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Burmistrz Sulechowa Ignacy Odwa¿ny wrêcza plakietê z
podziêkowaniami Panu Ryszardowi Majowi

Otwarcia boiska przecinaj¹c wstêgê dokona³a so³tys Klêpska

W sobotê 23 czerwca w Klêpsku po raz trzeci zorganizowano festyn pod nazw¹ Otwarta Zagroda. Nimo niesprzyjaj¹cej burzowej aury impreza uda³a siê wymienicie. Burmistrz Ignacy Odwa¿ny z r¹k przedstawicieli
spo³ecznoci Klêpska przyj¹³ podarowany chleb i sól,
którymi podzieli³ siê z uczestnikami festymu. Jednak nie
samym chlebem cz³owiek ¿yje, czego dowodem by³y
dwa pieczone na ro¿nie prosiaki, podarowane przez Ryszarda Maja - miejscowego w³aciciela gospodarstwa
rolnego. Pan Maj za swój wk³ad pracy na rzecz spo³ecznoci lokalnej zosta³ uhonorowany przez Burmistrza
okazjonaln¹ plakietk¹.Wa¿nym elementem imprezy by³o
otwarcie nowego boiska do pi³ki no¿nej. Pierwszego
wykopu pi³ki dokona³a Pani so³tys Magdalena MikulskaJaroszkiewicz. Goæmi festymu byli miêdzy innymi wicestarosta zielonogórski Ryszard Górnicki z ma³¿onk¹
El¿biet¹ i cz³onek zarz¹du powiatu Marek Szar³ata. Nas
mieszczuchów zainteresowa³ olbrzymi ci¹gnik o wartoci prawie 600 tys z³ i mocy prawie 300 koni mechanicznych. Wspomniany ci¹gnik i nowoczesny kombajn z klimatyzowan¹ kabin¹ kierowcy by³y dla wielu uczestników nie lada atrakcj¹. Na scenie przygotowanej przez
Sulechowski Dom Kultury odbywa³y siê wystêpy grup
artystycznych chórów, solistów i tancerzy. Na nowym
boisku rozegrano inauguracyjy mecz pomiêdzy pracownikami gospodarstwa rolnego i reszt¹ wsi. Wynik meczu by³ icie mundialowy z pamiêtnych mistrzostw w Monachium 1974 roku gdzie Polska wygra³a z Haiti 7:1.
Zabawa trwa³a do rana.
Bogdan Fedorowicz

Na pierwszym planie Wicestarosta Zielonogórski Ryszard
Górnicki z ma³¿onk¹ El¿biet¹
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Z prac Burmistrza
8 czerwca 2007 r. Burmistrz spotka³
siê z pani¹ Magdalen¹ Mikulsk¹-Januszkiewicz so³tysem Klêpska i omawia³ stan przygotowañ do festynu pn.
Otwarta Zagroda.
9 czerwca br. Burmistrz wraz z Tadeuszem Paj¹kiem - Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej -uczestniczyli w przysiêdze wojskowej w sulechowskiej jednostce. Burmistrz wyg³osi³ okolicznociowe przemówienie.
12 czerwca br. Burmistrz uczestniczy³
w pracach Komisji Zdrowia, Owiaty i
Kultury, gdzie omawiano projekty
uchwa³.
13 czerwca br. Burmistrz wyjecha³ do
Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. w sprawie realizacji projektów
unijnych.
14 czerwca br. Burmistrz uczestniczy³
w pracach Komisji do Spraw Wsi oraz
spotka³ siê z redaktorem Radia Zachód.
15 czerwca br. Burmistrz uczestnicz³
w pracach Komisji Gospodarczej oraz
Bud¿etowej, na których omawiano projekt chwa³ przygotowanych na sesjê
Rady Miejskiej.

17 czerwca br. Burmistrz uczestniczy³
w obchodach Dni Województwa Lubuskiego.
18 czerwca br. Tego dnia Burmistrz
przyj¹³ jedenastu interesantów.
20 czerwca br. Podczas pobytu w
Niemczech w miejscowoci w Cottbus,
Burmistrz uczestniczy³ w konferencji na
temat niemiecko-polskiej wspó³pracy.
21 czerwca br. W Nowej Soli Burmistrz
podpisa³ porozumienie w sprawie zakupu statku rzecznego.
22 czerwca br. Podczas zakoñczenia
roku szkolnego w sulechowskim Zespole Szkó³, burmistrz spotka³ siê z
gronem pedagogicznym oraz m³odzie¿¹.
25 czerwca br. Burmistrz jak co poniedzia³ek przyjmowa³ interesantów
oraz uczestniczy³ w spotkaniu w sprawie przegl¹du zarz¹dzieñ ISO.
26 czerwca br. W ratuszu z udzia³em
Burmistrza odby³o siê spotkanie w
sprawie odbioru technicznego portów.
27 czerwca br. Burmistrz omawia³ razem z komendantem stra¿y miejskiej
sprawy zwi¹zane ze stref¹ p³ynnego
parkowania w Sulechowie.

Kalendarium Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Tadeusza Paj¹ka
26 maja 2007 r. Przewodnicz¹cy
uczestniczy³ w uroczystociach z okazji 40-rocznicy powstania Technikum
Gospodarki Wodnej w Sulechowie.
28 maja 2007 r. Przewodnicz¹cy na
zaproszenie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
wzi¹³ udzia³ w spotkaniu i prezentacji
ksi¹¿ki ksiêdza dr Dariusza mierzchalskiego, oraz uczestniczy³ w wiêcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
31 maja 2007 r. Tadeusz Paj¹k reprezentowa³ samorz¹d podczas konferencji na temat "Rozwój turystyki i rekreacji na Odrze, gminne inicjatywy
oraz mo¿liwoci polsko-niemieckiej
kooperacji w dziedzinie turystyki".
9 czerwca 2007 r. Przewodnicz¹cy
uczestniczy³ w miejscowej jednostce
w przysiêdze nowo wcielonych ¿o³nierzy.

11 czerwca 2007 r. Na zaproszenie
rodziców i dzieci z Przedszkola nr 7,
Przewodnicz¹cy uczestniczy³ w festynie.
13 czerwca 2007 r. Tadeusz Paj¹k
wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Rady Spo³ecznej przy SP ZOZ w Sulechowie.
14 czerwca 2007 r. Przewodnicz¹cy
wrêcza³ nagrody i puchary na zakoñczenie rozgrywek Sulechowskiej Ligi
Szóstek Pi³karskich.
15 czerwca 2007 r. Przewodnicz¹cy
na zaproszenie ksiê¿y z naszych parafii uczestniczy³ w uroczystoci Intronizacji Najwiêtszego Serca Pana
Jezusa. Uroczystoci przewodniczy³
ksi¹dz biskup Pawe³ Socha.
17 czerwca 2007 r. Tadeusz Paj¹k
wrêcza³ puchary i nagrody na zakoñczenie turnieju Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t Szkól Podstawowych oraz
uczestniczy³ w "Dniach Województwa
Lubuskiego"
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Sulechowski
Dom
Kultury

W dniu 17.06.br. podczas obchodów
Dnia Województwa Lubuskiego, Marsza³ek Krzysztof Szymañski uhonorowa³ medalem ,,Wojewódzki Animator
Kultury" dyrektora Sulechowskiego
Domu Kultury Tomasza Furtaka. Na gali
w zielonogórskim amfiteatrze pojawi³a
siê liczna delegacja z Sulechowa: Burmistrz Sulechowa, Przewodnicz¹cy
Rady Miasta, Starosta Zielonogórski
i pracownicy Sulechowskiego Domu
Kultury. Dyrektor SDK serdecznie dziêkuje osobom, które uczestniczy³y w tej
donios³ej uroczystoci.

22.06. grupa m³odzie¿y z Sulechowa
wyjecha³a na trzy dniowe spotkanie do
Cottbus, gdzie razem z m³odzie¿¹ z Niemiec uczestniczy³a w wiêcie Sportu.
Wyjazd by³ bardzo udany i m³odzie¿
wróci³a bardzo zadowolona z programu
imprezy, jak i z przyjêcia przez stronê
niemieck¹. Wyjazd, który jest ju¿ kolejnym wspólnym przedsiêwziêciem Sulechowa i Cottbus zorganizowa³ Sulechowski Dom Kultury wraz z Towarzystwem Przyjani Polsko-Niemieckiej
z Z-Góry.
W dniach 16-17.06. Sulechowski Dom
Kultury by³ g³ównym organizatorem polsko-niemieckiego ,,Festiwalu Piosenki
Religijnej im. J. Paw³a II" w wiêtnie.
Impreza przyci¹gnê³a ok. 30 wykonawców z Polski i Niemiec, którzy rywalizowali w V kategoriach wiekowych, ale
najwa¿niejsza by³a wspania³a atmosfera festiwalu, któr¹ stworzyli wykonawcy, nauczyciele z SP w wiêtnie i mieszkañcy wiêtna. Festiwalowi towarzyszy³a wystawa dot. historii wiêtna, mieszkañców, organizacji i stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych na tym terenie i spotkania
warsztatowe z muzykami. Impreza odby³a siê dziêki pozyskaniu rodków
z programu Interreg IIIA za porednictwem Euroregionu Sprewa, Nysa, Bóbr.
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KOMUNIKAT
Zawiadamiam, ¿e w roku 2007 zgodnie z § 1 uchwa³y Nr XXIII / 198 /2004
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30
listopada 2004 r. obowi¹zuj¹ roczne
stawki podatku od posiadania psa
w wysokoci:
1) za pierwszego psa 26 z³,
2) za drugiego psa 26 z³,
3) za trzeciego i ka¿dego nastêpnego
psa 51,91 z³.
Podatek od posiadania psów w Gminie Sulechów p³atny jest z góry bez wezwania do dnia 31 marca 2007 r. lub w
ci¹gu 14 dni od dnia wejcia w posiadanie psa, na terenie miasta w kasie
Urzêdu Miejskiego w Sulechowie, pokój nr 002 lub na konto Bud¿etu Gminy Sulechów PKO BP Oddzia³ w Sulechowie 53 1020 5402 0000 0502 0027
7251 a na terenie wiejskim w drodze
inkasa przez So³tysa lub na konto bud¿etu j.w. albo w kasie Urzêdu Miejskiego j.w.
Jednoczenie iniformujê, ¿e § 2 ust. I
i § 2 ust. 2 w/w uchwa³y utraci³ moc obowiazuj¹c¹ na skutek wyroku Woiewodzkiego Sadu Administracvinego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.07.2006 r.
Syg. Akt I SA/Go/2325/05 w zakresie
zwolnieñ w podatku od posiadania psa
przez emerytów i rencistów oraz przez
w³acicieli domków jednorodzinnych.
Ponadto informujê, ¿e zgodnie z art.
13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 1601 z pón.
zm.) o podatkach i op³atach lokalnych
podatek od posiadania psów nie pobiera siê:
1) pod warunkiem wzajemnoci cz³onków personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych urzêdów konsularnych
oraz innych osób zrównanych z nimi na
podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
miêdzynarodowych, je¿eli nie s¹ obywatelami polskimi i nie maj¹ miejsca pobytu sta³ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) z tytu³u posiadania psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób niepe³nosprawnych ( niewidomych, g³uchoniemych, niedo³ê¿nych);
3) od osób w wieku powy¿ej 65 lat
prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa;
4) z tytu³u posiadania psów utrzymanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na ka¿de gospodarstwo.
Burmistrz Sulechowa
Ignacy Odwa¿ny
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Zgodnie z regulaminem utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Sulechów przyjêtym uchwa³¹
Nr XL/375/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2006 r. do
obowi¹zków w³aciciela psa nale¿y:
a) zg³oszenie w Urzêdzie Gminy
w wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony rodowiska, w terminie 14 dni
od wejcia w posiadanie psa; faktu posiadania zwierzêcia, podaj¹c dane: imiê,
nazwisko i adres w³aciciela, imiê, rasê,
umaszczenie i wiek psa,
b) w budynku wielolokalowym powiadomienie o posiadaniu psa zarz¹dcê lub
w³aciciela nieruchomoci,
c) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym wydawanym przez urz¹d
nieodp³atnie,
d) w miejscach u¿ytku publicznego prowadzenie psa na smyczy w na³o¿onym
na pysk w kagañcu,
e) systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie oraz okazywanie wiadectwa szczepienia na ¿¹danie uprawnionych organów,
f) w przypadku posiadania psa rasy
uznanej za agresywn¹ - uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie
psa,

g) sta³y i skuteczny dozór, a w szczególnoci stosowanie zabezpieczenia
uniemo¿liwiaj¹cego samowolne wydostanie siê zwierzêcia poza pomieszczenia lub nieruchomoæ jego w³aciciela,
h) umieszczenie w miejscu widocznym
na ogrodzeniu tabliczki ze stosownym
ostrze¿eniem, je¿eli zwierzê jest na posesji bez uwiêzi i mo¿e stwarzaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa osób i mienia,
i) niedopuszczanie do zak³ócania ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do
6.00) przez zwierzê,
j) nie wprowadzanie zwierz¹t na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci
oraz inne tereny oznakowane zakazem
wprowadzania zwierz¹t,
k) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzê
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a
w szczególnoci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp.; nieczystoci te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania
odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystaj¹cych z psów przewodników.

Wycig Rowerowy o Puchar Burmistrza
Sulechowa

Orodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie by³ organizatorem Trzeciego Wycigu Rowerowego o Puchar Burmistrza Sulechowa przy wspó³udziale grupy rowerowej SUGRO w Sulechowie. Trzeci Wycig Rowerowy MTB odby³ siê w Sulechowie 20.05.2007 r. Start nast¹pi³ z stadionu miejskiego w Sulechowie.
Najlepsi zawodnicy w kategorii:
- open - 1.Wider Marcin, 2. Paszek Sebastian, 3. Pihulak £ukasz,
- M1 - 1.Pihulak £ukasz, 2. Gieregowski
Pawe³, 3. Brychcy Mateusz,
- M2 - 1.Wider Marcin, 2. Paszek Sebastian, 3. Mazurek Grzegorz,
- M3 - 1.Kaczmarek Andrzej, 2. Dreszczyk
Adam, 3. Kazikowski S³awomir,
- M4 - 1. Kurkiewicz Bogdan, 2. Pihulak
Zdzis³aw, 3. Gieregowski Piotr,
- M5 - 1. Plaszczyk Edward, 2. Paszek
Zbigniew, 3. Musio³ Miros³aw,
- Kobiety - 1. Kowalska Daniela, 2. Kuczyñska Danuta, 3. Jagielska Magdalena,
- "Stalowa £ydka" - 1. Pantkowski Zbigniew, 2. £uszczyk Mieczys³aw, 3. Kmieciñski Henryk,
Ogólnie udzia³ wziê³o 99 zawodników

z terenów województwa lubuskiego.
Za pierwsze miejsca organizatorzy przyszykowali puchary, a za 1-3 miejsca medale. Popularyzacja tego sportu rozrasta
siê w szybkim tempie. Coraz wiêcej zawodników przyjezdza na zawody, aby pokazaæ swoje umiejêtnoci, no i co najwa¿niejsze walczyæ o jak najlepsz¹ pozycje.
Udzia³ bra³y nastêpuj¹ce zespo³y: Cyklosport Boles³awiec, ¯ary MTB Team,
SUGRO - Sulechów, Triatlon Przemków,
SOGEST - Zielona Góra, JAZDA - Wolsztyn, IMPROMEX - Zielona Góra, FAN
SPORT - Racula, Imagis Team - Zielona
Góra, Huragan ¯agañ.
Rafa³ Rosowski
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Sesja Rady Miejskiej
Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Sulechowie odby³a
siê we wtorek 16 dnia miesi¹ca. Porz¹dek obfitowa³ w
pokan¹ iloæ projektów uchwa³. Nim jednak przyst¹piono do ich uchwalania Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Paj¹k przedstawi³ porz¹dek obrad, który po wniesieniu poprawek przyjêto ca³ym sk³adem radnych obec-
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nych na posiedzeniu. Tadeusz Paj¹k zda³ Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym. Póniej sprawozdania z³o¿yli przewodnicz¹cy sta³ych komisji rady oraz Burmistrz Ignacy Odwa¿ny.
Podczas obrad wysoko oceniono organizacjê i przebieg
tegoroczne Dni Sulechowa. Dyrektor Sulechowskiego
Domu Kultury Tomasz Furtak odebra³ liczne pochwa³y.
Uczestnikom i sponsorom imprez wrêczono upominki oraz
okolicznociowe plakietki i pisma z podziêkowaniem za
wk³ad pracy. Wa¿nym wydarzeniem by³o nadanie ksiêdzu Olgierdowi Banasiowi - proboszczowi ³êgowskiej parafii - honorowego tytu³ obywatela Gminy. Temu wydarzeniu powiêcamy osobny materia³.
Na sesji przyjêto sprawozdania o stanie bezpieczeñstwa publicznego za rok 2006 i zobrazowano w osobych
artyku³ach.W interpelacjach radny Julian Koz³owki poruszy³ sprawê mundurków szkolnch. Leon Skrzypczak przypomnia³ o rozpadaj¹cej siê wiacie przystanku autobusowego w Kalsku i postulowa³ jak najszybszy remont. Jan
Rerus zaproponowa³ organizacjê przysz³orocznej imprezy Dnia Dziecka wspólnie z Gmin¹. Do tej pory impreza
by³a inicjatyw¹ obu sulechowskich spó³dzielni mieszkaniowych. Tegoroczne Do¿ynki bêd¹ zorganizowane przez
spo³ecznoæ Mozowa.
Bogdan Fedorowicz

Konkursy na dyrektorów
rozstrzygniête

Najlepsi
uczniowie

W dniach 28-31 maja odbywa³y siê konkursy na dyrektorów siedmiu placówek owiatowych: Przedszkola
nr 6, Szko³y Podstawowej w Bukowie, Szko³y Podstawowej w Brodach, Szko³y Podstawowej nr 1 w Sulechowie, Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, Gimnazjum w Pomorsku oraz Zespo³u Szkó³ w Sulechowie. Komisje, sk³adaj¹ce siê z przedstawicieli: Rady Miejskiej, rad pedagogicznych i rad rodziców poszczególnych placówek,
zwi¹zków zawodowych oraz kuratorium owiaty zadecydowali, ¿e od 1 wrzenia 2007 r. placówkami pokieruj¹:
1. Przedszkolem nr 6 - Dorota Maæków,
2. Szko³¹ Podstawow¹ w Bukowie - Gra¿yna D¹browska,
3. Szko³¹ Podstawow¹ w Brodach - Janusz Krzyniak,
4. Szko³¹ Podstawow¹ nr 1 w Sulechowie - Ireneusz
Misiura,
5. Gimnazjum nr 2 w Sulechowie - Ewa £ysieñ,
6. Gimnazjum w Pomorsku - S³awomir Klementowski,
7. Zespo³em Szkó³ w Sulechowie - Roman Rakowski.
Zarówno Lubuski Kurator Owiaty w Gorzowie Wlkp.,
jak i Burmistrz Sulechowa nie wnieli zastrze¿eñ wobec
propozycji komisji konkursowych.
M.A.W.

W roku szkolnym 2006/2007 najlepszymi wynikami
w nauce pochwaliæ siê mog¹ nastêpuj¹cy uczniowie, którzy osi¹gnêli redni¹ ocen powy¿ej 5,5.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema
w Sulechowie: Ró¿a Adamska, , Pawe³ Borkowski, Karolina Górczewska, Edyta Kêdzierzyñska, Ismena Koz³owska, Katarzyna Mania, Chrystiana Matysiak, Wojciech Najdek, Konrad Perliñski. W Szkole Podstawowej w Kalsku Kinga Kosiorowska.
W Zespole Szkó³ (Szko³a Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusociñskiego): Martyna Janas, Karolina Korzyb,
Emilia Majdra, Judyta Tasiemska, Paula Zawadzka.
W Zespole Szkó³ (Gimnazjum nr 3): Malwina Janas,
Ewelina Jarecka, Marta Michalska, Urszula Modrzyk,
Katarzyna Poniedzia³ek, Micha³ Szymañski, Anna Tylutka, Justyna Wieczorek.
W Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Sulechowie:
Hanna Drzazga, Daniel Stachura. W Gimnazjum w Pomorsku: Milena Brzuska, Pawe³ Plewko, Paulina Szyputa.
Burmistrz Sulechowa Ignacy Odwa¿ny z³o¿y³ gratulacje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom wysokich osi¹gniêæ w nauce. Uczniowie otrzymali od Burmistrza okolicznociowe dyplomy.
M.A.W.
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Nowy Honorowy Obywatel Gminy Sulechów
Podczas obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Sulechowie, które odby³y siê 19 czerwca 2007r.,
nadana zosta³a godnoæ Honorowego Obywatela Gminy Sulechów ksiêdzu Olgierdowi Banasiowi za "dzie³o
ratowania sakralnego dziedzictwa kulturowego - opiekê nad unikatowym kocio³em drewnianym p.w. NNMP
w Krêpsku" (Uchwa³a Nr. VIII/75/2007). Poni¿ej prezentujê biografiê nagrodzonego, która zosta³a zamieszczona na stronie internetowej Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego (www.sth-stowarzyszenie.za.pl)
w zak³adce Biografie Ziemi Sulechowskiej.
Ksi¹dz Olgierd Bana urodzi³ siê w 1949 r. w Sulêcinie. W latach 1963 - 1968 uczy³ siê w Technikum Lenym w Rzepinie. Po maturze pracowa³ przez 1,5 roku
na stanowisku podleniczego w Nadlenictwie Sulêcin. W latach 1969 - 1975 odbywa³ studia teologiczne
i przygotowanie do kap³añstwa w Gorzowskim Wy¿szym Seminarium Duchownym w Parady¿u. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r¹k Ks. Biskupa Wilhelma
Pluty w dniu 15 czerwca 1975 r.
W latach 1975 - 1977 by³ wikarym w Gaworzycach
ko³o G³ogowa. Od 1977 r. pracuje jako wikary w parafii
w. Miko³aja w G³ogowie. Tutaj zrodzi³a siê pasja poszukiwania i poznawania przesz³oci miasta, tworz¹c
wystawê pt. "Kocio³y G³ogowa" . W 1984 r. zosta³ mianowany proboszczem i rozpocz¹³ pracê w parafii Cerkiew (dzisiaj Grobowiec). W 1990 r. przeniesiony zostaje do parafii £êgowo. Parafia liczy³a ok. 1600 osób
(2006) i obejmuje trzy miejscowoci - £êgowo z kocio³em parafialnym ok. 300 mieszkañców (2006), Buków z kocio³em filialnym ok. 600 mieszkañców (2006)
oraz Klêpsk z kocio³em filialnym, ok. 700 mieszkañców (2006).
Pod jego pieczê trafi³ zabytkowy drewniany koció³ p.w.
Nawiedzenia NMP w Klêpsku. Wówczas rozpocz¹³ poszukiwania i badania nad histori¹ klêpskiego kocio³a.
W latach 1993- 1997 za zgod¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków studenci wydzia³u konserwacji Uniwersytetu Toruñskiego przeprowadzili konserwacjê polichromii ca³ego kocio³a w Klêpsku.
W 1994 r. zorganizowa³ sesjê i wystawê "Zabytki klêpskiego kocio³a", na któr¹ zaprosi³ z wyk³adami historyków sztuki z Torunia, Wroc³awia i Poznania. Zainteresowany tematyk¹ drewnianych kocio³ów opracowa³
w 1997 r. kolejn¹ wystawê pt. "Kocio³y drewniane diecezji zielonogórsko- gorzowskiej". Wystawa prezentowana by³a w Parady¿u, Muzeum Regionalnym w wiebodzinie, skansenie Ochli, Smardzewie, Lubrzy oraz
Gerlic w Niemczech. Zainteresowany histori¹ witra¿y
kocielnych w diecezji, w 2002 r. opracowa³ wystawê
"Witra¿e w kocio³ach diecezji do 1945 r.". Wystawê
prezentowano ponownie w Muzeum Regionalnym w
wiebodzinie, muzeum w Poznaniu oraz sulechowskiej
PWSZ. W latach 1997- 2000 zjecha³ Polskê w celu
poznania kocio³ów drewnianych o konstrukcji szachul-

cowej. W 2004 r. na podstawie tych poszukiwañ stworzy³
kolej¹ wystawê - "Kocio³y szachulcowe w Polsce".
Jako proboszcz parafii w £êgowie postawi³ sobie za cel
zabezpieczenie kocio³a w Klêpsku przed po¿arem poprzez impregnacjê drewnianych elementów kocio³a
i za³o¿enie sygnalizacji po¿arowej oraz w³amaniowej.
Dziêki temu koció³ w Klêpsku ocala³, gdy w 1996 r. zosta³ przez wandali podpalony. Uczestniczy³ w kilku sesjach i konferencjach o tematyce zabezpieczeñ przed w³amaniem i po¿arem - Czêstochowa 1996 r., Warszawa
1997 r., Bydgoszcz 1998 r. i Poznañ (SECUREX w latach
1996 - 2000).
W roku 1991 wyró¿niony zostaje okolicznociowym dyplomem przez Radê Miejsk¹ w Sulechowie za wk³ad
w ratowanie zabytków oraz ich popularyzacjê.
W dniu 25 stycznia 1997 r. Kapitu³a Lubuskiej Lo¿y Liderów przyzna³a ks. Olgierdowi Banasiowi tytu³ cz³onka
honorowego Lo¿y.
Dziêki jego staraniom i zaanga¿owaniu w 1998 r. parafia w £êgowie Sulechowskim otrzyma³a Nagrodê I stopnia od Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najlepszego u¿ytkownika obiektu zabytkowego. W tym przypadku
brano pod uwagê wykonanie kompleksowej konserwacji
drewnianego kocio³a w Krêpsku.
W grudniu 2000 r. wyró¿niony zosta³ przez wojewodê
lubuskiego Stanis³awa Iwana i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dyplomem CONSERVATOR
ECLESIAE, za wk³ad w ratowanie narodowego dziedzictwa kulturowego powierzonych ks. Banasiowi w opiekê
cennych zabytków sakralnych
W 2006 r. m.in. dziêki staraniom Ks. Banasia i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kociele w Klêpsku zainstalowano nowoczesny system
ochrony po¿arowej sfinansowany ze rodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Marek Maækowiak
Opracowano na podstawie informacji przekazanych
przez ks. Olgierda Banasia.
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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW W 2007 r.
L.p.

Nazwa zadania

Tryb udzielenia
zamówienia

Data otwarcia
ofert

Nazwa Wykonawcy

Wartoœæ oferty brutto z³.

Wybrany
Wykonawca

Wydzia³ Budownictwa i Zamówieñ Publicznych

1.

Zakup i monta¿ dodatkowej
dalby w porcie dla du¿ych
jednostek p³ywaj¹cych.
Zadanie dodatkowe w ramach
zadania „Budowa przystani
turystycznych na Odrze w
miejscowoœciach: Cigacice
(Gmina Sulechów), Nowa Sól i
Bytom Odrzañski”.

Zamówienie z
wolnej rêki

14.05.2007 r.

Nr 1 - Budownictwo Hydro –
Energetyka Dychów Sp. z
o.o.
Dychów 6a
66-626 Dychów

Nr 1 - Przedsiêbiorstwo Drogowe
BUD – DRÓG Ryszard
Kwapiszewski
ul. Norwida 1 A
67-100 Nowa Sól

2.

Wykonanie nak³adek z
mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych

przetarg
nieograniczony

14.05.2007 r.

Nr 2 - DROGBUD
Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14
66-200 Œwiebodzin

Nr 3 - PRO-KARI Miros³aw
Kursa
ul. Foluszowa 108
65-702 Zielona Góra

3.

Budowa drogi ulica
Jagielnicka w Brodach.

przetarg
nieograniczony

21.05.2007 r.

Nr 1 - Budownictwo DrogowoSanitarne „FUCHS”
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 100 A
67-100 Nowa Sól
Nr 2 - DROGBUD Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14
66-200 Œwiebodzin
Nr 3 - Przedsiêbiorstwo
Melioracyjno-Budowlane
Wies³aw Balcer
ul. Kroœnieñska 5
66-600 Osiecznica
Nr 4 - Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 1
64-224 Œwiêtno
Nr 5 - PRO-KARI Miros³aw Kursa
ul. Foluszowa 108
65-702 Zielona Góra
Nr 6 - Przedsiêbiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG
ul. Norwida 1A
67-100 Nowa Sól

37.930,96

Nr 1

a) mechaniczne
oczyszczanie nawierzchni
drogowych – 0,50 z³
b) kropienie nawierzchni
asfaltem – 2,00 z³
c) u³o¿enie nak³adki z
mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o
œredniej gruboœci 3 cm –
30,00 z³
a) mechaniczne
oczyszczanie nawierzchni
drogowych – 0,50 z³
b) kropienie nawierzchni
asfaltem – 1,20 z³
c) u³o¿enie nak³adki z
mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o
œredniej gruboœci 3 cm –
25,00 z³
a) mechaniczne
oczyszczanie nawierzchni
drogowych – 0,40 z³
b) kropienie nawierzchni
asfaltem – 1,90 z³
c) u³o¿enie nak³adki z
mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych
o œredniej gruboœci 3 cm –
22,50 z³

Nr 3

300.055,29

Nr 1

493.676,45
(oferta odrzucona)

394.934,23
(wykonawca wykluczony)

356.264,21
(oferta odrzucona)

333.646,07

407.037,16
(oferta odrzucona)
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Zakup i dostawa materia³ów
budowlanych na teren Gminy
Sulechów.
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Nr 1 - MAXMED Zak³ad Us³ugowo
- Handlowy
Marcin Murzyn
ul. ródlana 4
84-230 Rumia
przetarg
nieograniczony

22.05.2007 r.

4.

5.

Remont czêœci ul. B. Prusa w
Sulechowie, od ulicy ¯wirki i
Wigury do ulicy Pu³askiego.

7

przetarg
nieograniczony

28.05.2007 r.

11.146,15

Nr 2

Nr 2 - Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe BUDMET
Jaros³aw Æwiertniewski i
Tomasz Budzi³o
ul. 31 Stycznia 24
66-100 Sulechów

3.848,36

Nr 1 - Zak³ad Budowlano-Drogowy
„BAR-BET” Andrzej Barski
Chobienice 15
64-214 Chobienice
Nr 2 - Zak³ad Betoniarki
Bogus³aw Murzyñski
£ê¿yca 1
66-016 Czerwieñsk
Nr 3 - „GEOPROFIT”
Joanna Æwioro
os. Nadodrzaskie 14c/27
66-100 Sulechów
Nr 4 - Przedsiêbiorstwo
Melioracyjno-Budowlane
Wies³aw Balcer
ul. Kroœnieñska 5
66-600 Osiecznica

171.773,55
(oferta odrzucona)

152.998,54
(oferta odrzucona)

135.400,37

170.190,89
(oferta odrzucona)

Nr 5 - PRO-KARI Miros³aw Kursa
ul. Foluszowa 108
65-702 Zielona Góra

153.444,56

Nr 6 - VERDIE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rogowska 48 lok. 14
54-440 Wroc³aw

152.261,33
(wykonawca wykluczony)

Nr 7 - Zak³ad Us³ugowoProdukcyjny Sp. z o.o.
Chroœnica 86 c
64-360 Zb¹szyñ

Nr 3

153.520,69

Wydzia³ Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu N ieruchomoœciami

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy
kanalizacji od ulicy Wiejskiej
w Sulechowie i Brzezie k.
Sulechowa (lewa strona) – II
przetarg

przetarg
nieograniczony

11.05.2007 r.

Nr 1 - PROINSTAL PPUH
Ul. Poznañska 9
65-137 Zielona Góra
Nr 2 - Pracownia Projektowa
Instalator
Dorota Stasik
Ul. Gdañska 4
73-110 Stargard Szczeciñski
Nr 3 - PROCOROL Pawe³ Urbañski
Sp. j.
Janikowo,
ul. GnieŸnieñska 67/69
62-006 Kobylnica
Nr 4 - Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe
„GEOMETRA”
Ul. Szkolna 9
66-100 Sulechów
Nr 5 - BK Biuro Planowania i
Kreœleñ Technic znych Sp. z
o.o.
Ul. Reymonta 5
66-300 Miêdzyrzecz

55.998,00
(wykonawca wykluczony)

70.455,00
(wykonawca wykluczony)

96.380,00
Nr 5

69.540,00
(wykonawca wykluczony)

65.520,10
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Wydzia³ Spraw Obywatelskich

1.

Wykonanie elewacji budynku
OSP Brody i sali wiejskiej oraz
przebudowê dachu na sali
wiejskiej.

przetarg
nieograniczony

21.05.2007 r.

Nr 1 - „MALBUD” s.c. Us³ugi
Ogólnobudowlane
Tadeusz Kuriata, Miros³aw
Wa¿eliñski
ul. Dzia³kowa 19
65-767 Zielona Góra
Nr 2 - ZPU „BUDOMET”
ul. Dolina Zielona 56A
65-154 Zielona Góra
Nr 3 - Zak³ad Remontowo
Budowlany „GORBACZ”
ul. Zimna 5
65-707 Zielona Góra

Postêpowanie
zosta³o
uniewa¿nione
111.111,44
ze wzglêdu na
to, i¿
najkorzystniej
sza oferta
59.963,00
przewy¿sza
(oferta odrzucona)
kwotê jak¹
Zamawiaj¹cy
mo¿e
163.786,92 przeznaczyæ
na realizacjê
zamówienia.

Wydzia³ Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

1.

Budowa przepustu na rzece
Sulechówka w km 9+375 ul.
Kolejowa w Sulechowie.

Stan na 22.06.2007 r.

przetarg
nieograniczony

04.06.2007 r.

Nr 1 - Przedsiêbiorstwo Us³ug
Sprzêtowych i
Budownictwa Ziemnego
„JANAS”
Mieczys³aw Janas
Ul. £ochowska 4c
66-100 Sulechów

139.698,02

Nr 1

Bezpieczeñstwo wed³ug stra¿aków

Sprawozdanie z realizacji zadañ Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpo¿arowejw ramach nadzoru nad funkcjonowaniem Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy Sulechów w roku 2006
Naczelnym zadaniem Komendanta
Gminnego, wynikaj¹cym z powierzonego zakresu czynnoci jest merytoryczny
nadzór nad funkcjonowaniem gminnych
jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w zakresie zapewnienia sta³ej gotowoci bojowej, wyszkolenia oraz prowadzenia dzia³añ ratowniczo ganiczych.
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Zdarzenia na terenie Gminy Sulechów
powstawa³y w szczególnoci na terenie
miasta Sulechów i bezporednich okolic. Rozk³ad tych zdarzeñ w miejscowociach przedstawia siê nastêpuj¹co
Miasto Sulechów - 248, miejscowoci i ich najbli¿sze okolice - 242.
Ponadto najwiêksz¹ iloæ zdarzeñ zanotowano w miejscowociach i okolicach
miejscowoci:
Kije 64, Cigacice 20, Pomorsko 19,
Mozów 17, Brody 16, Kalsk 13, Klêpsk
12, Okunin 10.
Wyposa¿enie jednostek OSP nie odbiega od standardów i wymagañ sta-

Zgodnie ze stanem faktycznym, aktualnym na dzieñ sprawozdania, na terenie Gminy
Sulechów dzia³aj¹ nastêpuj¹ce jednostki taktyczne OSP: Mozów, Kije, Brody, Pomorsko.
Na terenie Miasta i Gminy Sulechów
w roku 2006 zanotowano 521 zdarzeñ,
wymagaj¹cych podjêcia dzia³añ ratowniczo ganiczych.
W porównaniu z liczb¹ zdarzeñ z ca³ego obszaru chronionego (827) stanowi¹ one 63 %
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wianych Ochotniczym Stra¿om Po¿arnym z terenu województwa. Obecnie
gminne jednostki OSP posiadaj¹ na
wyposa¿eniu nastêpuj¹cy sprzêt transportowy:
- OSP Brody - lekki samochód ganiczy ¯uk A 156 P GLM 8
- OSP Pomorsko - redni samochód
na podwoziu sam. Star 29P GBM 2/8
oraz wprowadzony do podzia³u bojowego samochód Lublin II przystosowany
do dzia³añ ganiczych po przeprowadzonym remoncie kapitalnym z przeznaczeniem na adaptacjê na lekki samochód ganiczy GLM 8

Po¿ary na terenie gminy Sulechów
stanowi¹ 53 % a miejscowe zagro¿enia a¿ 71 % ogólnej liczby zdarzeñ w
roku 2006 na obszarze chronionym.
Jednostki OSP z terenu gminy Sulechów, bra³y udzia³ ³¹cznie w 291 dzia³aniach ratowniczo- ganiczych, nale¿y
zaznaczyæ, ¿e g³ównie by³y to dzia³ania
zwi¹zane z gaszeniem po¿arów.
Udzia³ OSP w zdarzeniach przedstawiono w poni¿szej tabeli:
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- OSP Kije - samochód ciê¿ki Jelcz 004
GCBA -6/32 i lekki ¯uk A-06 GLM 8
- OSP Mozów - redni i lekki samochód ganiczy Star 244 GBA-2,5/16
i ¯uk A-156 GLM 8
Ka¿da jednostka OSP wyposa¿ona
jest w radiotelefony samochodowe,
w min 2 radiotelefony nasobne (z wyj¹tkiem OSP Brody -1), dwie motopompy po¿arnicze (PO5 M8/8 + pompa p³ywaj¹ca) i pilarkê do drewna (OSP Pomorsko i Mozów po 2 pi³y do drewna)
Wyposa¿enie dodatkowe OSP Mozów stanowi urz¹dzenie hydrauliczne
LUKAS, wentylator oddymiaj¹cy, pom-
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pa szlamowa i agregat do owietlenia
terenu akcji, OSP Pomorsko posiada
równie¿ zestaw do udzielania pomocy
medycznej PSP R1 .
Nadmieniæ trzeba, ¿e sprzêt transportowy jednostek jest znacznie wyeksploatowany a jego utrzymanie w sta³ej gotowoci bojowej, poch³ania znaczne
nak³ady finansowe zwi¹zane szczególnie z dokonywaniem powa¿niejszych
napraw pojazdów (dotyczy to szczególnie trzech podstawowych pojazdów ganiczych Star A 29 Pomorsko, Jelcz 004
Kije i Star 244 Mozów). Zakres wyposa¿enia w sprzêt dodatkowy i pomocniczy, do dzia³añ ganiczych nie budzi
zastrze¿eñ a jego wymiana sprowadzona bêdzie do sukcesywnych zakupów
wê¿y po¿arniczych, he³mów umundurowania koszarowego i specjalnego oraz
drobnego wyposa¿enia i armatury wodnej oraz wyposa¿enia osobistego ratowników.
Istotne przedsiêwziêcie z zakresu
zakupów wyposa¿enia, to doposa¿enie
jednostek w radiotelefony nasobne,
umundurowanie i wyposa¿enie osobiste.
Szczegó³owy zakres wymaganego
doposa¿enia sprowadziæ nale¿y w
roku bie¿¹cym do zakupu:
agregat pr¹dotwórczy dla OSP Kije,
radiotelefony nasobne szt. 3 dla OSP
Brody, Kije, Pomorsko, po 10 odcinków
wê¿y w-75 i w-52 na ka¿d¹ OSP, he³my
po¿arnicze min 30 sztuk, przywo³ywacze osobiste szt. 9, stojak do hydrantu
podziemnego szt. 2, umundurowanie i
obuwie koszarowe kpl.20.
W roku ubieg³ym jednostki OSP zosta³y wyposa¿one w nastêpuj¹cy sprzêt:
2 pompy szlamowe Robin Subaru dla
OSP Body i OSP Pomorsko, 2 aparaty
powietrzne FENZY MARINE dla OSP
Mozów, 2 aparaty powietrzne FASER
sprawne - u¿ywane przekazane z OSP
Mozów do Kij, rozpieracz hydrauliczny
do UR LUKAS ze rodków KSRG,
10 odc. wê¿a w-52 ze rodków KSRG,
czêci zamienne do motopomp.
Najwiêkszym wydatkiem Gminy z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej ,

oprócz prowadzonych inwestycji, zakupów sprzêtu i wyposa¿enia, jest zabezpieczenie materia³ów pêdnych ok.20 tys. z³ rocznie .
W odniesieniu do kosztów zwi¹zanych
z zu¿yciem materia³ów pêdnych i smarów nale¿y wykazaæ, ¿e by³o ono najwiêksze w jednostce OSP Mozów , która z chwil¹ jej w³¹czenia do KSRG notuje najwiêcej wyjazdów, zanotowano kilka wyjazdów poza obszar w³asnego
dzia³ania, 50-cio krotnie jednostka OSP
Mozów zabezpiecza³a teren miasta.Wynika st¹d koniecznoæ zwiêkszenia nak³adów finansowych na funkcjonowanie
tej jednostki, pozyskanie dodatkowego
pojazdu ratowniczego. W roku ubieg³ym,
znacznym obci¹¿eniem finansowym
dzia³u Ochrona Przeciwpo¿arowa, by³y
dwie inwestycje budowlane - budowa
stra¿nic w miejscowociach Brody i Mozów.
W ramach nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek OSP Gminy Sulechów, przeprowadzono 4 dorane kontrole w siedzibach jednostek OSP,
w wyniku których stwierdzono:
- stan gotowoci operacyjnej jednostek
OSP do udzia³u w zdarzeniach jest na
poziomie dobrym, czas wyjazdu alarmowego jednostek przekracza³ 5 minut
(³¹cznie z alarmowaniem),
- stan syren alarmowych nie budzi zastrze¿eñ, problem zwi¹zany z alarmowaniem dotyczy wy³¹cznie pogarszaj¹cego siê stanu przywo³ywaczy osobistych
rednio w jednostkach dzia³aj¹ prawid³owo 4 przywo³ywacze. W roku ubieg³ym
zakupiono 6 przywo³ywaczy dla OSP
Brody. Dodatkowo OSP Mozów zakupi³o ze rodków KSRG 6 szt. przywo³ywaczy
- Zabezpieczenie stra¿nic przed w³amaniem jest nieprawid³owe, wymagane jest zamontowanie systemu alarmowego na wypadek w³amania w jednostkach OSP Kije, Pomorsko, Brdy i Mozów.
- Sprawnoæ techniczna a tym samym
gotowoæ do udzia³u w akcjach pojazdów
po¿arniczych i sprzêtu budzi zastrze¿enia zwi¹zane z wiekiem i awaryjnoci¹
pojazdów. Pomimo wieku pojazdów s¹
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one w sta³ej gotowoci bojowej.
- Sprzêt ratowniczy i pomocniczy jest
w sta³ej gotowoci bojowej stan techniczny motopomp, pomp, pi³, drabin nie budzi zastrze¿eñ.
- W zakresie aktualnoci dokumentów
pojazdów i kierowców uwag nie stwierdzono. Wymagane jest za³o¿enie ksi¹¿ek technicznych dla wszystkich pojazdów po¿arniczych teczek z dokumentami kierowców.
- Podczas kontroli w stra¿nicach OSP,
nie stwierdzono uwag w zakresie przestrzegania warunków BHP. W miejscowoci Pomorsko, Brody i Kije wyjazd ze
stra¿nicy na drogê publiczn¹ nale¿y
oznakowaæ odpowiednim znakiem
ostrzegawczym "Wyjazd Stra¿y Po¿arnej" zgodnie z postanowieniami kodeksu drogowego znak nr T-16. Wyjazd ze
stra¿nicy OSP Mozów oznakowany prawid³owo.
Zgodnie ze statutem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, szkolenie stra¿aków le¿y
w kompetencjach naczelnika OSP .
W ramach nadzoru i ukierunkowania
procesu szkolenia przeprowadzono odprawy szkoleniowe z funkcyjnymi OSP
w ich siedzibach, podobnie jak w latach
poprzednich.
W ramach szkolenia za³óg OSP, prowadzono miesiêczne odprawy szkoleniowe z funkcyjnymi (w szczególnoci prezesi, kierowcy i naczelnicy) . W ramach
tych spotkañ ustalano z naczelnikami
g³ówne kierunki dzia³añ i funkcjonowania jednostek taktyczno - bojowych. Zrealizowano doszkalanie w nastêpuj¹cych
zagadnieniach: Planowanie w jednostkach organizacyjnych OSP. Dzia³alnoæ
statutowa Zarz¹du jednostki OSP. Dzia³alnoæ operacyjna zgodna z regulaminem JOT. Nabór nowych cz³onków jako
element utrzymania gotowoci bojowej
JOT. Szkolenie i doskonalenie stra¿aków
organizowane przez nacz. OSP. Regulamin JOT podstawy prawne i realizacja
dzia³alnoci. £¹cznoæ dowodzenia
i wspó³dzia³ania na terenie dzia³añ ganiczych. Planowane szkolenia i dosko-

cd na str. 10

10

Biuletyn Informacyjny nr 54

czewiec 2007

nalenie stra¿aków organizowane przez
PSP. Zaopatrzenie wodne pod k¹tem
odp³atnoci za wodê. Wyposa¿enie faktyczne jednostek OSP Gminy Sulechów
oraz potrzeby w zakresie niezbêdnym do
udzia³u przy wypadkach komunikacyjnych. Sprzêt burz¹cy i zabezpieczaj¹cy,
Sprzêt do zabezpieczenia terenu dzia³añ, Inny sprzêt bêd¹cy na wyposa¿eniu
jednostek. Warunki bezpieczeñstwa podczas dzia³añ innych ni¿ po¿ary. Wspó³praca z ratownikami PSP.

wszystkie jednostki OSP.
W miesi¹cu czerwcu 2006r., przeprowadzono powiatowe zawody sportowo
po¿arnicze w m. widnica . Wszystkie
jednostki OSP grupy III z terenu Gminy Sulechów uczestniczy³y w zawodach. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
zdobycie III -go miejsca w powiecie zielonogórskim przez jednostkê OSP Mozów.
Aktualna liczba cz³onków OSP w poszczególnych jednostkach na terenie
gminy Sulechów przedstawia siê jak zilustrowano w poni¿szej tabeli:

Gminy Sulechów przeszkolono w zakresie
kursu szeregowych ogó³em
16 cz³onków OSP w tym: Mozów- 3,
Pomorsko - 2, Brody - 6, Kije - 5.
W miesi¹cu grudniu 2006 zorganizowano specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeñstwa ratowników podczas
pracy w pomieszczeniach zadymionych i
u¿ywania sprzêtu ochrony dróg oddechowych dla jednostek OSP wyposa¿onych
w aparaty oddechowe - tj. Kije (po przekazaniu dwóch aparatów z OSP Mozów)
i OSP Mozów w stra¿nicy Kije w szkoleniu wziê³o udzia³ 18 stra¿aków.

W dniu 25 czerwca 2006 r. na boisku
w m. Mozów zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo
Po¿arnicze, w których. wziê³y udzia³

W miesi¹cu padzierniku w siedzibie
JRG Sulechów zorganizowano szkolenie dla cz³onków OSP z obszaru chronionego przez JRG Sulechów. Z terenu

Skrót materia³u opracowanego przez
Gminnego Komendana Ochrony Przeciwpo¿arowej - Mariusza Bie³awê

dokoñczenie ze str 9
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Mozaika na sprzeda¿

W ostatnich dniach na ruinie budynku by³ej restauracji "Mozaika" pojawi³a siê informacja o sprzeda¿y tego
obiektu. Byæ mo¿e rozwi¹zany zostanie prawie 10 letni okres niszczenia budowli, mieszcz¹cej siê w centrum
miasta.
W sprawie "Mozaiki" 14 czerwca br. na wniosek burmistrza Ignacego Odwa¿nego interweniowa³ powiatowy inspektor nadzoru Budowlanego. Podczas wizji lokalnej obiektu sporz¹dzono dokumentacjê fotograficzn¹ oraz protokó³, który jednoznaczne okreli³ zagro¿enia zwi¹zane ze zrujnowanym obiektem by³ej restauracji. Fina³em sprawy bêdzie powiadomienie prokuratury o grobie wyst¹pienia katastrofy budowlanej. Stan faktyczny niezabezpieczonego obiektu ilustruj¹ fotografie. Jednoczenie poproszono nas abymy ostrzegli ludnoæ przed przebywaniem
w obiekcie jak i w jego pobli¿u, gdy¿ mo¿e stanowiæ to powa¿ne zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia.
Bogdan Fedorowicz

Rozwalona ciana w Mozaice

Spadaj¹ce dachówki mog¹ byæ przyczyn¹ nieszczêcia

czerwiec 2007
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Legendy Ziemi Sulechowskiej
Akcja kolejnego opowiadania G. Zerndta znajduj¹cego siê w zbiorku " Abritz zur Heimatkunde des Kreises
Züllichau - Schwiebus" na stronie 72 rozgrywa siê w Kalsku.
Historyjka mówi o:

O siwku w kalskim kociele

Zmar³a kiedy w Kalsku staruszka i jej zw³oki u³o¿ono na katafalku w starym kociele. Wieczorem usiedli
w ³awach mo¿ni i biedni i wspominali staruszkê. By³a te¿ dziewczyna, która d³ugie lata babci tej s³u¿y³a. Chcia³a
ona ostatni raz zobaczyæ swoj¹ pani¹ i w nocy posz³a do kocio³a. Przy kociele nie wszystko jednak by³o
w porz¹dku, i niektórzy widzieli czerwono odzianego cz³owieka siedz¹cego na murze. Nikt nie uwierzy³ jednak
w to, i¿ dziewczynie serce przesta³o biæ na jego widok. Musia³a jednak przyczepiæ do ca³unu czarn¹ wstêgê,
wesz³a wiêc do wi¹tyni. Kiedy by³a ju¿ wewn¹trz us³ysza³a przera¿aj¹ce skrzypienie, pomyla³a jednak: "Nigdy
za ¿ycia Pani nie by³a dla mnie niedobra, wiêc po mierci tym bardziej mi krzywdy nie wyrz¹dzi." To mówi¹c
zamknê³a za sob¹ drzwi. Nagle podbieg³ do niej bia³y koñ i niemal wystraszy³ j¹ na mieræ. Powstrzyma³a jednak
lêk i szybko przymocowa³a szarfê do ca³unu a konia wziê³a za uzdê i wyprowadzi³a z kocio³a. Jak siê okaza³o
zwierzê zosta³o skradzione, a z³odzieje ukryli je w kociele.
(t³umaczenie Bartosz Buda)

Wspólny zakup statku
W czwartek 21 czerwca br. w Nowej Soli
podpisano porozumienie o zakupie statku turystycznego przez gminy nadodrzañskie zainteresowane rozwojem na swoim terenie turystki rzecznej. Dla Sulechowa, Nowej Soli
i Bytomia Odrzañskiego, które zrealizowa³y
wspólny projekt (za pieni¹dze unijne) budowy
przystani rzecznych, jest to kolejny etap zagospodarowywania Odry jako szlaku turystycznego. Sygnatariuszami zakupu statku s¹
G³ogów, Bytom Odrzañski. Nowa Sól, Sulechów, Krosno Odrzañskie, S³ubice i Kostrzyn
nad Odr¹.
BF

Burmistrz Ignacy Odwa¿ny i Skarbnik Gminy Irena
Kohler podpisuj¹ porozumienie. W dalszym planie
Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów redaguje
zespó³ w sk³adzie: Wydzia³ Pozyskiwania rodków Unijnych i Promocji Gminy, kolegium redakcyjne (kierownicy
wydzia³ów UM w Sulechowie).
Redakcja: Urz¹d Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66100 Sulechów, woj. Lubuskie, tel. (068) 385 11 28, fax. (0
68) 385 46 86, e-mail: um@sulechow.pl, pr@sulechow.pl.
Wydawca: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, woj. Lubuskie.
Sk³ad, ³amanie druk: "GRAFKOM" Anna ¯elisko, ul. Czerwieñskiego 46, 21-500 Bia³a Podlaska, tel. 507 - 074 - 653,
fax. (083) 343 - 19-43
Nak³ad: 1000 egz., gazeta bezp³atna. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych materia³ów i zmiany ich
tytu³ów.
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Projekt "Potrzeba Przyczyn¹ Rozwoju"
W tym roku Gimnazjum nr 2 im. Jana
Paw³a II w Sulechowie przyst¹pi³o do
projektu finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ "Potrzeba przyczyn¹ rozwoju". Ma on na celu "rozbudzenie
w uczniach potrzeby aktywnoci, rozwijania osobistych zainteresowañ,
uzdolnieñ, pasji itp. oraz prze³amywanie w³asnych ograniczeñ i trudnoci."
Powsta³o jedenacie 12-osobowych
grup zajmuj¹cych siê ró¿nymi dziedzinami. Co dla siebie znajd¹ m³odzi
artyci, naukowcy, dziennikarze oraz
mi³onicy jêzyka niemieckiego. Podsumowaniem bêdzie 3-dniowa wycieczka, której projekt zostanie przygotowany przez ka¿d¹ z grup, lecz zrealizowany bêdzie tylko najlepszy.
Niezwykle prê¿nie dzia³a grupa historyczna prowadzona przez pani¹
Annê Józefowicz. G³ówny temat zajêæ
to - "Sulechów - miasto na styku wielu

kultur". W ramach zajêæ odby³a siê ju¿
wycieczka po Sulechowie, której celem by³o ukazanie wp³ywu obcych kultur na obecny kszta³t miasta. Dowiedzielimy siê wielu ciekawych informacji na temat rodzimych pami¹tek kultury. Rozpoczêlimy nasz¹ wycieczkê od
Zamku przy ul. Wielkopolskiej, nastêpnie zatrzymalimy siê przy odnawianym
Zborze Kalwiñskim, pónogotyckim kociele farnym, Bramie Kronieñskiej,
Ratuszu Miejskim oraz kociele pomocniczym przy ul. ¯eromskiego. Podczas
wycieczki zapoznalimy siê z dziejami
miasta oraz wieloma ciekawostkami dotycz¹cymi naszych zabytków.
Swoj¹ wizyt¹ zaszczyci³ nas tak¿e
pan Marek Maækowiak, który poprowadzi³ dla nas jedne zajêcia. Jako cz³onek Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego, posiada on ogromn¹ wiedzê na temat historii naszej ma³ej ojczyzny. Obejrzelimy niezwykle ciekaw¹ prezentacjê multimedialn¹, która po szczegó³owym omówieniu pana
Maækowiaka poszerzy³a nasz¹ wiedzê
na temat przesz³oci Sulechowa. Pan
Maækowiak nie tylko opowiada³ o dziejach miasta, ale tak¿e na temat róde³
historycznych, z których czerpa³ wiadomoci.
Nastêpnym etapem naszych zajêæ
by³a rowerowa wycieczka do koció³-

Dzieñ Rodziny
Dnia 16 czerwca 2007r. w ramach
projektu ,,Chcê wiêcej umieæ, zobaczyæ, zrozumieæ, czyli Klub Kulturalnego W³óczykija'' wspó³finansowanego
ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
bud¿et pañstwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich spo³ecznoæ Szko³y Podstawowej w Bukowie zorganizowa³a uroczystoæ pod nazw¹ ,,
Dzieñ Rodziny''. Planowano, ¿e uroczystoæ odbêdzie siê na placu przed
szko³¹, ale z³a pogoda pokrzy¿owa³a
plany. Dziêki pomocy Pani So³tys Haliny Buczyñskiej i Ko³a Gospodyñ Wiejskich impreza odby³a siê w sali wiejskiej. Do pomocy w³¹czy³a siê równie¿
Rada Parafialna z Ksiêdzem Olgierdem Banasiem oraz Rada So³ecka Bukowa.

Przez prawie dwa miesi¹ce dzieci
uczestniczy³y w zajêciach pozalekcyjnych, które odbywa³y siê w ramach
projektu, bra³y udzia³ w warsztatach
aktorskich, muzycznych i informatyczno-redakcyjnych.
Dzieci zaprezentowa³y Rodzicom
i Dziadkom oraz zaproszonym Gociom wiele tañców, piosenek, przygotowa³y równie¿ dwie inscenizacje:
,,Nowoczesna bajka o Kopciuszku''i
,Kot w butach''. Przed publicznoci¹
wyst¹pi³y tak¿e przedszkolaki z naszej szko³y. Uroczystoæ umili³ s³odki
poczêstunek przygotowany przez rodziców. Impreza by³a okazj¹ do integracji lokalnej spo³ecznoci. Fotoreporta¿ z dzia³añ wykona³ Klub Tropicieli Wiedzy.
Wioletta Biliñska

ka w Klêpsku. Jest to per³a europejskiej architektury sakralnej. Ten drewniany koció³ek doskonale ukazuje
wp³yw wielu kultur na obecny kszta³t
naszej gminy. Nale¿a³ on do katolików,
nastêpnie do luteran a po II wojnie
znów powróci³ do katolików. W jego
wystroju znajduj¹ siê lady ró¿nych
religii i to jest w³anie fantastyczne, ¿e
nie zosta³y one zniszczone. Jego unikatowy kszta³t wywo³a³ na naszej grupie ogromne wra¿enie.
Na kolejnych zajêciach m.in. odwiedzimy archiwum w Starym Kisielinie.
Naszym celem jest wykonanie mapy
sulechowskich zabytków oraz prezentacji multimedialnej podsumowuj¹cej
nasze dzia³ania.
Warto poznawaæ historiê swojej
ma³ej ojczyzny!
Kornelia Kouhan

