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Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych
POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
obowiązkowe
całym kraju swój plac
pozostanie
nawstanowisku

SULĘCIN

Od 10 października zasady ze strefy żółtej zosta-

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l
tel. 957554865

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Leły rozszerzone na cały kraj. Tym samym zostały
wickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
wprowadzone
nowe,
bardziej
zaBy
odwołać starostę
potrzebne
byłorestrykcyjne
9 głosów popiesady bezpieczeństwa.
Co się zmienia?
rających
wniosek.

Usta itemu
nos wniomuszą być zaMiesiąc
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w
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z
wyjątkiem
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tryka Lewickiego ze
stanowiska
starosty
niepełnosprawnych
lub
złożyło
radosób czterech
posiadających
zanych
powiatu: Adam
świadczenie
lekarskie.
Basiński, Mirosław
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

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
• na ulicy, na drogach i placach, na terenie
cmentarzy, promenad,
bulwarów, miejsc posto-

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczyju pojazdów,
stość
nadaniaparkingów
imienia
leśnych,
Danuty Siedzikówny ps.
• placowi
w autobusie,
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w
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kimś, z sanitariuszki.
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kasz na co dzień,

cd. na s. 16

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży
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Koronawirus w natarciu
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Początek lipca 2020: Cieszę
się, że coraz mniej obawiamy
się tego wirusa, tej epidemii.
I to jest dobre podejście szanowni państwo, bo on jest w
odwrocie. Już teraz nie trzeba
się jego bać. Trzeba pójść na
wybory tłumnie 12 lipca.
Początek
października
2020: Od 10 października
wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach żółtych
na terytorium całego kraju
(…) przy obecnym tempie
wzrostu będzie dochodzić do
podwojenia liczby zakażeń co
trzy dni.
Jeżeli jeszcze się Państwo
nie domyślacie, kto jest autorem tych słów, to spieszę
z pomocą. Tak w przeciągu

dwóch miesięcy zmieniło się
podejście szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego.
Premier nie wyklucza wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z epidemią,
który według niego absolutnie nie był konieczny przed
wyborami.
Kiedy zatem Morawiecki
kłamie? Oszukując nas w lipcu całkiem możliwe, że sam
przyczynił się do dziesiątek
tysięcy zachorowań i być
może wielu ofiar śmiertelnych Covid-19. Jeżeli premier
informuje, że żadnego zagrożenia już nie ma, to „hi life”,
można szaleć bez ograniczeń
nie tylko podczas wyborów.
Polacy poczuli się bezpiecznie, co przyczyniło się do
transmisji koronawirusa. Premier nie zamierza przeprosić
Polaków.
Praktycznie wszyscy eksperci, epidemiolodzy wieszczyli, że na jesień przyjdzie
kolejna fala zachorowań na
Covid-19, tymczasem nasz
rząd nie zrobił nic, by się na
nią przygotować. No dobra
zagolopowałem się. Były MZ
Szumowski zamówił 1241

respiratorów od byłego handlarza bronią. Zapłacił za nie
154 mln zł. Do dzisiaj dotarło
do Polski 200 zamówionych
respiratorów. To szczegół, że
firma byłego handlarza bronią nigdy nie zajmowała się
ściąganiem do Polski sprzętu medycznego. Jak zatem
miała zamiar te respiratory w
przyszłości serwisować? Pytań jest wiele, a najważniejsze
to, dlaczego Szumowski jeszcze nie siedzi?
Jednak nieszczęsne respiratory zamówione zostały
jeszcze w kwietniu. Jak później rząd przygotowywał się
na powrót koronawirusa?
Jedyne co interesowało PiS
przez ostatnie kilka miesięcy to polityczne układanki:
wybory, rekonstrukcja rządu,
obstawianie stołków. Przez to
mamy dzisiaj chaos w służbie
zdrowia, o czym przekonałem się na własnej skórze. Z
powodu kontaktu z osobą
zakażoną Covid-19 razem z
żoną od 25 września trafiliśmy na kwarantannę. Miała
ona potrwać do 4 października. Przez objawy grypopodobne 30 września mieliśmy

KOLEKCJONER
KUPI:
stare zegarki,
biżuterię,
monety
i inne.
Tel. 884 050 405

zrobiony test na koronawirusa. 1 października okazało
się, że wyszedł negatywny.
Konia z rzędem temu, kto
wytłumaczy mi dlaczego i
tak musieliśmy przebywać
do 4 października na kwarantannie?
Inny przykład, który okazał się dla powiatu sulęcińskiego bardzo brzemienny
w skutkach. Nasza siatkarska pierwszoligowa Olimpia
Sulęcin rozegrała 26 września zwycięski mecz wyjazdowy z AZS AGH Kraków.
28 września u praktycznie
wszystkich zawodników z
Krakowa wykryto zakażenie
koronawirusem. Dopiero 1
października klub z Krakowa
poinformował o tym fakcie
Olimpię. Gdzie w tym czasie
był Sanepid i inne służby?
Totalnie zabrakło przepływu
informacji. Przez 4 dni nieświadomi zawodnicy i trenerzy Olimpii mogli chorobę roznosić po Sulęcinie. W
efekcie 2 października około
1000 osób z Sulęcina i okolic
trafiło na 10-dniową kwarantannę.
Kolejny absurd nie mie-

ści mi się w głowie: lekarz
z mojej rodziny zaraził się
Covid-19 wykonując swoje
obowiązki w szpitalu. Przez
ostatnie 3 tygodnie choroby i
związanego z nią zwolnienia
lekarskiego otrzymywał 80
proc. wynagrodzenia. Cała
mundurówka raz kichnie i
ma na L4 100 proc. uposażenia. A personel medyczny, w
szczególny sposób narażony
obecnie na utratę zdrowia i
życia dostaje 80 proc. Biada
temu państwu co nie szanuje swoich obywateli.
Pierwsza dekada października, to szaleńczy przyrost
zakażonych COvid-19 i kolejne restrykcje. Żółta strefa
obowiązuje już w całym kraju. Tego tempa z pewnością
szybko nie wygasimy, bo
rząd nie zdecyduje się na
ponowny lockdown. Naszego państwa po prostu na to
nie stać. Co nam więc pozostało? Maseczki, dystans,
dezynfekcja. Trzeba dziś naprawdę uważać, bo strach
zachorować.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
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Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych obowiązkowe w całym kraju
Cd. ze str. 1

nych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.
W zamkniętych pomieszczeniach nie wolno udostępniać miejsc do tańczenia (dotyczy też lokali
gastronomicznych i innych
lokali). Mniej gości na im-

prezach
okolicznościowych, ale limit do 75 osób
wejdzie w życie 17 października (strefa czerwona
do 50 osób). Wydarzenia
kulturalne z limitem do 100
osób w plenerze, a w tzw.
przestrzeni zamkniętej do
25% publiczności. Zgromadzenia do 150 osób, ale należy pamiętać o zasłanianiu
ust i nosa, oraz dystansie

min. 1,5 m od innych osób.
Więcej łóżek w szpitalach
W każdym województwie powstał szpital koordynacyjny, gdzie będą
dodatkowe
stanowiska
intensywnej terapii dla pacjentów z Covid-19. Szpital
koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala
w danym województwie.

Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad
pacjentami z COVID-19.
Dyrektorzy tych placówek
zostaną włączeni w skład
wojewódzkich zespołów
zarządzania kryzysowego.
Dzięki zwiększeniu liczby
szpitali liczba dostępnych
łóżek zwiększy się do 13,5
tys.

Rola lekarzy POZ
Lekarze mogą kierować
pacjenta do izolacji domowej albo do izolatorium.
Zniesiono obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu
na COVID-19 podczas teleporady.
Źródło: gov.pl/koronawirus
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Historia Garnizonu Wędrzyn (3) Grecy w wędrzyńskich koszarach
Dziś o Grekach w wędrzyńskich koszarach i na poligonie.
Gen. bryg. Wacław Komar
(zm. 1972) w swoich pisemnych wspomnieniach przekazanych do Zakładu Historii
Partii, doskonale opisał udział
wojska polskiego w szkoleniu
Greków. Oryginał tekstu jest
dostępny w Oddziale VI Archiwum Akt Nowych, sygn. 301.
Kim był ów generał, że miał
taka wiedzę?. Tuż po wojnie
we Francji objął stanowisko
zastępcy szefa Polskiej Misji
Wojskowej. Wezwany do kraju
został szefem Zarządu II Oddziału Sztabu Generalnego
(wywiad), potem dyrektor Departamentu VII Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego
(wywiad), następnie w 1951 r.
Głównym Kwatermistrzem WP.
Pochodził z żydowskiej rodziny (właściwe nazwisko Mendel Kossoj), uczestnik wojny
w Hiszpanii, żołnierz polski we
Francji (trafił do niewoli niemieckiej). Aresztowany w 1952
r. Zwolniony w 1954 r. pracował na odcinku cywilnym. Do
wojska powrócił w 1956 r. jako
szef utworzonej Wojskowej
Służby Wewnętrznej i Korpusu
Bezpieczeństwa Wojskowego.
Żołnierze tych formacji nosili
odpowiednio białe i granatowe otoki na czapkach. Odszedł
z wojska w 1968 r. Zatem wiedzę miał rzetelną.
W Grecji trwająca od 1946 r.
wojna domowa zakończyła się
w 1949 r. Ok. 150 tys. uchodźców, w tym 80 tys. partyzantów znalazło schronienie w 5.
krajach demokracji ludowej.
Do Polski przybyło 6 transportów (1948-1950), częściowo
drogą morską. Później aż po
1956 r. w ramach łączenia rodzin koleją dojechali kolejni
Grecy. 1500 rannych leczono
w tajnym szpitalu wojskowym
nr 250 w Dziwnowie. Odpowiedzialnym za powstanie i
funkcjonowanie placówki był
Władysław Barcikowski, późniejszy gen. bryg. Zmarło tylko
25 Greków, co dobrze świadczyło o polskich lekarzach.
Dziś w miejscu tego szpitala
stoi pomnik poświęcony Grekom walczącym w wojnie domowej.
Wg dziś dostępnych danych,
wśród przybyłych aż 71%
uczestniczyło w walkach. Wielu zostało po wyleczeniu „wyzdrowieńcami”. Nie dla wszystkich można było znaleźć pracę.
Na szczeblu KC PZPR zade-

Żołmierze greccy na porannej gimnastyce
cydowano o wykorzystaniu
Greków na potrzeby przyszłej
armii w tamtym kraju, licząc
na upadek monarchii i rządów
prawicowych. Kwestię selekcji
powierzono gen. Władysławowi Korczycowi, szefowi
Sztabu Generalnego WP.
Tenże postanowił wykorzystać koszary i baraki na poligonie właśnie w Wędrzynie.
Zaproponował sformowanie
pododdziałów złożonych z
byłych oficerów, podoficerów
i szeregowych. Również padła
propozycja stworzenia pododdziału kobiet. Dyscyplina i porządek wojskowy jak w wojsku
polskim.
Decyzją nowego szefa MON,
marszałka Konstantego Rokosowskiego w 1949 r. powstała w Wędrzynie JW 3770
(R-z MON nr 00232/Org. z
24.11.1949 r.). Dowódcą był
ppłk Stanisław Szota, oficer
Zarządu II SG WP. Planowany był w dalszej kolejności na
komendanta szkoły oficerskiej
dla Greków w Dziwnowie. Potem był attaché wojskowym
w Chinach. Szefem sztabu był
por. Wacław G.
W Wędrzynie wyselekcjonowano 250 Greków na elewów
do szkoły oficerskiej. W doborze tych ludzi uczestniczył tow.
Stawro, przedstawiciel KC Komunistycznej Partii Grecji.
Do dyspozycji dowódcy w
Wędrzynie skierowano: mjr.
Mikołaja P., kpt. Eugeniusza
T. i por. Stefana K. W dostępnych dokumentach ze względu na ówczesną (dziś okre-

ślaną paranoiczną) klauzulę
tajności są tylko takie zapisy.
Byli wyznaczeni na dowódców
pododdziałów. W jednostce
„greckiej” (jak pisze prof. Andrzej Paczkowski w „Operacja grecka II Oddziału Sztabu
Generalnego WP”), odbywało
się wstępne szkolenie dla rekrutów, także nauka języka
polskiego, bo komendy były
polskie.
Wiosną, 1 kwietnia 1950
r., wyselekcjonowani Grecy
zostali
przetransportowani
do Dziwnowa, gdzie zakwaterowano ich w dawnej JW
1904 (w latach 1949-1950 w
spisie figuruje jako Szpital
Chirurgiczny z Batalionem
Uzdrowieńców), którą rozformowano R-z MON nr 002/

Org. z 8.I.1950 r. Tym samym
grecki epizod w historii wędrzyńskiego garnizonu został
zamknięty. Jednostka została rozformowana R-z MON nr
0016/Org. z dnia 17.03.1950 r.
Na jej bazie powstała JW. 1500
(R-z MON 002/Org z 8.I.1951 r.)
będąca Samodzielnym Batalionem Szkolnym, w Dziwnowie, gdzie szkolono Greków. W
1952 r. została rozformowana.
Dla najstarszych weteranów
żołnierskiego rzemiosła w
wędrzyńskim garnizonie, jak i
dla tych najmłodszych jest to
zapewne sensacja, wcale nie
gorsza niż reportaże red. Wołoszańskiego.
Wiedza i umiejętności nabyte przez żołnierzy greckich w
Wędrzynie, a potem w Dziw-

nowie nie zostały wykorzystane. Wyszkoleni nie powrócili
do ojczyzny. Polska „utopiła”
poprzez m.in. wyposażenie i
szkolenie Greków, przesyłanie
uzbrojenia, żywności, lekarstw
i innych materiałów do Grecji w ratowaniu demokracji ogromne, na ówczesne biedne
czasy, pieniądze.
Za pomoc w częściowym
przygotowaniu tego tekstu
dziękuję memu Przyjacielowi
z Kaszub, dr. Mieczysławowi
Wojeckiemu, autorowi licznych opracowań o Grekach w
Polsce. Dziękuję dr. Wiesławowi Chłopkowi z Żagania, historykowi wojskowości.
Cykl historii garnizonów w
Wędrzynie i Sulęcinie rozpocząłem od historii w witrażach
zapisanych i po ciekawej rozmowie z ks. kapelanem ppłk.
Stanisławem Garbacikiem
w Wędrzynie postanowiłem
wiedzę historyczną poszerzyć
i przekazać.
Wiosną, bo materiały trzeba zebrać i opracować, mam
zamiar przybliżyć historię Komendy Poligonu, która kilka
razy zmieniała nazwę i poszerzała obszar jej podległy.
W swoich archiwaliach mam
zdjęcia grobów ze zlikwidowanych wiosek, a i one same
pozostały tylko na poniemieckich mapach i na przedwojennych karkach pocztowych. Za
wszelkie informacje byłbym
wdzięczny.
dr Lech Malinowski,
lechm47@wp.pl
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Łatwiej węża
pod
pachą połaskotać…
13 emerytura
– wielkie
oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

…Niż
przewidzieć
Rząd,
telewizja,
gazetykolejoraz
internet
wszemna
i wobec
ogłane decyzje
szczeblach
szają,
że emeryci
dostanąrzą13
władzy.
Rekonstrukcja
emeryturę
- ja pewnie
dostadu to zwykła
ściema
dla
nęciemnego
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 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-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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Bezpieczeństwo najważniejsze!
Sulęcińska fabryka mebli sypialnianych, którą cyklicznie opisujemy na łamach „Przekroju Lokalnego”
przetrwała wiosenny okres
przestoju związany z pandemią. Produkcję wznowiono
i zakład dobrze prosperuje.
W wyniku zmian organizacyjnych w zakładzie przybyło pracowników. Zmieniła
się również nazwa firmy na
Christianapol Meble Polska
sp. z o.o., a także firmowe
logo. Jednakże sytuacja epidemiczna w kraju jesienią się
znacznie pogorszyła – firma
musiała podjąć zdecydowane działania na rzecz zabezpieczenia zdrowia zatrudnionych pracowników.
- Sprawami BHP w firmie
zajmuję się od samego początku istnienia firmy w Sulęcinie - mówi Agnieszka
Molewska. – Od samego
początku sprawy BHP były i
nadal są priorytetem dla Zarządu firmy. Pracownicy używają i obsługują wiele maszyn
i urządzeń typu maszyny do
szycia, zszywarki, wycinarki
czy prasy. Używanie wszelkich
urządzeń technicznych czy
elektrycznych może stwarzać
potencjalnie zagrożenie przy
niewłaściwej obsłudze, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i wprowadzanie standardów.
Ciąg technologiczny montażu materacy jest na przykład
odpowiednio zabezpieczony
z automatycznym odcięciem
zasilania w chwili wejścia
przez kogoś w strefę zagrożenia. Przez 2 lata wypracowany
został system zapewniający
dobrą ochronę pracowników.
To jest oczywiste, każdy
jest przeszkolony w tym
zakresie i dla własnego
bezpieczeństwa
powinien określonych zasad
przestrzegać. Jednak rozprzestrzeniający się coraz
bardziej wirus jest zagrożeniem przy sporej ilości
zatrudnionych w naszym
zakładzie osób, również,
tych przywożonych autobusami z bliższej czy dal-

Agnieszka Molewska
szej okolicy.
- Przestrzeganie reżimu sanitarnego jest podstawą. Płyn
dezynfekujący jest w pojemnikach przed wejściem na teren firmy, przed wejściem do
budynku, jak również od strony rampy załadowczej magazynu wyrobów gotowych.
W dziale produkcji pojemniki
są w toaletach. Pojemniki są
naciskowe, ale także takie z
czujnikiem ruchu. Są również
dozowniki przy wejściu na
stołówkę pracowniczą. Stosowne instrukcje dotyczące
jego użycia, jak również odnośnie obowiązku mycia rąk
przez minimum 30 sekund są
wywieszone przy dozownikach i w toaletach. Wdrożyliśmy procedury obowiązujące
pracowników i osoby odwiedzające firmę z zewnątrz czyli
gości, kontrahentów i podwykonawców. Są one restrykcyjne, ale niezbędne w tym
okresie i czasie. W imię ogólnie
pojętego dobra jest to zro-

zumiałe. Mamy instrukcję w
przypadku postępowania wobec stwierdzenia zakażania
lub konieczności poddania
się kwarantannie. Realizujemy pomiar temperatury przy

wejściu, a w przypadku dojeżdżających przed wejściem do
autobusu. Podczas przejazdu
pracownicy muszą być w maseczkach ochronnych, co jest
standardem w komunikacji
publicznej. Podobne zasady
obowiązują osoby nas odwiedzające.
Podczas produkcji czy załadunku pracownicy są w
pewnych odstępach od siebie. Są jednak przerwy…
- Na stołówce może jednorazowo przebywać do 15 osób i
nie mogą siedzieć obok siebie.
Dlatego system przerw został
w firmie zmodyfikowany na
zasadzie rotacyjnej. Między
zmianami stoły są dezynfekowane, a siadać można co drugie miejsce. W dziale produkcji
na stanowiskach, gdzie nie
ma możliwości zachowania
1,5 m odstępu pomiędzy pracownikami, pracownicy pracują w przyłbicach. Wszelkie
wprowadzone środki i zabezpieczenia są oczywiście związane z kosztami, ale tego się w
obecnej sytuacji nie uniknie.
Wiele zakładów w kraju
w miarę możliwości prowadzi szczepienia ochronne
dla swoich pracowników.
- My także postanowiliśmy zorganizować dla naszych pracowników szczepienia przeciwko grypie.

Nasz lekarz medycyny pracy,
z którym mamy podpisaną
umowę, pani Rita Gorączka zaangażowała się w zdobycie szczepionki, a chętnych
mamy dużo, jednak okazało
się to bardzo trudne do zrealizowania z powodu braku
szczepionek na rynku. Zdrowie pracowników, czyli nas
wszystkich jest najważniejsze
i w miarę swoich kompetencji
czuwam nad tym. Przez dwa
lata mojej pracy tutaj zdarzały
się różne drobne wypadki przy
pracy. Skaleczenia, drobne
urazy. Czasami pracowników
gubi rutyna lub pośpiech, czyli
zawodzi czynnik ludzki przez
brak dostatecznej koncentracji. W tym miejscu przypomnę,
że podczas szkoleń pracownicy są zapoznawani z zagrożeniami na konkretnych stawiskach pracy. Wyposażamy
pracowników w środki ochrony indywidualnej tam, gdzie
jest to możliwe. Nie wszędzie
jednak jest to możliwe, na
niektórych stanowiskach na
przykład nie można pracować w rękawicach ochronnych. Niezbędne jest wyczucie
manualne, które jest przede
wszystkim w palcach. W takim
przypadku trzeba po prostu
zachować ostrożność.
Rozmawiał Lech Malinowski
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Nowe wyzwania regionów
– Nr 24/2020 –

O funduszach europejskich, edukacji i zdrowiu w dobie pandemii oraz wyzwaniach klimatycznych rozmawiali marszałkowie
województw i eksperci w Zielonej Górze, podczas II Konwentu Marszałków RP w Lubuskiem. Obradom przewodniczyła
marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.
Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 20212027 to dziś numer jeden dla włodarzy polskich regionów.
– Nasze apetyty i oczekiwania związane z tą perspektywą są
olbrzymie – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak otwierając
dyskusję na ten temat. Zaproszona do udziału w Konwencie,
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata JarosińskaJedynak, przedstawiła najnowsze dane dotyczące Krajowego
Planu Odbudowy (KPO), do którego regiony i ministerstwa mogły
zgłaszać przedsięwzięcia planowane w nowej perspektywie.
– Wpłynęło 2,5 tys. projektów, po wstępnej selekcji pozostało
ok. tysiąca – relacjonowała minister. Projekty dotyczą energii
i środowiska, transportu i infrastruktury, zdrowia, innowacji,
cyfryzacji, społeczeństwa, spójności terytorialnej. Minister
Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że część ze zgłoszonych
projektów ma charakter punktowy, które trudno będzie bronić
przed Komisją Europejską, dlatego resort funduszy będzie
próbował je łączyć w grupy projektów, rozwiązujących globalne
problemy. Spośród regionów, najwięcej projektów zgłosiła
Małopolska (100), Pomorskie (95) oraz Podkarpacie (67). Najmniej
– po pięć projektów – zgłosiły Mazowieckie, Śląskie i Łódzkie.
Lubuskie do Krajowego Planu Odbudowy zgłosiło 15 projektów,
tzw. „złotą piętnastkę”.
Polska jest czwartym największym beneficjentem środków
w ramach RRF. Ogółem w ramach tego instrumentu znajduje się
pula 750 mld euro. Alokacja RRF dla Polski wynosi natomiast
57,3 mld euro, z czego 34,2 mld euro na pożyczki i 23,1 mld euro
na bezzwrotne dotacje.

Samorząd w obronie klimatu
Żyjemy w momencie fundamentalnego kryzysu ekologicznego.
To moment brzegowy. Co powinny zrobić samorządy w obliczu
zbliżającej się katastrofy klimatycznej? Przedstawiciele regionów
zgodzili się z propozycją marszałek Elżbiety Anny Polak,
by powołać zespół do spraw zmiany klimatu i na poziomie
samorządów, w skali całego kraju, wypracowywać rozwiązania
problemów. Potrzebny jest też nam pakt - porozumienie
między samorządami, władzami centralnymi, rolnikami, by
doprowadzić do porządku wszechobecny chaos, przyczyniający
się do zmian klimatycznych,a które Polska dotkliwie odczuwa
choćby w postaci suszy. - Dokonała się w Polsce cicha katastrofa,
za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni: samorządowcy,
politycy, dziennikarze, obywatele. Mamy do czynienia z chaosem
przestrzennym, który jest ściśle związany z polityką ekologiczną
kraju. Polska przypomina dom, z którego właściciel wyszedł
i zostawił otwarte kurki, z których leje się woda – mówił Michał
Olszewski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Kraków,
dziennikarz, który od ponad 20 lat zajmuje się tematami
ochrony klimatu i ekologii. – Nie da się zbudować dobrobytu
bez szacunku dla przyrody. To woda i powietrze powinny się
znajdować w centrum naszych zainteresowań. Wszyscy pijemy
tę samą wodę, oddychamy tym samym powietrzem bez względu
na to, jakie barwy polityczne reprezentujemy – apelował
dziennikarz. Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska
zwrócił uwagę, że w problemach ekologicznych nie są ważne
kwestie technologiczne. Na początku muszą być ludzie
i kwestie społeczne. By ochronić klimat, musimy się zmienić.
– Jeśli od tego zaczynamy, to mamy szansę wygrać. Kwestie
ekologiczne to nie są kwestie zamiany sieci przesyłowych,
gazu na OZE. To tak nie działa, to się nie uda. Jedyne
rozwiązanie to musimy się zmienić wszędzie, czyli również
na poziomie samorządów. Europejski zielony ład się wydarzy.
Pytanie, na ile my będziemy umieli z tego skorzystać. Polska
dzisiejszego dnia i Polska za 10, 15 lat to będzie inny kraj.
Czy będziemy współtwórcami tej zmiany? Jestem marzycielem
realistą, wierzę w to, że polski samorząd jest takim miejscem, gdzie
można wymyślać rozwiązania – mówił Szypulski.

Obrady II Konwentu Marszałków Województw RP odbyły się 24 września br., w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim.
Marszałkowie obradują w podobny sposób sześć razy do roku. Analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają
aktualne problemy samorządów województw.

Nowy wymiar edukacji
Polska edukacja potrzebuje zmiany. To wiadome
od dawna, ale pandemia koronawirusa bezlitośnie
obnażyła skrywane deficyty - wiele szkół nie
poradziło
sobie
ze
zdalnym
nauczaniem,
a nauczyciele i uczniowie musieli mierzyć się
z wieloma problemami sami. – To nie jest szkoła
na miarę XXI wieku. Musimy całkowicie zmienić
myślenie o edukacji, potrzebne są nowe modele
nauczania i nowoczesna technologia w szkołach
– mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Pomysł
na model edukacji w świecie Covidowym i poCovidowym przedstawiła marszałkom Alina
Kozińska-Bałdyga, Prezeska Federacji Inicjatyw
Oświatowych. Koncepcja „Baniek szkolnych” bo
o tej metodzie rozmawiano, miałaby uchronić przed
rozprzestrzenianiem się koronawirusa w szkołach,
z jednoczesnym wykorzystaniem doświadczeń
i sukcesów z czasów zdalnej edukacji.– Co ważne,
metoda ta daje też przestrzeń do naturalnej zmiany

systemu edukacji. Uwolnilibyśmy wreszcie polską
szkołę od XIX wiecznego systemu nauczania,
a wprowadzili w technologiczny XXI wiek, gdzie
podstawową wartością jest człowiek – mówiła
Prezeska
Federacji
prosząc
jednocześnie
marszałków o wsparcie tej idei u ministra
edukacji.
Tematy klimatu i edukacji znalazły się w głównym
obszarze zainteresowań marszałków. Mimo
usilnych starań Lubuskiego, z zaproszeń na II
Konwent i udział w debatach nie skorzystali ani
minister edukacji, ani klimatu.
Przypomnijmy, w II połowie 2020 r. Województwo
Lubuskie przejęło półroczne przewodnictwo
w Konwencie Marszałków Województw RP.
Pierwszy raz Lubuskie gościło marszałków
w Lubniewicach. Kolejny, ostatni zjazd planowany
jest na koniec listopada w Mierzęcinie.

Polska w obliczu drugiej fali pandemii
Czy warto się szczepić przeciwko grypie? W jakim momencie pandemii jesteśmy?
Na te pytania podczas obrad konwentu odpowiadała prof. Maria Gańczak, kierownik
Katedry Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UZ.
W nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym w centrum naszego zainteresowania
będą dwa groźne wirusy: SARS-Cov-2 i wirus grypy. - Zakażenie nimi może prowadzić
do ciężkich uszkodzeń zdrowia, łącznie ze zgonem – podkreślała profesor.
Na COVID-19 nie ma leku ani szczepionki. Jednak przed grypą możemy się ochronić.
Jednym ze sposobów jest szczepionka!
•

pozwoli uniknąć wizyty u lekarza związanej z zakażeniem grypą, co spowoduje
zmniejszenie szansy na zakażenie wirusem SRAS COV

•

pozwoli lekarzom szybciej postawić diagnozę w przypadku SARS-Cov-2

•

wzmocni nasz organizm

•

chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19

•

pozwoli na zmniejszenie zachorowalności na grypę i redukcję powikłań
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Cztery umowy dla szpitali

Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców naszego regionu, dla których zdrowie i jakość życia to priorytet.
– Zarząd województwa przekazuje kolejne milionowe wsparcie dla dwóch największych szpitali w Lubuskiem –
informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
- Zarząd województwa konsekwentnie realizuje Strategię Promocji i Ochrony Zdrowia. Nasze zadania inwestycyjne wymagają
wsparcia z budżetu samorządu i Regionalnego Programu Operacyjnego. Mieszkańcom regionu lubuskiego zależy na poprawie
dostępności do leczenia i samych warunków leczenia, a dzięki
temu poprawi się też jakość życia. Podpisujemy cztery umowy,
które rozwiążą wiele naszych problemów – mówiła marszałek
Polak na konferencji prasowej, która odbyła się 1 października.
Dwie umowy dotyczą zabezpieczenia szpitali w walce z COVID
19, dwie pozostałe - bardzo ważnych, wyczekiwanych inwestycji.
– Szpital w Gorzowie realizuje planowaną inwestycję rozbudowy
lecznicy o oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz podddział hematologii z pododdziałem intensywnej chemioterapii.
Samorząd przeznacza na ten cel 23,5 mln zł. W tegorocznym
budżecie na początku przeznaczyliśmy 5 mln zł. Udało nam się
zwiększyć kwotę dofinansowania do 10,5 mln zł. Teraz aneksujemy umowę. To najważniejsza w tej chwili inwestycja dla Gorzowa. Równie ważna rozpocznie się w szpitalu w Zielonej Górze.
Dzięki skutecznym negocjacjom z Komisją Europejską udało się
przeznaczyć z RPO 21 mln zł. Całość kosztuje 26 mln zł. Reszta to wkład państwa. Niesłychanie potrzebna inwestycja, bo na

Konferencja prasowa, podczas której uroczyście podpisano umowy dla szpitali. Od lewej: radny woj. lubuskiego
Sebastian Ciemnoczołowski, dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, marszałek
woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak, wiceprezes Robert Surowiec oraz prezes Wielospecjalistycznego Szpitala
w Gorzowie Wlkp. Jerzy Ostrouch.

OIOM-ie są obecnie trudne warunki – podkreślała na spotkaniu
marszałek.

Pretriaż i przebudowa OIOM w zielonogórskim szpitalu
- Utworzenie pretriażu wraz z pierwszym wyposażeniem jest
obecnie w fazie uzgodnień. 1,5 mln zł otrzymamy od samorządu
województwa. Chcemy postawić ten obiekt w pobliżu oddziału
zakaźnego. Pozwoli to zakaźnikom, którzy od marca przyjmują
pacjentów w namiocie, na inny komfort pracy. Trzeba to zrobić
jak najszybciej, by badać pacjentów cywilizowanych warunkach
– mówił Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Pretriaż będzie konstrukcją odporną na
warunku atmosferyczne. Wnętrze będzie ogrzewane i klimatyzowane, a co najważniejsze umożliwi wstępne rozpoznanie
i selekcję pacjentów trafiających do szpitala. Pacjenci w dobrym

Ten, który mamy jest przestarzały. Trzeba go doposażyć i zwiększyć ilość łóżek. Staliśmy się Szpitalem
Uniwersyteckim, udało nam się sprowadzić do szpitala operatorów, którzy w różnych dziedzinach leczą
pacjentów bardzo skomplikowanymi zabiegami.
To m. in. prof. Golusiński, chirurgia głowy, prof.
Murawa, chirurgia onkologiczna, prof. Dziedziuchowicz, chirurgia naczyniowa. Po tych zabiegach
wymagane jest zaopiekowanie się pacjentem w bardzo wysokim standardzie. To jest możliwe tylko na
dobrze wyposażonym OIOMie. Inwestycja, którą zaczynamy w systemie zaprojektuj-przebuduj ma być
gotowa w 2023 roku. Ale będziemy się starali zrobić
to jak najszybciej – zadeklarował prezes Działo-

stanie fizycznym z podejrzeniem zakażenia, zgłaszający się sa-

szyński. Oprócz OIOMu przeniesiony i zmodernizo-

modzielnie do szpitala będą oczekiwać w izolatkach na wyniki

wany będzie Kliniczny Oddział Okulistyczny.

badań. Pacjenci w złym stanie, bezpośrednio przywożeni przez
ambulans, będą trafiać na Krótkoterminową Intensywną Terapię. Pozwoli to uniknąć przemieszczania się osób zakażonych
w obrębie terenu szpitala. – Natomiast budowy OIOM-u potrzebujemy jak tlenu – podkreślał na spotkaniu Działoszyński.

Przebudowa szpitala w związku z COVID
i hematologia w szpitalu w Gorzowie

Zorganizowaliśmy centralny punkt wydawania wyników. Chodzi o to, by ograniczyć wejście do szpitala
osobom, które nie są pacjentami, a chcą tylko odebrać wyniki swoich badań. Przystąpiliśmy do utworzenia poczekalni. Będzie się znajdować w budynku
SOR-u. W dużej części finansujemy ją ze środków,
które mamy z darowizn. Chcemy ten dar przekształcić w poczekalnię, która później będzie też służyć pacjentom czekającym na planowe zabiegi w szpitalu.
Tworzymy w tej chwili także dodatkową poczekalnię
w budynku, który jeszcze rok temu chcieliśmy rozebrać, a teraz będzie spełniał doraźną rolę poczekalni – tłumaczył zamierzenia w gorzowskiej placówce Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego
Szpitala. Od października ubiegłego roku placówka
realizuje też inwestycję, która zakłada wybudowanie
oddziału hematologii. – Uzyskaliśmy niezawodne
wsparcie od zarządu województwa w kwocie 23 mln
zł. Wiele wskazuje, że pierwsi pacjenci będą mogli

– Realizujemy inwestycje doraźne związane z po-

się tu leczyć na przełomie stycznia i lutego – powie-

prawą funkcjonowania opieki nad pacjentami.

dział prezes Ostrouch.

Działania szpitali i samorząDowe wsparcie przygotowań Do Drugiej fali coviD-19
Szpital UniwerSytecki w zielonej Górze:

wieloSpecjaliStyczny Szpital wojewódzki w Gorzowie wlkp.:

•

diagnostyka na GeneExpert w pełnym zakresie (wyniki w godzinę)

•

•

uruchomiona Pracownia Badań Molekularnych (140 testów na dobę)

•

drastycznie ogranicza wizyty w szpitalu poprzez:

•

przygotowanie 12 śluz i izolatek – w przygotowaniu kolejnych 7 (łączna wartość dofinansowania SWL na ten cel – 1,1 mln zł)

•

stworzenie w budynku „stróżówki” centralnego punktu wydawania wszystkich
wyników badań;

•

zakupy sprzętu w ramach projektu m.in. dodatkowe 24 respiratory (teraz
szpital ma ich 28)

•

zabudowa zadaszenia przed SORem (na potrzeby przychodni);

•

nowy tomograf komputerowy, który służy do diagnostyki covidowej

•

przygotowanie strefy oczekiwania pacjentów na przyjęcie do szpitala;

•

kamery termowizyjne – monitoring wejścia do szpitala

•

przebudowa baraku przy ul. Dekerta (naprzeciwko głównego wejścia) na potrzeby
rejestracji i miejsca oczekiwań na przyjęcie do poradni

•

planowane postawienie obiektu przed oddziałem zakaźnym do pretriażu

zwiększa możliwości wykonania testów (do 300 na dobę)
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Dzień Sybiraka
Dzień Sybiraka ustanowiony został w 2013 roku przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
i uznany świętem państwowym. Coroczne obchody Dnia
Sybiraka ustanowiono na
dzień 17 września, w rocznicę napaści Rosji Sowieckiej
na Polskę w dniu 17 września
1939 roku.
Na cmentarzu komunalnym

go, sulęcińskich szkół, prezes
Związku Sybiraków Mieczysław Wirszyc, proboszcz Parafii Sulęcin Ksiądz Sławomir
Przychodny, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew
Szczepański i zastępca burmi-

w Sulęcinie przy obelisku Pamięci Sybiraków, 17 września
z udziałem pocztu sztandarowego Związku Sybiraków
Koła w Sulęcinie odbyła się
uroczystość złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy.
W uroczystości uczestniczyli zesłańcy Sybiru, przedstawiciele powiatu sulęcińskie-

strza Sulęcina Iwona Walczak.
- Spotykamy się przy symbolicznym obelisku, który
upamiętnia wszystkie ofiary
Sybiru. Syberia stała się ich
ziemią przeklętą i krainą, w
której nie było żadnej na-

Wybory w Wędrzynie
W Szkole Podstawowej im.
Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, 18 września z udziałem zastępcy burmistrza
Sulęcina Iwony Walczak oraz
sekretarza Urzędu Miejskiego w Sulęcinie Iwony Kaszuby, odbyły się wybory nowego przewodniczącego oraz
Rady Mieszkańców miejscowości Wędrzyn. W wyborach
wzięło udział 22 mieszkańców Wędrzyna, którzy spośród swojego grona wybrali
przewodniczącego zebrania
oraz komisję skrutacyjną,
w której zasiedli: Przewodnicząca Dagmara Onyśko i
członkowie Barbara Postawa
i Adam Bruś.
Na podstawie tajnego
głosowania
mieszkańcy
Wędrzyna na nowego przewodniczącego miejscowości
Wędrzyn wybrali zgłoszoną

do wyborów Annę Wyczachowską. Nową Radę Mieszkańców Wędrzyna będą
reprezentowali:
Krzysztof
Berko, Tadeusz Centkowski,
Kazimierz Obrzut i Renata
Ziółkowska.
Maciek Barden

dziei, i miejscem do dzisiaj
określanym mianem największego więzienia świata…
Dziękujemy Wam Sybiracy za
pielęgnowanie pamięci tych
okrutnych i trudnych dni oraz
przekazywanie kolejnym pokoleniem prawdy o tamtych
czasach i ludziach, którzy zginęli i przetrwali w nieludzkiej
poniewierce – zaznaczyła w
swoim przemówieniu zastępca burmistrza Iwona Walczak.
Foto i tekst: Maciek Barden
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Zakończenie sezonu
Tegoroczne zakończenie sezonu odbyło się 04
października, na jeziorze Rzepsko (Piaskowe). W
tym jesiennym dniu do zawodów przystąpiło 12
zawodników (12 seniorów). Sportową rywalizację
moczykije rozpoczęli o godz. 09:30, a zakończyli
o godz. 13:30. Po zakończeniu zawodów do pracy
przystąpiła komisja sędziowska ważąc złowione
ryby, które w tym dniu dobrze współpracowały
z naszymi wędkarzami. W siatkach dominowała
płoć, ukleja, krąp, sporadycznie leszczyki. Rybki po
zważeniu powróciły w dobrym stanie do zbiornika
wodnego. Z końcową klasyfikacją zawodów zapoznała startujących zawodników komisja sędziowska, a nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył zwycięzcom Prezes Koła Kazimierz Jaruga.
Klasyfikacja seniorów:

Polchar sp. z o.o. ﬁrma produkcyjna
z branży chemicznej z kapitałem zagranicznym
o ustabilizowanej pozycji na rynku
poszukuje kandydata na stanowisko:

OPERATOR PROCESU
Miejsce pracy: Kostrzyn nad Odrą

OPIS STANOWISKA:

I miejsce – Bogdan Kułaczkowski – 7500 pkt.
II miejsce – Marcin Stefański – 7310 pkt.
III miejsce – Andrzej Raniewicz – 6600 pkt.
IV miejsce – Piotr Klimczak – 3700 pkt.
V miejsce – Rafał Łysakowski – 3660 pkt.

Operator procesu odpowiedzialny będzie za obsługę
poszczególnych węzłów produkcyjnych oraz dbałość
o utrzymanie właściwych parametrów procesu
na każdym jego etapie.

Klasyfikacja zawodników po IV Turze Grand Prix
Koła 2020

●
●
●
●

KOBIETY:
1. Agnieszka Dulik – 30 pkt.
2. Małgorzata Neubauer – 15 pkt.
SENIORZY:
1. Bogdan Kułaczkowski – 51 pkt.
2. Marcin Stefański – 50 pkt.
3. Piotr Klimczak – 49 pkt.
4. Andrzej Raniewicz – 47 pkt.
5. Bartłomiej Szewczyk – 40 pkt. + waga 11 390g
6. Piotr Raniewicz – 40 pkt. + waga 11 365g
7. Mateusz Dziedzic – 31 pkt.
8. Dawid Melanowicz – 27 pkt.
9. Łukasz Dulik – 27 pkt.
10. Jerzy Śmiecikowski – 25 pkt.
Red.

WYMAGANIA:

wykształcenie minimum zawodowe
gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
doświadczenie zawodowe przy procesach
produkcyjnych mile widziane

OFERUJEMY:
●
●
●
●
●
●

umowę o pracę na pełen etat
pracę w stabilnej ﬁrmie
atrakcyjne wynagrodzenie
pakiet socjalny
ubezpieczenie na życie
premiujemy staż pracy

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:

rekrutacja@polchar.pl
z dopiskiem pracownik linii produkcyjnej.

W CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Polchar sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych* rekrutacji.

Zwycięzca ostatniej tury, a także całorocznych
zmagań - Bogdan Kułaczkowski

Informacja dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych w Polchar sp. z o. o.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polchar sp. z o.o. w Policach ul. Kuźnicka 1;
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej
w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazili Państwo stosowną zgodę
w treści swojej aplikacji;
3. Państwa dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, przetwarzamy w oparciu
o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub przez
okres 1 roku jeżeli wyrazili państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
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Eko -Tydzień w CZG-12
Eko – Tydzień to tygodniowy cykl spotkań z dziećmi z 5 gmin organizowany po raz pierwszy przez
Celowy Związek Gmin CZG-12. Sytuacja epidemiczna w tym roku spowodowała, że niezwykle
mało było okazji aby spotkać się z dziećmi i mieszkańcami i porozmawiać na temat odpadów.
Temat ten jest ważny, bo w ciągu roku jeden mieszkaniec województwa lubuskiego produkuje
blisko 325 kg odpadów. Większość odpadów można odzyskać prowadząc prawidłową selektywną zbiórkę.
W środę 23 września Celowy Związek
Gmin CZG-12 wraz z Fundacją Ekologiczną ARKA zawitali do Krzeszyc. Na
terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Krzeszycach
ustawiono 4 stoiska z warsztatami
edukacyjnymi dla dzieci z Szkoły Podstawowej z Kołczyna, Szkoły Podstawowej z Krzeszyc i Przedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w Krzeszycach.
Podczas warsztatów edukacyjnych
sprawdzono wiedzę dzieci na temat

zasad segregacji odpadów oraz dyskutowano o sposobach na zminimalizowanie odpadów w gospodarstwach
domowych, zwłaszcza odpadów plastikowych. Tematem tym nawiązywaliśmy do akcji Sprzątania Świata,
która odbyła się w tym roku pod hasłem „PLASTIK? Rezygnuję , Redukuję,
Segreguję”. Przy stoiskach przypominano też o zasadach postępowania
z odpadami niebezpiecznymi, które
powstają naszych gospodarstwach

domowych oraz o odpadach problemowych, które należy oddawać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Dzieci wykazały się dużą wiedzą i znajomością
zasad segregacji, choć było też kilka
wątpliwości, np. podczas znalezienia
odpowiedniego kosza dla opakowania wielomateriałowego po soku/mleku. Oczywiście takie opakowanie należy wrzucać do kosza żółtego :)
Wiemy, że nie rozwialiśmy wszystkich wątpliwości związanych z gospodarką odpadami, ale wierzymy, że po
spotkaniu będzie ich mniej. Jeśli ktoś
nie zapamiętał wszystkich zasad segregacji odpadów zapraszamy do od-

wiedzin strony internetowej Celowego Związku Gmin CZ-12 (www.czg12.
pl).
W spotkaniu wykorzystano materiały edukacyjne zakupione dzięki
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.

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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Nielegalny biznes 34-latka
Mieszkaniec gminy Torzym postanowił zostać „lokalnym biznesmenem”. Jaki był jego pomysł na zarobek? 34-latek kradł
sprzęt w marketach budowalnych, a następnie sprzedawał go
przypadkowo napotkanym kierowcom. Jako miejsce zbytu towaru obierał rejony stacji paliw przy drodze K-92. Kiedy już myślał, że pozostanie bezkarny, do jego drzwi zapukali kryminalni.
Początek jesieni okazał się również
początkiem problemów dla mieszkańca gminy Torzym. Mężczyzna postanowił zostać „lokalnym biznesmenem”. Każdy z nas zapewne słyszał nie
raz o zasadzie handlowców – taniej
kupić, drożej sprzedać. 34-latek postanowił pójść o krok dalej, a mianowicie
kraść sprzęt, między innymi piły spalinowe, siekiery, grille oraz butle gazowe, a następnie pozyskane przedmioty sprzedawał w okolicach stacji
paliw przypadkowo napotkanym kierowcom. Mężczyzna obrał sobie za
cel dwa sklepy budowlane na terenie
powiatu sulęcińskiego.
Patentem na „klienta”
dokonywał nielegalnego zaopatrzenia. Jak
pokazuje materiał z
monitoringu, 34-latek
udawał zainteresowanego zakupem, by za
chwilę wynieść sprzęt
ze sklepu. Innym razem, pod osłoną nocy
przedostał się na zewnętrzny teren marketu, gdzie przy użyciu
nożyc do metalu pokonał zabezpieczenia
towaru. Wtedy jego
łupem padły grille i
butle gazowe. Kiedy

już myślał, że interes hula na całego,
do jego drzwi zapukali kryminalni. W
toku przeprowadzonych czynności,
mundurowi namierzyli biznesmena
– złodzieja. 34-latek odpowie za kradzieże, a także kradzież z włamaniem.
To ostatnie przestępstwo zagrożone
jest karą nawet do 10 lat pozbawienia
wolności. Sprawa jest rozwojowa. Lista zarzutów wobec mężczyzny może
się wydłużyć.
starszy sierżant Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

październik 2020

Po nitce do kłębka. Sprawca kradzieży z włamaniem zatrzymany
Z początkiem jesieni, sulęcińscy policjanci rozwiązali zagadkową sprawę serii kradzieży z włamaniem, które miały miejsce od
lutego do września tego roku na terenie powiatu sulęcińskiego
i słubickiego. Kryminalni stopniowo ustalali kolejne istotne fakty, które w rezultacie zakończyły się zatrzymaniem 34-letniego
sprawcy przestępstw. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
Po nitce do kłębka – te słowa najlepiej podsumowują czas wytężonej
pracy sulęcińskich kryminalnych. Policjanci od pewnego czasu starali się
ustalić sprawcę kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych, do
których dochodziło od początku roku
na terenie powiatu sulęcińskiego i słubickiego. Mimo sporej rozpiętości w
obszarze działania złodzieja, mundurowym udało się poznać modus operandi sprawcy. 34-latek wybierał posesje, które w większości były dobrze
osłonięte od wzroku przechodniów.
Następnie pukał do drzwi, sprawdzając czy mieszkańcy są w domu. Brak
odpowiedzi był dla niego zielonym
światłem do przestępczego procederu. W
większości przypadków podważając ramy
okienne metalowym
prętem, dostawał się
do wnętrz lokali skąd
ukradł między innymi
gotówkę, wartościową
biżuterię, sprzęt elektroniczny, narzędzia
oraz kolekcjonerskie
klasery.
Następnie

część zdobytego łupu sprzedawał w
lombardach oraz na giełdach. Zebrany przez kryminalnych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie
mężczyźnie 8 zarzutów kradzieży z
włamaniem. Dzięki determinacji funkcjonariuszy część mienia udało się
już odzyskać. Sprawa jest rozwojowa.
Funkcjonariusze w dalszym ciągu starają się ustalić gdzie mogą znajdować
się pozostałe przedmioty. Nie wykluczone, że lista zarzutów dla 34-latka
będzie dłuższa. Mężczyźnie grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
starszy sierżant Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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Nowa świetlica wiejska w Wielowsi
Gmina Sulęcin zrealizowała kolejną inwestycję kulturalną, którą jest
nowa Świetlica Wiejska w Sołectwie
Wielowieś. Zadanie zostało zakończone dzięki wsparciu z środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
na operację „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w kwocie 491.367 złotych, a cała inwestycja
wyniosła 830.000 złotych.
Dzięki realizacji zadania mieszkańcy
Sołectwa Wielowieś otrzymali w posiadanie nowy parterowy obiekt kulturalny o powierzchni 150 m2 z salą,
pełnym zapleczem i wyposażeniem
sanitarnym, kuchennym, magazynowym i administracyjnym. Obiekt posiada również nowy dojazd i parkingi.
Miejscowość uzyskała lepszy dostęp
do podstawowych usług kulturalnych
oraz zapewnione zostały odpowiednie
warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności lokalnej
w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, integracyjnych i codziennych
spotkań.
Uroczystość otwarcia nowej Świetlicy Wiejskiej odbyła się 26 września,
z udziałem mieszkańców sołectwa,
burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta,
zastępcy burmistrza Iwony Walczak,
sołtysa Wielowsi Sylwestra Gryza, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Andrzeja Żelechowskiego, zastępcy
Komendanta Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej st. kpt. Rafała Sobczaka, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Anny Wyczachowskiej, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana

Szymczyszyna, radnego Stanisława
Przybylskiego, radnego Kazimierza
Gryza, dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Polskich Strażaków w Trzemesznie
Lubuskim Teresy Mazur, naczelnika
Wydziału Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Grzegorza Gwizdka,
radnej Rady Powiatu Bożeny Dudarz
oraz zaproszonych sołtysów z Gminy
Sulęcin.
W części rozrywkowej organizatorzy przygotowali turniej rodzinny, gry
i zabawy z udziałem dzieci i turniej
tenisa stołowego. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody ufundowane przez
Radę Sołecką. W turnieju rodzinnym I
miejsce zajęła rodzina Gryzów, II miejsce rodzina Tomczaków, III miejsce rodzina Pupków, IV miejsce rodzina Stodulskich i V miejsce rodzina Drabków.
W konkurencjach z udziałem dzieci I
miejsce zajęła Oliwia Pupka, II miejsce
Wojtek Drabek, III miejsce Hania Wadas, IV miejsce Milena Mania, V miejsce
Filip Biernacki, VI miejsce Miłosz Marciniak i VII miejsce Adaś Szymczak.
Imprezę prowadzili Wiktoria Gryz i
Kazimierz Gryz.
Tekst i foto: Maciek Barden

Burmistrz Sulęcina podziękował policjantom
Na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej nr XXX/50/20 w Sulęcinie z dnia 28 września
2020 roku, burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart w obecności
zastępcy burmistrza Iwony
Walczak i komendanta powiatowego policji w Sulęcinie
kom. Mirosława Kędziory, 30
września w Urzędzie Miejskim
w Sulęcinie wręczył sierżantowi policji Rafałowi Radeckiemu
i sierżantowi policji Łukaszowi
Płonce nagrodę pieniężną i list
gratulacyjny.
Dzięki szybkiej reakcji, zaangażowaniu i obywatelskiej postawie, policjanci przyczynili
się do uratowania życia dziewięciomiesięcznego chłopca.
W pisemnym podziękowa-

niu burmistrz Dariusz Ejchart
zaznaczył między innymi:
„Mam zaszczyt złożyć wyrazy
szczerego uznania oraz podziękowania za wzorową postawę, którą wykazał się Pan
21 września 2020 roku udzielając pomocy dziesięciomiesięcznemu chłopcu. Na uznanie zasługuje Pana sprawne i
konsekwentne działanie, które pozwoliło uratować ludzkie
życie. Dziękując za zaangażowanie oraz godną naśladowania postawę, życzę wielu
sukcesów w realizacji planowanych zamierzeń, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym, zdrowia i nieustającej
pogody ducha.”
Maciek Barden
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Ogromny sukces sulęcinianki
Magdalena Piechowiak, trenerka Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona wywalczyła II miejsce i tym samym srebrny medal na „Yonex X Mistrzostwach Polski Amatorów w Badmintonie”. Nie koniec sukcesów sulęcinianki
- wraz z deblową koleżanką Katarzyną Patalas z Lubrzy zajęła III miejsce i
brąz w rozgrywkach zespołowych.
Tradycyjnie i w tym roku miały miejsce rozgrywki amatorów
badmintona. 13 września br. na
hali sportowej Ośrodka Kultury
i Sportu w Zielonce spotkali się
amatorzy tej dyscypliny sportu. Poziom gry wskazywał niejednokrotnie na to, że typowa

„amatorka” jest już dawno za
nimi. Wszyscy zawodnicy reprezentowali na korcie bardzo
wysoki poziom gry. Walka była
zacięta i jednocześnie pełna
kultury - wszystko zgodnie z
zasadami fair play i pod czujnym okiem sędziów.

Magdalena Piechowiak z Sulęcina, która na co dzień jest
trenerem w Sulęcińskim Stowarzyszeniu Badmintona i tym
razem pokazała klasę. W swoim
debiucie singlowym zdobyła II
miejsce i srebrny medal na mistrzostwach. Jej debiut na kor-

cie w Mistrzostwach Polski okazał się jednocześnie sukcesem.
Wraz z deblową koleżanką Ka-

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom Wielowieś
dom Miechów
dom Torzym
OW Marina J.Ostrowskie
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
działka Lubów
dworek Lubień

działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka w Miechowie
1 działka bud. Lubniewice

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.
PAŹDZIERNIK
12.10-18.10 -Apteka “Centrum Zdrowia"
przy ul. Pincekiego 1
19.10-25.10 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
26.10-01.11 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej
LISTOPAD
02.11-08.11 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
09.11-15.11 -Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul.
Witosa 1

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

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

tarzyną Patalas z naszego województwa dziewczyny zdobyły również III miejsce i brązowe
medale w deblu kobiet. W tym
miejscu trzeba podkreślić, że
do naszego województwa trafiło więcej medali, ale te trzy są
wyjątkowe - dziewczyny zadebiutowały i wróciły z srebrem i
brązem. Słów gratulacji nie zabrakło od bardziej doświadczonych badmintonistów naszego
województwa - Justyny Grzybek i Ireneusza Żurka, którzy
nie kryją zadowolenia, że właśnie do nas zawodnicy wrócili z
sześcioma medalami.
Podsumowując:
- Magdalena Piechowiak – srebro w singlu kobiet i brąz w deblu kobiet,
- Justyna Grzybek – srebro w
mikście, brąz w singlu kobiet,
- Katarzyna Patalas – brąz w deblu kobiet,
- Ireneusz Żurek – brąz w singlu
mężczyzn 55+.
Wszystkim, którzy trzymali kciuki za sukces lubuskich
sportowców serdecznie dziękujemy.

PRZEKRÓJ POLECA:

Sulęcińskie Stowarzyszenie
Badmintona
Jacek Ćwiertnia

