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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

Do negocjacji  
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak  
materiał,  
z którego  
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

tel. 957554865

 04.04.2022 otwarcie nowego 

salonu STIHL 
przy ul. Dudka 2 w Sulęcinie.

Szeroka oferta produktów 
STIHL, FISKARS 

i elektronarzędzi MILWAUKEE
Traktorki Stihl, Solo i Snapper

ZAPRASZAMY 

507 511 019

ul.Kościuszki 39, 69-200 Sulęcin
NIP: 599 251 53 35 

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

GABINET 
PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

- wrastające paznokcie - klamry
- usuwanie: brodawki, modzele, odciski
- pękające pięty, ultradźwięki

Pomagamy Ukrainie
W związku z wojną na Ukrainie nie pozostaliśmy obojętni. Na terenie 
całego kraju trwa zbiórka rzeczy niezbędnych do codziennego funk-
cjonowania zarówno dla Ukraińców narażonych na działania wojen-
ne na terenie Ukrainy, jak i dla uchodźców, przybywających masowo 
do naszego kraju.

WIOSENNA WERTYKULACJA 
oraz SEZONOWE KOSZENIE 

TRAWNIKÓW

501 693 387

W gminie Sulęcin również 
od 28 lutego działa punkt 
zbiórki darów zlokalizowa-
ny w budynku po Bibliotece 
Pedagogicznej przy I LO w 
Sulęcinie (ul. Emilii Plater 3). 
Punkt jest czynny codziennie 
w godzinach 10.00 – 18.00. 
W punkcie pracują wolon-
taryjnie pracownicy Urzędu 
Miejskiego, sulęcińscy harce-

rze oraz mieszkańcy. Koordy-
natorem placówki jest Iwona 
Walczak, z-ca burmistrza Su-
lęcina. – Jesteśmy wzruszeni 
ogromem dobra jakie płynie 
od naszych mieszkańców. 
Ciężko określić ile darów już 
zebraliśmy i przekazaliśmy na 
Ukrainę oraz uchodźcom prze-
bywającym w Sulęcinie, ale są 
to z pewnością dziesiątki ton. 

Przez cały czas wolontariusze 
przyjmują dary i segregują 
je. Każdy potrzebujący może 
się zgłosić w godzinach pracy 
punktu – mówi I. Walczak.

Zdarza się jednak, że wo-
lontariusze otwierają punkt 
w środku nocy, bo przyjechał 
właśnie samochód z osoba-
mi uciekającymi przed woj-
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Nie ma tej chwili na świecie 
innej osoby, której tak wiele 
ludzi życzyłoby śmierci. Mowa 
oczywiście o władcy Rosji 
Władimirze Władimirowiczu 
Putinie. W zasadzie bardziej 
niż władca pasuje określenie 
dyktator. Putin finansowany 
przez kraje zachodnie (zarabia 
ok. 600 mln euro dziennie(!) za 
gaz, ropę i metale szlachetne 
eksportowane z Rosji) przez 
blisko 22 lata panowania wrócił 
do korzeni sprzed pierestrojki i 
stworzył państwo totalitarne, 
w którym nie ma miejsca na 
opozycję, czy wolne media. Po 
opanowaniu sytuacji politycz-
nej wewnątrz kraju (zapewnił 
sobie m.in. dożywotnią prezy-
denturę) zamiast myśleć o roz-
woju gospodarki, podniesieniu 
stopy życiowej najuboższych 
itp., wziął się za zbrojne pod-

porządkowywanie sąsiadów i 
pomaganie innym satrapom. 
Zaczęło się od Gruzji w 2008 r., 
następnie wojska Putina wspar-
ły w 2011 syryjskiego dyktatora 
Baszara al-Asada (przyczyniając 
się do śmierci tysięcy cywilów 
w okrążonym Aleppo), by w 
2014 r. dokonać aneksji Kry-
mu. Żadne z tych agresywnych 
działań nie wywołało w liderach 
państw zachodnich refleksji, 
że jednak interesy z Rosją do 
niczego dobrego nie doprowa-
dzą. Nakładane sankcje nie za 
bardzo Putina zabolały, więc 
ten uznał, że nadal może sobie 
robić co zechce. O ile Polska 
jest względnie niezależna od 
rosyjskich surowców (to m.in. 
zasługa gazoportu w Świnouj-
ściu), to takie kraje jak Niemcy, 
Holandia, Austria czy Włochy 
nie wytrzymałyby tygodnia po 
zamknięciu kurków gazowych 
ze wschodu. Zamiast wcześniej 
myśleć o dywersyfikacji dostaw, 
Niemcy skupili się na budowie 
Nord Stream 1 i Nord Stream 2 
i w najlepsze handlowali z Ro-
sjanami. Możliwe nawet, że za-
kładali napaść Rosji na Ukrainę, 
ale z pewnością ani Niemcy, ani 
Rosja, ani żaden inny kraj nie 
spodziewał się, że Ukraina bę-
dzie się tak długo i skutecznie 
bronić. Blitzkrieg Putina załamał 

się na dobrze zorganizowanej 
obronie Ukraińców wspoma-
ganych bronią i amunicją z 
zachodu. Okazało się, że nie 
taki Diabeł straszny. Kolumny 
pancerne Putina kurczą się w 
błyskawicznym tempie, a agre-
sor nie liczy się kompletnie ze 
stratami w żołnierzach. Zawio-
dła taktyka i linie zaopatrzenia. 
W państwie totalitarnym, jakie 
stworzył Putin na wzór ZSRR 
wszystko zgadzało się na papie-
rze, ale w praktyce wyszła lipa. Z 
bezsilności putinowskie wojsko 
skupiło się na bombardowaniu 
obiektów cywilnych: osiedli, 
szkół, szpitali, by złamać opór 
Ukraińców. Jeżeli Rosja musi się 
tak męczyć ze słabą i małą Ukra-
iną, to śmiem twierdzić, że całe 
NATO rozbiłoby szeregi Putina 
bez żadnego problemu. 

Szczerze mówiąc to jednak 
trochę się dziwię, jak łatwo Ro-
sjanie dają sobie wciskać kit Pu-
tina w globalnym świecie, gdzie 
dostęp do informacji jest jesz-
cze w Rosji dostępny. To najwy-
raźniej naród, który nie potrafi 
i nie chce żyć w demokracji. 
Na pewno jednak nikt już poza 
Rosją i Białorusią w kłamstwa 
Putina nie wieży. Nawet Chiny 
zaczynają się odcinać od Wła-
dimira (co nie dziwi biorąc pod 
uwagę, że to świat zachodni jest 

minął miesiąc

Kolos na glinianych nogach
największym odbiorcom chiń-
skich towarów, a nie Rosja).

Po rozpoczęciu wojny 24 lu-
tego nasz kraj stanął w obliczu 
największej grupy uchodźców 
od drugiej wojny światowej. 
Na dzień wydania Przekroju 
(10 marca) było to już ponad 
1,5 mln ludzi i liczba ta z pew-
nością będzie rosnąć. Polacy 
otworzyli swoje serca i domy, 
i całe szczęście, bo od po-
czątku rosyjskiej inwazji nasz 
kraj poza punktami noclegu 
zbiorowego nie zorganizował 
żadnych miejsc lokowania 
uchodźców na dłużej niż jed-
ną noc. Pomoc państwa jest 
chaotyczna i spóźniona. Su-
lęcin przyjął już setki uchodź-
ców, ale żaden z nich nie trafił 
do miejsca zorganizowanego 
przez Wojewodę, bo takiego 
tu nie ma. Sporo osób przyjęła 
parafia sulęcińska (chwała księ-
żom za to), a większość trafiła 
po prostu pod dachy dobrych 
ludzi. Na infoliniach zdoby-
ta wiedza jest szczątkowa, a 
ustawa o pomocy uchodźcom 
dopiero jest procedowana. 
Gdyby nie empatia zwykłych 
ludzi i różnych organizacji po-
zarządowych oraz pomoc lo-
kalnych samorządów Ukraińcy 
nie mając żadnych środków 
finansowych nie mieliby nawet 

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy 
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DORADCA KLIENTA

co jeść (hrywien prawie już nikt 
nie skupuje). 

Pomimo błędów w organi-
zacji jest też wiele dobrych 
decyzji naszego rządu w nie-
sieniu pomocy Ukrainie. NBP 
udzielił pożyczki w wysokości 
4 mld zł naszemu sąsiadowi. 
Polska dostarcza Ukraińcom 
wyrzutnie rakiet Piorun (wg 
doniesień okazały się bardzo 
skuteczne i armia Ukrainy jest 
nimi zachwycona) oraz amu-
nicję. Codziennie z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych 
na Ukrainę trafia ok 100 tirów z 
lekami, żywnością i innymi ma-
teriałami pierwszej potrzeby. 
Informacje rządu jeszcze przed 
wojną, że jeseśmy gotowi na 
przyjęcie nawet 2 mln uchodź-
ców były jednak na wyrost.

Najważniejsze teraz, by kon-
flikt jak najszybciej się zakoń-
czył, bo każdy dzień to ogrom 
ofiar i zniszczeń. Mam nadzie-
ję, że sankcje wykończą ruską 
gospodarkę, Ukraińcy zmiaż-
dżą resztę rosyjskich wojsk, 
a bandyta Putin stanie przed 
międzynarodowym trybuna-
łem za ludobójstwo jakiego 
dopuścili się jego ludzie. Do-
bro musi zwyciężyć!

SOLIDARNI
Z

UKRAINĄ
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Obywatele Ukrainy, którzy 
ciekli przed skutkami konflik-
tu zbrojnego (po 24.02.2022 
r.) i potrzebują zakwaterowa-
nia mogą zgłosić się do Urzędu 
Miejskiego w Sulęcinie pok. 41 
lub 43 (I piętro) ul. Lipowa 18, 
tel. 95 777 0909, 694 455 609 w 
celu zgłoszenia ich do Punktu 
Koordynacyjno – Informacyjne-
go Relokacji Uchodźców w Lu-
buskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. i skierowania 
do wybranego obiektu przezna-

Podstawowe informacje dla uchodźców 
czonego do zakwaterowania 
uchodźców.

Informacji dla uchodźców z 
Ukrainy można uzyskać także 
pod numerami telefonów:
(+48) 95 785 18 59 (infolinia Lu-
buskiego Urzędu Wojewódzkie-
go)
(+48) 47 721 75 75 (infolinia 
ogólnopolska)

W przypadku braku podsta-
wowych środków do życia (żyw-
ność, odzież, obuwie, art. higie-
ny osobistej, art. dla niemowląt i 

dzieci itp.) można zgłaszać się do 
Punktu zbiórki pomocy humani-
tarnej dla mieszkańców Ukrainy.

Punkt znajduje się w budynku 
po byłej Bibliotece Pedagogicz-
nej przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Sulęcinie. Czynny jest w 
godzinach 10.00 – 18.00.

Dzieci i młodzież z Ukrainy w 
wieku obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki (7-18 lat) jest 
przyjmowana do publicznych 
szkół oraz obejmowana opieką 
i nauczaniem na warunkach do-

tyczących obywateli polskich. 
Przyjmowanie do szkół odbywa 
się w ciągu całego roku szkolne-
go.

W celu zapisania dziecka do 
szkoły należy złożyć wniosek 
do dyrektora szkoły. Publiczna 
szkoła podstawowa, w rejonie 
której mieszka dziecko przyby-
łe z zagranicy przyjmuje dzieci 
z urzędu, inne publiczne szkoły 
podstawowe i szkoły ponadpod-
stawowe, w miarę posiadania 
wolnych miejsc.

Szkoły podstawowe z terenu 
gminy Sulęcin:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Sulęcinie ul. Park Bankowy 7 tel. 
95 755 54 44

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Sulęcinie Os. Kopernika 7, tel.  95 
755 23 09

• Szkoła Podstawowa w Wę-
drzynie, tel. 95 755 91 20

• Szkoła Podstawowa w Trze-
mesznie Lubuskim, tel. 95 755 
12 28

Szkoły średnie z terenu gminy:
• Zespół Szkół Licealnych i Za-

wodowych w Sulęcinie ul. Witosa 
49, tel. 95 755 24 75

• I Liceum Ogólnokształcące w 
Sulęcinie, ul. Emilii Plater 1, tel. 
95-755-21-68.

Podłogi    Okna   

Drzwi     Rolety   

Bramy      Dach

Farby wewnętrzne

Farby w spray-u

Farby zewnętrzne

Narzędzia malarskie

Ochrona drewna 

i metalu

Struktury 

dekoracyjne 

Wełna   Żaluzje

Beton komórkowy

Płytki   Ocieplenia

Porady Eksperckie

69-200 Sulęcin UL Kościuszki 32
Godz otwarcia pn-pt 8:00-17:00, sob 8:00- 13:00 

tel.  531 720 881     e-mail: woroniec@wp.pl

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ: POMIAR DOWÓZ I MONTAŻ U KLIENTA
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W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)
Klasa kotła: 5 / ecodeign  - na dotację!

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell
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W remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Grochowie 4 
marca odbyło się zebranie 
sprawozdawcze z działalno-
ści jednostki za 2021 rok. W 
trakcie zebrania druhowie 
przyjęli sprawozdanie z dzia-
łalności jednostki, sprawoz-
danie finansowe i komisji 

Sprawozdawcze w OSP Grochowo
rewizyjnej. Obecny zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grochowie jednogłośnie 
otrzymał absolutorium za 
okres sprawozdawczy. Dru-
howie zapoznali się również z 
projektem i planem działalno-
ści oraz finansowym na 2022 
rok, które przedstawił prezes 

OSP dh Jan Małecki. W zebra-
niu uczestniczyła zastępca 
burmistrza Sulęcina Iwona 
Walczak oraz inspektor ds. 
przeciwpożarowych Urzędu 
Miejskiego Grzegorz Gap.

Maciek Barden

Uczniowie klas I-III SP ZET 
oraz uczestnicy zajęć z Od-
działu Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego hucznie świętowali 
kończący się już czas karna-
wału. Wzięli udział w zorgani-
zowanym specjalnie dla nich 

Bal karnawałowy w klasach I-III 
balu przebierańców. Sprawił 
on mnóstwo radości zarówno 
dzieciom, jak i pracownikom 
Ośrodka! Po trudnym czasie 
pandemicznych obostrzeń 
była to doskonała okazja do in-
tegracji uczniów z tych zespo-

łów klasowych: wspólne tańce, 
zabawy, konkursy oraz poczę-
stunek przyjęte zostały z za-
ciekawieniem i entuzjazmem 
dzieci. 

Na naszym balu spotkać 
można było m.in. piratów, bo-
haterów z kreskówek, rycerzy, 
księżniczki, tygrysa… Zde-
cydowanie dużo działo się w 
takim towarzystwie! Jak wia-
domo, każda bajkowa postać 
ma swoje supermoce i zainte-
resowania, dlatego też każdy z 
uczestników balu miał okazję 
spędzić czas zgodnie z tym, 
co lubi i czego potrzebuje. Był 
czas głośnej zabawy, tańców i 
konkursów. Był czas spędzony 
wspólnie przy stole zastawio-
nym ulubionymi przekąskami 
uczniów. Był czas rozmów i 
zabaw z ulubionymi kolega-
mi. Był także czas i miejsce na 
wyciszenie, jeśli któryś z super-
bohaterów potrzebował zre-
generować swoje siły w ciszy i 
spokoju. Każdy znalazł coś dla 
siebie! Po kilku spędzonych 
wspólnie godzinach  rozeszli-
śmy się zadowoleni, zmęczeni i 
pełni nadziei na kolejną wspól-
ną imprezę w najbliższym cza-
sie 

Urszula Kołodziej 

ną. Do punktu trafiają rzeczy 
od mieszkańców gminy, ale 
przyjechał również cały bus z 
partnerskiego miasta Camen 
w Niemczech. 

- Na tą chwilę najpotrzeb-
niejsze rzeczy to klapki pod 
prysznic, ręczniki, kołdry, koce, 
poduszki, pasta do zębów, 
szczoteczki, żel pod prysznic. 
Praktycznie wszystko co jest 
niezbędne do zamieszkania w 
nowym miejscu. Zdecydowana 
większość trafiających do nas 
osób ma ze sobą jedynie nie-
duże torby z zimowymi ubra-
niami. Jest to ich cały dobytek, 
który zdążyli zabrać uciekając 
przed wojną – podkreśla bur-
mistrz Walczak.

- Serce się kraje jak widzę te 
biedne kobiety z dziećmi. Mu-
simy im pomóc, to po prostu 
nasz obowiązek – mówi spo-
tkana w byłej bibliotece pani 
Genowefa z Zarzynia, która 
po raz kolejny przywiozła do 
punktu dary dla uchodźców. 

Pomagamy Ukrainie
Cd. ze str. 1

Do punktu można przyno-
sić:

Odzież i okrycie: koce 
zwykłe i termiczne, śpiwo-
ry, materace, ubrania (nowe 
lub używane, ale w dobrym 
stanie i wyprane), płaszcze 
przeciwdeszczowe, bielizna 
(tylko nowa). Mile widziana 

jest odzież wiosenna i buty od 
rozmiaru 30.

Środki higieny i czysto-
ści: płyny do kąpieli/ mydła, 
dezodoranty, pasty do zębów 
i szczoteczki, szczotki i grze-
bienie, podpaski, pieluchy, 
papier toaletowy i ręczniki 
papierowe, worki na śmieci, 
maski jednorazowe i filtrują-
ce, ręczniki, proszki do prania 
i płyny do płukania

Żywność: woda butelko-
wana, żywność do szybkiego 
przygotowania, batony, kon-
serwy, narzędzia kuchenne 
jednorazowego lub wielo-
krotnego użytku, kawy, her-
baty, cukier, ryż, makaron, 
kasza.

Wszelaka żywność musi 
mieć długi termin ważności

Inne: zapałki, baterie, latar-
ki, świece, zestawy pierwszej 
pomocy, podstawowe środki 
medyczne (leki przeciwbó-
lowe, leki na kaszel i przezię-
bienie), zabawki dla dzieci, 

wózki, wyprawki dla małych 
dzieci/noworodków.

Wolontariusze proszą, żeby 
żywność nie była przetermi-
nowana. Reczy dobrze jest 
posegregować w domu a 
ubrania podpisać – dla jakiej 
płci i w jakim wieku.

Adam Piotrowski
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

Rząd, telewizja, gazety oraz 
internet wszem i wobec ogła-
szają, że emeryci dostaną 13 
emeryturę - ja pewnie dosta-
nę także, bo jestem emery-
tem.  Jest jednak pewne „ale” 
– 13 emerytura będzie z pienię-
dzy ... emerytów. 

Po kolei – co to jest walo-
ryzacja? Wikipedia podaje: 
podparte ustawą podwyższenie 
nominalnej wartości pieniądza 
wobec kursu złota; przywrócenie 
dochodom ich realnej warto-
ści utraconej z powodu inflacji. 
Odnosi się to głównie do świad-
czeń socjalnych takich jak płace, 
renty czy emerytury. Ogólnie 
rzecz biorąc rewaloryzacja jest 
to nadanie pierwotnej warto-
ści, odnowienie, przywrócenie 
świetności.

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

mnożeniu kwoty świadczenia 
(emerytury) i podstawy jego 
wymiaru przez wskaźnik walo-
ryzacji. 

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

1. średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych dla gospodarstw do-
mowych emerytów i rencistów 
z roku poprzedniego, albo 
średnioroczny wskaźnik cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, jeżeli jest on wyższy 
od wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla go-
spodarstw domowych emery-
tów i rencistów 

2. zwiększony o co najmniej 
20 % realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim roku kalendarzo-
wym.

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

zacja jest więc po to, by wsku-
tek procesów inflacyjnych eme-
ryt otrzymywał świadczenie na 
podobnym poziomie i nie stał 
się w końcu żebrakiem lub ban-
krutem.

Ile podwyżki powinni otrzy-
mać polscy emeryci w ramach 
rewaloryzacji?

Wg wskaźników i wyliczeń 
emeryci powinni dostać w 2019 
r rewaloryzację na poziomie 
3,26 (tj. 103,26 %). A rząd za-
fundował im rewaloryzację na 
podstawie wskaźnika 2,86 (tj. 
102.86 %). Zaoszczędzono więc 
na emerytach dając im mniej-
szą rewaloryzację. Z zaoszczę-
dzonych pieniędzy teraz rząd 
wypłaci emerytom świadczenie 
nazywane 13 emeryturą. Czyli 
najpierw rząd zabrał emerytom 
część pieniędzy, żeby za chwi-
lę to oddać, ale z odpowiednią 
dozą propagandy, że robi eme-
rytom dobrze. 

Niestety rząd zapłaci 13-tkę 
z ich własnych – emerytów – 
pieniędzy, bo obniżenie rewa-
loryzacji o 0,4 pkt spowoduje, 
że przez kolejnych 12 miesięcy 
(od 1. marca 2019 do 1. marca 
2020) emerytury będą co mie-
siąc niższe o ten właśnie wskaź-
nik – a wypłata 13-ki jednora-
zowa.  Emeryt dostanie więc 
swoje należne pieniądze nieco 
wcześniej tj. w maju 2019r, a 

nie rozłożone w comiesięcznej 
emeryturze do marca przyszłe-
go roku.

Jest jeszcze jeden aspekt 
– przyszłościowy. Obniżenie 
rewaloryzacji powoduje, że 
emeryci w tym roku może nie 
stracą (nieliczni nawet nieco 
zyskają), bo niższą rewalory-
zację zrekompensuje im 13 
emerytura, ale za to wszyscy 
stracą w latach następnych 
i już tak będzie do końca ich 
emeryckich dni, bo w każdym 
następnym roku emeryci 
dostaną mniej emerytury 
właśnie o ten zaniżony w br. 
wskaźnik rewaloryzacji. Prościej 
- obniżenie rewaloryzacji w 
tym roku powoduje automa-
tyczne obniżenie emerytur 
we wszystkich latach następ-
nych. Tej straty pewnie nie zre-
kompensuje w przyszłości już 
żaden następny rząd. Najwię-
cej zyskają ci emeryci, którzy 
umrą zaraz po otrzymaniu tej 
13 emerytury. Ci którzy dożyją 
marca następnego roku wyjdą 
na zero. Wszyscy, którzy pożyją 
dłużej – stracą. Dla emerytów, 
którym zostało 2, 3 lub 5 lat 
życia może nie będą to kwo-
ty duże, ale ci młodsi emeryci 
przez wiele kolejnych lat pobie-
rania swoich emerytur stracą w 
konsekwencji dużo więcej niż 
rozreklamowana 13 emerytura. 
Nawet gdyby 13-tka była wy-
płacana w latach następnych, 
to i tak ich emerytury realnie 
obniżą się o zaniżony w 2019 r. 
wskaźnik rewaloryzacji. 

W ustawie o przyznaniu 13 

emerytury PiS zapisał, że bę-
dzie to niestety jednorazowe 
świadczenie – więc emeryci w 
kolejnych latach nie mają co li-
czyć na 13 emeryturę. 

Podsumowując – wypłata 13 
emerytury nie jest więc żadnym 
dodatkowym świadczeniem, a 
jedynie wyrównaniem zaniżo-
nej  rewaloryzacji. Zapowiada-
na 13 emerytura w wysokości 
1.100 zł dla wszystkich podlega 
obciążeniom fiskalnym, więc 
do wypłaty „na rękę” będzie tyl-
ko 888 zł.

Zyska jedynie rząd PiS (pro-
pagandowo) obwieszczając 
wszystkim jak to dobrze (?) robi 
emerytom uszczęśliwiając ich 
13 emeryturą. W moje ocenie 
jest to bardzo nieprzyzwoity 
chwyt marketingowy przed 
nadchodzącymi wyborami – to 
robienie wody z mózgu milio-
nom Polaków (nie tylko eme-
rytom). To jedynie zagrywka 
przed wyborami i dodatkowo 
w najbardziej bezczelnym wy-
daniu – psująca zarówno poli-
tykę społeczną, jak i politykę w 
ogóle. 

Ja sam osobiście wolałbym 
otrzymać należną mi rewalory-
zację wg wskaźnika 3,26 i bez 
tej napuszonej indoktrynacji. 
A w następnych latach i tak na 
tym stracę, więc nie mam się 
czym cieszyć. 

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
 Radość dziś napełnia kraj.
 W Polsce wielkiej, odrodzonej
 Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

Dnia 29 kwietnia w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie odbył 
się uroczysty apel z okazji 228 
rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. To uroczystość 
wpisana w coroczny kalen-
darz naszej szkoły.

Ważność święta była okazją 
do przygotowania progra-
mu artystycznego, w którym 
wzięli udział uczniowie kla-
sy VI b i VII a. Podczas apelu 
przypomniano tło historycz-
ne wydarzeń z 3 maja 1791r., 
recytowano piękne wiersze, 
śpiewano pieśni patriotyczne.

Występ miał za zadanie przy-
bliżyć to doniosłe wydarzenie 
historyczne, a także uświa-

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

domić wszystkim, jak istotną 
rolę pełni ten dokument w 
czasach współczesnych. Po-
wagę sytuacji podkreślały 
galowe stroje uczniów, barwy 
narodowe i ważne dla Polski 
hasła.

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

apelu, podkreśliła rangę tego 
ważnego wydarzenia i skło-
niła wszystkich do refleksji 
nad słowami: OJCZYZNA,PA-
TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie 
spotkania to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu dla całej 
społeczności szkolnej.

B.K.

Naród się zjednoczył, rząd kombinuje
O wojnie na Ukrainie nie 

wspominam. Wiadomo z 
przekazów w różnej formie 
jak to oceniać. Naród w nie-
sieniu pomocy się zjedno-
czył, podobnie jak samorzą-
dowcy i wolontariusze. Rząd 
oczywiście w miarę możli-
wości, a może i na wyrost, 
zapewnia również pomoc 
przez specustawy. I tu jest 
pies pogrzebany, bowiem 
bezczelnie kombinuje. Pró-
ba „przemycenia” ustaw o 
braku odpowiedzialności 
urzędniczej za błędy została 
jak na razie udaremniona. 
Bublem jest brak niesienia 
pomocy dla ukraińskich 
uchodźców przybyłych do 
nas przez Słowację. Kolej-
nym jest kwestia wypisywa-
nia recept na leki dla nich. 

Na sali sejmowej na palcach 
jednej ręki można było poli-
czyć posłów z partii rządzącej 
podczas wnoszenia zarzutów 
przez opozycję. 

Prezes NBP mówiąc o pod-
niesieniu stóp procentowych 
rzekł m.in., że przybysze ze 
Wschodu zasilą gospodarkę. 
Przybyły matki z dziećmi, a nie 
mężczyźni. Dzieci potrzebują 
opieki i wielu innych rzeczy. 
Która matka pójdzie do pra-
cy? Wypowiedź nie trafiona. 
Jaki prezes - taka wypowiedź.

Szwankuje przekaz pomię-
dzy ministerstwami. Przykła-
dem jest kwestia przekaza-
nia poprzez NATO naszych 
poradzieckich samolotów. 
Nie przekażemy. Przekażemy. 
Sprzeczne przekazy z mini-
sterstw i od najważniejszych 

decydentów. Amerykanie nie 
za bardzo są gotowi ewentu-
alnie szybko uzupełnić, nawet 
za kasę, nasze lotnictwo swo-
imi F-16. Ciekawe jak się to ro-
zegra? Zanim się Rosja udławi 
Ukrainą, to Polska musi być 
militarnie silna. Pozbycie się 
dwóch eskadr myśliwców 
jest bezsensowne. Szkolenie 
pilotów i personelu technicz-
nego też zajmie więcej niż 
trochę czasu. Pilot nie latający 
traci nie tylko kasę ale i lotni-
cze nawyki. Powstała typowa 
kwadratura koła. A propos 
naszej armii. Rzecznik rządu 
rzekł, że jesteśmy przygoto-
wani. Hm, jak na razie obsta-
wiamy posterunkami granicę 
wschodnią, a ściągniecie alar-
mowo żołnierzy do sprzętu w 
garnizonach zawsze jest pro-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

blemem.
Wydawało się, że przeciw-

nicy UE wobec zagrożeń za-
milkli. Zero wymyślił, że zgłosi 
do znienawidzonej przez nie-
go Brukseli wniosek o ściganie 
Rosjan za zbrodnie wojenne. 
Pomysł zasadny, ale wykona-
nie… no właśnie agenci służb 
mają ściągnąć dane przy-
byszów,  aby ich przesłuchać 
w charakterze świadków. Lu-
dzie nie ochłonęli jeszcze od 
ucieczki ze strefy wojny a już 
nasze smutasy ze służb szyku-
ją im przesłuchania w swoich 
biurach. Rozmowa po ukraiń-
sku, rosyjsku czy w jidysz bę-
dzie prowadzona? 

Jak czują się Ci decydenci, 
którzy jawnie bratali się z pro-
putinowskimi zwolennikami 
w Europie, goszcząc ich u nas 

i bywając u nich? Na razie na-
brali wody w usta. W kwietniu 
wybory na Węgrzech, zapew-
ne dojdzie do zmian, które i 
u nas są niezbędne. Z oficjal-
nych przekazów wyparowała 
przyjaźń ze skrajną prawicą 
w Europie, znikła antyunij-
na propaganda. Ciekawe jak 
długo utrzyma się ambicja 
władzy PiS za wszelką cenę, 
zwana putynizmem?

Oglądałem na satelicie wy-
stąpienie przywódcy Białoru-
si. Przypomniał Polsce zajęcie 
Zaolzia i straszył nami swoich 
rodaków, że mamy takie za-
kusy teraz wobec Wschodu. 
Potem padły groźby wobec 
nas. Jak na razie ze strony na-
szego MSZ nic nie usłyszałem. 
Może nie warto tym się zaj-
mować, wszak robił to dla po-
klasku dla swoich. Ale warto 
wiedzieć, że hakerzy włamali 
się do przekazów rosyjskich 
telewizji i pokazali wojnę na 
Ukrainie, która wg Putina jest 
tylko konfliktem z rządowymi 
neonazistami, banderowcami 
i narkomanami. Wojna hybry-
dowa trwa i może prawda 
dotrze do świadomości rosyj-
skich Słowian. 

Była chwilowa obniżka cen 
na paliwo. Wojna na Ukrainie 
przekreśliła wszystko. Ben-
zyna jest powyżej 7 zł. Ktoś 
zwyczajnie nabija nas w bu-
telkę. Wiele rzeczy zwyczajnie 
diabli wzięli. Z telewizyjnych 
pasków znikły informacje o 
zakażeniach i zgonach cowi-
dowych. Raptem pandemii 
już nie ma? Odsunięto w cień 
sprawy związane z Pegazu-
sem i wiele innych świństw 
związanych z przaśnym kom-
binowaniem władzy. Ale co 
się odwlecze to nie uciecze. 

Świat wokół jest smutny, 
aura typowa dla marca, ale 
idzie ku wiośnie i obyśmy ją 
mieli ciepłą i bez wojny fizycz-
nej, bo wojny polityczne były 
i będą.
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- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

Seven Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno

ELEKTRYCZNE 
instalacje 

RYBY MAJĄ GŁOS

Zarząd Koła PZW nr 1 
w Sulęcinie informuje, że 
sprzedaż znaków i zezwo-
leń na połów ryb w 2022 
roku, w Kole nr 1 odbywać 
będzie się od 4 stycznia 
2022 r. w sklepie „DUET” na 
ul. Witosa 2a w Sulęcinie w 
dniach:

Sprzedaż znaków w PZW nr 1
- poniedziałek - w 
godz. 10.00 - 12.00   i   
16.00 - 18.00
- środa - w godz. 10.00 
- 12.00  i  16.00 - 18.00
- piątek -w godz. 10.00 
- 12.00  i  16.00 - 18.00

Zarząd Koła informuje brać wędkar-
ską o sprzedaży  znaków i zezwoleń 
na amatorski połów ryb w 2022r., w 
nowo otwartym Sklepie Wędkarskim 
Lin znajdującym się przy ulicy Żerom-
skiego 40 w Sulęcinie w dniach:
Poniedziałek – Piątek  10:00 do 18:00
Sobota – 10:00 do 14:00

Sprzedaż znaków w PZW nr 2 LIN

Poszukiwane są mieszkania oraz domy, w któ-
rych mogłyby zamieszkać rodziny Ukraińców 
pracujących w sulęcińskich firmach. 

Firmy z Sulęcina gwarantują  opłacanie najmu wła-
ścicielom oraz opłat eksploatacyjnych dla Wspólno-
ty lub Spółdzielni Mieszkaniowej. Właściciele firm 
osobiście podpiszą umowy i będą regulować zobo-
wiązania za lokale. Można podpisywać także umo-

Biuro Nieruchomości LOKUM  poszukuje mieszkań 
i domów dla uchodźców wojennych z UKRAINY

wy bezpośrednio z Ukraińcami – gotowi są płacić 
za wynajem, ale mniej zamożni byliby wdzięczni za 
darmowe udostępnienie kwater – przynajmniej do 
czasu znalezienia pracy. 
Każde mieszkanie, każdy dom, w którym mogliby 
zamieszkać uchodźcy wojenni z Ukrainy – jest cen-
ny. Firmy deklarują swój udział w drobnych remon-
tach, odmalowaniu ścian, naprawach, umeblowa-
niu, wyposażeniu itd. 

Proszę o zgłaszanie wszelkich ofert. 

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl
www.nieruchomosci.sulecin.biz.pl
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com
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OCHRONA

Ochronimy Twoje mienie

Kontakt: 664 970 118 - 95 755 35 80

całodobowy monitoring
domu, garażu, magazynów, obiektów przemysłowych,
szybki czas reakcji Grupy Interwencyjnej,
zniżka 10% dla nowych Klientów,
zniżka 20% przy abonamentach osiedlowych.•

•
•

•

e-mail: sulecin@soter.com.pl

Sulęcin, Torzym, Rzepin, Słubice, Kostrzyn n/Odrą, Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz 

CZG-12 wyróżnione
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Koniec i początek roku to czas wielu podsumowań, ale też            
podziękowań. W lutym Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał 
wyróżnienie statuetką ZIELONA RĘKA za wsparcie akcji ekologicz-
nych i programów edukacyjnych Fundacji Ekologicznej Arka.
Celowy Związek Gmin CZG-12 od 
wielu lat współpracuje z Fundacją                     
Ekologiczną ARKA pod kątem edukacji                                                                             
ekologicznej, zwłaszcza w temacie                 
selektywnej zbiórki odpadów. Po raz 
pierwszy z Fundacją CZG-12 podjęło 
współpracę w roku 2015 podczas podsu-
mowania akcji “Zielona Szkoła, Zielone 
Przedszkole”. Kolejne lata pozwoliły za-
cieśnić współpracę i włączyć się czynnie 
w działania inicjowane przez Fundację. 
Co roku CZG-12 zaprasza placówki do 
aktywnych działań na rzecz środowiska, 
m.in. SiejeMY Słońce, Śmieciobranie, 
Łap Wodę.
Celowy Związek Gmin CZG-
12 dziękuje przede wszystkim 
placówkom, małym i dużym 
ekologom, bez których podej-
mowanie wielu działań nie 
byłoby możliwe i zaprasza                 
już dziś do aktywnego                                        
włączenia się w akcje! 
Więcej informacji na stronie 
www.zielonareka.pl 

Fot. Statuetkę, według grafiki 
Małgorzaty Rozenau, wykonała 
pracownia ceramiki Zielony Słoń.

Nowy członek CZG-12
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Z początkiem roku 2022 do Celowego Związku Gmin CZG-12                    
dołączyła gmina Świebodzin licząca blisko 30 tyś. mieszkańców. 
Wpisanie gminy do Związku poparte było wielomiesięcznymi rozmo-
wami między samorządem, Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12.
Dzięki przystąpieniu gminy Świebodzin                            
do Związku, powiększeniu obszaru          
obsługiwanego przez Celowy Związek                                                                        
Gmin CZG-12, podnosi się ranga                     
Związku i Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych (Długoszyn 80)                                                                                         
w regionie centralnym województwa 
lubuskiego: Trzeba podkreślić, że zwięk-
szając ilość przyjmowanych odpadów 
poprzez przystąpienie gminy Świebodzin                           
do Związku, Zarząd CZG-12 nie podniósł                                                                                    
cen za przyjęcie odpadów do ZUOK. Jest 
to ważna informacja                    
dla mieszkańców.
Mimo kosztownych in-
westycji realizowanych 
w roku 2021,  Zarząd 
w porozumieniu ze 
Zgromadzeniem stara                     
się wypracować jak 
najbardziej korzystne 
rozwiązania, bez ob-
ciążania samorządów 
i mieszkańców - za-
znacza Przewodniczą-
cy Zarządu CZG-12                  
Robert Paluch.

Rok 2022 to także rok dalszych inwe-
stycji w Zakładzie Unieszkodliwiania                                                                              
Odpadów Komunalnych w Długoszynie.                                                                                            
W ramach wsparcia z Rządowego Fun-
duszu „Polski Ład” Celowy Związek 
Gmin CZG-12 ogłosił już przetarg na 
zakup kompaktora i sita przesiewowego.                                                          
W planach Zarządu CZG-12 jest rów-
nież pozyskanie środków na dalszą mo-
dernizację ZUOK i budynku socjalno-                                   
-administracyjnego. Trzeba podkreślić, 
że wsparcie finansowe w gospodarce 

odpadami jest szcze-
gólnie ważne, gdyż 
działalność ta wymaga 
zaangażowania wielu                                               
środków. W perspek-
tywie rozwoju i wzro-
stu ilości odpadów 
komunalnych produ-
kowanych przez miesz-
kańców niezwykle                                            
ważna jest również 
współpraca z samo-
rządami i instytucjami 
związanymi z ochroną 
środowiska. 
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Sebastian Herzog

Madagaskar za trzecim podejściem czyli jak nie stracić wiary w marzenia
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Amator działkowych altan 

Na przełomie stycznia i lutego wła-
ścicieli ogródków działkowych czeka-
ła na nich niemiła niespodzianka. Ktoś 
włamał się do ich altan, zagrabiając 
przy tym wartościowe sprzęty. Do 
działania ruszyli sulęcińscy kryminal-
ni. Bardzo dobre rozpoznanie w śro-
dowisku przestępczym dało rezultat 
w postaci wytypowania sprawcy kra-
dzieży z włamaniem. Okazał się nim 
31-letni mieszkaniec Sulęcina. Młody 
mężczyzna licząc na bezkarność i ła-
twy zarobek przywłaszczył markowe 
elektronarzędzia o wartości 1200 zło-
tych. Policjanci zatrzymali złodzieja 
i odzyskali utracone mienie. W toku 
czynności procesowych, funkcjonariu-

Okres zimowy to czas gdy na teren ogrodów działkowych za-
gląda mniejsza ilość osób, co sprzyja działalności przestępczej. 
31-latek, licząc na bezkarność włamał się do 6 altan. Dwie z 
nich okradł z wartościowych przedmiotów, w tym elektronarzę-
dzi o wartość 1200 złotych. Z błędu bezkarności, szybko wypro-
wadzili go sulęcińscy kryminalni. Mężczyzna został zatrzymany, 
a mienie odzyskane. Policjanci ustalają właścicieli przedmio-
tów. Jeśli podejrzewasz, że mogą one należeć do Ciebie, zgłoś 
się do sulęcińskiej jednostki.

sze uzyskali wiedzę, co do kolejnych 
„włamów” 31-latka. Jego łupem padły 
między innymi wiertarka, rower gór-
ski, aparat fotograficzny oraz kątówka. 
Oczywiście, również te przedmioty 
zostały odzyskane. W tym miejscu, 
prosimy wszystkie osoby, które podej-
rzewają, że padły ofiarą przestępstwa 
i utraciły wyżej wymienione mienie, 
o kontakt z sulęcińską Policją, w celu 
identyfikacji i odbioru przedmiotów. 
Telefon kontaktowy do oficera dyżur-
nego 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

Wracając do „amatora” działkowych 
altan, usłyszał on zarzut kradzieży z 
włamaniem. To jednak nie koniec, w 
najbliższym czasie lista jego zarzu-

tów wydłuży się 
o kolejne kradzie-
że. Podejrzanemu 
grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wol-
ności.

starszy sierżant 
Klaudia Biernacka

Komenda Powia-
towa Policji 
w Sulęcinie

Uroczystość pożegnania ze sztan-
darem odbyła się w sali konferencyj-
nej Domu Joannitów w Sulęcinie. W 
pożegnaniu wziął udział komendant 
wojewódzki policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim inspektor Jarosław Paster-
ski, który przyjął od ustępującego 
komendanta meldunek o zdaniu obo-
wiązków służbowych. 

Inspektor Jarosław Pasterski podzię-
kował ustępującemu komendantowi 
za jego zaangażowanie na rzecz bez-
pieczeństwa obywateli, w tym   jego 
oddanej służby przez ostatnie 3 lata 
na terenie powiatu sulęcińskiego. Szef 
lubuskich policjantów zaznaczył jaką 
niepowetowaną stratą dla polskiej Po-
licji jest odejście tak doświadczonego 
oficera. Inspektor Mirosław Kędziora 
w swoim przemówieniu podkreślał, 

Zmiana na stanowisku komendanta
24 lutego po blisko 29-latach oddanej służby na rzecz bezpie-
czeństwa obywateli, na emeryturę odszedł inspektor Mirosław 
Kędziora, który ostatnie 3 lata piastował stanowisko Komen-
danta Powiatowego Policji w Sulęcinie. Dzień później pełnią-
cym obowiązki szefa sulęcińskich policjantów został podin-
spektor Łukasz Kowalski.

że podczas swojej drogi w policyjnym 
mundurze spotkał wiele wyjątkowych 
i życzliwych mu osób, dzięki którym 
możliwie było podejmowanie tak 
skutecznych działań na rzecz bezpie-
czeństwa obywateli. Te blisko 29-lat 
w służbie Rzeczypospolitej Polskiej 
ukształtowało go nie tylko na gruncie 
zawodowym, ale również i prywat-
nym.

Insp. J. Pasterski podczas uroczysto-
ści wręczył podinspektorowi Łukaszo-
wi Kowalskiemu rozkaz objęcia obo-
wiązków Komendanta Powiatowego 
Policji w Sulęcinie.  Zaznaczył przy 
tym, że następca inspektora Kędziory 
sprosta stawianym przed nim zada-
niom.

Red. na podst. policja.gov.pl
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19 lutego 2022 r., zawodnicy, sztab 
szkoleniowy, pracownicy klubu, sa-
morządowcy, działacze, sponsorzy, 
kibice i sympatycy sulęcińskiej siat-
kówki w huczny sposób świętowali 
wyjątkowy jubileusz – trzydziestole-
cie Olimpii Sulęcin. Bal Trzydziesto-
lecia odbył się w hotelu Woiński SPA 
i był doskonałą okazją do wręczenia 
„cegiełek”. Ta oryginalna forma sta-
tuetki symbolizuje bezpieczeństwo 
oraz trud włożony w coś, 
co ma być mocne i nie-
zniszczalne. I taka właśnie 
jest Olimpia, od trzydzie-
stu lat.

Część oficjalna balu po-
dzielona była na trzy części 
– “sety”. Podczas pierwsze-
go seta statuetki zostały 
wręczone obecnym na 
balu zawodnikom, którzy 
w ciągu ostatnich 30 lat 
z dumą reprezentowali żółto-nie-
bieskie barwy. W drugim secie wy-
różniono działaczy oraz sponsorów 
klubu. Trzeci set w całości należał do 
wieloletniego trenera i prezesa, Sta-
nisława Szablewskiego.

Miło nam poinformować, że na 
wniosek Zarządu STS Olimpia Sulę-
cin, Walne Zebranie Członków po-

Bal Trzydziestolecia Olimpii Sulęcin

stanawia nadać, w uznaniu wybit-
nych zasług w działaniach zgodnych 
ze Statutem klubu, tytuł   “Honoro-
wego Prezesa Klubu”  Panu Stanisła-
wowi Szablewskiemu (§ 3 pkt 15 i 16 
Statutu). Niezmiernie się cieszymy i 
serdecznie gratulujemy.

Tekst: Katarzyna Nowak
Zdjęcia: Artur Pawlik
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

14.03-20.03 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
21.03-27.03 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
28.03-03.04 - Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1
04.04-10.04 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
11.04-17.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
18.04-24.04 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w 
czasie nocnym od poniedziałku do 
piątku od  21.00 do 8.00 dnia następ-
nego, w sobotę w godzinach 21.00 
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia nas-
tępnego.

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom Smogóry/Ośno
2 domy Lubów/Torzym
dom Bielice/Torzym
dom Miechów
domek letn. Lubniewice
mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
pole 4,5 ha Mierczany
pole rolne Glińsk
6 działek Bielice

działka Lubów
dom Muszkowo
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

Do wynajęcia:
- mieszkanie 3-pok. Os. Żubrów

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

 Kupię motocykle Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, Komar,Jawa, SHL, 

Romet, Junak, NSU i inne 
Tel.726-085-110

Potrzebny szpachlarz-tyn-
karz przy remoncie w domu 
prywatnym. Tel. 695399177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 695399177

W hali sportowej Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie 26 
lutego odbyła się trzecie 
tura Sulęcińskiej Amator-
skiej Ligi Siatkówki Kobiet i 
Mężczyzn o Puchar Burmi-
strza Sulęcina. W meczach 
uczestniczyły cztery dru-
żyny kobiet zgłoszonych 
do udziału w turnieju. Pry-
mulki ze Słubic, MKS Ośno 
Lubuskie, LO Sulęcin i Do 
Garów z Sulęcina. Mecze 
rozgrywane są w systemie 
„każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Mecze 
sędziowali: Przemysław 
Struch i Stanisław Łuksa. 
Koordynatorem rozgrywek 
jest Zbigniew Kędziora.

Tekst i zdjęciea 
Maciek Barden

Amatorska liga siatkówki kobiet


