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Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
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minął miesiąc

Praworządność po „pisowsku”. Będzie weto?

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Decydując się na przystąpienie do Unii Europejskiej
zgodziliśmy się nie tylko brać
kasę, korzystać ze wspólnego rynku i innych udogodnień, ale zobowiązaliśmy się
również do przestrzegania
uniwersalnych zasad i reguł
takich samych dla wszystkich wspólnotowych krajów.
O co chodzi z praworządnością?
Praworządność
została
określona w art. 2 Traktatu o
Unii Europejskiej, jako jedna
z wartości, na których opiera się UE. Oznacza, że rządy
powinny podlegać prawu,
a obywatele mają prawo
zaskarżać działania władz

przed niezależnymi sądami.
Gwarantuje również walkę z
korupcją, ochronę wolności
mediów oraz informowanie
opinii publicznej o działaniach rządu. Jak dotąd Unia
miała narzędzia, by badać
praworządność w krajach do
niej należących, ale nie miała
instrumentu, by ją egzekwować. W związku ze stwierdzonymi przez UE licznymi
naruszeniami reguł praworządności przez Węgry i Polskę (w naszym przypadku w
głównej mierze z powodu
próby
podporządkowania
wymiaru
sprawiedliwości)
większość posłów Parlamentu Europejskiego chciała, by
wypłaty z budżetu Unii na
lata 2021–2027 były uzależnione od praworządności. Jej
definicję rozszerzono o inne
wartości, takie jak wolność,
demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka,
w tym praw mniejszości. Na
27 państw Unii tylko dwa
rządy nie chcą zgodzić się na
to rozwiązanie, wspomniane
Węgry i Polska. Jeżeli przestrzega się tak uniwersalnych

zasad jak wskazane powyżej,
to czego tu się bać? Premier
Morawiecki uważa, że takie
zapisy mogą utorować drogę
do dyskryminacyjnych praktyk wobec któregoś z państw.
Inni politycy PiS wykrzykują,
że to godzi w suwerenność
naszego kraju. Ziobro ustawia premiera, wyzywa go od
"miękiczonów" i próbuje na
własną rękę kierować polityką zagraniczną Polski. Telewizja rządowa informuje o tym,
że Polska i Węgry chcą bronić
Unii Europejskiej. Rząd grozi
wetem budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który
według lipcowych zapewnień premiera był dla Polski
bardzo korzystny. Można
zgłupieć od nawału abstrakcyjnych komunikatów. Jak
to się skończy? Możliwe, że
dowiemy się podczas szczytu
Unii 10 grudnia (Przekrój trafi do druku dzień wcześniej).
Według ostatnich informacji
po spotkaniu z premierem
Węgier Wiktorem Orbanem,
Polska ma przystać na kompromis i przyjąć ostatecznie powiązanie budżetu z

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

praworządnością pod warunkiem, że będzie ona dokładnie zinterpretowana. W
tej sprawie wiadomo jedno.
Weto budżetu unijnego,
którym w tym roku powiązany jest z tzw. Funduszem
odbudowy (1,3 biliona euro
na wszystkie kraje Unii), to z
jednej strony dla nas ogromna strata finansowa (bez
tych środków gospodarczo
możemy mieć ogromne
trudności, żeby stanąć na
nogi) z drugiej postawi nas
na peryferiach Europy, jako
ten kraj, który w obliczu
kryzysu wywołanego przez
pandemię rozbija jedność
Unii i wpędza ją w prowizorium budżetowe.
Rydzyk, którego na miejscu
Kościoła wstydziłbym się nazwać księdzem tym razem
swoimi słowami przegiął
ostatecznie. Porównywanie
pedofilii do zwykłej „pokusy”
księży, to nie tylko usprawiedliwianie ohydnych zbrodni,
ale także nawoływanie do
ich tuszowania i zamiatania
pod dywan. Przy okazji Rydzyk podczas kazania na-

zwał byłego biskupa Edwarda Janiaka (zrezygnował z
funkcji ze względu na tuszowanie przestępstw seksualnych w Kościele) „współczesnym męczennikiem”.
Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ważny pan minister
sprawiedliwości i prokurator generalny jednocześnie
Ziobro obecny na kazaniu
Rydzyka nawet nie zająknął
się na temat skandalicznej
wypowiedzi swojego medialnego pryncypała. Dla
mnie Ziobro ewidentnie
ma zapędy dyktatorskie.
Prawo według niego może
być stosowane wybiórczo,
a najważniejsze jest to, żeby
utrzymać władzę.
Na szczęście ten dziwny
2020 rok się kończy. Nigdy
bym nie uwierzył jeszcze
rok temu, że czekają nas takie historie z wirusami. Oby
2021 przyniósł przełom, i
żeby wszystko wróciło do
normy. Tego sobie i państwu
na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
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WOŚP szuka wolontariuszy
Sulęciński Szab 29. Finału
WOŚP przypomina: chcesz
zostać wolontariuszem? Nie
zwlekaj do ostatniej chwili, mamy ograniczoną ilość
miejsc.
Tegoroczna rejestracja odbywa się w całości on-line
poprzez serwis: http://iwolontariusz.wosp.org.pl
Pamiętaj aby przy rejestracji wybrać odpowiedni Sztab

z listy – nr 3708 - Sulęciński
Ośrodek Kultury.
Finał z głową - takie jest hasło przewodnie tegorocznej
zbiórki. Tym razem skupiamy
się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy. Jest to
już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. 29. Finał
WOŚP odbędzie się tradycyjnie w drugą niedzielę stycz-

nia - 10.01.2021.
W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak
m.in.: zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów
sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje
optyczne otolaryngologiczne, koblatory do
operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomnografie do diagnostyki bezdechu
sennego.
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Historia Garnizonu Wędrzyn (5)
Jednostka Wojskowa 1986
będąca Ośrodkiem Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie jest najstarszą polską jednostką w
historii leśnego garnizonu.
Powstała w grudniu 1945 r.
jako Komenda Poligonu na
bazie rozformowanej w październiku 14 Samodzielnej
Brygady Przeciwpancernej.
Miejsce dyslokacji – poligon
Monice k/Sieradza. Polegała
pod Okręg Wojskowy Łódź.
Poligon okazał się za mały,
wobec tego jednostkę przeniesiono w lipcu 1946 r. na
poligon Raducz k/Skierniewic. Tamże poligon szybko
okazał się a mały na potrzeby
szkoleń artylerzystów.
Decyzja o kolejnym przeniesieniu jednostki, tym razem do Wędrzyna zapadła w
1948 r. Wg zapisanych wspomnień ówczesnego dowódcy
kpt. Jana Mąki warunki jakie
tutaj zastano były fatalne. Do
natychmiastowego zakwaterowania nadawały się tylko
budynki mieszkalne koło stacyjki Wędrzyn, gdzie wprawdzie szyb w oknach nie było
ale były piece, a drzewa dookoła było pod dostatkiem.
Wodę czerpano z pobliskiego
strumyka.
Wg ówczesnego etatu było
4 oficerów (komendant – kpt.
Jan Mąka, oficer poligonowy
– por. Roman Okupski, pirotechnik – por. Włodzimierz
Żołądkowski, por. Paweł Łopata), 2 podoficerów i 14 sze-

regowych. Sprzęt: samochód
terenowy Willys, samochód
ciężarowy 5t. na gaz drzewny,
5 par koni taborowych i 2 konie wierzchowe. Była drużyna
łączności, gospodarcza, a nawet jeden pracownik cywilny, stolarz Apostoł Siewiec.
W końcu tarcze ktoś musiał
robić. Etaty zwiększono, pojawiła się nowa kadra, część
przeniesiono, część odeszła
do rezerwy.
Szkolenia na poligonie rozpoczęto 1 lipca 1949 r. Komenda Poligonu podlegała
Szefowi Artylerii Śląskiego
Okręgu Wojskowego. Strzelano do tarcz (makieta czołgu)
ciągnionych na 150 metrowej
linie przez traktor (otrzymano go na etat w 1950 r.). Na
nim siedział oficer z czerwoną
chorągiewką w dłoni i podawał umówione sygnały.
Na szczeblu ministerialnym
zdecydowani, że w okresie
letnim na poligonie (od kwietnia 1951 r. nazwa z Centralnego Poligonu Artyleryjskiego
została zmieniana na Poligon
Artyleryjski nr 6) szkolić się
będą w okresie letnim podchorążowie wszystkich szkół
oficerskich za wyjątkiem
szkoły artylerii w Toruniu. W
tamtych czasach wyjeżdżano
na poligony w maju, a wracano we wrześniu.
Na przełomie 1951/52 zakończono prace z remontem
obiektów jednostki (obecny
teren). Wśród nowo przybyłej kadry z początkiem lat

50.tych byli m.in.: z Żagania
chor. Ryszard Manowski
– felczer (stopień chorążego był pierwszym stopniem
oficerskim, absolwent Oficerskiej Szkoły Felczerów w
Łodzi) ppor. Karol Dudkiewicz został szefem łączności
(ukończył Oficerską Szkołę
Łączności Przewodowej w
Sieradzu), st. sierż. Kazimierz
Zieliński - objął stanowisko
szefa obsługi. Niebawem pojawili się kolejni pracownicy
cywilni, którzy pracowali w
charakterze stolarza, elektryka, ślusarza, kowala i hydraulika. Rotacja wśród kadry była
stosunkowo duża.
Dowódca jednostki i Komendant Poligonu Jan Mąka
w stopniu ppłk. odszedł w

ppłk Jan Mąka

marcu 1962 r. na stanowisko
Starszego Pomocnika Szefa
Wydziału Poligonów w Inspektoracie Szkolenia MON.
Jego ołówkiem spisany pamiętnik zawiera wiele cen-

nych informacji, czasami jednak błędnych lub trudnych
do odczytania. Stąd mogą
pojawić się nie zamierzone
nieścisłości.
dr Lech Malinowski

ppłk Ryszard Manowski
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Lubuskie kończy prezydencję
Za nami trzeci - ostatni Konwent Marszałków w Lubuskiem. Laskę marszałkowską przejęło województwo podlaskie. Czas na podsumowanie lubuskiej – półrocznej prezydencji.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich 16 polskich województw. Zawiązany został w 1998 r.,
równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa. Posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Województwo Lubuskie przewodniczyło polskim regionom od lipca. W tym czasie odbyły
się 3 Konwenty Marszałków. Dwa udało się zorganizować w regionie: w Lubniewicach i Zielonej Górze (a przy okazji debat, pokazać gościom
przyrodnicze i turystyczne walory naszego
województwa). Ostatnie, trzecie spotkanie, ze
względu na pandemię koronawirusa, odbyło się
w trybie zdalnym.

W związku z tym, tych tematów także nie mogło
zabraknąć. – Zawsze z nami była Minister Funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak i jej należą się szczególne podziękowania. Rozmawialiśmy o Krajowym Programie Odbudowy, o nowej
perspektywie i mówiliśmy, że nam w regionach
te pieniądze są bardzo potrzebne. Nie chcemy
czekać i trzymamy kciuki, żeby te negocjacje jak
najszybciej się zakończyły – podkreślała E. Polak.

Kończy się lubuska prezydencja, ale nie koń-

Pandemia zdeterminowała tematy poruszane
podczas obrad. – Rozmawialiśmy o ochronie zdrowia, o tym, jak skutecznie zabezpieczyć mieszkańców przed pandemią. Było wiele debat i dyskusji
z udziałem ekspertów. Dzięki ich obecności mogliśmy mieć natychmiast odpowiedzi na pytania.
Byłytomerytorycznedyskusje,wymianadoświadczeń,bowłaśniepotosąkonwenty,żebyrozmawiać
na różnych płaszczyznach. Starałam się wprowadzić też zwyczaj, by oprócz strony samorządowej
i rządowej zapraszać przedstawicieli organizacji
pozarządowych, fundacji, czyli obywateli – mówi
marszałek Elżbieta Anna Polak, która ostatnie
pół roku przewodniczyła Konwentowi.

Podczas lubuskiej prezydencji rozmawiano też
o problemach w edukacji, które przyniosła pan-

zminimalizowania

demia, o przemocy w rodzinie i zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Nie pominięto tak
ważnych i aktualnych tematów, a jednocześnie
zgodnych z ukierunkowaniem polityki spójności
w nowej perspektywie, jak ochrona środowiska
i zielony ład.

maty związane z rolnictwem oraz wsparciem

Lubuska prezydencja przypadła także na czas
kształtowania się budżetu Unii Europejskiej.

Podczas trzech konwentów przyjęto w sumie
40 stanowisk (przyjęto je przez aklamację). – Chcę
podziękować wszystkim marszałkom za ogromną
aktywność i za to, że pomimo różnic politycznych
udaje nam się wypracowywać wspólne zdania.
Uważam to za wielki sukces Polski obywatelskiej
i samorządowej – podsumowała lubuską prezydencję marszałek Polak.

czy się dialog między regionami. Przewodnictwo w Konwencie Marszałków przejmuje teraz
województwo podlaskie. Podczas przekazania
laski marszałkowskiej, marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki nakreślił koncepcję pracy
Konwentu na najbliższe miesiące. Marszałek
wymienił m.in. kwestie nowej perspektywy finansowej UE, Krajowego Planu Odbudowy czy
gospodarczych

skutków

pandemii. Podlasie planuje także podjąć teseniorów. – Województwa różnią się, ale mamy
wspólne problemy. Polska jest jedna, a nasze
działania podejmujemy mając na uwadze dobro
całego kraju – mówił.
W trakcie Konwentów odbywały się wydarzenia
towarzyszące: tuż przed Konwentem Marszałków w Lubniewicach obradował Zarząd Związku
Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego
członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak.
W ramach II Konwentu odbyło się Lubuskie Forum Edukacyjne, a ostatniego, trzeciego - Lubuskie Forum Samorządowe.
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IMPULSY dla regionu
Kolejne dwa nowe pociągi trafiły do województwa lubuskiego. To znane już Lubuszanom „Impulsy”. Zostały
zakupione przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
– W ferworze walki z pandemią koronawirusa nie zapominamy o innych celach i zadaniach jakie zaplanowaliśmy
– mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
Pojazdy zostaną włączone do obsługi regularnych połączeń już niedługo, bo od nowego rozkładu jazdy pociągów, czyli 13 grudnia br. Będą
kursować na linii Kostrzyn - Gorzów Wlkp.
- Krzyż - Poznań Główny. Obsłużą m.in. popularne wśród mieszkańców północnej części naszego województwa pociągi „Kłodawka”, „Wilda”
oraz „Ujście Warty”.
Nowoczesne i komfortowe
Dwa trójczłonowe zespoły trakcyjne z napędem spalinowym typu 36WEhd z rodziny
„Impuls 2” są jednymi z najnowocześniejszych pojazdów w Polsce. Osiągają prędkość
maksymalną 120 km/h. - Pojazdy zostały zakupione dzięki wsparciu funduszy unijnych,
dofinansowanie wyniosło prawie 36 mln zł.
Posiadają nowoczesne urządzenia, niezbędne do funkcjonowania w obecnym świecie.
Mogą przewozić jednocześnie nawet 330 pasażerów. Przy inwestycjach kolejowych trzeba pokonywać wiele barier, ale potrafimy sobie z tym poradzić – mówi członek zarządu
Marcin Jabłoński. Pojazdy wyposażone są
w audiowizualny system informacji pasażerskiej, bezprzewodowy dostęp do Internetu,
a także gniazda USB oraz 230V do ładowania
urządzeń elektronicznych. Dla bezpieczeństwa pasażerów, składy wyposażono w monitoring oraz tzw. interkom, umożliwiający
nawiązanie połączenia głosowego z maszynistą. Komfort podróży zapewniają również
wygodne fotele z rozkładanymi stolikami,
klimatyzacja oraz przestronna toaleta z przewijakiem dla niemowląt. Składy dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także wyodrębniono
w nich miejsca dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich. Ich producentem jest
nowosądecki NEWAG, który na wykonanie
zamówienia miał 2 lata od podpisania umowy
i z zadania wywiązał się doskonale.
Lubuski tabor kolejowy
Od kilku lat Województwo Lubuskie konsekwentnie poprawia jakość regionalnego

Zakupione przez Województwo Lubuskie dwa nowe elektryczne zespoły trakcyjne spełniają najnowsze
europejskie wymagania techniczne.

Lubuskie ma
23 sztuki
nowoczesnych
pociągów
transportu kolejowego właśnie m.in. poprzez
zakupy nowych pojazdów. – Musimy i chcemy być bardziej Eko. Zależy nam tym, żeby
mieszkańcy przesiadali się z własnego transportu do pociągu, ale nie byle jakiego – podkreśla marszałek Polak. Tych nowoczesnych
pojazdów Lubuskie ma obecnie już 23 sztuki:
20 z napędem spalinowym i 3 z elektrycznym.
Łączna wartość dotychczasowych zakupów
to blisko 228 mln zł. Wszystkie pojaz-

dy udostępniane są Lubuskiemu Zakładowi spółki POLREGIO, który na zlecenie Województwa Lubuskiego realizuje
regionalne połączenia kolejowe. – W bieżącym roku na dofinansowanie połączeń kolejowych zapisano w budżecie Województwa Lubuskiego kwotę ponad 55,5 mln zł,
a na 2021 rok blisko 73,2 mln zł, uwzględniającą miedzy innymi dalszy rozwój oferty przewozowej dla mieszkańców naszego regionu
– podsumowuje Elżbieta Anna Polak.
Pojazdy zakupiono w ramach realizowanego
przez Województwo Lubuskie projektu pn.
„Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych”
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zakup składów uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu to 43 085 781,00 zł, w tym dofinansowanie unijne 35 706 763,06 zł.
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Szpital tymczasowy otwarty
Od poniedziałku, 7 grudnia szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w Zielonej Górze przyjmuje
pacjentów. Do dyspozycji jest 170 łóżek, wysokospecjalistyczny sprzęt i kadra. – To efekt współpracy
i porozumienia ponadpolitycznego. Takiej solidarności w walce z pandemią oczekiwali wszyscy – mówi
Elżbieta Anna Polak marszałek województwa lubuskiego.
– Dziś czuję dużą ulgę, bo stres był olbrzymi. Mieliśmy bardzo mało czasu na uruchomienie tego szpitala. Pracowaliśmy naprawdę dzień i noc: to firma Mostostal z Zabrza
i personel szpitala temu sprostali i nadrobili
w miesiąc cały kwartał. Im należą się największe podziękowania – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze podczas otwarcia
placówki i tuż przed przyjęciem pierwszych
pacjentów.
Wspólna, dobra robota
Marszałek nie miała wątpliwości żeby „oddać” Centrum Zdrowia Matki i Dziecka do
walki z pandemią. Szpital miał być gotowy
na koniec pierwszego kwartału 2021. Gdy
druga fala pandemii gwałtownie wzrosła,
sejmik lubuski przyjął wniosek zarządu
i wyraził zgodę na przeznaczenie 30 mln
zł na przyspieszenie zakończenia budowy
CZMiD w Zielonej Górze i Oddziału Intensywnej Terapii w Gorzowie Wlkp. – po 15 mln
zł dla każdej jednostki. Walka z czasem okazała się skuteczna i zgodnie z terminem
szpital tymczasowy przyjął pierwszych pacjentów. – Kiedy nieco ponad miesiąc temu,
minister i wojewoda nałożyli na nas obowiązki byliśmy w pewnym dyskomforcie,
bo było wiele niewiadomych i dużo stresu.
To, co się później działo możemy nazwać
dobrą drogą do stanu, który mamy dziś.
Wszyscy starali się stanąć na wysokości
zadania. Dzięki współpracy z firmą Mostostal, wykonawcą obiektu oraz firmą Darol,
która została wyznaczona do wyposażenia
lecznicy, udało się zakończyć prace o kwartał szybciej niż planowano. Mieliśmy także
wsparcie służb pani marszałek i pana wojewody. Udało się to też dzięki ludziom, którzy
tutaj spędzali czas od rana do nocy, stawali
na głowie, żeby to wszystko zrobić, czyli zespołu: doktora Bartosza Kudlińskiego, dr
Emila Korczaka oraz dr Antoniego Ciacha,
a także pracowników administracyjno-gospodarczych szpitala – mówił podczas
otwarcia tymczasowej lecznicy, prezes Szpitala Uniwersyteckiego Marek Działoszyński.
Nowoczesny szpital tymczasowy
Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania
szpitala tymczasowego w Lubuskiem jest
fakt, że chorzy są leczeni w nowym szpitalu,
w pomieszczeniach budowanych i przystosowanych do tego celu. Zdaniem marsza-

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz wojewoda Władysław Dajczak podczas
otwarcia szpitala tymczasowego w Zielonej Górze.

łek Polak, ta inwestycja, to najlepiej wydane
pieniądze. – Gdy podjęliśmy decyzję o budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
nikt z nas nie pomyślał, że historia tak zmieni naszą rzeczywistość i postawi nas tutaj,
w tym miejscu, w innym szpitalu niż chcieliśmy. Jest to szpital tymczasowy, zakaźny,
w którym personel będzie mógł skutecznie
walczyć o życie mieszkańców. I to jest najważniejsze. To chyba najlepsza inwestycja
za 150 mln zł, głównie z funduszy europejskich, bo ponad 90 mln, a także środków
z samorządowego budżetu i budżetu państwa. Samorząd przeznaczył także 11,5 mln
zł na sprzęt ratujący życie oraz na środki
ochrony osobistej – wyliczała marszałek.
Środki na wyposażenie lecznicy zapewnił
rząd polski. – 23 mln zł przeznaczył Minister Zdrowia. Placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny do
diagnostyki i leczenia pacjentów. To jest
jeden z najnowocześniejszych szpitali tymczasowych, który powstał w Polsce – mówił
Władysław Dajczak. W szpitalu w gotowości jest 170 łóżek, w tym 25 respiratorowych. W pierwszym module będzie to 56
łóżek obserwacyjno-zakaźnych i 20 łóżek

respiratorowych. Później będą uruchamiane kolejne moduły. Teraz stopniowo będą
przywracane łóżka w lecznicach, które decyzją wojewody stały się szpitalami z łóżkami covidowymi. – Do końca grudnia przywrócimy 180 takich łóżek: w Sulechowie,
Kostrzynie, Skwierzynie. To dobra informacja, bo planowe zabiegi zaczną być realizowane – dodał wojewoda.
Dobra opieka dla chorych
Sprzęt i wyposażenie to nie wszystko. Najważniejsza jest kadra, która w tym szpitalu
pracuje. – Patrząc na lekarzy, którzy z wielkim oddaniem przygotowywali ten obiekt,
możemy mieć pewność, że przyjmowani tu
pacjenci, spotkają się ze znakomitą opieką
– mówiła marszałek Polak. Wśród kadry jest
80 studentów. – Samorząd przeznaczył dla
nich środki na nagrody w wysokości 350
tys. zł, bo pracują przy pacjentach chorych
na COVID-19 od początku pandemii. Ważne
jest też to, że personel medyczny z każdego
samorządowego szpitala, wyraził gotowość
pracy tutaj, nie oglądając się na dodatki,
na wynagrodzenia, po prostu chcą nieść pomoc – podkreślała marszałek.
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Fabryka mebli sypialnych w nowej odsłonie
Latem tego roku grupa POLIPOL rozbudowując
swój portfel produktów przejęła prawa do dystrybucji i marketingu firmy Oschmann Comfort Betten
GmbH. Ponadto Polipol przejął firmę produkcyjną
„Living Furniture Europe sp. z o.o. sp. k. w Sulęcinie, w którym zatrudnionych jest ponad 200 pracowników.
POLIPOL to w najlepszym tego słowa znaczeniu
zarządzane konserwatywnie przedsiębiorstwo – ale
z nowoczesnym podejściem. Mimo stałego wzrostu pozostaje wierne korzeniom średniego przedsiębiorstwa - człowiek stoi w centrum dokonań.
Pomysł, przedsiębiorcza wizja i duża porcja lokalności – na tym opiera się historia sukcesu firmy POLIPOL. Nie tylko czynić inaczej niż inni, ale również
lepiej. Stale się rozwijać, ale z wyczuciem. I wyznaczać trendy, które trwają po dziś dzień, stanowiąc
kontynuację koncepcji, dzięki której Gerd J. Hemmerling założył w 1990 roku firmę POLIPOL.
We wczesnych latach sercem przedsiębiorstwa
były wschodniowestfalskie Rahden i Zehdenick
koło Berlina. Pierwszą serię mebli tapicerowanych
firma POLIPOL wprowadziła, mając tylko siedmiu
pracowników. Obecnie POLIPOL zatrudnia ponad
5 000 pracowników w kraju i za granicą. Asortyment obejmuje ponad 300 modeli i 150 foteli telewizyjnych. Z ówczesnej spółki GmbH powstała działająca w całej Europie Grupa POLIPOL z wieloma
spółkami zależnymi i obecnie ponad 400 milionami
obrotu rocznego.
Firma POLIPOL należy dzisiaj do jednego z czołowych producentów mebli tapicerowanych w Europie i jest aktywna na całym świecie. Celem po dziś
dzień jest utrzymanie skutecznej od początku strategii, opracowywanie innowacyjnych produktów
w jednym miejscu w Niemczech i produkcja w krajach Wschodniej Europy.
Grupa produkuje meble tapicerowane, które odpowiadają stylowi życia. Przemyślane, komfortowe
i najwyższej jakości. Meble, które cieszą i wspierają
komunikację, ponieważ siedzi się tam razem wygodnie, przytulnie i w pełnym odprężeniu.
POLIPOL to więcej niż wyjątkowy produkt. W kontaktach z klientami, partnerami handlowymi, jak
i współpracownikami w pierwszej kolejności stawia
na wysoki poziom uznania – będącego podstawą
udanej i pełnej szacunku współpracy oraz ważnego
filaru kultury przedsiębiorstwa.
Cechą naszego przedsiębiorstwa są zmotywowani współpracownicy, ich identyfikacja z produktem
oraz zadowoleni klienci.
Wraz z przejęciem naszego zakładu uległa zmiana
jego nazwy na „Christianapol Meble Polska”. Działalność w zakresie łóżek tapicerowanych będzie
kontynuowana i zintegrowana z działaniami grupy
Polipol.
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Głupi troll

NADESŁANO DO PRZEKROJU
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emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13 emeryturę.
Podsumowując – wypłata 13
ogłoszenie.
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w najbardziej „nieczytatych”
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polifunkcjonariuszy
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jak
i
politykę
tych szykach i „wodolej-w
ogóle. rzeczników – straciła
stwa”
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zację wg wskaźnika 3,26 i bez
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A w następnychcolatach
i tak na
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tym stracę, więc nie mam się
wszystkiego
czym cieszyć. co nie pasuje
Z życzeniami
długich
lat życia
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władzy,
Sasinić
–
wszystkim
emerytom
oraz
tu tłumaczenie jest zbędne,
trzeźwości w myśleniu
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– z lubością

używane w różnych waemeryt Stanisław P.
riantach przez polityków
podczas gry na różnych
fortepianach oraz Miękiszon na równi z Veto. Moje
słowa Głupi troll są wobec
wymienionych jakże jednoznaczne i czyste w swym
przesłaniu.
apelu,
podkreśliła
rangę
Koniec
roku, czas
na tego
reważnego
wydarzenia
i skłofleksje,
które
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wszystkichmózgu
do refleksji
ne
„zanad
słowami:
OJCZYZNA,PAliczy”. Przed nami święta,
TRIOTYZM
i WOLNOŚĆ.
Takie
potem
Sylwester
i Nowy
spotkania
to
wspaniała
lekcja
2021 Rok. Zatem życzę
historii i patriotyzmu
dla całej
Szanownym
Czytelnikom
społeczności
szkolnej.
tego, co im najbardziej poB.K.
trzeba, ale zdrówka przede
wszystkim!

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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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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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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Wypoczynek nie doszedł do skutku przez pandemię.
Co z bonem turystycznym?
Nocleg wykupiony, walizki spakowane, aż tu nagle okazało się, że pandemia i związane z nią obostrzenia pokrzyżowały plany i
uniemożliwiły weekendowy wypad z rodziną. Co zrobić, jeśli opłaciło się już wyjazd bonem turystycznym ale z niezależnych od
nas przyczyn nie można było z niego skorzystać? Czy w takiej sytuacji bon przepada?
Impulsem do stworzenia
Polskiego Bonu Turystycznego była pandemia COVID-19,
która najbardziej dała się we
znaki polskiej branży turystyczno-hotelarskiej. W wyniku epidemii ucierpiały także rodziny, które z powodu
utraty pracy bądź redukcji
wynagrodzeń nie mogły sobie pozwolić na odpoczynek.
Polski Bon Turystyczny miał

wynagrodzić straty związane
z pandemią, i jak czas pokazał, okazał się sukcesem.
W sumie uprawnionych do
Bonu Turystycznego jest ponad 4,1 mln. osób, z czego
przeszło 105 tys. to Lubuszanie. Do tej pory aktywowało
go już ponad milion Polaków,
w tym ok. 25 tys. mieszkańców naszego województwa,
czyli niemal jedna czwarta

uprawnionych.
Niestety zdarza się, że niektórzy zarezerwowali już i
opłacili bonem pobyt w hotelu lub pensjonacie, ale z
powodu obostrzeń nie mogą
z niego skorzystać. W tej sytuacji podmiot turystyczny,
który przyjął opłatę powinien
zwróć płatność na rachunek
bankowy Polskiej Organizacji
Turystycznej. Pieniądze z nie-

wykorzystanego bonu trafią
ponownie do beneficjenta.
Należy pamiętać, że bon nie
podlega wymianie na gotówkę.
Jeżeli ktoś nie zdążył skorzystać z bonu w te wakacje
to nic straconego. Można nim
bowiem opłacić weekendowe
wyjazdy, zimowiska czy wakacyjne pobyty w kolejnych latach. Choć bonem można pła-

cić do końca marca 2022 r., to
nie znaczy, że do tego czasu
trzeba skorzystać z noclegu
czy imprezy. Można bowiem
opłacić bonem rezerwacje na
pobyt w późniejszym terminie.
Źródło: ZUS

Kształcenie zawodowe w dobie nauczania zdalnego
Zespół Szkół Licealnych i
Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, mimo
sytuacji w jakiej się obecnie
znajdujemy, staje na wysokości zadania, którego realizacja utrudniona jest zwłaszcza
w kształceniu zawodowym,
gdzie nauka organizowana
jest również z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na
odległość. Szczególną uwagę
poświęca się uczniom ostatnich klas technikum, którzy w
zimowej sesji egzaminacyjnej
(styczeń – luty 2021 r.) będą
zdawali końcowy egzamin
potwierdzający kwalifikację w
zawodzie. Dla tej grupy prowadzona jest stacjonarnie część
zajęć praktycznych z wykorzystaniem profesjonalnej bazy
edukacyjnej, w którą doposażone są szkolne gabinety i
pracownie warsztatowe. Możliwość praktycznego działania
„niemal w stworzonych, rzeczywistych warunkach pracy” z
pewnością pozytywnie wpłyną
na poziom zdawalności, podobnie jak osiągnięte sukcesy
w minionym roku szkolnym,
które dowodzą o wysokiej jakości kształcenia i świetnego
przygotowania zawodowego
uczniów naszej szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie technikum i branżowej
szkoły I stopnia dowiedli, że
kształcenie zawodowe, mimo
utrudnień w dobie nauczania zdalnego, może przynieść
oczekiwane rezultaty. Świadczą o tym uzyskane, niemal 100
% wysokie noty, m.in.:. w zawodzie monter zabudowy i

robót wykończeniowych w
budownictwie - zdawalność
w części teoretycznej 100 %, w
części praktycznej 100%, w zawodzie kucharz – zdawalność
w części teoretycznej 100 %, w
części praktycznej 100%, w zawodzie technik hotelarstwa –
zdawalność w części teoretycznej 92%, w części praktycznej
100%, w zawodzie technik
pojazdów samochodowych zdawalność w części teoretycznej 100%, w części praktycznej
89%, w zawodzie mechanik
pojazdów samochodowych
- zdawalność w części praktycznej 100%, w zawodzie
mechanik monter maszyn i
urządzeń - zdawalność w części praktycznej 100%, w za-

wodzie krawiec - zdawalność
w części praktycznej 100%, w
zawodzie sprzedawca - zdawalność w części praktycznej
100%. Nauka na odległość jest
dziś koniecznością i stanowi
dla nas wszystkich wyzwanie.
Wymaga pełnej mobilizacji, zaangażowania, wsparcia i ścisłej
współpracy. Tylko wzajemne
zrozumienie i odpowiedzialne
podejście do kształcenia na
odległość jest drogowskazem
do jak najefektowniejszego
nauczania i uczenia się.
Grażyna Sobieraj,
Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie
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POD PATRONATEM PRZEKROJU

Konkurs literacki „RECENZJA BAJEK
O SULĘCINIE - AUDIOBOOK”
Wraz z wydaniem naszego pierwszego audiobooka zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie literackim
na recenzję wybranej bajki .
Konkurs „Recenzja Bajek o Sulęcinie
- audiobook” ma charakter otwarty i
jest skierowany do osób niezajmujących się profesjonalną krytyką literacką. Uczestnicy będą oceniani w następujących grupach wiekowych :
Grupa I od 6 do 15 roku życia
Grupa II od 16 roku życia wzwyż
Dla zwycięzców czekają nagrodybony do sklepu sieci EMPIK.
Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2020 r.
Bajki o Sulęcinie są dostępne do
odsłuchania na kanale YouTube Sulę-

cińskiego Ośrodka Kultury: https://bit.
ly/3m8U9ak lub w nowej aplikacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sulęcinie — SOKowirówka.
Aplikacja dostępna na telefony i tablety:
z systemem Android: http://bit.ly/sokowirowka-android
z systemem iOS: http://bit.ly/Sokowirowka-ios
Informacje związane z Konkursem
można uzyskać pod numerami telefonu: 95 755 31 72. Szczegóły, regulamin
konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.
bibliotekasulecin.pl.
Źródło: SOK

grudzień 2020

Bombki ozdobą
sulęcińskiego rynku
Od niedzieli 6 grudnia mieszkańcy
miasta, jak również osoby odwiedzające Sulęcin, mogą oglądać piętnaście
dużych bombek, które prezentowane
są w rynku. Świątecznie bombki przygotowane i wykonane zostały między innymi przez: Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,
Komendę
Powiatową Policji z Sulęcina, Dzienny Dom Seniora, Ośrodek Pomocy

Społecznej, Celowy Związek Gmin
CZG-12, MOLEX Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Miasto i Gmina
Sulęcin, Christianapol Meble Polska
z Sulęcina, Nadleśnictwo Sulęcin, Komendę Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej z Sulęcina, Maszoński Logistic, STS Olimpia Sulęcin oraz Sulęciński Ośrodek Kultury i Bibliotekę
Publiczną.
(Red.)

Konkurs plastyczny „ILUSTRACJE DO
BAJEK O SULĘCINIE – AUDIOBOOK”
Wraz z wydaniem naszego pierwszego audiobooka zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do wybranej bajki .
Konkurs „ILUSTRACJE DO BAJEK O
SULĘCINIE – AUDIOBOOK” jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych
oraz uczniów szkół podstawowych.
Uczestnicy będą oceniani w 2 grupach wiekowych:
a) do 6 lat;
b) od 7 do 15 lat.
Dla zwycięzców czekają nagrodybony do sklepu sieci EMPIK.
Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2020 r.
Bajki o Sulęcinie są dostępne do
odsłuchania na kanale YouTube Sulę-

cińskiego Ośrodka Kultury: https://bit.
ly/3m8U9ak lub w nowej aplikacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sulęcinie — SOKowirówka.
Aplikacja dostępna na telefony i tablety:
z systemem Android: http://bit.ly/sokowirowka-android
z systemem iOS: http://bit.ly/Sokowirowka-ios
Informacje związane z Konkursem
można uzyskać pod numerami telefonu: 95 755 31 72. Szczegóły, regulamin
konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.
bibliotekasulecin.pl.
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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Burmistrz Friedland w Sulęcinie
W tym roku w maju minęło
piętnaście lat od podpisania
umowy partnerskiej pomiędzy miastem Sulęcin i miastem
Friedland w Niemczech. W
minionych latach doszło do
wielu spotkań przedstawicieli
obu miast, stowarzyszeń, jak
również wymiany kulturalnej,
oświatowej, sportowej, współzawodnictwa i szkoleniu pomiędzy jednostkami ochotniczych straży pożarnych.
Z okazji 10-lecia partnerskiej
współpracy 10 września 2015
roku w sali rycerskiej zamku
Friedland, Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart i Burmistrz Miasta Friedland Thomasa Hähle
złożyli podpisy pod deklaracją
dalszej współpracy na kolejne
lata.
Od 2003 roku burmistrzem
Miasta Friedland jest Thomas
Hähle, który od wielu lat jest
gościem w naszej gminie.
Uczestniczy w imprezach artystycznych, obchodach dni miasta, świętach państwowych,
spotkaniach ze strażakami
OSP i uczniami zaprzyjaźnionej
Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków z Trzemeszna

Lubuskiego, przedszkolakami
Przedszkola nr 2 im. Małych
Odkrywców z Sulęcina i miejskich spotkaniach w ramach
Jarmarku Koguciego. Dzięki
jego zaangażowaniu podjęto
wiele wspólnych inicjatyw na
rzecz naszego miasta.
W związku z przejściem na
emeryturę burmistrza Miasta
Friedland Thomasa Hähle, w
Domu Joannitów w Sulęcinie
23 listopada odbyło się spotkanie z przewodniczącym
Rady Miejskiej Zbigniewem
Szczepańskim,
burmistrzem
Sulęcina Dariuszem Ejchartem,
zastępcą burmistrza Iwoną
Walczak oraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych
i stowarzyszeń. Za wieloletnią
współpracę Rada Miejska przyznała burmistrzowi Thomasowi Hähle statuetkę „Zasłużony
dla Ziemi Sulęcińskiej”, którą
wręczył przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Szczepański. W imieniu mieszkańców
miasta i gminy Sulęcin burmistrz Dariusz Ejchart Thomasowi Hähle za dotychczasowe
partnerstwo pomiędzy obu
miastami. Podziękowania zło-

żyli również przedstawiciele
sulęcińskiej kultury, przedszkola, szkoły, stowarzyszenia
i jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnych.
Maciek Barden
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10 kg marihuany w bagażniku Pijany kierowca i łapówka
Zdecydowana reakcja sulęcińskich policjantów wobec nieodpowiedzialnego kierowcy, nie tylko wyeliminowała z drogi
zagrożenie jakie stwarzał dla innych uczestników, ale przede
wszystkim zapobiegła wprowadzeniu do obrotu niemal 10 kilogramów narkotyków. Zaczęło się od przekroczenia prędkości,
później okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy, a na koniec w
bagażniku auta funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości marihuany.

O tym, że w Policji nie ma miejsca na jakiekolwiek pobłażanie
i tak zwane zamiatanie sprawy pod dywan, bardzo dosadnie
przekonała się para podróżująca osobowym renault megane.
Podczas kontroli drogowej okazało się, że kierowca auta ma
ponad promil alkoholu w organizmie, a jego pasażerka chcąc
ratować partnera z opresji i wręczyła mundurowym korzyść
majątkową. Jaki był finał tej sytuacji? Jedyny możliwy – zarzuty
dla 32-latka i 25-letniej partnerki.

24 listopada policjanci sulęcińskiej
drogówki kontrolowali przestrzeganie ograniczeń prędkości przez kierowców poruszających się krajową
dwudziestką dwójką. Tuż po godzinie
20.00 ich uwagę zwróciło luksusowe
auto. Osoba siedząca za kierownicą,
zdecydowanie zbyt mocno wciskała
pedał gazu. Wykonany przy pomocy wideorejestratora pomiar wskazał
przekroczenie dozwolonej prędkości
o 42 kilometry na godzinę. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Gdy
tylko otworzyły się drzwi od strony
kierowcy, poczuli woń marihuany. W
aucie znajdowało się dwóch mężczyzn. Pasażer przyznał, że za jego
fotelem znajduje się woreczek foliowy z zawartością suszu roślinnego. To
był dopiero początek ich problemów.
32-letni kierowca został przebadany na zawartość w jego organizmie alkoholu i narkotyków. Oba
wyniki były dodatnie. Podczas
przeszukania pojazdu, policjanci
ujawnili także niewielką strunówkę z białym proszkiem. Jednak to
zawartość bagażnika okazała się
być kluczowa. W jego wnętrzu
znajdowało się łącznie ponad 10
kilogramów suszu roślinnego. Tester potwierdził, że była to mari-

15 listopada mundurowi zespołu interwencyjnego patrolowali ulice Sulęcina. W pewnym momencie ich uwagę
przykuł pojazd marki Renault Megane.
Chaotyczny sposób manewrowania
autem od razu wzbudził podejrzenia
policjantów, co do stanu trzeźwości
jego kierowcy. Nie pozostało więc nic
innego jak nadać sygnały do zatrzymania samochodu. W zasadzie już po
wymianie kilku zdań z 32-latkiem, podejrzenia funkcjonariuszy okazały się
być jak najbardziej trafne. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu
w organizmie mężczyzny wskazało
wynik ponad promila. W osobówce
znajdowała się również partnerka kierowcy. Podczas gdy policjanci przeprowadzali czynności z nietrzeźwym
32-latkiem, kobieta obmyślała plan jak
uratować go od grożących mu konsekwencji. Niestety 25-latka wpadła
na jeden z najgorszych pomysłów.
Postanowiła wręczyć mundurowym 200 złotych w zamian za potraktowanie sprawy jako niebyłej.
Jaki był wynik tej próby negocjacji?
Jedyny możliwy! Funkcjonariusze
odmówili przyjęcia korzyści majątkowej. Zarówno mężczyzna jak
i kobieta trafili do policyjnych cel.
32-latek usłyszał zarzut kierowania

huana. Mężczyźni zostali zatrzymani,
a auto wraz z jego nielegalną zawartością zabezpieczone. Łączna waga
ujawnionych narkotyków była bliska
10 kilogramów. Zarówno 32-latek jak
i jego 27-letni pasażer usłyszeli zarzut
posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo kierujący usłyszał
zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Na
wniosek Policji i Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, sąd zastosował wobec
podejrzanych środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztu na
okres 3 miesięcy. Mężczyznom grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia
wolności.
starszy sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

samochodem w stanie nietrzeźwości.
25-latka odpowiedziała za przestępstwo wręczenia korzyści majątkowej
osobie pełniącej funkcję publiczną, w
związku z pełnieniem tej funkcji.
Opisana sytuacja nasuwa, jedno podstawowe pytanie. Sokoro kobiecie tak
bardzo leżało na sercu dobro jej partnera, dlaczego po prostu nie zareagowała kiedy wsiadał za kierownicę po
wcześniejszym spożyciu alkoholu? Zarzuty dla pary to tylko jedna część historii. Druga strona medalu skłania do
rozmyślań, co mogłoby się stać gdyby
nie zdecydowana reakcja policjantów
i kategoryczny brak przyzwolenia na
prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.
starszy sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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Wędkarski spec kurs
3 października 2020r., na boisku
piłkarskim w Długoszynie odbyły się
warsztaty dla dzieci i młodzieży z wędkarstwa rzutowego casting). Po raz
trzeci spec kurs poprowadził zaproszony wybitny szkoleniowiec, trener w dyscyplinie wędkarstwa rzutowego, z-ca
przewodniczącego Rady ds. Młodzieży
ZG PZW Andrzej Ulanowski. Całe szkolenie objęte było patronatem Okręgowej Komisji Młodzieży PZW Okręgu w
Gorzowie Wielkopolskim, a całą organizacją zajęło się Koło PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin. W zajęciach udział wzięło 11 młodych wędkarzy, wychowanków PZW
Koła Nr 2 „Lin” Sulęcin.
Instruktarz 3-boju spinningowego
rozpoczęty został od Arenberga, konkurencja sportu rzutowego polegająca
na celnym trafieniu ciężarkiem 7,5 g do
umocowanej do podłoża specjalnej tarczy. Zawodnik rzuca z pięciu stanowisk
oddalonych od 10 do 18 metrów po
dwa razy z każdego stanowiska różnymi stylami.
Kolejnym etapem szkolenia był Spinning Cel – Skish Spinningowy 7,5g. To
kolejna konkurencja w której zawodnik
musi wykonać 20 celnych rzutów do
pięciu żółtych tarcz o średnicy 75cm

ułożonych pochyło. Najczęściej zawodnicy stosują rzut z nad głowy.
Po przerwie obiadowej przyszedł
czas na kolejną konkurencję jaką była
Odległość spinningowa jednorącz ciężarkiem 7,5g., polegająca na oddaniu
trzech rzutów do rzutni w formie trójkąta. Najdłuższy rzut jest punktowany. Szkoleniowiec każdą konkurencję
szczegółowo omówił i zademonstrował wszystkie techniki rzutów. W trakcie kiedy młodzież doskonaliła swoje
umiejętności w 3-boju spinningowym
szkoleniowiec podpowiadał i starał się
żeby każdy uczestnik korygował swoje
błędy.
Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi za przeprowadzenie Spec Kursu i za
poświęcenie swojego
wolnego czasu.
Dziękujemy Okręgowej Komisji Młodzieży PZW Okręgu
Gorzów Wielkopolski za sfinalizowanie
Spec Kursu.
BK
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Turniej ping ponga o puchar burmistrza
W hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II w Sulęcinie 28 listopada odbył się II turniej
tenisa stołowego o Puchar
Burmistrza Sulęcina. Organizatorem turnieju była sekcja
tenisa stołowego Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
Postomia Sulęcin- Kołczyn.
Zwycięzcą kategorii open
został Stanisław Kostyszak z
Sieniawy. II miejsce zajął Marek Ciemcioch z Łupowa, a III

miejsce Grzegorz Kaszuba z
Sulęcina.
W kategorii juniorów I miejsce zajęła Marlena Grobelna z
Kołczyna, II miejsce Lena Grobelna z Kołczyna i III miejsce
Mikołaj Gryz z Wielowsi.
Nagrodę w losowaniu
ogólnym wygrał Marek Gieroński z Kołczyna, a nagrodę
specjalną Monika Barcińska.
Serdecznie podziękowania
wszystkim uczestnikom i
sponsorom turnieju złożył
burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart.
Sponsorzy turnieju: Urząd
Miejski w Sulęcinie - burmistrz
Dariusz
Ejchart,
Międzyszkolny
Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy
Sulęcin-Postomia prezes Eugeniusz Sembratowicz, Cukiernia Monika Sulęcin - Zbigniew Florczak oraz Jan Kita.

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892

Tekst i foto: Maciek Barden

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:
mieszkanie Torzym
pole rolne Glińsk
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

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.
GRUDZIEŃ
7.12-13.12 -Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
14.12-20.12 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej
21.12-27.12 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
28.12-03.01.2021 - 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

Potrzebna opiekunka
całodobowa do dziewięćdziesięcioletniej pani,
sympatycznej, w miarę
samodzielnej i kontaktowej.
Szczegóły do uzgodnienia
pod numerem
tel. 500 823 377

PRZEKRÓJ POLECA:

