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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

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

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

tel. 957554865

pon-pt 800-1700

sob 900-1400

Przyjmę na staż 
z możliwością 

zatrudnie-
nia na stałe, 
na dobrych                         
warunkach.

ZAPRASZAMY!

507 511 019

ul.Kościuszki 39, 69-200 Sulęcin
NIP: 599 251 53 35 

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

GABINET 
PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

- wrastające paznokcie - klamry
- usuwanie: brodawki, modzele, odciski
- pękające pięty, ultradźwięki

8 października w świetlicy 
OSP w Krzeszycach w pow. 
Sulęcin odbyło się uroczyste 
podsumowanie plebiscytu 
„Gazety Lubuskiej” i gazet 
centralnych– „Strażak Roku” 
pod patronatem dh Walde-
mara Pawlaka, prezes ZG 
ZOSP RP. W roku bieżącym 
nagrodzono indywidualnie 
strażaków jak i jednostki OSP, 
dzieci i młodzież oraz orkie-
stry strażackie.

Na gali obecni byli m.in. dh 
Edward Fedko – członek ZG 
ZOSP RP i prezes lubuskich 
druhów, st. bryg. Patryk Ma-
ruszak - Lubuski Komendant 
Wojewódzki PSP, mł. bryg. 
Waldemar Konieczny – Ko-
mendant Powiatowy PSP w 
Sulęcinie, Stanisław Pecz-
kajtis – wójt Gminy Krzeszy-
ce i Janusz Życzkowski – red 
nacz. ”Gazety Lubuskiej”.

Były okazjonalne wystąpie-
nia w których podkreślono 
profesjonalizm i codzienną 

Druhowie z OSP Krzeszyce 
wygrali plebiscyt!

Nagrodę prezesowi OSP Krzeszyce  wręczał dh. E. Fedko
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To już przesądzone. Ekono-
miczni analfabeci z PiS-u, by 
zapewnić ciągłość kasy swo-
jemu twardemu elektoratowi 
i kupić kolejnych wyborców 
od stycznia 2022 r. wezmą się 
za największe po 1989 r. dre-
nowanie kieszeni uczciwie i 
ciężko pracującej klasy śred-
niej. Najbardziej absurdal-
ne jest to, że nie stracą wiel-
kie korporacje, ani większe i 
mniejsze spółki rozliczające 
się podatkiem CIT, ale mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy 
prowadzący często jednooso-
bowe działalności gospodar-
cze i spółki cywilne. Tych jest 
najłatwiej złupić, bo nie mają 
armii prawników. Stojący na 
czele złodziejskiej hucpy J. Ka-
czyński prawi: „Dla dokonania 
w Polsce zmian pozytywnych 
dla ogromnej większości spo-

łeczeństwa, w gruncie rzeczy 
tak naprawdę dla całego spo-
łeczeństwa, dlatego ci, którzy 
żyją – proszę wybaczyć język 
– z cwaniactwa, ci rzeczywi-
ście mogą na tym stracić, cała 
reszta – to jest ogromna więk-
szość – na tym zyska, to jed-
nak wymaga pieniędzy, więc ja 
bym tutaj dochodów państwa 
nie obniżał, natomiast sugero-
wałbym, żeby różnego rodzaju 
podmioty gospodarcze ograni-
czyły swoją ekspansję docho-
dową”. Gość, który przez całe 
życie żył na garnuszku podatni-
ków śmie nazywać setki tysięcy 
przedsiębiorców cwaniakami? 
Jest właśnie na odwrót. To on i 
jemu podobni politycy są cwa-
niaczkami żerującymi na ciężko 
pracujących, płacących podatki 
obywatelach. W dodatku pozo-
stałą kasę z budżetu państwa 
traktowanego jak prywatny fol-
wark rozwalają na prawo i lewo 
byle tyle tylko utrzymać się u 
władzy. Dla Kaczyńskiego każ-
dy, który się jako tako dorabia, 
to dojna krowa, z której można 
ściągać kolejne podatki. Efekt 
może być jednak odwrotny od 
zamierzonego. Część przedsię-
biorców może zubożeć, jednak 
inni sobie odbiją podwyżkami 
cen. Obecna inflacja na pozio-
mie 7 proc. jest dopiero zapo-

wiedzią. Jestem przekonany, 
że na początku 2022 roku będą 
to wartości dwucyfrowe. Mam 
nadzieję, że wtedy nawet ci, 
którzy się cieszą z kolejnego 
zasiłku lub z obniżki podatku 
dochodowego przejrzą na oczy 
i stwierdzą, że na nic im do-
datkowe pieniądze, bo nic nie 
będą one warte. 

Covid-19 zbiera coraz więk-
sze żniwo. 10 listopada, na 
dzień wydania Przekroju od-
notowano 18550 nowych przy-
padków. Aż 269 osób zmarło. 
Wśród nich, co podkreślają me-
dycy, zdecydowana większość, 
to osoby niezaszczepione. Zda-
rza się jednak, że umierają rów-
nież osoby po zaszczepieniu. To 
główny argument antyszcze-
pionkowców - że szczepienie 
nic nie daje. Wątpliwości roz-
wiewają Włosi (jeden z krajów 
najbardziej „wyszczepionych” 
w Europie), którzy zrobili w tym 
kierunku badania. Stwierdzo-
no, że średni wiek osób, które 
zmarły pomimo zaszczepienia 
wynosił 85 lat. Zmarli cierpieli 
też średnio na pięć innych cho-
rób równoległych. Wśród osób 
zmarłych i zaszczepionych czę-
ściej występowały przypadki 
chorób nowotworowych, de-
mencji czy problemów z ser-
cem. Tymczasem wśród nie-

minął miesiąc

„Polski nieład” dobije średniaków
zaszczepionych coraz częściej 
umierają 30 i 40-latkowie. To 
swoista rosyjska ruletka. Jak 
ktoś się nie zaszczepi, a mimo 
to w pełni uczestniczy w ży-
ciu społecznym, chadza na 
koncerty itp., to naraża się na 
złapanie SARS-CoV-2 i poten-
cjalną śmierć. Okey, to jego 
osobista decyzja i ma do niej 
prawo. W obliczu jednak coraz 
większego rozprzestrzenia się 
zarazy, to rząd ma obowiązek 
nie tylko leczyć, ale również 
zapobiegać. 

Powód dla którego nie 
wprowadzono żadnych ogra-
niczeń w najsłabiej wyszcze-
pionej wschodniej części kraju 
jest jasny i nie trzeba uniwer-
syteckich umysłów, żeby wie-
dzieć o co chodzi. To matecz-
nik wyborczy PiSu i Kaczyński 
nie chce się narazić swoim 
gorącym zwolennikom. Jak 
tak dalej jednak pójdzie, to 
niedługo duża część z tych pa-
nicznie bojących się szczepie-
nia opuści ten ziemski padół z 
powodu Covid-19 i już więcej 
na nikogo nie zagłosuje. Brak 
reakcji ze strony rządu oznacza 
przyjęcie pełnej odpowiedzial-
ności za śmierć kolejnych osób 
niezaszczepionych oraz za-
szczepionych dla których nie 
będzie miejsca w szpitalach, 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy 
internet - do 1 Gb/s!!!

DORADCA KLIENTA

bo będą tam leżeć w głównej 
mierze niezaszczepieni (pa-
miętajmy, że inne choroby, 
jak nowotwory, czy choroby 
serca nie zniknęły w cudowny 
sposób przez Covid-19). Oczy-
wiście nie chodzi mi o kolejne 
zamykanie gospodarki, bo 
efekty ostatniego będziemy 
jeszcze długo odczuwać, ale 
moglibyśmy pójść śladem in-
nych krajów i wprowadzić np. 
nakaz posiadania certyfikatu 
szczepienia przy wejściu do 
miejsc publicznych typu ko-
munikacja czy gastronomia. 
Już coś takiego z pewnością 
przynajmniej spowolni roz-
przestrzenianie się wirusa. 

Tymczasem Sejm proceduje 
projekt ustawy, by pracodawca 
miał możliwość sprawdzić, czy 
jego pracownik się zaszczepił. 
Zatrudniam kilkadziesiąt osób 
i zastanawiam się co mi to da? 
Jeżeli miałbym niezaczepio-
nym nie pozwolić podjąć obo-
wiązków, to kto ich zastąpi?

Idąc dalej w obecnym tem-
pie za chwilę okaże się, że zno-
wu będziemy musieli wszystko 
zamykać, a kolejny rok znowu 
będzie rekordowy pod wzglę-
dem zgonów.
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„Nauczyciel – autorytet, 
wzór, wychowawca, często 
pocieszyciel i przyjaciel… 
Nie ma możliwości w za-
mkniętym katalogu opisać, 
kim jest nauczyciel, ponie-
waż każdy podejmuje się 
bardzo trudnego zadania, 
wręcz misji, ukształtowania i 
wychowania młodego poko-
lenia. To nauczyciel poprzez 
swoją pracę wspiera rodzi-
ców w trudzie wychowania, 
modelowania charakterów i 
uczenia wrażliwości młodych 
ludzi, ponieważ to oni będą 
mieli w przyszłości wpływ 
na losy naszej Gminy, kraju 
lub świata…”. Tymi słowami 
zastępca burmistrza Sulęci-
na Iwona Walczak przywita-
ła przybyłych nauczycieli na 
uroczystość Dnia Edukacji 
Narodowej, która odbyła się 
13 października w Sulęciń-
skim Ośrodku Kultury.

Pomimo pandemii w 2021 
roku kadra pedagogiczna 
sulęcińskich placówek oświa-
towych osiągnęła razem z 
uczniami znaczące sukcesy 
naukowe i sportowe. W tym 
roku na wnioski dyrektorów 
placówek oświatowych bur-
mistrz Sulęcina za osiągnię-
cia dydaktyczno-wychowaw-
cze przyznał dziewiętnastu 
pedagogom wyróżnienia i 
nagrody.

Ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Jana Pawła II nagrody 
otrzymali: Agnieszka Gocal, 
Elżbieta Stein, Monika Grzel-
czyk, Krzysztof Kopij, Bogu-
miła Chodorska, Maria Howill 
i Wiesław Wójcik.

Nagrody burmistrza Sulęcina 
Ze Szkoły Podstawowej nr 

2 im. Polskich Olimpijczyków 
nagrody otrzymali: Jerzy Wy-
soczański, Magdalena Sikor-
ska, Grażyna Dobrowolska, 
Elżbieta Głębowska-Kaczma-
rek i Anna Amborska.

Ze Szkoły Podstawowej 
im. Żołnierza Polskiego z 
Wędrzyna nagrody otrzy-
mały: Agnieszka Gajewska i 
Agnieszka Łukaszkiewicz.

Ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Strażaków z Trze-
meszna Lubuskiego nagrodę 
otrzymała Katarzyna Winiar-
ska.

Z Przedszkola nr 1 im. Ma-
łego Przyrodnika nagrodę 
otrzymała Beata Przybył.

Z Przedszkola nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców nagrody 
otrzymały: Iwona Siembida i 
Emilia Czarnuszko.

Nagrody otrzymali rów-
nież wszyscy dyrektorzy wy-
żej wymienionych placówek 
oświatowych.

W trakcie uroczystości za-
prezentowały swoje umie-
jętności wokalne solistki Stu-
dia Piosenki Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, którym kie-
ruje instruktor muzyki Walde-
mar Handzlewicz.

Zdjęcia i tekst Maciek Barden
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EkoPell

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)

Klasa kotła: 5 / ecodeign
 - na dotację!

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki
Niemalże bezobsługowy, 
oszczędny, ekologiczny!
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Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

RYBY MAJĄ GŁOS

Nad jeziorem ostrowskim 
10 października odbyły się 
coroczne zawody wędkarskie 
im. Mirosława Gudacza, któ-
rych organizatorem był Polski 
Związek Wędkarski Koło nr 1 
z Sulęcina. Gościem honoro-
wym zawodów była Ewa Gu-
dacz małżonka śp. Mirosława 
Gudacza. Oprócz wędkarzy z 
Polski, w łowieniu ryb uczest-
niczyła również grupa węd-
karzy z partnerskiego nie-
mieckiego miasta Beeskow. 
W kwalifikacji gości z Niemiec 
I miejsce zajęli: Franz Stellke 
i Jens Planita. II miejsce za-
jął duet Jan Schmidt i Kevin 
Lowks, a III miejsce Enrico i 
Juliane Werner.

Ze strony polskiej w kwalifi-
kacji ogólnej największą ilość 
ryb /7.155kg/ złowili i pierw-

Memoriał im. Mirosława Gudacza
sze miejsce oraz nagrody i 
puchar otrzymali: Sławomir i 
Dominik Matelscy. II miejsce 
zajęli Szymon Matelski i Mak-
symilian Sobczyk, a III miej-
sce Paweł i Dawid Sobczak. 
Największą rybę złowił Marek 
Cholecki.

Puchary, nagrody i upomin-
ki wręczył burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart oraz sponso-
rzy zawodów. 

Maciek Barden
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

Rząd, telewizja, gazety oraz 
internet wszem i wobec ogła-
szają, że emeryci dostaną 13 
emeryturę - ja pewnie dosta-
nę także, bo jestem emery-
tem.  Jest jednak pewne „ale” 
– 13 emerytura będzie z pienię-
dzy ... emerytów. 

Po kolei – co to jest walo-
ryzacja? Wikipedia podaje: 
podparte ustawą podwyższenie 
nominalnej wartości pieniądza 
wobec kursu złota; przywrócenie 
dochodom ich realnej warto-
ści utraconej z powodu inflacji. 
Odnosi się to głównie do świad-
czeń socjalnych takich jak płace, 
renty czy emerytury. Ogólnie 
rzecz biorąc rewaloryzacja jest 
to nadanie pierwotnej warto-
ści, odnowienie, przywrócenie 
świetności.

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

mnożeniu kwoty świadczenia 
(emerytury) i podstawy jego 
wymiaru przez wskaźnik walo-
ryzacji. 

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

1. średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych dla gospodarstw do-
mowych emerytów i rencistów 
z roku poprzedniego, albo 
średnioroczny wskaźnik cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, jeżeli jest on wyższy 
od wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla go-
spodarstw domowych emery-
tów i rencistów 

2. zwiększony o co najmniej 
20 % realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim roku kalendarzo-
wym.

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

zacja jest więc po to, by wsku-
tek procesów inflacyjnych eme-
ryt otrzymywał świadczenie na 
podobnym poziomie i nie stał 
się w końcu żebrakiem lub ban-
krutem.

Ile podwyżki powinni otrzy-
mać polscy emeryci w ramach 
rewaloryzacji?

Wg wskaźników i wyliczeń 
emeryci powinni dostać w 2019 
r rewaloryzację na poziomie 
3,26 (tj. 103,26 %). A rząd za-
fundował im rewaloryzację na 
podstawie wskaźnika 2,86 (tj. 
102.86 %). Zaoszczędzono więc 
na emerytach dając im mniej-
szą rewaloryzację. Z zaoszczę-
dzonych pieniędzy teraz rząd 
wypłaci emerytom świadczenie 
nazywane 13 emeryturą. Czyli 
najpierw rząd zabrał emerytom 
część pieniędzy, żeby za chwi-
lę to oddać, ale z odpowiednią 
dozą propagandy, że robi eme-
rytom dobrze. 

Niestety rząd zapłaci 13-tkę 
z ich własnych – emerytów – 
pieniędzy, bo obniżenie rewa-
loryzacji o 0,4 pkt spowoduje, 
że przez kolejnych 12 miesięcy 
(od 1. marca 2019 do 1. marca 
2020) emerytury będą co mie-
siąc niższe o ten właśnie wskaź-
nik – a wypłata 13-ki jednora-
zowa.  Emeryt dostanie więc 
swoje należne pieniądze nieco 
wcześniej tj. w maju 2019r, a 

nie rozłożone w comiesięcznej 
emeryturze do marca przyszłe-
go roku.

Jest jeszcze jeden aspekt 
– przyszłościowy. Obniżenie 
rewaloryzacji powoduje, że 
emeryci w tym roku może nie 
stracą (nieliczni nawet nieco 
zyskają), bo niższą rewalory-
zację zrekompensuje im 13 
emerytura, ale za to wszyscy 
stracą w latach następnych 
i już tak będzie do końca ich 
emeryckich dni, bo w każdym 
następnym roku emeryci 
dostaną mniej emerytury 
właśnie o ten zaniżony w br. 
wskaźnik rewaloryzacji. Prościej 
- obniżenie rewaloryzacji w 
tym roku powoduje automa-
tyczne obniżenie emerytur 
we wszystkich latach następ-
nych. Tej straty pewnie nie zre-
kompensuje w przyszłości już 
żaden następny rząd. Najwię-
cej zyskają ci emeryci, którzy 
umrą zaraz po otrzymaniu tej 
13 emerytury. Ci którzy dożyją 
marca następnego roku wyjdą 
na zero. Wszyscy, którzy pożyją 
dłużej – stracą. Dla emerytów, 
którym zostało 2, 3 lub 5 lat 
życia może nie będą to kwo-
ty duże, ale ci młodsi emeryci 
przez wiele kolejnych lat pobie-
rania swoich emerytur stracą w 
konsekwencji dużo więcej niż 
rozreklamowana 13 emerytura. 
Nawet gdyby 13-tka była wy-
płacana w latach następnych, 
to i tak ich emerytury realnie 
obniżą się o zaniżony w 2019 r. 
wskaźnik rewaloryzacji. 

W ustawie o przyznaniu 13 

emerytury PiS zapisał, że bę-
dzie to niestety jednorazowe 
świadczenie – więc emeryci w 
kolejnych latach nie mają co li-
czyć na 13 emeryturę. 

Podsumowując – wypłata 13 
emerytury nie jest więc żadnym 
dodatkowym świadczeniem, a 
jedynie wyrównaniem zaniżo-
nej  rewaloryzacji. Zapowiada-
na 13 emerytura w wysokości 
1.100 zł dla wszystkich podlega 
obciążeniom fiskalnym, więc 
do wypłaty „na rękę” będzie tyl-
ko 888 zł.

Zyska jedynie rząd PiS (pro-
pagandowo) obwieszczając 
wszystkim jak to dobrze (?) robi 
emerytom uszczęśliwiając ich 
13 emeryturą. W moje ocenie 
jest to bardzo nieprzyzwoity 
chwyt marketingowy przed 
nadchodzącymi wyborami – to 
robienie wody z mózgu milio-
nom Polaków (nie tylko eme-
rytom). To jedynie zagrywka 
przed wyborami i dodatkowo 
w najbardziej bezczelnym wy-
daniu – psująca zarówno poli-
tykę społeczną, jak i politykę w 
ogóle. 

Ja sam osobiście wolałbym 
otrzymać należną mi rewalory-
zację wg wskaźnika 3,26 i bez 
tej napuszonej indoktrynacji. 
A w następnych latach i tak na 
tym stracę, więc nie mam się 
czym cieszyć. 

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
 Radość dziś napełnia kraj.
 W Polsce wielkiej, odrodzonej
 Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

Dnia 29 kwietnia w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie odbył 
się uroczysty apel z okazji 228 
rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. To uroczystość 
wpisana w coroczny kalen-
darz naszej szkoły.

Ważność święta była okazją 
do przygotowania progra-
mu artystycznego, w którym 
wzięli udział uczniowie kla-
sy VI b i VII a. Podczas apelu 
przypomniano tło historycz-
ne wydarzeń z 3 maja 1791r., 
recytowano piękne wiersze, 
śpiewano pieśni patriotyczne.

Występ miał za zadanie przy-
bliżyć to doniosłe wydarzenie 
historyczne, a także uświa-

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

domić wszystkim, jak istotną 
rolę pełni ten dokument w 
czasach współczesnych. Po-
wagę sytuacji podkreślały 
galowe stroje uczniów, barwy 
narodowe i ważne dla Polski 
hasła.

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

apelu, podkreśliła rangę tego 
ważnego wydarzenia i skło-
niła wszystkich do refleksji 
nad słowami: OJCZYZNA,PA-
TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie 
spotkania to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu dla całej 
społeczności szkolnej.

B.K.

Żyjemy w kosmicznej galaktyce?
Ostatnie dni w polityce to 

istna kosmiczna jazda w pi-
sowskiej galaktyce. Prezes 
NBP, ten od blond-aniołków, 
specjalistek od wszystkie-
go ale nie od bankowości, 
dał beznadziejny popis na 
konferencji. Niby profesor 
a jednak… Żonglerka słow-
na, przekazywane bzdury i 
brak rzetelności odnośnie 
przeciwdziałaniu inflacji. 
Zachodnie fachowe w eko-
nomice periodyki zjechały 
go jak przysłowiową burą…, 
porównując go do odpo-
wiedników np. z Ukrainy. 
Wiadomo, że NBP specjalnie 
nie podnosił stóp procento-
wych, aby na inflacji zarobił 
NBP i rząd, który dostał pro-
fity. Aby było śmieszniej, to 

sam Rezydent przyznał mu 
specjalna nagrodę za osią-
gnięcia w polskiej bankowo-
ści przy okazji pitoląc bzdury, 
co dla niego jest standardem. 
Wstydliwym wszem i wobec. 
Tak się jakoś składa, że w Pol-
sce funkcjonuje rozdawnic-
two nagród na zasadzie – ja 
tobie, ty mnie, pisowska kla-
syka. Rada Polityki Pieniężnej 
dała ciała wobec ekonomii i 
uległa polityce, co ekonomi-
ści szybko dostrzegli, a wcze-
śniej ostrzegali. Tylko, że aku-
rat nikt ich nie słucha. 

Jeden z mądrych rzekł, że 
skoro poniesiono pensje o 
20%, a inflacja ma 7%, to mu 
w kieszeni zostaje 14%. Jak 
na razie jest to oderwane od 
rzeczywistości, za wyjątkiem 

posłów, rządu i Rezydenta, 
bo niezłe podwyżki sobie 
dali. I znowu mam pytanie do 
szeregowych członków partii 
rządzącej – Jak się teraz czu-
jecie? Owce i barany w redyku 
też prowadzi baca…

Jak trzeba było uchwalić 
czyli „uwalić” coś w sądownic-
twie, w ciągu nocy to przep-
chano kolanem w Sejmie RP. 
Teraz gdy kary w konkretnych 
euro są naliczane to PiS i jego 
akolici niczym jak mantra po-
wtarzają – Wycofamy się z Izby 
Dyscyplinarnej ale tu obowią-
zuje procedura. I tak jest od 
ponad miesiąca. Zwyczajnie 
lecą w pióro jak się mawia. 

Ortodoksyjny poseł Ko-
walski od Zera wyjechał z 
tekstem, że gdy skończy się 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

okres budżetowy UE tego 
rozdania, warto przeprowa-
dzić referendum na temat 
naszego wyjścia ze wspól-
noty. Takie uwagi serwuje 
od dawna, co trąci zdradą 
stanu. Rezydent nazwał UE 
wymaiginowaną wspólnotą. 
Caryca mówiła o brukselskiej 
okupacji, Butapren o powzię-
ciu kroków nawet wzorem 
Brytyjczyków. Zohydzić UE na 
maxa i ciemny lud to kupi.

Ministrowie, od kultury czy 
zdrowia inni też nie lepsi, na 
trudne pytania dziennikarzy 
nie odpowiadają lub życzą 
miłego dnia i znikają. Czyli 
nie wiedzą, co zadecyduje 
samozwańczy Naczelnik Pań-
stwa i boją się o stołki.

Mecenas Giertych, dziś na 

turystycznej obczyźnie chy-
ba słusznie wkalkulowanej 
w ryzyko, złoży do instytucji 
unijnej skargę aby pociągnąć 
do odpowiedzialności karnej 
Zero i jego prawą rękę. Po-
wód oczywisty, prokuratura 
jest nie tylko partyjnie dys-
pozycyjna jak również nie 
wszczyna postępowań oczy-
wistych z urzędu. 

Za Wielką Wodą w Wa-
szyngtonie dyskutuje się 
poważnie o wprowadzeniu 
sankcji wobec Polski, choćby 
poprzez wyjście amerykań-
skich wojsk. Robi się coraz 
ciekawiej.

Polska dyplomacja jest ni-
czym trzy małpy – ślepa, głu-
cha i niema. Odgrodzimy się 
płotem, bo na razie pomimo 
wzmacniania wojskiem służ-
bę graniczną i złapania dość 
znacznej liczby kurierów 
przewożących migrantów, 
dalej jest problem, nawet z 
prowokacjami. Gdybyśmy 
mieli obserwatorów Frontexu 
i własne media na granicy nie 
zdani bylibyśmy tylko na info 
SG i z przekazów TV Białorusi.

Na FB wrzało od gorących 
informacji o uzyskanych 
środkach przez samorządy. 
Z Nowego Ładu oczywiście, 
czyli na razie na kartonikach 
propagandowych. Czekam 
kiedy samorządy powiedzą 
ile kasy stracą lub już straciły 
w wyniku różnych kombinacji 
rządowych?

Za pewnymi decyzjami 
rządu, sejmu czy Rezydenta, 
nawet tymi odnośnie decyzji 
pandemicznych, nie nadą-
żam. Są szybsi od wiewiórki. 
Wcale to nie dziwi wobec 
sytuacji niczym jak na toną-
cym okręcie. Wali się, a może 
tonie w absurdach decyzji, 
prawie wszystko. A szybkość 
poruszania się w kosmicznej 
pisowskiej galaktyce jest nie 
do ogarnięcia przez zwykłe-
go żuczka czy zapierdalacza 
za miskę ryżu, jak niegdyś ła-
skaw był 
Pi n o k i o 
rzec. 
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PROMOCJA
JESIENNA

20.10.2021 roku w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie odbyła się II 
Międzynarodowa edycja VI Ogólno-
polskiej akcji bicia rekordu w czytaniu 
na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. 
Tego dnia biliśmy rekord ilości osób 
czytających na przerwie. Wydarze-
nie zorganizowano we współpracy 
z Biblioteką Pedagogiczną   Ośrodka 
Metodycznego w Gorzowie Wielko-
polskim w ramach Międzynarodowe-
go Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Do 
akcji włączył się Samorząd Uczniow-
ski, dyrekcja, nauczyciele, pracow-
nicy obsługi i administracji szkoły. 
Poprzedziła je kampania promująca 
czytelnictwo. Uczniowie przygoto-
wali piękne plakaty i grafiki, zaopa-
trzyli się w książki.  Tego dnia   pod-
czas   przerw biliśmy rekord w ilości 
osób czytających - 435! To naprawdę 
świetny wynik.

Poprzez udział w akcji przypomnie-
liśmy, że czytanie to wiele pozytyw-
nych aspektów naszego życia, posze-
rzenie wiedzy, rozwijanie słownictwa, 
wyobraźni, komunikacji, koncentra-
cji, cierpliwości, empatii. Pamiętajmy, 
że przede   wszystkim obcowanie z 
książką, to świetny sposób   na spę-
dzenie wolnego czasu i dobry relaks.

Karina Rogowska

„Przerwa na czytanie”
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1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada
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Z powodu łatwości pozyskiwa-
nia, niewielkich wymagań techno-
logicznych podczas obróbki oraz 
innych zalet (mały ciężar, stosunkowo 
duża trwałość),  drewno stanowi 
powszechnie wykorzystywany mate-
riał właściwie w każdej dziedzinie 
techniki. Może być ono stosowane w 
postaci drewna litego lub w formie 
przetworzonej i w postaci tzw. two-
rzyw drewnopochodnych. Stanowi 
również podstawowy składnik papieru. 
Jest też używane jako paliwo do
celów przemysłowych, technicznych, 
gospodarczych. Na świecie występuje 
około 40,0 tys. gatunków roślin drze-
wiastych, z których około 4,0 tys. ma 
rzeczywiste znaczenie użytkowe dla 
człowieka. W literaturze technicznej 
i naukowej opisano właściwości tech-
niczne około 1,5 tys. gatunków drzew, 
ale tylko około 500 gatunków jest 
przedmiotem światowego handlu. 

Pierwotnie drewno było stosowane 
do budowy chałup, domów miesz-
kalnych, budowli gospodarczych, 
kościołów, mostów, a także budowli 
obronnych również jako nośnik energii 
do ogrzewania. Wykorzystywano pnie 
drzew o różnym zakresie obróbki, 
przecinano na połówki, kanciaki, 
deski, gonty, stosowano nawet ple-
cionki z cienkich gałęzi. Budowano z 
drewna ściany, stropy i dachy, kryte 
dranicami lub gontem. Budowano 
z bali drewnianych wały obronne, fun-
damenty, mosty. Z drewna budowano 
środki transportowe, łodzie (pier-
wotnie dłubane w jednym pniu) i 
okręty, wozy i sanie. Drewno było też 
podstawowym materiałem do wy-
konywania obudowy górniczej w 
kopalniach. Drewna używano też do 
wykonywania mebli, okien i drzwi, 
sprzętów domowych oraz naczyń i 
narzędzi.

- litego, produkowanego ze świer-
ku, sosny lub modrzewia, o odpo-
wiedniej wytrzymałości,

Wśród najstarszych budowli 
drewnianych w Polsce nie sposób 
wspomnieć o Biskupinie. 

Konstrukcje drewniane współcześ-
nie wykonuje się z drewna:

Biskupin - osada palowa, wiąże się
z kręgiem kulturowym kultury łu-
życkiej, trwającym od środkowej epoki 
brązu, po wczesną epokę żelaza, czyli 
XIV do V w. p.n.e.

Konstrukcje drewniane (drew-
niane układy konstrukcyjne) to obiekty 
złożone z pewnych elementów (części) 
drewnianych, które są połączone ze 
sobą w sposób trwały. Chodzi tutaj 
np. o drewnianą konstrukcję dachu, 
drewnianą konstrukcję stropu czy 
mostu.

Drewno w budownictwie sto-
sowane jest w wielu postaciach, z 
których najważniejsza jest tarcica. 
Jest ona produkowana w następują-
cych postaciach:

Jego produkcja nie wymaga bu-
dowania kopalń czy wydobywania 
surowca z wody. Drzewa rosną poś-
ród nas. Konstrukcje drewniane za-
pewniają również dobrą izolację cie-
pła. Jest to ważne, szczególnie przy 
budowie pomieszczeń mieszkalnych. 
Wadą drewna jest jego łatwopalność 
i podatność na szkodliwe działanie 
wilgoci, i szkodników biologicznych 
takich jak owady, grzyby czy pleśń. 
Zabezpieczenie chemiczne drewna 
pozwala temu zapobiegać. 

Najstarszy budynek drewniany 
w Polsce - to pochodzący z początku 
XIV w. kościół w Domachowie (wieś 
w Wielkopolsce) zbudowany około 
1369 roku. Świątynia ta to najstarsza 
drewniana budowla w Polsce. Badania 
dendrochronologiczne przeprowa-
dzone przez naukowców potwierdziły, 
że drewniane elementy, z których 
zbudowany jest kościół pochodzą 
z lat 1373-1374. Ten drewniany budy-
nek stał już w czasach bitwy pod 
Grunwaldem.

- drewno małowartościowe tj. 
odpady powstałe przy produkcji 
różnych sortymentów drewn a są 
wykorzystywane do produkcji płyt 
pilśniowych, wiórowych, płyt OSB
i sklejki,

Najstarszy drewniany budynek 
na świecie - znajduje się na terenie 
jednej z najstarszych świątyń bud-

dyjskich w Japonii w „Świątyni Roz-
kwitu Prawa” w mieście Ikaruga w 
prefekturze Nara, w 1993 roku wpisa-
na na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Świątynię wzniesiono w 607 
roku, budowniczymi byli mistrzowie 
sztuki budowlanej z Korei, W 670 roku 
świątynia została zniszczona przez 
pożar. Odbudowano ją w 708 roku. 
Z pierwotnych zabudowań zachował 
się m.in. główny pawilon zaliczany do 
najstarszych, drewnianych budynków 
na świecie. 

Patrząc na estetykę drewna i łat-
wość zastosowania warto zastanowić 
się nad powszechniejszym wyko-
rzystanie drewna jako materiału bu-
dowlanego ekologicznego, pamię-
tając, że nie jest to jednak materiał 
niewyczerpalny. Dlatego należy trosz-
czyć się o sadzenie nowych drzew po 
to, byśmy mogli oddychać świeżym 
powietrzem i po to, aby drewno mo-
gło być wykorzystywane w przyszłoś-
ci jako materiał budowlany.Obecnie drewno stosowane jest 

szeroko jako materiał konstrukcyjny 

oraz wykończeniowy. Stosuje się je 
jako materiał na podłogi, boazerie, do 
wykonania więźb dachowych bu-
dynków, altan, wiat, ogrodzeń, me-
bli i zabawek, stolarki okiennej i 
drzwiowej, do wyrobu akcesoriów  
kuchennych, elementów narzędzi, 
elementów pomocniczych w bu-
downictwie (pomosty rusztowań, 
elementy deskowań konstruk-
cyjnych). W wielu krajach, do dzisiaj 
np. w Ameryce Północnej (USA i 
Kanada), drewno jest w dalszym ciągu 
ważnym materiałem budowlanym i 
używa się go do budowy większości 
niskich zabudowań mieszkalnych. 

- belki  drewniane o wym. do 
220x280mm a z drewna iglastego
i  o wym. do 200x260 z drewna 
liściastego,

Najstarsza drewniana konstruk-
cja drewniana na świecie - to drew-
niana obudowa studni z drewna dę-
bowego ścięto około 7 275 lat temu. 
Obiekt został znaleziony w pobliżu 
miasta Ostrov w Czechach w 2018 r. 
Natra�ono na niego w trakcie budo-
wy autostrady D35. Składał się z czte-
rech grubszych bali rozmieszczonych 
w rogach i połączonych płaskimi 
deskami. Najprawdopodobniej był 
konstrukcją chroniącą studnię.

Zaletami drewna i konstrukcji 
drewnianych jest możliwość roze-
brania konstrukcji  i  odzyskania 
materiału, które tym razem użyć 
możemy do zupełnie innych celów. 
Kolejną zaletą jest małe prawdo-
podobieństwo uszkodzeń w czasie 
transportu i montaż oraz to, że, kon-
strukcje drewniane mają łatwość 
wzmacniania i ich przebudowy, to 
znaczy, że gotową już konstrukcję, 
łatwo jest zmody�kować, ulepszyć 
czy poprawić. Następną ważną zaletą 
jest możliwość przemysłowej produk-
cji i prostego montażu w dowolnej 
porze roku. I niezależnie, czy mamy 
wiosnę, lato, jesień czy zimę, możemy 
montować konstrukcje drewniane. 

-  deska  (obrzynana lub nieo-
brzynana) o gr.12-50mm otrzymywa-
na z równoległego podziału pnia 
wzdłuż za pomocą przerżnięcia,

16  września  1994 roku gród 
w Biskupinie uznany został za pom-
nik historii Polski. W uzasadnieniu 
stwierdzono, że zabytek ten nie po-
siada odpowiedników w swojej skali 
z tego okresu; porównać go można 
do osad palowych z neolitu w Szwaj-
carii, czy też do Pompejów (które 
pochodzą z innych okresów).

- kanciak (bal, krawędziak, brus, 
kantówka) jest to drewno obrzynane 
o wymiarach do 180x180mm,

- łaty to drewno obrzynane do 
przekroju o wym. do 76x140mm 
a z drewna iglastego i o wym. do 
89x100 z drewna liściastego, 

- inne odpady drewniane (ob-
rzynki, wióry, trociny itp.) są surow-
cem energetycznym.

- fornir - jest to naturalna drew-
niana okleina meblowa, o grubości 
od 0,1 do 3 mm, powstająca z natu-
ralnego drewna poprzez skrawanie 
wierzchniej warstwy wybranego 
gatunku drewna. Następnie każdy 
ze ściętych fragmentów forniru jest 
łączony z zachowaniem kolejności 
(ciągłość usłojenia). Gotowy fornir to 
okleina w dużych arkuszach, która 
można wykańczać nawet pokaźnych 
rozmiarów meble. Im grubsza war-
stwa forniru tym mebel odporniejszy 
na uszkodzenia. Większość antycz-
nych mebli została pokryta właśnie 
fornirem. Jest odporny na zarysowa-
nia, obicia, odpowiednio pielęgno-
wany może przetrwać długie lata 
w nienaruszonym stanie. 

- listwy są to drewno obrzynane 
o grubości nie większej niż 70mm,

- klejonego które składa się z tzw. 
lameli. Są to deski o grubości 40 mm, 
klejone warstwowo i prasowane, 
następnie strugane z czterech stron, 
posiadają  fazowane krawędzie. 
Lamele są łączone również wzdłuż-
nie przy użyciu mikro wczepów.

Jest to gród założony na podmokłej 
wyspie na jeziorze Biskupińskim. 
Otoczony skrzynkowym wałem dre-
wniano-ziemnym szerokości 3,0m i wy-
sokości do 6,0m i otoczony falo-
chronem o szerokości od 2,0m do 9,0m, 
zbudowanym z ukośnie wbitych pali.

Na podstawie badań drewnianych 
bali stwierdzono, że 50% użytych do 
budowy grodu drzew dębowych ścięto 
w 748 roku p.n.e. 
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www.sevendebno.com 576 662 301

- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

Seven Sp. Z O.o.
Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno

ELEKTRYCZNE 
instalacje 

Biuro otwarte na sprawy Mieszkańców 
- rozmowa z Posłanką na Sejm RP KATARZYNĄ OSOS

KONTAKT

Biura Poselskie:
Zielona Góra, 
ul. Kożuchowska 15a 
lok. 217 

Świebodzin, 
ul. Kościelna 3 

796 912 000 

katarzyna.osos@sejm.pl 

AKTYWNOŚĆ POSELSKA

786 interpelacji poselskich

190 zapytań poselskich

48 dyżurów poselskich 
w terenie

PRACA W SEJMIE

Członek:
Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka oraz 
Komisji Ustawodawczej
11 Zespołów i Grup 
Parlamentarnych oraz 5 
Grup Bilateralnych
Prezydium Klubu 
Parlamentarnego 
Koalicji Obywatelskiej
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Celowy Związek Gmin CZG-12 złożył w sierpniu 
2021 r. trzy wnioski na doposażenie Zakładu w nie-
zbędny sprzęt do gospodarki odpadami. Dofinan-
sowaniem został objęty projekt obejmujący  zakup 
mobilnego urządzenia do przesiewania oraz kom-
paktora. Wartość dofinansowania to 95% wartości 
inwestycji.

Mobilne przesiewacz bębnowy umożliwi zastosowa-
nie urządzenia do przesiewania kompostu, odpadów 
drzewnych, odpadów wielkogabarytowych po wcze-
śniejszym rozdrobnieniu, odpadów budowlanych oraz 
odpadów powstających w wyniku wstępnego przesia-
nia stłuczki szklanej. W ramach doposażenia zakupio-
ny zostanie również kompaktor, który jest niezbędną 

Kolejne miliony trafią do ZUOK w Długoszynie
Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębno-
wego oraz kompaktora – to zadanie, które zostanie dofinansowane w  ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

maszyną przy pracach związanych z pra-
widłowym składowaniem odpadów na 
nowej, trzeciej kwaterze składowiska od-
padów innych niż niebezpieczne (kwaterze 
1C). Zakup powyższych urządzeń to kolej-
ny krok w celu unowocześnienia Zakładu 
w Długoszynie – podkreśla Przewodni-
czący Zarządu CZG-12 Robert Paluch. 
Praca kompaktora jest ostatnim, mecha-
nicznym elementem zagospodarowania 
odpadów na składowisku, a dzięki dużej 
skuteczności tych maszyn w zagęszcza-
niu odpadów znacznie wydłużają okres 
eksploatacji składowisk.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w sierpniu został 
oddany do użytku zbiornik przeciwpoża-
rowy o pojemności ok. 440 m3. Zbiornik 
będzie służył zapewnieniu stałego źródła 
wody do celów gaśniczych. W ramach 
działań związanych z modernizacją linii 
sortowniczej prace w ZUOK w Długo-
szynie potrwają do końca 2021r. Postęp 
prac związanych z realizacją projektów 
można śledzić na stronie internetowej 
Celowego Związku Gmin CZG-12 (www.
czg12.pl) oraz portalu społecznościo-
wym Facebook.

http://www.czg12.pl
http://www.czg12.pl
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

RYBY MAJĄ GŁOS

O godz. 7.00  zawody 
otworzyli: prezes LGR „Wod-
ny Świat” – Eugeniusz Sem-
bratowicz i prezes Koła PZW 
Nr 1 w Sulęcinie – Ryszard 
Stachowiak. Z regulaminem 
zawodów wędkarskich za-
poznał uczestników Ryszard 
Stachowiak. Po przeprowa-
dzonym losowaniu sektorów 
i stanowisk zawodnicy z dru-
żyn Kół Powiatu Sulęcińskie-
go rozeszli się na stanowiska. 
W zawodach wzięło udział 8 
pięcioosobowych drużyn z 
Kół: Sulęcin Nr 1, Sulęcin Nr 
2 LIN, Sulęcin Nr 3 GUMO-
PLAST, Wędrzyn, Lubniewi-
ce Nr 1,  Krzeszyce, Torzym 
AMUR, Boczów. Sędzią głów-
nym zawodów był kol. Grze-
gorz Gregoryński, który wraz 
z sędziami pomocniczymi 
sprawował pieczę nad prawi-
dłowym przebiegiem zawo-
dów. 

Rozpoczęta punktualnie 
od godz. 9.00 rywalizacja 
zakończyła się po czterech 
godzinach wędkowania. Po 
ważeniu ryby wróciły z po-
wrotem do wody. W trakcie 
gdy sędziowie ustalali wyni-
ki, uczestnicy zawodów mieli 
czas na zregenerowanie sił 
przy wspólnym posiłku i roz-
mowy. Biesiadowanie w gro-
nie wędkarzy - przedstawicie-
li kół powiatu sulęcińskiego 
było spotkaniem podsumo-
wującym sezon wędkarski w 
Powiecie Sulęcińskim.

Nagrody wręczali: Euge-
niusz Sembratowicz – prezes 
LGR Wodny Świat i Grzegorz 
Gregoryński - sędzia główny 
zawodów. 

Klasyfikacja drużynowa 
zawodów :
I miejsce – Koło PZW Nr 1 Su-
lęcin – 6 pkt. 
II miejsce – Koło PZW Nr 1 
Lubniewice – 15,5 pkt.
III miejsce – Koło PZW Boczów 
– 17 pkt.
IV miejsce – Koło PZW Nr 2 LIN 
– 17,5 pkt.
V miejsce – Koło PZW AMUR 
Torzym – 22 pkt.
VI miejsce – Koło PZW Krze-
szyce – 31 pkt.

Wędkarze rywalizowali w drużynach
25 września na jeziorze Ostrowskim odbyły się drużynowe zawody spławikowe w ramach projektu „Polsko – Niemiecka integra-
cja nad lubuską wodą” finansowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Organizatorem zawodów była Lokalna 
Grupa Rybacka „Wodny Świat” i Koło PZW Nr 1 w Sulęcinie.

VII miejsce – Koło PZW Wę-
drzyn – 33 pkt.
VIII miejsce – Koło PZW Nr 3 
Gumoplast – 40 pkt.
Puchar za największą rybę 
odebrał Kol. Jakub Kartawik 
– Koło PZW Nr 1 Sulęcin, za 
leszcza 715 g.

Klasyfikacja indywidualna 
dziesięciu najlepszych za-
wodników:
Sobczak Maksymilian, Koło 
PZW Nr 1 Sulęcin - 1 m. sektor. 
- 3470 pkt.
Kartawik Jakub, Koło PZW Nr 
1 Sulęcin - 1 m. sektor. - 3455 
pkt.
Pulka Wojtek, Koło PZW Nr 1 
Sulęcin - 1 m. sektor. - 3320 
pkt.
Szczepański Sławomir, Koło 
PZW Nr 1 Lubniewice 1 m. 
sektor.– 2665 pkt.
Chalecki Marcin, Koło PZW Nr 
1 Sulęcin - 1 m. sektor.- 2230 
pkt.
Topczewski Zbigniew, Koło 
AMUR Torzym - 2 m. sektor.- 
3120 pkt.
Niekrasz Jarosław, Koło PZW 

Boczów - 2 m. sektor. –2970 
pkt.
Matelski Dominik, Koło PZW 
Nr 1 Sulęcin - 2 m. sektor. – 
2605 pkt.
Kaługa Marcin, Koło PZW Bo-
czów - 2 m. sektor. – 2520 pkt.
Raniewicz Andrzej, Koło PZW 

Nr 2 LIN Sulęcin 2 m. sektor. – 
2215 pkt.

Na zakończenie zawodów 
Prezes LGR E. Semratowicz 
podziękował sponsorom i or-
ganizatorom projektu za jego 
realizację i zaprosił wędkarzy 
z Kół Powiatu Sulęcińskiego 

do udziału w podobnych pro-
jektach wędkarskich organi-
zowanych przez LGR „Wodny 
Świat” w roku 2022.

Tekst: R.Stachowiak, 
 foto: Organizatorzy

I MIEJSCE KOŁO NR 1 SULĘCIN II MIEJSCE KOŁO NR 1 LUBNIEWICE

III MIEJSCE KOŁO BOCZÓWI MIEJSCE  INDYWIDUALNIE  M.SOBCZAK KOŁO NR 1 SULĘCIN
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służbę druhów-ochotników w wielu 
aspektach życia społecznego. Dzięki 
plebiscytowi można było zaprezen-
tować OSP szerszemu gronu odbior-
ców.

Wśród indywidulanych zwycięzców 
Strażak 2021 Roku był dh Mariusz 
Przyczyna z powiatu sulęcińskiego. 
W kat. Jednostka – w Powiecie Sulę-
cińskim i Województwie Lubuskim 
zwyciężyła OSP Krzeszyce. Ona rów-
nież na szczeblu krajowym zajęła II 

Druhowie z OSP Krzeszyce wygrali plebiscyt!
Cd. ze str.  1 miejsce w swojej kategorii.

Jednostka w Krzeszycach postała w 
1946 r. Prezesem jest wybrany w tym 
roku dh Władysław Szałachowski. 
30 druhów (w tym jedna kobieta) ma 
do dyspozycji 3 samochody bojowe 
w tym najnowszy MAN. W struktu-
rach działa również MDP OSP i z niej 
wywodzi się pięciu dorosłych straża-
ków.

Po wręczeniu pamiątkowych me-
dali i dyplomów został wyświetlo-
ny filmik z pobytu druhów z OSP 

w Krzeszycach w jednostce straży 
pożarnej w Czarnobylu, co bez wąt-
pienia podkreśliło międzynarodowy 
charakter współpracy lubuskich dru-
hów-ochotników. Wspólna fotografia 
zwieńczyła spotkanie. Wielu robiło 
pamiątkowe fotki na tle sprawnej sta-
rej konnej sikawki oraz na tle muralu 
strażackiego na drzwiach remizy.

L. Malinowski

W sali konferencyjnej Sulęcińskie-
go Ośrodka Kultury 16 października 
odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Sulęci-
na. W trakcie zebrania zatwierdzono 
uchwały i udzielono absolutorium 
byłemu Zarządowi. Na podstawie 
uchwały nr 3/2021 Zjazdu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP powo-
łano nowy skład Zarządu, do którego 
weszli: dh Stanisław Chabza, dh Emil 
Dębiński, dh Jacek Dudasz, dh Bo-
żena Dudarz, dh Dariusz Ejchart, dh 
Grzegorz Gap, dh Marcin Goworek, 
dh Jan Małecki, dh Krzysztof Szczer-
ba i dh Maciej Szykuła. W kład nowej 
komisji rewizyjnej weszli: dh Krzysz-
tof Czop, dh Grażyna Murmyło i dh 
Iwona Walczak. Delegatami na zjazd 
Oddziału Powiatowego Związku 

Nowa kadencja zarządu
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
wybrani zostali druhowie: dh Emil 
Dębiński, dh Grażyna Murmyło, dh 
Tomasz Prozorowicz, dh. Maciej Szy-
kuła i dh Iwona Walczak.

Maciek Barden
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Coroczny bieg ulicami miasta i bieg 
główny na 10 kilometrów imieniem Sta-
nisława Ożoga, odbył się 23 październi-
ka w Sulęcinie. Imprezę XXII Memoriału 
im. Stanisława Ożoga poprzedziło zło-
żenie kwiatów i zapalenie zniczy przez 
burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta i 
zastępcę burmistrza Iwonę Walczak na 
grobie śp. Stanisława Ożoga. W ceremo-
nii uczestniczyła małżonka olimpijczyka 
Krystyna Ożóg.

W biegach ulicami miasta wzięły 
udział przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych i szkół średnich. W biegu 

głównym uczestniczyło 38 zawodniczek 
i zawodników pełnoletnich. W kategorii 
Open na 10 kilometrów kobiet I miejsce 
zajęła Lucyna Poznańska z Klubu Posto-
mia Sulęcin- Kołczyn. W kategorii Open 
na 10 kilometrów mężczyzn I miejsce 
zajął Jack Szymańczuk z Klubu Biegam 
w Las z Poznania. Wszyscy uczestnicy 
biegów otrzymali pamiątkowe medale. 
Trzech pierwszych najlepszych w cza-
sie zawodników otrzymało upominki i 
puchary. W tegorocznym memoriale na 
10 kilometrów wzięli udział zawodnicy 
z Barlinka, Gubina, Kołczyna, Między-

rzecza, Lubniewic, Bledzewa, Łowynia, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, 
Wielowsi, Przytocznej, Kłodawy, Waw-

rowa, Torzymia, Drezdenka, Szczawna, 
Warszawy i Sulęcina.

Maciek Barden

XXII Memoriał 
im. Stanisława Ożoga
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Trzon przedstawionego repertuaru 
stanowiły utwory, które znalazły się na 
pierwszej i jedynej jak na razie płycie ze-
społu „Lesman boso” wydanej w maju 
2019 roku. Stanowiły one większość 
setlisty sobotniego koncertu, a nowi 
członkowie zespołu dodali świeżości 
znanym już utworom granym przez 
Trupięgi. Wiele z nich usłyszeliśmy w 
nowej wersji. Nie tylko wzbogaconej 
o perkusję Filipa Słowiakowskiego, 
ale także gitarowe brzmienie charak-
terystyczne dla Kosmy Kowalskiego. 
Licznie zgromadzona publiczność, na 
początku miała okazję usłyszeć zna-
ne z debiutanckiej płyty utwory i to w 
kolejności niemal identycznej jak na 
wspomnianym albumie: Dziewczyna, 

TRUPIĘGI: ŚMIERCIE - relacja z koncertu w Klubie U Bulka
W ostatni weekend października (30.10.), na scenie Klubu u Bulka gościliśmy zespół Trupięgi. Zespół dosyć często kon-
certujący w Sulęcinie, gdyż tu się narodził, jednak w takim składzie w piwnicach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury mieli-
śmy okazję zobaczyć Trupięgi po raz pierwszy.

Romans, Zły Jar, Trupięgi. Po nich nad-
szedł czas na „tytułowy” utwór tego 
koncertu, po raz pierwszy zagrane w 
Sulęcinie - „Śmiercie”. Półtoragodzin-

ną podróż muzyczną w twórczość 
Bolesława Leśmiana Trupięgi zakoń-
czyły niezwykle żywiołowym wyko-
naniem „W czas zmartwychwstania”. 
Trupięgi wystąpiły w składzie:

Katarzyna Gardzejewska – głos
Jacek Filipek – instrumenty perku-

syjne, głos
Jerzy Hippmann – gitara basowa, gi-

tara akustyczna, głos
Kosma Kowalski – gitara akustyczna,
Filip Słowiakowski – perkusja

Źródło: SOK
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

·podstawowa wiedza z zakresu elektryki, elektromechaniki, 
   mechaniki
·samodzielność, sumienność i punktualność.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:

·atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do posiadanych 
umiejętności i doświadczenia
·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku
·szkolenia i kursy 
·pracę w doświadczonym zespole specjalistów

Opis stanowiska:

Wymagania:

Kwiaty nauczycielom, 
którzy odeszli

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej 14 października na cmentarzu 
komunalnym przy pomniku pamię-
ci nauczycieli sulęcińskich szkół, w 
imieniu mieszkańców gminy Sulęcin 
i pedagogów wiązanki kwiatów złożył 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, za-
stępca burmistrza Iwona Walczak, pre-
zes Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Sulęcinie Małgorzata 
Góra, przewodniczący Koła Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Tadeusz Kazimierczak, czło-
nek Związku EiR ZNP Ludwik Dance-
wicz i Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 
Ryszard Nowicki.

MaciekBarden
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15.11-21.11 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 
22.11-28.11 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4
29.11-05.12-Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
06.12-12.12 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
13.12-19.12 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
20.12-26.12 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
08.11-14.11 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1

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

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
domek letn. Lubniewice
dom Lubów
pole 4,5 ha Mierczany
mieszkanie ul. Żeromskiego
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
6 działek Bielice
działka Lubów
dom Muszkowo
2 domki nad jeziorem Torzym

dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
dom w Sokolej Dąbrowie
3 domy Torzym
działka Miechów
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pok. Os. Żubrów

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz 
coś dla siebie
Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl

 Kupię motocykle Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, Komar,Jawa, SHL, 

Romet, Junak, NSU i inne 
Tel.726-085-110

KUPIĘ ciągnik URSUS ZETOR 
MTZ lub inne, może być do 
remontu. Tel 782655123/ 

669653515

KUPIĘ przyczepę leśną samo-
załadowczą (Palms farma lub 

inne), ładowarkę teleskopową 
oraz rozsiewacz wapna RCW. 

Może być do remontu. Tel 
782655123/ 669 653515 

W sali sportowej Sulęciń-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji 8 listopada odbył się 
powiatowy turniej szachowy 
szkół podstawowych. W tur-
nieju powiatowym startowały 
drużyny ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II z Su-
lęcina, Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Polskich Olimpijczyków 
z Sulęcina i Zespołu Edukacyj-
nego im. Bohaterów Warsza-
wy z Kołczyna z Gminy Krze-
szyce.

Do finału Igrzysk Dzieci Lu-
buskiej Olimpiady Młodzieży 
awansowali uczniowie Zespo-
łu Edukacyjnego im. Bohate-
rów Warszawy z Kołczyna, któ-
ry będą reprezentowali: Paweł 
Karaś, Oliwia Kucharczyk, Mar-
lena Grobelna, Natalia Karaś i 
Lena Grobelna oraz ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków z Sulęcina: Ro-
bert Rosłanowski, Wiktor Igna-
towicz i Mateusz Gondorek.

W finale Lubuskiej Olimpia-
dy Młodzieży Szkolnej powiat 
sulęciński będą reprezento-

Powiatowy turniej szachowy
wali uczniowie Daniel Tytus, 
Jakub Jeremicz, Maciej Gaik i 
Julia Wołyniec ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Jana Pawła 

II z Sulęcina i Paweł Musin, Mi-
chał Pakulski i Jan Ciećmierz 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków z 

Sulęcina.
Finały wojewódzkie odbę-

dą się w Sulechowie. Igrzyska 
Dzieci 26 listopada, a Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 29 listopa-
da.
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