
1nr 5(123)/2022 maj 2022

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy internet 
nawet do 

1000 Mb/s

DORADCA KLIENTA

REKLAMA
511 225 133

nr 5(123)/2022
ISSN 2084-4255

maj 2022

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

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIEG
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

www.przekrojlokalny.pl

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

 01.06.2022 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

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE 
TEL. 501544686                                           (faktura VAT)

Wiwat maj, 3 maj!
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Zaczerpnięte z interne-
tów: „Inflacja tak zapierd…, 
że w milionerach pierwsze 
pytanie będzie za milion…”.  
Niestety, nie jest dobrze. 
A teraz chciałbym przypo-
mnieć opinie naszego orła 
finansów, prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego Ada-
ma Glapińskiego z paździer-
nika 2021 r.: „- To jest polski 
cud gospodarczy. To jest o 
wiele większy cud niż w go-
spodarce niemieckiej (…) 
Tempo wzrostu zamożno-
ści Polaków będzie bardzo 
szybkie. (…) My naprawdę, 
trzeba w to uwierzyć, jeste-
śmy taką średnią potęgą go-
spodarczą.”

Wcześniej, bo w lipcu 2021 
r. w wywiadzie dla Dziennika 
Gazety Prawnej stwierdził, że 
„inflacja się obniży, do czego 
się przyczyni wygaśnięcie 
lub osłabienie wielu czynni-
ków podażowych i regula-
cyjnych”. Wtedy prezes nie 
wyjaśnił o jakie czynniki po-
dażowe i regulacyjne chodzi. 
Odpowiedzi mógłby udzielić 
nawet handlarz pomidorami 
na targu czy licealista: jakież 
to koszty wytwarzania się 
obniżą? Jakiż czynnik regu-
lacyjny miałby ułatwić dzia-
łalność producentom? Gla-
piński raczej sam nie wie o 
czym mówi. Na niedawnych 
konferencjach prasowych, 
gdy już NBP zdecydował się 
podnosić stopy procentowe 
bredził coś o gołębiach i ja-
strzębiach. 

Niestety, NBP nie uchronił 
Polaków przed zubożeniem. 
Nie można całej winy za sy-
tuację scedować tylko na 
wojnę na Ukrainie. Według 
wielu ekspertów wpadliśmy 
w zasadzkę zbyt rozpędzo-
nej gospodarki, czego mimo, 

że powinien, prezes Gla-
piński nie przewidział. Po-
wszechne Polaków wydawa-
nie zarobionych pieniędzy 
oraz ogromne transfery kasy 
z rządu na różne programy 
społeczne tak napędziły 
popyt, że ceny wyrwały się 
spod kontroli. A wystarczyło 
w odpowiednim momencie, 
ale znacznie wcześniej za-
cząć podnosić stopy procen-
towe, by ograniczyć apetyty 
zakupowe. Gospodarka mo-
głaby rosnąć, ale inflacja nie 
ocierałaby się o 13 proc. rok 
do roku.

Art. 227 Konstytucji sta-
nowi, że NBP odpowiada za 
wartość polskiego pienią-
dza, co obejmuje też ochro-
nę oszczędności obywateli. 
Według ustawy o NBP, pod-
stawowym jego celem jest 
utrzymanie stabilnego po-
ziomu cen. O tym jak ceny 
wszystkiego rosną, to nie 
muszę nikomu mówić. Ko-
rzysta na tym tylko rząd, bo 
im wyższe ceny, tym więcej 
pieniędzy z podatków. Ale 
Glapiński zgodnie z przy-

minął miesiąc

Polski cud gospodarczy
toczonymi wyżej aktami 
prawnymi ma służyć społe-
czeństwu, a nie rządowi.

Teraz będzie najlepsze. Za 
swoją nieudolność Glapiń-
ski w kwietniu br. otrzymał 
premię w wysokości 600 
tys. zł! To kwota, na którą 
przeciętny Kowalski musi 
zapierd… przez jakieś 15 
lat. Pomijając jednak jej wy-
sokość, zasadnicze jest py-
tanie, za co ta premia? Co 
więcej koalicja rządząca wy-
brała pupila Kaczyńskiego 
na kolejną kadencję na sta-
nowisku prezesa NBP. Cóż, 
jaki rząd, taki prezes NBP. 
Nieważna jest jakość, ważna 
jest lojalność.

Wojna za naszą wschod-
nią granicą trwa i końca nie 
widać. Ukraińcy dzielnie 
stawiają opór, a nawet kon-
tratakują potężną Rosję na 
swoim terenie. Do Polski na 
9 maja wjechało już blisko 
3,3 mln uchodźców z Ukra-
iny. Część z nich przemie-
ściło się dalej na zachód, 
ale zdecydowana większość 
została w naszym kraju. To 

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy 
internet - do 1 Gb/s!!!

DORADCA KLIENTA

głównie kobiety z dziećmi. 
Na rodzinnym podwórku 
zauważyłem jednak, że te 
panie, których dzieci trafi-
ły już do naszego systemu 
edukacji lub opieki, dość 
szybko znalazły sobie pra-
cę w Sulęcinie. Najwięk-
szym problemem są jednak 
mieszkania na wynajem, 
których zwyczajnie zaczę-
ło brakować. Duża część 
uchodźców nadal mieszka 
kątem u dobrych ludzi. Nie 
jest to jednak komfortowe 
dla nikogo. Przydałoby się 
te 100 tys. mieszkań co 7 
lat temu obiecał Kaczyński 
do końca 2019 r. Na koniec 
2021 r. oddano do użytku 
ok. 15 tys. lokali mieszkal-
nych, a ponad 20 tys. znaj-
dowało się w budowie. 
Gdyby były mieszkania, to z 
pewnością więcej młodych 
Ukraińców zdecydowałoby 
się podjąć pracę i zostać w 
naszym kraju, co korzyst-
nie wpłynęłoby na naszą 
gospodarkę, której przez 
niż demograficzny w Polsce 
brakuje rąk do pracy.

SOLIDARNI
Z

UKRAINĄ
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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

Wokół zamku roztacza się 
piękny widok na jeziora, lasy 
oraz parki – idealne na ro-
dzinne spacery. Podczas zwie-
dzania można zobaczyć Hall 
Główny z portretami książąt 
Lubomirskich – marszałka ko-
ronnego Stanisława i jego żony 
Elżbiety, Wielką Galerię z wido-
kiem na taras i jezioro, Salę ba-
lową, muzyczną, czy królewską 

Warto zwiedzić Zamek w Lubniewicach
Już po raz trzeci Fundacja Książąt Lubomirskich do odwiedzenia Zamku w 
Lubniewicach. Drzwi do obiektu są otwarte dla turystów już od 30 kwietnia.

z pocztem królów polskich. 
Wyjątkowo, od lipca tego 

roku, udostępnione będzie tak-
że wejście na wieżę zamkową. 
Dostępne jedynie dla osób do-
rosłych, w ograniczonym czasie 
oraz gronie, po wcześniejszym 
indywidualnym umówieniu się.

W zeszłych latach w Zamku 
Książąt Lubomirskich odbywa-
ło się wiele kulturalnych wyda-

rzeń, w tym koncerty, przede 
wszystkim Festiwal imienia 
księcia Władysława Lubomir-
skiego – jeden z największych 
muzycznych festiwali w Polsce, 
skupiających muzyków z wielu 
najlepszych filharmonii krajo-
wych i zagranicznych. Kolejna 
edycja planowana jest również 
na ten rok.

Oprowadzanie po zamku bę-

dzie się odbywać z przewodni-
kiem w weekendy od godziny 
10:00 do 14:00. Na zwiedza-
nie zamku należy umówić się 
telefonicznie od poniedział-

ku do piątku pod numerem: 
882 005 033, od godz. 9:00 do 
17:00. 

Red.
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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

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!

POMPY CIEPŁA
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25 kwietnia 2022r. w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie 
odbyło się spotkanie dzieci z rodzin za-
stępczych z ratownikiem medycznym 
Weroniką Walczak, która przedstawiła 
zasady bezpiecznego udzielania po-
mocy w sytuacji zagrożeń i wypadków. 
Omówiono podstawy resuscytacji krą-
żeniowo oddechowej, utrwalono nu-
mery alarmowe służb ratowniczych. 
Pani Weronika wyjaśniła na czym pole-
ga jej praca oraz zaprezentowała uży-
wane przez nią akcesoria. Podczas zajęć 
dzieci dowiedziały się jak należy zacho-
wać się przed przyjazdem pogotowia 
ratunkowego. Uczyły się jak sprawdzić 
przytomność osoby poszkodowanej, 
co zrobić w przypadku oparzeń, skale-
czeń, zasłabnięć i złamań. Uczestnicy 
mieli możliwość zastosowania zdoby-
tej wiedzy w praktyce – po prezentacji 
ratownika, samodzielnie wykonywali 
opatrunki z wykorzystaniem bandaży, 
opasek uciskowych i chust oraz prze-
prowadzali masaż serca na fantomie. 
Na zakończenie każdy uczestnik otrzy-
mał Dyplom oraz rzeczowy upominek 
przekazany przez darczyńców.

Było to niezwykłe spotkanie, któ-
re miało na celu uwrażliwić dzieci na 

Cenne szkolenie
potrzebę reagowania w sytu-
acjach zagrożenia życia oraz 
wyposażyć w wiedzę i umiejęt-
ności, które należy nieustan-
nie poszerzać i utrwalać, by w 
przyszłości w razie potrzeby 
uratować czyjeś życie.

Red.
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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.

Wiosenny maj
Watykański sekretarz sta-

nu kardynał Pietro Parolin 
uważa, że choć jest prawo do 
uzasadnionej obrony, to błę-
dem jest wysyłanie do Ukra-
iny broni. - To może wywołać 
eskalację, której nie będzie 
można kontrolować - powie-
dział duchowny. Podobnie 
wypowiedział się kard. Mat-
teo Zuppi. Kretyni w całej 
rozciągłości, pacyfiści pożal 
się Boże. Szef Watykanu jest 
jeszcze lepszy w swoich wy-
wodach, po których w Polce 
i Europie zawrzało. Dziś jed-
noznacznie się mówi, że nie-
omylny jest w kwestii wiary, 
a w sprawie polityki w ogóle 
nie powinien się publicznie 
wypowiadać. Niech ewen-
tualną pomoc robi w ciszy 
dyplomatycznej. Ci w kolorat-
kach próbowali go bronić ale 

sami sobie strzelali w kolano. 
Najbardziej śmieszny był ar-
gument, że jako Argentyńczyk 
ma inną mentalność. Do dia-
ska! Wszak jest Głową KK na ca-
łym świecie i powinien myśleć 
globalnie. Prawicowi politycy 
jego zachowanie scedowa-
li na chorobę kolana. Ciężką 
chorobą. Relatywizm moralny 
papieża doprowadził do braku 
odpowiedzialności za zbrod-
nie, bowiem wszyscy jesteśmy 
winni. Nawet prokościelny red. 
Terlikowski przejrzał na oczy 
puentując swoją wypowiedź – 
Słowa Franciszka o Ukrainie to 
ważna lekcja, leczy z niezdrowe-
go kultu papieża.

Na ciężką chorobę zwaną 
przyspawaniem do stołka, za-
chorował prezes NBP. Więcej 
niż długo pitolil w telewizor-
niach o swoich sukcesach w 

banku. Zapewne przyznanie 
sobie premii 600 tys. zł było 
sukcesem znaczącym. Rezy-
dent RP forsuje go na kolejną 
kadencję nie zważając na jego 
ubiegłoroczne kłamstwa, że 
inflacja nam nie grozi, a jak już 
to będzie mała. No i po takich 
słowach rządząca prawica za-
fundowała ustawę zakładającą 
inflacje na poziomie 3,2%. Przy 
aktualnej już 12,3% trudno np. 
o rewaloryzację rent i emery-
tur, bo blokuje to uchwalony 
poziom inflacji. Prezes NBP 
swoje wystąpienie (ekonomi-
ści rozjechali to niczym walec) 
zwieńczył zapowiedzią, że pod 
jego rządami będą podwyżki 
stóp procentowych ale za 2-3 
lata wszystko wróci do normy i 
on to gwarantuje. W tym miej-
scu zasadne jest pytanie – Czy 
leci z nami pilot? Najbardziej 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

idiotycznie bronił go poseł 
znany jako „Carycą”. Odeszła od 
prezesa Glapińskiego młodsza 
blondynka duetu dwórek Pixie 
i Dixie. Ponoć coś tam na pa-
miątkę nagrała. Były taśmy Ba-
nasia i Sowy, pojawią się taśmy 
Adasia. Wszystkiego na Covida 
i Putina nie da rady zwalić, co 
nie zwalnia od odpowiedzial-
ności bankowca, premiera i 
wielu innych domorosłych 
ekonomistów, bowiem inflacja 
zabierze nam o, 1,5 należnych 
nam świadczeń w roku. 

Poseł Kowalski znany ze 
swych maniakalnych wy-
stąpień, gdzie Donald T. jest 
Szatanem Zła jest członkiem 
partyjki od Zera, za przyczyną 
której UE nam konkretne euro 
co dzień potrąca. Wystąpienia 
owego posła to swoista fan-
faronada za nasze pieniądze. 

Razem z Zerem czy innymi cały 
czas mamią o jakiś rozmowach, 
praworządności i tożsamości 
narodowej. Normalnie cyrk na 
kółkach.

Ukraińska dziennikarka, któ-
ra znieważyła dyplomatę ro-
syjskiego w Polsce powinna 
być surowo ukarana. Pozwo-
liliśmy Ukraińcom przybyć 
do nas, ale zobligowani są do 
przestrzegania naszego pra-
wa. Emocje jej nie są zasłoną. 
Nieznajomość prawa – szkodzi. 
Swoją drogą policja nie zabez-
pieczyła kordonem miejsca 
złożenia kwiatów. Oglądając 
przekaz tv, wyraźnie wydać, 
że owego ambasadora można 
było pobić czy wręcz zabić, bo 
furiatów wszędzie pełno. Ktoś 
powinien za to ponieść kon-
sekwencje. Przekaz w świat 
poszedł. I nie ważne, że zrobi-
ła to Ukrainka. Zrobiono to w 
Polsce. Emocje nie mogą za-
stępować podpisanych umów 
międzynarodowych odnośnie 
funkcjonowania dyplomacji. 
Dyplomata postępuje tak jak 
każe mu zwierzchnik, może 
kłamać, przeinaczać, itp. Za nie 
respektowanie prawa  owa za-
dziorna żurnalistka z Ukrainy 
powinna ponieść konsekwen-
cje. Spowodowała spór dyplo-
matyczny.

Polacy znają 36 metrowy po-
mnik Chrystusa w Świebodzi-
nie. Twórcy mieli ambicje na 
rekord. Aktualnie największy, 
43,5 metra, wzniesiono w sta-
nie Rio Grande do Sil, w mie-
ście Encantado, w Brazylii. Mo-
numenty czy zwykle pomniki 
są przejawem kultu, ale nie 
chronią od głupoty, która wy-
raża się m.in. w ilości pomni-
ków JP2 czy śp. Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. Co kraj, to 
obyczaj. Raczej módlmy się o 
deszcz niezbędny dla ziemi, bo 
to jest potrzebne. 
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RYBY MAJĄ GŁOS
Nad Jeziorem Ostrowskim 1 maja 

odbyły się międzynarodowe indywi-
dualne i zespołowe zawody wędkar-
skie O Puchar Burmistrza Sulęcina. 
Do zawodów stanęło 34 wędkarzy z 
Nowego Tomyśla, Beeskow /Niemcy/, 
Wędrzyna i Sulęcina. Drużynowo pu-
char wygrała drużyna Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Lin 2 z Sulęci-
na. II miejsce zajęła drużyna Koła PZW 
Nr 1 z Sulęcina. III miejsce drużyna Koła 
PZW Nr 31 z Nowego Tomyśla. IV miej-
sce Dryżyna Koła PZW z Wędrzyna. V 
miejsce drużyna Koła DAV z Beeskow 
1 i drużyna Koła DAV Beeskow 2. Indy-
widualnie poszczególne miejsca zaję-
li: I Marcin Stefański z Koła Lin, II miej-
sce Wiesław Bieniek z PZW Wędrzyn, III 

miejsce Maksymilian Sobczak z PZW 
Nr1 z Sulęcina, IV miejsce Bartłomiej 
Szewczyk z PZW Lin z Sulęcina, V miej-
sce Andrzej Przeniczka z PZW Nr 31 z 
Nowego Tomyśla, VI miejsce Roman 
Polak Z PZW 31 z Nowego Tomyśla, VII 
miejsce Mirosław Kaczmarek z PZW 
Nr 31 z Nowego Tomyśla, VIII miejsce 
Wojtek Pulka z PZW Nr 1 z Sulęcina, IX 
miejsce Andrzej Raniewicz z PZW Nr 1 
Lin z Sulęcina, X miejsce Maik Hein z 
DAV z Beeskow i XI miejsce Paweł Ci-
chała z PZW Nr 1 z Sulęcina. 

Puchar i nagrody wręczył uczestni-
kom zawodów burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart.

Maciek Barden

Zawody o Puchar Burmistrza
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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. 

26 marca 2022 r. Koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej przy 
wsparciu dzieci z rodzin zastępczych 
i przyjaciół PCPR w Sulęcinie wyko-
nali kartki i dekoracje Wielkanocne. 
Pracę osłodziła uczestniczka, która 
poczęstowała wszystkich własnoręcz-
nie przygotowanymi babeczkami. Po 
zakończonej pracy dzieci wraz z koor-

Wspólnie przygotowali 
świąteczne kartki

dynatorami robili świąteczne tatuaże i 
aktywnie spędzili czas na świeżym po-
wietrzu, ozdabiając teren wokół Cen-
trum kolorowymi rysunkami kredo-
wymi. Na pożegnanie każdy uczestnik 
zostawił swój autograf na podjeździe 
przy budynku.

Red.
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Zbliżamy się do końca realizacji pro-
jektu, który trwa w naszym mieście 
nieprzerwanie od 2017 roku. W tym 
miejscu warto przypomnieć kilka fak-
tów. Umowę na projekt pn.  „Rozbu-
dowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Sulęcinie wraz z moder-
nizacją sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w aglomeracji Su-
lęcin” Gmina Sulęcin podpisała dnia 
07.04.2017 r. z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Środki pomocowe zo-
stały przyznane z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko, Oś Prioryte-
towa II – Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu, działanie 
2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach. Całkowita wartość 
projektu wynosi: 50.027.235,04 
zł, natomiast dofinansowanie, jakie 
otrzymała Gmina na tę inwestycję jest 
równe kwocie 25.580.607,41 zł.

 Celem projektu było zapewnienie 
odbiorcom aglomeracji Sulęcin do-
stawy wody w odpowiedniej jakości, 
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem 
oraz wyposażenie mieszkańców mia-
sta i  gminy w  obszarze aglomeracji 
Sulęcin w  infrastrukturę techniczną 
umożliwiającą odbiór i   oczyszczanie 
ścieków komunalnych zgodnie z  wy-
mogami Dyrektywy 91/271/EWG w 
zakresie realizowanych zadań, a także 
eliminacja stwierdzonych niedobo-
rów w zakresie rozwiązań gospodarki 
wodno–ściekowej w aglomeracji Su-
lęcin. 

Mimo napotykanych przeszkód i 
trudności, jakie wystąpiły w trakcie re-

Przyszłość w systemie oczyszczania
alizacji poszczególnych zadań, w tym 
wybuch pandemii związanej z wiru-
sem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19), 
prace na większości kontraktów do-
biegły końca. Sprawa wygląda nastę-
pująco:

- Kontrakt nr 1 „Rozbudowa i prze-
budowa oczyszczalni ścieków w Sulę-
cinie” został zakończony                     w 
dniu 01.02.2021 r., wykonawcą zada-
nia była firma SEEN Technologie Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie;

 - Kontrakt nr 2 „Rozdział sieci ka-
nalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie” 
obejmuje następujące zadania:

- Zadanie 2.1 „Budowa, przebudo-
wa i remont kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w rejonie ul.  Wiejskiej i 
Wąskiej w Sulęcinie” realizowane było 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów                              
i Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia.  Zada-
nie zostało zakończone w IV kwartale 
2021 r.;

- Zadanie 2.3 „Rozdział sieci kana-
lizacji ogólnospławnej w Sulęcinie” 
obejmujące ulice Szkolną, Piastowską 
i Krótką zostało ukończony w II kw. 
2018 r. i był realizowane przez Konsor-
cjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno–Handlowo–Usługowe 
„NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o. z  Mię-
dzyrzecza – Lidera Konsorcjum oraz 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Han-
dlowo–Usługowe „NIEWIADOMSKI” 
Władysław Niewiadomski z Między-
rzecza – Partnera Konsorcjum;

- Zadanie 2.4  „Budowa, przebudowa 
i remont kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej  w rejonie ulic Kościuszki i Emi-
lii Plater w Sulęcinie” realizuje  Konsor-
cjum: BLEJKAN S.A. ze Szczecin – Lider 

Konsorcjum oraz SANITEX Sp. z o.o. z 
Gorzowa Wlkp. – Partner Konsorcjum. 
Prace budowlane zostały zakończone 
w III kwartale 2021 r.;

- Zadanie 2.5 „Remont, przebudo-
wa i budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fa-
brycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin” 
realizowała firma SANITEX Sp. z o.o. z 
Gorzowa Wlkp. Prace budowlane zo-
stały zakończone w IV kwartale 2021 
r.;

- Kontrakt nr 3 „Budowa i remont 
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Sulęcin” został ukończony w III kwar-
tale 2020 r. Wykonawcą tego zadania 
było Konsorcjum dwóch firm: „NIE-
WIADOMSKI” Sp. z o.o. z Międzyrzecza 
– Lider Konsorcjum oraz Przedsiębior-
stwo Produkcyjno–Handlowo–Usłu-
gowe „NIEWIADOMSKI” Władysław 
Niewiadomski z Międzyrzecza;

- Kontrakt nr 5 „Rozbudowa i prze-
budowa stacji uzdatniania wody w Su-
lęcinie” został ukończony w IV kwarta-
le 2020 r., a Wykonawcą zadania była 
firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z 
siedzibą w Jarocinie.

Dnia 30 grudnia 2021 r. Gmina 
Sulęcin podpisała umowę z Wyko-
nawcą kontraktu 2 zadanie 2 pole-
gającego na rozdziale sieci kanalizacji 
ogólnospławnej w rejonie Parku Ban-
kowego, ulicy Stefana Żeromskiego 
oraz ulicy Stefana Batorego w Sulęci-

nie. Wykonawcą tego przedsięwzięcia 
jest Konsorcjum dwóch firm: „NIE-
WIADOMSKI” Sp. z o.o. z Międzyrzecza 
– Lider Konsorcjum oraz Przedsiębior-
stwo Produkcyjno–Handlowo–Usłu-
gowe „NIEWIADOMSKI” Władysław 
Niewiadomski z  Międzyrzecza. Prace 
budowlane już się rozpoczęły. Reali-
zacja przedmiotowej inwestycji wiąże 
się z  utrudnieniami komunikacyjny-
mi spowodowanymi koniecznością 
wprowadzenia ograniczeń w ruchu, 
niezbędnych do prowadzenia prac 
ziemnych związanych z ułożeniem i 
remontem sieci uzbrojenia podziem-
nego, za co z góry przepraszamy i pro-
simy o wyrozumiałość. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń 
w trakcie wykonywania robót bu-
dowlanych realizowanych w  ramach 
przedmiotowego projektu prosimy o 
kontakt z pracownikami Jednostki Re-
alizującej Projekt.

Pracownicy Jednostki Realizującej 
Projekt odpowiedzialni za prawidłową 
organizację oraz przeprowadzenie in-
westycji są do Państwa dyspozycji.

• Zastępca Burmistrza - Peł-
nomocnik ds. Realizacji Projektu - 
Iwona Walczak

• Kierownik Jednostki Realizu-
jącej Projekt – Maja Sobieraj-Kusz
pokój nr 40, tel. 95 777 09 15, e-mail: 
maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl

• Specjalista finansowy ds. pro-
jektu– Marta Małecka
pokój nr 40, tel. 95 777 09 17, e-mail: 
marta.malecka@sulecin.pl

W Domu Joannitów w Sulęcinie 27 
kwietnia odbyło się drugie posiedze-
nie Sulęcińskiej Rady Seniorów II ka-
dencji, któremu przewodniczył Tade-
usz Kazimierczak. Podczas spotkania 
omówione zostały bieżące sprawy 
osób starszych. Zastępca burmistrza 
Sulęcina Iwona Walczak przedstawiła 
Radzie sytuację uchodźców z Ukrainy, 
którzy przebywają na terenie naszej 
gminy. Radni na początek maja zapla-
nowali piknik seniorów nad jeziorem 
ostrowskim, w którym wezmą udział 
członkowie stowarzyszeń i razem 
będą biesiadowali przy ognisku. Na-
stępne posiedzenie SRS odbędzie się 
w miesiącu czerwcu. 

Sulęcińska Rada Seniorów działa na 
podstawie statutu, ma charakter kon-
sultacyjny, doradczy, opiniodawczy i 
inicjatywny wobec władz Gminy Sulę-
cin, z którymi współpracuje we wszyst-

Posiedzenie Sulęcińskiej Rady Seniorów

kich obszarach dotyczących osób 
starszych. Jej celem jest integracja i 
wspieranie środowiska seniorów oraz 
reprezentowanie zbiorowych intere-
sów seniorów na zewnątrz. W skład 
rady wchodzi dwunastu przedstawi-
cieli spośród seniorów zgłoszonych 
do rady, a jej kadencja trwa cztery lata. 

Rada nie jest związana z żądną par-
tią, ani ugrupowaniem politycznym. 
Członkowie rady pełnią swoje funkcje 
społecznie i nie pobierają z tego tytu-
łu diet, ani wynagrodzeń. W obecnej 
Sulęcińskiej Radzie seniorów zasiada: 
2 przedstawicieli Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Sulęci-

na, 2 przedstawiciel Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z Sulęcina, 2 przedstawicieli 
Klubu Seniora „Kwiat Jesieni” przy Pa-
rafialnym Zespole Caritas z Sulęcina, 
1 przedstawiciel Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koła z Sulęcina, 1 przedstawiciel 
Związku Inwalidów Wojennych RP 
Oddziału z Sulęcina, 1 przedstawiciel 
Związku Sybiraków Koła z Sulęcina i 3 
przedstawicieli spośród zgłoszonych 
przez organy statutowe pozostałych 
stowarzyszeń i innych podmiotów 
działających na rzecz osób starszych 
na terenie Gminy Sulęcin, których wy-
boru dokonuje się w drodze publicz-
nego losowania.

Maciek Barden
 



13nr 5(123)/2022 maj 2022

Uroczystości poprzedziła msza 
święta w intencji Ojczyzny, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Parafii 
Sulęcin Sławomir Przychodny.

W dowód uznania szczególnych 
zasług na rzecz Gminy Sulęcin, Rada 
Miejska uchwałą z dnia 28 marca 
2022 roku uhonorowała Annę Ko-
pyt, sołtysa Ostrowa i Stanisława 
Szablewskiego, wieloletniego za-
wodnika i trenera STS Olimpia Sulę-
cin, i przyznała honorowe wyróżnie-
nie statuetkę „Za Zasługi dla Gminy 
Sulęcin”.  Statuetkę Annie Kopyt wrę-
czył przewodniczący Rady Miejskiej 
i burmistrz Sulęcina. Stanisław Sza-
blewski ze względów osobistych nie 
mógł uczestniczyć w uroczystości. 
Decyzją Zarządu Głównego Związ-
ku Inwalidów Wojennych Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Krzyżem 100 lat 
Związku odznaczony został Krzysz-
tof Kononowicz. Odznaczenie wrę-
czyli Prezes Koła Związku Inwalidów 
Wojennych RP z Sulęcina Bolesław 
Karaś i zastępca prezesa Zarządu 
Marian Seifert.

Podczas swojego wystąpienia do 
mieszkańców miasta i gminy, burmi-
strza Sulęcina Dariusz Ejchart nad-
mienił: „Szanowni Państwo. Każdy z 
nas powinien mieć zagwarantowane 
prawo do życia, godności, pokoju, czy 
wreszcie do miłości, bez której wszyscy 

Akademia Konstytucji 3 maja 1791 roku
Z okazji uchwalenia ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów z 3 maja 1791 roku, w sali widowisko-
wo-konferencyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 3 maja 2022 r. odbyła się uroczysta akademia. W wydarzeniu uczestniczyli 
mieszkańcy miasta, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, radni miasta i gminy Sulęcin, przedstawiciele powiatu, jednostek 
organizacyjnych miasta, służb mundurowych, poseł na sejm Bogusław Wontor oraz gospodarze miasta i gminy. 

wiemy, że ludzkie życie nie jest pełne… 
I nagle okazuje się, że tak zdefiniowa-
ny świat można zdeptać, zbombar-
dować, wywrócić do góry nogami i 
po prostu zniszczyć… To niepojęte… 
Obecnie obserwujemy rzeki uchodź-
ców, zapłakanych ludzi, na twarzach 
których zapisane jest całe okropień-
stwo wojny.  Oglądamy je na co dzień 
w całej Polsce. Widzimy w telewizji, na 
ulicy, u sąsiada, w mieszkaniach czy 
na klatce schodowej naszego bloku.  
I znów zadajemy sobie pytanie, jak to 
możliwe? Przecież mamy XXI wiek, za 
nami bolesne doświadczenia dwóch 
wojen światowych, które już miały ni-
gdy nie powrócić… Dzisiaj zwracam 
się o najważniejszą sprawę… Wspól-
nie zdamy ten trudny i bolesny egza-
min. Mamy prawo podnieść dumnie 
wysoko głowę, bo jesteśmy dumni z 
naszej sulęcińskiej wspólnoty…”.

W części artystycznej akademii 
wystąpili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 im. Polskich Olimpij-
czyków z Sulęcina, przedszkolaki z 
Przedszkola nr 1 im. Małego Przy-
rodnika i Przedszkola nr 2 im. Małych 
Odkrywców z Sulęcina oraz Kalina 
Tomysek z Klubu 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej.

Zdjęcia i tekst Maciek Barden.

2 kwietnia obchodzili-
śmy  Światowy Dzień Au-
tyzmu. Dzień ustanowiony 
został  przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych 21 
stycznia 2008 roku. Głów-
nym celem jest podnoszenie 
świadomości społeczeństwa 
i zwrócenie uwagi na  proble-
my osób zmagających się z 
tym schorzeniem. Symbolem 
solidarności z „autystami” jest 
kolor niebieski. Czym jest au-
tyzm? To zaburzenie rozwojo-
we związane z pracą mózgu. 
Osoby  dotknięte autyzmem 
mają problemy z komunika-
cją, postrzeganiem świata czy 
prawidłowym rozumieniem 
relacji społecznych. My, jako 
społeczeństwo, musimy sobie 
uświadomić, iż nie jest to ani 

Zaświeć się na niebiesko!
lepsze, ani gorsze spojrzenie 
na   świat. Jest po prostu inne. 
Uczniowie oraz cały personel  
szkoły  w piątek 1 kwietnia 
„świeciliśmy się” na niebiesko! 
W taki sposób wyraziliśmy 
swoją solidarność z osobami 

z autyzmem.
Dziękujemy za udział w ak-

cji.

Samorząd Uczniowski
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W dniach 22-24 kwietnia 
2022 roku na terenie Sulęcina 
i okolic odbył się XIII już Rajd 
Harcerski Czerwona Jedyn-
ka organizowany przez 3 DSH 
RED ONE im. Cichociemnych 
Hufiec Sulęcin ZHP. Na starcie 
pojawiło się ok. 100 osób zor-
ganizowanych w 11 patrolach: 
3 patrolach starszoharcerskich 
i 7 patrolach wędrowniczych. 
Uczestnicy przybyli z Żar, Lub-
ska, Międzyrzecza, Kostrzyna, 
Witnicy, Zbąszynka i Zbąszy-
nia, Słubic, Cybinki, Drezden-
ka. Podczas tegorocznej edycji 
rajdu uczestnicy rywalizowali 
podczas gry nocnej, gry dzien-
nej oraz musieli przygotować 
krótkie przedstawienie swoje-
go patrolu. O godzinie 19.00 
na Placu Czarnieckiego odbył 
się uroczysty apel inaugurują-
cy rajd. W apelu uczestniczy-

XIII Rajd Harcerski Czerwona Jedynka za nami

li – pan Andrzej Żelechowski 
– dyrektor OPS w Sulęcinie i 
syn założycielki harcerstwa na 
ziemi sulęcińskiej, pan Krzysz-
tof Szczerba – Prezes OSP 
Trzemeszno lubuskie, pan st. 
Kpt. Rafał Sobczak – z-ca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w 
Sulęcinie, pan Wiesław Wójcik – 
z-ca dyrektora SP nr 1 w Sulęci-
nie i pan Bogdan Kułaczkowski 
– przedstawiciel Koła Wędkar-
skiego nr 2 „Lin”. Goście życzy-
li uczestnikom miłej i przede 
wszystkim bezpiecznej zabawy. 
Po uroczystym apelu odbyła się 
odprawa patrolowych i opie-
kunów a następnie integracja 
drużyn przy ognisku na winnej 
Górze. Każdy z  patroli musiał 
się zaprezentować na scenie. Po 
integracji odbyła się gra nocna 
w postaci biegu na orientację 
podczas którego patrole musia-

ły rozwiązywać zadania z zakre-
su wiedzy ogólnoharcerskiej. 
Po krótkiej drzemce już od 
godziny 6.30 pierwsze patrole 
wyruszały na grę dzienną, która 
prowadziła po terenach poligo-
nu w Wędrzynie, wąwozów oraz 
Sulęcina. Podczas gry dziennej 

patrole musiała na punktach 
zmagać się z takimi zadaniami 
jak: strzelanie z procy, liny i rzut 
do celu, gra terenowo-literowa 
na terenie miasteczka, psychol, 
tor przeszkód przy bunkrze na 
Sobolewie, rzut granatem, bieg 
w OP 1, azymuty, bieg po te-

renach bagiennych, pierwsza 
pomoc i bajówka strażacka, 
beczka i narty zespołowe. Na 
trasie Koło Wędkarskie nr 2 „Lin” 
obsługiwało punkt z obiadem 
gdzie uczestnicy mogli posilić 
się pyszną grochówką i kiełba-
skami. Grochówkę ugotowały 
panie Kucharki z SP nr 1 w Su-
lęcinie. Po trasie liczącej ok. 25 
km zmęczeni uczestnicy wszy-
scy pojawili się na bazie rajdu 
aby zregenerować siły. W nie-
dzielę o godz. 9.00 odbył się na 
palcu Czarnieckiego apel pod-
sumowujący XIII Rajd Harcerski 
Czerwona Jedynka. Patrole byli 
oceniani osobno za grę nocn a 
i osobno za cały rajd na dwóch 
trasach. A oto wyniki:

GRA NOCNA:
I MIEJSCE – MIESZANKA WYBU-
CHOWA Z CYBINKI
TRASA STARSZOHARCERSKA:
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

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

Składam serdeczne podzię-
kowania Koleżankom i Kole-
gom z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Sulęcinie, emerytowanym 
Strażakom oraz Druhom 
z OSP Trzebów i OSP Trze-
meszno Lubuskie za okazane 
wsparcie i pomoc w mojej 
chorobie.

Zbigniew Czwaliński

PODZIĘKOWANIE!
J e d n o -

cześnie  z okazji Dnia Strażaka 
życzę Wam bezpiecznej służ-
by, zawsze szczęśliwych po-
wrotów z akcji, a także zdro-
wia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobi-
stym. Niech Św. Florian otacza 
Was opieką w wypełnianiu 
strażackiej powinności.

JESTEŚCIE SUPER!

I MIEJSCE – NA SAMĄ MYŚL 
BOLĄ NAS NOGI ZE ZBĄSZYN-
KA
II MIEJSCE – KRZESIWO+ Z MIĘ-
DZYRZECZA
III MIEJSCE – 48 DH WILCZA ZA-
MIEĆ Z KOSTRZYNA
TRASA WĘDROWNICZA:
I MIEJSCE - MIESZANKA WYBU-
CHOWA Z CYBINKI
II MIEJSCE -  POLONIUM II Z KO-
STRZYNA
III MIEJSCE – FORTUNA ZE SŁU-
BIC.

Patronat honorowy objął i 
puchar na grze nocnej ufundo-
wał Komendant Hufca Sulęcin – 
hm. Artur Pawlik

Patronat honorowy objął i 

puchar na trasie starszoharcer-
skiej ufundował Burmistrz Sulę-
cina – pan Dariusz Ejchart

Patronat honorowy objął i 
puchar na trasie wędrowniczej 
ufundował patrol BEZDOMNI 
z Międzychodu – kilkukrotni 
zwycięzcy Rajdu Czerwona Je-
dynka. 

Podziękowania kierujemy dla 
wszystkich przyjaciół i spon-
sorów bez których ten rajd by 
się nie odbył. Pełna lista spon-
sorów znajduje się na stronie 
internetowej www.przekrojlo-
kalny.pl

Podziękowania składamy 
również wszystkim rodzicom, 
byłym członkom 3 DSH RED 

ONE za pomoc w przygotowa-
niu organizacyjnym rajdu a w 
szczególności Pawłowi Kostań-
skiemu, Arturowi Pankowskie-
mu, Tomaszowi i Marcinowi 
Popis, Wiolecie Dobosz, Elwirze 
Szeptun, Sławomirowi Roguz. 
Do zobaczenia na harcerskim 
szlaku. 

Hm. Katarzyna Pawlik
Zdjęcia: Artur Pawlik
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

16.03-22.05 - Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1 
23.05-29.05- Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
30.05-5.06 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
6.06-12.06 - EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej 
4 
13.06-19.06 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1
20.06-25.06- Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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 w Lubniewicach
mieszkanie ul. Kochanowskiego
6 działek Os. Słoneczne
dom Smogóry/Ośno
dom Lubów/Torzym
dom Miechów (obniżka ceny) 
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 ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

Nadal poszukuję do wynajęcia 
mieszkań i domów dla uchodź-
ców wojennych z Ukrainy.

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

Na terenie Polsko-Niemiec-
kiego Centrum Spotkań i 
Szkolenia Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Trzemesznie 
Lubuskim, 6 maja odbyło się 
uroczyste przekazanie jed-
nostce OSP w pełni wyposa-
żonego nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego na 
podwoziu Volvo. Samochód 
został zakupiony z środków 
uzyskanych z Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach pro-
jektu RPO Lubuskie 2020 w 
wysokości 1,2 miliona złotych 
i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w wysokoś-
ci 190 tysięcy złotych. W 
uroczystości uczestniczyły 
poczty sztandarowe, druhny 
i druhowie OSP Trzemeszno 
Lubuskie, OSP Templewo, 
OSP Glisno, OSP Trzebów, OSP 
Miechów, OSP Grochowo, or-
kiestra dęta OSP Grochowo, 
mieszkańcy sołectwa, przed-
stawiciele służb munduro-
wych, zaproszeni goście, były 

OSP otrzymało samochód strażacki
burmistrz zaprzyjaźnionego 
miasta Friedland /Niemcy/ 
Thomas Häle, członek Zarzą-
du Województwa Lubuskiego 
Marcin Jabłoński, zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z Zie-
lonej Góry Ireneusz Madej, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Szczepański, 
prezes Oddziału Zarządu 
Miejsko-Gminnego OSP RP i 
jednocześnie burmistrz Sulę-

cina Dariusz Ejchart, zastępca 
burmistrza Iwona Walczak, 
proboszcz Parafii Trzemesz-
no ksiądz Adam Wijatkowski i 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Strażaków Teresa 
Mazur.

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Trzemeszna 
Lubuskiego należy do Krajo-
wego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego.

Maciek Barden 
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