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Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulęcinie

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie
najlepszanawstanowisku
województwie!
swój plac

SULĘCIN

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

i pomnik

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka LeTylko Szkoła
Podstawowa
nr 1wstrzymało
im. Jana Pawła
w Sulęcinie oraz I Społeczna Szkowickiego,
5 przeciw,
a dwóch
się odIIgłosu.
ła
Podstawowa
w
Gorzowie
Wlkp.
miały
w
tym
roku szkolnym aż dziesięć tytułów
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie28
czerwca wplacówce
Krzeszylaureata
w
przedmiotowych
konkursach
kuratoryjnych.
W sulęcińskiej
rających wniosek.
cach
odbyła
się
dwóch uczniów miało aż po cztery tytuły laureata z różnych przedmiotów.uroczystość nadania imienia
Miesiąc temu wniosek o odwołanie PaDanuty Siedzikówny ps.
tryka Lewickiego ze
„Inka” placowi rekreacyjstanowiska starosty
no-wypoczynkowemu w
złożyło czterech radcentrum
miejscowości
nych powiatu: Adam
oraz odsłonięcia pomniBasiński, Mirosław
ka dzielnej sanitariuszki.
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

cd. na s. 16

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

Duży wybór
urządzeń do
ogrodu.

KOSIARKA
SPALINOWA

już od 779 PLN
ZAPRASZAMY!

pon-pt 700-1700
sob 800-1400

- To ogromny sukces na- kich celów i osiąganie ich nie
szych uczniów – podkreśla przychodzi łatwo. Wymaga
dyrektor szkoły Izabela Hu- systematycznej pracy, detertyra – nasi wychowankowie minacji i co niezwykle istotwykazali się niezwykłą doj- ne - wsparcia i życzliwości
rzałością i pracowitością. To nauczycieli. Nie bez znaczeoni najlepiej wiedzą, że umie- nia jest też pomoc rodziców i
UWAGA - ZMIANA ADRESU!
jętność stawiania sobie wyso- przyjaciół.

DO 30 LIPCA

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości
z Lublina.
WczeW uroczystości
podsumośniej
fundacja
zaangażowała
się
wania konkursów przedmiowtowych
zmianę w
nazwy
ostatniej
w
PolSzkole Podstawosce
Bieruta nawzięła
Gorzowską
w
wejulicy
w Sulęcinie
udział
Rudnicy w gminie Krzeszyce.

Lubuska Kurator Oświaty Ewa
Rawa oraz wielu innych znamienitych gości. >> cd. na s. 6

Cd. na str. 12
CD. na str. 6-7

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

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

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

95 755 39 15
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77 Sasinów w plecy

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Pisałem o tym kilka razy,
ale nie wypada wspomnieć
przy okazji druzgocącego
dla rządu raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego tzw. wyborów kopertowych, które na zlecenie
rządu w maju 2020 r. organizował minister aktywów państwowych Jacek
Sasin. A blisko 77 milionów
zł kosztowała bezprawna
hucpa Morawieckiego i Kaczyńskiego. Raportu NIK-u wyraźnie podkreśla, że
organizowanie wyborów
przez rząd nie miało żadnej
podstawy prawnej. Jedynym uprawnionym do tego

w naszym kraju organem
jest Państwowa Komisja Wyborcza. Morawiecki i spółka
dobrze o tym wiedzieli, bo
zanim zlecili zadanie specjalne Sasinowi, departament
prawny Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów zamówił
za ponad 140 tys. zł dwie
opinie prawne, które definitywnie odradzały taki scenariusz. Dlaczego więc rząd
i tak zrobił po swojemu? Bo
ta partia ma nasze prawo za
nic. Kaczyński wychodząc
z założenia, że mu wszystko wolno, zachowuje się
jak jakiś latynoski dyktator.
Doceniając nawet niektóre
działania rządu nie możemy
przymykać na to oka. Dość
było u nas bezprawia przed
1989 r.
Sejm głosami lewicy przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji unijnego Funduszu
Odbudowy. Konsekwentnie przeciw ustawie zagłosowała Solidarna Polska z
ministrem sprawiedliwości,
prokuratorem generalnym
Zbigniewem Ziobrą na cze-

le. Podczas debaty na projektem ustawy marszałek
Elżbieta Witek nawet nie
dopuściła Ziobry do głosu. Po takim policzku jakby
Ziobro miał odrobinę honoru, to powinien spakować swoje zabawki i odejść
z koalicji. Dlaczego jednak
tak się uparł, żeby nie przyjmować z Unii kasy, która
w obecnej trudnej sytuacji
budżetu pandemii jest niezbędną kroplówką nawet do
bieżącego funkcjonowania
państwa? Oficjalnie Ziobro
twierdzi, że Unia nic nie da
nam za darmo, i że te pieniądze (770 mld zł) będziemy musieli oddać poprzez
opłaty i podatki. Uważam,
że Ziobro boi się czegoś innego. Unia kasę da, ale w
zamian za przestrzeganie
zasad praworządności. To
Ziobro jest autorem ustaw,
które w efekcie mają podporządkować sądownictwo
rządowi. Zatem on pierwszy
pójdzie pod pręgież Unijny,
a Polska będzie musiała się
wycofać z Izby Dyscyplinar-

nej i odpolitycznić Krajową
Radę Sądowniczą. Inaczej
Bruksela zakręci kranik z
płynącym euro.
Zupełnie bez większego
echa przeszła informacja,
że mamy w Polsce najdroższy prąd w Europie. Pozycję lidera zajmujemy już
od kwietnia 2020 r. Cena
hurtowa jednej megawatogodziny wynosi w Polsce
46 euro. Średnia dla pozostałych krajów Unii Europejskiej to 31 euro. Wpływ
ma na to kilka czynników.
Po pierwsze Polski zatruwający nam zdrowie węgiel
wciąż drożeje. Opłacalność
jego wydobycia jest coraz
niższa. Po drugie udział odnawialnych źródeł energii
w Polsce jest najniższy w
UE – zaledwie 13 proc. produkcji. Po trzecie wreszcie
Polska 2020 r. importowała
rekordową ilość prądu z zagranicy (głównie z Niemiec
i Szwecji), bo naszej energii było nam za mało. Gdyby nie prąd importowany
musielibyśmy wprowadzać

stopnie zasilania jak za komuny (może to sposób na
większą dzietność…). W
efekcie jest jak jest, czyli
drogo. Najgorsze jednak,
że w perspektywie nie widać zmian. Niedawno prezydent Andrzej Duda zapewniał, że za maksymalnie
10 lat w Polsce powstanie
elektrownia atomowa. Daję
sobie rękę uciąć, że do tego
nie dojdzie. Do dziś nawet
nie wybrano lokalizacji dla
inwestycji.
By nieco przesłonić coraz
liczniejsze i poważniejsze
wpadki w obozie władzy
rząd zapowiedział prezentację programu „Nowy Ład”,
który w ostatniej chwili w
obawie przed zarzutami o
kopiowanie nazwy z programu Roosevelta realizowanego w latach 19331939 został przechrzczony
na „Polski Ład”. Jak zwał, tak
zwał, w kolejnym numerze
nieco przyjrzymy się temu
co planuje rząd na czas po
jako takim wygaszeniu pandemii.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Kamila Piotrowska, 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
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Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Obchody majowe w Sulęcinie
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie nie
zraża nawet zła aura, która podczas
majówki nie była po myśli pracowników, jak również mieszkańców miasta.
Ze względu na obostrzenia związane
z epidemią, w tym roku obchody mia-

ły nietypowy i skromniejszy przebieg.
Chociaż były pozbawione wielu imprez, pokazów i koncertów z udziałem
rodzimych artystów, jednak program
zawierał charakter patriotyczny. W
dniach 1-2 i 3 maja na szlaku edukacyjnym znajdującym się w parku miej-

skim, przygotowaną wystawę opartą
na historycznych fotografiach sulęcińskich obchodów z okazji Święta Pracy
1 Maja odwiedziło wielu nie tylko sulęcinian. Finałem majowych obchodów
wymienionego święta, jak również
Święta Flagi Państwowej 2 maja i Kon-

stytucji 3 Maja była żywa krzyżówkowa i możliwość osobistego wykonania
okolicznościowego majowego kotylionu z materiałów przygotowanych
przez pracowników domu kultury i biblioteki. Na podstawie zaprezentowanych grafik i lustracji wystawionych w
plenerze parku, każdy mógł zapoznać
się z tradycją majowych świąt, ich historią i dlaczego są ważne w naszym
życiu społecznym.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Historia Garnizonu Wędrzyn (10)
Ośrodek Zurbanizowany na
terenie wędrzyńskiego poligonu też ma swoją historię
jak i ciekawostki. Powstał z
początkiem lat 80.tych ubiegłego stulecia. Budowano go z
mozołem, po części sposobem
zwanym gospodarczym. Miał
służyć do szkolenia praktycznie wszystkich pododdziałów
do walk w terenie zurbanizowanym. Nie była to infrastruktura typowo miejska, bowiem
same budynki bez fabryk, kościołów, stacji kolejowej czy
stacji paliw był tylko statycznymi klockami.
Lata mijały i zmieniały się
priorytety. Weszliśmy w struktury NATO, a więc i wymagania
wzrosły jak i sam ośrodek zmodernizowano. Również przybyło użytkowników z wojsk
sojuszniczych w ramach ćwiczeń i krajowych służb mundurowych uzupełnionych służbami ratunkowymi. Ćwiczy tu
przede wszystkim Policja, SOP
(dawny BOR), Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei oraz
Państwowa Straż Pożarna. Aktualnie kierownikiem ośrodka
jest mł. chor. Janusz Miszon.
- Ośrodek jest jedynym tego
typu w wojsku polskim, a to
zobowiązuje – mówi ppłk
Przemysław Mikołajczak, Komendant Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądo-

wych w Wędrzynie. - Szkolą się
tutaj różne grupy bojowe tworzone na potrzeby misji poza
granicami kraju. Na terenie
ośrodka nie prowadzone są
szkolenia z wykorzystaniem
ostrej amunicji. Jest to obiekt do
walki z użyciem symulatorów
lub amunicji barwiącej czy specjalnej, która nie jest zwaną potocznie ostrą lub bojową. Ośrodek spełnia swoje zadanie, ale
priorytety szkoleń się zmieniają
i niebawem będzie wdrożona inna koncepcja urbanizacji

obiektu. Mój zastępca pracuje
nad tym intensywnie. Obiekt
pozostanie podzielony na strefy,
a same budynki będą się zdecydowanie różnić. Strefa przemysłowa, stare miasto czy centrum
z obiektami typu ratusz czy kościół, strefa usług ze stacją kolejową osobową i bocznicami
towarowymi, strefa niskiej i wysokiej zabudowy mieszkalnej. A
więc niemalże wszystko to co w
mieście występuje.
Dziś na ośrodku są 72 budynki rozmieszczone przy
różnej konstelacji 7 ulic. Tu
odbywają się ćwiczenia koordynujące wszystkie służby
w sytuacji kryzysowej. Takie
ćwiczenia przeprowadzał powiat sulęciński, Lubuski Urząd
Wojewódzki, a nawet takowy
Zachodniopomorski ze Szczecina. Na tym ośrodku uczestnicy misji wojskowych w Iraku
czy Afganistanie zdobywali
certyfikacje. W takiej skali jest
to jedyny ośrodek w kraju. Tutaj praktycznie od stycznia do
grudnia, oczywiście z przerwami na rotację ćwiczą na obiektach Wojska Obrony Terytorialnej.
- Obiekt praktycznie jest wykorzystywany przez 7 dni w tygodniu – mówi st. chor. sztab.
Mariusz Stasiłowicz, starszy
podoficer Dowództwa OSPWL
w Wędrzynie. 2.Brygada WOT
z Lublina praktycznie jest tutaj
przez 4 miesiące oczywiście z
przerwami. Mogliby się szkolić
na swoim poligonie w Nowym
Dębie, ale tam nie ma takiego
ośrodka, tak skomasowanych
lasów i jezior. Wracając do historii Ośrodka Zurbanizowanego,

to w latach 70.tych postawiono
własnym sumptem koło Lędowa
kilkanaście budynków aby szkolić pododdziały rozpoznawcze
do walki w mieście. Jednak nie
spełniło to pokładanych nadziei ówczesnego dowództwa
Komendy Poligonu, ponieważ
podczas ćwiczeń ze względów
bezpieczeństwa musiał być
zamknięty pas taktyczny oraz
ówczesna strzelnica czołgowa
bojowa i szkolna. Wówczas zrodził się plan budowy obecnego ośrodka przy miejscowości

Ostrów. Oficerowie szkolący na
tym obiekcie, zwanym Centralnym Ośrodkiem Zurbanizowanym, wówczas podlegali pod
nasze dowództwo, ale meldunki o wynikach składali gdzieś
na szczeblu centralnym MON,
a to zawsze owocuje sprzecznością interesów. Tym bardziej
że dowodził nimi oficer w stopniu podpułkownika. W tamtym
okresie byli instruktorami i oceniającymi. Teraz jest wszystko
w naszej gestii i czuwa nad tym
młodszy chorąży. Nazwa po
drodze zmieniła się na Rejon
Zurbanizowany aby wreszcie
zostać Ośrodkiem Zurbanizowanym. Nasza Wojskowa Straż
Pożarna jest w naszej strukturze, ale podlega pod odpowiedni organ w Zielonej Górze. I to są
takie wojskowe anomalia, mające plusy i minusy.
Na Ośrodku Zurbanizowanym rola kierownika obiektu
wraz z podległymi żołnierzami
jest bardzo istotna, szczególnie w odniesieniu do szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa. Nie
wolno lądować śmigłowcami
na dachach, więc desant musi
odbywać się na linach. Ćwiczący wykorzystują różny sprzęt
i trudno coś przewidzieć. Ponieważ w planach jest całkowita modernizacja ośrodka, to
i może niezbędni instruktorzy
wrócą jeżeli przełożeni zatwierdzą etaty.
Tekst dr Lech Malinowski
foto. Mariusz Stasiłowicz
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Ooszustwo
mano!
13 emerytura – wielkie
NADESŁANO DO PRZEKROJU

Taki zwrot wyraża w slan-

Rząd, telewizja, gazety oraz
gu
zdziwienie. A dziwić jest
internet wszem i wobec ogłasię
czemu. Konstytucja jest
szają, że emeryci dostaną 13
sprzeczna- jaz pewnie
Konstytucją
emeryturę
dostamożna
rzec
po
obejrzeniu
nę także, bo jestem
emerytransmisji
z rozprawy
TK
tem.
Jest jednak
pewne „ale”
Rzecznika
Praw
–w
13sprawie
emerytura
będzie z pieniędzy
... emerytów. a dosadniej
Obywatelskich,
Po kolei
– co to jest
walopo
wysłuchaniu
sędziego
ryzacja?
Wikipedia
podaje:
Piotrowicza – Sprawa jest
podparte
ustawąupośledzona.
podwyższenie
umysłowo
nominalnej wartości pieniądza
Wyrok zapadł, ostatni bawobec kursu złota; przywrócenie
stion demokracji
padł.
Na
dochodom
ich realnej
wartodokładkę
PAD
powiedział,
ści utraconej z powodu inflacji.
że Rzecznik
Praw do
ObywaOdnosi
się to głównie
świadtelskich
źle takich
działał…,
co
czeń
socjalnych
jak płace,
renty
czy emerytury.
zresztą
natychmiastOgólnie
wyrzecz
biorąc
rewaloryzacja
jest
tknęła
to mu
Fundacja Heltosińska.
nadanie
wartoPopierwotnej
raz kolejny
pości,
odnowienie,
przywrócenie
twierdziło się, że PAD jest
świetności.
prezydentem jednaj partii,
Jak w Polsce wylicza się inflaa nie Narodu.
cję ?
Zakaz uczestnictwa
w
Waloryzacja
polega na po-

zgromadzeniu został wpromnożeniu kwoty świadczenia
wadzony
dopiero 27 marca
(emerytury) i podstawy jego
br.
Jak
wobec
tego ocenić
wymiaru przez wskaźnik walodziałania
policji przed tą
ryzacji.
datą?
A
ona
wszak działała
Wskaźnik waloryzacji
to dwa
wg
formuły
„ślepych
bagneelementy łącznie:
tów”.
Duma z posłuszeństwa
1. średnioroczny
wskaźnik
cen towarów
konsumpwobec
partiii usług
czy wstyd?
Jej
cyjnych
dla
gospodarstw
dodziałanie nie mające oparcia
mowych
emerytów
i rencistów
w
przepisach
lub będące
sazmowola
roku interpretacyjną
poprzedniego, albo
jest
średnioroczny wskaźnik cen tonaruszeniem dóbr obywatewarów i usług konsumpcyjnych
la
chronionego
To
ogółem,
jeżeli jestprawem.
on wyższy
zresztą
potwierdził
SN
zgodod wskaźnika cen towarów i
nie
art. 52 ustawy dla
zasadusługz konsumpcyjnych
goniczej.
Smaczku
dodaje
wyspodarstw
domowych
emerytów i rencistów
powiedź
rzecznika M. Ciarki,
2.
zwiększony
o co najmniej
tej zbrojnej formacji,
który
20 % realnego
wzrostu przezaraz
po wprowadzeniu
ciętnego wynagrodzenia
w
obecnych
zakazów oświadpoprzednim roku kalendarzoczył – Zapisy nowelizacji
wym.
należy
interpretować „rozWskaźnik ten jest ogłaszany
szerzająco”.
Każdy student
w ustawie budżetowej.
Walory-

prawa wie, że przepisów
zacja jest więc po to, by wskukarnych
nie można interpretek procesów inflacyjnych emetować
rozszerzająco,
to są
ryt otrzymywał świadczenie na
imponderabilia
karnistyki..
podobnym poziomie
i nie stał
Ciarki
czuje
się
po
się w końcu żebrakiemkrzyżach
lub bangdy
mówi to mundurowy
krutem.
dr nauk prawnych Ciarka.
podwyżki powinni
otrzyTaIlezapowiadana
policyjna
mać
polscy
emeryci
w
ramach
interpretacja w myśl posłurewaloryzacji?
szeństwa
„ślepych bagneWg
wskaźników
i wyliczeń
tów” po jasnej wykładni
SN
emeryci powinni dostać w 2019
nie zwalnia policjantów wyr rewaloryzację na poziomie
konujących
polecenia
prze3,26 (tj. 103,26
%). A rząd
założonych
od
ewentualnej
fundował im rewaloryzację na
odpowiedzialności
podstawie wskaźnikakarnej
2,86 za
(tj.
przekroczenie
uprawnień.
102.86 %). Zaoszczędzono
więc
na emerytach
dającgorliwych
im mniejNa
czas rozliczeń
szą
rewaloryzację.
Z
przyjdzie zapewne zaoszczępora. I
dzonych pieniędzy
teraz telerząd
operujących
pałkami
wypłaci
emerytom
świadczenie
skopowymi cywilnych funknazywane 13 emeryturą. Czyli
cjonariuszy
wobec kobiet
najpierw rząd zabrał emerytom
też
się ujawni. Solidarność
część pieniędzy, żeby za chwizawodowa
pryśnie
wobec
lę to oddać, ale
z odpowiednią

dozą propagandy, że robi emerytom dobrze.
Niestety rząd zapłaci 13-tkę
z ich własnych – emerytów –
pieniędzy, bo obniżenie rewaloryzacji o 0,4 pkt spowoduje,
że przez kolejnych 12 miesięcy
(od 1. marca 2019 do 1. marca
2020) emerytury będą co miesiąc niższe o ten właśnie wskaźnik – a wypłata 13-ki jednorazowa. Emeryt dostanie więc
swoje należne pieniądze nieco
wcześniej tj. w maju 2019r, a

nie rozłożone w comiesięcznej
emeryturze do marca przyszłego roku.
Jest jeszcze jeden aspekt
– przyszłościowy. Obniżenie
groźby procesów sądowych
rewaloryzacji powoduje, że
czy
obniżek
Bo
emeryci
w tymemerytury.
roku może nie
taka
jest
proza
życia.
stracą (nieliczni nawet nieco
O stanie
zrozyskają),
boprokuratury
niższą rewalorybiło
się
głośno
za
sprawą
zację zrekompensuje im 13
emerytura,
ale za która
to wszyscy
Pani
Prokurator,
bezstracą w latachobnażyła
następnych
ceremonialnie
reiformę
już takZera,
będzie
do
końca
ich
podobnie jest
emeryckich
dni,
bo
w
każdym
w stosunku do sędziów dunastępnym
roku
emeryci
blerów,
Izby Dyscyplinarnej,
dostaną mniej emerytury
Trybunału
Stanu, itp., itd.
właśnie o ten zaniżony w br.
Wszystko
wskazuje na
cowskaźnik rewaloryzacji.
Prościej
raz
silniejsze
upolitycznienie
- obniżenie rewaloryzacji w
ostatniego
bastionuautomademotym roku powoduje
kracji,
są sądy.emerytur
tycznejakim
obniżenie
we
wszystkich
latach następPolska
jest pogrążona
w
nych.
Tej
straty
pewnie
nie
zrebałaganie prawnym. PAD
kompensuje
w przyszłości
już
pomimo
ostrzeżeń
ze strony
żaden
następny
rząd.
Najwięrównież swego promotora z
cej zyskają ci emeryci, którzy
uniwersytetu – świadomie
umrą zaraz po otrzymaniu tej
złamał
i łamie
Konstytucję
13 emerytury.
Ci którzy
dożyją
RP.
marca następnego roku wyjdą
znajomy
denaNiedawno
zero. Wszyscy,
którzy pożyją
dłużej – stracą. Dla emerytów,
którym zostało 2, 3 lub 5 lat
życia może nie będą to kwoty duże, ale ci młodsi emeryci
przez wiele kolejnych lat pobierania swoich emerytur stracą w
konsekwencji dużo więcej niż
rozreklamowana 13 emerytura.
Nawet gdyby 13-tka była wypłacana w latach następnych,
to i tak ich emerytury realnie
obniżą się o zaniżony w 2019 r.
wskaźnik rewaloryzacji.
W ustawie o przyznaniu 13

SULĘCIN / WĘDRZYN

2019
maj 2021

emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13mi
emeryturę.
likatnie
zarzucił, żeby
Podsumowując – wypłata 13
lepiej pisać w felietonach
emerytury nie jest więc żadnym
ododatkowym
sprawach świadczeniem,
na rodzimyma
podwórku
i tu napiętnować
jedynie wyrównaniem
zaniżoafery
i
aferki.
Nie
wziął
jednej rewaloryzacji. Zapowiadanak
pod
uwagę,
że
Przekrój
na 13 emerytura w wysokości
1.100
zł dla wszystkich
podlega
to
miesięcznik
i słuszny
wyobciążeniom
więc
dźwięk
traci fiskalnym,
swój przekaz
wypłaty „na czasu.
rękę” będzie
tylzdo upływem
Redakko
888
zł.
cja nie ma zatrudnionego
Zyska jedynie rząd PiS (proprawnika.
I nie zawsze to,
pagandowo)
obwieszczając
co
ogólnie
jest
w opinii puwszystkim jak to dobrze (?) robi
blicznej
naganne,
faktycznie
emerytom
uszczęśliwiając
ich
jest
zgodnie
z
literą
13 emeryturą. W moje prawa.
ocenie
O
– chciałoby
się zajestmano!
to bardzo
nieprzyzwoity
krzyknąć.
chwyt marketingowy przed
nadchodzącymi
wyboramipra– to
Rolą wolnej (jeszcze)
robienie
wody
z
mózgu
miliosy jest stałe informowanie
Polaków (nie tylko
emeonompostępowaniu
władzy.
rytom). Toktórej
jedynie
Władzy
jużzagrywka
nawet
przed wyborami i dodatkowo
wspomniana policja ma
w najbardziej bezczelnym wydość
np.
daniu pilnując
– psującanon-stop
zarówno poliw
Bydgoszczy
siedziby
partykę społeczną, jak i politykę w
tii
rządzącej. O pilnowaniu
ogóle.
wicepremiera
zamiast
przez
Ja sam osobiście
wolałbym
otrzymać
należną
rewalorySOP
przez
firmęmiprywatną
wg wskaźnika
i bez
izację
policję
jest coraz 3,26
głośniej.
tej ostatnia
napuszonej
Ta
też indoktrynacji.
non-stop w
A
w
następnych
latach
i tak na
radiowozach i pieszo pilnuje
tym stracę, więc nie mam się
willi, ponoć przez zamachaczym cieszyć.
mi.Z życzeniami
Uwidoczniła
te absurdy
długich lat życia
jedna
z
telewizyjnych
wszystkim emerytom stacji.
oraz
Na koniec
problem dotytrzeźwości
w myśleniu

czący osób nie chcących się
zaszczepić, emeryt
ale funkcjonuStanisław P.
jących w różnych zbiorowiskach na zasadzie pracy czy
dobrowolności.
Zgodnie
z Konstytucją RP nie można im narzucić obowiązku szczepienia jak i zakazu
przebywania tu czy tam. Ale
pracodawca
czy rangę
organizaapelu, podkreśliła
tego
tor
ma
obowiązek
zapewnić
ważnego wydarzenia i skłowarunki,
aby pandemia
się
niła wszystkich
do refleksji
nie
rozszerzała
i
nie
powstanad słowami: OJCZYZNA,PAwały
nowei ogniska.
I toTakie
jest
TRIOTYZM
WOLNOŚĆ.
problem,
który
zapewne
spotkania to wspaniała lekcja
niebawem
wybrzmi dla
w całej
czyhistorii i patriotyzmu
stej
prawniczej
formie.
społeczności
szkolnej.
B.K.

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)
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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

nr 5(112)/2021

maj 2021

7

8

nr 5(112)/2021

maj 2021

nr 5(112)/2021

maj 2021

uni pak
kanistry i beczki
p³yty gumowe
kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

534 432 720

9

nr 5(112)/2021

10

maj 2021

NASZE DZIEDZICTWO (1)

Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 „Szop” w Wędrzynie
Od zarania dziejów tradycje polskiego łowiectwa
stanowią piękne i niezwykle
wartościowe dziedzictwo naszej kultury. W średniowieczu
panował monopol łowiecki,
którego zwierzchnikiem był
urzędujący władca, a wyznaczony łowczy nadworny poprzez podległą hierarchicznie
służbę zarządzał terenami, na
których urządzano polowania. Wyrażenie zgody na polowanie na niektóre gatunki
zwierzyny grubej (m.in. żubr,
niedźwiedź czy ryś) traktowane było jak łaska lub nagroda. Na drobną zwierzynę i
ptactwo wolno polować było

każdemu. Pozyskane zwierzę to mięso, więc proceder
kłusownictwa kwitł w najlepsze, pomimo surowych kar. Z
biegiem czasu wprowadzono do łowiectwa psy gończe
i tropiące oraz ptaki łowne.
Powstał cały obrzędowy ceremoniał polowań, co znane
jest z literatury czy filmu.
Po I wojnie światowej, zwierzyna została przetrzebiona
na znacznej przestrzeni Europy. W naszym kraju wprowadzoną ustawą łowiecką w
1927 r. zabroniono polowań
na żubry, bobry, kozice, samice i cielęta łosia, daniela,
jelenia, sarny kozy i koźlęta,

niedźwiedzia z przychówkiem itd.
Wieloletnią, mozolną pracę
zmierzającą do podniesienia polskiego łowiectwa do
światowego poziomu (słynne polowania w Białowieży)
zniweczyła II wojna światowa. Obszar terytorialny kraju po wojnie uległ zmianie.
Wszystko zaczynano niemal
od nowa.
Nie inaczej było m.in. w
Wędrzynie. Rozległe obszary,
nie tylko zalesione - były niegdyś we władaniu Wielkiego
Łowczego Rzeszy jakim był
marszałek H. Göring. Z chwilą powstania poligonu pojawił się problem z nadmiarem
zwierzyny, która komplikowała proces szkolenia. Korzystając z faktu wprowadzenia
reformy Polskiego Związku
Łowieckiego, jak również
przychylności
dowództwa
okręgu wojskowego, przy JW.
1986, będącej Komendą Poligonu – powstało w 1952 r.
Wojskowe Koło Łowieckie, nie
posiadające wówczas nazwy.
Ta powstała na zasadzie
przypadku. Jeden z myśliwych w obwodzie 131 na
terenie poligonu pozyskał
strzałem szopa. Wokół pełno
jezior, więc zdecydowanie
mógł się zwierzak trafić. Nazwa „Szop” została przyjęta.
Wprawdzie potem były zawirowanie, że to nie szop tylko
jenot, ale nazwa została.
Aby koło powstało, niezbędna była praca wielu osób.
Ówczesny adiutant dowódcy
Śląskiego Okręgu Wojskowe-

go, kpt. Wacław Czyżewski
wspólnie z d-cą jednostki mjr.
Janem Mąką skierowali odpowiednie pisma do Wojskowej Rady Łowieckiej ŚOW. Po
złożonych egzaminach przez
adeptów łowiectwa koło mogło oficjalnie powstać, a zarząd się ukonstytuować.
Pierwszymi myśliwymi byli:
Jan Mąka, Roman Okupski, Tadeusz Habza, Henryk
Zych, Tadeusz Rodkiewicz,
Kazimierz Zieliński, Tadeusz Strzelczyk, Mieczysław
Wojnicz, Ryszard Manowski
i Roman Antolik. Na przewodniczącego koła wybrano
M. Wojnicza, na skarbnika H.
Zycha, sekretarza – T. Habze.
Pierwszym łowczym został R.
Manowski. Niebawem koło
otrzymało dodatkowe obwody nad rzeką Wartą i k/Dębna
Lubuskiego.
Zgodnie z etyką łowiecką myśliwi zajęli się również
zagospodarowaniem łowisk
i dokarmianiem zwierzyny.
Osobnym problemem było
wszechobecne
kłusownic-

two. Uprawiane przez mieszkańców pobliskich wsi jak
również, co było znacznie
kłopotliwe dla polskich żołnierzy, wykonywane przez
stacjonujących w Wędrzynie
żołnierzy radzieckich. Polowanie na zwierzynę z bronią
maszynową zostało jednak
zdemaskowane, a szeregowy
Iwan chyba był jedynym, którego namierzono przy skłusowanej zwierzynie.
W 1958 r. Wojskowy Związek Łowiecki został rozwiązany, tym samym WKL „Szop”
weszło w struktury Polskiego
Związku Łowieckiego i otrzymało numerację.
.

L. Malinowski
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Zabytki Gminy Sulęcin
Tytuł nieco skromny, jak na
zawartość bardzo ciekawego
wydawnictwa. Autor Błażej
Skaziński. Format A4, kolor,
168 stron, bogata bibliografia, indeks osobowy i miejscowości.
Sulęcin oczywiście zajmuje
poczesne miejsce, gdzie na
archiwalnych zdjęciach jest
Ratusz. Wyróżniki w tekście
przybliżają historyczne postacie. Historia, ustrój, kultura materialna (młynarstwo,
sukiennictwo, piwowarstwo i
gorzelnictwo, winiarstwo sukiennictwo i inne rzemiosła,
rolnictwo, bartnictwo oraz
przemysł) w opisie są uzupełnione archiwalną dokumentacją. Osobno, poza wymienionymi już wyróżnikami
w tekście są przedstawione
wybitne osobistości miasta.
Dużo miejsca poświecono architekturze sakralnej jak i bogatemu wyposażeniu wnętrz.
Samych w sobie ciekawych,
często „niedostrzeganych” lub
obojętnie pomijanych w co-

dzienności.
Opis nieistniejącego ratusza, fortyfikacji, domów z
charakterystycznymi portalami oraz innych obiektów
jest sam w sobie rarytasem.
Zachowane płyty epitafijne,
zniszczone pomniki cmentarne czy w mieście – mroczny
zapis historii.
Wsie gminy w opisach zawierają lokalizację, archeologię, historię, budownictwo
sakralne jak i użytkowe oraz
cmentarze.
Ciekawostką dla pasjonata
historii regionu jest rozdział
poświęcony wsiom niezachowanym z terenu obecnego poligonu. Bogata historia
uzupełniona opisem kościołów, cmentarzy i dworków
oraz licznymi ilustracjami jest
bezcennym zapisem.
W rozdziale Wybrane problemy autor odniósł się do
Wielkiej Wsi na podstawie badań archeologicznych. Do poradzieckiego tajnego obiektu
3003 Wołkodaw. Ciekawie

przedstawił poniekąd zarastająca trawą linii kolejowej
Rzepin-Sulęcin-Międzyrzecz.
Opis jazów na Strudze Jeziornej i artefakty znalezione w
okolicach Sulęcina zwieńczają ten rozdział.
Wspomniana już bibliografia jest wskazówką dla zainteresowanych. Podobnie jak indeks osobowy i miejscowości.
Autor jest kierownikiem
delegatury Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w
Gorzowie Wlkp. Jest również
autorem licznych opracowań
dotyczących zabytków północnej części naszego województwa. Publikacja została
w przedmowie burmistrza
Dariusza Ejcharta, określona
jako swoisty przewodnik po
dziedzictwie kulturowym Sulęcina i okolic, z którym każdy
powinien się zapoznać.
L. Malinowski
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulęcinie najlepsza w województwie!
Cd. ze str. 1
- Zwracam się również do
was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania
wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży.(...) Oni poszukują wzorców,
które byłyby dla nich punktem
odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich
umysły i serca.
Tymi słowami patrona SP. nr
1 w Sulęcinie Ewa Rawa zwróciła się do nauczycieli. W ręce
uczniów trafiły również listy
gratulacyjne skierowane do
ich rodziców.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Sulęcinie uzyskali dziesięć
tytułów laureata i cztery tytuły finalisty w kuratoryjnych
konkursach przedmiotowych
w roku szkolnym 2020/2021:
• Bartłomiej Wojciechowski - tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu z
Języka Polskiego, Matematyki, Fizyki i Chemii;
• Julia Hutyra - tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego,
Matematyki, Biologii i Chemii;
• Jan Czernia - tytuł laureata
Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego, tytuł
laureata z Przedmiotowego Konkursu z Biologii;
• Piotr Patro - tytuł finalisty
Przedmiotowego Konkursu z Matematyki;
• Fabian Gąsiorek - tytuł
finalisty Przedmiotowego
Konkursu z Geografii
• Jan Pietrzak - tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu z Geografii;
• Weronika Małecka - tytuł
finalisty Przedmiotowego
Konkursu z Geografii;
- Sukcesy naszych uczniów
pokazują, że nauka jest nie
tylko formą spełniania marzeń, ale przede wszystkim
życiową przygodą, dającą
wiele zadowolenia i wyznaczającą dalsze cele – podkreśla Agnieszka Gocal, nauczyciel języka polskiego Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sulęcinie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w
Sulęcinie składa również gorące podziękowania opiekunom laureatów i finalistów:
• p. Agnieszce Gocal

•
•
•
•

p. Elżbiecie Stein
p. Monice Grzelczyk
p. Marii Howil
p. Bogusławie Chodorskiej
• p. Krzysztofowi Kopijowi
za ogromny wkład pracy
włożony w przygotowanie i
rozwój uczniów, poświęcony
czas oraz cierpliwość, życzliwość i udzielone wsparcie w
dążeniu do wytyczonych, ambitnych celów.

- Jesteśmy niezwykle dumni
z naszych zwycięzców, życzymy im, aby rozwijali swoje naukowe pasje, żeby zdobywanie wiedzy było dla nich radością i ciągłym odkrywaniem
świata. Rodzicom dziękujemy
za dobrą współpracę i wspieranie swoich pociech – dodaje dyrektor I. Hutyra.
Red.
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Linia sortownicza w ZUOK w Długoszynie zostanie zmodernizowana
Dzień Ziemi to dla Celowego Związku Gmin CZG-12 szczególne święto,
gdyż na co dzień w Zakładzie widać
ogrom odpadów jaki jest wytwarzany przez mieszkańców naszych gmin.
CZG-12 edukuje, zaprasza do włączenia się w różne inicjatywy i działania,
ale przede wszystkim Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
dąży do rozwoju i wzrostu ilości odzyskiwanych surowców – podkreśla P.
Robert Paluch Przewodniczący Zarządu CZG-12.
22 kwietnia 2021 roku Zarząd Celowego Związku Gmin CZG-12 podpisał umowę z firmą Falubaz Polska
S.A. S.K.A. na realizację zadania pn.
„Dostawa linii technologicznej przeznaczonej do sortowania odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie
do ZUOK w Długoszynie”. Zadanie to
realizowane jest w ramach projektu
pn. „Modernizacja linii sortowniczej
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Długoszynie wraz z
rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach”, którego pierwszy etap już został
zrealizowany. Warto przypomnieć, że I
etap projektu polegał na doposażeniu
starej linii sortowniczej w perforator

Podpisanie umowy pomiędzy CZG-12 a Firmą Falubaz Polska S.A. S.K.A.

do butelek PET, rozrywarkę do worków oraz na zakupie rozdrabniarki do
odpadów wielkogabarytowych.
Druga linia technologiczna ZUOK w
Długoszynie będzie przeznaczona do
sortowania odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie w różnych
systemach zbiórki, tj. zarówno
odpadów
opakowaniowych
tworzywowych,
mieszaniny
odpadów opakowaniowych (tworzyw
sztucznych, papieru i metali).
Dzięki przychylności Zarządu Województwa Lubuskiego na wyżej
wymienioną cześć projektu, czyli na
rozbudowę ZUOK w Długoszynie o
drugą linię sortowniczą, CZG-12 uzyskało dodatkowe dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 1 300
000,00 zł. Modernizacja potrwa do
końca 2021 roku.
Źródło: CZG 12
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Konkurs - do wygrania 3000 zł!
Sulęciński Ośrodek Kultury
zaprasza wszystkich chętnych
twórców do udziału w konkursie pt.: “Piosenka o Sulęcinie”
zorganizowanego z okazji 777
rocznicy nadania praw miejskich
Sulęcinowi.
Napisz piosenkę, nagraj ją i
stań przed szansą wygrania 3000
złotych!
Konkurs skierowany jest do au-

torów tekstów i kompozytorów
oraz artystów wykonawców.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2021.
Skomponowaną i nagraną
piosenkę należy zgłosić przez
formularz konkursowy dostępny
pod adresem: http://bit.ly/piosenka777
Szczegółowe informacje w regulaminie: https://soksulecin.pl

Długa lista zarzutów
27 kwietnia torzymscy dzielnicowi, starszy aspirant Paweł
Markiewicz oraz aspirant Daniel
Sypuła byli w trakcie wykonywania codziennych czynności
służbowych. Przejeżdżając radiowozem przez jedną z miejscowości gmin, minęli się z osobowym
citroenem. Ich uwagę od razu
zwróciła tablica rejestracyjna z
poza województwa lubuskiego.
Z kolei kierowca auta przypominał z wyglądu osobę poszukiwaną. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Szybko
okazało się, że intuicja obu mundurowych nie zawiodła. Za kierownicą siedział poszukiwany
33-latek. Wewnątrz samochodu
funkcjonariusze ujawnili amfetaminę i marihuanę. Tester narkotykowy wykazał, że mężczyzna
był także pod wpływem środków
odurzających. To dało podstawę

do przeszukania jego miejsca
zamieszkania. Tam policjanci zabezpieczyli susz roślinny. Kropką
nad „i” okazał się brak uprawnień
do kierowania oraz badań technicznych citroena. Mieszkaniec
gminy Torzym został oczywiście
zatrzymany, a następnie przewieziony do sulęcińskiej jednostki, gdzie usłyszał zarzuty
posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Lista jego przestępstw
w niedługim czasie zapewne poszerzy się o zarzut prowadzenia
pojazdu mechanicznego znajdując się pod wpływem narkotyku.
Stając przed wymiarem sprawiedliwości musi liczyć się z karą do
3 lat pozbawienia wolności.
starszy sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji
w Sulęcinie
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Ośrodek Pomocy Społecznej ma 30 lat
Z udziałem pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sulęcinie, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Szczepańskiego, burmistrza
Sulęcina Dariusza Ejcharta, zastępcy
burmistrza Iwony Walczak, dyrektora
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie Natalii Januszkiewicz, zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. Rafała Sobczaka i dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie Andrzeja Żelechowskiego, 7 maja
na terenie ośrodka odsłonięto płytę
pamiątkową nasadzenia drzewka upamiętniającego 777 lecie otrzymania
przez Sulęcin praw miejskich i 30 lecie
Ośrodka Pomocy Społecznej. Oficjalnego upublicznienia tablicy i symbolicznego nasadzenia drzewka dokonali
zaproszeni na uroczystość goście.
Tradycje opieki społecznej w Polsce
sięgają początków XII wieku i wiążą się
z działalnością zakonów i stowarzyszeń
religijnych. Już w XVII wieku można
znaleźć pierwsze formy zorganizowanej pomocy. Dopiero jednak po pierwszej wojnie światowej Polska zawarła w
konstytucji zapis, że „Każdy obywatel
ma prawo do opieki państwa nad jego
pracą, a w razie braku pracy, choroby,
nieszczęśliwego wypadku i niedołę-

stwa – do ubezpieczenia społecznego,
które ustali osoba prawna”. Uchwalenie
przez Sejm 16 sierpnia 1923 roku „Ustawy o opiece społecznej” dało w Polsce
początek państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność, która
byłą cechą dobroczynności została
zastąpiona obowiązkiem udzielenia
świadczeń z funduszy publicznych.
W 1970 roku utworzono zespoły
opieki zdrowotnej, a w ich strukturze
wyodrębniono działy służb społecznych. Dział Służb Społecznych przy
Zespole Opieki Społecznej w Sulęcinie
mieścił się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Mirosława Dudka.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym zostały utworzone ośrodki pomocy społecznej, jako gminne jednostki organizacyjne, posiadające status jednostki
budżetowej.
Ośrodek Opieki Społecznej w Sulęcinie został utworzony uchwałą nr
XI/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 28 lutego 1990

roku i Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy Sulęcin z dnia 2 maja 1990
roku.
Kierownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie byli:
- Łucja Saj w latach 1990-1999,
- Stanisław Kowalczyk w latach 19992001,
- Elwira Kisiała w latach 2002-2012,
a od sierpnia 2012 roku Andrzej Stefan Żelechowski.
Ośrodek Pomocy Społecznej
na przestrzeni lat przechodził
transformację. Obecnie jego
rolą jest nie tylko przyznawanie
zasiłków pieniężnych, ale również realizacja zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego; to pomoc
nakierowana na działalność
środowiskową, profilaktykę i integrację, to przede wszystkim
praca socjalna, usługi asystenta
rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenie gorącego posiłku, piecza zastępcza,
ośrodki wsparcia.
Od 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie wzbogacił swoją
ofertę poprzez realizację wielu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich integracji ze
środowiskiem lokalnym, również poprzez realizację wielu programów rządowych.
W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie działają placówki
wsparcia dziennego: Dzienny Dom
Senior+ w Sulęcinie, Klub Senior+ w
Żubrowie i osiem świetlic środowiskowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest
współorganizatorem wielu cyklicznych
wydarzeń społeczno-integracyjnych
takich jak: Jarmark Koguci, Wigilia Miejska, Grzybobranie w ramach umowy

partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej pod nazwą Skuteczni w
Partnerstwie Regionu.
W świetlicach środowiskowych
wspólnie z radami sołeckimi i ochotniczą strażą pożarną organizujemy
wydarzenia kulturalne i artystyczne z
udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów.

W trudnym czasie pandemii pracownicy OPS aktywnie wspierają mieszkańców Miasta i Gminy Sulęcin, m.
in. Świadcząc nieprzerwanie usługi w
miejscu zamieszkania.
Andrzej Stefan Żelechowski
dyrektor OPS w Sulęcinie
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Zakaz wstępu do lasu – Nadleśnictwo organizuje opryski
U W A G A !
Lotnicza akcja chemicznego ograniczania liczebności szkodliwych owadów
leśnych.
WSTĘP
WZBRONIONY
w okresie od 15.05.2021r.
– 22.05.2021 r.
Lokalizacja zabiegu –
Nadleśnictwo
Sulęcin,
obręb
leśny
Sieniawa,
Leśnictwo: Trzemeszno i Jemiołów

• gmina Torzym – lasy na
pow. ok. 125 ha położone
na zachód – teren poligonu
wojskowego i południowy
wschód od miejscowości
Grabów, Walewice
• gmina Sulęcin – lasy na
pow. ok. 37 ha położone na
południe od miejscowości
Jemiołów
Środki chemiczne przewidziane do zastosowania:
• Mospilan 20 SP w dawce
0,4 kg/ha: toksyczność dla
ludzi – szkodliwy, toksyczność dla pszczół – nie kla-

syfikuje się ze względu na
niskie ryzyko, toksyczność
dla organizmów wodnych
– szkodliwy, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym, okres
prewencji dla pszczół– nie
dotyczy;
• Ikar 95 EC w dawce 1,0 l
/ ha: toksyczność: dla ludzi
i pszczół – sklasyfikowany
jako pozostałe,dla organizmów wodnych – toksyczny.
Sprzęt lotniczy: Samolot
Lokalizacja lądowiska – Le-

Motocykle - Quady - Skutery

śna Baza Lotnicza w Lipkach
Wielkich.
Zabieg będzie wykonywany w ciągu jednego dnia
w godzinach rannych lub
wieczornych, w bezdeszczowy i bezwietrzny dzień.
Prosi się zapobiegawczo o
zabezpieczenie pasiek w
pobliżu terenów objętych
zabiegami.

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

źródło: Nadleśnictwo Sulęcin

serwis - części - akcesoria

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 ul. Kościuszki
dom ul. Moniuszki
mieszkanie ul. Żeromskiego
b.piekarnia Ośno L.
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
14 działek Bielice

działka Lubów
działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
dom w Sokolej Dąbrowie
3 domy Torzym
działka Miechów
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

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.
MAJ
17.05-23.05 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
24.05-30.05 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1 w Sulęcinie
CZERWIEC
31.05-06.06 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4
07.06-13.06 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16

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:

