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KRZESZYCE

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

SULĘCIN

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

Głos całego powiatu,
to siła, z którą należy
się liczyć

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.

i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.

Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Uroczystości rozpoczęły się od
Widera.
W uzasad-Jaskułą, obecnym starostą sulęcińskim
mszy świętej.
Po niej odczytano
Z Tomaszem
i byłym
burminieniu radni napisali,
uchwałę
rady
gminy
o
nadaniu
cd. na s. 16 obecnym burmistrzem
strzem Lubniewic, oraz z Dariuszem Ejchartem,
że nie podoba im się
placowi imienia Danuty SiedziSulęcina i byłym wicestarostą i starostą powiatukówny
sulęcińskiego
rozmaps. „Inka”. Pomnik
odW obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
wia Adam
Piotrowski.
słonili
wójt
Krzeszyc
Stanisław
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.

STR. 8-9

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

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

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

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964
tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
DOSTAWA
GAZU
Niedziela
9:00 - 15:00
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15
8:00 - 20:00
95 Pon.
755- Sob.
39 15
Niedziela 9:00 - 15:00

nr 3(87)/2019

2

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca

minął miesiąc

Znowu rybka zamiast wędki

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI
MIESZKANIOWYMI – jestem
na miejscu, nie musisz szukać
zarządcy w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
dworek Lubień
sklep ul. Kościuszki 34
2 mieszkania Torzym
działka Rychlik
działka Garbicz
dom Muszkowo
mieszkanie Jarnatów
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (budowa) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
dom Smogóry
mieszkanie Dębowiec
3 działki nad Jez. Garbicz
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Że zbliżają się wybory
każdy, nawet nie zorientowany w polityce, może zauważyć. Nasz mieniący się prawicowym rząd znów począł
rozdawać. A że rząd swoich
pieniędzy nie ma, to znowu
porządził się kasą naszą, czyli społeczeństwa oddawaną
w codziennym haraczu podatku VAT, co miesięcznym
PIT, okolicznościowym CPP
(2% podatku od czynności
cywilno-prawnych, czyli od
wzbogacenia, np. po zakupie samochodu) oraz wieloma innymi. Co by nie mówić

mamy obecnie gospodarcze
prosperity. Gospodarka rośnie, firmy się rozwijają (w zasadzie najbardziej te największe), wynagrodzenia rosną
i co za tym idzie wpływy do
budżetu również. Gdyby popatrzeć przez pryzmat Biblii,
mamy obecnie lata tłuste. W
kapitalizmie jednak gospodarka to wieczna sinusoida.
Po latach dobrej koniunktury
przychodzi załamanie i spadki. Według starego testamentu Józef i faraon przez 7 lat
tłustych oszczędzali i gromadzili zapasy na lata kolejne
lata chude. Najwyraźniej Kaczyński z Morawieckim nie
wzięli sobie tego przykładu
do serca.
To, że rodziny dostaną
500 zł również na pierwsze
dziecko, a emeryci dodatkową, trzynastą emeryturę na
pierwszy rzut oka jest wspaniałym gestem rządzących.
Ja bym jednak nie podcho-

Do wynajęcia:
sklep ul. Kościuszki
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
stara „Mrówka”
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

marzec 2019

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

dził tak euforycznie, bo za
chwilę te dodatkowe pieniądze „pożrą” podwyżki. Praktycznie w każdych usługach,
w materiałach budowlanych,
ale również na żywności.
Niestety, wbrew zapowiedziom niehandlowe niedziele nie przyniosły pożytku
małym sklepom lokalnym.
Ludzie owładnięci wszech
ogarniającą kampanią reklamową dużych sieci dyskontowych (przede wszystkim
tą z owadem w logotypie i
tą rodem z Niemiec), kuszeni
zakupami prawie że za darmo, ustawiają się w soboty w
długich kolejkach, wykupują
całe sklepy, by w poniedziałek i wtorek dużą część tego
żarcia wyrzucić do kosza
(albo gołębiom i dzikom – o
tym za chwilę). A małe sklepy i małe sieci lokalne, które
w normalnych czasach zarabiały na zapominalskich i lubiących spokój niedzielnych
klientach, padają jak muchy.
Dociera do nas coraz więcej sygnałów od naszych
czytelników o problemie
wszędobylskich i wszędzie
zostawiających łajno gołębi
w Sulęcinie. W tym temacie
pisaliśmy już kilka razy. Zdecydowana większość naszej
społeczności lokalnej ma
tego serdecznie dosyć. Gołębie nie dość, że brudzą, to
w ich odchodach mnóstwo
zarazków. Robi się niebezpiecznie, gdy postanowią

zagnieździć się w kominie
wentylacyjnym. Można by
powystrzelać, ale to i niebezpieczne i „zieloni” podnieśli
by raban. Jedyną zatem receptą jest nie dokarmiać. Co
z tego, jak zawsze znajdzie
się kilku pseudo miłośników zwierząt, którzy każdy
znaleziony kawałek chlebka rozrzucą na chodnikach
i skwerach. Nawet nie zdają
sobie sprawy, że krzywdzą i
siebie, i te biedne ptaki, które chleba jeść nie powinny.
Jedynym rozwiązaniem byłoby chyba powołanie straży
miejskiej, która dokarmiających odpowiednio by karała. Ten sam problem dotyczy
również dzików na osiedlu
Słonecznym. Gdyby im nie
wyrzucać resztek jedzenia
przez balkony raczej tak dobrze by się nie zadomowiły.
Polecam wywiad ze starostą sulęcińskim Tomaszem
Jaskułą i burmistrzem Sulęcina Dariuszem Ejchartem
na str. 8-9. Od współpracy
tych dwóch panów dużo w
Sulęcinie i w powiecie zależy, dlatego postanowiłem
obu na raz zaprosić na rozmowę. Wyszło długo, ale
myślę, że bardzo ciekawie.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany w jakiej kondycji są
obecnie Powiat Sulęciński i
inne powiaty w Polsce, zapraszam do lektury.

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: 511225133 Druk: Polskapresse
Oddział w Poznaniu; Nakład: 9.400 egz.; Kolportaż: PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Pod patronatem Przekroju Lokalnego

ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI - akcja CZG-12
Dlaczego selektywna zbiórka odpadów jest ważna – bo
bez niej wszystkie odpady
trafią do jednego kosza i 95
% z nich ostatecznie zostanie
złożone na składowisku. Selektywna zbiórka odpadów minimalizuje ilość składowanych
śmieci i pozwala pozyskać
cenny surowiec do produkcji
nowych opakowań. Recykling
pozwala na zaoszczędzenie
energii i naturalnych zasobów. Często przy remontach,
porządkach wiosennych znajdują się w naszych gospodarstwach odpady problemowe
np. puszki po farbach, kilka
baterii, jakieś przeterminowane leki, gruz po remoncie, kilka
płytek ceramicznych i worki
ze starymi ubraniami. Jak bezpiecznie pozbyć się tych odpadów ? Oddając je do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Celowy Związek Gmin CZG12 po raz trzeci kieruje do
mieszkańców gmin Sulęcin,
Ośno Lubuskie, Łagów Lubuski i Lubniewice akcję pod
nazwą ZAMIEŃ ODPADKI NA
KWIATKI .
Każdy mieszkaniec gminy
Sulęcin, Ośno Lubuskie, Ła-

gów i Lubniewice przywożąc
odpady w dniach 01. marca
– 26. kwietnia br. do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długoszynie otrzyma Kartę/Ulotkę
upoważniającą do odbioru sadzonki kwiatka. Ulotka będzie
wydawana przez wagowego
za każdy przyjazd do PSZOK,
bez względu na oddaną ilość
odpadów i ich rodzaj. Kwiatki
będą wydawane na podstawie
okazanej Karty podczas Pikniku Ekologicznego w Parku
Miejskim w Sulęcinie w dniu
27 kwietnia br. (sobota) w
godz. 12.00 – 16.00.
Jakie odpady można przywieźć do PSZOK:
- posegregowane opakowania
z plastiku, papieru i szkła
- stare meble
- tekstylia, np. stare ubrania
- przeterminowane lekarstwa,
- zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
- odpady ulegające biodegradacji (liście, gałęzie, odpadki
kuchenne)
i wiele więcej!
Sprawdź dokładną listę odpadów przyjmowanych do
PSZOK w Długoszynie – wejdź
na stronę www.czg12.pl za-

Doradca Klienta

kładka ODPADY/PSZOK.
UWAGA! Mieszkańców z
gminy Ośno Lubuskie obowiązują limity w dostarczaniu odpadów:
Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych takich
jak odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.; drewno –
parkiety, boazerie itp.; szkło:
szyby okienne, lustra, luksfery

Najszybszy domowy internet
600 Mb/s

ruchomości jest limitowana i
wynosi 1000 kg/gospodarstwo domowe lub nieruchomość niezamieszkałą/ rok.
Szczegółowe informacje na
temat akcji i realizowanych
imprez będą umieszczone na
stronie internetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 i
portalach społecznościowych.
(KR)

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

itp.; tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele
ścienne itp. od właścicieli nieruchomości jest limitowana
i wynosi 250 kg/gospodarstwo domowe lub nieruchomość niezamieszkałą/ rok.
Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych takich
jak odpady betonu i gruzu
betonowego, odpady gruzu
ceglanego od właścicieli nie-

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 885 503 977

tel. 600 658 514

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl
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Podsumowanie Działaj Lokalnie 2018 w Krainie Szlaków Turystycznych
22 lutego 2019 r. w Kormoran Hotel*Resort&SPA odbyła się Gala Podsumowująca IX edycję Programu Działaj Lokalnie. Na spotkaniu obecni byli
przedstawiciele organizacji pozarządowych, które realizowały projekty w 2018 r., a także członkowie Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych
- Lokalna Grupa Działania oraz zaproszeni goście.
Spotkanie poprowadziły Ilona Wojciechowska, prezes Stowarzyszenia KST-LGD oraz Natalia Szczepańska-Zych,
koordynator Programu Działaj Lokalnie
w Stowarzyszeniu KST – LGD.
Podczas uroczystości podsumowano
nabór wniosków przeprowadzony w
2018 r.
W trwającym od 30 kwietnia do
30 maja 2018 r. naborze złożono 17
wniosków na kwotę 85 970,36 zł.
Lokalna Komisja Grantowa przyznała
7 grantów na łączną kwotę dotacji
32 671,00 zł. Projekty dofinansowano
z Programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
który jest realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek
Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina
Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa
Działania, a także dzięki wsparciu finansowemu lokalnych darczyńców, tj.: Kormoran Hotel*Resort&SPA, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, LAGUNA
Ośrodek Wypoczynkowy, Biuro Podróży
BIKEPROTOUR.PL, Auto Crew Juruć, Biuro Rachunkowe Beata Dokurno, Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa.

Wszystkie dotowane działania zostały
zrealizowane, a planowane cele osiągnięte.
Spotkanie uświetniły prezentacje zrealizowanych projektów. Forma prezentacji była dowolna, a dzięki różnorodności projektów, była ona interesująca
i dynamiczna. Atrakcją wieczoru niewątpliwie był występ grupy tanecznej
Deszczno Lejdis, który otrzymał gromkie oklaski od zebranej publiczności.
Przedstawicielki Stowarzyszenia Promocji Sportu i Tańca Deszczno Lejdis
otrzymały nagrodę ufundowaną przez
Prezesa Ilonę Wojciechowską za najliczniej przybyłą grupę na Galę Działaj Lokalnie 2018.
Wszystkich realizatorom projektów
przyznano wyróżnienia w następujących kategoriach:
ZAINSPIROWANI
–Stowarzyszenie
Przyjaciół Rybakowa za realizację projektu pt. „Pracownia Twórczych Projektów – Dziel się z nami pomysłami”,
SMAKOWITOŚCI – Stowarzyszenie
Lubniewicki Klub Seniora „Gorące Serca” za realizację projektu pt. „Kulinarne
dziedzictwo – smaki Lubniewic”,

ROZTAŃCZENI –Stowarzyszenie Promocji Sportu i Tańca Deszczno Lejdis
za realizację projektu pt. „Taniec bez barier”,
INNOWACJE- Stowarzyszenie Przyjaciół Santocznej za realizację projektu
pt. „Zwiedzanie Santoczna z audiobookiem”,
RATUJMY ŻYCIE - Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych
Konwalia w Ośnie Lubuskim za realizację projektu pt. „30 na 2 ratuje życie –
warsztaty szkolnej drużyny medycznej
Joannici”,
SPORT – Stowarzyszenie UKS Torzym
za realizację projektu pt. „I Olimpiada
Rodzinna”,
WAŻNA LEKCJA – Stowarzyszenie
Przyjaciół Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Sulęcinie „GIMSUL”za realizację projektu pt. „Moje dziecko – mój sukces”.
Po zakończeniu części oficjalnej, przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy w
kuluarach, które zaowocowały wymianą
kontaktów oraz propozycją współpracy
pomiędzy poszczególnymi realizatorami. X edycja Programu Działaj Lokalnie
została zakończona, jednakże już przygotowujemy się do ogłoszenia naboru w ramach XI edycji Działaj Lokalnie.
Zapraszamy do śledzenie naszej strony
internetowej www.kst-lgd.pl oraz do
odwiedzin w biurze, które mieści się w
Sulęcinie przy ul. Lipowej 20 D.
Źródło: KST-LGD

Zatrudnimy na terenie Sulęcina
PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO
Mile widziana grupa lub orzeczenie
o niepełnosprawności

Obowiązki:
• sprzątanie terenów zewnętrznych
• koszenie trawy, przycinanie żywopłotów
• odśnieżanie w okresie zimowym
Wymagania:
• dobra organizacja czasu pracy
• solidność i dokładność
• mile widziane prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• umowę na pełny etat
• atrakcyjne wynagrodzenie + dodatki
• dobrą atmosferę w pracy
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr 511 225 133

Elastyczne godziny pracy.
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Ne taka całkiem okazja
Zaproszenie na pokaz handlowy pod pretekstem bezpłatnych badań, nieistniejące promocje,
konkursy, w których warunkiem odbioru nagrody jest zakup. To praktyki, z którymi spotykają się
najczęściej starsi konsumenci. Nieuczciwe firmy zbierają żniwo podczas tzw. prezentacji, m.in. w
Sulęcinie, Krzeszycach, Lubniewicach.
UOKiK wydał już dwie decyzje i
wszczął trzy postępowania dotyczące firm organizujących pokazy handlowe. Wiele z nich działa
na granicy prawa. Ważne jest, aby
wybierając się na pokaz, zachować
zdrowy rozsądek

•

Postaraj się konsultować decyzje z kimś bliskim.

•

Nie udostępniaj nikomu dowodu osobistego.

UWAGA!

•

Nie bierz pożyczki na zakup
sprzętu na pokazie, nie zgadzaj
się na wizytę w banku ze sprzedawcą.

Adwokat Aleksandra Przybył oraz adwokat Paulina Kałkus
informują o otwarciu fili kancelarii adwokackich w Sulęcinie przy ulicy
Poznańskiej 1.

•

Gdy otrzymasz zaproszenie na
spotkanie lub bezpłatne badanie, ustal, czy będą na nim oferowane towary lub usługi.

Zastanów się, czy oferta na
pewno jest atrakcyjna.

•

Pamiętaj, że na odstąpienie od
umowy zawartej poza lokalem
masz 14 dni.

Filie kancelarii adwokackich czynne są w poniedziałki i czwartki
od godz. 11:00 do godz. 17:00. Istnieje możliwość umówienia innego
terminu spotkania, w tym także w Gorzowie Wlkp.

Uważnie czytaj umowy, nie
działaj pod presją czasu.

•

W razie problemów szukaj pomocy u rzecznika konsumentów.

•

•

•
•

Jeśli idziesz na prezentację,
miej świadomość, że zazwyczaj
jest to pokaz handlowy, mający
na celu sprzedaż.

Uważaj na „promocje”, wyjątkowe oferty, gdy sprzedawca

mówi ci, że musisz podjąć decyzję w tej chwili, bo okazja się
nie powtórzy.

Porady z zakresu prawa konsumenckiego: środy, czwartki i piątki
w godzinach: 11.00-13.00, Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 16, pokój 205.

Zapraszam
Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

adw. Aleksandra Przybył

adw. Paulina Kałkus

Tel. 604292183
a.przybyl@adwokat-gorzow.com.pl

Tel. 601959526
p.merda@adwokat-gorzow.com.pl

www.adwokat-gorzow.com.pl

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

Kierowca
kat.CC
Kierowca kat.
•
•
•

•mile
milewidziane
widzianedoświadczenie
doświadczenie zawodowe;
zawodowe;
•chętnie
chętnieprzyjmiemy
przyjmiemy emerytów
emerytówi rencistów;
i rencistów;
•wykonywane
wykonywanetrasy
trasy do
do100
100km
kmododGlisna.
Glisna.

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

Kierowca - Brygadzista
• Wymagania - chęć do pracy

• Wymagania - prawo jazdy kat. B
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny
pod numerem prosimy
telefonu 95
755 77 22
Osoby zainteresowane
o kontakt

telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22
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Pod patronatem Przekroju Lokalnego

Spotkanie miłośników sów
2 marca 2019r w sali kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Grupa Członkowie
i miłośnicy Stowarzyszenia
Ochrony Sów zorganizowali
spotkanie „Sowy - magiczne
ptaki”. Robert Komorowski z
Sulęcina oraz Dawid Karzólewski, główny specjalista Łagowsko-Sulęcińskiego Parku
Krajobrazowych wygłosili ciekawą prelekcję na temat biologii, życia i zachowania sów.
Omówiono jakie gatunki sów
zamieszkują okolice Sulęcina.
Na dowód ich realnego
występowania
została
zaprezentowana
ciekawa
wystawa zdjęć oraz filmu
autorstwa Zbyszka Miszona i
Roberta Komorowskiego. W
spotkaniu poruszono aspekty
czynnej ochrony sów poprzez

zapewnienie sowom naturalnych miejsc lęgowych, które
niestety pomniejszane są przez
wycinanie starych dziuplastych
drzew, zamykanie wlotów na
wieże Kościołów i strychów.
Pokazano także
fragment
akcji ratowania lęgu płomykówki w jednym z Kościołów
oraz obrączkowanie młodych
płomykówek. Stowarzyszenie
Ochrony Sów w okresie od
zimy 2018 do dziś zamontowało 14 budek lęgowych dla płomykówki na wieżach Kościołów na terenie Gminy Sulęcin,
Gminy Międzyrzecz i Gminy
Lubniewice. Mamy nadzieję ,
że w przyszłych latach dorosłe
sowy zajmą budki lęgowe i dojdzie do pomyślnych lęgów małych płomykówek.
W spotkaniu uczestniczyły:

dzieci wraz z rodzicami oraz
młodzież z sulęcińskich szkół
podstawowych. Spotkaniu towarzyszyły ciekawe wystawy
piór sów zebranych przez Natalię i Miłosza, wypluwek oraz
co budzi nasze zaskoczenie dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa książek i publikacji
na temat sów. Nie zabrakło
również akcentu rozpoznawania różnych gatunków sów po
ich charakterystycznych pohukiwaniach.
Był także kącik dla najmłodszych, gdzie pod opieką koleżanki Agaty Hryniewieckiej-Cichoń oraz Agnieszki i
Natalii Miszon najmniejsi miłośnicy sów wykonywali swoje
może i pierwsze prace plastyczne malując lub wycinając kolorowe piękne sowy. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali
upominki z Sowami.
W drugiej, plenerowej części zaplanowanego spotkania

uczestnicy spotkali się przy
wspólnym ognisku, gdzie mogli upiec pyszne kiełbaski. W
trakcie ogniska nie zabrakło
ciekawych i humorystycznych
opowieści o tajemniczych i
magicznych sowach. Na koniec spotkania udaliśmy się do
miejscowości Miechów gdzie
usłyszeliśmy głosy puszczyka i
mogliśmy podziwiać jego lot w
ciemną noc.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom spotkania za ich
obecność oraz chęć poznania
magicznych ptaków – SÓW.
Organizatorzy imprezy dziękują bardzo za pomoc na-

szym sponsorom, wśród których byli: Burmistrz Sulęcina,
Adam Siwiński - InterMarche
w Sulęcinie, Zbigniew Florczak
- Cukiernia „Monika”, Krystyna Hryniewiecka - Sklep Spożywczo-Przemysłowy „EDEN”,
Sulęciński Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Sulęcinie
(współorganizator),
Celowy
Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie
Organizatorzy:
Agata Hryniewiecka-Cichoń,
Robert Komorowski
Dawid Karzólewski

Stowarzyszenia otrzymały pomieszczenia
!!

!
ON

ÓR

YB

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

Ż

DU

YW

OP

Decyzją Burmistrza Sulęcina 14 lutego w sali
konferencyjnej Domu Joannitów podpisano
umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczeń
z przeznaczeniem na działalność sulęcińskich
stowarzyszeń i związków.
W obecności zastępcy burmistrza Iwony
Walczak oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z Sulęcina Andrzeja Żelechowskiego,
umowy podpisał burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart oraz Stanisław Czak w mieniu członków
Stowarzyszenia Kresowian im. Jana Pawła II,
Mieczysław Wirszyc w imieniu członków Związku Sybiraków Koło w Sulęcinie, Stanisław Czak
w imieniu członków Stowarzyszenia Chóru Biały Orzeł z Sulęcina, Bolesław Karaś w imieniu
członków Związku Inwalidów Wojennych RP
Oddział w Sulęcinie, Zenon Walczak w imieniu
członków Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło w Sulęcinie, Ewa

Struch w imieniu członków Stowarzyszenia „Mam
Pomysł” z Sulęcina oraz Jolanta Stępień-Bławat w
imieniu członków Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Siedzibą wszystkich stowarzyszeń jest budynek
Domu Joannitów przy ulicy Młynarskiej.
Tekst i foto. Maciek Barden

nr 3(87)/2019

marzec 2019

7

SULĘCIN

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP wybrała nowe władze
Minęła pięcioletnia kadencja zarządu oraz działalności
związkowej Sekcji Emerytów i
Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Sulęcina.
Zgodnie ze statutem Związku 27 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
członków zrzeszonych w sekcji
oraz wybór nowego Zarządu.
W okresie sprawozdawczym
2014 – 2019 pracą Sekcji, do
której należy 78 członków, kie-

rował Zarząd w siedmioosobowym składzie.
Podczas narady zgodnie z
obowiązującymi przepisami i
statutem wybrano nowe władze Sekcji. Przewodniczącym
Zarządu ponownie został wybrany Tadeusz Kaźmierczak,
który w tajnym głosowaniu na
przewodniczącego Sekcji, na
67 osób uczestniczących w zebraniu i uprawnionych do głosowania, otrzymał 67 głosów

ważnych.
Do nowego Zarządu wybrani
zostali: Maria Czak, Janina Bartyzel, Jerzy Mikołajczak, Ludwik
Dancewicz, Jolanta Kilarowska i
Stanisława Tomczyk.
Sekcja wybrała również swoich delegatów na Oddziałową
Konferencję Związku Nauczycielstwa Polskiego. W skład
delegacji weszli: Tadeusz Kaźmierczak, Ludwik Dancewicz,
Maria Czak, Zbigniew Dauksza,

Władysława Szczęsna, Danuta
Szymańska, Eliana Bednarczyk,
Anna Kargul, Andrzej Langowicz i Helena Ganczarska.
W Okręgowej Konferencji
Związku Nauczycielstwa Polskiego, która odbędzie się w
Zielonej Górze, Sekcję Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego z
Sulęcina będą reprezentowali:
Zbigniew Dauksza oraz Ludwik
Dancewicz.

Z okazji zbliżającego się Dnia
Kobiet burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, który uczestniczył
w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, złożył wszystkim
paniom życzenia oraz wręczył
drobne upominki. Przekazał
również serdeczne życzenia
nowo powołanemu Zarządowi
Sekcji oraz delegatom na zjazd
oddziałowy i okręgowy.
Tekst i foto. Maciek Barden
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ROZMOWA PRZEKROJU

Głos całego powiatu, to sił

Z Tomaszem Jaskułą, obecnym starostą sulęcińskim i byłym burmistrzem Lubniewic, oraz z Dariuszem Ejchartem, obe
Przekrój Lokalny: Panie starosto, panie burmistrzu,
proszę powiedzieć czytelnikom Przekroju Lokalnego, czy i dlaczego ważna jest współpraca starosty
i burmistrza miasta, które jest siedzibą władz powiatu i jednocześnie największym miastem w powiecie?
Tomasz Jaskuła: Z mojego doświadczenia samorządowego (8 lat jako burmistrza Lubniewic – info. red.),
obecnie starosty jasno wynika, że współpraca gmina
– powiat może owocować większą satysfakcją mieszkańców. Wynika to też z tego, że kompetencje obu instytucji często są mylone, i nie w tym rzecz żebyśmy
teraz 35 tysiącom mieszkańców wytłumaczyli kto za co
odpowiada. My jako samorządowcy mamy wspólnie
tak działać, żeby mieszkańcom dobrze się żyło.
Nie mamy nad sobą żadnej mocy sprawczej, bo ja nie
mogę wydawać poleceń burmistrzowi ani burmistrz
mi, ale jest bardzo wiele płaszczyzn na których możemy współdziałać.
Dariusz Ejchart: Z jednej strony mogłoby się wydawać, że zadania powiatu i gminy są zupełnie różne i
wzajemnie się wykluczają. Jest to złudne wrażenie,
ponieważ tak naprawdę, to się wzajemnie uzupełniają. Jeżeli nie ma prawidłowej współpracy na linii
gmina – powiat, to tracą na tym wszyscy, ale przede
wszystkim mieszkańcy. Mogę podać kilka przykładów
takiej współzależności np. szkoły średnie podlegające
pod powiat przejmują absolwentów podstawówek,
za które odpowiedzialna jest gmina. Szpital jest powiatowy, ale gmina wspiera i dotuje jego działalność.
Gminy wspierają również policję i straż pożarną, które
są instytucjami powiatowymi, ale służą mieszkańcom.
Włodarzom gmin bardzo zależy na bezpieczeństwie
swoich mieszkańców i dlatego musimy ze starostą
współpracować i wzajemnie się wspierać.
Nieduże powiaty, tak jak nasz zaledwie 35-tysięczny,
mają znacznie ograniczone możliwości zdobywania
środków na działalność, dlatego myślę, że bez zintegrowania się gmin z powiatem, bardzo ciężko byłoby
powiatowi realizować niektóre zadania, a z niektórych
musiałby wręcz zrezygnować.
Przekrój Lokalny: Patrząc zatem na bieżące sprawy, w jakich obszarach najbardziej zazębiają się
kompetencje starosty i burmistrza?
Tomasz Jaskuła: Rozmawiamy m.in. obecnie na temat
rządowego programu budowy dróg lokalnych. Już
wkrótce ruszy nabór wniosków do programu, dzięki
któremu część dróg powiatowych i gminnych może
zostać zmodernizowana. Niestety, starostwo dysponuje w tym roku absolutnie niewielkim budżetem, bo na
drogi mamy przeznaczone tylko 140 tys. zł. Taką kwotę trudno nawet skomentować, natomiast przestrzeń
do działań jest przeogromna. Musimy liczyć na pomoc
burmistrzów i wójtów, by coś zrealizować, ale deklaracje są różne. Niektórzy chcą dołożyć do inwestycji drogowych służących ich mieszkańcom, ale nie wszyscy.
Inna płaszczyzna bieżącej współpracy to np. podwójne roczniki, które za chwilę trafią do szkół średnich.
Przekrój Lokalny: No właśnie, w ostatnich latach
mieliśmy spore zamieszanie związane ze zmianami
w oświacie. Jak obecnie wygląda sytuacja w gminie
i w powiecie?
Dariusz Ejchart: Gmina Sulęcin poradziła sobie do-

skonale z wdrożeniem reformy oświaty. Przekształciliśmy z powrotem Gimnazjum w Sulęcinie na Szkołę
Podstawową i dzięki temu mamy obecnie w Sulęcinie
dwie równoliczne szkoły podstawowe. Staraliśmy się
przy tym tak dzielić rejony, żeby odległość od miejsca zamieszkania dzieci do szkoły była jak najmniejsza.
Wdrażanie reformy trwało 3 lata i obecnie ten etap
kończymy. Cały proces nie był łatwy. Mieliśmy ponad
100 spotkań z rodzicami i nauczycielami. Rozmowy
były trudne, ale udało nam się wszystko dopiąć do
końca.
Starosta jest na początku wdrożenia reformy oświaty w szkołach średnich, ponieważ za chwilę trafi do
nich podwójny rocznik. Na tej płaszczyźnie gminy z
terenu powiatu i starostwo aktywnie współpracują,
by jak najwięcej absolwentów szkół podstawowych
trafiło do szkół średnich w Sulęcinie (nadzorowanych
przez powiat – przypomnienie red.). Zastanawiamy się
wspólnie co zrobić, by dzieci nie wyjeżdżały do szkół
średnich poza teren powiatu sulęcińskiego. Większa
liczba uczniów w powiatowych szkołach pozwoli też
na uzyskanie większej subwencji z ministerstwa, a
dzięki temu powiat będzie mógł przeznaczyć większe
środki na inwestycje, np. modernizację dróg, czy doposażenie szpitala.

planuje zainwestować w Sulęcinie. Łącząc zadania
gminy i powiatu staramy się by nasza oferta dla przedsiębiorców była kompleksowa tj. od dobrej infrastruktury drogowej, działek w atrakcyjnej cenie, do dobrze
działającego szkolnictwa zawodowego kształcącego
wykwalifikowanych pracowników.
Przekrój Lokalny: Dzięki temu oba samorządy osiągną wymierne korzyści.
Dariusz Ejchart: Oczywiście. Zarówno powiat jak i
gmina mają udział w podatku od osób fizycznych, czyli
PIT i w podatku od osób prawnych, czyli CIT. Im więcej podmiotów zapłaci te podatki, tym gmina i powiat

Tomasz Jaskuła: W Polsce dużo się mówi ostatnio o
problemie podwójnego rocznika w szkołach średnich,
które nie są na to przygotowane. Uważam, że wszystko zależy od wcześniejszego planowania, rozmów z
nauczycielami oraz odpowiedniego komunikowania
rodzicom. Dlatego z całym przekonaniem chciałbym
podkreślić, że podwójne roczniki w szkołach średnich
w Sulęcinie nie stanowią żadnego kłopotu. Infrastruktura Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych jest przygotowana na dwukrotnie większą liczbę uczniów. Ta
szkoła jest doskonale przygotowana pod kątem technicznym. Zostały tam zainwestowane ogromne środki
na bazę szkoleniową, co czyni tę placówkę jedną z najlepiej przygotowanych w województwie.
W I Liceum Ogólnokształcącym zażegnany został poważny kryzys związany z brakiem komunikacji między
dyrekcją a nauczycielami, uczniami i rodzicami. Dzisiaj
wiemy, że przez to wielu uczniów odpływało z tej szkoły. Po niespełna dwóch miesiącach od powołania na
pełniącego obowiązki dyrektora Tomasza Walenciaka
dostajemy sygnały ze środowiska, że atmosfera wróciła na dobre tory. Wszystko zatem idzie ku lepszemu.
Podsumowując temat edukacji przywołam się na słowa burmistrza Ejcharta, że marzeniem naszym jest,
żeby dzieci, młodzież poczynając od przedszkola do
szkoły średniej kształciły się na terenie powiatu i żeby
poziom tego kształcenia był naprawdę wysoki.
Niedawno do edukacji na poziomie powiatu dokładaliśmy 1 mln zł, na tę chwilę przez odpływ uczniów musimy dokładać 2,2 mln. Musimy tę tendencję odwrócić,
bo ten dodatkowy milion to m.in. brak inwestycji w
drogach.
W tym miesiącu w powiecie powstanie ekspercki zespół edukacyjny, po to, żebyśmy sobie wspólnie odpowiedzieli na pytania, w którym kierunku edukacja w
naszym powiecie ma zmierzać.
Dariusz Ejchart: Przy temacie edukacji trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Zarówno my , czyli
gmina, jak i powiat, staramy się stwarzać dobry klimat
dla biznesu. W tej chwili kolejnych kilku inwestorów

prężniej będą się rozwijać, a mieszkańcom będzie się
żyło coraz lepiej.
Tomasz Jaskuła: To także większa dostępność miejsc
pracy, wzrost płac na lokalnym rynku i co za tym idzie
zachęcenie młodych, by po ukończeniu szkoły mieszkali i pracowali w powiecie sulęcińskim.
Dariusz Ejchart: Od roku rozmawiamy z amerykańską firmą, która planuje w gminie zainwestować ok 1
miliarda zł. Firma zamierza przetwarzać węgiel brunatny na alternatywne paliwa. Wokół tej inwestycji ma
powstać park technologiczny, co będzie zyskiem dla
szkół zawodowych.
Przekrój Lokalny: Chciałbym nawiązać do finansów
powiatu, o których wspomniał już pan starosta.
Wiemy, że ogólnie powiaty borykają się z brakiem
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ła, z którą należy się liczyć

ecnym burmistrzem Sulęcina i byłym wicestarostą i starostą powiatu sulęcińskiego rozmawia Adam Piotrowski.
gotówki, szczególnie te najmniejsze do których należy Powiat Sulęciński. Nie mają takich dochodów
jak gminy a do tego wprowadzone zostały bardzo
rygorystyczne przepisy dotyczące zadłużenia. Czy
w związku z tym po blisko 20 latach od powstania
powiatów można powiedzieć, że Powiat Sulęciński
miał i ma nadal rację bytu?
Tomasz Jaskuła: To jest dobre pytanie. Powiat Sulęciński z 35 tys. mieszkańców jest jednym z najmniejszym
w województwie i jednym z najmniejszych w Polsce.
Jako mieszkańcy cieszymy się, bo mamy sąd, wydział
komunikacji, powiatową straż pożarną i policję, szpital
i wiele innych instytucji których nie byłoby bez powia-

na niewiele więcej zostaje.
Są też pytania o fundusze unijne. Każde pieniądze z
zewnątrz wymagają montażu finansowego, w którym
ogromną role odgrywa wkład własny. Gdy jednostka
nie ma własnych pieniędzy by go pokryć zaciąga kredyt. Tak było przy modernizacji infrastruktury ZSLiZ
i hali przy LO. Dzisiaj jednak powiat musi spłacać te
kredyty, co też wpływa na jego złą sytuację finansową.
Dlatego m.in. na dzisiaj niestety w głównej mierze administrowanie a nie inwestowanie.
Dariusz Ejchart: Ta administracja dla mieszkańców
gminy Sulęcin i pozostałych gmin powiatu sulęcińskiego jest bardzo istotna. Wyobraźmy sobie, że dziś
nie mamy na miejscu ksiąg wieczystych, czy aby zarejestrować samochód lub załatwić sprawę w ZUS lub w
urzędzie skarbowym musimy pojechać do Słubic lub
Międzyrzecza. Wyobraźmy sobie, że w Sulęcinie nie ma
szpitala (który według aktualnych danych obsługuje
40 tys. mieszkańców) i do specjalistów musimy jeździć
kilkadziesiąt kilometrów. Nie wyobrażam sobie, żeby
tak miało wyglądać życie mieszkańców, dlatego m.in.
z tych powodów będziemy walczyć o to, żeby powiat
w Sulęcinie miał się jak najlepiej.
Reforma, na mocy której 20 lat temu powstał powiat
sulęciński miała się zmieniać i ewaluować do bieżących warunków. Realia pokazały coś zupełnie innego
i dziś mogę stwierdzić, że niestety reforma ta w pewnym momencie się zatrzymała. Zakładano, że powiaty dostaną dodatkowe środki z tytułu przejęcia zadań
różnych agencji. Ostatecznie nic w tym temacie się nie
zmieniło. Przybyło zadań, za którymi nie poszły środki finansowe. W ten sposób powiaty zostały jedyną
jednostką samorządu lokalnego w Unii Europejskiej
bez udziału w swoim podatku lokalnym. Bez swoich
środków staroście niezmiernie ciężko jest zarządzać
subwencjami i dotacjami, które są celowe i wskazane
w głównej mierze na administrację.
Przekrój Lokalny: Jest jakieś światełko w tunelu,
czy w temacie finansowania powiatów coś ma się
zmienić, czy rząd nie planuje raczej takich działań?

tu. W tym temacie trzeba jednak zadać sobie jeszcze
jedno pytanie: skoro ustawodawca zgodził się na powstanie tak małego powiatu, to dlaczego nie zapewnił
mu wystarczającego finansowania? I tu już nie chodzi
o odpowiadanie czy mamy lub nie rację bytu, ale jeżeli
ktoś po wielu zabiegach lokalnych polityków i zwykłych mieszkańców daje zielone światło, by powstał
Powiat Sulęciński, to powinien zapewnić mu środki na
rozwój.
Tak jak w gminach na powiaty również nieustannie
przesuwa się zadania bez zapewnienia dodatkowych
środków. O ile gminy „jakoś” sobie radzą, to z powiatami jest cięższa sprawa, bo dochody własne są na
bardzo niskim poziomie. I tu trzeba jasno powiedzieć,
bo wiele osób zadaje mi pytania o inwestycje, że nasz
powiat ma na ten cel bardzo małe środki. Zadania zlecone zabierają tak dużą część pieniędzy z budżetu, że

Tomasz Jaskuła: Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmieniła się ustawa o finansach publicznych, w której moim
zdaniem zaostrzono przepisy odnośnie wskaźników
budżetowych. Jest to świeża zmiana i życie „finansowe”
JST ją zweryfikuje. Dodam, że jak zawsze są zwolennicy i przeciwnicy zmian ustrojowych. Mim zdaniem –
starosty sulęcińskiego piastującego to stanowisko od
trzech miesięcy, należałoby w samorządzie powiatowym wprowadzić zmianę finansowania pionu szeroko rozumianej opieki społecznej w zakresie seniorów
oraz wprowadzić możliwość pozyskiwania corocznie
subwencji drogowej, ponieważ inwestycje drogowe są
bardzo kosztowne. Powiaty nie posiadają zbyt szerokich możliwości „zarabiania pieniędzy”, więc nie mogą
kreować polityki dochodowej tak jak gminy, więc aby
móc inwestować muszą najpierw przeznaczyć pieniądze na obsługę swoich jednostek organizacyjnych,
spłatę kredytów, a to co zostanie mogą zainwestować,
a nie są to duże środki - niestety. Dlatego pomoc państwa w tych dwóch przytaczanych aspektach powiatom na pewno by się przydała.
W najbliższym czasie na sesji Rady Powiatu przedstawimy raport z działalności, stanu finansów, ale także
planów starostwa co do np. perspektywy remontów
dróg. Przedstawimy też mieszkańcom w jakiej sytuacji
budżet zastał obecny Zarząd Powiatu.

Przekrój Lokalny: Wiemy zatem, że nie ma z czego
szaleć, ale jak już wspomnieliśmy Powiat Sulęciński będzie obchodził w tym roku okrągłe 20 urodziny. Czy z tej okazji planowane są jakieś szczególne
obchody i jeżeli tak to czy miasto planuje się w nie
włączyć?
Tomasz Jaskuła: Zarząd Powiatu planuje zorganizować
takie uroczystości, ale z pewnością nie będą one tak
huczne jak chociażby Dni Sulęcina, bo nas po prostu
na to nie stać. Po takiej imprezie od razu musielibyśmy
wdrożyć program naprawczy. Uszyjemy taki garnitur,
który będzie pasować do aktualnej sytuacji. W skład
powiatu wchodzi jednak pięć gmin: Sulęcin, Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk i Torzym i nie wyobrażam sobie,
żeby zabrakło ich udziału w tym święcie.
Wróciliśmy w tej kadencji do formuły comiesięcznych
spotkań starosty z wójtami i burmistrzami z ternu powiatu sulęcińskiego. Spotkania służą do omówienia
najważniejszych kwestii współpracy. Szkoda tylko, że
nie pojawia się na nich burmistrz Torzymia. Kładę duży
nacisk na dialog, którego chyba trochę w poprzedniej
kadencji brakowało.
Na pewno podczas uroczystości 20-lecia powstania
Powiatu będziemy chcieli spojrzeć trochę w przeszłość
i podsumować, co przez te lata udało się osiągnąć.
Dariusz Ejchart: Warto tutaj wspomnieć, że rok 2019,
to również 30-lecie Polski samorządowej. W 1989 r. w
czasie zmian ustrojowych w Polsce powstała samorządność. Ś.P. prezydent Paweł Adamowicz prosił podczas jednego z konwentów miast polskich, aby ten rok
szczególnie poświęcić podkreśleniu zasług i istoty Polski samorządowej oraz o to, by w razie potrzeby walczyć o zachowanie kształtu w jakim się ona obecnie
znajduje. W chwili obecnej obserwujemy, że bardzo
duży nacisk kładzie się na centralizację władzy, a powinno być na odwrót.
Przekrój Lokalny: Panie burmistrzu przez 4 lata był
pan wicestarostą i przez 3 i pół roku starostą. Jaką
radę mógłby pan dać staroście Jaskule, który debiutuje na tym stanowisku?
Dariusz Ejchart: Przede wszystkim dobra współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
szczególnie z gminami z terenu powiatu. Tak naprawdę tworzymy jeden organizm, który ma służyć lokalnej
społeczności. Jeżeli wypracujemy dobry model współpracy i będziemy potrafili mówić jednym głosem, to
będzie to tylko z korzyścią dla naszych mieszkańców.
Przekrój Lokalny: Pan starosta był z kolei przez
ostatnie osiem lat burmistrzem Lubniewic. Czy to
doświadczenie przydaje się w obecnej pracy?
Tomasz Jaskuła: Mianownik jest wspólny – dobro
mieszkańców. Doświadczenie z pracy w Lubniewicach absolutnie wpisuje się w to co dzieje się dziś w
powiecie. Daje mi to też większe zrozumienie kolegów – włodarzy gmin. Moim obecnym marzeniem jest
stworzenie silnej reprezentacji nie trzech, nie czterech,
ale wszystkich pięciu gmin powiatu na partnerskich
warunkach. Silny głos całego powiatu to inne przełożenie i u Wojewody, i u Marszałka, i w ministerstwach,
a przecież tam podejmowane są decyzje, które mogą
przełożyć się na dobro mieszkańców.
Notował Adam Piotrowski
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RYBY MAJĄ GŁOS

Karnawał z „Linem”
16 lutego w „Sali u Siudaka”
odbyła się pierwsza zabawa
karnawałowa organizowana
przez nasze koło. W imprezie
uczestniczyłu 93 osoby. Karnawał cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, dlatego też
ilość miejsc była ograniczona
(kto pierwszy ten lepszy).
Goście przebrani w kolorowe
stroje wcieliły się w bohaterów
znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki „Dj
Daro” bawili się wyśmienicie.
Zabawa urozmaicona była ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani.
Wybrano także Króla i Królową balu, czyli konkurs na
najfajniejsze, najśmieszniejsze,
najbardziej kreatywne przebranie. Zwyciężyli: Beata Kowalczyk i Mariusz Barłoga. Była

to również okazja wykonania
sobie pamiątkowych zdjęć w

Karnawałowych strojach.
Impreza trwała do 4 nad ra-

nem, przez całą noc serwowane były przepyszne dania. Jest
to miejsce do którego chce się
wracać.
15 lutego 2020 r., zapraszamy na drugą edycję zabawy
karnawałowej (wprawdzie to

dopiero za rok, ale czas szybko
płynie).
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za wspaniałą zabawę, piękne stroje i dobry humor, bo przecież towarzyszył
przez całą noc.
(BK)

„Lin” wyróżniony
22 lutego na zaproszenie Komisji ds.
Młodzieży Okręgu PZW Gorzów Wielkopolski delegacje Koła nr 2 „Lin” w Sulęcinie, Gminnego Koła PZW Nr 1 Zwierzyn,
Koła PZW Bogdaniec wzięły udział w
konferencji działaczy pracujących z młodzieżą wędkarską Okręgów PZW strefy
północno – zachodniej. Konferencja odbyła się w Hotelu Barlinek w Barlinku,
a gospodarzem spotkania był Okręg

PZW Gorzów Wielkopolski. Udział wzięli przedstawiciele Rady ds. Młodzieży:
Okręgu PZW Gdańsk, Okręgu PZW Bydgoszcz, Okręgu PZW Toruń, Okręgu PZW
Elbląg, Okręgu PZW Szczecin, Okręgu
PZW Nadnotecki, Okręgu PZW Koszalin,
Okręgu PZW Słupsk. W spotkaniu udział
wziął Z-ca Przewodniczącego Rady ds.
Młodzieży ZG PZW Andrzej Ulanowski.
Konferencję otworzyła Przewodniczą-

ca ds. Młodzieży Okręgu PZW Gorzów
Wielkopolski Elżbieta Kasperkiewicz,
a dalszą część spotkania poprowadził

PZW Lin na Rybomanii 2019

opiekun strefy Północno zachodniej Sylwester Ostapiak. W trakcie spotkania wyróżnione zostały Koła PZW biorące udział
w konkursie „Na najaktywniejsze Koło
Okręgu Gorzowskiego w zakresie pracy z
młodzieżą za 2018 rok”:
I miejsce – Koło PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin - 1801 pkt., II miejsce – Gminne
Koło PZW Nr 1 Zwierzyn - 1460 pkt.,
III miejsce – Koło PZW Bogdaniec - 865
pkt.
Pamiątkowymi Tabliczkami wyróżnieni
zostali Szkoleniowcy roku 2018:
Judyta Kułaczkowska - Koło PZW Nr 2
„Lin” Sulęcin
Piotr Klimczak - Koło PZW Nr 2 „Lin”
Sulęcin
Dawid Melanowicz - Koło PZW Nr 2
„Lin” Sulęcin
Robert Wcisło - Gminne Koło PZW Nr
1 Zwierzyn
Piotr Lorentowicz - Koło PZW Bogdaniec
Konferencja Rady ds. Młodzieży strefy
północno - zachodniej zakończona została wspólną kolacją w restauracji Hotelu Barlinek.
Delegację Koła PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin
reprezentowali: Judyta Kułaczkowska, Jerzy Lasota, Bogdan Kułaczkowski, Dawid
Melanowicz i Piotr Klimczak.
(BK)
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Porady podatkowe Przekroju

Preferencyjne rozliczenie roczne PIT-2018
Podatnicy, którzy spełniają
ustawowe warunki maja możliwość skorzystania z tzw. rozliczenia preferencyjnego.
Osoby, które nie pozostają w
związku małżeńskim lub opiekun prawny oraz osoby pozostające w związku małżeńskim,
ale jednego z małżonków pozbawiono praw rodzicielskich,
mogą rozliczyć swoje dochody jako samotny rodzic (jeśli
jeden z rodziców/opiekunów
wychowuje samotnie dzieci).

Wymaga to spełnienia określonych wymogów. Rozliczyć można dzieci: małoletnie, bez względu na wiek, dzieci otrzymują
zasiłek pielęgnacyjny lub rentę
socjalną oraz dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w
szkołach lub studiujące. Jednak
aby rozliczyć się z podatku jako
samotny rodzic nie mogą mieć
zastosowania przepisy o podatku
liniowym i ustawy o podatku zryczałtowanym.
Po spełnieniu ustawowych wa-

runków ze wspólnego rozliczenia może skorzystać wdowa lub
wdowiec. Jeżeli małżonek zmarł
w trakcie roku podatkowego, ale
przed terminem złożenia zeznania podatkowego jest możliwe
złożenie wspólnego zeznania.
Łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi była wspólność majątkowa
następuje na wniosek złożony
przez wdowę lub wdowca. Jest
on zawarty na zasadzie standardowego małżeńskiego zezna-

nia podatkowego. Podstawowe
rozliczenie małżeńskie jest bardzo popularną formą wspólnego opodatkowania dochodów i
małżonkowie muszą: podlegać
nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, wspólność majątkowa musi istnieć przez cały
rok podatkowy, pozostawać w
związku małżeńskim przez cały
rok podatkowy, żadne z nich nie
może prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej 19
proc. podatkiem liniowym, oraz

zryczałtowanym podatkiem
dochodowym. Spełniając wymienione kryteria małżonkowie mogą opodatkować łącznie swoje dochody zgłaszając
wspólny wniosek w zeznaniu
rocznym czyli dokonując wyboru opodatkowania.
Doradca podatkowy
Elżbieta Stecka

Dzień Kobiet w Grochowie
Z okazji Dnia Kobiet 8 marca
w Świetlicy Środowiskowej w
Grochowie spotkały się mieszkanki sołectwa na imprezie
zorganizowanej przez sołtysa
Tomasza Terecha oraz Jolantę
Tymczyn, wychowawcę dzieci,

które na co dzień są uczestnikami zajęć świetlicowych. Dzieci w trakcie spotkania zaprezentowały wiersze, piosenki i
inscenizacje tematycznie związane ze świętem kobiet.
W imieniu Burmistrza Sulęci-

na życzenia wszystkim paniom
złożyła zastępca burmistrza
Iwona Walczak, przekazując w
jego imieniu prezent z logo Sulęcina.
Życzenia pomyślności złożył
również sołtys Grochowa To-

masz Terech, który wręczył każdej z pań symboliczne kwiaty.
W trakcie imprezy odbyła
się również bezpłatna loteria
fantowa, w której każdy los był
ważny i z nagrodą.
W spotkaniu Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sulęcinie reprezentowała Koordynator Świetlic Środowiskowych Aldona Żuk.
Tekst i foto. Maciek Barden

AQUASURE H2

wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2018!

Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466
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Tłusty czwartek
W Klubie „U Bulka” Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 28 lutego odbył się cykliczny Tłusty
Czwartek, którego organizatorem był Sulęciński Ośrodek
Kultury.
Tradycyjna i trzecia z kolei
impreza przyciągnęła smakoszy pączków, a przede wszystkim osoby, które stanęły do
konkursu o najsmaczniejszy
pączek według własnego
przepisu.
Jury w składzie: Kamila Barłoga – przewodnicząca, Dariusz Ejchart – członek jury
oraz Jacek Filipek – członek
jury, oceniło trzy rodzaje pącz-

ków i przyznało nagrody.
I miejsce Annie Kopyt – za
pączki z nadzieniem marmolady wieloowocowej,
II miejsce Annie Kopyt – za
pączki z nadzieniem marmolady różanej,
III miejsce Dariuszowi Świątkowi – za pączki z nadzieniem
dżemu z czereśni.
Pączkowy wieczór umiliły
zebranym solistki Studia Piosenki pod kierownictwem artystycznym Waldemara Handzelewicza.
W koncercie solistów zaprezentowały się: Marta Makowiecka, Lena Wójcik, Alicja

Sroka, Natalia Sarbicka, Klaudia Łaniec, Julia Kowalew, Julia Makowiecka, Paulina Dulik,
Dawid Józefczuk i Sasha Timush
Nagrody za udział w konkursie wręczył burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart oraz dyrektor
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
Jacek Filipek.
Tekst i foto. Maciek Barden

Bo baśń jest wszędzie…
W ramach realizacji podstawy programowej z języka polskiego w klasie czwartej,
w lutym został zrealizowany PROJEKT CZYTELNICZO – EDUKACYJNY pt. „Nasze ulubione baśnie”.
Celem projektu było wspólne czytanie baśni, wzbogacanie słownictwa i umiejętności językowych uczniów oraz
rozbudzanie
zainteresowań
czytelniczych,
pozytywnego
nastawienia do książki i jej bohaterów. Pomysł projektu narodził się wskutek wspólnych działań wychowawczych w klasie IV,
zmierzających do zintegrowania
dzieci, które mają trudności w
nawiązywaniu poprawnych relacji rówieśniczych. Zgodnie ze
wskazaniami nauczyciela języka
polskiego i zarazem wychowawcy klasy, K. Borowieckiej, przy
wsparciu i zaangażowaniu rodziców, czwartoklasiści przygotowali prezentacje ulubionych
baśni braci Grimm, Andersena i
innych znanych baśniopisarzy.
Efektem pracy długoterminowej
okazały się pomysłowe zabawy
kukiełkowe, scenki inspirowane
fragmentami baśni, rozmowa
z pacynką, ilustrowanie baśni,
a nawet projektowanie kostiumów balowych dla Kopciuszka.
Czytanie wybranych fragmentów utworów i wizualizacje w
formie plakatów były najchętniej przez uczniów wybieraną
formą działań.
Projekt został zaprezentowany 27 lutego rodzicom i zaproszonym na ten moment
uczniom klasy pierwszej. Mapa
mentalna na temat cech baśni,
jako gatunku literackiego, zagadki i pytania dotyczące prezentowanych utworów okazały
się ciekawe i zrozumiałe nawet
dla najmłodszych. Pierwszokla-

mesznie. zrealizowanie drugiej
części działań :poznawanie i
czytanie legend i opowieści
związanych z historią Ziemi
Lubuskiej. Cuda przyrody i

siści chętnie przyłączyli się do
projektu, rozpoznawali tytuły,
autorów i widać było, że podobała się im ta wspólna wyprawa
do krainy baśni. Na zakończenie
wszyscy otrzymali zadanie domowe: kartę pracy pt. „ Postacie
z baśni”.
Gościem specjalnym była pani
dyrektor szkoły, Teresa Mazur,
która pogratulowała pomysłu i
aktorskich talentów.

Efektem końcowym projektu
jest wystawa prac i plakatów.
Projekty kostiumów baśniowych i model przestrzenny zamku Roszpunki, pomysły okładki
książki „Opowieści z Narnii” oraz
kolorowe plakaty są do obejrzenia w sali świetlicy szkolnej.
Ponieważ projekt spodobał
się szkolnej społeczności, na
miesiąc maj br. zaplanowano,
wspólnie z biblioteką w Trze-

miejsc nam bliskich mogą okazać się naprawdę piękne!
Katarzyna Borowiecka
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Cenna współpraca
14 lutego w Zespole Szkół
Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie została podpisana kolejna
umowa patronacka pomiędzy
szkołą, a Living Furniture Europe sp.z.o.o. sp.k.w Sulęcinie, firmą z branży meblarskiej, która
swój zakład prowadzi przy ul.
Inwestycyjnej 2 w Sulęcinie.
Cel wspólnego przedsięwzięcia
to przede wszystkim wdrażanie
dualnego systemu kształcenia,
stwarzanie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia
teoretycznego z praktyką za-

wodową, a tym samym podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego
w powiecie sulęcińskim, ściśle
dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Współpraca pomiędzy stronami będzie obejmowała wiele
obszarów: pomoc i wsparcie
w zakresie realizacji programu nauczania przedmiotów
z wykorzystaniem rzeczywistych warunków zakładu pracy, możliwość bezpośredniej
współpracy z pracownikami na
poszczególnych stanowiskach,

Dzień Kobiet u Bulka
W tym roku naszą propozycją
na Dzień Kobiet był taneczny
wieczór w Klubie u Bulka. Dzień
wcześniej, w czwartek, zorganizowaliśmy wystawę plakatów
autorstwa laureatów konkursu
pod hasłem „2018 Rokiem Praw
Kobiet – w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wybor-

czych”. Wystawę można było
oglądać w Kontenerze Kultury,
oraz w Sulęcińskim Ośrodku
Kultury. Otwarcie wystawy poprzedzone było prelekcją pani
Renaty Ostrzeniewskiej – kuratora społecznego wydarzenia.
W piątkowy wieczór 8 marca
świętowanie Dnia Kobiet prze-

podjęcie działań umożliwiających wymianę doświadczeń
pomiędzy pracownikami Firmy
i nauczycielami zawodu.
Szkoła wykorzysta z pewnością potencjał firmy dla potrzeb
kształcenia w wielu zawodach.
Obie strony będą prowadzić
kampanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania
oraz celów pieczy patronackiej
i działalności patrona. Sygnatariuszami umowy byli, dyrektor szkoły, Grażyna Sobieraj,
natomiast ze strony patrona
dyrektor LFE Mariusz Pawlak.

niosło się do Klubu u Bulka.
Punktem kulminacyjnym wieczoru był koncert zespołu The
Doctors – muzycy zaprezentowali najpopularniejsze utwory
Miry Kubasińskiej i Tadeusza
Nalepy. Było bardzo klimatycznie! Dodatkowo w programie
tego dnia: taneczny wieczorek,
karaoke, bufet z przekąskami.
Źródło: SOK

Jak podkreśliła G. Sobieraj, kolejny partner - przedsiębiorca to szansa na dalszy rozwój
szkoły, stwarzanie warunków
dla efektywnej nauki zawodu

i perspektyw na przyszłość dla
uczniów, nauczycieli i lokalnego środowiska.
Tekst i foto. Karina Rogowska
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Uczennice I LO rywalizowały w finale wojewódzkim „Olimpiady Solidarności”!
Uczennice klas pierwszych
Weronika Lencewicz i Anna
Figiel pod opieką mgr Wioletty Bartniak wzięły udział w VI
Edycji „Olimpiady Solidarności”.
Weronika Lencewicz zdobyła III miejsce w województwie,
Anna Figiel zajęła nieznacznie
dalszą pozycję. 14 marca, we
wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, odbył się
drugi etap olimpiady. Do rywalizacji na etapie wojewódzkim
w województwie lubuskim
przystąpiło 34 uczestników
wyłonionych z etapu szkolne-

Wielki sukces ucznia SP w Wędrzynie!
12 marca 2019 r. uczeń
klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie, Eryk Matulewicz, uzyskał z fizyki tytuł
Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Lubuskiego Kuratora Oświaty. Uczeń
uplasował się na I miejscu w
województwie lubuskim, uzyskując wynik 96% .
Sukces ten był zwieńczeniem
wielomiesięcznej pracy ucznia i
przygotowującego go nauczyciela, p. Krzysztofa Kopija.
Serdecznie gratulujemy Ery-

go. Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy historycznej obejmującej
lata 1970-1990.
Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to
największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów
szkół średnich w Polsce. Or-

ganizatorem konkursu jest
Fundacja Centrum Solidarności, główny patronat sprawuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Obu
naszym uczennicom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!
Źródło: I LO w Sulęcinie

Salon Fryzjerski

LUKASZ

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

tel. 724 191 394
P o n . 9 00 - 1 5 00, w t - p t 1 0 00 - 1 8 00
s o b . 9 00 - 1 5 00

533 069 561
Nowa lokalizacja!

Arcydzieła wśród łazienek!

SULĘCIN

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

Pl
r

ate

Kościół
Św. Henryka

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

kowi i życzymy dalszych sukcesów w szkole ponadpodstawowej.
(J. J.)
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Dwa Złote puchary i Brąz przywieźli zawodnicy SSB
W dniach 9-10.03 odbyły się zawody
Babimost Open 2019. Zawodnicy Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona
pokazali klasę. Ola Cieplak pokonała
wszystkie zawodniczki i tym samym
przywiozła złoto do Sulęcina. Karol
Chojnacki był najlepszy w swojej kategorii i również przywiózł złoto. Milena
Gierońska wywalczyła brąz. Magdalena
Piechowiak w ćwierćfinale po zaciętej
walce przegrała
w ostatnim secie 15:14 i tym
samym
zajęła
5-8 miejsce. Arkadiusz
Warkocz z partnerem deblowym
Piotrkiem
Gajewskim wygrali
swoją grupę.

Zainteresowanie zawodami było bardzo duże. Zawodnicy przybyli z różnych
miast reprezentując swoje kluby. Liczna
grupa reprezentowała Sulęcińskie Stowarzyszenie Badmintona: Aleksandra
Cieplak, Karol Chojnacki, Milena Gierońska, Julia Łaniec, Jan Pietrzak
Młodsi zawodnicy mieli wsparcie starszych: Magdalena Piechowiak, Rafał Mazur, Arkadiusz Warkocz, Daniel Gościło,

Stasiłowicz Maciek.
Świetna organizacja turnieju i atmos-

Ogłoszenia Drobne
ODSZKODOWANIA tel. 783743841
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
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni
spawaczy MAG i TIG. Praca w Niemczech
przy granicy (długoterminowa). CV na
e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

Która apteka
czynna?

PRZEKRÓJ POLECA:

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.
MARZEC
18.03-24.03 - Apteka “Pod Platanem” przy
ul. Wiejskiej
25.03-31.03 - Apteka “Lub-Farm” przy
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie

KWIECIEŃ
01.04-07.04 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1
8.04-14.04
EURO
APTEKA
przy
ul. Poznańskiej 4
15.04-21.04 - Apteka “Konwalia” przy
ul. Kościuszki 16

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

fera zagrzewała zawodników do walki.
SSB

