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Miasta i Gminy Sulechów
Egzemplarz Bezpłatny

GMINA
W numerze:

- W numerze:
- Dyplomy i podziêkowania
- Forum Przewodnicz¹cych
- Lutowa sesja
- Walne zgromadzenie Bukoru
- Ingres Biskupa
- Wybory w OSP Pomorsko
- Cigacice dawniej

Dyplomy
i podziêkowania
W czwartek 28 lutego
br w Zborze odby³o siê
uroczyste podsumowanie Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy. W
imprezie, któr¹ prowadzi³
Jacek Stefanowicz - redaktor zielonogórskiego
radia i telewizji regiomnalnej - uczestniczyli
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Paj¹k, Burmistrz Ignacy Odwa¿ny,
Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury Tomasz
Podziêkowania podpisywa³
Furtak oraz wolontariuJerzy Owsiak.
sze i zaproszeni gocie.
Za wk³ad w organizacjê imprezy i zbiórkê pieniêdzy wrêczono dyplomy i podziêkowania. W podziêce za trud
zebrani obejrzeli wystêpy artystyczne przygotowane
przez SDK oraz wystêp zespo³u rockowego.

Liczn¹ grupê wolontariuszy stanowili ¿o³nierze s³u¿by
zasadniczej sulechowskiego pu³ku

Dyrektor Tomasz Furtak, Burmistrz Ignacy Odwa¿ny i
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sulechowie Tadeusz Paj¹k
wrêczali dyplomy i podziêkowania
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Z prac Burmistrza
18 stycznia 2008 r. Burmistrz spotka³ siê z Wojewódzkim Lubuskim
Konserwatorem Zabytków Barbar¹
Bielinis-Kopeæ w sprawie remontu
Zamku, który ma byæ remontowany
w najbli¿szym czasie.
28 stycznia 2008 r. Burmistrz
uczestniczy³ w szczecinie w Walnym
Zebraniu Akcjonariuszy firmy Bukor.
7 lutego 2008 r. Burmistrz by³ gociem Lubuskich Targów Innowacji
Technicznych, które odby³y siê w Sali
Kolumnowej Urzêdu Marsza³kowskiego w Zielonej Górze.
13 lutego 2008 r. Burmistrz uczestnicz³ w Zielonej Górze w spotkaniu
burmistrzów i wójtów Powiatu Zielonogórskiego. Spotkanie zorganizowa³ starosta Edwin £azicki.
19 lutego 2008 r. Burmistrz by³ w
Zielonej Górze w S¹dzie Gospodarczym gdzie rozpatrywano wniosek o
og³oszenie upad³oci firmy Bukor.

25 lutego 2008 r. Burmistrz uczestniczy³ w otwarciu nowej siedziby telewizji przewodowej "Astra" Zielona
Góra, króra znajduje siê w by³ym
budynku Topazu przy ulicy Westerplatte w Zielonej Górze.
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KOMUNIKAT
Informujemy Pañstwa, ¿e w Orodku Pomocy Spo³ecznej w Sulechowie
przy ulicy Jana Paw³a II 52 w ka¿dy
poniedzia³ek w okresie od 3 marca
2008r. do 28 kwietnia 2008r. w godz.
od 700 - 1500 w pokoju nr 102 I piêtro
czynny bêdzie Punkt Obs³ugi Podatnika.
Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odwa¿ny

Opracowa³a: Agnieszka Celmer

Zeznania podatkowe PIT za rok 2007
bêdzie sprawdzaæ i przyjmowaæ pracownik Drugiego Urzêdu Skarbowego w Zielonej Górze.
Treæ komunikatu jest dostêpna tak¿e
na stronie internetowej www. sulechow.pl
w dziale Informacje oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://
www.bip.sulechow.pl w dziale Inne informacje.

Kalendarium Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
W okresie miêdzysesyjnym tj.od
dnia 15 stycznia br. do dnia 18 lutego br. Tadeusz Paj¹k organizowa³ i uczestniczy³ w nastêpuj¹cych
spotkaniach, konferencjach i uroczystociach.
Z okazji uzyskania przez nauczycieli, ucz¹cych w placówkach
owiatowych w naszej Gminie, wy¿szych stopni awansu zawodowego, wystosowa³em list gratulacyjny
z tej okazji. List podpisany przez
mnie i przez Pana Burmistrza oraz
bukiety kwiatów wraz z ¿yczeniami, wrêczy³em nauczycielom na
Radach Pedagogicznych, które odby³y siê w nastêpuj¹cych terminach: 17.01, w SP Buków - 4 nauczycieli, 22.01. Gimnazjum nr 2 1 nauczyciel, ZS - 6 nauczycieli i
Przedszkole nr 5 - 1 nauczyciel.
Jestem przekonany, ¿e stanie siê
to tradycj¹ w naszej gminie i nie bêdzie to dotyczy³o wy³¹cznie pedagogów" stwierdzi³ Przewodnicz¹cy.

22 stycznia 2008r. Przewodnicz¹cy uczestniczy³ w spotkaniu
podsumowuj¹cym tegoroczny
Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, w spotkaniu uczestniczy³a m³odzie¿, która by³a w studio TV w Warszawie wraz z Panem
Chyziakiem oraz dzieci ze szko³y
w Brodach oraz pozostali organizatorzy.
24 stycznia 2008 r. Z inicjatywy
Przewodnicz¹cego odby³o siê drugie spotkanie dotycz¹ce firmy Bukor
i wyjanienia powsta³ego konfliktu. W spotkaniu uczestniczyli, radni, Burmistrz, urzêdnicy,
mieszkañcy, przedstawiciele firm.
26 stycznia 2008 r. Na zaproszenie Biskupa Adama Dyczkowskiego i Biskupa Paw³a Sochy Pani Arleta Lubieniec Wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej oraz Burmistrz
Ignacy Odwa¿ny, wziêli udzia³ w
uroczystoci ingresu Biskupa Stefana Regmunta do Konkatedry pw.

w. Jadwigi w Zielonej Górze.
29 stycznia 2008r. Przewodnicz¹cy na zaproszenie Wiceprezesa Zarz¹du firmy, Bukor S.A. Pana
Ireneusza Witkowskiego, uczestniczy³ jako obserwator w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spó³ki w Szczecinie.
14 lutego 2008 r. Na zaproszenie pani Ewy £ysieñ Dyrektora
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie,
Przewodnicz¹cy uczestniczy³ w
uroczystym podsumowaniu projektu "Potrzeba przyczyn¹ rozwoju".
15 lutego 2008r. Przewodnicz¹cy uczestniczy³ w I za³o¿ycielskim
Lubuskim Forum Przewodnicz¹cych Rad Gmin i Powiatów oraz w
seminarium szkoleniowym na temat: "Nowy okres programowania
UE 2007 - 2013 szans¹ rozwoju
gmin".
Opracowa³:
BF
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Szesnasta Sesja
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We wtorek 19 lutego odby³a siê w szpitala, który spe³nia obecne, moc- na wycinkê czêci drzew znajduj¹Sulechowie XVI zwyczajna sesja no zaostrzone wymogi okrelone w cych siê na przysz³ym terenie objêRady Miejskiej, w której uczestniczy³ rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z tym planowan¹ inwestycj¹.
W takim zakresie dyrekcja jest
komplet 21 radnych. Przewodnicz¹- 2005 roku.
przygotowana.
Natomiast informacja
cy Rady Miejskiej Tadeusz Paj¹k
Jest jednak tak, ¿e rozporz¹dzesprawnie poprowadzi³ sta³e punkty nie to daje mo¿liwoæ budowy obiek- dotycz¹ca wyników dokonanej preposiedzenia, na które sk³ada³y siê tów szpitalnych, które w sposób selekcji wniosków o dofinansowanie
informacje Przewodnicz¹cego, spra- oczywisty spe³niaæ bêd¹ ustalone w zadañ rodkami Unii Europejskiej na
wozdania Przewodnicz¹cych Komi- rozporz¹dzeniu kryteria i wymogi. terenie naszego województwa zostanie przekazana w po³owie marsji RM oraz Burmistrza Ignaca. Ponadto opracowano inne
cego Odwa¿nego.
warianty dotycz¹ce mo¿liwoci
Na sesji jest obecna by³a
sfinansowania lub dofinansowapani Beata Kucuñ Dyrektor
nia planowanej inwestycji w tym
SP ZOZ w Sulechowie, któewentualnoæ emisji obligacji
ra odpowiada³a na pytania
czy zaci¹gniêcia kredytu na buradnych. Jednoczenie
dowê pawilonu.
przeprosi³a za swoj¹ nie
Radny Przemys³aw Miko³ajobecnoæ na obradach poczyk - powiedzia³, ¿e by³ kilkaprzedniej sesji spowodokrotnie wiadkiem zdarzenia w
wan¹ s³u¿bowym wyjazktórym uczestnicz¹ s³u¿by radem.
townicze w tym helikopter, stra¿
Nieobecnoæ spowodopo¿arna, natomiast brakuje
wana by³a nawa³em pracy
szybkiej interwencji karetki Powynikaj¹cym z wdra¿ania w
gotowia Ratunkowego z Sule¿ycie nowego systemu prachowa lub zdarza³o siê, ¿e kacy lekarzy st¹d te¿, pozostaretka nie by³a obecna. Radny
je bardzo ma³o czasu na takie czynnoci i dzia³ania jak Podczas sesji Burmistrz wrêczy³ listy gratulacyjne Pañstwu prosi o informacjê, jak dzisiaj
wygl¹da sytuacja w zakresie
obecnoæ na sesji Rady
Dominiakom oraz Pañstwu Tomczakom za osi¹gniêcia
ratownictwa
medycznego przy
Miejskiej.
sportowe ich dzieci.)
u¿yciu
w³anie
pojazdów pogotoRadny Stanis³aw Kaczmar - popro- Jest to mo¿liwoæ, któr¹ nale¿y wywia
ratunkowego
na
terenie mu podsi³ o odpowied na temat perspek- korzystaæ i jak podkreli³a dyrektor,
tyw zwi¹zanych z dalszym funkcjo- prace w tym kierunku trwaj¹. Wyko- legaj¹cym ?
Dyrektor Beata Kucuñ - system ranowaniem szpitala w kontekcie in- nana zosta³a kalkulacja kosztów
townictwa
medycznego podlega
formacji zawartej w przekazanym ewentualnego remontu tej czêci
raporcie, a dotycz¹cej tego, ¿e po szpitala, która opiewa na kwotê ok. Wojewodzie Lubuskiemu. W przepi2012 roku dwa oddzia³y szpitala bêd¹ 12 mln. z³. Poprzednia kadencja sach okrelaj¹cych zakres dzia³ania
mia³y bardzo du¿e problemy z utrzy- Rady Powiatu poczyni³a istotne sta- systemu w tym równie¿ jednostek
Pogotowia Ratunkowego, s¹ opisamaniem siê z powodu koniecznoci rania w kierunku w³aciwego przyne
równie¿ w sposób szczegó³owy
przebudowy obiektu a tak¿e przepro- gotowania inwestycji.
warunki
jakie musza zaistnieæ aby
wadzenia gruntownej modernizacji i
Jest zatem plan budowy nowekaretka
pogotowia
zosta³a uruchoremontu pomieszczeñ. Czy w takim go pawilonu po³¹czonego z dotychprzypadku jest mo¿liwe wybudowa- czasowym, w którym obecnie funk- miona. Jest równie¿ okrelony czas
nie nowej placówki w Sulechowie czy cjonuje oddzia³ wewnêtrzny oraz dojazdu karetki typu R na miejsce
te¿ bêdzie to opcja zwi¹zana z re- izba przyjêæ sulechowskiego szpita- zdarzenia i tak je¿eli jest to teren
montem obecnej, tam gdzie s¹ i la. W nowym obiekcie zlokalizowa- Gminy Sulechów to do 15 minut, jefunkcjonuj¹ wspomniane oddzia³y ? na zostanie pe³na diagnostyka oraz ¿eli dalej to czas siêga 20 minut.
Odpowiadaj¹c na pytanie, Pani Dy- sterylizacja. Ponadto dyrekcja sule- Natomiast s¹ takie sytuacje w którektor Kucuñ poinformowa³a, ¿e nie chowskiego szpitala jest w sta³ym rych karetka zostaje wezwana do
jest mo¿liwa modernizacja dostoso- kontakcie z w³adzami samorz¹do- nag³ego przypadku i w tym samym
wawcza obecnie istniej¹cych obiek- wymi woj. Lubuskiego. Wyst¹piono czasie ma miejsce wypadek drogotów w których funkcjonuje chirurgia do preselekcji maj¹c przygotowan¹ wy. Pojazd obs³uguje i zabezpiecza
czy chirurgia onkologiczna a tak¿e niezbêdn¹ dokumentacjê w tym do- teren 5 gmin zamieszkiwany przez
OJOM. Praktycznie jak zauwa¿a, na kumentacjê techniczn¹ inwestycji, a 50 tysiêcy mieszkañców i st¹d nie
terenie naszego województwa nie ma tak¿e zgodê Burmistrza Sulechowa jest mo¿liwe aby zawsze by³a karet-
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ka na czas przy takim zdarzeniu. Ale
je¿eli bêd¹ takie sytuacje to dyrektor prosi aby osobicie J¹ o nich informowaæ. Natomiast w ka¿dym takim przypadku ma miejsce koordynacja dzia³añ i wysy³anie pojazdu
je¿eli jest to tylko mo¿liwe.
Radny Ryszard Greszczyk - prosi
o informacje w jakiej wysokoci rodków finansowych istnieje wsparcie ze
strony Gminy Sulechów a jakiego
udzielaj¹ pozosta³e gminy ? Odnosz¹c siê do istniej¹cego oddzia³u rehabilitacji, radny pyta czy istnieje
mo¿liwoæ wykupienia us³ug rehabilitacyjnych, gdy¿ jego zdaniem w tym
zakresie s¹ ogromne potrzeby, natomiast uwa¿a, ¿e jest to w zasadzie
sprawa organizacji pracy placówki.
Odpowiadaj¹c, Dyrektor Kucuñ
wskaza³a, ¿e praktycznie oprócz
Sulechowa, który przeznaczy³
³¹cznie 100 tys. z³. oraz coroczne
umarzanie podatku od nieruchomoci którego dokonuje Burmistrz Sulechowa, nie otrzymuje wsparcia z
pozosta³ych gmin, poza wyj¹tkiem w
którym jedna z nich a mianowicie ,
Kargowa raz przekaza³a 1000 z³.
Corocznie proba taka jest kierowana do samorz¹dów, ale one t³umacz¹
siê niskimi bud¿etami. Ponadto 60 %
pacjentów to mieszkañcy Sulechowa.
Je¿eli chodzi o us³ugi rehabilitacyjne, to szpital w tym równie¿ oddzia³
rehabilitacji nie maj¹ prawa przyjmowaæ od osób trzecich ¿adnych pieniêdzy, na us³ugi na które jest podpisana umowa o finansowanie z NFZ.
Natomiast jest mo¿liwoæ pobierania pieniêdzy za inne us³ugi, które
nie s¹ zakontraktowane. Czekamy
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jak powiedzia³a dyrektor na zmianê
ustawy w tym zakresie, która ma
daæ szanse wyrównania uprawnieñ
pomiêdzy prywatnymi jednostkami a
publicznymi.
Radny Greszczyk
- jednak s¹ takie sytuacje i niestety
trzeba czekaæ kilka
tygodni a w tym saDyrektor ZOZ-u Beata Kocuñ odpowiada na pytania
mym czasie dolegliwoæ przechodzi i sprawa ju¿ nie jest przede wszystkim wymieniony odaktualna. Natomiast , jak mówi dy- dzia³ zaj¹³ II miejsce.
Zatem zdaniem Pani dyrektor warrektor. Nie mo¿na podzieliæ kolejki na
to
i w³aciwie, nale¿y promowaæ tê
tych co p³ac¹ i nie p³ac¹, bowiem
jednostkê,
tym bardziej równie¿, ¿e
równie¿ szpital o tzn. dostaje na te
us³ugi zbyt ma³o punktów na miesi¹c zatrudnia ona ponad 300 osób co
bo tylko 20 tys. ale na dzisiaj nie jest bardzo istotne dla sytuacji gomo¿na inaczej do tego zagadnienia spodarczej i spo³ecznej Gminy Supodchodziæ. Je¿eli natomiast kto z lechów. Dlatego warto równie¿
radnych lub innych osób bêdzie mia³ wspieraæ jej wysi³ki zmierzaj¹ce do
ciekawy pomys³ na rozwi¹zanie tego pozyskania dofinansowania i wsparzagadnienia to bardzo chêtnie zosta- cia finansowego z ró¿nych róde³ na
nie wys³uchany i sprawa mo¿e zo- budowê planowanego pawilonu szpistaæ rozwi¹zana. Na dzisiaj nato- talnego.
Radni przyjêli do wiadomoci informiast i na dzisiejszy stan prawny w
tym zakresie nie ma innych mo¿li- macje o stanie bezpieczeñstwa i powoci jak te, które s¹ obowi¹zuj¹ce. rz¹dku publicznego za rok 2007. InDyrektor Beata Kucuñ powiedzia- formacje przed³o¿y³y: Komisariat
³a, ¿e szpital ma bardzo dobr¹ opi- Policji, Stra¿ Miejska, Pañstwowa
niê wród pacjentów, czego dowo- Stra¿ Po¿arna i Ochotnicza Stra¿
dem s¹ liczne przyk³ady i odnoszo- Po¿arna. Rada przyjê³a 13 uchwa³,
ne sukcesy. Np. na chirurgiê onko- a wród nich uchwa³ê w sprawie zalogiczna ponad 70 % pacjentów od- twierdzenia planu pracy Komisji Redzia³ów to osoby spoza terenu Gmi- wizyjnej Rady Miejskiej.
ny Sulechów, podobna sytuacja jest
Oprac. Bogdan Fedorowicz
w po³o¿nictwie gdzie w prowadzonej
i Marian Janusz
ogólnopolskiej akcji "rodziæ po ludzku" drugi raz sulechowski szpital a

Forum Przewodnicz¹cych
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Sulechowie Tadeusz Paj¹k w pi¹tek
15 lutego br. uczestniczy³ w I za³o¿ycielskim Lubuskim Forum Przewodnicz¹cych Rad Gmin i Powiatów.
Na tym spotkaniu podjêto uchwa³ê o powo³aniu Lubuskiego Forum
Przewodnicz¹cych
Rad Gmin i Powiatów.
Forum wybra³o Zarz¹d w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy Forum - Miros³aw
Gniewczyñski - Przewodnicz¹cy
Gminy Zwierzyn
( inicjator powo³ania Forum).
Cz³onkowie:
Pan Mariusz Grycan - Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krosno Odrz.
Pan Piotr Kiedrowicz- Przewodnicz¹cy Rady Miasta S³ubic
Pani Krystyna Sibiñska - Przewodnicz¹ca Rady Miasta Gorzów Wlkp.

Pan Maciej Urbaniak - Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zielona Góra.
Pan Andrzej Ziarek - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowa Sól
Pan Mieczys³aw Pielu¿ek - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Miêdzyrzecz.
Przyjêto Statut Forum oraz
uchwalono wysokoæ stawki szkoleniowej w kwocie 50 z³ miesiêcznie.
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"Zw¹tpienie - zdziwienie"
ProChrist 2008 w Sulechowie
6-13 kwietnia w sali Zboru Sulechowskiego Domu Kultury odbêd¹
siê spotkania pod powy¿sz¹ nazw¹.
Zw¹tpienie jest stanem bliskim
wspó³czesnemu cz³owiekowi. Zmieniaj¹cy siê wiat zaskakuje, szokuje, czêsto zniechêca. Skrajnoci s¹
czêsto elementem naszej rzeczywistoci: bogactwo i ubóstwo, wykszta³cenie i analfabetyzm, relatywizm i fanatyzm. Niezale¿nie od
warunków ¿ycia, statusu spo³ecznego i pochodzenia, ka¿dy cz³owiek
zadaje sobie pytania o sens i cel
swojego istnienia, poszukuje odpowiedzi, szczêcia, satysfakcji, spe³nienia. Wieczory ProChrist s¹ form¹
wyjcia naprzeciw poszukiwaniom
ka¿dego cz³owieka.
Chcemy stan zw¹tpienia zast¹piæ
zdziwieniem. Uczestnicy wieczorów
ProChrist bêd¹ mieli okazjê przekonaæ siê, ¿e Jezus Chrystus jest alternatyw¹, a Jego przes³anie pewnikiem niezale¿nym od stale zmieniaj¹cych siê trendów obecnych we

wspó³czesnym wiecie.
Co to jest ProChrist?
ProChrist to osiem wieczorów, które maj¹ charakter otwarty i adresowane s¹
do ró¿nych osób, grup i rodowisk. Tematy wieczorów
dotyczyæ bêd¹ m.in.: samotnoci, emigracji, materializmu, autorytetów, promuj¹c wartoci chrzecijañskie i spo³eczne.
G³ównym mówc¹ bêdzie Ulrich Parzany - teolog ewangelicki, duchowny i autor wielu ksi¹¿ek t³umaczonych w ca³ej Europie.
Jego przes³anie uzupe³niaæ bêd¹
wywiady, miniatury teatralne, reporta¿e, muzyka, impulsy do przemylenia.
ProChrist to najwiêksza i najd³u¿sza impreza otwarta, realizowana w
najwiêkszej hali widowiskowo-sportowej w Polsce - w katowickim
"Spodku" w dniach od 6 do 13 kwietnia. Tak wielkie przedsiêwziêcie
ewangelizacyjne jest przygotowywane w Polsce po raz pierwszy, z u¿y-

ciem najnowoczeniejszych technik
przekazu oraz we wspó³pracy kilkunastu kocio³ów i organizacji, w tym
katolickiego Ruchu "Swiat³o - ¯ycie".
Przekaz satelitarny kierowany bêdzie drog¹ satelitarn¹ do kilkudziesiêciu miejsc w naszym kraju i rodowisk polonijnych w Anglii, Irlandii i
Niemczech, dotrze równie¿ do Sulechowa, gdzie patronat nad imprez¹
objêli Burmistrz Ignacy Odwa¿ny i
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Paj¹k. Wszystkich wspó³mieszkañców serdecznie zapraszamy.
Mariusz Kaczmarek
Pastor Kocio³a Zielonowi¹tkowego

Pogrzeb ¿o³nierza
W sobotê 1 marca 2008 r. w Sulechowie odby³ siê pogrzeb ¿o³nierza Wojska Polskiego- mieszkañca naszego miasta, który zgin¹³ w
Afganistanie. W zwi¹zku z tym tragicznym wydarzeniem Burmistrz
Ignacy Odwa¿ny przes³a³ rodzinie
list kondolencyjny, który przytaczamy:
Szanowni Pañstwo
ZYGMUNT i EWA KOWALEWSCY
Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
przyj¹³em wiadomoæ o tragicznej
mierci Pañstwa syna st. szer.
zaw. Huberta Kowalewskiego podczas wykonywania obowi¹zków
s³u¿bowych w Afganistanie. £¹czê
siê z Pañstwem w bólu i cierpie-

niu jakim jest strata syna, pragn¹c
zapewniæ o wsparciu i pomocy w tych
bolesnych chwilach.
Wspólnota mieszkañców Sulechowa ponios³a wielk¹ stratê. Odszed³
cz³owiek m³ody, ¿o³nierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Odda³ swoje m³ode ¿ycie na o³tarzu Ojczyzny,
s³u¿¹c Jej na misji, która wytyczy³a
granice pomiêdzy dobrem a z³em.
Wraz z mieszkañcami Gminy Sulechów sk³adam ho³d Pañstwa synowi wierz¹c, ¿e danina krwi jak¹ poniós³, walcz¹c o wolnoæ w dalekim
Afganistanie, nie zostanie zapomniana.
Z g³êbokim ¿alem
Burmistrz Sulechowa
Ignacy Odwa¿ny

p. starszy szeregowy
Hubert Kowalewski
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Wydzia³ Spraw Obywatelskich / Referat Stra¿y Miejskiej

7.

Zakup dwóch s
osobowych

amochodów

przetarg
nieograniczony

06.02.2008 r.

Nr 1 - Plichta Aleksander Plichta
ul. Gdañska 13c
84-200 Wejherowo
Nr 2 - PRE „ECeRemont” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 103
65-001 Zielona Góra
Nr 3 - PHU „M&M” MARSZA£EK
Marcin Marsza³ek
ul. Makuszyñskiego 70/72
42-200 Czêstochowa

77.950,00

71.900,00

76.642,00

Nr 2

luty 2008

6.

Obs³uga przeprawy promowej
z napêdem dolnolinowym na
rzece Odrze w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 281 Zielona
Góra – Wysokie – Pomorsko,
w miejscowoœci Pomorsko.

Biuletyn Informacyjny nr 62

przetarg
nieograniczony

24.01.2008 r.

Nr 1 - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
Zygfryd Borowski
ul. Wiejska 147
66-105 Pomorsko
Nr 2 - Firma Handlowo- Us³ugowa
„IBOR”
Ireneusz Andrzej Borowski
ul. Tad eusza Zawadzkiego
„Zoœki” 87/24
65-530 Zielona Góra
Nr 3 - Zak³ad Budowlano – Us³ugowy
„NATHAN”
Arkadiusz £ukasik
ul. Lipowa 107
66-105 Pomorsko
Nr 4 - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
Ma³gorzata Chruszczyk
ul. B. Chrobrego 85
Pomorsko
66-100 Sulechów
Nr 5 - Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
Krzysztof Masternak
ul. Piaskowa 122
66-105 Pomorsko

7
206.500,00

210.790,00

245.030,00

Nr 1

162.308,30
(wykonawca zrezygnowa³ z
podpisania umowy)

233.270,70

Wydzia³ Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomoœciami

8.

Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy krytego
basenu wraz z modernizacj¹
stadionu miejskiego w
Sulechowie

przetarg
nieograniczony

14.01.2008 r.

Nr 1 - Pracownia Architektoniczna
Piotr Dominiczak
& Mariusz Szczuraszek
ul. Waryñskiego 21/2
63-400 Ostrów Wlkp.
Nr 2 - TEKTONIKA ARCH ITEKCI s.c.
ul. Biskupia 14/10
31-144 Kraków
Nr 3 - „AQUA – INWEST” Sp. z o.o.
ul. Mangalia 4
02-758 Wa rszawa
Nr 4 - BeMM Architekci Sp. z o.o.
ul. D¹browiecka 32m6
03-932 Warsz awa
Nr 5 - LOCUM Spó³ka Komandytowa
ul. 3-go Maja 13a
62-800 Kalisz
Nr 6 - WANDACHOWICZ –
KASHYNA ARCHITEKCI
Spó³ka Partnerska
ul. Rynek 18/2
62-020 Swarzêdz
Nr 7 - mxl4 architekci
Nowy Rynek 7
70-533 Szczecin
Nr 8 - Biuro Us³ug Projektowych
INSTALKOMFORT
Krzysztof £ukasz Maciejewski
ul. Dworcowa 62/99
10-437 Olsztyn
Nr 9 - MWM Sp. z o.o.
ul. Grottgera 35
44-100 Gliwice

488.000,00

Nr 7

389.180,00

494.100,00

963.800,00

427.000,00

549.000,00

384.300,00

395.000,00

719.800,00

APEL
Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego jest organizacj¹, pozarz¹dow¹ po¿ytku publicznego (wpis do rejestru
KRS nr 0000066835). Pragniemy uprzejmie poinformowaæ, i¿
w bie¿¹cym roku bêdziemy obchodziæ 90-lecie wybuchu powstania wielkopolskiego jedynego zwyciêskiego powstania. W
Sulechowie po II wojnie wiatowej osiedli³o siê wielu powstañców. W 1960 roku 57 zosta³o odznaczonych Wielkopolskim
Krzy¿em Powstañczym.Ko³o w okresie swego istnienia zorganizowa³o kilka podró¿y historycznych szlakiem powstania na
kierunku zachodnim. Zosta³o napisanych wiele artyku³ów o powstaniu i przeprowadzono w szko³ach cykl spotkañ z m³odzie¿¹.
Natomiast w tym roku 27 grudnia w dzieñ wybuchu powstania

na cmentarzu w Sulechowie chcemy ods³oniæ obelisk, na którym
zostan¹ wypisane nazwiska powstañców, którzy tu na Ziemi Sulechowskiej pe³ni¹ wieczn¹ wartê. Koszt w/w zamierzenia bêdzie
wynosi³ parê tysiêcy z³otych. W zwi¹zku z tym prosimy o wsparcie
pieniê¿ne.
Bêdziemy wdziêczni za okazan¹ pomoc finansow¹. Serdecznie dziêkujemy.
Bank Zachodni WBK S.A. - I Oddzia³ Zielona Góra
93109015350000000053019137 Zwi¹zek Kombatantów w Zielonej Górze Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z dopiskiem "Obelisk w Sulechowie".
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UCHWA£A NR VIII/91/2007
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania oraz ustalenia wysokoci stawek i sposobu pobierania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów.
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 1, 2, 3, 4, 5 i
art. 13 f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) uchwala siê,
co nastêpuje:
§ 1. 1. Ustala siê strefê p³atnego parkowania w wydzielonym obszarze centrum miasta Sulechów obejmuj¹c¹ drogi
publiczne:
·
ul. Plac Ratuszowy,
·
ul. Sikorskiego,
·
ul. Chopina,
·
ul. £ukasiewicza,
·
ul. Kopernika,
·
ul. Nowy Rynek.
2. Lokalizacjê strefy p³atnego parkowania w formie graficznej okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. U¿yte w uchwale okrelenia oznaczaj¹:
1) SPP - Strefa P³atnego Parkowania,
2) BSPP - Biuro Strefy P³atnego Parkowania,
3) Bilet parkingowy - dokument stwierdzaj¹cy maksymalny czas za jaki op³acono parkowanie pojazdu w strefie,
4) Karta abonamentowa parkingowa - dokument stwierdzaj¹cy wniesienie op³at za parkowanie na okrelony czas,
zawieraj¹cy numer ewidencyjny i okres wa¿noci,
5) Karta abonamentowa specjalna - dokument zawieraj¹cy
numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu oraz ulicê
lub strefê, na której obowi¹zuje zerowa stawka op³at w SPP.
§ 3. Strefa p³atnego parkowania jest parkingiem niestrze¿onym.
§ 4. Parkuj¹cy na obszarze SPP w wyznaczonych miejscach,
zobowi¹zani s¹ do ponoszenia op³aty za parkowanie pojazdów samochodowych.
§ 5.1.Ustala siê stawki op³at za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie p³atnego parkowania w wyznaczonych miejscach, w dni od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
9.00 - 16.00 w wysokoci:
1) za pierwsz¹ godzinê postoju
1,30 z³;
2) za drug¹ godzinê postoju
1,50 z³;
3) za trzeci¹ godzinê postoju
1,80 z³;
4) za czwart¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ rozpoczêt¹ godzinê postoju - 1,30 z³;
5) karta abonamentowa parkingowa tygodniowa - 25,00 z³
6) karta abonamentowa parkingowa miesiêczna - 80,00 z³;
7 ) karta abonamentowa parkingowa pó³roczna - 500,00 z³;
8) karta abonamentowa parkingowa roczna
- 800,00 z³;
2. Jednorazow¹ op³atê za postój w minutach ustala siê proporcjonalnie do stawek okrelonych w ust. 1 w wysokoci nie
mniejszej ni¿ 0,50 z³.
§ 6. Za nieuiszczenie op³at okrelonych w § 5 ustala siê
op³aty dodatkowe:
1) za parkowanie bez wniesionej op³aty
30,00 z³,
2) za przekroczony czas parkowaniaz zastrze¿eniem
§ 11 ust. 2 30,00 z³,
3) za nieumieszczenie biletu parkingowego w sposób okre-

lony w § 9 ust.1. - 10,00 z³.
§ 7. 1. Zerow¹ stawkê op³at za parkowanie wprowadza siê
dla pojazdów:
1) Stra¿y Miejskiej, samochodu s³u¿bowego Urzêdu Miejskiego oraz samochodów u¿ywanych przez pracowników
Urzêdu do celów s³u¿bowych na podstawie umowy zawartej
z Burmistrzem Sulechowa;
2) s³u¿b prowadz¹cych monta¿ i eksploatacjê urz¹dzeñ
znajduj¹cych siê w pasach drogowych;
3) przedsiêbiorstw i jednostek, z którymi zarz¹dca dróg
zawar³ umowy dotycz¹ce obs³ugi technicznej miasta lub którym wydano decyzje zezwalaj¹ce na prowadzenie robót w
pasie drogowym;
§ 8. Parkuj¹cy w SPP uiszcza op³atê w nastêpuj¹cy sposób:
1) wykupienie w automacie parkingowym (parkometrze)
biletu parkingowego za kwotê odpowiadaj¹c¹ przewidywanemu czasowi parkowania,
2) wykupienie w BSPP karty abonamentowej parkingowej.
§ 9.1. Kieruj¹cy pojazdem obowi¹zany jest umieciæ bilet
parkingowy lub kartê abonamentow¹ za przedni¹ szyb¹ pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci i umo¿liwiaj¹cy odczytanie dokumentu.
2. Wykupienie biletu parkingowego i nie umieszczenie go
za szyb¹ pojazdu w sposób umo¿liwiaj¹cy jego odczytanie
bêdzie traktowane jako postój nieop³acony.
3. Wykupienie karty abonamentowej parkingowej upowa¿nia do postoju w SPP, lecz nie
stanowi podstawy do roszczeñ w zwi¹zku z brakiem wolnych miejsc postojowych.
§ 10. Kontrolê wnoszenia op³at za parkowanie w obszarze
SPP prowadzi s³u¿ba parkingowa upowa¿niona do prowadzenia tych czynnoci
§ 11.1. W przypadkach okrelonych w § 6 pkt 1 i 3 wystawione zostanie wezwanie do wniesienia op³aty dodatkowej.
2. W przypadku przekroczenia czasu parkowania zostanie wystawione wezwanie do uiszczenia op³aty naliczonej
wg stawek okrelonych w § 5 za czas, w pe³nych godzinach
funkcjonowania SPP, od godziny okrelonej na bilecie parkingowym do momentu wniesienia op³aty w BSPP, pod warunkiem wniesienia op³aty do godz. 16.00 dnia nastêpnego.
3. W przypadku nieuregulowania op³aty za przekroczenie
czasu parkowania w strefie zgodnie z ust. 2. wystawione
zostanie wezwanie do uiszczenia op³aty dodatkowej w wysokoci okrelonej w § 6 pkt. 2.
4. Op³atê dodatkow¹ parkuj¹cy zobowi¹zany jest uiciæ w
BSPP lub w drodze przelewu
na konto Gminy Sulechów.
§ 12. Wystawienie wezwania skutkuje wszczêciem administracyjnego postêpowania egzekucyjnego.
§ 13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sulechowie
Tadeusz Paj¹k

luty 2008
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Walne zgromadzenie Bukoru
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Sulechowie Tadeusz Paj¹k w dniu 29
stycznia br uczestniczy³ w Szczecinie
jako obserwator w obradach Walnego
Zgromadzenia Bukoru- firmy w której
Gmina ma 26 % udzia³ów. Zebranie
akcjonariuszy przyjê³o kilka uchwa³:
1. Zatwierdzono Sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoci spó³ki za rok
obrotowy 2005.
2. Zatwierdzono sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoci Spó³ki za rok
obrotowy 2006.
3. Zatwierdzono Sprawozdanie finansowe spó³ki - Bilansu Spó³ki za
rok obrotowy 2005.
4. Zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Spó³ki - Rachunku Wyników za rok obrotowy 2005.
5. Zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Spó³ki - Bilansu Spó³ki za
rok obrotowy 2006.
6. Zatwierdzono Sprawozdanie fi-

Ingres Biskupa
Diecezji
ZielonogórskoGorzowskiej

Na zaproszenie Biskupa Adama
Dyczkowskiego i Biskupa Paw³a Sochy
w dniu 26 stycznia 2008 r. Burmistrz Sulechowa Ignacy Odwa¿ny i Arleta Lubieniec wziêli udzia³ w uroczystoci ingresu Biskupa Stefana Regmunta do
Konkatedry pw. w. Jadwigi w Zielonej
Górze.

nansowe Spó³ki - Rachunku Wyników za rok obrotowy 2006.
7. Udzielono absolutorium Prezesowi Spó³ki - Andrzejowi Modrzewskiemu z wykonywania przez niego
obowi¹zków w 2003r.
8. Udzielono absolutorium Wiceprezesowi Spó³ki - Ireneuszowi Witkowskiemu z wykonywania przez niego obowi¹zków w 2005r. i 2006r.
9. Uchwalono pokryæ stratê Spó³ki
za rok 2005 w kwocie netto
172.950,97 z³ przychodami z przysz³ych okresów.
10. Uchwalono pokrycie strat Spó³ki
za rok obrotowy 2006 w kwocie netto 134.894,84 z³ przychodami z przysz³ych okresów.
11. Nie przyjêto uchwa³y w sprawie
wyra¿enia zgody na kontynuowanie
dalszej dzia³alnoci Spó³ki.
12. Podjêto uchwa³ê w sprawie rozwi¹zania Spó³ki "Bukor".

13. Podjêto uchwa³ê w sprawie powo³ania likwidatora Spó³ki, zosta³a
ni¹ Pani Anna Król - B³a¿ejewska.
14. Udzielono absolutorium cz³onkowi Rady Nadzorczej Spó³ki - Janowi Paterce, Marcinowi Witkowskiemu, Dorocie Modrzewskiej, Robertowi Godzwoniowi, Waldemarowi
Rzeniczakowi z wykonywania przez
nich obowi¹zków w 2005 roku.
15. Uchwalono uchwa³ê w sprawie
zobowi¹zania zarz¹du Spó³ki, a nastêpnie likwidatora do skierowania
sprawy na drogê postêpowania cywilnego przeciwko Gminie Sulechów
o utracone przychody Spó³ki za rok
2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 ( chodzi o kwotê oko³o 3,5 mln z³).
Sporz¹dzono Akt Notarialny, którego kopia jest do wgl¹du u Przewodnicz¹cego Rady.
TP

Nowy Zarz¹d OSP w Pomorsku
W sobotê 1 marca w OSP w Pomorsku odby³y siê wybory od w³adz
stra¿ackich Obserwatorem z ramienia w³adz Gminy by³ Zastêpca Burmistrza Miros³aw Andrasiak.
Naczelnikiem zosta³ Antoni Górkiewicz, jego zastêpc¹ Damian Wronecki. Prezesem wybrano Stanis³awa ¯agunia a jego zastêpc¹ zosta³
Micha³ König. Funkcjê sekretarza powierzono Sebastianowi Towpikowi,
skarbnika Andrzejowi widziñskiemu. Cz³onkiem Zarz¹du zosta³ Maciej
Wieczorek a Gospodarzem Remizy wybrano Józefa Kasperskiego.
Walne zebranie wybra³o równie¿ Komisjê Rewizyjn¹, któr¹ tworz¹:
Przewodnicz¹cy Arkadiusz £ukasik i dwaj cz³onkowie Wies³aw Muæko
oraz Zbigniew Morawski.
B.F

10

Biuletyn Informacyjny nr 62

Z kart historii Ziemi Sulechowskiej
Cigacice dawniej. Cz. 1
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1957). W 1941 r. nazwê wsi zgermani- re znalaz³y dla siebie nowe, dogodne kozowano na Odereck (H. Szczgó³a "Ger- ryta na dnie doliny. Postêpowa³y wówczas
manizacja nazw na terenie obecnego procesy tworz¹ce ogromne wydmy z sypwojewództwa zielonogórskiego w la- kiego materia³u skalnego przenoszonetach 1937- 1941" [w:] Rocznik Lubuski go przez wiatr.
Szañcowa Góra (Schanzberge) i Go1962, s.325). Jeszcze inaczej pisze o
nazwie osady pastor A. Splittgerber, ³êbia Góra (Taubenberge) na po³udniu
który wysun¹³ przypuszczenie, ¿e zna- Sulechowa, jak i piaszczyste wzgórza
na w 1460 r. nazwa Cigaczig pochodzi obrzañsko- odrzañskie, na których le¿¹
od czichorna i przyrównuje j¹ do nie- dzisiejsze miejscowoci: G³uchów (Glaumieckiego s³owa Meisenort (Geschich- chow), Trzebiechów (Trebschen), Smolte der Stadt und Kreises Züllichau, Zülli- no Wielkie (Gr. Schmöllen) i inne, s¹ przyk³adami tych procesów. Równie¿ wówchau 1927).
Cigacice to wie po³o¿ona na wznie- czas wyodrêbni³a siê trójk¹tna, skalna
sieniu rodkowego
biegu
Odry,
z
którego
Na pocz¹tku pragnê przedstawiæ historiê jednej z miejscowoci naszej roztacza siê
gminy - wsi Cigacic. Artyku³ powsta³ w piêkny widok na
oparciu o dostêpne i dotychczas prze- dolinê Odry, a¿
badane materia³y oraz pomoc sulecho- do zielonogórwian w ich t³umaczeniu, tj. . p. W³ady- skich wzgórz.
s³awy Kowalskiej (W.K) i Bartosza Budy G. Zernt tak
(B.B) pracownika Urzêdu Miejskiego w pisa³ o niej w
Sulechowie. Historia Cigacic prezento- "Abritz zurHewana bêdzie w czêciach, a w artykule imatkunde des
znajd¹ siê m.in. informacje o przepra- Kreises Zülliwie rzecznej na Odrze, budowie mostu, chau - Schwie¿yciu religijnym, ¿egludze rzecznej i win- bus" (s. 45-46,
wg. t³umaczenicach.
Cigacickie winnice
W 1782 r. pastor Siegismund Justus nia B.B):
forma doliny z krawêdziami oczyszczo"(Cigacice/
Tschicherzig/Odereck)
Ehrhardts podaje nazwê cigacickiej wsi
nymi przez wiatr. Jest to okres kszta³toCentrum
komunikacyjne
na
rzece,
port
jako Dzicherzig, f. Tschicherzig (Preswania p³askiej powierzchni naszego rezimowy,
magazyn
cukru,
poczta,
miejbyterologie des Evangelischen Schlegionu. Wówczas uzyska³ on te delikatne
scowoæ
letniskowa.
Nowy
koció³,
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Wiadomoci z OSiR-u

Orodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie by³ organizatorem imprez sportowych w ramach "AKCJA ZIMA 2008",
które odby³y siê w salach przyszkolnych,
hali sportowej oraz korzystaj¹c z uprzejmoci Dowódcy Jednostki w Sulechowie
Pana S³awomira Owczarka. Zajêcia odbywa³y siê równie¿ w hali sportowej przy
Jednostce Wojskowej w Sulechowi, oraz
w szko³ach wiejskich: Cigacice, Pomorsko, Kalsk
W ci¹gu dwóch tygodni zorganizowano: turnieje w pi³ce siatkowej w kategorii:
Szko³y Podstawowe, Gimnazja, Szko³y
Ponadgimnazjalne; turnieje w pi³ce no¿nej w kategorii: Szko³y Podstawowe, Gimnazja, Szko³y Ponadgimnazjalne; turnieje w tenisie sto³owym w kategorii: Szko³y
Podstawowe, Gimnazja, Szko³y Ponadgimnazjalne, turnieje w strzelaniu w kategorii: Szko³y Podstawowe, Gimnazja,
Szko³y Ponadgimnazjalne, zajêcia szachowe w kategorii: Szko³y Podstawowe,
Gimnazja, Szko³y Ponadgimnazjalne, gry
i zabawy sportowe na weso³o: Szko³y
Podstawowe, Gimnazja, Szko³y Ponadgimnazjalne. Ogó³em uczestniczy³o oko³o 860 dzieci i m³odzie¿y. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz s³odycze.
***
Orodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie by³ organizatorem Turnieju Pi¹tek
Pi³karskich o Puchar Dyrektora ROCKWOOL POLSKA, który odby³ siê 1 marca 2008 r. na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Zespo³y
bior¹ce udzia³ w turnieju zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: 1. Jednostka Wojskowa

4408, 2. Policja, 3. Stra¿ Po¿arna, 4.
ROCKWOOL POLSKA, 5. Urz¹d Miejski. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y Puchary, dyplomy oraz upominki z Firmy ROCKWOOL POLSKA. Statuetki otrzymali:Za
najlepszego bramkarza Damian Stachowiak (Urz¹d Miejski), Za najlepszego
zawodnika Piotr Wêgrzyñski (Policja), Za
najlepszego Strzelca Grzegorz Lustig
(J.W. 4408) - 9 bramek.Zwyciêska dru¿yna ( J.W. 4408 ) swoje zwyciêstwo zadedykowa³a poleg³ym kolegom w Afganistanie.
***

Orodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie oraz Sulechowska Grupa Rowerowa
SuGRo byli organizatorami II Wycigu
Rowerów Górskich MTB o Puchar Dyrektora OSiR, który odby³ siê 24.02.2008 r.
w Sulechowie. W regulaminie przewidziano 6 kategorii wiekowych:
CH£OPCY (JUNIOR) 15-18 LAT
(1993-1990); 1 miejsce Gierygowski
Pawe³ ( SuGRo Sulechów ), 2 miejsce
Bochenek Wojciech ( ¯ary MTB Team ),
3 miejsce Kopeæ Piotr ( Gubin ), 4 miejsce Rogowski Marcin ( ¯ary MTB Team ),
5 miejsce Kwiczak Piotr ( Sogest Zielona Góra ). MÊ¯CZYNI (ELITA) 19-30
LAT (1989-1978); 1 miejsce Poro Dariusz ( Intersport ), 2 miejsce Wider Mar-

cin ( Zielona Góra ), 3 miejsce Malak
Pawe³ ( Sogest Zielona Góra ), 4 miejsce Sztych Damian ( ROCKWOOL Boles³awiec ), 5 miejsce Micha³owski Jaros³aw ( Ostrów ). MÊ¯CZYNI (MASTERS I) 31-40 LAT (1977-68); 1 miejsce Jagie³owicz Andrzej ( ROCKWOOL
Drzonków ), 2 miejsce Grzegorzewski
Krzysztof ( Poznañ ), 3 miejsce Majorczyk Gerard ( Kons-bet Fan Sport Zielona Góra ), 4 miejsce Kaczmarek Andrzej ( Sogest Krosno Odrz. ), 5 miejsce
Kurpisz Micha³ ( WINKHAUS Leszno ).
MÊ¯CZYNI (MASTERS II) 41-50 LAT
(1967-58); 1 miejsce Kurkiewicz Bogdan
( Zielona Góra ), 2 miejsce Gieregowski
Piotr ( SuGRo Sulechów ) 3 miejsce Pihulak Zdzis³aw ( MTB ¯ary ), 4 miejsce
Nawrocki Roman ( Wilkanowo ) 5 miejsce Sidorowicz Ireneusz ( LKR wiebodzin ). MÊ¯CZYNI (MASTERS III) 51
LAT I WIÊCEJ(OD 1957); 1 miejsce
Soko³owski Miros³aw ( Kons-bet Fan
Sport ), 2 miejsce £ukasiewicz W³adys³aw ( Sogest Nowogród Bobrz. ), 3 miejsce ¯ychowski Jerzy ( Zielona Góra ), 4
miejsce K³os Marian ( Zb¹szynek ), 5
miejsce Musio³ Miros³aw ( ROCKWOOL
Zielona Góra ). KOBIETY - OPEN; 1
miejsce Krzy¿anek Bogumi³a ( TARIS
Puszczykowo ) 2 miejsce Kuczyñska
Danuta ( SuGRo Sulechów ), 3 miejsce
Tatarczuk El¿bieta ( Kons-bet Zielona
Góra ), 4 miejsce Krawczyk-Sadurska
Kinga, 5 miejsce Jankowska Iwona ( Sulechów ). Ogó³em wziê³o udzia³ 108 zawodników z takich miejscowoci jak: Sulechów - Sugro, ¯ary - MTB, Zielona
Góra - Kons-bet fan sport, Gubin, Jelenia Góra, wiebodzin - Lubuski Klub
Rowerowy, Krosno Odrzañskie - Sogest,
Leszno - Winkhaus, Nowa Sól - Rockwool, Zielona Góra - Kacper Team, Puszczykowo - Taris, Gubin, Boles³awiec, Sulêcin, Leszno Zb¹szynek, Nowogród
Bobrzañski. Impreza by³a bardzo udana, jednoczenie pogoda równie¿ dopisa³a. Z roku na rok cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Nastêpne zawody ju¿ w maju - 18-05-2008.
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Karnawa³ Emerytów

Czas karnawa³u to czas zabaw i bali. We rodê 30 stycznia br. po raz trzeci w Centrum Us³ug Socjalnych na
Kruszynie, osoby z Domu Dziennego Pobytu Emerytów i Rencistów zorganizowa³y Bal Walentynkowy. Seniorzy w
przepiêknych przebraniach bawili siê przez wiele godzin w przystrojonej przez siebie sali. Bal odwiedzili gocie. W
ich gronie by³ Burmistrz Ignacy Odwa¿ny z ma³¿onk¹ Krystyn¹, dyrektor OPS El¿bieta Colle i kierowniczka Centrum Us³ug Socjalnych Katarzxyna Lisiecka. Humor dopisywa³ wszystkim uczestnikom zabawy. Szkoda, ¿e kolejny bal dopiero za rok.
Instruktorka w CUS

Teletubisie

Gocie balu Dyrektor OPS El¿bieta Colle
i Burmistrz Sulechowa Ignacy Odwa¿ny

Frykasy na stole przygotowali uczestnicy Balu Walentynkowego

Karnawa³owi przebierañcy

Kierowniczka CUS Katarzyna Lisiecka

Dama Kierowa i Dama Pikowa

