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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

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

więcej 
STR. 14

pizza tylko na dowóz!
niedz. - czw.  12.00 - 22.00

pt. - sob. 12.00 - 23.00

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

POD PATRONATEM PRZEKROJU

Rock and Beer 
Fest 2020 

UWAGA KONKURS!
Pierwsza osoba która z gazetą "w ręce" 

odnajdzie we wtorek 14.01.2020 r. dyrektora 
SOK Jacka Filipka na obiektach ośrodka kul-
tury w Sulęcinie i odpowie na pytanie, który 
raz w Sulęcinie odbędzie się Rock and Beer 

Fest otrzyma nagrodę: 
podwójną wejściówkę na festiwal!



  
2 nr 1(96)/2020 styczeń 2020

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: 511225133 Druk: Polskapresse 
Oddział w Poznaniu; Nakład: 7000 egz.; Dystrybucjax: PROGRESS

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy pobiła kolejny rekord. 
Przed północą 12.01.2020 ze-
brano już 115.362.894 zł. Ta 
deklarowana kwota jest wyż-
sza o 23 mln zł od tej sprzed 
roku (ponad 92 mln zł). Osta-
teczną kwotę zbiórki poznamy 
8 marca. Kiedyś uważałem, że 
może w latach 90’ idea WOŚP 
była potrzebna, jednak z cza-
sem, kiedy nasze państwo ra-
dziło sobie coraz lepiej, to ono 
powinno być odpowiedzial-
ne za właściwe zaopatrzenie 
służby zdrowia w nowocze-
sne sprzęty i urządzenia. Dziś 
cieszę się, że Jurek Owsiak z 
armią pomocników (ponad 
120 tys. wolontariuszy w tym 
roku) kontynuują swoje dzieło. 
Jesteśmy ludźmi i bez względu 
na zamożność naszego kraju 

powinniśmy pomagać innym. 
To nasza istota odróżniająca 
nas od zwierząt. Tym bardziej, 
że ile pieniędzy by nasz kraj 
od nas nie wyciągnął (podatki, 
ZUS), to i tak na służbę zdro-
wia będzie brakować. Oczy-
wiście można się zastanowić, 
czy obecnie dobry jest podział 
budżetowego tortu, ale to już 
temat na inny felieton. WOŚP 
natomiast niech gra do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 

W Sulęcinie powstała ko-
lejna inicjatywa budowy po-
mnika. Społeczny Komitet 
Upamiętnienia Pierwszych 
Mieszkańców Ziemi Sulęciń-
skiej z Leszkiem Siarką na cze-
le chce monument poświęcić 
właśnie pionierom zasiedlają-
cym Ziemię Sulęcińską po 1945 
r. Od wielu lat jestem zwolenni-
kiem budowy miejsca pamięci, 
które odciągnie nas od tablic 
obok SP nr 1 poświęconym 
m.in. Armii Radzieckiej. Obecna 
inicjatywa ma charakter bardzo 
uniwersalny (pomnik będzie 
poświęcony naszym dziadkom 
i pradziadkom) i z pewnością 
może znaleźć wielu zwolenni-
ków. Ucichło kompletnie o bu-
dowie pomnika poświęconego 
Żołnierzom Wyklętym. Z tego 

co wiem inicjatorzy jego po-
wstania poróżnili się i podzielili 
przynajmniej na dwie grupy. 
Co z pieniędzmi częściowo ze-
branymi na budowę? (suma 
była już całkiem okazała, bo 
sam premier Morawiecki wpła-
cił kilkadziesiąt tysięcy zł). W 
tym przypadku wyszła niestety 
na wierzch nasza kłótliwa pol-
ska natura. Wierzę, że z pomni-
kiem poświęconym pierwszym 
mieszkańcom Ziemi Sulęciń-
skiej będzie inaczej i gorąco 
zachęcam do wpłat na Komitet 
(więcej na str. 3).

Wiele osób pyta mnie o co 
chodzi z chorobą ASF (Afry-
kański Pomór Świń). Faktycznie 
na przełomie roku w naszym 
województwie stwierdzono 
przypadki martwych dzików 
zarażonych tym wirusem. Po 
pierwsze chciałbym podkre-
ślić, że choroba ta nie zagraża 
ludziom. Dotyka tylko dziki i 
świnie i niestety, nie ma na nią 
skutecznej szczepionki. Pro-
dukcja świń to jednak znacząca 
gałąź naszego rolnictwa. Jeżeli 
na fermie potwierdzi się przy-
padek chociaż jednej zdechłej 
sztuki z pozytywnym wyni-
kiem ASF, likwidowane jest 
całe stado (na niektórych far-

minął miesiąc

Najnowsze na sprzedaż:
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
dom ul. Łąkowa Torzym
mieszkanie Koryta
mieszkanie 2-pok. Torzym
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
sklep w centrum Sulęcina
działka Lubów
dworek Lubień
działka Lubień
4 działki Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (bud.) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
domy szeregowe Sulęcin
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce 
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
mieszkanie Dębowiec
działka w Miechowie
3 działki bud.  Lubniewice

Do wynajęcia:
hale, magazyny w Ośnie Lub.
boksy sprzedażne przy Kupieckiej 4

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

Zarządzanie Wspólnotami 
Mieszkaniowymi – jestem 
na miejscu, nie musisz 
szukać zarządcy w innych 
miastach. 

WOŚP idzie na rekord!
mach hoduje się nawet kilka-
dziesiąt tysięcy sztuk trzody), 
a to powoduje ogromne straty 
i w efekcie droższe mięso. A 
wieprzowina obok drobiu to 
najczęściej kupowane mięso 
w Polsce. Dlatego tak ważne 
jest wyeliminowanie ognisk 
wirusa i przestrzeganie zasad 
bioasekuracji (biologicznej 
ochrony ferm). Obecnie ob-
szar skażony obejmuje teren 
powiatów wschowskiego, 
nowosolskiego, zielonogór-
skiego, miasta Zielona Góra 
oraz powiatów żagańskiego, 
żarskiego, krośnieńskiego i 
świebodzińskiego. Łącznie do 
6.01.2020 r. znaleziono 101 
dzików z wynikiem pozytyw-
nym (ostatnie dwa w powie-
cie 3.01. w powiecie zielono-
górskim). Czy odstrzelenie 
wszystkich dzików to jedyny 
sposób na zatrzymanie cho-
roby? Uważam, że nie. Dzik nie 
wejdzie do chlewni, żeby zara-
zić świnie. To człowiek przeno-
si chorobę na swoich butach 
i odzieży. Czemu więc za całe 
zło winić dziki i wybijać je do 
nogi… Zgadzam się, że ich 
populację należy ograniczyć, 
ale nie w taki sposób jaki chce 
minister rolnictwa.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA
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Pod uwagę brane są trzy lokalizacje: 
skwer obok byłego kina Znicz, w po-
bliżu Domu Joannitów oraz w samym 
centrum miasta. Pomnik ma upamięt-
nić pionierów osiedlających się na zie-
mi sulęcińskiej po 1945 r. – Jesteśmy 
to winni ludziom, którzy budowali to 
miasto, dbali o nie, pracowali tutaj, 
zakładali rodziny i dali życie kolejnym 
pokoleniom – mówi inicjator powsta-
nia pomnika Leszek Siarka – chcemy, 
by ten pomnik był symbolem naszej 
„małej ojczyzny” i by łączył wszystkich 

W hołdzie Sulęcińskim Pionierom
Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na budowę pomnika upamiętniającego pierwszych mieszkańców miasta i gminy Sulęcin. Mo-
nument w formie kolumny z płaskorzeźbami po bokach i orłem na szczycie ma stanąć w okolicach centrum Sulęcina.

mieszkańców gminy – podkreśla. 
W związku z inicjatywą budowy po-
mnika ogłoszony został Konkurs Śla-
dami Pionierów Ziemi Sulęcińskiej. 
Celem konkursu jest zebranie wspo-
mnieć pierwszych osadników Ziemi 
Sulęcińskiej. W konkursie może wziąć 
udział każdy chętny bez względu na 
wiek. Forma pracy jest dowolna, np. 
drzewo genealogiczne, fotorelacja czy 
spisane wspomnienia. Termin składa-
nia prac konkursowych został wyzna-
czony na 20 maja 2020 r. Składać na-

leży je w bibliotece Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie. 
Szczegóły konkursu w regulaminie 
dostępnym na naszej stronie przekroj-
lokalny.pl. 
- Chciałbym, żeby po wybudowaniu 
pomnika prace złożone w konkursie 
znalazły się w opublikowanej z tej 
okazji książce. Byłoby to piękne uzu-
pełnienie – mówi L. Siarka.
Najważniejsze teraz jednak, to zebrać 
odpowiednie fundusze na budowę. 
Na tym w najbliższym czasie będą się 
skupiać członkowie i sympatycy Ko-
mitetu.
We współpracę ze Społecznym Ko-
mitetem Upamiętnienia Pierwszych 
Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej za-
angażowali się burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, starosta sulęciński 

 

 

 

 

 

 

 
Społeczny Komitet Upamiętnienia Pierwszych Mieszkańców  
zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie budowy  
Pomnika Pierwszych Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej. 
 

Pomnik będzie łączył oraz integrował mieszkańców,  
bowiem upamiętnia konkretnych ludzi – naszych ojców i dziadków,  

będzie jednocześnie symbolem naszej „małej ojczyzny” dla młodych pokoleń.  
 

Osoby, które chciałyby włączyć się w jego budowę  
i wesprzeć tę inicjatywę proszone są  

o dokonanie przelewu na konto  
Społecznego Komitetu Upamiętnienia  

Pierwszych Mieszkańców:  
SGB Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie:  

 

85 8369 0008 7109 7042 2000 0010  
             

           Z dopiskiem: Budowa Pomnika Pierwszych      
                    Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej.     

        

 

Za życzliwość i hojność  
serdecznie dziękujemy! 

 

 
 

                

Tomasz Jaskuła, sulęcińscy harcerze, 
Związek Kombatantów i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło w Sulęcinie, 
Związek Inwalidów Wojennych i Woj-
skowych Koło w Sulęcinie oraz Sulę-
cińska Rada Seniorów.
Osoby, które chciałyby włączyć się w 
budowę pomnika i wesprzeć tę inicja-
tywę proszone są o dokonanie przele-
wu na konto Społecznego Komitetu 
Upamiętnienia Pierwszych Mieszkań-
ców: SGB Bank Spółdzielczy Ośno 
Lubuskie: 85 8369 0008 7109 7042 
2000 0010 z dopiskiem: Budowa 
Pomnika Pierwszych Mieszkańców 
Ziemi Sulęcińskiej.

Adam Piotrowski

Ze szczerego serca składam podziękowanie Panu burmistrzowi Dariuszowi 
Ejchartowi, Radzie Miejskiej w Sulęcinie, Małgorzacie Tracz oraz koleżankom i 
kolegom: Daromile Tracz, Marii Czak, Annie Morawiec, Ryszardowi Ryczaj, Ry-
szardowi Galant, Marii Celler, Państwu Dąbrowskim, Edkowi Zwierzchowskiemu 
oraz dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie za ogromną pomoc, zro-
zumienie, życzliwość i wsparcie w okresie 4-letniego niewyobrażalnie trudnego 
dla mnie zmagania się z chorobami, cierpienia, załamania.

Życzę Wam drodzy przyjaciele szczęśliwego Nowego Roku 2020.
Wilhelmina Jusianiec

PODZIĘKOWANIE
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KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

 ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą 
- transport do i z miejsca pracy

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy

Mieszkańcy powitali Nowy Rok

Śniadanie daje moc…

Aż do 1000 zł kary może-
my zapłacić od 1 stycznia za 
nieterminowe przerejestro-
wanie samochodu. To efekt 
zmian w ustawie Prawo o 
ruchu drogowym. Kary będą 
nakładane na posiadaczy aut 
sprowadzonych z zagranicy 
lub zakupionych w Polsce 
po 31 grudnia 2019, których 
właściciele nie zawiadomili o 
tym fakcie starosty w ciągu 
30 dni od nabycia lub zbycia 

Z okazji nowego 2020 
roku, 1 stycznia burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak i dyrektor Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury Ja-
cek Filipek, spotkali się w 
sulęcińskim rynku z miesz-
kańcami miasta.

W trakcie uroczystości 
burmistrz Sulęcina i dyrek-
tor SOK złożyli mieszkań-
com noworoczne życzenia, 
a solistki Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kul-
tury pod kierownictwem 
artystycznym Waldemara 
Handzlewicza wystąpiły w 
koncercie noworocznym.

Tradycyjnie odbył się po-
kaz sztucznych ogni, któ-
ry przy lampce szampana 
zobaczyli zebrani w rynku 
mieszkańcy.

Tekst i foto. Maciek Barden 

Będą kary za 
nieprzerejestrowanie

auta.
Jak jednak podkreśla Mini-

sterstwo Infrastruktury prze-
pisy nie będą miały zastoso-
wania do czynności sprzed 
ich wejścia w życie. Zatem kar 
nie muszą się obawiać osoby, 
które zakupiły lub zbyły auto 
przed 31.12.2019 r. i nie doko-
nały stosownych zmian w Wy-
dziale Komunikacji swojego 
Starostwa.

SAM 

ZMIANY W PRZEPISACH
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Ratują kościół w Brzeźnie
Byli i obecni parafianie z parafii w 

Długoszynie na czele z księdzem pro-
boszczem podjęli działania, by urato-
wać kościół filialny pw. Św. Antoniego 
w Brzeźnie. – W najgorszym stanie jest 
wieża kościoła. Jej drewniana kon-
strukcja została poważnie nadgryzio-
na przez ząb czasu. W efekcie wieża 
wyraźnie odchyliła się od pio-
nu a dach przeciekał – mówi 
Marek Maszoński zaangażo-
wany w ratowanie kościoła.

W 2019 roku wykonano re-
mont konstrukcji i pokrycia 
połowy hełmu wieży kościo-
ła. Ogólny koszt wykonanego 
remontu wyniósł 121.044,63 
zł. Zadanie zrealizowano  przy 
pomocy finansowej:

- Gminy Sulęcin w wysokości  
50.000,00 zł;

- Województwa Lubuskiego 
w wysokości  35.000,00 zł;

- wpłat mieszkańców wsi 
Brzeźno i Rychlik  w wysokości  
36.044,63 zł.

W celu zakończenia remon-
tu całej wieży kościoła (zgod-
nie z opracowaną dokumen-
tacją   zatwierdzoną przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków) niezbędne są jeszcze środki w 
wysokości 320 tys. złotych. O pozyska-
nie tej kwoty z różnych źródeł zabiega 
proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Długoszynie. 

Red.

Każdy z nas ma marzenia, a więc 
nadzieje. Nie inaczej jest w polityce. 
Jeśli chodzi o wybory prezydenc-
kie, nic nie jest pewne. W sonda-
żach (nie bardzo wiadomo na kim 
i gdzie prowadzonych) prowadzi 
obecny, ale wynik wyborów parla-
mentarnych i do Sejmu i do Senatu 
pokazuje, że jego wygrana nie jest 
przesądzona. Tyle krytyki i inwek-
tyw jakie obecny prezydent zbiera 
za swą nieudolność, krzyki w czasie 
przemówień i łamania konstytucji 
oraz ślepe posłuszeństwo wiadomej 
opcji politycznej w środkach maso-
wego przekazu już nie przeraża, to 
normalka. W wyborach sejmowych 
obóz PiS dostał prawie milion gło-
sów mniej niż antypisowskie partie 
opozycyjne. Więc niech nie kłamią, 
że wybrała ich większość. To system 
proporcjonalny dał im dobry prze-
licznik głosów na mandaty posel-
skie. Przy systemie większościowym 
byłoby inaczej. Tego jednak nie da 
rady zmienić, bowiem zapisane jest 
to w Konstytucji RP.
Więc rządzący robią co i jak chcą. 
Kiedyś za zegarek nie wpisany w PIT 
rząd został obalony. Teraz afera goni 

aferę i cisza. Farma trolli w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Co się dzieje 
z bohaterami afery? Wiceminister 
niczym kozioł ofiarny sam złożył dy-
misję. Niektórzy są na zdrowotnych 
urlopach. Podległa Zeru prokuratu-
ra działa bez widocznych skutków. 
Kolejne „dociskanie” nocą, kolanem, 
ustaw. Afery w SKOK-ach, Banaś, itp., 
itd. Jest nadzieja w Senacie RP, ale 
obrzydliwe zachowanie się wobec 
jego Marszałka świadczy o zwykłym 
chamstwie. Tak też można nazwać 
zachowanie się posłów PiS, którzy w 
chwili rozpoczęcia się debaty doty-
czącej zamykanych szpitali demon-
stracyjnie wszyscy wyszli. Przegra-
na Dudy w maju oznaczać będzie 
koniec Pisacjum, co jest marzeniem 
wielu rozsądnych Polaków.

Początek roku nadziei

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl
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(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.

Musimy skuteczniej segregować odpady
Przekrój Lokalny: Wiemy, 
że od jakiegoś czasu w Pol-
sce obowiązują zmienione 
przepisy dotyczące odbioru 
i segregacji odpadów. Jakie 
zmiany wprowadził rząd i jak 
to wpłynęło na pracę Zakładu 
Usług Komunalnych?
Dariusz Kiepura: Ustawa o od-
padach i ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku były w 
ostatnich latach wielokrotnie 
nowelizowane. Najważniej-
sze zmiany jakie niedawno 
weszły w życie to m.in. obo-
wiązek właścicieli nierucho-
mości do zbierania odpadów 
w sposób selektywny oraz 
szereg obostrzeń związanych 
z przewozem i składowaniem 

odpadów, np. wprowadzenie 
systemu BDO (Baza Danych 
Odpadowych), który nakłada 
na firmy transportujące obo-
wiązek rejestracji każdego wy-
jazdu z odpadami. Zmiany te 
powodują drastyczny wzrost 
kosztów odbioru odpadów. 
Zmuszeni jesteśmy do zatrud-
nienia nowych pracowników, 

którzy będą obsługiwać sys-
tem BDO. 
PL: Co w takim razie przynio-
sły ze sobą nowe przepisy dla 
przysłowiowego Kowalskie-
go, mieszkańca budynku wie-
lorodzinnego oraz Nowaka, 
mieszkańca domku jednoro-
dzinnego?
DK: Na pewno wzrost cen 
usług wywozu odpadów. W 
budynkach wielorodzinnych 
będzie zaostrzona kontro-
la odpadów pod względem 
segregacji. Jeżeli będzie pro-
wadzona nieprawidłowo, 
nakładane będą karne opła-
ty prawdopodobnie w wy-
sokości czterokrotnej opłaty 
miesięcznej. Karencje będzie 
trwała przez pół roku.
Natomiast spodziewamy się, 
że dopasowanie regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku do nowej ustawy dopro-
wadzi do tego, że mieszkańcy 
domów jednorodzinnych po-
siadający kompostownik przy-
domowy będą mieli obniżoną 
opłatę.
PL: Czasami docierają do 

naszej redakcji informacje o 
przepełnionych kontenerach 
na odpady na dzień lub na-
wet dwa dni przed planowa-
nym ich odbiorem. Dotyczy 
to w zasadzie tylko dużych 
skupisk budynków wieloro-
dzinnych na osiedlach. Co 
może być powodem takiej 
sytuacji?
DK: Być może zbyt mała ilość 
pojemników... O ilości oraz 
pojemności pojemników de-
cyduje Gmina w oparciu o 
zdeklarowaną liczbę osób w 
gospodarstwie domowym 
lub w przypadku spółdzielni/
wspólnot mieszkaniowych w 
uzgodnieniu z ich zarządcami. 
Czasami śmietniki przepełnio-
ne są też z innych powodów. 
Często odpady podrzucają 
firmy, które muszą płacić za 
każdy odebrany kontener, 
czasami z powodu zbyt małej 
częstotliwości odbioru odpa-
dów lub wzmożonej produk-
cji śmieci w przypadku okre-
sów świątecznych. Apelujemy 
również do mieszkańców, by 
zgniatali plastikowe butelki i 
metalowe puszki oraz składali 
kartony.
PL: Wiemy, że gminie Sulę-
cin powstanie jeszcze jeden 
punkt selektywnego zbioru 
odpadów. Co to oznacza dla 
mieszkańców? Kiedy rusza 
nowy PSZOK?
DK: Tak, planowana jest budo-
wa Punktu Selektywnej Zbiór-

ROZMOWA PRZEKROJU

Z Dariuszem Kiepurą, prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Sulęcinie rozmawia Adam Piotrowski

ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Stworzonych będzie 
też kilka nowych gniazd (mini 
PSZOK) do segregacji odpa-
dów na terenie miasta. Miesz-
kańcy będą mogli własnym 
transportem bez poniesienia 
dodatkowych kosztów,  za-
wieźć odpady posegregowa-
ne takie jak: papier, metale, 
tworzywa sztuczne/plastik, 
odpady zielone, odpady wiel-
kogabarytowe, zużyte opony, 
odpady budowlane, zużyty 
sprzęt elektryczny, tekstylia, 
zużyte akumulatory i wiele in-
nych.
Kiedy powstanie PSZOK kon-
kretnie nie mamy takiej in-
formacji, jest to inwestycja 
gminna. Na pewno jest ogło-
szony przetarg. Mamy nadzie-
ję , że prace rozpoczną się w 
tym roku.
PL: Zakład Usług Komunal-
nych od wielu lat prowadzi 
również usługi pogrzebo-
we. Zajmujecie się nie tylko 
sprawami formalnymi zwią-
zanymi z pochówkiem, ale w 
tych trudnych dla każdego 
chwilach, jaką jest śmierć 
bliskiej osoby, służycie rów-
nież wsparciem mentalnym. 
Dzięki pełnemu zaangażo-
waniu pracowników ZUSK, 
żadna konkurencyjna firma 
nie mogła dłużej utrzymać 
się na sulęcińskim rynku. 
Mamy jednak informację, że 
w Sulęcinie ma się pojawić 
inna firma z branży. Zbul-
wersowani mieszkańcy ulicy 
Kościuszki w Sulęcinie mó-
wią nam o lokalizacji na rogu 
ulic Kościuszki i Piastowskiej, 
gdzie ma się znaleźć również 
chłodnia na ciała. Co pan są-
dzi o lokalizacji w centrum 
miasta?
DK: Przede wszystkim chcemy 
zdementować pogłoski, że to 
nasza firma zmienia lokaliza-
cję. Jeżeli będzie tam znajdo-
wać się same biuro obsługi 
klienta to myślę, że nie ma 
problemu. Natomiast jeżeli 
ma powstać tam chłodnia na 
ciała to myślę, że lokalizacja 
jest co najmniej nieodpowied-
nia. Co na to służby sanitarne?
PL: Dziękuję za rozmowę.
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Bożonarodzeniowe spotkanie w Grochowie
W Świetlicy Środowiskowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Grochowie, 20 grudnia odbyło 
się spotkanie wigilijne miesz-
kańców sołectwa. Atmosferę 
zbliżających się świąt wzbu-
dzała szopka bożonarodzenio-
wa wykonana na placu przed 
świetlicą przez członków Rady 
Sołeckiej, sołtysa Grocho-
wa Marka Szredera i Elżbietę 
Nestorowicz. Odświętnie ude-
korowana sala przez dzieci 
uczęszczające do świetlicy 
oraz choinka wprowadziły ze-
branych w świąteczny nastrój.

W trakcie uroczystego wie-
czoru w kolędach i jasełce 
przygotowanych przez wy-
chowawcę świetlicy Jolantę 
Tymczyn, wystąpiły: Laura 
Iwaniak, Milena Mania, Zosia 
Owczarczyk, Gracjan Misie-
wicz, Zuzia Szreder, Lena Mi-
siewicz, Ksawier Pupka, Nikola 
Pupka, Julek Owczarczyk, Woj-
tek Wojtaś, Hania Wadas, Pa-
trycja Wadas, Natalia Tymczyn 
i Szymon Szreder.

Wigilijne potrawy zostały 
wykonane przez przedstawi-
cieli rady sołeckiej i ich rodziny 
oraz Elżbietę Nestorowicz. W 
wieczorze wigilijnym pojawił 
się również Święty Mikołaj, 
który uszczęśliwił dzieci pacz-
kami i prezentami.

W spotkaniu z mieszkańca-
mi uczestniczyli również: bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak, radna Rady Powia-

tu Bożena Dudasz i dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Sulęcina Andrzej Żelechow-

ski, którzy przesłali zebranym 
świąteczne życzenia.

Tekst i foto. Maciek Barden

O nowo otwartej Pizzerii 
Taranto rozmawiamy z 
szefem kuchni Rafałem 
Karg

Przekrój Lokalny: Na czym 
polega sekret dobrej pizzy?
Szef kuchni: Sekretem dobrej 
pizzy jest przede wszystkim 
ciasto i sery. Ciasto to receptu-
ra, dobra mąka i sprawne ręce. 
Prawidłowo przygotowane jest 
sprężyste i cienkie. W naszej 
pizzerii mamy to opanowane 
do perfekcji. Oprócz ciasta, 
pizza to różne składniki, które 
zawsze powinny być świeże i z 
najwyższej półki.
PL: Gdzie mieści się Taranto?
Szef kuchni: Pizzeria Taranto 
znajduje się w Ostrowie 69b, 
gdzie można odebrać pizzę 
wcześniej zamówioną.   Pizzę z 
Taranto dowozimy do naszych 

Nie ma to tamto, jak pizza, to tylko z TARANTO!
klientów i jesteśmy w tym bar-
dzo dobrzy. Mamy w okolicy 
najkrótszy czas dowozu.
PL: Jak i kiedy można w takim 
razie zamówić waszą pizzę?
Szef kuchni: Pizzę można za-
mówić telefonicznie pod nu-
merem 512  045  292. Dzwonić 
można od niedzieli do czwart-
ku w godzinach 12.00 – 22.00 
oraz od piątku do soboty w go-
dzinach 12.00 do 23.00. 
PL: Gdzie można znaleźć 
menu pizzerii?
Szef kuchni: Pracujemy obec-
nie na kolejną ulotką, która 
wkrótce trafi do wszystkich 
gospodarstw domowych na 
terenie gminy, ale znaleźć nas 
można również na naszym pro-
filu facebookowym, na którym 
prowadzimy też różne promo-
cje i konkursy oraz informuje-
my o nowościach.

PL: A co z nowości planujecie 
w najbliższym czasie?
Szef kuchni: Wkrótce chcemy 
poszerzyć naszą ofertę o sałatki 
i burgery. Czekamy też na su-
gestie naszych klientów, którzy 
już w tej chwili są barometrem 
naszego dalszego rozwoju.
PL: Czym wyróżnia się Pizze-
ria Taranto?
Szef kuchni: Jak już wspo-
mniałem wcześniej, stawiamy 
na dobre ciasto i sprawdzone 
najwyższej jakości produkty. 
Warto jednak dodać, że wy-
piekamy też pizze, na których 
można znaleźć takie składniki 
jak borowiki, jajko sadzone czy 
owoce morza. Od początku na-
szej działalności te pizze cieszą 
się ogromną popularnością.
PL: Dziękuję za rozmowę.
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Panie starosto 23 listopada minął 
rok pana pracy na rzecz powiatu su-
lęcińskiego, jak pan go ocenia?
Przede wszystkim mam nadzieję, że 
nie subiektywnie (śmiech). Praca w 
starostwie to całkiem nowe doświad-
czenie samorządowe. Inny zakres 
obowiązków niż w gminie, inne wy-
zwania, szerszy spektrum działalności 
niż w gminie.
Przechodząc do pytania. Chciałem 
przede wszystkim podziękować 
wszystkim radnym powiatowym. Jak 
się okazuje, można się różnić, a z dru-
giej strony pracować bardzo meryto-
rycznie. Czy to absolutorium, czy ra-
port o stanie powiatu za rok 2018, czy 
w końcu budżet na rok 2020. To stra-
tegiczne momenty, w których bardzo 
często tzw. opozycja staje okoniem i 
głosuje na „nie”, bo „nie”. U nas wszyst-
kie te dokumenty, zostały przegłoso-
wane niemalże jednogłośnie. Słowa 
podziękowania kieruję również pod 
adresem całego zarządu i wszystkich 
pracowników starostwa i jednostek 
organizacyjnych.
Rozumiem, że współpraca z radnymi 
układa się dobrze, ale przecież nas 
mieszkańców interesują również in-
westycje. Były takie w roku 2019?
Mając mocno ograniczony budżet 
zrobiliśmy wszystko, co zamierzaliśmy 
zrobić. Zostając starostą wspomnia-
łem o kilku sprawach priorytetowych. 
Mam na myśli Dom Pomocy Społecz-
nej w Tursku, rozwój szkolnictwa po-
nadpodstawowego oraz szeroko ro-
zumianą ochronę zdrowia. 
Po zawirowaniach personalnych w 
DPS sytuacja wygląda na stabilną i 
perspektywiczną. Co ważne, w roku 
2019 dzięki wsparciu pani Minister 
Rafalskiej i pana Wojewody Dajczaka, 
otrzymaliśmy środki na remont da-
chów na tzw. łączniku oraz na dopo-
sażenie m.in. w specjalistyczne łóżka 
dla naszych podopiecznych. Łącznie 
zainwestowaliśmy ponad 0,5 mln zł, 
co jest najwyższą kwotą w poprzed-
nich latach. Dbaliśmy i dbać będziemy 
również o personel, który wykonuje 
niesamowitą, ciężką i odpowiedzialną 
pracę na rzecz osób starszych i scho-
rowanych.
ZSLiZ od 2019 r. wzbogacił się w nowy 
obiekt warsztatowy, tym razem umoż-
liwiający naukę w kierunku budow-
lanym. Na ten cel poprzedni zarząd 
pozyskał dofinasowanie, a obecny 
przeprowadził inwestycję, która kosz-
towała ponad 1 mln zł. Jestem prze-

Wierzę, że rok 2020 nie będzie gorszy niż poprzedni
O zrealizowanych i planowych inwestycjach Powiatu Sulęcińskiego, różnicach w sprawowaniu urzędu burmistrza i starosty, oraz 
o trudnej sytuacji finansowej Lubniewic ze starostą sulęcińskim Tomaszem Jaskułą rozmawia Adam Piotrowski

konany, że to jest bardzo interesująca 
oferta skierowana do młodzieży, któ-
ra chce mieć w ręce solidny i dobrze 
płatny fach. 
W I LO nastąpiła zmiana dyrektora, 
a co za tym idzie, zdecydowanie po-
prawiła się atmosfera wokół samej 
szkoły. Zeszłoroczny nabór pokazał, 
że I LO ma ponownie szansę stać się 
miejscem chętnie wybieranym przez 
naszą młodzież. 
Zrealizowaliśmy również bardzo waż-
ną proekologiczną inwestycję, zamie-
niając piec na węgiel na piec gazowy. 
Ta zmiana kosztowała ponad 200 tys. 
zł, a dzięki niej w szkole jest ciepło, ale 
co ważniejsze nie zanieczyszczamy 
powietrza nad Sulęcinem. Jako cieka-
wostkę podam, że ilość pyłu węglo-
wego, który trafiał w powietrze odpo-
wiadała ilości pyłu „produkowanego” 
przez 20 domków jednorodzinnych. 
Pozostaje tylko zaprosić w progi na-
szych placówek!
Wsparliśmy również działalność na-
szego powiatowego szpitala, który w 

porównaniu z ościennymi jednostka-
mi wypada bardzo dobrze.
Panie starosto, a drogi? Co z drogą 
Sulęcin – Żubrów?
Hmmmmm. To największe wyzwanie 
przynajmniej z dwóch względów. Po 
pierwsze z finansowego. Mamy bar-
dzo mocno ograniczone możliwości 
finansowe. W roku 2019 na wszyst-
kie wydatki związane z infrastrukturą 
drogową przeznaczyliśmy niewiele 
ponad 500 tys. zł. To kropla w morzu 
potrzeb. Na rok 2020 radni przyjęli 
budżet, który zwiększa tę pozycję o 
100%, jednak to nadal jest drastycznie 
niewielka kwota. 
Staramy się sięgać po pieniądze ze-
wnętrzne, w tym przypadku jedynie 
dostępne były środki z tzw. Funduszu 
Dróg Samorządowych. Złożyliśmy 
dwa projekty, na oba otrzymaliśmy 
dofinansowanie, jednak jedynie na 
50% wartości inwestycji. Jedno zada-
nie jest w trakcie realizacji – ul. Spa-
cerowa w Lubniewicach. Całkowity 
koszt to ok. 1 mln zł, z czego 0,5 mln 

zł. otrzymaliśmy od wojewody, ok. 250 
tys. zł. przekazała gmina Lubniewice i 
ok. 250 tys. zł. powiat sulęciński. 
Z drugiego zadania (droga na Żub-
rów) musieliśmy zrezygnować, gdyż 
ani powiatu, ani gminy Sulęcin nie 
stać było na wkład własny w wyso-
kości ok. 3 mln zł. Niestety, ogromna 
szkoda.
A jakie plany na rok 2020? Czy szyku-
jecie jakieś inwestycje?
Przede wszystkim dokończymy drogę 
w Lubniewicach. Na biurku pana pre-
miera „wylądowały” dwa nasze wnio-
ski na drogę w Słońsku i w Drzewcach 
(gmina Torzym). Mam nadzieję, że oba 
zostaną pozytywnie zaopiniowane i 
będziemy mogli wspólnie z gminami 
i nadleśnictwem Torzym zrealizować 
kolejne ważne dla mieszkańców inwe-
stycje. 
Ponadto ponad 0,5 mln zł. przezna-
czyliśmy na wsparcie bardzo dużego 
projektu informatycznego w naszm 
szpitalu, modernizację windy i oddzia-
łu wewnętrznego. 
Część środków przeznaczyliśmy na in-
westycje w naszych jednostkach orga-
nizacyjnych.
Budżet inwestycyjny powiatu mimo, 
że jest ograniczony, uwzględnia i za-
bezpiecza potrzeby naszych jedno-
stek. 
Panie starosto, lepiej być starostą, 
czy burmistrzem? 
Zależy o co pan redaktor pyta, co zna-
czy lepiej? Jedna i  druga funkcja są 
bardzo odpowiedzialne i angażujące. 
W obu przypadkach pracuje się na 
rzecz naszych mieszkańców. Nato-
miast różnic jest sporo. 
Główna polega na konstrukcji bu-
dżetu. 97% środków w starostwie to 
środki w formie subwencji i dotacji, a 
tylko 3% to środki wypracowywane 
samemu. W gminach te proporcje są 
niemalże odwrotne.
Warto podkreślić, że w gminie to bur-
mistrz ma bezpośredni wpływ na po-
zyskiwane dochody.
Brak możliwości kreowania dochodów 
własnych w powiecie bardzo mocno 
ogranicza zdolności inwestycyjne. Z 
drugiej strony jest to największe wy-
zwanie stojące przed zarządem.
Decyzyjność w gminie jest jednooso-
bowa, w starostwie każdą decyzje po-
dejmuje kolegialnie zarząd, któremu 
przewodniczy starosta. 
Odpowiadając w końcu na pana pyta-

ROZMOWA PRZEKROJU
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nie, bycie starostą to nadal praca w sa-
morządzie, jednak na innym szczeblu 
kompetencji i z innymi wyzwaniami.
Jeśli jesteśmy już przy burmistrzu. 
Powszechnie się mówi, że Lubniewi-
ce czeka program naprawczy. Może 
się Pan do tego odnieść, jak i do ta-
beli z kredytami, która pojawiała się 
w lubniewickiej gazecie?
To, że Lubniewice mają program na-
prawczy to splot niesprzyjających 
zmian systemowych (podwyżka pen-
sji minimalnej, wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli, zmniejszone dochody z 
PIT, zmiana wzoru indywidualnej spła-
ty zadłużenia gminy) oraz konsekwen-
cja polityki finansowej gminy prowa-
dzonej w roku 2019 (na te wszystkie 
zmiany należało reagować z odpo-
wiednim wyprzedzeniem m.in. przez 
weryfikacje dochodów i wydatków).
Osobiście jestem przekonany, że moje 
decyzje i działania nie doprowadziły-
by do takiej sytuacji.
Burmistrz i radni mają na bieżąco in-
formację o poziomie wygenerowa-
nych dochodów i wydatków, a nie 
dopiero po dziewięciu miesiącach re-
alizacji budżetu.
Co do tabeli z kredytami. Przypomnę 
tylko, jaką sytuację zastałem. Przy bu-
dżecie ok 10 mln zadłużenie w kre-
dytach bankowych sięgało ok 50%. 
W zobowiązaniach niekredytowych 
dodatkowe ok 20%, więc zgodnie z 
przepisami ustawy finansów na rok 
2010 w gminie powinien wprowadzo-
ny być program naprawczy lub komi-
sarz. Dzięki negocjacjom z firmami i 
instytucjami, którym gmina była dłuż-
na pieniądze oraz kredytowi konsoli-
dacyjnemu uniknęliśmy tak drastycz-
nych rozwiązań.
Informacja w tabeli z gazety lubnie-
wickiej jest więc niestety manipulacją 
(żywię nadzieję, że niecelową), choćby 
dlatego, że w 2012 r. gmina konsolido-
wała (łączyła) kredyty z kadencji 2006-
2010 (chodzi o ponad 3 mln zł), a nie 
zaciągała nowy, więc przypisywanie 
tego zadłużenia radnym i burmistrzo-
wi kadencji 2010-2014 jest delikatnie 
mówiąc nieeleganckie. 
O wszystkich pozostałych kredytach 
informowałem mieszkańców suk-
cesywnie za pomocą gazety „Z ży-
cia gminy Lubniewice”. Również tam 
wskazywałem na co przeznaczamy 
środki. Za każdym razem i przy każdej 
okazji mówiłem również, że nie stać 
nas na to, żeby realizować inwestycje 
w oparciu tylko o budżet własny, gdyż 
każdy unijny, czy krajowy projekt po-
trzebuje środków pieniężnych na tzw. 
wkład własny. 
Mieliśmy wybory dwa: być jak jedna 
z ościennych gmin i nie robić nic, a 
może jeszcze gorzej, czekać aż skoń-
czą się środki zewnętrzne, a prace bu-
dowlane podrożeją o 100-150%, albo 
niestety korzystać z kredytów i zre-

alizować te inwestycje, które są nie-
zbędne do funkcjonowania lokalnej 
społeczności. 
Dziwią mnie więc sformułowania, że 
ktoś o czymś nie wiedział. Nie ma ta-
kiej prawnej, ani formalnej możliwo-
ści. 
Pamięta Pan, które z inwestycji dzię-
ki kredytom powstały?
Oczywiści! Infrastruktura, bez której 
nie wyobrażam sobie funkcjonowania 
gminy Lubniewice. Wyremontowali-
śmy obiekt pod rehabilitację i denty-
stę, wyremontowaliśmy posterunek 
policji i woprówkę, wyremontowali-
śmy mieszkania socjalne, dołożyliśmy 
pieniądze do zakupu samochodu i dla 
policji, i dla WOPR, i dla naszej ochot-
niczej straży pożarnej. W końcu zmo-
dernizowaliśmy boisko trawiaste i co 
ważne zbudowaliśmy przy szkole tzw. 
orlik, bez którego trudno mówić o nor-
malnych lekcjach WF-u i aktywnym 
spędzaniu czasu przez nasze dzieci. 
Wykonane zostały również 3 remonty 
dróg: Ul. Skwierzyńska (ze wsparciem 
od wojewody), ul. Hubalczyków i dro-
ga w Jarnatowie (obie nie miały szans 
uzyskać dofinansowania). 
Gdybyśmy zostali przy tych inwesty-
cjach, dzisiaj poziom zadłużenia byłby 
ok 30% i wynosiłby ok 5 mln zł. 
Niestety jako burmistrz stanąłem 
przed największym i najtrudniejszym 
wyzwaniem finansowym w historii 
gminy – budowie oczyszczalni. Sko-
rzystaliśmy z dofinansowania ze-
wnętrznego na poziomie ponad 60%, 
ale niestety wkład własny musieliśmy 
skredytować. Mówimy o inwestycji za 
ponad 8 mln zł, największej w historii, 
inwestycji, na którą nigdy z własnych 
środków nie byłoby nas stać. Na sesji, 
na której rada podejmowała decyzję 
o zaciągnięciu kredytu powiedziałem, 
że jestem w 100% pewien, że bez re-
alizacji tej inwestycji czeka nas eks-
plozja tykającej bomby ekologicznej. 
Każdy normalny i świadomy burmistrz 
wraz z radnymi podjęliby identycz-
ną decyzję. To była walka o zdrowie i 
życie naszych rodzin. W samorządzie 
trzeba być odważnym i podejmować 
często bardzo trudne decyzje. 
Zaciągnięty na 5,5 mln zł. kredyt roz-
wiązał nam dwa absolutnie najważ-
niejsze problemy. Zaadoptowaliśmy 
przedszkole po obiekcie gimnazjum. 
Remont starego byłby kompletnie nie 
do zrealizowania ze względu na finan-
se (grubo ponad 2 mln zł.). 
I oczywiście oczyszczalnie. Proszę 
sobie wyobrazić sytuację, że przy-
słowiowy Kowalski zaciąga kredyt, 
żeby kupić luksusowe auto, o takie 
za 300 tys. zł. A druga sytuacja, ten 
sam Kowalski zaciąga kredyt na 300 
tys. zł. po to, żeby ratować swoje 
dziecko chore na nowotwór. Która z 
tych decyzji jest bardziej odpowie-
dzialna? Zakup auta czy ratowanie 
dziecka?  

Nasza stara oczyszczalnia to był no-
wotwór finansowy i ekologiczny. Za-
płaciliśmy jako mieszkańcy kary. Każ-
dy z nas, zapłacił w wodzie i ściekach 
ok 1300 zł. dodatkowo na pokrycie 
kar. Co mieliśmy zrobić? Pozwolić, 
żeby ten rak zjadał nas stopniowo? 
W końcu i tak gmina musiałaby zro-
bić inwestycję. Jak pokazuje przykład 
jednej z gmin powiatu (wniosek o do-
finansowanie został złożony ok. 1 rok 
po nas) koszt inwestycji wzrósł o 60%. 
Przetargi anulowano, bo gmina nie 
miała wystarczającej ilości środków 
finansowych. Oby tylko 3 przetarg nie 
podniósł ceny o 80% czy 100%, a mó-
wimy tu o milionach, a nie tysiącach 
złotych. 
Patrząc z perspektywy rada na mój 
wniosek podjęła bardzo odważną i 
mądrą decyzję.
Panie starosto, co się w takim razie 
stało, że było dobrze, a jest źle?
Komentując jednym zdaniem lub-
niewicką sytuację odnoszę wrażenie, 
że brak obiektywnej oceny działań 
burmistrza i rady w latach 2010-2018 
przekłada się na niemerytoryczne i 
subiektywne komentarze pojawiające 
się w przestrzeni publicznej, obarcza-
jące za obecną sytuację gminy tylko 
poprzednią ekipę. 
Ponadto wykonanie budżetu za rok 

2018 i projekt budżetu 2019 przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową ocenio-
ne zostały pozytywnie.
Z gminą Lubniewice jestem związany 
emocjonalnie i od samego początku 
nowej kadencji oferowałem swoją 
pomoc, którą nadal oferuję. Nie ode 
mnie jednak zależy to, czy moje do-
świadczenie i kompetencje, a przede 
wszystkim wiedza historyczna i szcze-
gółowa wielu zawiłych gminnych 
spraw, zostaną wykorzystane.
Nigdy nie pozostawię gminy, w której 
mieszkam, na której rzecz przez 8 lat 
pracowałem.  Obecna władza może na 
mnie liczyć, tak jak przy wspomnianej 
inwestycji drogowej (ul. Spacerowa), 
przez wiele lat wyczekiwanej przez 
mieszkańców.
Kończąc naszą rozmowę, jaki będzie 
rok 2020? 
Wierzę, że nie gorszy jak 2019! Korzy-
stając z okazji życzę Państwu przede 
wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności w życiu prywatnym i zawodo-
wym. Kolegom samorządowcom ży-
czę siły do pokonywania codziennych 
trudnych wyzwań licząc jednocześnie 
na bardzo dobrą współpracę pomię-
dzy nami. 
Dziękuję bardzo za rozmowę!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista
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W sulęcińskiej firmie pro-
dukującej meble do sypialni 
pracuje wielu mieszkańców 
nie tylko z naszego miasta 
i okolic. Wielu dojeżdża co-
dziennie z dalszych miejsco-
wości. Wielu jest związanych 
z zakładem od czasów istnie-
nia firmy w Skwierzynie. Pra-
cują w różnych działach, ale 
są swoistą zakładową rodziną. 
Tu podnoszą kwalifikacje, po-
znali najnowsze technologie i 
rozwijają się wraz z firmą, któ-
ra ma do zaoferowania róż-
ne stanowiska pracy, dopa-
sowane do indywidualnych 
predyspozycji i umiejętności 
pracowników. Wśród zatrud-
nionych są osoby z różnym 
podejściem i różnie traktujące 
pracę. Pracę, która daje godzi-
we zarobki. Wewnętrzna kon-
trola zawsze wychwyci błędy 
i stopień realizacji założonej 
normy. Ci, którzy mają zdol-
ności manualne, umiejętności 
pracy w zespole i są zaanga-
żowani w pracę, zawsze dają 
sobie radę.

Jerzy Sawko, tapicer. 
Mieszkaniec Torzymia, żonaty 
od 20 lat, dwoje dzieci, które 
jeszcze się uczą (13 i 17 lat). 
Małżonka również pracuje. 
– Pracuję tutaj od początku. 
Przyszedłem tutaj z firmy, któ-
ra wcześniej mnie wyszkoliła 
w zawodzie tapicera. Po pracy 
często jeździmy rodzinnie re-
kreacyjnie, turystycznie, rowe-
rami, w moim przypadku, aby 
utrzymać w dobrej kondycji 
wszystkie mięśnie, bo na moim 
stanowisku pracy jest to z oczy-
wistych względów ograniczo-
ne. Pasjonuje mnie również 
motoryzacja. Moim marze-
niem jest wyjazd całą rodziną 
na urlop tam, gdzie jest ciepło 
i jest pewna pogoda, bo to, 
co się u nas dzieje tej zimy jest 
zupełnie nieprzewidywalne. 
Zdrowie jest, praca stabilna, 
mimo że chwilami monoton-
na, więc nie mogę narzekać, a 
wspomniane marzenia… no 
cóż zapewne wejdą niebawem 
w fazę realizacji. Zresztą co-
rocznie wyjeżdżamy z cała ro-

Wiedzą jak pracować i są jak zakładowa rodzina
REPORTAŻ PRZEKROJU

Od pewnego czasu na naszych łamach prezentujemy firmę Living Furniture Europe Sp. z o.o., którą w Sulęcinie nazywa 
się zwyczajowo – fabryką mebli, co jest w pełni zasadne. Zakład zatrudniający wiele osób z miasta oraz bliższej i dalszej 
okolicy jest niezwykle przyjazny dla środowiska jak i dla pracowników.

dzina nad polskie morze.
Przemysław Wojnicz, ta-

picer. Żonaty, dwoje dzieci 
(8 i 13 lat). Mieszkaniec Dłu-
goszyna. – W czasie wolnym 

wędkuję. Z różnym skutkiem. 
Łowienie na nurcie rzecznym 
jest wspaniałą przygodą. Lubię 
kibicować piłkarzom, czasami 
pociąga mnie motoryzacja. To 

takie męskie hobby. Podobnie 
jak Jurek, trzeba czasami po-
móc żonie w pracy na własnej 
działce wokół domu. Nie ma to 
jak własne owoce i warzywa w 
domu. Urlop spędzamy różnie, 
uwarunkowane to jest wieloma 
względami, ekonomicznymi 
przede wszystkim. Odwiedziny 
u brata w Holandii lub wyjazd 
nad nasze morze jest dla nas 
wakacyjnym standardem.

Aneta Poznańska, szwacz-
ka, szczęśliwa małżonka, mat-
ka 13-letniego syna, miesz-
kanka Kołczyna. – Pracuję 

tutaj od września 2018 roku. 
Przyszłam do pracy z pewnym 
doświadczeniem. W domu jak 
to kobieta, wykonuję typowe 
zajęcia. Dużo czasu poświę-
cam synowi, wiek nastolatka 
wymaga opieki, także pomocy 
lub nadzoru w odrabianiu lek-
cji. Czasami z nim wyjeżdżam 
na treningi lub mecze w tenisie 
stołowym. Czasami sięgam po 
ciekawą książkę, wówczas mój 
kot chyba się dziwi, że nie krę-
cę się po mieszkaniu. Chwila 
relaksu jest niezbędna w życiu 

każdego. Urlop spędzamy za-
zwyczaj nad naszym polskim 
morzem. Być może uda nam 
się wyjechać w tym roku do 
Chorwacji, ot takie marzenie. 
Mąż stale pracuje za granicą, 
więc wszystko jest na mojej 
głowie, ale urlop, weekendy i 
święta są nasze.

Kilka osób z dużej załogi, 
marzenia i problemy podob-
ne, bo taka jest proza życia. 
Zapewne są w jakiś sposób 
spełnieni. Dla kierownictwa 
firmy ważne jest, że potrafią 
dobrze, bezkonfliktowo, pra-

cować. Wolne miejsca pracy 
nadal są, zainteresowani, któ-
rzy spełniają warunki zostaną 
przyjęci początkowo na okres 
próbny. Od pół roku robię 
reportaże z tego zakładu, i 
wiem, że są jedną wielką ro-
dziną.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Aneta Poznańska

Jerzy Sawko

Przemysław Wojnicz
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AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2019!

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466

Pierwsza część orkiestrowego grania 
odbyła się w sobotę wieczorem w Klu-
bie u Bulka – za nami kolejna, szósta już 
edycja J&J Day Fest – w tym roku mie-
liśmy okazję na naszej klubowej scenie 
usłyszeć takie formacje jak Roots Cafe 
oraz naszą lokalną Kufajkę Rencisty. 
Nie obyło się także bez ekscytujących 
licytacji oraz świętowania jubileuszy. 
Poza gadżetami od WOŚP, plakatem od 
firmy Maszoński Logistic z autografem 
Bartosza Zmarzlika #95, voucherem 
na współprowadzenie audycji w Radio 
SOK, voucherem na spotkanie z Łydką 
Grubasa i Wiewiórką na Drzewie, bile-
tem wstępu na Rock&Beer Fest 2020 
licytowaliśmy szereg innych gadżetów, 
biletów wstępu na wydarzenia muzycz-
ne i voucherów! ️Była moc!

Niedzielne atrakcje w przestrzeni 
miejskiej rozpoczęły się od godziny 
11:00, a od godziny 9:00 na ulicach mia-
sta kwestowali nasi dzielni wolontariu-
sze. 65 osób pojawiło się w Sulęcinie, w 
Lubniewicach, ale i w sąsiadujących so-
łectwach naszej gminy. Wszystkim kwe-
stującym – po stokroć dzięki! Jesteście 
niezastąpieni.

W centrum Sulęcina stanęła wioska 
harcerska z mnóstwem atrakcji, które 
skupiały się przede wszystkim wokół ak-
tywności fizycznej. Dodatkową atrakcją 
na Placu Czarnieckiego był występ soli-
stek Studia Pioseki SOK oraz porcja go-
rącej zupy (dziękujemy Restauracji MAK 
z Rzepina!) i domowego ciasta, którymi 
częstowali wędkarze z Koła PZW nr 2 
Lin. Nowością była ekspozycja retro sa-
mochodów z możliwością przejażdżki 
– atrakcja ta cieszyła się sporym zain-
teresowaniem, nie tylko wśród fanów 
motoryzacji!

O godzinie 12:00 w stronę Jeziora 
Ostrowskiego ruszyli cykliści z PTTK Zie-
mia Sulęcińska oraz beCYKL, by na miej-
scu podziwiać zmagania sulęcińskich 

Mamy rekord zbiórki na WOŚP!!!
Cóż to był za weekend! Za nami dwa dni orkiestrowego grania – koncertów, atrakcji, niespodzianek, licytacji i spotkań pełnych pozytywnej energii.

morsów.
Nasze miejscowe morsy zaskoczyły 

wszystkich – w towarzystwie stycznio-
wego słońca do wody jednocześnie we-
szły aż 33 osoby – to nasz nowy rekord 
morsowania! Również nad Jeziorem 
Ostrowskim kwestowali nasi wolonta-
riusze!

W tym roku postawiliśmy również na 
różne sportowe atrakcje – każdy amator 
aktywności fizycznej mógł znaleźć coś 
dla siebie. Poza morsowaniem i wyciecz-
ką rowerową, w niedzielę odbyły się: 
Wielkoorkiestrowy turniej badmintona 
zorganizowany przez Sulęciński Klub 
Badmintona Badminton4All oraz turniej 
„Olimpijczycy kontra Stalowcy”, czyli 

zmagania STS Olimpii Sulęcin i MKS Sta-
li Sulęcin – drużyny grały w piłkę nożną 
oraz w „kreboka”, a sportowa rywalizacja 
zakończona została oczywiście… remi-
sem. Zarówno na turnieju badmintona, 
jak i na sportowym spotkaniu Olimpii 
i Stali, odbyły się licytacje sportowych 
oraz orkiestrowych gadżetów.

Nasz koncert rozpoczął się o godzi-
nie 16:00, ale atrakcje towarzyszące 
czekały na Was w Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury już od godziny 15:00. Z tego 
miejsca chcielibyśmy podziękować 
mieszkańcom Sulęcina i okolic za tak 
wspaniałą frekwencję! Nasza sala „pęka-
ła w szwach” – i o to chodzi. Zebraliśmy 
się w końcu w szczytnym celu i obec-

ność każdego z Was była dla nas bardzo 
istotna.

Na naszej scenie zaprezentowali się: 
tancerze z Zespołu Tanecznego Trans, 
trio JuKaMa, czyli Karolina Fura, Marta 
Rojewska i Justyna Rosolska, swój pro-
gram taneczno-wokalny zaprezentowa-
ły maluchy z Przedszkola nr 1 im. Małego 
Przyrodnika oraz z Przedszkola nr 2 im. 
Małych Odkrywców w Sulęcinie, soliści 
Studia Piosenki SOK. Konferansjerem na 
koncercie finałowym był Marcin Ciężki, 
a licytacje prowadzone były w duecie z 
dyrektorem SOK, Jackiem Filipkiem.

Czym byłaby Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy bez trzymających w 
napięciu licytacji? W tym roku, podczas 
28. finału otrzymaliśmy kilkadziesiąt ga-
dżetów, voucherów i usług, które licyto-
wane były w przerwach koncertu.

Sulęciński Ośrodek Kultury przygoto-
wał szereg orkiestrowych atrakcji. Sporą 
popularnością cieszyło się Koło Fortuny, 
słodka kawiarenka z ciastem, popcor-
nem, kawą, herbatą i napojami, trena-
żer rowerowy, fotobudka (dziękujemy 
Zbudkowani!) oraz możliwość pogrania 
w FIFĘ 2020.

Z tego miejsca chcielibyśmy podzię-
kować naszym darczyńcom za wkład i 
zaangażowanie w tworzenie 28. finału 
WOŚP.

Swoje wielkie serca okazało wielu 
darczyńców i wolontariuszy. Pełną listę 
publikujemy na naszej stronie interne-
towej przekrojlokalny.pl. 

Pobiliśmy rekord wszechczasów!
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy w SOK ze-
braliśmy 57 212,46 zł! A do tego 8 kol-
czyków, 1 pierścionek, 2 zawieszki, 2 
łańcuszki, 120 euro i 1 dolar amery-
kański!

Źródło: SOK
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RYBY MAJĄ GŁOS

8 grudnia 2019r., na polanie 
„Uroczyska Lubniewsko” odby-
ło się „Ognisko z Mikołajem” dla 
dzieci i młodzieży, a organizato-
rem było Koło PZW Nr 2 „Lin” z 
Sulęcina. Już od samego począt-
ku można było zauważyć u dzie-
ci i rodziców emocje związane z 
przybyciem Św. Mikołaja, które 
niewątpliwie wprowadziły ich w 
świąteczny nastrój. Niestety brak 
śniegu opóźnił przybycie nasze-
go wyczekiwanego gościa z siwą 
brodą. W oczekiwaniu na Miko-
łaja 3 Drużyna Starszoharcerska 
„Red One” im. Cichociemnych 
zorganizowała dla wszystkich 
uczestników gry i zabawy. Moż-
na było również skosztować go-
rącego bigosu przygotowanego 
przez gospodarzy koła, upiec 
kiełbaskę na ognisku, a na deser 
czekały różnorodne słodycze, 
pączki, ciasta, owoce oraz gorą-
ca herbata i kawa. Nikt nie przy-
puszczał ,że pomysłowy Starszy 
Pan, zamiast przyjechać saniami 
z reniferami, przybył do dzieci 
quadem, a na przyczepce wiózł 
mnóstwo paczek. 

Św. Mikołaj był również pod 
wielkim wrażeniem tak licznie 

Mikołaj w Linie
oczekującej gromadki dzieci, 
których przywitał swoim ma-
gicznym głosem  „HO, HO, HO”. 
Zaskoczone dzieci z wielką rado-
ścią oraz entuzjazmem przywita-
ły naszego przybysza z Laponii.

Tradycyjnie „Ognisko z Miko-
łajem” otworzył Prezes Koła PZW 
Nr 2 „Lin” Sulęcin Kazimierz Ja-
ruga, wszystkich uczestników 
przywitała również wicebur-
mistrz Sulęcina Iwona Walczak 
oraz pożyczyła udanej zabawy. 

Mikołaj strudzony podróżą 
spoczął w przygotowanym dla 
niego fotelu i zaczął rozdawać 
grzecznym dzieciom przywie-
zione przez niego prezenty, za-
dawał dużo pytań, pozował do 
zdjęć. Dzieci nie były dłużne i 
także przygotowały dla Mikołaja 
własnoręcznie narysowane ob-
razki, laurki, ozdoby choinkowe 
oraz świąteczne pierniczki. Kie-
dy zmęczony już Mikołaj musiał 
wyruszyć w dalszą podróż, 101 
dzieci pożegnało naszego gościa 
życząc mu szczęśliwego powro-
tu do Laponii i do zobaczenia za 
rok. 

Ostatnim punktem naszej 
wspólnej zabawy była przepro-

wadzona loteria fantowa dla na-
szych młodych uczestników.

Zarząd Koła PZW Nr 2 „LIN” Su-
lęcin składa serdeczne podzię-
kowania dla 3 DSH „RED ONE” 
Sulęcin za pomoc w organizacji 
tak wspaniałego przedsięwzięcia 
jakim była siódma edycja „Ogni-
ska z Mikołajem”.

Zarząd Koła PZW Nr 2 „Lin” Su-
lęcin składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim wspaniałym 
osobom i firmom za bezintere-
sowną pomoc w organizacji tak 
szlachetnego przedsięwzięcia 
jakim jest „Ognisko z Mikołajem”. 

Zarząd Koła PZW Nr 2 „Lin” Su-
lęcin składa serdeczne podzięko-
wania za przybycie na „Ognisko 
z Mikołajem” dla dzieci i opie-
kunów z zaprzyjaźnionego koła 
niemieckiego Kreisanglerver-
band Fürstenwalde /Stadt e.V. 

W trakcie „Ogniska z Mikoła-
jem” odbyła się zbiórka jedzenia 
dla czworonogów (suchej karmy, 
puszek mięsnych, itp.) ze schro-
niska pod hasłem: „PEŁNA MI-
SKA DLA ZWIERZAKA”.

Zebraną karmę dla pisaków 
przekazaliśmy 21 grudnia 2019 
r. schronisku „KOLEBKA SŁOŃCA” 
w Ługach Górzyckich. Placówka 
jest objęta patronatem Funda-
cji „Pro – Animale Dla Zwierząt 
w Potrzebie”.  Jest to miejsce, w 
którym każdy niechciany psiak 

znajdzie ciepłą budę, pełną 
miskę oraz fachową opiekę.  W 
tym schronisku była to nasza 
pierwsza wizyta i na pewno nie 
ostatnia.  Serdecznie dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, którzy 
przynieśli karmę dla zwierząt 

oraz zachęcamy do dalszej po-
mocy bezdomnym zwierzętom. 
Dzięki takim uczynkom uczymy 
się przyjaznego stosunku do in-
nych stworzeń i tego, jak wiele 
zależy od naszej dobrej woli.

(BK)
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W ostatnią sobotę starego roku 29 
grudnia 2019 r., odbyła się zaplanowana 
akcja uporządkowania jeziora Trzeciego 
(Owiecko Duże). Po raz kolejny wędkarze 
udowodnili, że potrafią zadbać o nasze 
środowisko naturalne spotykając się nad 
brzegiem jeziora. Osiemnastu wędkarzy w 
tym adepci szkółki wędkarskiej „Linek Kro-
czek” ochoczo zabrali się do zrealizowania 
zaplanowanych na ten dzień prac. Nasza 
wspaniała młodzież wysprzątała całą linię 
brzegową zbiornika wodnego z pozosta-
wionych śmieci przez wędkujących tu 

Porządki na ”Trzecim”
RYBY MAJĄ GŁOS

super wędkarzy śmieciarzy. Starsza brać 
wędkarska zajęła się przygotowaniem 
placu pod kolejny biwak szkoleniowy dla 
dzieci i młodzieży.

Ten pracowity dzień został uwieńczo-
nym wspólnym pieczeniem kiełbasek 
przy ognisku, ciekawych rozmowach i wy-
mianie wędkarskich doświadczeń.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje 
wszystkim obecnym w tym dniu za współ-
pracę oraz udostępnienie prywatnego 
sprzętu.

(SK)

Spośród wielu tradycji i zwyczajów, któ-
re tworzyły się przez wielki w narodzie 
polskich, do jednych z najpiękniejszych 
należą bożonarodzeniowe kolędy, pasto-
rałki i jasełka. Stanowią część naszej hi-
storii. Od najdawniejszych, staropolskich, 
liturgicznych do współczesnych. Śpiewa-
ne w rodzinnym gronie w trakcie świąt 
bożego narodzenia są nieodzowną jego 
tradycją. Podtrzymywane z pokolenia na 
pokolenie przenoszą dorosłych w świat 
dzieciństwa, a dzieci i młodzież wzboga-
cają o nowe przeżycia.

Z inicjatywy wychowawcy Świetlicy Śro-
dowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trzebowie Agnieszki Polechajło, Rady 
Sołeckiej i Sołtysa Trzebowa Stanisława 
Chabzy, 5 stycznia odbył się drugi Wieczór 
kolęd, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
sołectwa. W uro-
czystym wieczo-
rze uczestniczyli 
również Zastępca 
Burmistrza Sulę-
cina Iwona Wal-
czak, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej z Su-
lęcinie Andrzej 
Żelechowski i 
Proboszcz Parafii 
Długoszyn Ksiądz 
Henryk Lasz-
czowski.

Wspólne ko-
lędowanie po-

II Wieczór kolęd w Trzebowie
łączone zostało z tradycją potraw, któ-
re w tym dniu gościły na świątecznie 
przystrojonych stołach i przygotowane 
zostały przez mieszkanki wsi. Urszulę Uru-
ską, Urszulę Polechajło, Wandę Chabzę, 
Jadwigę Cieplak, Marzenę Kozieł i Mał-
gorzatę Kulę. Wśród wielu potraw, każdy 
uczestnik wieczoru mógł spróbować zupy 
grzybowej z makaronem, klusek śląskich z 
gulaszem i surówką, sałatek, ciast, śledzi, 
galaretek, owoców, napojów oraz wiej-
skiego grzańca.

Kolędowanie wspierał organista Da-
mian Bednarz oraz chór z Trzebowa: Ma-
rzena Matla, Małgorzata Kula, Kinga Uru-
ska, Agnieszka Polechajło i Urszula Uruska.

Maciek Barden 
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Festiwalowy „rozkład jazdy”:
7.02 (piątek) – BIESIADA ROC-
KOWA! Rewolucja piwna z 
Browar Moczybroda – ponad 
100 gatunków piwa, degusta-
cje, piwne konkursy, piwny 
quiz, blind test, pokazy, wy-
stawa fotografii.
08.02 (sobota) – Łydka Gru-
basa, Wiewiórka Na Drzewie, 
J.A.D, A l i v e.

Bilety: 50/65 zł – dostępne 
w Sulęcińskim Ośrodku Kul-
tury!
Sprzedaż online pod lin-
kiem: https://goout.net/pl/
festiwale/rock-and-beer-
-fest-2020/ryogf/+qcljp/
Szczegóły: 506 070 879

Rock and Beer Fest., to naj-
większa tego typu impreza 
w regionie, organizowana w 
pomieszczeniu zamkniętym 
i pierwsza tak duża w nowo-
rocznym kalendarzu wyda-
rzeń Sulęcińskiego Ośrod-

POD PATRONATEM PRZEKROJU

Rock and Beer 
Fest 2020 
W tym roku, podczas IV edycji wydarzenia zagrają genial-
ni: ydka Grubasa i Wiewiórka Na Drzewie oraz, J.A.D oraz 
A l i v e. Szykujemy dla Was sporo muzycznych (i nie tylko) 
niespodzianek!

ka Kultury. Zapraszamy na 
czwartą odsłonę owianego 
legendami wydarzenia – 
dwa dni, dwie sceny, muzyka 
100% na żywo i oczywiście 
Piwna Rewolucja* z ponad 
setką gatunków piw!
Rock and Beer to prawdziwa 
uczta dla koneserów dobrego 
rockowego grania i złocistego 
trunku!
*Alkohol tylko dla pełnolet-
nich!
Do tej pory na festiwalowej 
scenie wystąpiły takie zespoły, 
jak: Róże Europy, Sztywny Pal 
Azji, Kobranocka, Luxtorpeda, 
Power of Trinity, La Ninia, Pe-
nerra, Dobre Piwo, TSZD, Pod-
róbka, Urząd Bezpieczeństwa, 
PÜDELSI, Emerjod, Chłopcy z 
Placu Broni, Atrakcyjny Kazi-
mierz, Over The Under, Steel 
Drunk, Black Like Sugar, 5 
RANO i inni.
Bądźcie z nami i w tym roku, 
podczas IV edycji wydarzenia!

Źródło: SOK

https://goout.net/pl/festiwale/rock-and-beer-fest-2020/ryogf/+qcljp/
https://goout.net/pl/festiwale/rock-and-beer-fest-2020/ryogf/+qcljp/
https://goout.net/pl/festiwale/rock-and-beer-fest-2020/ryogf/+qcljp/
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W Świetlicy Środowisko-
wej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Długoszynie, 6 
stycznia odbyły się jasełka 
w wykonaniu dzieci, na co 
dzień uczęszczające na za-
jęcia świetlicowe. Razem z 
uczestnikami zajęć, jasełka 
przygotowała opiekunka 
placówki Mariola Dróżdż, 
które zobaczyli mieszkańcy 
Długoszyna oraz burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Iwo-
na Walczak, proboszcz Pa-
rafii Długoszyn ks. Henryk 
Laszczowski oraz dyrektor 

Jasełka w Długoszynie
Ośrodka Opieki Społecznej z 
Sulęcina Andrzej Żelechow-
ski.

W jasełkach wystąpiły: 
Marcin Fuławka, Zuzanna 
Piechocka, Marcel Piechoc-
ki, Igor Wojnicz, Martynka 
Dróżdż, Hania Stelmach, 
Zosia Krysiak, Kuba Kuliński, 
Pola Krysiak, Maciek Zając, 
Dawid Pietrukaniec, Jula 
Świtała, Maciek Owczarz, 
Wojtek Kubiak, Mikołaj Ku-
liński i Marcelina Tymkie-
wicz.

W organizację i przygo-
towanie jasełek włączyli 

się: Joanna Piechocka, An-
dżelika Tymkiewicz, Maria 
Krysiak, która pomagała w 
wykonaniu strojów i Paweł 
Dróżdż autor szopki betle-
jemskiej.

Maciek Barden
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STYCZEŃ
13.01-19.01 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
20.01-26.01 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1 
27.01-02.02 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4
LUTY
03.02.-09.02 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16

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

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych i elektrycznych już od 
6 zł. Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania opierzeń budyn-

ków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej. 
Wypożyczanie miernika grubości lakieru,  miernika ciśnie-

nia oleju oraz kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo 

kontakt Tomasz 
tel. 531 800 714

KOLEKCJONER KUPI:
stare zegarki, biżuterię, monety i inne.

Tel. 884 050 405

PRZEKRÓJ POLECA:

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.

Dwa Złote Medale i tym sa-
mym dwa I-sze miejsca oraz 
awans do Mistrzostw Polski 
zdobyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie 
w rozgrywkach finałowych 
badmintona województwa 
lubuskiego, które się odbyły 
18 grudnia 2019 roku w Świe-
bodzinie. Uczniowie Aleksan-
dra Cieplak, Milena Gierońska, 
Karol Chojnacki, Marcin Mar-
kowski oraz Alan Sudakowski 
zdobyli I-sze miejsce zarówno 
w rozgrywkach dziewcząt, jak 
i chłopców tym samym awan-
sując do dalszych rozgrywek na 
Mistrzostwach Polski. Młodzież 
reprezentując szkołę w ramach 
Lubuskiej Olimpiady Młodzie-
ży po raz kolejny wykazała się 
swoimi umiejętnościami do-
słownie „na medal”.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulęcinie zdobyła awans 
do Mistrzostw Polski w Badmintonie

Badminton w Sulęcinie
Jak się okazuje Sulęcin koja-

rzy się z badmintonem nie tylko 
jego mieszkańcom. Sam prezes 
Szkolnego Związku Sporto-
wego z Zielonej Góry pan Zbi-
gniew Bermes w rozmowie na 
zawodach z opiekunem szkol-
nej grupy Magdaleną Piecho-
wiak i jednocześnie trenerką 
Sulęcińskiego Stowarzyszenia 
Badmintona podkreślił, że „...
badminton wrócił do Sulęci-
na...”. Jest to dla nas pozytywna 
wiadomość, która buduje i daje 
motywację na tyle, by nadal 
wspierać młode talenty w tym, 
w czym naprawdę potrafią się 
wykazać. Sami uczniowie pod-
chodzą do badmintona z pasją 
i chętnie, bo nawet trzy razy w 
tygodniu uczestniczą w trenin-
gach realizowanych w ramach 
współpracy z Sulęcińskim Sto-
warzyszeniem Badmintona. 
Wyniki, które osiągają wskazują 

jednoznacznie na to, jak bardzo 
poważnie traktują tego typu 
rozrywkę. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że sport, zdrowa 
rywalizacja i wyniki to jedno, 
a drugie to integracja i dobra 

zabawa, której nie brakuje na 
tego tupu zawodach.

Dziękujemy bardzo naszym 
uczniom za udział w turnieju 
i godną reprezentację naszej 
szkoły. W tym miejscu chcieli-
byśmy podziękować również 

rodzicom dzieci za szeroko ro-
zumiane wsparcie oraz orga-
nizatorom za zaproszenie i jak 
zawsze świetnie przygotowane 
zawody.

Źródło: SP. nr 2 w Sulęcinie
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