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SULĘCIN

KRZESZYCE

Arcydzieła wśród łazienek!

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

1

Do
Do negocjacji
negocjacji

OŚNO LUBUSKIE

SULĘCIN
KRZESZYCE
LUBNIEWICE
SŁOŃSK
pizza
tylko na dowóz!
TORZYM
niedz. - czw.

12.00 - 22.00
pt. - sob. 12.00 - 23.00

OŚNO LUBUSKIE

POD PATRONATEM PRZEKROJU

Rock and Beer
Fest 2020
i pomnik

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój placwięcej

SULĘCIN

STR. 14

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie28 która
czerwca
w "wKrzeszyPierwsza osoba
z gazetą
ręce"
rających wniosek.
cach 14.01.2020
odbyła się
uroczyodnajdzie we wtorek
r. dyrektora
stość
nadaniaośrodka
imienia
SOK Jacka Filipka
na obiektach
kulMiesiąc temu wniosek o odwołanie PaDanuty
Siedzikówny
ps.
tury w Sulęcinie
i odpowie
na pytanie, który
tryka Lewickiego ze
„Inka”
placowi
rekreacyjraz w Sulęcinie
odbędzie
się Rock
and Beer
stanowiska starosty
w
Festno-wypoczynkowemu
otrzyma nagrodę:
złożyło czterech radmiejscowości
podwójnącentrum
wejściówkę na
festiwal!
nych powiatu: Adam
oraz odsłonięcia pomniBasiński, Mirosław
ka dzielnej sanitariuszki.

UWAGA KONKURS!

Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

cd. na s. 16

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży

W OFERCIE
RÓWNIEŻ
AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ
PRODUKCJI
pon-pt 800-1700
sob 900-1300

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

95 755 39 15
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie
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
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minął miesiąc

WOŚP idzie na rekord!
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy pobiła kolejny rekord.
Przed północą 12.01.2020 zebrano już 115.362.894 zł. Ta
deklarowana kwota jest wyższa o 23 mln zł od tej sprzed
roku (ponad 92 mln zł). Ostateczną kwotę zbiórki poznamy
8 marca. Kiedyś uważałem, że
może w latach 90’ idea WOŚP
była potrzebna, jednak z czasem, kiedy nasze państwo radziło sobie coraz lepiej, to ono
powinno być odpowiedzialne za właściwe zaopatrzenie
służby zdrowia w nowoczesne 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 zdrowia będzie brakować. Oczywiście 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 kolejna inicjatywa budowy pomnika. Społeczny Komitet
Upamiętnienia
Pierwszych
Mieszkańców Ziemi Sulęcińskiej z Leszkiem Siarką na czele chce monument poświęcić
właśnie pionierom zasiedlającym Ziemię Sulęcińską po 1945
r. Od wielu lat jestem zwolennikiem 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 zwolenników. Ucichło kompletnie o budowie pomnika poświęconego
Żołnierzom Wyklętym. Z tego

co wiem inicjatorzy jego powstania poróżnili się i podzielili
przynajmniej na dwie grupy.
Co z pieniędzmi częściowo zebranymi na budowę? (suma
była już całkiem okazała, bo
sam premier Morawiecki wpłacił kilkadziesiąt tysięcy zł). W
tym przypadku wyszła niestety
na wierzch nasza kłótliwa polska natura. Wierzę, że z pomnikiem poświęconym pierwszym
mieszkańcom Ziemi Sulęcińskiej będzie inaczej i gorąco
zachęcam do wpłat na Komitet
(więcej na str. 3).
Wiele osób pyta mnie o co
chodzi z chorobą ASF (Afrykański Pomór Świń). Faktycznie
na przełomie roku w naszym
województwie
stwierdzono
przypadki martwych dzików
zarażonych tym wirusem. Po
pierwsze chciałbym podkreślić, że choroba ta nie zagraża
ludziom. Dotyka tylko dziki i
świnie i niestety, nie ma na nią
skutecznej szczepionki. Produkcja świń to jednak znacząca
gałąź naszego rolnictwa. Jeżeli
na fermie potwierdzi się przypadek chociaż jednej zdechłej
sztuki z pozytywnym wynikiem ASF, likwidowane jest
całe stado (na niektórych far-

mach hoduje się nawet kilkadziesiąt 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 obszar skażony obejmuje teren
powiatów
wschowskiego,
nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra
oraz powiatów żagańskiego,
żarskiego, krośnieńskiego i
świebodzińskiego. Łącznie do
6.01.2020 r. znaleziono 101
dzików z wynikiem pozytywnym (ostatnie dwa w powiecie 3.01. w powiecie zielonogórskim). Czy odstrzelenie
wszystkich dzików to jedyny
sposób na zatrzymanie choroby? Uważam, że nie. Dzik nie
wejdzie do chlewni, żeby zarazić świnie. To człowiek przenosi 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.

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.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
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
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
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W hołdzie Sulęcińskim Pionierom
Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na budowę pomnika upamiętniającego pierwszych mieszkańców miasta i gminy Sulęcin. Monument w formie kolumny z płaskorzeźbami po bokach i orłem na szczycie ma stanąć w okolicach centrum Sulęcina.
Pod uwagę brane są trzy lokalizacje:
skwer obok byłego kina Znicz, w pobliżu Domu Joannitów oraz w samym
centrum miasta. Pomnik ma upamiętnić pionierów osiedlających się na ziemi 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 powstania pomnika Leszek Siarka – chcemy,
by ten pomnik był symbolem naszej
„małej ojczyzny” i by łączył wszystkich

mieszkańców gminy – podkreśla.
W związku z inicjatywą budowy pomnika ogłoszony został Konkurs Śladami Pionierów Ziemi Sulęcińskiej.
Celem konkursu jest zebranie wspomnieć 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 składania prac konkursowych został wyznaczony na 20 maja 2020 r. Składać na-

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

Tomasz Jaskuła, sulęcińscy harcerze,
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Sulęcinie,
Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych Koło w Sulęcinie oraz Sulęcińska Rada Seniorów.
Osoby, które chciałyby włączyć się w
budowę pomnika 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.
Adam Piotrowski

PODZIĘKOWANIE
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!

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, Ryszardowi Galant, Marii Celler, Państwu Dąbrowskim, Edkowi Zwierzchowskiemu
oraz dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie za ogromną pomoc, zrozumienie, 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
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Mieszkańcy powitali Nowy Rok
Z okazji nowego 2020
roku, 1 stycznia burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart,
zastępca burmistrza Iwona
Walczak i dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jacek Filipek, spotkali się w
sulęcińskim rynku z mieszkańcami miasta.
W trakcie uroczystości
burmistrz Sulęcina i dyrektor SOK złożyli mieszkańcom noworoczne życzenia,
a solistki Studia Piosenki
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem
artystycznym Waldemara
Handzlewicza wystąpiły w
koncercie noworocznym.
Tradycyjnie odbył się pokaz sztucznych ogni, który przy lampce szampana
zobaczyli zebrani w rynku
mieszkańcy.

Śniadanie daje moc…

Tekst i foto. Maciek Barden
REKLAMA

008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

Będą kary za
nieprzerejestrowanie

PRACA JAKO OPIEKUNKA
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT
ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą
- transport do i z miejsca pracy

ZMIANY W PRZEPISACH

75 6161 411
www.kamacare.pl

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

Aż do 1000 zł kary możemy zapłacić od 1 stycznia za
nieterminowe przerejestrowanie 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

auta.
Jak jednak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury przepisy nie będą miały zastosowania 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 dokonały stosownych zmian w Wydziale Komunikacji swojego
Starostwa.
SAM
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Ratują kościół w Brzeźnie Początek roku nadziei
Byli i obecni parafianie z parafii w
Długoszynie na czele z księdzem proboszczem podjęli działania, by uratować kościół filialny pw. Św. Antoniego
w Brzeźnie. – W najgorszym stanie jest
wieża kościoła. Jej drewniana konstrukcja została poważnie nadgryziona przez ząb czasu. W efekcie wieża
wyraźnie odchyliła się od pionu a dach przeciekał – mówi
Marek Maszoński zaangażowany w ratowanie kościoła.
W 2019 roku wykonano remont konstrukcji i pokrycia
połowy hełmu wieży kościoła. 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 remontu całej wieży kościoła (zgodnie z opracowaną dokumentacją
zatwierdzoną przez

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) niezbędne są jeszcze środki w
wysokości 320 tys. złotych. O pozyskanie tej kwoty z różnych źródeł zabiega
proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Długoszynie.
Red.

Każdy z nas ma marzenia, a więc
nadzieje. Nie inaczej jest w polityce.
Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, nic nie jest pewne. W sondażach (nie bardzo wiadomo na kim
i gdzie prowadzonych) prowadzi
obecny, ale wynik wyborów parlamentarnych i do Sejmu i do Senatu
pokazuje, że jego wygrana nie jest
przesądzona. Tyle krytyki i inwektyw jakie obecny prezydent zbiera
za swą nieudolność, krzyki w czasie
przemówień i łamania konstytucji
oraz ślepe posłuszeństwo wiadomej
opcji politycznej w środkach masowego przekazu już nie przeraża, to
normalka. W wyborach sejmowych
obóz PiS dostał prawie milion głosów mniej niż antypisowskie partie
opozycyjne. Więc niech nie kłamią,
że wybrała ich większość. To system
proporcjonalny dał im dobry przelicznik głosów na mandaty poselskie. 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 Ministerstwie Sprawiedliwości. Co się dzieje
z bohaterami afery? Wiceminister
niczym kozioł ofiarny sam złożył dymisję. Niektórzy są na zdrowotnych
urlopach. Podległa Zeru prokuratura 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 dotyczącej zamykanych szpitali demonstracyjnie wszyscy wyszli. Przegrana Dudy w maju oznaczać będzie
koniec Pisacjum, co jest marzeniem
wielu rozsądnych Polaków.

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

!!
N!

OR
Ó

P
R OB

BÓ

(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13

Y

YW
WY
Ż
Y
UŻU
DD

PO

!!O
N!

tucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

DK: Przede wszystkim chcemy
zdementować pogłoski, że to
nasza firma zmienia lokalizację. Jeżeli będzie tam znajdować 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 nieodpowiednia. 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 mieszkańców sołectwa. Atmosferę
zbliżających się świąt wzbudzała szopka bożonarodzeniowa wykonana na placu przed
świetlicą przez członków Rady
Sołeckiej, sołtysa Grochowa Marka Szredera i Elżbietę
Nestorowicz. Odświętnie udekorowana sala przez dzieci
uczęszczające do świetlicy
oraz choinka wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój.
W trakcie uroczystego wieczoru w kolędach i jasełce
przygotowanych przez wychowawcę świetlicy Jolantę
Tymczyn, wystąpiły: Laura
Iwaniak, Milena Mania, Zosia
Owczarczyk, Gracjan Misiewicz, Zuzia Szreder, Lena Misiewicz, Ksawier Pupka, Nikola
Pupka, Julek Owczarczyk, Wojtek Wojtaś, Hania Wadas, Patrycja Wadas, Natalia Tymczyn
i Szymon Szreder.
Wigilijne potrawy zostały
wykonane przez przedstawicieli rady sołeckiej i ich rodziny
oraz Elżbietę Nestorowicz. W
wieczorze wigilijnym pojawił
się również Święty Mikołaj,
który uszczęśliwił dzieci paczkami i prezentami.
W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli również: burmistrz 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

Nie ma to tamto, jak pizza, to tylko z TARANTO!
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 receptura, 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

klientów i jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Mamy w okolicy
najkrótszy czas dowozu.
PL: Jak i kiedy można w takim
razie zamówić waszą pizzę?
Szef kuchni: Pizzę można zamówić telefonicznie pod numerem 512 045 292. Dzwonić
można od niedzieli do czwartku w godzinach 12.00 – 22.00
oraz od piątku do soboty w godzinach 12.00 do 23.00.
PL: Gdzie można znaleźć
menu pizzerii?
Szef kuchni: Pracujemy obecnie na kolejną ulotką, która
wkrótce trafi do wszystkich
gospodarstw domowych na
terenie gminy, ale znaleźć nas
można również na naszym profilu facebookowym, na którym
prowadzimy też różne promocje i konkursy oraz informujemy 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 sugestie naszych klientów, którzy
już w tej chwili są barometrem
naszego dalszego rozwoju.
PL: Czym wyróżnia się Pizzeria Taranto?
Szef kuchni: Jak już wspomniałem wcześniej, stawiamy
na dobre ciasto i sprawdzone
najwyższej jakości produkty.
Warto jednak dodać, że wypiekamy też pizze, na których
można znaleźć takie składniki
jak borowiki, jajko sadzone czy
owoce morza. Od początku naszej działalności te pizze cieszą
się ogromną popularnością.
PL: Dziękuję za rozmowę.
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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
Panie starosto 23 listopada minął
rok pana pracy na rzecz powiatu sulęcińskiego, jak pan go ocenia?
Przede wszystkim mam nadzieję, że
nie subiektywnie (śmiech). Praca w
starostwie to całkiem nowe doświadczenie samorządowe. Inny zakres
obowiązków niż w gminie, inne wyzwania, szerszy spektrum działalności
niż w gminie.
Przechodząc do pytania. Chciałem
przede wszystkim podziękować
wszystkim radnym powiatowym. Jak
się okazuje, można się różnić, a z drugiej strony pracować bardzo merytorycznie. Czy to absolutorium, czy raport o stanie powiatu za rok 2018, czy
w końcu budżet na rok 2020. To strategiczne momenty, w których bardzo
często tzw. opozycja staje okoniem i
głosuje na „nie”, bo „nie”. U nas wszystkie te dokumenty, zostały przegłosowane 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 inwestycje. Były takie w roku 2019?
Mając mocno ograniczony budżet
zrobiliśmy wszystko, co zamierzaliśmy
zrobić. Zostając starostą wspomniałem o kilku sprawach priorytetowych.
Mam na myśli Dom Pomocy Społecznej w Tursku, rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego oraz szeroko rozumianą 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 dachów na tzw. łączniku oraz na doposażenie m.in. w specjalistyczne łóżka
dla naszych podopiecznych. Łącznie
zainwestowaliśmy ponad 0,5 mln zł,
co jest najwyższą kwotą w poprzednich latach. Dbaliśmy i dbać będziemy
również o personel, który wykonuje
niesamowitą, ciężką i odpowiedzialną
pracę na rzecz osób starszych i schorowanych.
ZSLiZ od 2019 r. wzbogacił się w nowy
obiekt warsztatowy, tym razem umożliwiający naukę w kierunku budowlanym. Na ten cel poprzedni zarząd
pozyskał dofinasowanie, a obecny
przeprowadził inwestycję, która kosztowała ponad 1 mln zł. Jestem prze-

konany, że to jest bardzo interesująca
oferta skierowana do młodzieży, która chce mieć w ręce solidny i dobrze
płatny fach.
W I LO nastąpiła zmiana dyrektora,
a co za tym idzie, zdecydowanie poprawiła 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 ważną proekologiczną inwestycję, zamieniając 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 ciekawostkę podam, że ilość pyłu węglowego, który trafiał w powietrze odpowiadała ilości pyłu „produkowanego”
przez 20 domków jednorodzinnych.
Pozostaje tylko zaprosić w progi naszych placówek!
Wsparliśmy również działalność naszego powiatowego szpitala, który w

porównaniu z ościennymi jednostkami 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 bardzo mocno ograniczone możliwości
finansowe. W roku 2019 na wszystkie 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 zewnętrzne, 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 zadanie jest w trakcie realizacji – ul. Spacerowa 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 Żubrów) musieliśmy zrezygnować, gdyż
ani powiatu, ani gminy Sulęcin nie
stać było na wkład własny w wysokości ok. 3 mln zł. Niestety, ogromna
szkoda.
A jakie plany na rok 2020? Czy szykujecie jakieś inwestycje?
Przede wszystkim dokończymy drogę
w Lubniewicach. Na biurku pana premiera „wylądowały” dwa nasze wnioski 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 inwestycje.
Ponadto ponad 0,5 mln zł. przeznaczyliśmy na wsparcie bardzo dużego
projektu informatycznego w naszm
szpitalu, modernizację windy i oddziału wewnętrznego.
Część środków przeznaczyliśmy na inwestycje w naszych jednostkach organizacyjnych.
Budżet inwestycyjny powiatu mimo,
że jest ograniczony, uwzględnia i zabezpiecza potrzeby naszych jednostek.
Panie starosto, lepiej być starostą,
czy burmistrzem?
Zależy o co pan redaktor pyta, co znaczy lepiej? Jedna i druga funkcja są
bardzo odpowiedzialne i angażujące.
W obu przypadkach pracuje się na
rzecz naszych mieszkańców. Natomiast różnic jest sporo.
Główna polega na konstrukcji budżetu. 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 burmistrz ma bezpośredni wpływ na pozyskiwane dochody.
Brak możliwości kreowania dochodów
własnych w powiecie bardzo mocno
ogranicza zdolności inwestycyjne. Z
drugiej strony jest to największe wyzwanie stojące przed zarządem.
Decyzyjność w gminie jest jednoosobowa, w starostwie każdą decyzje podejmuje kolegialnie zarząd, któremu
przewodniczy starosta.
Odpowiadając w końcu na pana pyta-
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nie, bycie starostą to nadal praca w samorządzie, jednak na innym szczeblu
kompetencji i z innymi wyzwaniami.
Jeśli jesteśmy już przy burmistrzu.
Powszechnie się mówi, że Lubniewice czeka program naprawczy. Może
się Pan do tego odnieść, jak i do tabeli z kredytami, która pojawiała się
w lubniewickiej gazecie?
To, że Lubniewice mają program naprawczy to splot niesprzyjających
zmian systemowych (podwyżka pensji minimalnej, wzrost wynagrodzeń
nauczycieli, zmniejszone dochody z
PIT, zmiana wzoru indywidualnej spłaty zadłużenia gminy) oraz konsekwencja polityki finansowej gminy prowadzonej w roku 2019 (na te wszystkie
zmiany należało reagować z odpowiednim wyprzedzeniem m.in. przez
weryfikacje dochodów i wydatków).
Osobiście jestem przekonany, że moje
decyzje i działania nie doprowadziłyby do takiej sytuacji.
Burmistrz i radni mają na bieżąco informację o poziomie wygenerowanych dochodów i wydatków, a nie
dopiero po dziewięciu miesiącach realizacji budżetu.
Co do tabeli z kredytami. Przypomnę
tylko, jaką sytuację zastałem. Przy budżecie ok 10 mln zadłużenie w kredytach bankowych sięgało ok 50%.
W zobowiązaniach niekredytowych
dodatkowe ok 20%, więc zgodnie z
przepisami ustawy finansów na rok
2010 w gminie powinien wprowadzony być program naprawczy lub komisarz. Dzięki negocjacjom z firmami i
instytucjami, którym gmina była dłużna pieniądze oraz kredytowi konsolidacyjnemu uniknęliśmy tak drastycznych rozwiązań.
Informacja w tabeli z gazety lubniewickiej jest więc niestety manipulacją
(żywię nadzieję, że niecelową), choćby
dlatego, że w 2012 r. gmina konsolidowała (łączyła) kredyty z kadencji 20062010 (chodzi o ponad 3 mln zł), a nie
zaciągała nowy, więc przypisywanie
tego zadłużenia radnym i burmistrzowi kadencji 2010-2014 jest delikatnie
mówiąc nieeleganckie.
O wszystkich pozostałych kredytach
informowałem mieszkańców sukcesywnie za pomocą gazety „Z życia 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 potrzebuje 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 skończą się środki zewnętrzne, a prace budowlane podrożeją o 100-150%, albo
niestety korzystać z kredytów i zre-
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alizować te inwestycje, które są niezbędne do funkcjonowania lokalnej
społeczności.
Dziwią mnie więc sformułowania, że
ktoś o czymś nie wiedział. Nie ma takiej prawnej, ani formalnej możliwości.
Pamięta Pan, które z inwestycji dzięki kredytom powstały?
Oczywiści! Infrastruktura, bez której
nie wyobrażam sobie funkcjonowania
gminy Lubniewice. Wyremontowaliśmy obiekt pod rehabilitację i dentystę, wyremontowaliśmy posterunek
policji i woprówkę, wyremontowaliśmy mieszkania socjalne, dołożyliśmy
pieniądze do zakupu samochodu i dla
policji, i dla WOPR, i dla naszej ochotniczej straży pożarnej. W końcu zmodernizowaliśmy boisko trawiaste i co
ważne zbudowaliśmy przy szkole tzw.
orlik, bez którego trudno mówić o normalnych 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 droga w Jarnatowie (obie nie miały szans
uzyskać dofinansowania).
Gdybyśmy zostali przy tych inwestycjach, 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. Skorzystaliśmy z dofinansowania zewnętrznego 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 realizacji tej inwestycji czeka nas eksplozja tykającej bomby ekologicznej.
Każdy normalny i świadomy burmistrz
wraz z radnymi podjęliby identyczną 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 rozwiązał nam dwa absolutnie najważniejsze problemy. Zaadoptowaliśmy
przedszkole po obiekcie gimnazjum.
Remont starego byłby kompletnie nie
do zrealizowania ze względu na finanse (grubo ponad 2 mln zł.).
I oczywiście oczyszczalnie. Proszę
sobie wyobrazić sytuację, że przysłowiowy 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 odpowiedzialna? Zakup auta czy ratowanie
dziecka?

Nasza stara oczyszczalnia to był nowotwór finansowy i ekologiczny. Zapłaciliśmy jako mieszkańcy kary. Każdy 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 zrobić inwestycję. Jak pokazuje przykład
jednej z gmin powiatu (wniosek o dofinansowanie 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 mówimy 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 lubniewicką 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, obarczające za obecną sytuację gminy tylko
poprzednią ekipę.
Ponadto wykonanie budżetu za rok

2018 i projekt budżetu 2019 przez Regionalną Izbę Obrachunkową ocenione 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 doświadczenie i kompetencje, a przede
wszystkim wiedza historyczna i szczegółowa 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! Korzystając z okazji życzę Państwu przede
wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Kolegom samorządowcom życzę siły do pokonywania codziennych
trudnych wyzwań licząc jednocześnie
na bardzo dobrą współpracę pomiędzy nami.
Dziękuję bardzo za rozmowę!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS
Sp z o.o.Wielobranżowe
Oddział Glisno
Przedsiębiorstwo
poszukuje
na stanowiska:
LS-PLUS pracowników
Sp z o.o. Oddział
Glisno
poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C

•
•
•

Kierowca kat. C

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

Kierowca
- Brygadzista
Pomocnik
kierowcy
/ Ładowacz
• •Wymagania
Wymagania--prawo
chęć dojazdy
pracy kat. B
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22
telefoniczny
telefonu9595755755
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Wiedzą jak pracować i są jak zakładowa rodzina
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.
W sulęcińskiej firmie produkującej meble do sypialni
pracuje wielu mieszkańców
nie tylko z naszego miasta
i okolic. Wielu dojeżdża codziennie z dalszych miejscowości. Wielu jest związanych
z zakładem od czasów istnienia firmy w Skwierzynie. Pracują w różnych działach, ale
są swoistą zakładową rodziną.
Tu podnoszą kwalifikacje, poznali najnowsze technologie i
rozwijają się wraz z firmą, która ma do zaoferowania różne stanowiska pracy, dopasowane do indywidualnych
predyspozycji i umiejętności
pracowników. Wśród zatrudnionych są osoby z różnym
podejściem i różnie traktujące
pracę. Pracę, która daje godziwe zarobki. Wewnętrzna kontrola zawsze wychwyci błędy
i stopień realizacji założonej
normy. Ci, którzy mają zdolności manualne, umiejętności
pracy w zespole i są zaangażowani 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, która wcześniej mnie wyszkoliła
w zawodzie tapicera. Po pracy
często jeździmy rodzinnie rekreacyjnie, turystycznie, rowerami, w moim przypadku, aby
utrzymać w dobrej kondycji
wszystkie mięśnie, bo na moim
stanowisku pracy jest to z oczywistych względów ograniczone. Pasjonuje mnie również
motoryzacja. Moim marzeniem 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 monotonna, więc nie mogę narzekać, a
wspomniane marzenia… no
cóż zapewne wejdą niebawem
w fazę realizacji. Zresztą corocznie wyjeżdżamy z cała ro-

takie męskie hobby. Podobnie
jak Jurek, trzeba czasami pomóc 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, szwaczka, szczęśliwa małżonka, matka 13-letniego syna, mieszkanka Kołczyna. – Pracuję

każdego. Urlop spędzamy zazwyczaj 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 podobne, bo taka jest proza życia.
Zapewne są w jakiś sposób
spełnieni. Dla kierownictwa
firmy ważne jest, że potrafią
dobrze, bezkonfliktowo, pra-

Aneta Poznańska

Jerzy Sawko
dzina nad polskie morze.
Przemysław Wojnicz, tapicer. Żonaty, dwoje dzieci
(8 i 13 lat). Mieszkaniec Długoszyna. – W czasie wolnym

Przemysław Wojnicz

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

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

cować. Wolne miejsca pracy
nadal są, zainteresowani, którzy spełniają warunki zostaną
przyjęci początkowo na okres
próbny. Od pół roku robię
reportaże z tego zakładu, i
wiem, że są jedną wielką rodziną.
Tekst i fot. Lech Malinowski
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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.
Pierwsza część orkiestrowego grania
odbyła się w sobotę wieczorem w Klubie u Bulka – za nami kolejna, szósta już
edycja J&J Day Fest – w tym roku mieliśmy 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, biletem wstępu na Rock&Beer Fest 2020
licytowaliśmy szereg innych gadżetów,
biletów wstępu na wydarzenia muzyczne i voucherów! ️Była moc!
Niedzielne atrakcje w przestrzeni
miejskiej rozpoczęły się od godziny
11:00, a od godziny 9:00 na ulicach miasta kwestowali nasi dzielni wolontariusze. 65 osób pojawiło się w Sulęcinie, w
Lubniewicach, ale i w sąsiadujących sołectwach naszej gminy. Wszystkim kwestującym – po stokroć dzięki! Jesteście
niezastąpieni.
W centrum Sulęcina stanęła wioska
harcerska z mnóstwem atrakcji, które
skupiały się przede wszystkim wokół aktywności fizycznej. Dodatkową atrakcją
na Placu Czarnieckiego był występ solistek Studia Pioseki SOK oraz porcja gorącej zupy (dziękujemy Restauracji MAK
z Rzepina!) i domowego ciasta, którymi
częstowali wędkarze z Koła PZW nr 2
Lin. Nowością była ekspozycja retro samochodów z możliwością przejażdżki
– atrakcja ta cieszyła się sporym zainteresowaniem, nie tylko wśród fanów
motoryzacji!
O godzinie 12:00 w stronę Jeziora
Ostrowskiego ruszyli cykliści z PTTK Ziemia Sulęcińska oraz beCYKL, by na miejscu podziwiać zmagania sulęcińskich

morsów.
Nasze miejscowe morsy zaskoczyły
wszystkich – w towarzystwie styczniowego słońca do wody jednocześnie weszły aż 33 osoby – to nasz nowy rekord
morsowania! Również nad Jeziorem
Ostrowskim kwestowali nasi wolontariusze!
W tym roku postawiliśmy również na
różne sportowe atrakcje – każdy amator
aktywności fizycznej mógł znaleźć coś
dla siebie. Poza morsowaniem i wycieczką 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 Stali Sulęcin – drużyny grały w piłkę nożną
oraz w „kreboka”, a sportowa rywalizacja
zakończona została oczywiście… remisem. Zarówno na turnieju badmintona,
jak i na sportowym spotkaniu Olimpii
i Stali, odbyły się licytacje sportowych
oraz orkiestrowych gadżetów.
Nasz koncert rozpoczął się o godzinie 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 „pękała 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 program taneczno-wokalny zaprezentowały 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 Świątecznej Pomocy bez trzymających w
napięciu licytacji? W tym roku, podczas
28. finału otrzymaliśmy kilkadziesiąt gadżetów, voucherów i usług, które licytowane były w przerwach koncertu.
Sulęciński Ośrodek Kultury przygotował szereg orkiestrowych atrakcji. Sporą
popularnością cieszyło się Koło Fortuny,
słodka kawiarenka z ciastem, popcornem, kawą, herbatą i napojami, trenażer rowerowy, fotobudka (dziękujemy
Zbudkowani!) oraz możliwość pogrania
w FIFĘ 2020.
Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować 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 internetowej przekrojlokalny.pl.
Pobiliśmy rekord wszechczasów!
Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w SOK zebraliśmy 57 212,46 zł! A do tego 8 kolczyków, 1 pierścionek, 2 zawieszki, 2
łańcuszki, 120 euro i 1 dolar amerykański!
Źródło: SOK

STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!

Tel. + 48 507 124 443
lub +48 784 927 466
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Mikołaj w Linie
8 grudnia 2019r., na polanie
„Uroczyska Lubniewsko” odbyło się „Ognisko z Mikołajem” dla
dzieci i młodzieży, a organizatorem było Koło PZW Nr 2 „Lin” z
Sulęcina. Już od samego początku można było zauważyć u dzieci i rodziców emocje związane z
przybyciem Św. Mikołaja, które
niewątpliwie wprowadziły ich w
świąteczny nastrój. Niestety brak
śniegu opóźnił przybycie naszego wyczekiwanego gościa z siwą
brodą. W oczekiwaniu na Mikołaja 3 Drużyna Starszoharcerska
„Red One” im. Cichociemnych
zorganizowała dla wszystkich
uczestników gry i zabawy. Można było również skosztować gorącego bigosu przygotowanego
przez gospodarzy koła, upiec
kiełbaskę na ognisku, a na deser
czekały różnorodne słodycze,
pączki, ciasta, owoce oraz gorąca herbata i kawa. Nikt nie przypuszczał ,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

oczekującej gromadki dzieci,
których przywitał swoim magicznym głosem „HO, HO, HO”.
Zaskoczone dzieci z wielką radością oraz entuzjazmem przywitały naszego przybysza z Laponii.
Tradycyjnie „Ognisko z Mikołajem” otworzył Prezes Koła PZW
Nr 2 „Lin” Sulęcin Kazimierz Jaruga, wszystkich uczestników
przywitała również wiceburmistrz Sulęcina Iwona Walczak
oraz pożyczyła udanej zabawy.
Mikołaj strudzony podróżą
spoczął w przygotowanym dla
niego fotelu i zaczął rozdawać
grzecznym dzieciom przywiezione przez niego prezenty, zadawał dużo pytań, pozował do
zdjęć. Dzieci nie były dłużne i
także przygotowały dla Mikołaja
własnoręcznie narysowane obrazki, laurki, ozdoby choinkowe
oraz świąteczne pierniczki. Kiedy zmęczony już Mikołaj musiał
wyruszyć w dalszą podróż, 101
dzieci pożegnało naszego gościa
życząc mu szczęśliwego powrotu do Laponii i do zobaczenia za
rok.
Ostatnim punktem naszej
wspólnej zabawy była przepro-

wadzona loteria fantowa dla naszych młodych uczestników.
Zarząd Koła PZW Nr 2 „LIN” Sulęcin składa serdeczne podziękowania dla 3 DSH „RED ONE”
Sulęcin za pomoc w organizacji
tak wspaniałego przedsięwzięcia
jakim była siódma edycja „Ogniska z Mikołajem”.
Zarząd Koła PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin składa serdeczne podziękowania wszystkim wspaniałym
osobom i firmom za bezinteresowną pomoc w organizacji tak
szlachetnego przedsięwzięcia
jakim jest „Ognisko z Mikołajem”.
Zarząd Koła PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin składa serdeczne podziękowania za przybycie na „Ognisko
z Mikołajem” dla dzieci i opiekunów z zaprzyjaźnionego koła
niemieckiego
Kreisanglerverband Fürstenwalde /Stadt e.V.
W trakcie „Ogniska z Mikołajem” odbyła się zbiórka jedzenia
dla czworonogów (suchej karmy,
puszek mięsnych, itp.) ze schroniska pod hasłem: „PEŁNA MISKA DLA ZWIERZAKA”.
Zebraną karmę dla pisaków
przekazaliśmy 21 grudnia 2019
r. schronisku „KOLEBKA SŁOŃCA”
w Ługach Górzyckich. Placówka
jest objęta patronatem Fundacji „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 pomocy bezdomnym zwierzętom.
Dzięki takim uczynkom uczymy
się przyjaznego stosunku do innych stworzeń i tego, jak wiele
zależy od naszej dobrej woli.
(BK)
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Porządki na ”Trzecim”
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 Kroczek” ochoczo zabrali się do zrealizowania
zaplanowanych na ten dzień prac. Nasza
wspaniała młodzież wysprzątała całą linię
brzegową zbiornika wodnego z pozostawionych śmieci przez wędkujących tu

super wędkarzy śmieciarzy. Starsza brać
wędkarska zajęła się przygotowaniem
placu pod kolejny biwak szkoleniowy dla
dzieci i młodzieży.
Ten pracowity dzień został uwieńczonym wspólnym pieczeniem kiełbasek
przy ognisku, ciekawych rozmowach i wymianie wędkarskich doświadczeń.
Zarząd Koła serdecznie dziękuje
wszystkim obecnym w tym dniu za współpracę oraz udostępnienie prywatnego
sprzętu.
(SK)

II Wieczór kolęd w Trzebowie
Spośród wielu tradycji i zwyczajów, które tworzyły się przez wielki w narodzie
polskich, do jednych z najpiękniejszych
należą bożonarodzeniowe kolędy, pastorałki i jasełka. Stanowią część naszej historii. Od najdawniejszych, staropolskich,
liturgicznych do współczesnych. Śpiewane 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 wzbogacają o nowe przeżycia.
Z inicjatywy wychowawcy Świetlicy Środowiskowej 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 uroczystym wieczorze uczestniczyli
również Zastępca
Burmistrza Sulęcina Iwona Walczak,
Dyrektor
Ośrodka Pomocy
Społecznej z Sulęcinie Andrzej
Żelechowski
i
Proboszcz Parafii
Długoszyn Ksiądz
Henryk
Laszczowski.
Wspólne kolędowanie po-

łączone zostało z tradycją potraw, które w tym dniu gościły na świątecznie
przystrojonych stołach i przygotowane
zostały przez mieszkanki wsi. Urszulę Uruską, Urszulę Polechajło, Wandę Chabzę,
Jadwigę Cieplak, Marzenę Kozieł i Małgorzatę 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 wiejskiego grzańca.
Kolędowanie wspierał organista Damian Bednarz oraz chór z Trzebowa: Marzena Matla, Małgorzata Kula, Kinga Uruska, Agnieszka Polechajło i Urszula Uruska.
Maciek Barden
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Rock and Beer
Fest 2020
W tym roku, podczas IV edycji wydarzenia zagrają genialni: 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!
Festiwalowy „rozkład jazdy”:
7.02 (piątek) – BIESIADA ROCKOWA! Rewolucja piwna z
Browar Moczybroda – ponad
100 gatunków piwa, degustacje, piwne konkursy, piwny
quiz, blind test, pokazy, wystawa fotografii.
08.02 (sobota) – Łydka Grubasa, Wiewiórka Na Drzewie,
J.A.D, A l i v e.
Bilety: 50/65 zł – dostępne
w Sulęcińskim Ośrodku Kultury!
Sprzedaż online pod linkiem: https://goout.net/pl/
festiwale/rock-and-beer-fest-2020/ryogf/+qcljp/
Szczegóły: 506 070 879
Rock and Beer Fest., to największa tego typu impreza
w regionie, organizowana w
pomieszczeniu zamkniętym
i pierwsza tak duża w noworocznym kalendarzu wydarzeń Sulęcińskiego Ośrod-

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 pełnoletnich!
Do tej pory na festiwalowej
scenie wystąpiły takie zespoły,
jak: Róże Europy, Sztywny Pal
Azji, Kobranocka, Luxtorpeda,
Power of Trinity, La Ninia, Penerra, Dobre Piwo, TSZD, Podróbka, Urząd Bezpieczeństwa,
PÜDELSI, Emerjod, Chłopcy z
Placu Broni, Atrakcyjny Kazimierz, 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
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Jasełka w Długoszynie
W Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Długoszynie, 6
stycznia odbyły się jasełka
w wykonaniu dzieci, na co
dzień uczęszczające na zajęcia świetlicowe. Razem z
uczestnikami zajęć, jasełka
przygotowała
opiekunka
placówki Mariola Dróżdż,
które zobaczyli mieszkańcy
Długoszyna oraz burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart,
zastępca burmistrza Iwona Walczak, proboszcz Parafii Długoszyn ks. Henryk
Laszczowski oraz dyrektor

Ośrodka Opieki Społecznej z
Sulęcina Andrzej Żelechowski.
W jasełkach wystąpiły:
Marcin Fuławka, Zuzanna
Piechocka, Marcel Piechocki, Igor Wojnicz, Martynka
Dróżdż, Hania Stelmach,
Zosia Krysiak, Kuba Kuliński,
Pola Krysiak, Maciek Zając,
Dawid Pietrukaniec, Jula
Świtała, Maciek Owczarz,
Wojtek Kubiak, Mikołaj Kuliński i Marcelina Tymkiewicz.
W organizację i przygotowanie jasełek włączyli

się: Joanna Piechocka, Andżelika Tymkiewicz, Maria
Krysiak, która pomagała w
wykonaniu strojów i Paweł
Dróżdż autor szopki betlejemskiej.
Maciek Barden
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulęcinie zdobyła awans
do Mistrzostw Polski w Badmintonie
Dwa Złote Medale i tym samym dwa I-sze miejsca oraz
awans do Mistrzostw Polski
zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie
w rozgrywkach finałowych
badmintona
województwa
lubuskiego, które się odbyły
18 grudnia 2019 roku w Świebodzinie. Uczniowie Aleksandra Cieplak, Milena Gierońska,
Karol Chojnacki, Marcin Markowski oraz Alan Sudakowski
zdobyli I-sze miejsce zarówno
w rozgrywkach dziewcząt, jak
i chłopców tym samym awansując do dalszych rozgrywek na
Mistrzostwach Polski. Młodzież
reprezentując szkołę w ramach
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży po raz kolejny wykazała się
swoimi umiejętnościami dosłownie „na medal”.

Badminton w Sulęcinie
Jak się okazuje Sulęcin kojarzy się z badmintonem nie tylko
jego mieszkańcom. Sam prezes
Szkolnego Związku Sportowego z Zielonej Góry pan Zbigniew Bermes w rozmowie na
zawodach z opiekunem szkolnej grupy Magdaleną Piechowiak i jednocześnie trenerką
Sulęcińskiego Stowarzyszenia
Badmintona podkreślił, że „...
badminton wrócił do Sulęcina...”. 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 podchodzą do badmintona z pasją
i chętnie, bo nawet trzy razy w
tygodniu uczestniczą w treningach realizowanych w ramach
współpracy z Sulęcińskim Stowarzyszeniem
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

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl

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

zabawa, której nie brakuje na
tego tupu zawodach.
Dziękujemy bardzo naszym
uczniom za udział w turnieju
i godną reprezentację naszej
szkoły. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować również

rodzicom dzieci za szeroko rozumiane wsparcie oraz organizatorom za zaproszenie i jak
zawsze świetnie przygotowane
zawody.
Źródło: SP. nr 2 w Sulęcinie

Ogłoszenia Drobne
Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych i elektrycznych już od
6 zł. Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania opierzeń budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika grubości lakieru, miernika ciśnienia 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:

