do 30 li-
stopada br. w formie elektronicz-
nej, drukowanej, maszynopisu 
lub czytelnego rękopisu. Można 
do nich dołączać zdjęcia, frag-
menty prac archiwalnych (np. 
dzienników pisanych w przeszło-
ści), rysunki, bilety, dokumenty 
czy ilustracje. Nie trzeba posługi-
wać się imieniem i nazwiskiem, 
wystarczy pseudonim. Organiza-
torzy gwarantują anonimowość i 
poufność przesyłanych informa-
cji.

Wszelkie informacje na ten 
temat konkursu można znaleźć 
w ogłoszeniu i regulaminie, do-
stępnych na stronie www.archi-
wum.edu.pl/konkurs, a także w 
Urzędzie Miasta w Sulęcinie oraz 
Ośrodku Kultury.

SOK Sulęcin

Carving – sztuka dekorowania
SULĘCIN 

Carving to niezwykła sztuka 
rzeźbienia fantazyjnych wzo-
rów w warzywach oraz owo-
cach. To wykwintne rzemio-
sło znanej już od co najmniej 
kilkuset lat. Według najbardziej 
popularnej teorii wywodzi się on 
z Tajlandii i jest uznawany tam za 
dziedzictwo narodowe. W 1364 
roku podczas przygotowań do 
jednego z najważniejszych świąt 
- Loi Kratong, jedna ze służebnic, 
Nang Noppamart, chcąc uatrak-
cyjnić doznania wizualne swego 
władcy, Cesarza Phra Ruang’a, 
wzięła kwiat i na jego wzór wy-
rzeźbiła z owoców kolejne. Na-
stępnie wyrzeźbiła ptaka i stwo-
rzyła ze wszystkich elementów 
swoistą kompozycję. Gdy Cesarz 
ujrzał dzieło swej poddanej, 
stwierdził iż należy przekazać 
umiejętności innym, aby rozpro-
pagować carving. Na początku 
XXI  stał się on popularny także w 
innych częściach świata, w tym 
w Europie. Dziś jest także dys-
cypliną na kulinarnych Mistrzo-
stwach Świata i Mistrzostwach 
Europy. Coraz częściej możemy 
spotkać carving w hotelach, na 
statkach, w restauracjach. Co-
dziennie ogromna liczba osób 
odkrywa z niedowierzaniem i 
zdziwieniem piękno niezwykle 
precyzyjnych dekoracji stwo-
rzonych rękoma artystów sztuki 
kulinarnej. Uczniowie Zespołu 
Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiejw Sulęcinie, 
uczestnicy projektu „Moderni-
zacja kształcenia zawodowego 
w powiecie sulęcińskim” mieli 
możliwość poznania tajników tej 
niezwykłej sztuki. Podzielili się 

wytworami wyobraźni, własna 
twórczą pomysłowością. A jak je 
podsumowali? 

„Zajęcia z carvingu przyczyniły 
się do rozwoju moich umiejętno-
ści. Uważam je za profesjonalnie 
przygotowane i ciekawe. Chciał-
bym jeszcze uczestniczyć w po-
dobnych szkoleniach. Pasjonuje 
mnie kuchnia, a udział w projek-
cie daje mi duże możliwości roz-
woju”. 

Miłosz Olechnowicz  II Tżug
„Poprzez udział w zajęciach 

projektu mam możliwość roz-
wijania swoich zainteresowań, 
kształcenia się w tym, co lubię 
najbardziej. |Jestem pewna, że w 
przyszłości zdobyta przeze mnie 
wiedza zaprocentuje pozytyw-
nie. Jestem za tym, by uczniowie 
mogli uczestniczyć w szkole-
niach prowadzonych przez  pro-
fesjonalistów, co da nam dobry 
start w dorosłe życie”. 

 Aleksandra Kubiś II Tżug

 Źródło: ZSLIZ w Sulęcinie

http://www.archiwum.edu.pl
http://www.archiwum.edu.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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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

Stypendia Burmistrza Sulęcina
SULĘCIN

W sali wystaw Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury 22 czerwca od-
była się uroczystość wręczenia 
stypendiów przyznanych przez 
burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta, na postawie złożonych 
i rozpatrzonych wniosków przez 
Komisję Stypendialną w składzie: 
przewodniczący Iwona Walczak 
oraz członkowie Komisji Ryszard 
Nowicki, Teresa Mazur, Izabela 
Hutyra, Edyta Jakóbczak oraz 
Sławomir Słonik. 

Opierając się na protokole Ko-
misji Stypendialnej burmistrz 
przyznał stypendia uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjum za 
wyniki oraz inne osiągnięcia.

Za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia naukowe stypendia 
otrzymali:

Alina Światłowska, Agata 
Bączyńska, Karolina Koszela, 
Adam Keklak i Dawid Nowak z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie oraz Piotr Przybylski, 
Zuzanna Rajman, Nikola Ko-
morowska ze Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Olimpijczyków 
w Sulęcinie i Aleksandra Gro-
mek oraz Karolina Jakóbczak ze 
Szkoły Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie i Jan Far-
butko ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Strażaków z Trzemeszna 
Lubuskiego.

Za osiągnięcia w nauce stypen-
dia otrzymali:

Martyna Zięterska, Marty-
na Milke i Paweł Amborski ze 
Szkoły Podstawowej w Sulęcinie. 
Zuzanna Chirkowska ze szko-
ły w Wędrzynie, Martyna Bajan 
i Wiktoria Tymczyn ze Szkoły 
podstawowej w Trzemesznie.

Za osiągnięcia sportowe sty-
pendia otrzymali:

Maksymilian Obrzut, Adam 
Masłowski, Jakub Dzierżyński i 
Jakub Zakrzewski z Gimnazjum  
w Sulęcinie, Magdalena Góra, 
Ewelina Wojciechowska, Julia 
Król, Łukasz Prugar i Agnieszka 
Nowak ze Szkoły Podstawowej w 
Sulęcinie i Paweł Żarkowski ze 
Szkoły Podstawowej w Trzemesz-
nie.

Specjalne wyróżnienia otrzy-
mali:

Viktoria Schön z Gimnazjum 
w Sulęcinie, Paweł Musin /sza-
chy/ ze Szkoły Podstawowej w 
Sulęcinie, Mikołaj Konopko /
wolontariat/ z Gimnazjum w 
Sulęcinie oraz Oskar Kępka /
wolontariat/ z Gimnazjum w Su-
lęcinie.

Rodzice wszystkich stypendy-
stów otrzymali listy gratulacyjne, 
które razem ze stypendiami wy-
mienionych uczniów wręczył Da-
riusz Ejchart, Iwona Walczak oraz 
dyrektorzy szkół.

Tekst i foto. Maciek Barden 

Carving – sztuka dekorowania
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LIPIEC
10.07-16.07 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4
17.07-23.07 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 
24.07-30.07 - Apteka “Centrum Zdrowia” przy ul. Pineckiego 1

SIERPIEŃ
31.07-06.08 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
07.08-13.08 - 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:

Agrafka Cup 2017
SŁOŃSK / CHARTÓW

Podczas turnieju odbędzie się także 
licytacja różnych gadżetów   przekaza-
nych przez fundatorów.  – Cała kwota ze-
brana podczas licytacji zostanie przezna-
czona na wyremontowanie i doposażenie 
miejscowego placu zabaw - podkreśla 
Mariusz Skrzypnik, sołtys Chartowa. 
Jeżeli ktoś z naszych czytelników chciał-
by przekazać jakieś rzeczy na licytację i 
tym samym wspomóc zbiórkę środków 
finansowych na  remont placu zabaw w 
Chartowie prosimy o telefon do sołtysa 
(668406497).

Organizatorzy zapraszają 30 lipca 
do Chartowa na turniej Agrafka Cup 
2017,aby kibicować swoim drużynom. 
Imprezę honorowym patronatem objął 
Starosta Sulęciński.

Red.

30 lipca w niewielkiej miejsco-
wości Chartów koło Słońska od-
będzie się tegoroczna edycja 
turnieju Agrafka Cup. – W turnie-
ju weźmie udział osiem drużyn z 
terenu naszego powiatu. Wśród 
nich są m.in. ekipy z Chartowa, 
Lemierzyc i Wędrzyna - mówi 
reprezentujący organizatorów 
Krzysztof Skrzypnik.  

Sukces 6-latków z ZSP
OŚNO LUBUSKIE

Celem konkursu było motywowanie uczniów do 
pracy twórczej, rozwijanie wyobraźni artystycznej 
i zainteresowań dzieci.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: ks. 
arcybiskup Salvatore Pennacchio,   Nuncjusz 
Apostolski  w Polsce, ks. arcybiskup Wojciech Po-
lak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, ks. 
biskup Wiesław Alojzy Mering, 
ordynariusz włocławski, ks. bi-
skup Edward Janiak, ordynariusz 
kaliski.

Na konkurs wpłynęło 289 prac 
plastycznych od uczestników 
reprezentujących przedszko-
la, szkoły podstawowe, ośrodki 
kultury, parafie, przedszkola i 
szkoły katolickie. Jury przyznało 
zaszczytne I miejsce uczennicy 
ZSP w Ośnie Lubuskim Lilianie 
Bicat-Senyszyn, która otrzyma-
ła tablet i wiele innych cennych 
nagród. II miejsce przyznano 
Szymonowi Kulińskiemu, a 

10 czerwca 2017 w Turku o odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs pla-
styczny, którego celem było popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród 
dzieci. 

wyróżnienie otrzymała Julia Jura. 6-latki wraz z 
rodzicami osobiście odebrały cenne nagrody w 
Katedrze w Kaliszu. Troje dzieci z grupy Biedronek 
prace wykonało pod kierunkiem Moniki Stege-
man i Agaty Kossińskiej.

Red.
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