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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

W numerze:

95 755 39 15

>> cd. na s. 10

STR. 14

STR. 19

Już wkrótce w Sulęcinie powo-
łany zostanie  „Lubuski Lokalny 
Ośrodek Wiedzy i Edukacji” (Lu-
buski LOWE). Pod takim tytułem 
realizowany będzie też projekt. 
Szkolenia są dedykowane dla 
osób dorosłych z różnych grup 
społecznych i zawodowych: ro-
dziców, nauczycieli, rolników, 
seniorów, osób bezrobotnych 
i innych. Będą prowadzone  
w okresie od października 2017 

strzyżenie 
TRAWNIKÓW

693 903 681
www.progress24.eu

POWIAT SULĘCIŃSKI

przycinanie 
ŻYWOPŁOTÓW
(możliwość abonamentu)

Podnieś swoje kompetencje –  
darmowe szkolenia dla mieszkańców
Gmina Sulęcin, Stowarzyszenie Młodych Lubuszan oraz Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Sulęcinie rozpoczną wkrótce projekt edukacyjny dla mieszkańców 

powiatu sulęcińskiego. 
Wachlarz proponowa-
nych kursów, warsztatów 
i szkoleń będzie bardzo 
szeroki – od zajęć rozwi-
jających kompetencje 
kluczowe , przez kursy 
zawodowe po warsztaty 
pszczelarskie. 

STR. 13
23. Przystanek Wood-
stock za nami

KOSTRZYN NAD ODRĄ  / KRAJ

SULĘCIN 

Zakończenie Folkowych 
Wakacji w SOK

Program 500+? 
Trzeba złożyć wnioski!

https://sulecin24.pl/zakonczenie-folkowych-wakacji-w-sok/
https://sulecin24.pl/zakonczenie-folkowych-wakacji-w-sok/
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OgłOszenia DrObne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

W tym roku po raz nie wiem 
który wybrałem się na festiwal 
Przystanek Woodstock do Ko-
strzyna nad Odrą. Koncert Hey 
był niesamowity. Kasia Nosow-
ska z zespołem dali czadu, jakby 
zupełnie czas dla niech stanął 
i nadal byli młodzieniaszkami. 
Szczerze to nie wyobrażam so-
bie, żeby mieć taką imprezę po 
bokiem (z Sulęcina rzut beretem) 
i chociaż na chwilę nie wpaść. 
Nie poczuć tej atmosfery, nie zo-
baczyć ludzi, którzy przyjechali 
nie tylko z Polski, ale z całego 
świata, nie poczuć tej „wolności”, 
to tak jakby mnie coś ważnego 
ominęło w życiu, co ciężko by-
łoby powetować. Nie wspomnę 
o koncertach, z których trudniej 
niż kiedyś, ale nadal można wy-
łuskać perełki. Często spotykam 
się z opiniami, że ktoś sobie nie 
wyobraża, jak można jechać w 
ten brud i smród (próbowałem 
nawet namówić na wyjazd oso-
by, które miały podobne zdanie). 
Owszem, przy 250 tys. ludzi na 
kilku kilometrach kwadratowych 
z pewnością nie będzie porząd-
ku i możliwe, że nie zawsze bę-
dzie pachniało kwiatkami, ale 

trzeba popatrzeć na całość z in-
nych perspektyw, np. wymienio-
nych wcześniej, a wtedy te małe 
nieudogodnienia można przeżyć.

Tymczasem w naszych małych 
miejscowościach rośnie liczba 
pracujących zza wschodniej gra-
nicy. Szczerze mówiąc, gdyby na-
gle miało zabraknąć Ukraińców, 
to nasz rynek pracy rozłożyłby się 
na łopatki. Czy potrzeba zatrud-
nienia tak wielu obcokrajowców 
wynika z drastycznego zwięk-
szenia miejsc pracy? Nie sądzę. 
To raczej echo socjalnej polityki 
rządu (przede wszystkim progra-
mu 500 PLUS), dzięki której wie-
lu Polakom (a zwłaszcza Polkom) 
nie opłaca się pracować, a jeżeli 
już to w szarej strefie…

Obecność wielu migrantów 
zarobkowych w Sulęcinie, Słu-
bicach czy Kostrzynie nad Odrą 
wiąże się z innymi zjawiskami na 
lokalnych rynkach. Ceny za wyna-
jem mieszkań stoją na bardzo wy-
sokim poziomie. Doszły do mnie 
informacje o najemcach, którzy 
wypowiadają umowy Polakom, 
by te same mieszkania wynająć 
Ukraińcom za wyższe stawki. Inni 
przedsiębiorcy adaptują wszyst-

kie możliwe budynki, które da 
się zamieszkać. W ten sposób 
np. w Sulęcinie i okolicach Ukra-
ińcy mieszkają już w byłym mły-
nie, byłej Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień, a nawet w byłych 
garażach. Po mieście chodzą po-
głoski, że na cele mieszkaniowe 
ma być również zaadaptowana 
dobrze znana mieszkańcom od 
dziesiątek lat, restauracja Bajka. 
Trochę żal knajpy, ale niewidzial-
na ręka rynku robi swoje. 

Burmistrz Sulęcina podobno 
otrzymał jakieś zarzuty proku-
ratorskie. Podobno, bo krótko 
wspomniała o tym Gazeta Lubu-
ska. Na moje pytania do Proku-
ratury w Gorzowie cichosza - od 
ponad tygodnia nie ma żadnej 
i n f o r m a c j i . 
Może do na-
stępnego nu-
meru czegoś 
się dowiemy.

minął miesiąc

Sprzedam kawalerkę bez-
czynszową po generalnym 

remoncie z wyposażeniem z 
własnym C.O. z ogródkiem.

tel. 533 764 572

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

Sprzedam działkę budowlaną 
7arów w Sulęcinie. Cena do 
negocjacji. Tel. 722 139 072

SKUP AUT OSOBOWE 
DOSTAWCZE CIĘŻAROWE 

CIĄGNIKI ROLNICZE 
tel. 533675566

Halinie i Gerardowi 
Terpiłowskim

z okazji rocznicy ślubu moc 
życzeń przesyła 

kolega Rysiek

Krzysztofowi 
Sarbakowi

z okazji imienin samych 
serdeczności i powodzenia 

życzy
kolega Rysiek

Mieszkanie pilnie poszukiwane
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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

„Gwoli ścisłości”

2017 LICZBA 
PRZYSTĘ-
PUJĄCYCH

ZDAWA-
LNOŚĆ 

W 
PROC.

ŚREDNI 
WYNIK 
PROC.

LICZBA 
PRZYSTĘ-
PUJĄCYCH

ZDAWA-
LNOŚĆ 

W 
PROC.

ŚREDNI 
WYNIK 
PROC.

LICZBA 
PRZYSTĘ-
PUJĄCYCH

ZDAWA-
LNOŚĆ 

W 
PROC.

ŚREDNI 
WYNIK 
PROC.

LICZBA 
PRZYSTĘ-
PUJĄCYCH

ZDAWA-
LNOŚĆ 

W 
PROC.

ŚREDNI 
WYNIK 
PROC.

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI

I LO 43 100,00 65,47 43 85,05 53,40 35 97,14 71,71 8 100,00 58,75

ZSLiZ – LO 38 97,37 44,37 38 28,95 27,95 21 95,24 58,57 17 82,35 47,65

ZSLiZ – LO 
dla dorosłyc

4 75,00 40,75 4 0,00 12,00 0 0,00 0,00 4 50,00 37,50

ZSLiZ – 
Technikum

39 89,74 37,85 39 36,21 36,21 28 92,86 55,79 11 81,82 42,91

powiat 
sulęciński

46,40 38,85 63,12 47,55

województwo 54,69 53,21 73,52 63,90

W lipcowym numerze Prze-
kroju Lokalnego na pierwszej 
stronie ukazał się artykuł pt. 
„Wyniki matur katastrofalne”. 
Na dzisiaj dysponujemy dodat-

kowymi danymi, które zmienia-
ją nieco obraz wyników z egza-
minu maturalnego na poziomie 
podstawowym przedstawiony 
w poprzednim numerze gaze-

ty. Przyglądając się tym danym 
najważniejszym moim wnio-
skiem jest to, że niesprawie-
dliwie było wrzucić wszystkie 
sulęcińskie szkoły średnie „do 

jednego worka”. 
Poniżej publikujemy szcze-

gółowe wyniki egzaminu ma-
turalnego 2017 na poziomie 
podstawowym z podziałem na 
poszczególne szkoły.

Adam Piotrowski

Pożegnanie 
wakacji na 
sportowo

SŁOŃSK / CHARTÓW Pod pa-
tronatem Przekroju

3 września w Chartowie w gmi-
nie Słońsk odbędzie się impreza 
pod nazwą „Pożegnanie Waka-
cji”. - Zaplanowaliśmy m.in. turniej 
siatkówki plażowej o Puchar Soł-
tysa, biegi, paradę motocyklową i 
wiele innych atrakcji – informuje 
sołtys miejscowości Mariusz 
Skrzypnik. Zapraszamy do 
Chartowa.

Red.
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Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Sulęcin, 
Rok temu, dzięki głosom nas wszystkich udało nam się wprowadzić do Budżetu Obywatelskie-

go Gminy Sulęcin budowę chodnika przy ul. Dikusa Ekkela. Inwestycja została niedawno oddana 
do użytku. Niestety, zabrakło funduszy na cały odcinek chodnika wzdłuż ulicy. Dlatego w tym 
roku postanowiłem ponownie zgłosić do Budżetu Obywatelskiego wniosek na:

• dokończenie chodnika aż do ul. Paska;
• dokończenie chodnika do Szkoły Podstawowej wraz z budową zatoki postojowej dla rodzi-
ców doworzących samochodami swoje dzieci do szkoły i przedszkola.
Realizacja tej inwestycji będzie zwieńczeniem zgłoszonego rok temu zadania pn. „Bezpieczna 

droga do szkoły dla dzieci i młodzieży oraz bezpieczny i spokojny dowóz dzieci do szkoły i przed-
szkola”.

Uważam, że ważne są projekty dotyczące sportu, wypoczynku oraz rozrywki, ale mimo wszyst-
ko powinniśmy postawić w pierwszej kolejności na bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych.

Dlatego zwracam się z prośbą o poparcie w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok zadania nr 15

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY SULĘCIN 
na rok 2018

na liście15 
głosuj na

Pamiętaj o bezpieczeństwie najmłodszych,
/-/ Jan Adam Szymczyszyn

Radny Miejski Gminy Sulęcin
• Sklep spożywczy - ul. Ogrodowa – Okopowa
• Cukiernia MONIKA - Plac Czarnieckiego

Karty do głosowania można również odebrać,  
podpisać oraz zostawić w:

„Drugie życie odpadów… - zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w Grochowie”

SULĘCIN  / GROCHOWO

Pod tym tytułem na prze-
łomie lipca i sierpnia reali-
zowany był w Grochowie 
projekt, mający na celu  po-
prawę wizerunku wsi i za-
chęcenie mieszkańców do 
większej dbałości o miejsce 
zamieszkania. Środki finan-
sowe na przeprowadzenie 
zadania zostały przekazane 
przez CZG-12 z siedzibą w 
Długoszynie, dzięki wniosko-
wi o dotację złożonemu za 

pośrednictwem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grochowie. 
Pomysł na realizację zadania 
został zaproponowany i zre-
alizowany przez sołtysa wsi 
i radę sołecką w Grochowie 
przy współpracy Prezesa OSP 
Grochowo oraz grupy miesz-
kańców, angażujących się w 
działania społeczne na tere-
nie wsi. Dzięki otrzymanej do-
tacji powstało miejsce, w któ-
rym mieszkańcy będą mogli 

przyjemnie spędzić czas. Są 
tu kolorowe ławki powstałe 
z odpadów, pociąg wykona-
ny z drewnianych skrzynek, 
donice z gumowych opon 
przypominające postaci z 
dziecięcych bajek, metalowe 
pergole, krzewy i kwiaty, ko-
sze na śmieci – także z odpa-
dów. Dzięki realizacji projektu 
wzbogacony został także te-
ren przy świetlicy wiejskiej w 

Grochowie, gdzie także obok 
donic z gumowych, koloro-
wych opon pojawiły się dwa 
drewniane ławostoły.

Wielkie podziękowania re-
alizatorzy zadania składają 
dla Zarządu CZG-12 za prze-
kazanie dotacji, a także dla 
niewielkiej grupy dorosłych 
mieszkańców wsi, którzy ni-
gdy nie odmawiają pomocy i 
zawsze gotowi są do działania 

na rzecz wsi. Dziękujemy rów-
nież za pomoc i chęć działania 
dzieciom z Grochowa Zachę-
camy niezmiennie także inne 
osoby do większej aktywno-
ści na rzecz wsi – wspólnymi 
siłami możemy zrobić więcej!

Dagmara Żarkowska-Terech
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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

Gimnazjaliści wyróżnieni na 
Zamku Królewskim w Warszawie

SULĘCIN 

21. czerwca na Zamku Królew-
skim w Warszawie odbyła się 
Gala Finałowa Ogólnopolskiego 
Konkursu „Wolontariusz Roku” 
organizowanego przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Celem 
konkursu było szerzenie idei 
wolontariatu wśród młodych lu-
dzi oraz popularyzacja postaw i 
działań młodzieży. Spośród 400 

zgłoszeń z całej Polski wyróż-
nienie otrzymał film nakręcony 
przez Oliwiera i Nikodema Ma-
zurków prezentujący pracę wo-
lontariusza Mikołaja Konopko 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Sulęcinie. Projekt odbywał się 
pod kierunkiem Ewy Krynickiej, 
nauczycielki i opiekuna wolonta-
riatu z Gimnazjum. 

Nagrody na uroczystej Gali 
wręczała pani Anna Zalewska 
- Minister Edukacji Narodowej. 
Pośród zaproszonych gości byli 
m.in. kuratorzy oświaty w więk-
szości województw, w tym Lubu-
ski Kurator Oświaty – pani Ewa 
Rawa. Gala transmitowana była 
na żywo. 

Źródło: Gimnazjum w Sulęcinie.

IV edycja Letniej Akademii 
Karate za nami

SULĘCIN 

W niedziele karatecy treno-
wali z dziećmi w Sulęcinie, a w 
tygodniu Karol Buksztynowicz 
wraz ze swoimi uczniami jeź-
dzili po okolicznych wioskach i 
tam spotykali się z dziećmi  na 
wspólnych treningach. Zajęcia 
były bezpłatne. Trenerzy jeździli 
swoimi samochodami, za wła-
sne pieniądze. K. Buksztynowicz 
ufundował nagrody dla dzieci. 

Na finał do Sulęcina przyjecha-
ły dzieci m.in. z Ostrowia, Turska, 
Zarzynia oraz Kołczyna i Ośna 
Lubuskiego. Podczas uroczyste-
go zakończenia odbył się trening 
karate, były gry i zabawy oraz 
grill i lody. Ponadto każde dziec-
ko wyjechało z pamiątkowym 
dyplomem.                                (Red.)

Po raz czwarty odbyły się miesięczne zajęcia z podstaw karate dla dzieci. Cieszyły się 
dużą frekwencją, były bezpłatne i odbywały się w każdej miejscowości gminy Sulęcin. 
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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

Publikacja o pałacu 
w Żubrowie

SULĘCIN / ŻUBRÓW

W Centrum Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej Dom Joannitów 
w Sulęcinie 4 sierpnia odbyło się 
lubuskie spotkanie z zabytkami 
oraz promocja publikacji na te-
mat pałacu w Żubrowie autor-
stwa Alicji Dudy, absolwentki 
Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. 

Prezentacją Gminy Sulęcin 
spotkanie otworzył burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, w któ-
rej przedstawił zarys historyczny 
miasta Sulęcina oraz jego walo-
rów zabytkowych. Na podstawie 
opracowania „Zamki i Ogrody 
Nowej Marchii” obszerną me-
dialną prezentację pałacu w 
Żubrowie oraz jego zewnętrznej 
i wewnętrznej architektury oraz 

historię przedstawiła autorka 
opracowania Alicja Duda. Podsu-
mowaniem konferencji poświę-
conej zabytkowemu pałacowi w 
Żubrowie było jego zwiedzanie z 
zewnątrz .

Na wstępie opracowanej pu-
blikacji o pałacu w Żubrowie 
przewodnicząca Koła Przyjaciół 
Zamków i Ogrodów Marchii dr 
Sibylle Badstübner-Gröger 
napisała między innymi: „…Ce-
lem Koła Przyjaciół Zamków i 
Ogrodów Marchii o ponadgra-
nicznym charakterze jest zapo-
znanie zainteresowanych czytel-
ników w Niemczech i w Polsce z 
architekturą zamków, dworków, 
folwarków i założeń parkowych, 
położonych na terenie historycz-

nej Nowej Marchii, czyli na daw-
nych brandenburskich ziemiach 
na wschód od Odry na tle ich 
zmiennych dziejów…”.

W spotkaniu uczestniczyli 
również Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków dr Bar-
bara Bielinis-Kopeć, fotograf 
Volkmar Billeb, zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak, ko-
mendant Ochotniczych Hufców 
Pracy Marek Surmacz, sołtys 
Żubrowa Krystian Bielecki oraz 
mieszkańcy miasta i przedsta-
wiciele jednostek administracyj-
nych gminy. 

Maciek Barden

REGION

EWE znacznie obniżyło ceny

- Klienci za sezon grzewczy 
2017/2018 ponownie zapłacą 
mniej – mówi Prezes spółki EWE 
Dariusz Brzozowski. – Oznacza 
to, że gospodarstwa domowe za-
oszczędzą na rachunku za gaz i 
kolejne prawie 300 zł może pozo-
stać w portfelu – dodaje.

26 czerwca 2017 r. decyzją Pre-
zesa URE (Urząd Regulacji Ener-

W roku ubiegłym EWE obniżyło ceny gazu średnio o 9,2%, 
a już w lipcu br. ponownie obniży je dla gazu wysoko-
metanowego o kolejne 7,2%. Dla klientów EWE oznacza 
to obniżenie rachunków średnio o 16,4% w okresie ostat-
nich dwóch lat. 

getyki) została zatwierdzona 
nowa taryfa dla paliw gazowych. 
Od dnia 22 lipca 2017 r. zostały 
obniżone ceny gazu dla klientów 
zasilanych z sieci gazowej EWE. 
W zależności od grupy taryfowej, 
średnia obniżka cen gazu i dys-
trybucji wyniesie 7,2% dla gazu 
wysokometanowego. 

Źródło: EWE
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PRZEKRÓJ POLECA

Niedawno swoją premierę 
przeżywała produkcja Chri-
stophera Nolana (znanego już 
z takich filmów jak „Incepcja” i 
Interstellar”) „Dunkierka”.  Jest 
to dramat wojenny, opowia-
dający historię alianckich żoł-
nierzy z Wielkiej Brytanii oraz 
Francji którzy otoczeni przez 
niemiecką armię, zostają ewa-
kuowani z francuskiej plaży 
w tytułowej Dunkierce pod-
czas jednej z bitew II Wojny 
Światowej. Fabuła podzielona 
według perspektyw kilku bo-
haterów; szeregowego Tom-
miego (Fionn Whitehead), 
pilota Farriera (Tom Hardy), 
Pana Dawsona (Mark Rylan-
ce) oraz Komandora Boltona 
(Kenneth Branagh), które z 
początku wydają się od siebie 
oderwane i niezależne, w koń-
cu tworzą wspólną historię. 
Ciekawym pomysłem reżyse-
ra było odciążenie dialogów 
na rzecz bogatych obrazów i 
wartkiej akcji. W „Dunkierce” 
bohaterowie mówią bowiem 

niewiele, za to obrazy i miejsce 
akcji (woda, ląd, powietrze) na-
dają filmowi atmosfery prawdzi-
wej walki z czasem, gdzie każda 
sekunda może zbliżyć lub odda-
lić od śmierci. Doskonale przed-
stawione brutalne realia wojny 
w całej okazałości pokazują 
naturę człowieka, którego jedy-
nym celem jest przetrwanie. 

Obraz faktycznie przykuwa 
do kinowego fotela, kto liczy na 
wciągającą akcję przyprawioną 

„Dunkierka” czyli historia pewnej ucieczki

Anna Piotrowska

bogatymi efektami, ten na pew-
no się nie zawiedzie. Muzyka 
wybitnego kompozytora mu-
zyki filmowej Hansa Zimmera, 
mimo iż w tle, jest tylko dodat-
kowym atutem tej produkcji. 

Jednak po wyjściu z seansu, 
gdy opadną już emocje i za-
chwyt nad sprawną realizacją 
„Dunkierki” pojawia się pytanie 
„Po co?”, a oszczędzając Pań-
stwu skrótów  myślowych: „po 
co ekranizować niezbyt chwa-

lebną historię aliantów?”. Ja ro-
zumiem, że twórcy „Dunkierki” 
mieli w zamyśle pokazać inne 
oblicze wojny, obraz ludzkich 
słabości i żołnierzy, którzy pra-
gnęli tylko przeżyć. Jednak czy 
naprawdę warto takimi filmami 
poniekąd pokazywać ludziom, 
że tchórzostwo w obliczu walki 
o ojczyznę to nic złego? Ow-
szem pragnienie przeżycia jest 
pragnieniem determinującym, 
jednak jeżeli jakiś naród skupiał-
by się tylko na tym pragnieniu, 
to jak mógłby wygrać wojnę? 
Najlepiej od razu wywiesić białą 
flagę i oszczędzić sobie fatygi. 
W ubiegły wtorek przeżywali-
śmy kolejną rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Ze-
stawmy sobie tych warszaw-
skich cywilów, dzieci, młode 
kobiety i chłopców, ludzi, przed 
którymi było jeszcze całe życie, a 
którzy zdecydowali się oddać je 
za wolność ojczyzny z bohatera-
mi „Dunkierki”.  

Kolejnym zgrzytem w tym fil-
mie był dla mnie fakt, że w „Dun-

kierce” ani razu nie pada sło-
wo „Niemcy”. Jest tylko „wróg” 
i „naziści” (wiecie ci kosmici, 
o których krążą legendy, że 
wywołali II Wojnę Światową). 
Nie wiem dlaczego, czy to 
kwestia jakiejś dziwnej po-
prawności, czy niechęć do 
poruszania niewygodnych 
strun z historii XX wieku? 

Polecam wszystkim, którzy 
są w stanie obejrzeć „Dun-
kierkę” i powstrzymać się 
od oceny moralnej jej boha-
terów, a także zignorować 
jej tło historyczne, w które 
wkomponowuje się również 
Polska, walcząca w tym czasie 
na więcej niż jednym froncie.
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Spotkamy się w sobotę 26 sierpnia, a 
całą dożynkową imprezę rozpocznie o 
godzinie 13:00 Msza Św. w intencji rolni-
ków (kościół w Długoszynie). Tuż po Mszy 
Świętej odbędzie się tradycyjny korowód, 
a także ceremoniał dożynkowy, który 
zakończy występ Orkiestry Dętej OSP 
Grochowo.

Następnie, około godziny 16:00 na na-
szej scenie po kolei prezentować się będą 
artyści. W pierwszej kolejności usłyszymy 
formację Obrzanie – zespół folklorystycz-
ny, pochodzący ze Skwierzyny. Następnie 
swoje umiejętności zaprezentują soliści ze 
Studia Piosenki SOK.

W tym samym czasie odbędzie się cie-
szący się co roku dużą popularnością Tur-
niej Sołectw oraz ogłoszenie wyników w 
czterech konkursach:

• na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy,

• na najładniej udekorowane stoisko 
wiejskie,

• na najsmaczniejszą potrawę regio-
nalną,

• na najsmaczniejsze przetwory do-
mowe.

Z tego miejsca zachęcamy do udzia-

Przed nami Dożynki Gminne
SULĘCIN

łu w konkursach. Gwarantujemy przede 
wszystkim świetną zabawę, ale i warto-
ściowe nagrody.

Dodatkowe atrakcje tegorocznych do-
żynek: gry i zabawy folkowe, warsztaty 
rękodzieła ludowego, wystawa sprzętu 
rolniczego, smaczne dożynkowe, wiejskie 
potrawy.

Wieczorem wszystkie atrakcje przeniosą 
się na dożynkową scenę. O godzinie 20:00 
odbędzie się prezentacja pierwszoligowej 
drużyny siatkarskiej – STS Olimpii Sulęcin. 
O godzinie 20:30 zapraszamy na koncert 
KAMS BAND, natomiast o godzinie 21:00 
na występ zespołu Białe Kruki. Gwiazdą 
wieczoru na tegorocznych Dożynkach 
Gminnych będzie SKANER – polska gru-
pa muzyczna nurtu disco polo. Na swoim 
koncie SKANER ma 10 albumów, liczne 
przeboje i wiele nagród.

26 sierpnia zapowiada się świetna za-
bawa, zapraszamy serdecznie! Projekt 
imprezy finansowany jest z Funduszy 
Europejskich w ramach współpracy Sto-
warzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Pro-Europa Viadrina.

Źródło: UM Sulęcin

Nadchodzi czas żniw i tym samym czas corocznych Dożynek Gminnych, 
które w tym roku odbędą się we wsi Długoszyn. Na imprezę zapraszają 
organizatorzy – Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Sulęcina.

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

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



  
10 nr 8(68)/2017 10 sierpnia 2017

do czerwca 2018 r. Realizacja projektu jest 
efektem działań podjętych przez partne-
rów: Gminę Sulęcin, Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Stowa-
rzyszenie Młodych Lubuszan. Do Partner-
stwa zostaną zaproszone inne instytucje z 

>> cd. ze s. 1

Podnieś swoje kompetencje – darmowe szkolenia dla mieszkańców
terenu powiatu sulęcińskiego. 

Celem głównym Partnerstwa na rzecz 
edukacji dorosłych w oparciu o LOWE jest 
zwiększenie dostępu osób dorosłych do 
różnych form uczenia się przez całe życie. 
Wartość grantu pozyskanego przez part-
nerów na szkolenia wynosi ponad 177 tys. 
zł. Projekt będzie w 100 proc. sfinansowa-

ny ze środków Unii Europejskiej. 
Obecnie rozpoczyna się etap rekrutacji 

uczestników na kursy, szkolenia i warszta-
ty. Poniżej znajduje się formularz z kata-
logiem proponowanych szkoleń, kursów 
i warsztatów, który osoba zainteresowa-
no powinna wyciąć i przesłać na adres 
Stowarzyszenia Młodych Lubuszan. W 

imieniu Partnerów serdecznie zapraszam 
mieszkańców do skorzystania z bezpłat-
nych szkoleń.

Adam Piotrowski
Prezes Stowarzyszenia Młodych Lubuszan

„Lubuski Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”
W szkoleniach mogą wziąć udział 

osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, 
mające: 

• utrudniony dostęp do form edu-
kacji ;

• niski poziom wykształcenia lub 
wykształcenie wymagające ak-
tualizacji;

• związane z rolnictwem;
• nieaktywne zawodowo lub bez-

robotne;
• podlegające formom pomocy 

społecznej i wsparcia rodziny;
• w wieku 45+.
Szerokie kryteria grupy docelowej 

umożliwiają udział w projekcie praktycz-
nie każdej osobie dorosłej, chcącej zwięk-
szyć swoje kompetencje.

Poniżej publikujemy katalog dostęp-
nych szkoleń. Osoby zainteresowane pro-
simy o zaznaczenie szkoleń, w których 
chcą wziąć udział, a następnie wypełnie-
nie kilku informacji poniżej i przesłanie 
wyciętego formularza na adres kore-

spondencyjny SML: Stowarzyszenie Mło-
dych Lubuszan, ul. Pineckiego 1, 69-200 
Sulęcin. Zgłoszenia należy przesyłać do 
dnia 31.08.2017 r. (decyduje data stempla 
pocztowego).

Warunkiem zorganizowania szkolenia 
jest zgłoszenie się min. 5 osób (zachęca-
my do zgłoszeń „grupy znajomych”). Szko-
lenia będą odbywać się w Sulęcinie lub w 
innych miejscowościach powiatu, jeżeli 
otrzymamy wystarczającą liczbę zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do szkoleń jest 

również dostępny na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia: www.lubuszanie.
org.pl oraz na stronie www.przekrojlo-
kalny.pl. 

Więcej informacji nt. projektu pod tel. 
511  038 066 lub adresem mlodzilubu-
szanie@gmail.com.

Państwa opinia będzie dla nas istot-
nymi wskazówkami w planowaniu 
działań.

Badanie jest anonimowe – zapewnia-
my ochronę danych osobowych.

Katalog proponowanych form edukacyjnych* (prosimy o podkreślenie od 1 
do pięciu szkoleń, którymi są Państwo zainteresowani):

Szkolenia dla różnych grup odbiorców, rozwijające kompetencje kluczowe:
• Zarządzanie budżetem domowym.
• Kompetencje cyfrowe w załatwianiu spraw codziennych (sprawy urzędowe onli-

ne, zakupy przez Internet, itp.)
• Podstawy obsługi komputera i Internetu (dla Seniorów oraz osób z niepełno-

sprawnościami warsztaty podstawowych umiejętności obsługi komputera)
• Jak załatwić sprawy w urzędzie (ePUAP)
• Dostęp do informacji publicznej.

• Jak sprawnie, efektywnie znaleźć pracę?
• Jak napisać CV? 
• Jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej/rekrutacyjnej?
• Spadochron. Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmie-

niających zawód.
• Praca i rozwój zawodowy
• Trening przedsiębiorczości.
• Jak założyć własna firmę. ABC przedsiębiorczości.
• Biznes plan – warsztaty z zakresu konstruowania biznes planów.
• Prawo pracy – wybrane zagadnienia.
• Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.
• Kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku, kierownika wycieczek szkolnych
• Zakładanie organizacji: fundacji, stowarzyszeń- wskazanie na ich rolę w społecz-

ności lokalnej itp. 
• Źródła finansowania działań społecznych dla organizacji i grup nieformalnych.
• Zajęcia z emisji głosu, prezentacji działań itd.

• Warsztaty twórcze/artystyczne/manualne np. decupage,
• Łucznictwo tradycyjne.
• Warsztaty fotograficzno-dziennikarskie.
• Projektowanie ogrodu/dbałość o przydomową zieleń/ inny temat z ogrodnictwa.
• Rolnictwo - m.in. pozyskiwanie funduszy, innowacje, rozwiązania ekologiczne 

itd.
• Warsztaty pszczelarskie. 
• Kurs samoobrony kobiet.

• Zdrowe odżywianie.
• Pierwsza pomoc przedmedyczna.
• Ziołolecznictwo, czyli jak mądrze korzystać z dobrodziejstw natury.
• Ekologia u mnie w domu, w mojej miejscowości.

• Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.
• Trening pamięci.
• Radzenie sobie ze stresem.
• Asertywność.
• Rozwiązywania konfliktów.
• Relacje z bliskimi.

Warsztaty dla rodziców:
• W obszarze m.in. trening umiejętności wychowawczych, jak sobie radzić z 

emocjami, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, pierwsza pomoc, jak rozma-
wiać z dziećmi np. o dojrzewaniu, płci?

• Komunikacja bez przemocy (NVC).
• Małe dzieci nowe multimedia – co, jak, kiedy?
• Internet a moje dziecko/wpływ na wychowanie/zachowanie itd.
• Zachowania agresywne - jak sobie z nimi radzić.
• Dlaczego warto wychowywać w granicach i normach?
• Literatura „przyjazna”/bajki dla mojego dziecka pomocne w rozwiązywaniu 

dziecięcych problemów/bajkoterapia.
• Metody i techniki wspomagające proces uczenia się.

Warsztaty dla nauczycieli/pedagogów:
• Profilaktyka uzależnień.
• Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu. 
• Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczo-

wych
• Nowe multimedia a rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka
• Przemoc w szkole.
• Gry i zabawy o funkcjach edukacyjnych, wychowawczych itp. Aktywne meto-

dy pracy z dziećmi.
•  Rozwiązywanie konfliktów w szkole.
• Uczeń- rodzic-nauczyciel - komunikacja, efektywna współpraca; jak tworzyć i 

rozwijać warunki sprzyjające współpracy.

* warunkiem udziału jest wypełnienie powyższej zgody na udział w szkoleniu z zaznaczeniem rodzajów 
szkoleń (maksymalnie pięć dla jednej osoby) wraz z imieniem i nazwiskiem i innymi danymi kontaktowy-
mi oraz przesłanie jej na adres: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, ul. Pineckiego 1, 69-200 Sulęcin do 
31.08.2017 r. (decyduje data stempla) lub skanem na adres mlodzilubuszanie@gmail.com.
** każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia/kursu. W czasie 
jego trwania dla uczestników będzie dostępny poczęstunek (w tym obiad w przypadku szkolenia powy-
żej 8 godzin).

IMIĘ I NAZWISKO ....................................................................  WIEK ......... NR TELEFONU .......................................................... E-MAIL .................................................................................

mailto:mlodzilubuszanie@gmail.com
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Maję wszyscy znają i kochają…
SULĘCIN 

Przemili gospodarze przygo-
towali wiele atrakcji, tematycz-
nie związanych z pszczołami i 
miodem. Dzieci podzielono na 
grupy i każda przemiennie była 
zaangażowana w prowadzonych 
zajęciach edukacyjnych. Pani 
Iwona Dudkowiak z wielkim 
zaangażowaniem opowiadała 
o rodzajach miodu jaki tutaj się 
produkuje, a smakowite pierniki 
miodowe, miód na waflach i py-
łek kwiatowy był słodką degu-
stacją.

Dzieci poznały historię pszcze-
larstwa, gdzie żyją pszczoły, 
czym się żywią. Dla wszystkich 
prowadzących był to surowy eg-
zamin, bo i pytania były ciekawe. 
Profesjonalny strój i wyposaże-
nie pszczelarza dla wielu był do 
tej chwili rzeczą tajemniczą. Po-
dobnie jak budowa profesjonal-
nego ula. Te stojące przed pose-
sją należą do reliktów godnych 
skansenów.

W ulu pszczoły mają określo-
ne zadania przez matkę naturę. 

Chodzi oczywiście o filmową pszczółkę. Światowy Dzień Pszczoły był inspiracją dla organizatorów Folkowych Wakacji w Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury, dlatego dzieci uczestniczące w bardzo ciekawych i atrakcyjnych zajęciach w Folkowej Wiosce, 8 czerwca pod bacznym okiem 
pracowników SOK udali się do Gospodarstwa Pszczelarskiego państwa Dutkowiak słynącego ze smakowitych miodów.

Przede wszystkim pracują, a po-
nieważ nic nie jest wieczne, to. 
wymierają, a i królowa-matka też 
się zmienia. 

Pan Remigiusz Dutkowiak 
oprowadził wszystkie grupy po 
swym gospodarstwie. Zaintere-
sowanie wzbudziły wirówki do 
miodu. Wykonując wiele czyn-
ności ręcznie, a więc tradycyjnie, 

utrzymuje się wyjątkowy smak 
i jakość miodów. Liczy się rów-
nież miejsce, gdzie stawia się 
ule, co również zostało szeroko 
omówione. Wśród dorosłych 
uczestników spotkania był w 
charakterystycznym mundurze 
pracownik Łagowskiego Parku 
Krajobrazowego, współorgani-
zator wraz Sulęcińskim Ośrod-

kiem Kultury tego projektu edu-
kacyjnego. Dla gospodarzy była 
to pierwsza taka impreza, prze-
prowadzona z wielkim rozma-
chem, co podniosło ich prestiż i 
potwierdziło zaangażowanie w 
edukacji młodego pokolenia.. 
Odchodząc dzieci otrzymały mi-
niaturowe słoiczki z miodem. 

Barwny korowód w przebra-

niach pszczół z obowiązkowymi 
czułkami na Glowach, przema-
szerował ulicami miasta. W tym 
miejscu zacytuję słowa Alberta 
Einsteina - Jeśli wyginą pszczo-
ły, człowiekowi zostaną cztery 
lata istnienia. Szanujmy te małe, 
pracowite stworzonka.

 
Tekst i fot. Lech Malinowski
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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

23. Przystanek Woodstock za nami
KOSTRZYN NAD ODRĄ  / KRAJ

- Festiwal jest dla każdego, ni-
kogo nie dyskryminujemy. Dajecie 
nam siłę i energię. To wy jesteście 
autorami tego festiwalu - mówił 
Jerzy Owsiak podczas rozpo-
częcia Festiwalu, dziękując jed-
nocześnie za zimowy finał WOŚP, 
podczas którego zebrano 105,5 
mln zł.

Na Woodstockowych scenach 
zaprezentowało się kilkudzie-
sięciu wykonawców z Polski i ze 
świata. Wystąpili m.in. Archive, 
Amon Amarth, Trivium, Oran-
ge Goblin, Kyle Gass Band, The 
Qemists, Nothing But Thieves, 
Michał Urbaniak & Urbanator, 
Slaves, Prong, Wilki, Hey,  The 
Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, 
Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, 
Clock Machine, Frank Turner & 
The Sleeping Souls, Annisokay, 
Molotov Jukebox, House Of Pain, 
Speaker First, RSC, Mesajah, Le-
mON, Zdrowa Woda, Roan, Co-
unterfeit, Pawbeats Orchestra, 

Wielkie muzyczne święto zakończyło się w nocy z 5 na 6 sierpnia. Artyści występowali a czterech scenach: Dużej, Małej, Viva Kultura i scenie 
ASP. Jak co roku nie zabrakło ciekawych spotkań w Akademii Sztuk Przepięknych. Według szacunków policji na kostrzyńskim polu bawiło 
się ok. 250 tys. ludzi.

Skicki-Skuik, EABS, Wojciech 
Mazolewski Quintet, Romantycy 
Lekkich Obyczajów oraz brytyj-
ska grupa New Model Army.

Gośćmi  Akademii Sztuk Prze-
pięknych byli m.in. o. Paweł 
Gużyński - dominikanin, kazno-

dzieja, gen. Mirosław Różański, 
gospodarz programów telewi-
zyjnych, konferansjer Maciej 
Orłoś, aktor teatralny i filmowy, 
zaangażowany na rzecz pomocy 
osobom z autyzmem (Fundacja 
SYNAPSIS) Bartłomiej Topa.

Na scenie ASP wystąpił rów-
nież Teatr im. J. Osterwy z Gorzo-
wa Wlkp.  ze sztuką „Stopklatka”. 

Tegoroczny Woodstock odby-
wał się jako impreza o podwyż-
szonym ryzyku. Uczestnicy nie 
mogli np. pić piwa pod sceną. 

Do połowy festiwalu przed sce-
ną były ustawione barierki, za 
które wpuszczano dopiero po 
kontroli przez które tworzyły 
się duże zatory. Na szczęście po 
dwóch dniach w porozumieniu z 
burmistrzem miasta Andrzejem 
Kuntem ogrodzenie zlikwidowa-
no. 

Podczas festiwalu policja od-
notowała 153 przestępstwa oraz 
367 wykroczeń (wśród nich 127 
dotyczyło spożywania alkoholu 
w miejscu zabronionych), co jak 
na 250-tysięczne miasteczko jest 
ilością stosunkowo małą. 

Co warto odnotować podczas 
trwania Przystanku woodstoc-
kowicze oddali 527 litrów krwi.

23. Przystanek Woodstock za-
kończył się występem Piotra 
Bukartyka. Stali bywalcy już od-
liczają dni do następnej edycji.

Adam Piotrowski

Fot. Przemysław Mielczarek

Fot. Przemysław MielczarekFot. www.lubuskie.pl

SULĘCIN 

Lato z badmingtonem
W dniach od 1 do 12 

sierpnia na sali sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
w Sulęcinie w godzinach 
od 10.00 do 14.30 odbywa 
się lato z badmintonem. 
Wszystkich serdecznie za-
praszamy. Jednocześnie 
prowadzone są treningi 
przygotowujące do za-
wodów w Nowym To-
myślu, które odbędą się 
20.08.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia
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SULĘCIN 

Zakończenie Folkowych Wakacji w SOK

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. 

Naród, który nie zna historii i 
tradycji swojego kraju jest jak czło-
wiek, który stracił pamięć.

W naszym kraju sztuka ludo-
wa rozwijała się na różnorodnej 
płaszczyźnie, poprzez muzykę, 
malarstwo, taniec, rzemiosło, 
rękodzielnictwo, bajki, legendy 
i poezję ludową. Jej korzenie 
głęboko osadzone są w realiach 
życia wiejskiego, ponieważ 
sztuka ludowa zaspakajała naj-

istotniejsze potrzeby wiejskich 
gospodarstw. Rękodzielnictwo, 
w części nazywane rzemiosłem, 
stanowiło podstawę życia wiej-
skiego, do którego zaliczano: 
koronkarstwo, tkanie, haftowa-
nie, wyroby kaletnicze, kowal-
skie, wyploty w wikliny i słomy, 
jak również wyroby ceramiczne 
i garncarskie oraz galanterię 
drewnianą i meble. 

Przez cztery tygodnie, w każ-
dy wtorek i czwartek dzieci spę-

dzające wakacje w mieście miały 
możliwość uczestniczenia w cy-
klicznej imprezie „Akcje na waka-
cje”, w tym roku pod nazwą „Fol-
kowe wariacje”. Organizatorem 
imprezy był Sulęciński Ośrodek 
Kultury i Biblioteka Publiczna w 
Sulęcinie. 

Podczas cyklicznych zajęć 
dzieci oraz ich opiekunowie 
poznali kilka rodzajów sztuki 
ludowej oraz jej historię. Bezpo-
średni kontakt ze współczesnymi 

twórcami sztuki ludowej, wystrój 
miejsca zajęć /w ludowym stylu/ 
oraz osobisty udział w prezento-
wanych dziedzinach sztuki, po-
zwolił uczestnikom bliżej poznać 
przedstawiane rzemiosła. 

W ostatnim dniu zajęć, które 
miało miejsce 10 sierpnia, na-
stąpiło podsumowanie folko-
wych wariacji, podczas którego 
organizatorzy przygotowali 
wiejskie ciasta, mleko, kompoty, 
konfitury, warzywa oraz piecze-

nie kiełbasek nad ogniskiem. W 
uroczystym zakończeniu zajęć 
zabrzmiały ludowe piosenki, 
przyśpiewki, tańce i zabawy, 
które towarzyszyły wszystkim w 
każdym folkowym spotkaniu. 

Kolejne imprezy z tego cyklu 
odbędą się za rok, w trakcie wa-
kacji.

Maciek Barden
Fot. SOK Sulęcin

https://sulecin24.pl/zakonczenie-folkowych-wakacji-w-sok/
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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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W studium zagospodarowania potrzebne są zmiany
SULĘCIN  W jakim kierunku będzie podążać gmina?

26 czerwca 2017 r. rad-
ni przyjęli uchwałę nr 
XXXVIII/246/17 o dość dłu-
gim tytule „w sprawie oceny 
aktualności studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzen-
nego gminy Sulęcin oraz 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego na terenie gminy Sulę-
cin”.[pełny tekst na stronie: 
www.bip.sulecin.pl] 

Załącznikiem do uchwały 
jest opracowanie autorstwa 
dr Witolda Andrzejczaka o 
takiej samej nazwie. Autor 
wykonał dość znaczącą 
pracę i zebrał bardzo dużą 
i kompleksową wiedzę dot. 
studium oraz miejscowych 
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Sulęcin zebraną w tabele i 
statystyki oraz opisy dzia-
łań Gminy i inwestorów.

Najistotniejsze sprawy
Studium – czyli głów-

ne założenie planistyczne 
opracowane dla Gminy Su-
lęcin w 2000 roku i 8 razy 
zmieniane – obecnie jest 
dość zdezaktualizowane 
i wymaga nowego cało-
ściowego opracowania. 
Ponadto posiada braki jeśli 
chodzi o wymagania praw-
ne dot. uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego. Zachodzi 
„konieczność weryfikacji i 
rewizji przyjętych ustaleń”, 
aktualność treści jest niska 
lub bardzo niska, tak samo 
jak jakość załączników gra-
ficznych, występują braki 
w opisach. Na przestrzeni 
tylu lat obowiązywania 
studium - wpłynęły tylko 2 
wnioski o zmianę (obydwa 
dot. Wielowsi). 

Miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzen-
nego opracowuje się 
głównie dla konkretnych 
inwestycji lub przeznacze-
nia określonego terenu 
pod konkretne zadania 
(np. tereny mieszkaniowe, 
przemysłowe, produkcja, 
usługi). Większość z nich 
pochodzi sprzed 2003 r., 
zawierają liczne braki, czę-
ściowo się zdezaktualizo-
wały - „pokrycie planami na 
poziomie 5,8% (wartość ni-
ska) dla całej gminy i 11,6% 
dla miasta”.

Decyzje administracyjne 
o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 
- „w latach 2010-2016 wy-
dano 462 DWZiZT, z czego 
82% to decyzje nowe, - po-
stanowienia o budowie no-
wego obiektu stanowią ok. 

2/3 nowych DWZiZT, - 57% 
nowych DWZiZT przypada 
na miasto (73% w połącze-
niu z obrębem Ostrów), ... 
55% ustalanych obiektów to 
budynki mieszkalne jedno-
rodzinne” 

„W przypadku gminy Su-
lęcin niezgodność wyda-
nych decyzji o warunkach 
zabudowy z ustaleniami 
studium nie jest zjawiskiem 
powszechnym, a zdecydo-
wana większość wydanych 
decyzji mieści się w obrębie 
istniejących układów za-
budowy poszczególnych 
miejscowości. Głównym ob-
szarem problemowym jest 
zabudowa mieszkaniowa 
powstająca na podstawie 
DWZiZT w obrębie Ostrów” 

Ostrów 
Zainteresowała mnie 

część dotycząca Ostrowa, 
którego jestem mieszkań-
cem i z uwagą prześledzi-
łem dane dot. tej miej-
scowości. Jednak moje 
największe zdziwienie wy-
wołały wnioski końcowe: 
„Głównym obszarem pro-
blemowym jest zabudowa 
mieszkaniowa powstająca 
na podstawie DWZiZT w ob-
rębie Ostrów, która koncen-
truje się na terenach rolnych 
położonych na wschód od 
istniejącej zabudowy. Stu-
dium gminy nie przewiduje 
na tym obszarze zabudowy. 
Natomiast na północ od 
przedmiotowych terenów 
zaplanowano zabudowę 
produkcyjno-usługową, co 
jest uzasadnione ze wzglę-
du na korzystne położenie 
względem autostrady A2 
(południowa strona miasta). 
Dalszy rozwój zabudowy 
mieszkaniowej może w przy-
szłości generować konflikty 
funkcjonalne i uniemożliwić 
lokalizację strefy produkcyj-
nej. 

Moim zdaniem błędnie 
przyjęto w studium, że te-
reny na pograniczu Sulę-
cina i Ostrowa muszą być 
strefą przemysłową. To, że 
znajduje się tu upadły za-
kład „Ursus” nie przesądza 
o tym, że tereny przyległe 
także mają mieć taki cha-
rakter. Na przeciwko „Ursu-
sa” Gmina Sulęcin posiada 
tereny pod inwestycje – z 
kilku wyznaczonych tam 
działek udało się sprzedać 
tylko jedną pod nową sie-
dzibę PKS-u. Na pozostałe 
– pomimo ogłoszenia już 
kilkunastu przetargów – 
nie znaleziono chętnych. 
Również sam „Ursus” od lat 
świeci pustkami i zamienia 

się w ruinę. Uzupełnieniem 
strefy przemysłowej będą-
cej w eksploatacji jest baza 
firmy transportowej, któ-
ra składa się z dwóch bu-
dynków magazynowych, 
a pozostały teren wyko-
rzystywany jest jedynie 
jako miejsca parkingowe 
dla TIR-ów tejże firmy. No 
i jeszcze jest teren firmy 
instalacyjnej (właściwie to 
też raczej parking). Nieste-
ty nie ma innych chętnych 
na prowadzenie tutaj ja-
kiejkolwiek działalności go-
spodarczej. Dalsze tereny 
za PKS-em w tej chwili są 
zabudowywane domami 
mieszkalnymi, a nie prze-
mysłowymi. 

Z opracowania wyni-
ka, że Ostrów cieszy się 
popularnością w zakresie 
budownictwa jednoro-
dzinnego. Wzrost tego 
budownictwa implikuje 
inwestycje DULICP (cel pu-
bliczny)  na terenie Ostro-
wa ściśle związane z miesz-
kalnictwem. Powstaje więc 
pytanie – dlaczego sytu-
ować tutaj tereny produk-
cyjno-usługowe, skoro nie 
ma na nie chętnych, i dla-
czego nie zmienić studium 
w kierunku zabudowy jed-
norodzinnej, która tutaj 
cieszy się dużą popularno-
ścią. Po co na siłę robić coś 
przeciwnego?

Na str. 55 opracowa-
nia jest zapis: „B2 – Duży 
obszar w obrębie Ostrów 
.... Teren ten obejmuje roz-
ległe grunty rolne, które 
podlegają chaotycznym 
podziałom własnościowym 
i niekontrolowanej zabudo-
wie w drodze wydawania 
DWZiZT. Celowe jest ogra-
niczanie na tym obszarze 

zabudowy mieszkaniowej 
i zabezpieczenie rezerw 
na potrzeby działalności 
gospodarczej. Zajmowanie 
tego terenu przez zabudowę 
mieszkaniową jednorodzin-
ną może w przyszłości pro-
wadzić do konfliktów oraz 
uniemożliwić lokalizację in-
westycji produkcyjno-usłu-
gowych”. 

Uważam taki wniosek za 
całkowicie błędny. Dane 
statystyczne ukazane w 
opracowaniu jednoznacz-
nie wskazują, iż tereny na 
przeciwko „Ursusa” oraz w 
Ostrowie nie są w ogóle w 
zainteresowaniu inwesto-
rów komercyjnych - są za 
to atrakcyjne w zakresie 
budownictwa mieszkanio-
wego.  

Utrzymywanie w stu-
dium terenów na pograni-
czu Sulęcina i Ostrowa jako 
produkcyjno-usługowe 
jest wybitnie nietrafione. 
Domyślam się, iż może to 
wynikać z zapatrywań nie-
których urzędników gmin-
nych, którzy wiele lat temu 
wymyślili dla tego obszaru 
„strefę przemysłową” i da-
lej trwają w tym postano-
wieniu, tym bardziej, że 
większość z nich pracuje 
na swoich stanowiskach 
od wielu, wielu lat i teraz 
ciężko im przyznać się, że 
ich pomysły planistyczne 
sprzed lat okazały się chy-
bione. Nie potrafią przy-
znać się do swoich błędów 
i trwają w głębokim prze-
świadczeniu, iż mają rację. 

Natomiast prawda jest 
inna – jak wynika z danych 
opracowania tereny te sta-
nowią bazę noclegową dla 
osób pracujących w Sulę-
cinie – taką cichą, wiejską 

sypialnię. Dlatego tak chęt-
nie tutaj buduje się domy 
jednorodzinne. Na terenie 
„problemowym” nie ma za-
interesowania budownic-
twem przemysłowym, czy 
usługowym - co zakłada 
studium.

Problemem jest nato-
miast błędne myślenie, że 
to co wymyślono wiele lat 
temu - jest najlepsze. Nie-
stety takie myślenie nie 
sprawdziło się i najwyższy 
czas przyznać się do tego 
błędu. A potem zastanowić 
się, czy oddolna inicjatywa 
ludzi chcących budować 
swoje domy mieszkalne 
w Ostrowie, jest właściwą 
drogą – moim zdaniem jak 
najbardziej, potwierdzają 
to także dane z opracowa-
nia. 

Składam więc publicz-
nie wniosek, aby w opra-
cowaniu nowego studium 
uwzględnić następujące 
kierunki:

1. Ograniczyć ilość stref 
przemysłowych w Sulęci-
nie, a te, które pozostaną 
wyposażyć w niezbędną 
infrastrukturę (woda, ka-
nalizacja, prąd, drogi), aby 
potencjalni inwestorzy od 
razu mogli budować tu 
swoje firmy (a nie latami 
czekać, aż Gmina wreszcie 
doprowadzi media). Warto 
tutaj brać dobry przykład z 
Nowej Soli i jej strefy prze-
mysłowej.

2. Tereny pomiędzy Sulę-
cinem i Ostrowem oraz sam 
Ostrów wyznaczyć jako 
strefę zabudowy mieszka-
niowej zgodnie z panują-
cym społecznie trendem. 

3. Wbrew zapowiedziom 
Wojska – nie zgadzać się 
na inwestycje na Nowym 

Murze, który bezpośred-
nio przylega do terenów 
zamieszkałych Ostrowa. 
Już teraz mieszkańcy po-
noszą uciążliwości strzelań 
i lotów śmigłowców. Przy 
nowych inwestycjach, to 
tylko się pogłębi. Wojsko 
ma mnóstwo terenu (choć-
by obozowiska harcerskie 
w okolicy dawnego młyna 
lub rejon Obozowiska nr 
2), gdzie nowe obiekty ćwi-
czebne można lokować.

4. Wykorzystać posia-
dane już dane dla plano-
wania działań strategicz-
nych – np. o złożach wody 
i zlokalizować w rejonie 
Małuszowa punkt poboru 
wody dla Sulęcina. Przy od-
powiednich rozwiązaniach 
i wykorzystując różnicę 
wysokości terenu – woda 
sama przypłynie do Sulę-
cina (bez pomp, prądu) po 
drodze jeszcze zaopatrując 
Tursk i Ostrów. Pozyskanie 
wody (i jej cena) będzie 
znacznie tańsze. 

5. Zmienić obecne prze-
znaczenie terenów pod 
farmy wiatrowe w Mału-
szowie na tereny usług, ga-
stronomii i hotelarstwa w 
związku z budowanym par-
kiem rozrywki „Majaland” w 
pobliskich Kownatach.

Mam nadzieję, że po-
wyższe uwagi przyczynią 
się do rozwoju i lepszego 
życia w naszej Gminie. 

Wnoszę także, aby Bur-
mistrz przed uchwaleniem 
nowego studium zapytał 
mieszkańców (np. w an-
kiecie), czego spodziewa-
liby się na przyszłość, jakie 
mają pomysły, gdzie widzą 
kierunki rozwoju i jakiego 
rodzaju. 

Stanisław Przybylski
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RYBY MAJĄ GŁOS

15 lipca nad jeziorem 
Ostrowskim rozegrano ko-
lejne zawody wędkarskie o 
Puchar Proboszcza Parafii 
w Sulęcinie ks. Piotra Ma-
zurka. Organizatorem za-
wodów było Koło PZW Nr3 
GUMOPLAST.

Pogoda w tym dniu była 
słoneczna i wędkarze w 
skupieniu oczekiwali na 
duże ryby.

Po kilku godzinach na-
stąpił moment ogłoszenia 
wyników.

Klasyfikacja wyglądała 
następująco:

I miejsce zajął Mateusz 
Domagała (6850 pkt.) - do 
niego trafił Puchar Pro-
boszcza 

II miejsce Janusz Przy-
był (4480 pkt.)

III miejsce Mateusz Ko-
pyt (3490 pkt.)

IV miejsce Marek Jan-
kowski (3410 pkt.)

Puchar za największą 
złowioną rybę otrzymał 
Paweł Sobczak.

Puchar i nagrodę dla 
najstarszego uczestnika 
zawodów zdobył Stefan 

Zawody o Puchar Proboszcza
Krawiec.

Nagrody zostały wrę-
czone w niedzielne popo-
łudnie 16 lipca podczas 
Festynu Parafialnego w 
Ogródku Jordanowskim.

Szczęśliwym posiada-
czem roweru wylosowa-
nego spośród uczestników 
zawodów w tym roku zo-
stał Jerzy Kopyt.

Impreza odbyła się dzię-
ki sponsorom, którzy ufun-
dowali nagrody rzeczowe, 
puchary i książki, a w tym 
roku byli to:

- Ksiądz Proboszcz Piotr 
Mazurek,

- Stowarzyszenie Lokal-

na Grupa Działania „Wod-
ny Świat”,

- Bogumiła i Krzysztof 
Gudacz Sklep „Domus”,

- Koło PZW Nr3 „Gumo-
plast”.

Dziękuję sponsorom 
i kolegom z Koła Nr 1: 
Krzysztofowi Gudaczowi, 
Ryszardowi Sekule, Wie-
sławowi Ullerowi.

Z wędkarskim pozdro-
wieniem 

Czesława Anna Demko
Prezes Koła PZW Nr3 

„Gumoplast”

Letnia Szkoła Wędkowania
W dniach 3/8 lipca odbył 

się po raz czwarty organi-
zowany przez Koło PZW 
Nr2 „LIN” biwak wędkarski 
dla dzieci pod nazwą „Let-
nia Szkoła Wędkowania”. 
W poniedziałek  3 lipca 
o godz.11:00 wszystkie 
chętne dzieci wyruszyły 
na wędkarską przygodę 
na łonie natury. Miejscem 
biwaku było jez. Trze-
cie. Obóz był otwarty dla 
wszystkich dzieci zrzeszo-
nych w różnych kołach i 
tych nie zrzeszonych, któ-
rzy zaczynają swoją pierw-
szą przygodę z wędką. Po 
zapoznaniu z otoczeniem, 
przydziałem namiotów, 
przedstawieniem opieku-
nów, został odczytany re-
gulamin obozu.

Drugi dzień poświęcony 
był na integrację grupy (z 
tym nie było najmniejsze-
go problemu). Rozegrany 
został turniej piłki nożnej, 
przeciąganie lin, kąpiel 
w jeziorze pod czujnym 
okiem Ratownika WOPR. 
Dla chętnych zorganizo-
wana została wycieczka 

krajoznawcza na wąwozy 
Żubrowskie, domek na 
wodzie i Uroczysko Lub-
niewsko. Uwieńczeniem 
dnia było ognisko i piecze-
nie kiełbasek.

Trzeci dzień upłynął bar-
dzo szybko. Po śniadaniu 
miłą niespodzianką było 
gościć także przedstawi-
cieli CZG - 12 i leśniczego 
pana Arkadiusza Seny-
szyna. Były pogadanki o 
zachowaniu czystości, se-
gregacji śmieci i odpadów, 
a także o zachowaniach 
ludzi i zwierząt w lesie. 
Na koniec dnia przepro-
wadzone zostały zajęcia z 
wędkowania.

W czwartek po śniada-
niu marsz nad jez. Drugie, 
kąpiel w jeziorze, gry i 
zabawy. Po obiedzie na-
tomiast, ku naszemu za-
skoczeniu niespodziewa-
nie odwiedziła nas Straż 
Pożarna, której zadaniem 
było przedstawić zasady 
bezpieczeństwa nad wodą 
pod hasłem „KRĘCI MNIE 
BEZPIECZEŃSTWO NAD 
WODĄ”. Po wszystkich 
atrakcjach młodzi moczy-
kije przeprowadzili trening 
przed zawodami wędkar-
skimi.

Piątek był dniem zma-
gań młodych uczestników 
obozu. Choć pogoda nas 
nie rozpieszczała tego 
dnia to znalazła się chwila 
na rozegranie zawodów 

wędkarskich i chrzest obo-
zowicza, który na długo 
zostanie w ich pamięci. 
Letnia szkoła wędkowania 
przebiegała w milej i rado-
snej atmosferze. Dzieci z 
wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyły we wszyst-
kich proponowanych za-
jęciach. Na nudę nie było 
miejsca. Zachowanie dzie-
ci było wzorowe.

Każda edycja biwaku 
jest inna ale najważniej-
sze, że każda kolejna jest 
lepsza, ponieważ stale 
uczymy, wyciągamy wnio-
ski i wdrażamy nasze do-
świadczenie. Staramy się 
wzbogacać biwak o nowe 
elementy programowe. 
Zarząd Koła serdecznie 
dziękuje rodzicom za za-
ufanie jakim obdarzyli nas 
powierzając swoje pocie-
chy. Zapraszamy do dalszej 
współpracy, a dzieciom 
życzymy udanych wakacji 
i niezapomnianych prze-
żyć nad wodą. Serdecznie 
dziękujemy osobom, które 
przyczyniły się do realizacji 
naszego przedsięwzięcia: 
kucharkom, instruktorom, 
opiekunom, sponsorom i 
ratownikowi WOPR 

Więcej informacji i boga-
ta galeria zdjęć na www.
przekrojlokalny.pl.

Judyta Kułaczkowska

http://www.przekrojlokalny.pl
http://www.przekrojlokalny.pl
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Podczas VIII posiedzenia Ko-
mitetu Monitorującego Pro-
gram Współpracy Brandenbur-
gia-Polska 2014-2020 w dniach 
11-12 lipca decyzją członków 
projekt Gminy Sulęcin pn. „Sulę-
cin i Friedland – wykorzystanie 
i zabezpieczenie dziedzictwa 
kulturowego w celu stworzenia 
centrów spotkań i współpracy 
mieszkańców obu miast” został 
wybrany do dofinansowania. Na 
rewitalizację obiektów na Win-
nej Górze przyznano Gminie Su-
lęcin ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-

Winna Góra odzyska dawny blask
SULĘCIN 

go ponad 900 tys. Euro.
Projekt realizowany będzie 

w partnerstwie z Miastem 
Friedland. Inwestycja ta jest 
kolejnym etapem rewitaliza-
cji historycznego kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego zloka-
lizowanego na Winnej Górze w 
Sulęcinie. W latach 2014-2016 
Gmina Sulęcin przeprowadziła 
remont stadionu piłkarskiego i 
lekkoatletycznego, któremu de-
cyzją Rady Miejskiej w Sulęcinie 
nadano w dniu 25 maja br. imię 
Stanisława Ożoga – lekkoatlety, 
olimpijczyka, trenera i działacza 

sportowego. Zadanie współ-
finansowane było ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu Rozwoju 
Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Dzięki pozyskanym środkom 
na Winnej Górze w Sulęcinie już 
niebawem powstanie profesjo-
nalnie przygotowana i wyposa-
żona baza stanowiąca kluczo-
wy element oferty turystycznej 
Gminy Sulęcin skierowanej do 
mieszkańców pogranicza.

UM Sulęcin

Deszczowy festyn 
w Wielowsi

SULĘCIN / WIELOWIEŚ

„W czasie deszczu dzieci się 
nudzą…”, jednak nie w sołec-
twie Wielowieś, w którym do-
rośli i dzieci potrafią bawić się 
nawet w deszczu. Festyn zor-
ganizowany został w sobotę 22 
lipca przez radę sołecką i sołtysa 
Sylwestra Gryza oraz Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Wielowsi 
„Nasza Wieś” na placu rozrywki 
i spotkań mieszkańców. Organi-
zatorzy przygotowali dzieciom 
i dorosłym wiele gier, konku-
rencji i zabaw z nagrodami i 
upominkami. Największym po-
wodzeniem cieszyły się mecze 
piłkarskie na żywo przeprowa-
dzone na wzór gry planszowej i 
ruchomej „piłkarzyki”, a nagrodą 
główną była skrzynka piwa, z 

którą zwycięscy turnieju po-
dzielili się z zawodnikami innych 
drużyn. 

Chociaż pogoda nie szczędzi-
ła mieszkańcom deszczu, jednak 
wieczorna zabawa przy muzyce 
mechanicznej pozwoliła przeła-
mać opady deszczu i mieszkań-
cy z uśmiechem na twarzach 
bawili się w jego strugach oraz 
pod plenerową wiatą.

W festynie uczestniczyli za-
proszeni: burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak oraz 
proboszcz parafii Sieniawa ks. 
Grzegorz Janusz. 

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

Program 500+? 
Trzeba złożyć wnioski!

Rodziny, które dostają pienią-
dze w ramach programu 500+ 
będą musiały złożyć wnioski 
o ponowne przyznanie tych 
świadczeń w kolejnym okresie, 
który rozpoczyna się 1 paździer-
nika 2017. Wnioski przyjmowa-
ne są od 1 sierpnia do końca 
września. Można je składać dro-
gą elektroniczną, za pomocą 
systemów teleinformatycznych 
wskazanych przez Ministerstwo 
Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej, listownie za pośrednictwem 
Poczty Polskiej bądź osobiście. 

W ramach programu Rodzina 
500+ rodzice otrzymują 500 zł 
miesięcznie na drugie i kolejne 
dziecko. Rodziny o niskich do-
chodach dostają wsparcie dla 
pierwszego lub jedynego dziec-
ka. Główne zasady projektu po-
zostają bez zmian, ale rząd chce 
wyeliminować nadużycia, które 
wykazała kontrola, w ramach 
przeglądu systemów wsparcia 
rodzin, przeprowadzona przez 
resort. Chodzi głównie o dopa-
sowywanie swojego dochodu 
do kryterium dochodowego, 
które umożliwia otrzymanie 
świadczenia na pierwsze dziec-
ko. Jak tłumaczy ministerstwo 
część beneficjentów rozwiązy-
wała stosunek pracy, a następ-
nie znów zawiązywała go z pra-
codawcą na warunkach, które 
umożliwiają otrzymanie świad-
czenia. Nowelizacja zakłada, że 
jeśli stanie się to w ciągu trzech 
miesięcy, to zmiana warunków 
zatrudnienia nie będzie trakto-
wana jako utrata dochodów (co 
skutkowało wcześniej otrzyma-
niem dofinansowania). Projekt 
ma również ukrócić proceder 
deklarowania przez rodziców, że 
samotnie wychowują dziecko. W 
takim przypadku, aby otrzymać 
świadczenie, rodzic będzie mu-
siał mieć ustalone alimenty na 
rzecz dziecka wypłacane przez 
drugiego rodzica.                      (Red. )

SULĘCIN / WIELOWIEŚ
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SIERPIEŃ
14.08-20.08 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3A
21.08-27.08 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. Witosa 1
28.08-03.09 - EURO-APTEKA przy ul. Poznańskiej 4

WRZESIEŃ
04.09-10.09 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościuszki 16
11.09-17.09 - Apteka “Centrum Zdrowia: przy ul. Pineckiego 1

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:

Gmina dofinansowała zajęcia  
z badmintona

SULĘCIN 

Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmin-
tona w wyniku rozstrzygnięcia otwarte-
go konkursu ofert na zadanie  publiczne 
pn. „Popularyzacja badmintona w śro-
dowisku miejskim na terenie Sulęcina”, 
otrzymało dotację ze środków publicz-
nych w wysokości 20 000 zł. Zadanie to 
obejmuje dzieci, młodzież i dorosłych 
zamieszkałych w Gminie Sulęcin i bę-
dzie realizowane do połowy grudnia 
2017r. na bazie szkolnych obiektów 
sportowych.

21 lipca burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart w obecności skarbnika gminy 
Joanny Pakulskiej podpisał umowę na 
powyższe zadanie z prezesem Stowa-
rzyszenia Badmintona Wiolettą Mar-
kowską. 

Maciek Barden
Foto: Ryszard Nowicki
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