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KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN

501 693 387
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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 700-1700

sob 800-1400

Duży wybór 
urządzeń do 

ogrodu. 

KOSIARKA 
SPALINOWA 

już od 779 PLN

ZAPRASZAMY!

Tegoroczne obchody 
„Święta plonów 2021” odbyły 
się 28 sierpnia wyjątkowo na 
placu targowym w Sulęcinie. 
W uroczystości uczestniczyło 
i zaprezentowało swoje sto-
iska osiem sołectw z Gminy 
Sulęcin: sołectwo Miechów, 
Brzeźno, Grochowo, Żubrów, 
Wielowieś, Drogomin, Ry-
chlik i Ostrów. Ze względu na 
wciąż panujące obostrzenia 
związane z pandemią od-
stąpiono od dożynkowych 
wieńców, korowodu dożyn-

Święto plonów Sulęcin 2021

kowego, estradowej gali, 
jak również tradycyjnych 
obrządków, jakie miały miej-
sce w latach poprzednich. 
Organizatorzy przygotowa-
li całkiem nowy scenariusz, 
na którego podstawie każde 
sołectwo zgłaszające swój 
udział w obchodach, mu-
siało wykazać się nie tylko 
umiejętnościami zaprezen-
towania własnego stoiska i 
jego hasłem przewodnim, 
ale również sztuką kulinar-
ną, przetworami, wypiekami, 

potrawami i deserami. Spo-
śród wielu wymienionych i 
przedstawionych do konkur-
su z nagrodami pieniężnymi, 
jury wybrało najlepsze.

W kategorii najbardziej 
smakowite danie na ciepło, 
I miejsce zajęło Sołectwo 
Wielowieś za zupę kurkową, 
II miejsce otrzymało Sołec-
two Grochowo za potrawę 
pierogi i III miejsce Sołec-
two Drogomin, również za 
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Na Nowogrodzkiej wycho-
dzą z założenia, że racja jest 
tylko po ich stronie i robią 
wszystko, by wszystkim, któ-
rzy uważają inaczej zamknąć 
usta. Pierwszym krokiem było 
postawienie na czele telewizji 
publicznej bulteriera Kaczyń-
skiego, człowieka od brudnej 
roboty, polityka z krwi i kości 
Jacka Kurskiego. Ten szybko 
przeobraził TVP w tubę pro-
pagandową jednej opcji poli-
tycznej. Pseudo dziennikarze 
programów informacyjnych 
TVP poprzez manipulowa-
nie informacjami doskonale 
wiedzą jak obrzydzić widzom 
opozycję i zarazem podnieść 
do rangi bóstwa Kaczyńskiego 
i spółkę.

Kolejnym krokiem było wy-

kupienie grupy Polska Press 
przez PKN Orlen. W ten sposób 
15 z 16 największych dzien-
ników regionalnych w Polsce 
(w tym Gazeta Lubuska) trafi-
ło w ręce spółki państwowej 
zarządzanej przez pupila No-
wogrodzkiej Daniela Obajtka. 
Czy ktoś może wyjaśnić po co 
jednemu z największych gi-
gantów paliwowych w Europie 
Środkowej spółka wydająca 
gazety? Zamiast rozbudowy-
wać stacje w kolejnych kra-
jach, przejmować inne spółki 
paliwowe raptem Orlen posta-
nowił zająć się wydawaniem 
gazet. Dziwnym trafem jednak 
po przejęciu stopniowo wy-
mieniani są redaktorzy naczel-
ni kolejnych dzienników w Pol-
ska Press. Jeszcze tylko dwóch 
spośród 15 naczelnych dzien-
ników pozostaje na swoich sta-
nowiskach. Nowi naczelni to 
w większości byli dziennikarze 
publicznych mediów i publicy-
ści prawicowi. Więcej nic doda-
wać nie trzeba.

Przejęcie Polska Press to jed-
nak nic w porównaniu z tym co 
PiS próbuje zrobić z TVNem. 
Ta stacja od dawna jest solą w 
oku obecnej władzy. Ustawa, 
tzw. „lex TVN” ma zmusić ame-

rykański Discavery do sprze-
daży stacji. Czy nikt w rządzie 
nie przewidział, że Ameryka-
nie się wściekną? Za chwilę 
jedynym naszym sojusznikiem 
zostaną Węgry pod rządami 
Orbana (na marginesie przy-
jaciele Putinowej Rosji, która 
wg nomenklatury PiS jest na-
szym największym wrogiem). 
Z powodu tej ustawy z koali-
cji rządowej został wyrzucony 
Jarosław Gowin, który otwar-
cie był przeciwny „lex TVN”. By 
przepchnąć ustawę PiS musiał 
przeprowadzić zakrojoną na 
szeroką skale akcję korupcji 
politycznej. Pierwsze głosowa-
nie się udało, liczę jednak, że 
Sejm będzie musiał uzyskać 
bezwzględną większość w na-
stępnym głosowaniu (głosów 
za ustawą musi być więcej niż 
przeciw i wstrzymujących się 
razem), gdyż już połączone 
komisje senackie odrzuciły 
projekt w całości i zapewne to 
samo zrobi Senat.

Od kilku tygodni przedsta-
wiciele władz z poważnymi 
minami obwieszczają, że na 
granicy z Białorusią panuje 
stan najwyższego zagrożenia. 
Brzmi to niemal jakby Łuka-
szenka mobilizował dywizje 

minął miesiąc

Czy to koniec wolności słowa w Polsce?
pod granicą i lada chwila 
miał napaść na Polskę. Wy-
woływanie stanu zagrożenia 
w Polakach jest rządowi na 
rękę. W obliczu potencjalne-
go niebezpieczeństwa ze-
wnętrznego społeczeństwo 
jest w stanie bardziej zaufać 
rządowi i wybaczyć niektóre 
wtopy. Tym samym sondaże 
PiS rosną. Idąc w tym kierun-
ku Prezydent zarządził, a Sejm 
potwierdził stan wyjątkowy w 
miejscowościach na całym pa-
sie granicznym z Białorusią na 
30 dni. W jego ramach na wy-
tyczonym obszarze obowią-
zuje m.in. zakaz filmowania i 
robienia zdjęć oraz ogranicze-
nie dostępu do informacji pu-
blicznej. Co chce ukryć przed 
nami Morawiecki i Duda, że 
ograniczają nam dostęp do 
wiedzy o tym co dzieje się na 
terenie naszego kraju? Ten 
zakaz uderza bezpośrednio w 
media, które mają za zadanie 
patrzeć na ręce politykom.

Premier Morawiecki od-
wołuje się, że Litwa i Łotwa 
ogłosiły stan nadzwyczajny 
już wcześniej, jednak w obu 
krajach nie jest on tak restryk-
cyjny jak w Polsce. Zgadzam 
się, że trzeba uszczelnić grani-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

cę z Białorusią, bo stała się ona 
miejscem masowego przerzu-
tu migrantów zarobkowych 
z krajów Afryki i Azji do Unii 
Europejskiej (ciekawe ilu emi-
grantom udało się już przedo-
stać do UE w ten sposób), ale 
ograniczanie w związku z tym 
naszych swobód obywatel-
skich to przesada.

Wszystkie przytoczone dzia-
łania państwa PiS sprawiają, 
że wolność słowa w Polsce jest 
na coraz niższym poziomie. 
Potwierdza to również naj-
nowszy raport Wolność Prasy 
przygotowany przez Reporte-
rów bez Granic zgodnie z któ-
rym Polska spadła na 62 miej-
sce, podczas gdy jeszcze w 
2015 r. byliśmy na 18 miejscu 
na świecie (na 180 analizowa-
nych państw). Więcej działań 
polskich władz polegających 
na przejmowaniu wolnych 
mediów lub sekowaniu ich w 
różny sposób i jednocześnie 
więcej jadu i propagandy w 
podporządkowanej PiSowi te-
lewizji publicznej, a będziemy 
mogli wkrótce przybić piątkę 
Putinowi i Łukaszence. Myślę 
jednak, że nie po to wywalczy-
liśmy w 1989 r. pełną wolność, 
by teraz ją tracić. 
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Dzięki środkom pozyskanym z Pro-
gramu Współpracy INTERREG VA Bran-
denburgia – Polska 2014-2020 na 
Winnej Górze w Sulęcinie powstała pro-
fesjonalnie przygotowana i wyposażo-
na baza stanowiąca kluczowy element 
oferty turystycznej Gminy Sulęcin skie-
rowanej do mieszkańców pogranicza. 
W świeżo wyremontowanym obiekcie 
działalność rozpoczął Sulęciński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, w strukturach 
którego uruchomiony został Punkt In-
formacji Turystycznej. 

Wszystko zaczęło się od VIII posiedze-
nia Komitetu Monitorującego Program 
Współpracy Brandenburgia – Polska 
2014-2020 w dniach 11-12 lipca 2017 
r. Decyzją członków Komitetu projekt 
Gminy Sulęcin i Miasta Friedland pn. 
„Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i 
zabezpieczenie dziedzictwa kulturowe-
go w celu stworzenia centrów spotkań 
i współpracy mieszkańców obu miast” 
został wybrany do dofinansowania. 
Kolejnym krokiem milowym w projek-
cie było rozstrzygnięcie przetargów na 
roboty budowlane. Prace przy obiekcie 
zamkowym we Friedland realizowała 
firma Unger-Bau. Wykonawcą robót w 
Sulęcinie zostało konsorcjum firm LK 
Inwest Sp. z o.o. z Wrocławia (lider) wraz 
z KBUD Sp. z o.o. z Prusic.

Prace restauratorskie po stronie nie-
mieckiej wymagały wielu uzgodnień z 
konserwatorem, przeprowadzona eks-
pertyza pozwoliła na wybór najbardziej 
odpowiedniego wariantu spoinowania 
murów. Istotny był także odpowiedni 
dobór cegieł – w uzgodnieniu z konser-
watorem wybrane zostały cegły wyko-
nywane ręcznie według historycznego 
wzoru. Oprócz spoinowania wykonano 
nadmurowanie wieńca oraz pokrycie z 
dachówki ceramicznej typu karpiówka, 
wybudowano nową podporę na ze-
wnętrznym murze zamkowym i obmu-
rowano ją cegłami, przylegający mur 

Sukces rewitalizacji obiektów na Winnej Górze
... czyli transgraniczny projekt, który został zrealizowany w partnerstwie z Miastem Friedland. 

został odbudowany z kamieni polnych, 
wyspoinowany i nakryty blachą cynko-
wą. Prace przy murach zamkowych we 
Friedland zakończyły się wczesną jesie-
nią 2020 roku.  

Modernizacja obiektów na Winnej 
Górze w Sulęcinie objęła: budynek 
główny, tzw. budynek klubowy, muszlę 
koncertową, altanę, renowację bramy 
wjazdowej oraz zagospodarowanie 
terenu (w tym remont historycznych 
murów oporowych). W ramach zadania 
wykonano m.in. przebudowę budynku 
głównego, prace termomodernizacyjne 
na elewacjach i dachu, wymieniono sto-
larkę okienną i drzwiową. Dokonano re-
adaptacji i wykończenia pomieszczeń, 
wymiany instalacji, przebudowano 

altanę, wymieniono zewnętrzną insta-
lację sanitarną, wodno-kanalizacyjną 
i elektryczną. Modernizacji podlegał 
również tzw. budynek klubowy, w któ-
rym wymieniono instalacje, docieplo-
no elewacje i dach. Zagospodarowano 
okoliczny teren, wyremontowano hi-
storyczne mury oporowe, wybudowa-
no schody terenowe, zmodernizowa-
no drogi dojazdowe i parkingi wraz z 
wymianą nawierzchni. Przedsięwzięcie 
zrealizowano na terenie o powierzchni 
około 1,35 hektara. Prace budowlane w 
Sulęcinie zakończyły się wczesną wio-
sną 2021 roku. 

Transgraniczny projekt realizowany 
w partnerstwie z Miastem Friedland 
to kolejny, po modernizacji stadionu 

miejskiego, etap rewitalizacji histo-
rycznego kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego zlokalizowanego na Winnej 
Górze w Sulęcinie. W ramach projektu, 
którego zakończenie planowane jest na 
październik br. będziemy organizować 
jeszcze szereg imprez towarzyszących 
m.in. wystawę stałą o postaciach rejo-
nu pogranicza czy międzypokoleniowe 
spotkanie podsumowujące projekt. O 
terminach poszczególnych wydarzeń 
będziemy informować na bieżąco na 
naszej stronie internetowej Urzędu 
Miasta Sulęcin i w mediach społeczno-
ściowych.

Tekst: Marta Borkowska
Foto: 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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CHRISTIANAPOL Meble Polska w Sulęcinie 
– praca na wyciągnięcie ręki

O firmie w ciągu dwóch 
lat napisałem wiele, bowiem 
stale coś interesującego się 
tam dzieje. Od prawie roku 
zakład zmienił nazwę, a więc 
i właściciela. Zmiany w korpo-
racji od zawsze mają na celu 
zwiększenie efektywności po-
przez stałą modernizację par-
ku maszynowego, inwestuje 
również w pracowników oraz 
stale poszukuje nowych.

Katarzyna Frąckiewicz – 
kierownik personalny: - Rynek 
pracy w Sulęcinie i najbliższej 
okolicy jest trudny, co przy wie-
lu nowych ofertach pracy jest 
dla nas nie tyle problemem, co 
wyzwaniem. My chcemy inwe-
stować w pracownika, ale ten 
musi być zainteresowany naszą 
ofertą. Prowadząc rozeznanie 
rynku zdajemy sobie sprawę, 
że informacja o naszym przed-
siębiorstwie nie wszędzie do-
ciera, dlatego sukcesywnie pro-
wadzimy akcję rekrutacyjną w 
Międzychodzie, Skwierzynie, 
Rzepinie czy Ośnie Lubuskim 
i planujemy szereg spotkań w 
Gorzowie i okolicach.

Czyli sami wychodzicie w 
teren aby pozyskać nowych 
pracowników, bowiem w per-
spektywie chcecie uruchomić 
drugą zmianę…

- Jest to zupełnie zrozumia-
łe, bowiem konkurencja nie 
śpi. Czasy, kiedy tłumy chęt-
nych czekały pod bramą są 
już wspomnieniem w polskiej 
rzeczywistości. Pandemia za-
mknęła Targi Pracy organizo-
wane przez Powiatowe Urzędy 
Pracy, podobnie jak i organi-
zowane przez szkoły. Chcemy 
docelowo zatrudnić jeszcze 
około 150 osób, stąd nasze za-
angażowanie w terenie. Już od 
dawna dowozimy pracowni-
ków spoza Sulęcina. Są to kosz-
ty ale bez odpowiedniej liczby 
pracowników nie moglibyśmy 
funkcjonować. Dofinansowu-
jemy również koszty dojazdów 
indywidualnych.

Kilka lat temu w Sulęcinie 
były w jednej ze szkół prowa-
dzone oferty studiów i pracy. 
Firmy właśnie wśród przy-
szłych absolwentów szukały 
potencjalnych pracowników. 
Czy nie jest to szansą?

- Utworzylibyśmy bardzo 
chętnie klasę pod naszym pa-
tronatem, uczącą konkretnego 
zawodu, ale diabeł nie tyle tkwi 
w szczegółach co w nikłym za-
interesowaniu i z organizacyj-
nego punktu widzenia jest to 
na razie niewykonalne. A szko-
da, bo potrafimy inwestować w 
pracowników dając im szanse 
rozwoju kwalifikacji i coraz lep-
szych zarobków. Młode poko-
lenie ma zgoła inne priorytety. 
Stąd wspomniane wcześniej 
nasze starania, a robiliśmy to 
już kilkakrotnie w różnych naj-
bliższych miastach, aby pozy-
skać pracowników stabilnych 
w dalszej perspektywie. Odle-
głości, a więc czas przejazdu 
musi być rozsądny. Zaintere-
sowanie na spotkaniach jest 
zróżnicowane a nasza oferta 
jest dobra czyli konkurencyj-
na pod wieloma względami. 
Gdzie takie spotkania będą 
prowadzone najlepiej jest śle-
dzić na naszym Facebooku 
wpisując hasło „Christianapol 
Meble Polska”. 2 październi-
ka ponownie zorganizujemy 
Dzień Otwarty o czym będzie-
my informować na portalach 
społecznościowych jak i w 
mediach lokalnych. Będzie to 
dzień  normalnej produkcji, 
więc zainteresowani zapewne 
będą zadowoleni widząc jak 
to wszystko u nas wygląda w 

praktyce. 
Praca to zarobki, to jest 

oczywiste, co zatem propo-
nujecie?

- Zarobki w każdej firmie 
to złożony proces. Oferujemy 
atrakcyjne stawki. Stanowisko 
pracy, staż zawodowy, efek-
tywność, umiejętności czy kie-
runkowe wykształcenie - to są 
elementy wyznaczające zarob-
ki. Do tego dochodzi premia 
w zależności od stanowiska. 
Inna jest dla szwaczki, tapice-
ra i operatora maszyn, inna 
dla pracownika magazynowe-
go. Priorytetem są stanowiska 
produkcyjne. Czasami pojawia 
się wolny etat w administracji. 
Wiele informacji zainteresowa-
ni mogą uzyskać na portalu 
firmy bądź przez bezpośredni 
kontakt. Pierwszym naszym 
wyzwaniem jest przyciągnąć 
pracownika i go wyszkolić a 
drugim to żeby związać go z 
nami na dłużej – najchętniej i 
do emerytury. 

Mariusz Pawlak -  Dyrektor 
Christianpol Meble Polska w 
Sulęcinie: - Firma się rozwija 
pomimo trwającego wbrew 
pozorom okresu pandemii. 
Ciągle spływają nowe i liczne 
zamówienia i naszym najbliż-
szym celem jest uruchomienie 
drugiej zmiany, a to jak zauwa-
żyła Pani kierownik jest dla nas 
wyzwaniem.

Ostatnio robiąc materiał o 
zakładzie sygnalizowałem o 
nowym dziale – modelarni…

- Trochę czasu już minęło, i 
dziś z pewną dumą mogę po-
wiedzieć, że ten dział ma swoje 
konkretne osiągnięcia. Wy-
produkowaliśmy wg własnych 
wzorów ponad 10050  łóżek w 
różnych wariantach, nie seryj-
ne. Klientom się to spodobało. 
Sukcesywnie kolejne modele 
są przygotowywane, aby móc 
je dalej zaprezentować. Pro-
ces tworzenia jest żmudny, a 
produkcja jest finałem. Wspo-
mnę tylko, że nowe łóżko na-
leży przygotować w zakresie 
stosownych rysunków, odpo-
wiednich komponentów, prze-
prowadzić stosowne testy – i to 
jest praca, do której wykonania 
pilnie poszukujemy współpra-
cowników. 

Nowy właściciel, okres pan-
demii, zakład sam zakupił 
nowe urządzenia, powstała 
modelarnia, dział technolo-
giczny, perspektywy urucho-
mienia drugiej zmiany, czy 
zatem nie jest to zbytnim ob-
ciążeniem?

- Specyfiką każdego zakła-
du jest produkcja i rozwój. To 
normalne. Nowy właściciel zna 
doskonale polskie realia. Gru-
pa Polipol ma ponad 30.let-
nie doświadczenie na rynku, 
10 zakładów produkcyjnych i 

zatrudnia ponad 7,5 tys. pra-
cowników. Ze strony tej grupy 
mamy olbrzymią pomoc we 
wprowadzaniu odpowiednich, 
wypracowanych i sprawdzo-
nych standardów. Nowe wy-
działy to szansa nie tylko dla 
naszego zakładu, to również 
szansa dla zatrudnionych tutaj 
osób rozwoju własnych kom-
petencji. Jako jedyny zakład 
w grupie jesteśmy komplekso-
wym producentem materacy i 
łóżek. 

Problemem jest niewystar-
czający zasób pracowników, 
stąd stałe ich poszukiwanie.

-  Skoro jest problem, to musi 
być rozwiązanie. Osobiście 
wolę określenie Wyzwanie. 
Mam przyjemność i zaszczyt 
kierować zespołem doskona-
łych fachowców. Praca z takim 
zespołem daje mi pewność, że 
potrafimy wspólnie podołać 
każdemu wyzwaniu. W zakre-
sie „zasobów pracowników”, 
jak Pan to określił, to dziwi 
mnie to, że praca za granicą 
nadal dla wielu wydaje się 
być atrakcyjna finansowo. Po-
dobne wynagrodzenia można 
uzyskać w naszym zakładzie 
odpowiednio angażując się w 
powierzone zadania. Oferu-
jemy nie tylko atrakcyjne za-
robki, ale i stabilne, bezpiecz-
ne warunki pracy. Pokazał 
to okres lockdown’ów, kiedy 
pomimo braku zleceń, dostaw 
surowców, wspólnie, całą zało-
gą, przeczekaliśmy ten trudny 
okres zatrudniając w tym cza-
sie, od wiosny ubiegłego roku 
do teraz, około 100 nowych 
pracowników. Nasze potrzeby 
w tym zakresie są dużo więk-
sze. Wprowadziliśmy program 
poleceń pracowników. Oferu-
jemy szereg premii, dodatków 
po to, aby uatrakcyjnić naszą 
ofertę i… działamy. 

Zapraszam chętnych do na-
szego zakładu na Dzień Otwar-
ty 2go października oraz do 
śledzenia naszego Facebooka i 
portalu firmy.

Rozmawiał Lech Malinowski
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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.

Jej Wysokość Elżbieta Reasumpcja I
Kłamstwo ma krótkie nogi 

o czym przekonała się Mar-
szałek Sejmu RP. No ale żeby 
kłamać w świetle kamer to 
trzeba mieć tupet lub być 
wybitną idiotką. To ostatnie 
idealnie do niej pasuje, bo-
wiem jako technik-gorzel-
niany w szkole średniej o 
Katyniu czytała w przedwo-
jennych książkach, o czym 
również w świetle kamer po-
wiedziała. I taka ukończyła 
studia na kierunku historia. 
Powinna mieć reasumpcję z 
wiedzy nabytej. 

Dobra Zmiana zapewne 
będzie jej broniła jak nie-
podległości. Broniła niepo-
mna wielu jej wpadek gdy 
występowała poza sejmem. 
Lubuski przykład festynu z 
jej idiotycznymi wypowie-

dziami to typowy przykład. 
Nawet podczas wystąpień na 
Westerplatte historię w na-
wiązaniu do obrony placówki 
w 1939 r. rozciągnęła niczym 
gumę w majtkach. 

Również reasumpcję z wie-
dzy powinien mieć urzędu-
jący Rezydent. Z prawniczej 
przede wszystkim, choć jako 
umiarkowanie mądry mówi, 
że stale się uczy. No to niech 
wie, że II wojnę wywołali nie 
naziści jak mówił w Wieluniu 
tylko zrobili to Niemcy, co 
zresztą i teraz oni tak to nazy-
wają oficjalnie i do tego jako 
naród się przyznają ze wsty-
dem.

O Zerze i Pinokiu nawet 
wstyd mówić. Co to za pre-
mier, który w swym rządzie 
toleruje ministra, który rzu-

ca mu kłody pod nogi? Upór 
Zera w stosunku do kwestii 
UE i jej słusznych żądań (ak-
ces wstąpienia podpisaliśmy, 
a to zobowiązuje) grozi utra-
tą iluś tam miliardów euro. 
Podciąganie to pod wojnę 
hybrydową UE w stosunku do 
nas i straszenie utratą ogólnie 
pojętej suwerenności jest po-
jęciem zgoła godnym oceny 
konsylium psychiatrycznego.

Że TVPInfo kłamie to wia-
domo od dawna, ale do tego 
dołączył kanał TVPSport. 
Podczas transmisji meczu 
polskich siatkarzy padła in-
formacja, że zaraz po meczu 
Polaków zapraszają do deko-
racji naszej złotej mieszanej 
sztafety, którą będzie trans-
mitowana na żywo. Wierutne 
kłamstwo, bowiem godzinę 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

wcześniej TVN24 to pokazała. 
Śmiać się chce z fanfaro-

nady polityków, którym Re-
zydent swoim podpisem w 
środku wakacji podniósł apa-
naże, a Pinokio jemu. I to nie 
o kilka procent ale znacznie 
więcej. Hasło -Dogonimy Za-
chód… a czy Zachód stoi w 
miejscu? Prawdziwa głupota 
zawsze pokona sztuczną inte-
ligencję. Hasło - Wstaniemy z 
kolan… tylko trzeba uważać 
aby czerepem nie walnąć w 
sufit. Czesi nas załatwili na 
cacy a my nawet nie potra-
fimy się bronić. „Sasinienie” 
w rozmowach o Turoszowie, 
itd., itp. o kłamstwie Pinokia, 
że już jest w porzo nie wspo-
mnę.

Płot z drutu kolczastego na 
granicy zgodnie z naszymi 

patriotycznymi tradycjami 
powinien mieć barwy biało-
-czerwone. Bezsprzecznie. 
Wprowadzenie Stanu Wyjąt-
kowego usilnie sugerował 
minister, którego Rezydent 
uwolnił Łaską przed zapad-
nięciem wyroku. Ów Szczu-
rek, bo tak go określają w sie-
ci, „pociskał takie farmazony” 
przed kamerami, że ręce opa-
dają. Nieudacznicy na granicy 
poprzez wprowadzenie tego 
stanu ukryją przed niezależ-
nymi mediami wszelkie nie-
doróbki na granicy, a może  
nawet i bezprawie, bo nie 
będzie nad nimi społecznej 
kontroli. Nawet na wojnach  w 
strefie walk działają korespon-
denci. Tu propozycja relacji z 
odległości 3 km od granicy. 
Idiota do potęgi ów Szczurek. 
W tym miejscu przypomnę 
Chamskie zachowanie służb 
mundurowych gdy podczas 
rozmów z koczującymi za po-
średnictwem tłumacza z od-
powiedniej odległości – włą-
czono sygnały dźwiękowe na 
pojazdach w celu zagłuszania. 
A płot…? Jest, jaki jest, posta-
wiony ad hoc przez wojsko 
zamiast wyspecjalizowaną fir-
mę. Ponieważ droga wzdłuż 
niego została permanentnie 
rozjechana proponuję wzdłuż 
płotu przeprowadzić Tour de 
Płot na rowerach terenowych.  
W telewizorniach pokaza-
no płot-dubler postawiony z 
rzędu policyjnych terenówek 
wzmocnionych szeregiem 
pislicjantów. 

Nie wiem jak sprawy się po-
toczą. Nie jestem wyrocznią 
tylko umiarkowanym optymi-
stą. Jeżeli kasy z UE nie będzie 
na czas to Nowy Ład pójdzie 
razem z PiSem w… a wybory 
wywalą oszołomów na śmiet-
nik historii. Czego sobie i roz-
sądnym czytelnikom serdecz-
nie życzę. 
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Funkcjonariusze Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz dru-
howie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej są na równi wysoko 
oceniani przez społeczeństwo. 
Ochotnicy działają nie mniej 
profesjonalnie na zasadzie 
swoistego wolontariatu. Funk-
cjonariusze zwani zawodow-
cami swoją pracę wykonują 
profesjonalnie podczas zagro-
żeń jak i w innych okoliczno-
ściach, nie zawsze dramatycz-
nych czy tragicznych. Ale o 
tym w dalszej części.

Mł. bryg. Waldemar Ko-
nieczny – Komendant Powia-
towy PSP w Sulęcinie: -  Do 
podsumowania roku jeszcze 
daleko, ale już dziś mogę po-
wiedzieć, że podlegli mi funk-
cjonariusze swoje zadania 
wykonują prawidłowo. W roku 
bieżącym ilość zdarzeń, do któ-
rych zostaliśmy wezwani są po-
równywalne do roku ubiegłego. 
Wiosną są pożary związane z 
wypalaniem traw na nieużyt-
kach, co nadal jest utrapieniem, 
a być tego rodzaju zdarzeń nie 
powinno. Widocznie edukacja 
społeczeństwa jeszcze jest za 
mała lub kary są za małe. W 
Europie zachodniej za taki stan 
odpowiada surowo właściciel. 
W okresie letnim dominują 
pożary na obszarach leśnych. 
Podtopienia i powodzie są 
okresowe w zależności od aury. 
Zdarzenia drogowe w lecie wy-
stępują bardziej intensywniej. 
Rok 2021 rozpoczął się poważ-
nym pożarem w starej, zwięzłej, 
architekturze w centrum Sulęci-
na. Spaleniu uległa kamienica 
i ucierpiały dwa sąsiednie bu-
dynki. Niedawno kolejny specy-
ficzny pożar składowiska odpa-
dów w CZG-12 w Długoszynie. 
Była to trudna akcja ze względu 
na wielorakość odpadów, które 
podczas palenia wytwarzają 
wysoką temperaturę oraz bar-
dzo toksyczne związki. Tutaj 
strażacy musieli pracować w 
aparatach oddechowych i była 
konieczność rotacyjnej wymia-
ny ratowników. W akcji brało 
udział blisko 40 jednostek PSP i 
OSP nie tylko z terenu powiatu 
sulęcińskiego. W tym zdarzeniu 
pojawił się deficyt wody, więc 
musieliśmy zbudować magi-
stralę wodną z oddalonego o 
2 km zbiornika wodnego w sa-
mym Długoszynie. 

Jesteśmy dla społeczeństwa 
niezbędni

Jakim potencjałem, ludzkim 
i sprzętowym, komenda po-
wiatowa dysponuje?

- W podziale bojowym mamy 
33 funkcjonariuszy. Sprzęt jest 
zgodny z etatem, który w roku 
bieżącym został znacznie uzu-
pełniony i jest niezbędny do 
prowadzenia działań. W ko-
mendzie pracuje 46 funkcjona-
riuszek i funkcjonariuszy. Pion 
operacyjny, Powiatowe Stano-
wisko Kierowania, tu pracuje w 
systemie zmianowym 5 funk-
cjonariuszy i zwyczajowo nazy-
wana administracja, która jest 
niezbędna w strukturze KP PSP.

 Czy JGR PSP w Sulęcinie ma 
wyspecjalizowane grupy?

-  Jako pierwsi w wojewódz-
twie mamy Specjalistyczną 
Grupę Ratownictwa Medycz-
nego, dysponującą karetką i 
przyczepą medyczną złożoną z 
8 ratowników medycznych od-
powiednio wyposażonych. Gru-
pa przewidziana jest do użycia 
podczas zdarzeń masowych na 
terenie województwa.

  Program Szczepimy się nie 
jest obcy dla PSP i OSP…

- Oczywiście bierzemy w nim 
udział. Wiodącą grupą są OSP 
w ramach Narodowego Progra-
mu Szczepień. Wspomagamy 
ich w ramach swoich możliwo-
ści, Jest to niezbędna koniecz-
ność, aby przeciwdziałać wo-
bec kolejnej fali zbliżającej się 
pandemii.

Jak wygląda współpraca z 
OSP?

- OSP jest formacją niezbęd-
ną w systemie ratowniczo-ga-
śniczym. Oni z reguły są pierwsi 
na miejscu zdarzenia, bowiem 

Mł. bryg. Waldemar Konieczny 

są najbliżej i są do akcji dyspo-
nowani przez nasze  Stanowi-
sko Kierowania Komendanta 
Powiatowego. Ja lub moi pod-
władni braliśmy udział w ze-
braniach sprawozdawczo-wy-
borczych jednostek OSP, gdzie 
omawialiśmy wspólne działa-
nia i programy szkoleń. Dobrze 
się stało że po licznych konsul-
tacjach uzyskano porozumie-
nie  w zakresie projektu usta-
wy o OSP na którą ta formacja 
zasługuje. Jesteśmy skazani na 
siebie i to jest prawidłowość po-
twierdzona latami współpracy. 
Mam wielki szacunek dla dru-
hów-ochotników. My i oni jeste-
śmy dla społeczności niezbędni.

Rozmawiał Lech Malinowski

Prezydent podpisał ustawę, 
która rozwiązuje problem 
czerwcowych emerytur. Do 
tej pory osoby, które przecho-
dziły na emeryturę w czerwcu 
nie podlegały kwartalnej wa-
loryzacji, przez co ich świad-
czenie było mniejsze. 

Ustawa zmienia zasady wy-
liczania emerytur na stałe, 
dlatego w przyszłości oso-
by kończące wiek emerytal-
ny w czerwcu będą mogły 
bez obaw składać wnioski o 
świadczenia w tym miesiącu. 
Zmiana przepisów obejmuje 
także emerytury przyznane 
w czerwcu 2021 roku i renty 
rodzinne przyznane po człon-
kach rodziny, którzy zmarli po 
31 maja. 

Świadczenia zostaną prze-
liczone z urzędu, co oznacza, 
że nie trzeba składać żadnych 
wniosków. Ponowne obli-
czenie świadczenia i wypłata 
wyrównania nastąpi od dnia 
powstania prawa do świad-
czenia i jego wypłaty.

ZUS z urzędu przeliczy 
czerwcowe emerytury

ZUS przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwco-
we emerytury, które przyznano w tym roku. Oznacza 
to nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc.

W poprzednich latach oso-
by, które składały wniosek o 
emeryturę w czerwcu, otrzy-
mywały świadczenie niższe, 
niż gdyby wystąpiły z takim 
wnioskiem np. w maju lub lip-
cu. Wyliczenia ZUS wskazują, 
że na dotychczasowych zasa-
dach emerytura czerwcowa 
byłaby niższa od majowej o 
ok. 5 proc. oraz o 12 proc. od 
lipcowej. Daje to nawet kil-
kaset złotych miesięcznie, w 
zależności od wysokości eme-
rytury.

Co roku Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych informował 
o sytuacji dotyczącej czerw-
cowych emerytur. Dzięki 
temu decyzję o przechodze-
niu na emeryturę w czerwcu 
przekładało kilkanaście tysię-
cy osób rocznie. W ostatnich 
latach liczba osób przecho-
dzących w czerwcu na eme-
ryturę stanowiła ok. 1 proc. 
ogółu.

Źródło: ZUS
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potrawę pierogi. W kategorii naj-
smaczniejsze przetwory, I miejsce 
jury przyznało Sołectwu Miechów za 
sałatkę paprykowo-pieczarkową, II 
miejsce zajęło Sołectwo Drogomina 
za miód i III miejsce Sołectwo Rychlik 
za dżem. W kategorii najznako-
mitszy wypiek, I miejsce otrzymało 
Sołectwo Drogomin za ciasto śmie-
tankowiec, II miejsce przyznano So-

Święto plonów Sulęcin 2021
Cd. ze str.  1 łectwu Ostrów za ciasto cappuccino 

i III miejsce zajęło Sołectwo Ostrów 
za ciasto jagodzianki. W kategorii 
bezkonkurencyjny deser, I miejsce 
zajęło Sołectwo Rychlik za deser ri-
sotto, II miejsce otrzymało Sołectwo 
Ostrów za deser sękacz i III miejsce 
Sołectwo Żubrów za ciasto słonecz-
ne. W kategorii najsmaczniejsza 
potrawa na zimno, I miejsce otrzy-
mało Sołectwo Grochowo za rybę w 
occie, II miejsce przyznano Sołectwu 

Rychlik za sałatkę i III miejsce zajęło 
Sołectwo Brzeźno, również za sałat-
kę. W kategorii na hasło i slogan, I 
miejsce otrzymało Sołectwo Brzeźno, 
II miejsce Sołectwo Żubrów i III miej-
sce Sołectwo Wielowieś. W kategorii 
dekoracja i wystrój stoisk, I miejsce 
otrzymało Sołectwo Żubrów, II mie-
jsce Sołectwo Wielowieś i III miejsce 
Sołectwo Grochowo.  

W trakcie obchodów święta rolni-
ków dopisała nie tylko słoneczna po-

goda i frekwencja, ale również kape-
la ludowa „Bajer” z Nowej Soli, która 
swoimi nie tylko ludowymi i biesiad-
nymi piosenkami przyciągnęła uwa-
gę uczestników święta plonów.

W obchodach uczestniczył bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, za-
stępca burmistrza Iwona Walczak, 
poseł na sejm IX kadencji Bogusław 
Wontor, w imieniu wojewody lubu-
skiego dyrektor generalny Lubuskie-
go Urzędu Wojewódzkiego Roman 
Sondej, w imieniu wicemarszałka 
Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze zastępca dyrektora departa-
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Spiszmy się 
    w zabawie!

Spis powszechny to Twój obowiązek

Postanowiliśmy nagrodzić Cię za udział w naszej zbawie!

To takie proste!

wejdź na www.spiszmysiewzabawie.pl
i codziennie wygrywaj nagrody!

Niech obowiązek stanie się zabawą. 

Masz czas do końca września.

mentu środowiska Jerzy Raczyński, 
komendant Komendy Powiatowej 
Policji w Sulęcinie insp. Mirosław 
Kędziora, w imieniu komendanta 
powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Sulęcinie st. kpt. Rafał 
Sobczak, ksiądz proboszcz Parafii Su-
lęcin Sławomir Przychodny i dyrektor 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jacek 
Filipek.

Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 
podziękował organizatorom, radom 
sołeckim, sołtysom i uczestnikom za 
przygotowanie i aktywność w sulę-
cińskim święcie plonów, jak również 
za zaangażowanie i udział. Kolejny 

raz sulęcińskie społeczeństwo po-
kazało, że nie każde święto musi 
mieć światową oprawę. Potrafimy 
w skromny sposób bawić się i miło 
spędzić czas w gronie rodzinnym, na-
jbliższych i znajomych. 

Tekst i foto. Maciek Barden
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Rzymianie używali 
jako zaprawy naturalnej 
tzw. pucolany pocho-
dzącej z popiołów wul-
kanicznych,  najpier w 
z Wezuwiusza, później 
z innych miejsc. Dodatek 
popiołu wulkaniczne-
go czynił rzymski beton 
s z c z e l n y m  i  w o d o -
odpornym.  Wiele  za-
bytków starożytnego Rzy-
mu zostało wykonanych 
z betonu, niektóre z nich 
przetrwały do dnia dzisie-
jszego.  Najwspania l -
szym przykładem jest 
kopuła Panteonu (okrą-
głej świątyni) w Rzymie 
z kładzionego betonu, 
o średnicy 43,3 m, ważąca 

ok. 5 tys.ton.
Inne budowle to Termy Karakalli czy mosty i akwedukty. Niestety po upad-

ku cesarstwa rzymskiego technologia produkcji cementu (a tym samym be-
tonu) została zapomniana. W XIX w. (po wynalezieniu cementu portlandzkie-
go) beton jako materiał budowlany bardzo się upowszechnił. Beton powstaje 
w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej, czyli zmieszania cementu, 
kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków 
oraz wody. 

Betony dzielimy na :
- beton ciężki - wykonywany z ciężkich specjalnych kruszyw, 

stosowany jako osłona dla osłabienia promieniowania jonizującego 
kabin RTG i przy budowie elektrowni atomowych,    

- beton zwykły - wykonywany z zastosowaniem kruszyw natural-
nych stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych beto-
nowych i żelbetowych w budownictwie,    

- beton lekki - wykonywany z zastosowaniem lekkich kruszyw, 
cementu, wody i środka pianotwórczego, stosuje się do wykonywania 
elementów ściennych i stropowych np. bloczki ścienne, prefabryko-
wane nadproża itp.

Kruszywa mogą być naturalne, żwir, piasek lub sztuczne np. ker-
amzyty. Dodatki i domieszki poprawiają właściwości betonów - zwiększa-
ją urabialność, opóźniają proces wiązania, zwiększają mrozoodporność, 
wodoszczelność itd. Nie wolno stosować do betonu słonej wody morskiej, 
wody mineralnej i zanieczyszczonej np. rzecznej.  

Podstawowym wskaźnikiem jakości betonu jest klasa betonu, 
czyli wytrzymałość na ściskanie (np.B-10, B-15, B-20 itd.).

Najczęściej stosowanym w budownictwie rodzajem betonu 
jest żwirobeton wylewany na mokro na placu budowy, stosowany w:

- konstrukcjach monolitycznych - fundamenty, słupy, ściany, schody,
- budowlach inżynierskich - tunele, zapory, pasy startowe lotniskowe,, 

�lary, przyczółki,
- drogi o nawierzchniach betonowych i asfaltobetonowych,

Świeżo ułożony beton należy pielęgnować czyli zapewnić jak 
najkorzystniejsze warunki do prawidłowego przebiegu jego dojrzewa-
nia (polewanie wodą, osłonięcie przed nadmiernym nasłonecznie-
niem, działaniem wiatru lub mrozu).                

Pierwsza konstrukcja żelbetowa w Polsce to most żelbetowy przez 
rzekę Rudawę w Krakowie, który wykonała �rma wiedeńska w 1891 r. Był to most 
łukowy o rozpiętości 17,5m obecnie nieistniejący. Polskim pionierem zastosowa-
nia żelbetu w budownictwie był inżynier Marian Lutosławski, który jako pierwszy 
w kraju opracował naukowo i praktycznie zagadnienia konstrukcji żelbetowej. 
Zaprojektował stropy żelbetowe pierwszego domu zbudowanego z użyciem tej 
techniki przy ul. Solec w Warszawie oraz elementy konstrukcji nośnej w kościele 
św. Zbawiciela w Wilnie. W latach 1908–1909 zaprojektował i zbudował dwa 
pierwsze żelbetowe mosty w Lublinie, jeden z nich istnieje do dzisiaj i nosi imię 
Mariana Lutosławskiego. A w 1913 r. wzniesiono we Wrocławiu halę tzw.
Halę Stulecia przekrytą żelbetową kopulą żebrową o największej wówczas 
w świecie średnicy, wynoszącej 65 m, stoi do dziś.

- konstrukcjach żelbetowych - zbrojonych stalowymi prętami.

Pierwsza konstrukcja z betonu w Polsce to fundamenty kościoła na 
Ostrowie Lednickim niedaleko Poznania, powstałe w średniowieczu ok. drugiej 
połowy X wieku.

Nową erę w budownictwie zapoczątkowało wynalezienie betonu 
wzmocnionego stalowymi prętami, zwanego dziś żelbetem. Żelbeton, 
żelbet, żelazobeton, czyli beton zbrojony wkładkami stalowymi stosowany
jest dziś powszechnie w budownictwie do budowy budynków w technologii 
uprzemysłowionej i szkieletowej. W budownictwie inżynieryjnym do budowy 
mostów, tuneli, zapór, silosów, zbiorników, wysokich kominów itp.

Ciekawym zastosowaniem betonu jest tzw.prefabrykacja czyli 
wytwarzanie wyrobów betonowych w innym miejscu niż miejsce jego 
wbudowania. Prefabrykat-półprodukt jest dostarczany na plac budowy do 

montażu np. bloczki betonowe, kostki betonowe brukowe do nawierzchni 
dróg i chodników, obrzeża chodnikowe, krawężniki betonowe itp.

Pierwszą konstrukcję z użyciem betonu - latarnię morską Eddystone 
w zatoce Plymouth w Wielkiej Brytanii, postawiono w 1756 roku.     

1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada

Nr 9(89)2021   wrzesień   2021
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Na placu przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miechowie 4 wrze-
śnia odbył się festyn „Pożegnanie lata”. 
Organizatorem imprezy była Rada So-
łecka, sołtys Miechowa Małgorzata 
Sienkiewicz, strażacy jednostki OSP z 
Miechowa, mieszkańcy i mieszkanki 
sołectwa, które pomagały w przygo-
towaniu i prowadzeniu imprezy: Do-
rota Szkwarek, Maria Michalska, Teresa 
Gondorek, Dorota Strączek, Anielka 
Strączek, Krystyna Choinkowska, Dag-
mara Onyśko, Lidia Koterba, Teresa 
Stanulewicz, Genowefa Frąckowiak, 
Eliana Bednarczyk i konferansjerka Da-
nuta Malenkowska. W trakcie festynu 
Aleksandra Pyda zaprezentowała psy 
rasy samoyed, z którymi współpracuje 
z dziećmi w przedszkolach i ośrodkach 
osób niepełnosprawnych poprzez do-
goterapię wspomagającą rehabilitację. 
Uczestnikami spotkania były również 
dzieci i młodzież niepełnosprawna z ro-
dzicami z miejscowości Wędrzyn, Ośno 
Lubuskie i Sulęcin. W trakcie festynu 
odbyła się loteria fantowa z nagroda-
mi, które sponsorowali: Piotr Gondorek, 
Karol Sienkiewicz, Aleksandra Pyda i 
Joanna Putynkowska. Organizatorzy 
zadbali również o podniebienia miesz-
kańców sołectwa i wielu osób przyjezd-
nych, którzy za niewielką opłatą mogli 
spróbować pierogów, żurku, placków 
ziemniaczanych, frytek, kawy, herbaty i 
kilkunastu rodzajów ciasta. W imprezie 
uczestniczył były mieszkaniec Miecho-
wa Jan Rosiak z małżonką, który w poło-
wie lat siedemdziesiątych wyjechał do 
Sieradza. 

W podziękowaniu za współpracę 
przy organizacji festynu sołtys Miecho-
wa Małgorzata Sienkiewicz wręczyła 
wszystkim Paniom wianki z żywych 
kwiatów, które przygotowała sulęciń-
ska kwiaciarnia. Być może w tej formie 
podziękowanie stanie się w Miechowie 
tradycją podczas innych imprez. Rada 
Sołecka i sołtys Miechowa dziękują 
również Panu Mirosławowi Maszońskie-
mu za wynajem samochodu, sołtysowi 
Brzeźna, Ostrowa, Żubrowa, Grocho-
wa, Wielowsi i Urzędowi Miejskiemu za 
udostępnienie namiotów, sklepowi p. 
Iwony Kotowicz-Maćkowskiej za fanty, 
dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sulęcinie Andrzejowi Żelechow-
skiemu za wsparcie i p. Elżbiecie Krynic-
kiej za przygotowanie żurku. Oprawę 
muzyczną imprezy zapewnił zespół 
„Ines”.

Tekst i foto. Maciek Barden

Pożegnanie lata w Miechowie

PROMOCJA
JESIENNA
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Z udziałem uczniów klas I-IV, pocztu 
sztandarowego i odśpiewaniem 
hymnu państwowego 1 września 
w Szkole Podstawowej im. Polskich 

Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022

Olimpijczyków w Sulęcinie odbyła się 
inauguracja nowego roku szkolnego 
2021/2022. Uczestniczących w uro-
czystości na placu apelowym nauczy-

cieli, uczniów, opiekunów i rodziców 
przywitali: dyrektor szkoły Sławomir 
Słonik, zastępcy dyrektora szkoły Mo-
nika Kołodnicka i Danuta Szczepaniak 

oraz burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart i przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański.

Tekst i foto. Maciek Barden 

Z uwagi na pandemię Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim 
zaprasza na bezpłatne szkolenie. 

Zakres szkolenia:
"Bezpłatnie, zdrowo bezgotówkowo – jak dokonać zmiany sposo-

bu wypłaty świadczenia "

Dyżur telefoniczny eksperta ZUS: w dni robocze
od godziny 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 95 755 04 18 To właśnie jeden z powodów, dla 

których odbył się ten wyjątkowy 
koncert. Wyjątkowy, bo poza urodzi-
nowym charakterem był on również 
częścią charytatywnych wydarzeń, 
które zaplanowano na ten dzień w 
Sulęcinie. Cała suma uzbierana z bile-
tów (cegiełek), licytacji i zakupu płyt 
została przekazana na pomoc w lecze-
niu mieszkanki Torzymia — Igi Czekal-
skiej.

Koncert rozpoczął zespół NIE WYPA-
DA, który po raz pierwszy występował 
na scenie. Dali świetny występ, co po-
twierdziło zamieszanie, które wzbu-
dzili wśród publiczności.

Przed występem KUFAJKI RENCISTY 
zostało wylicytowanych kilka przed-
miotów, w tym m.in. dożywotni bilet 

Kufajka Rencisty - relacja
4 września w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, na Scenie pod Lipą, 
zespół Kufajka Rencisty świętował swoje 30 lat istnienia!

na wszystkie koncerty KUFAJKI RENCI-
STY, czy gitara z podpisami wszystkich 
członków zespołu.

Nie obyło się bez niespodzianek. Bli-
scy zespołowi przygotowali dla nich 
film podsumowujący ostatnie 30 lat 
działalności zespołu, który rozpoczął 
się w nietuzinkowy sposób, bo od za-
planowanych „problemów technicz-
nych”. Zespół zagrał długi koncert, 
którym porwali publiczność. Na sce-
nie dołączało do nich wielu gości: ro-
dzina, przyjaciele, muzycy.

Po koncercie „Kufajki” zespół razem 
z publicznością bawił się w rytmach 
K-JAH Sound.

Partnerem wydarzenia była Funda-
cja Św. Klemensa.

SOK
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1 września odbyło się w naszym 
Ośrodku uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2021/2022. Na  uroczy-
stym apelu zgromadzili się uczniowie, 
nauczyciele i  rodzice. Wśród zapro-
szonych gości byli: Adam Basiński, 
wicestarosta Sulęciński oraz Iwona 
Walczak – zastępca burmistrza nasze-
go miasta.  

Na początku uroczystości dyrektor 
Danuta Werner powitała zaproszo-
nych gości, uczniów, zwłaszcza klas 
pierwszych, a także nauczycieli i pra-
cowników szkoły. Pani dyrektor zwró-
ciła uwagę na to, że zarówno uczniów 
jak i nauczycieli czeka rok pełen no-
wych wyzwań, ciężkiej pracy oraz 
osiągania sukcesów, które wszystkich 
będą motywowały do dalszej pracy.

Iwona Walczak w imieniu Burmi-
strza Sulęcina wręczyła Jakubowi 

Powodzenia w nowym roku szkolnym
Krawczykowi i Wiktorii Krawczyk   na-
grody (vouchery na zakupy w sklepie 
sportowym) za doskonałe osiągnięcia 
sportowe.

Pan Wicestarosta Adam Basiński 
w imieniu    władz samorządowych 

i starosty Tomasza Jaskuły przeka-
zał wszystkim uczniom, nauczycie-
lom i pracownikom Ośrodka naj-
serdeczniejsze życzenia spokojnej i 
satysfakcjonującej pracy, wytrwałości 
i zrealizowania wszystkich zamierzeń, 

zarówno w życiu zawodowym , jak i 
osobistym.

Po zakończeniu uroczystości, nastą-
piły pierwsze powakacyjne spotkania 
z wychowawcami.

UK
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Na cmentarzu komunalnym w 
Sulęcinie 1 września przy pomniku 
pamięci inwalidów wojennym z cza-
sów I i II wojny światowej, poległym, 
pomordowanym i zmarłym żołnie-
rzom wojska polskiego, towarzy-
szom broni w walce o niepodległość 
Ojczyzny, symboliczną wiązankę 
kwiatów i znicz pamięci i chwały zło-

Poległym i bohaterom 
żyli i zapalili w imieniu mieszkańców 
Gminy Sulęcin przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Szczepański, 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i 
zastępca burmistrza Iwona Walczak.

Maciek Barden  

5 Nr 9(89)2021   wrzesień   2021

Tymon ur. 27.07.2021 r. 
Syn Marty i Norberta. 

Zamieszkały w Krzeszycach

Laura ur. 28.07.2021 r. 
Córka Agaty i Damiana. 

Zamieszkała w Trzemesznie Lubuskim

Natalia ur.27.07.2021 r. 
Córka Asi i Jarka. 

Zamieszkała w Ownicach

Nadia ur. 29.07.2021 r. 
Córka Wiktorii i Piotra. 

Zamieszkała w Gorzowie

Natan ur. 1.08.2021 r. 
Syn Sabriny i Macieja. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Julia ur. 31.07.2021 r. 
Córka Agnieszki i Jacka. 

Zamieszkała w Krzeszycach

Nikola ur. 30.07.2021 r. 
Córka Inny i Michała. 

Zamieszkała w Zbąszyniu

Kacper ur. 3.08.2021 r. 
Syn Aleksandry i Dawida. 

Zamieszkały w Trzcielu

Marysia ur. 17.08.2021 r. 
Córka Izabeli i Kamila. 

Zamieszkała w Skwierzynie

Oliwier ur. 19.08.2021 r. 
Syn Marty i Macieja. 

Zamieszkały w Lubikówku

Liliana ur. 20.08.2021 r. 
Córka Wiolety i Wojciecha. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Konrad ur. 24.08.2021 r. 
Syn Agnieszki i Romana. 

Zamieszkały w Międzyrzeczu

Blanka ur. 25.08.2021 r. 
Córka Weroniki i Tomasza. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Zuzanna ur. 29.08.2021 r. 
Córka Karoliny i Jakuba. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Maja ur. 1.09.2021r. 
Córka Darii i Romana. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Sebasan ur. 31.08.2021 r. 
Syn Joanny i Marcina. 
Zamieszkały w Białczu

Staś ur. 2.09.2021 r. 
Syn Dominiki i Karola. 

Zamieszkały w Międzychodzie

Gabrysia ur. 2.09.2021 r. 
Córka Agnieszki i Krzysztofa. 

Zamieszkała w Kłodawie

GOSPODARKA ODPADAMI W OBLICZU ZMIAN PRAWNYCH 
I INWESTYCJI    CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Prior ytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami 
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W artość projektu 9 870 300,00 zł, dofinansowanie z UE 3 774 199,02 zł. 

Sytuacja praw-
na na rynku za-
gospodarowania 
odpadów jest cią-
gle dynamiczna. 

Trwają obecnie konsultacje w sprawie systemu 
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, 
wkrótce też pojawi się długo oczekiwany projekt 
systemu kaucyjnego. Niedawno została również 
podpisana kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w której jedną 
z głównych zmian jest ustalenie od zużytej wody. 
Zmiany dotyczą też m.in. indywidualizacji rozliczeń 
w zabudowie wielolokalowej, metod ustalania opłaty 
czy deklaracji śmieciowych i ich wery�kacji. Są to 
przepisy niezwykle ważne z punktu widzenia 
gospodarki odpadami w samorządach. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, że wobec konieczności osiągania 
coraz wyższych poziomów odzysku i recyklingu 
opakowań, przepisy należy tak konstruować, aby 
otrzymywać produkty (opakowania) o najwyższej 
jakości, które będą poddawane recyklingowi.  

Nowa instalacja pozwoli na wzrost strumienia 
odpadów przekazywanych do recyklingu. Warto 
jednak zauważyć, że do odzysku i recyklingu tra-
�a nieco ponad połowa wytworzonych w gospo-
darstwach domowych odpadów, a średnia ilość 
odpadów selektywnie zebranych przypadająca 
na jednego mieszkańca Polski to ok. 104 kg (Źródło: 
GUS). Nadal ponad 60 % wytworzonych odpadów 
komunalnych musi być poddana innym procesom 

unieszko-
d l i w i a n i a 
(składowa-
nie termicz-
n e  p r z e -
twarzanie). Składowanie odpadów musi odbywać się 
w specjalnie przygotowanych kwaterach, a budowa 
takiego miejsca właśnie została ukończona na terenie 
ZUOK w Długoszynie. To już trzecia kwatera, której 
pojemność szacuje się na ok. 240 tyś. m³. Uzyskanie 
w najbliższym czasie pełnej dokumentacji i pozwo-
leń na użytkowanie kwatery 1C, zakończenie mo-
dernizacji linii sortowniczej oraz wykonane inwestyc-
je przeciwpożarowe przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa i stworzenia w ZUOK w Długoszynie 
w pełni nowoczesnego Zakładu, gotowego do 
przerabiania większej ilości odpadów selektywnie 
zbieranych. Działanie te podparte muszą być 
prowadzoną edukacja ekologiczną, na każdym etapie 
rozwoju naszego społeczeństwa. CZG-12 realizując 
działania z zakresu gospodarki odpadami, wspiera 
samorządy i organizacje pozarządowe, realizuje 
działania proekologiczne, edukuje dzieci, młodzież 
i seniorów. Wszystkie podmioty zainteresowane 
współpracą w zakresie edukacji zapraszamy do 
kontaktu (e-mail: edukacja@czg12.pl). 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, że Polacy w 2019 r. wytworzyli 12,75 mln ton 
odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 2,1 % 

 w stosunku do roku poprzedniego. Analizując 
działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Długoszynie w I półroczu 2021 i 
I półroczu 2020 r. widać spadek przyjmowanych 
zmieszanych odpadów komunalnych o 3%, oraz 
wzrost o ponad 30 % przyjętych surowców wtórnych. 
Mając na uwadze wzrost ilości odpadów selektyw-
nie zebranych niezwykle ważne są modernizacje 
instalacji sortowania odpadów. Jak podkreśla 
Przewodniczący CZG-12 P. Robert Paluch: - Działania 
te są niezwykle kosztowne jednak dzięki wspar-
ciu zewnętrznemu i przychylności Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego możliwe do realizacji w dość krótkim 
czasie. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie trwa obecnie budowa 
drugiej linii sortowniczej. Zostanie ona wyposażona 
w separatory optyczne, które ułatwią wybranie 
cennego surowca z selektywnie zebranych tworzyw 
sztucznych, papieru i metali. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na połowę grudnia br. 
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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:

Od 2 sierpnia Olimpia Sulęcin inten-
sywnie przygotowuje się do sezonu 
2021/2022. Zespół w tegorocznych 
rozgrywkach TAURON 1. Ligi Męż-
czyzn poprowadzi Łukasz Chajec. 

W klubie z poprzedniego sezonu 
pozostało tylko trzech siatkarzy: Grze-
gorz Turek - atakujący, Mateusz Sa-
werwain - libero oraz Patryk Cichosz-
-Dzyga - środkowy. 

Do zespołu dołączył natomiast: Bar-
tosz Zrajkowski - rozgrywający, Michał 
Godlewski - atakujący, Seweryn Lipiń-
ski, Dominik Koliński, Patryk Szymań-
ski - środkowi, Maciej Krysiak, Arka-
diusz Nawrot, Tomasz Polczyk, Michał 
Wójcik - przyjmujący oraz Jan Pogło-
dziński - libero.

Skład Olimpii Sulęcin na sezon 
2021/22 TAURON 1. Ligi Mężczyzn 
rozgrywający: Artur Błażej, Bartosz 
Zrajkowski
atakujący: Michał Godlewski, Grze-
gorz Turek
środkowi: Patryk Cichosz-Dzyga, Se-
weryn Lipiński, Dominik Koliński, Pa-
tryk Szymański
przyjmujący: Maciej Krysiak, Arka-
diusz Nawrot, Tomasz Polczyk, Michał 

Kadrowa rewolucja w Olimpii
Wójcik
libero: Jan Pogłodziński, Mateusz Sa-
werwain.

Sztab szkoleniowy Olimpii Sulęcin 
na sezon 2021/22 TAURON 1. Ligi 
Mężczyzn
trener: Łukasz Chajec

II trener/statystyk: Damian Sławiak
trenerka przygotowania motoryczne-
go/kierowniczka drużyny: Hanna Łu-
kowska
fizjoterapeuta: Miłosz Gniot

Żółto-Niebiescy swój pierwszy mecz 
rozegrają 22 września na wyjeździe. 
Rywalem będzie Exact Systems Nor-

wid Częstochowa. Kibiców z Sulęcina 
i okolic (i nie tylko!) zapraszamy na 
mecz domowy z Polski Cukier Avia 
Świdnik, który odbędzie się 25 wrze-
śnia o godzinie 17.00 hali sporto-
wej Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Sulęcinie. 

KN
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06.09-12.09-Apteka “Lub-Farm”, ul. Kościuszki 
13.09-19.09 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
20.09-26.09 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
27.09-3.10 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
4.10-10.10 - EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej 
11.10-17.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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:
mieszkanie L-ce Suszyce
mieszkanie ul. Żeromskiego
b.piekarnia Ośno L.
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II

dom Bielice
14 działek Bielice
działka Lubów
dom Muszkowo

domek 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 2-pok. Kościuszki
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, Sim-
son, Wsk, Wfm, Komar,Jawa, 

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

Tegoroczny 27. Wielki Finał 
- największe wydarzenie pro-
mujące siatkówkę wśród dzieci 
i młodzieży w Polsce, odbył się 
w Gliwicach, w dniach 25-28 
sierpnia. W mistrzostwach star-
towały 194 drużyny z całej Pol-
ski - razem około 1000 zawod-
ników w trzech kategoriach: 
dwójki, trójki i czwórki dziew-
cząt i chłopców. 

Nasza drużyna zgłoszona zo-

stała jako wspólny zespół Olim-
pia Sulęcin i UKS Trójka Sule-
chów. Nad przygotowaniem 
młodych siatkarzy czuwali tre-
nerzy Stanisław Szablewski i 
Mariusz Malinowski. 

Zespół w składzie: Dziadas 
Franciszek (STS Olimpia Su-
lęcin), Kacper Napierała (STS 
Olimpia Sulęcin), Eryk Mende-
ra (UKS Trójka Sulechów) oraz 
Dawid Błonka (UKS Trójka Sule-

chów), rozegrał 11 spotkań, z 
czego wygrał 6, a 5 przegrał po 
tie-breaku. 

Nasi ambitni siatkarze zajęli 
21 miejsce na 32 drużyny w ka-
tegorii trójki chłopców. 

Gratulujemy trenerom oraz 
zawodnikom! Pokonaliście tak 
długą drogę, by ostatecznie, w 
Wielkim Finale, zmierzyć się z 
najlepszymi. 

KN

Sprzedam samochód Re-
nault Megane 1.4 w bardzo 
dobrym sanie. Zarejestrow-
any i ubezpieczony. Tel. 694 

662 289 (Nowa Wieś)

Sprzedam piec grzewczy 
Buderus na olej opałowy i 
kominek kompletny. Cena 

do uzgodn. Tel. 697 767 180

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatków-
ce o Puchar KINDER Joy of moving za nami! 


