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Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój plac

SULĘCIN
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tel. 957554865

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego,
5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
10
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się
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Radosnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych
Naszym Czytelnikom
i Reklamodawcom
cd. na s. 16
życzy
W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży
Zespół
Redakcyjny
„Przekroju
Lokalnego”
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Dziwne czasy

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Zapytajcie 10 nastolatek
kim chcą zostać w przyszłości. Jestem pewien, że przynajmniej połowa odpowie,
że youtuberką lub tiktokerką. Dla starszego pokolenia
to pewnie czarna magia, ja z
tym niestety mam osobistą
styczność w osobie 12-letniej córki. Podczas gdy rodzice chętnie widzieliby
swoje pociechy w przyszłości jako lekarzy i prawników,
tu taki klops.
Przez cholerną pandemię
relacje wśród nastolatków
mocno ograniczyły się do
internetu. Spotkania w grupie rówieśników w szkole i
po szkole zastąpiły zdjęcia

na Instagramie, filmiki na Tik
Toku i wpisy na Facebooku.
Rozmowy na żywo teraz odbywają się na Messnegerze
i Whatsappie. W efekcie by
moje dziecko nie oślepło,
jego czas na smartfonie jest
ściśle reglamentowany. Ale i
tak biorąc pod uwagę to, że
lekcje są zdalne okazuje się,
że nasze dzieci spędzają po
7-10 godzin dziennie przy
elektronice. A propo lekcji
zdalnych, to jestem ciekaw
efektu tego eksperymentu.
Fakt, większość nauczycieli
stara się prowadzić lekcje na
meecie (dla niezorientowanych jest to coś w rodzaju wideokonferencji nauczyciela
z całą klasą), jednak znam
przypadki, gdy na początku lekcji nauczyciel podaje
jakie strony z książki należy
przeczytać, i które zadania
zrobić i na koniec dzieciaki
muszą wysłać zdjęcie swoich wypocin. Nastolatkowie
szybko się jednak pokapowali, że wystarczy wkleić
pytanie do wujka Google i
skopiować odpowiedź. Wy-

żyn poziomów nauczania
tym sposobem nie osiągniemy. Inny typ lekcji, która
doprowadza mnie do pasji,
to wychowanie fizyczne. Widziałem zajęcia, w których
nauczyciel każe uczniom
włączyć kamerkę, przebrać
się w strój sportowy i wszyscy razem ćwiczą pajacyki,
przysiady i inne wygibasy.
Niestety, widziałem też, jak
nauczyciel wysyła uczniom
filmik na youtube częściej o
sporcie niż związany z ćwiczeniami i na tym lekcja wf-u
się kończy. W ten sposób nie
powstrzymamy rosnącej w
zastraszającym tempie otyłości wśród nastolatków.
Bardzo częstym problemem na lekcjach zdalnych
jest prędkość Internetu. W
naszym kraju wiele mówi się
o wprowadzaniu szerokopasmowego (światłowodowego) Internetu, ale mało się
w tym kierunku robi. Sulęcin już kilka lat temu został
ogłoszony pierwszą gminą
w Polsce, w której 100 proc.
mieszkańców ma dostęp

do szybkiego Internetu. To
chyba moja ulica nie należy
do Sulęcina, bo u mnie żadnego kabla nikt nie zakopał
(mimo zapewnień kilka lat
temu, że inwestycja ta planowana jest na drugą połowę 2020). W takiej sytuacji
jest znacznie więcej mieszkańców gminy.
Rząd głosi, że zaczęła się
trzecia fala koronawirusa.
Zastanawiam się tylko kiedy
skończyły się poprzednie…
A tak na poważnie, jeszcze
niedawno minister zdrowia ogłaszał, że wracamy
do normalnego leczenia,
bo wiele innych schorzeń
Polaków jest zaniedbanych. To z pewnością zbiera większe żniwo zgonów
niż sam Covid-19. Niektóre
oddziały po wielu miesiącach zamknięcia wreszcie
otworzyły się na pacjentów.
Ministerstwo Zdrowia nawet zawiesiło limity przyjęć
do specjalistów i zobowiązało przychodnie lekarzy
rodzinnych do przyjęć face
to face, a nie tylko telepo-

rad dla osób poniżej 7 i
powyżej 64 roku życia. Gdy
już wszystko miało wracać do normalności, moją
konsternację wywołał kilka
dni temu apel Narodowego Funduszu Zdrowia, by
ograniczyć do niezbędnego minimum lub zawiesić
udzielanie świadczeń wykonywanych planowo. To ja
proponuję, żebyśmy zawiesili czasowo wpłaty składek
na ubezpieczenie zdrowotne. Po co bulić państwu, jak
i tak wszędzie do lekarzy
musimy chodzić prywatnie.
Na szczęście powolnymi
krokami idzie wiosna. Bociany już za kilka dni mają
wylądować w naszym kraju. Mam nadzieję wraz z
ciepłym wiosennym słoneczkiem i coraz większym
gronem osób zaszczepionych przeciw SARS-Cov-2
kolejne fale wirusa zakończą się na dobre. Tego sobie i Państwu życzę z okazji
zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
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Historia Garnizonu Wędrzyn (8)
Dziś o ochronie ppoż. Ośrodka Szkolenia Poligonowego
Wojsk Lądowych w Wędrzynie. W zapiskach kronikarskich
są znikome, wręcz śladowe
informacje z lat 50.tych, wówczas ochroną ppoż. zajmowała
się drużyna z Kompanii Obsługi. W latach 60-70 informacje
dotyczą udziału zespołów
strażackich z Komendy Poligonu w zawodach sportowo-pożarniczych w powiecie sulęcińskim. Zapewne startowali
z własną motopompą Polonia,
bo wówczas takowe tylko były
w użyciu.
Był samochód pożarniczy na
bazie Stara 25, standardowy
wóz strażacki, wyposażenie
zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami. Komendantem Straży Wojskowej był
sierż. Franciszek Kluwak. Lata
mijały i zmieniło się podejście
wojska do ochrony ppoż. Podczas strzelań zawsze były wyznaczone plutony z jednostek
ćwiczących wyposażone w
niezbędny sprzęt do zabezpieczenia akcji ppoż. oraz sprzęt
techniczny do wykonywania
pasów odcinających strefy
zagrożenia. Są wyznaczone
drogi ppoż. i ewakuacyjne
oraz zbiorniki czerpania wody.
Na terenie poligonu są wieże
obserwacyjne wyposażone w
kamery.
Obecnie doskonale wyposażoną Wojskową Strażą Pożarną dowodzi st. chor. sztab.
Dariusz Dura. Na wyposażeniu są wozy bojowe: lekki MITSUBISHI, średni IVECO oraz 2
ciężkie SCANIA.
Najnowszy pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu
SCANIA, 26.02.2019 r., podczas uroczystego przekazania
sprzętu dla Woskowych Straży Pożarnych przez ministra
ON w jednej z lotniczych baz
w Polsce, odebrał Komendant
WSP st. Chor. sztab. D. Dura,
dowódcza zastępu sierż. Karol
Suchecki i kierowca-ratownik
Sebastian Barańców.
Wojskowi strażacy wielokrotnie biorą udział nie tylko
w regularnych ćwiczeniach
sprawdzających poziom ich
wyszkolenia, ale również w zawodach różnego typu. Dwukrotnie zdobyli 1 miejsce na
zawodach Wojskowych Straży
Pożarnych II stopnia na szczeblu Sił Zbrojnych RP. Także
dwukrotnie zdobyli na stałe
Puchar Przechodni Szefa De-

legatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej w Zielonej
Górze, po wielokrotnym zdobyciu 1 miejsca na zawodach
na tym szczeblu.
Nowoczesną strażnicę, postawioną na terenie poligonu,
oddano do użytku w 2016 r.
WSP pełni dyżury w systemie
zmianowym. Wojskowi zawodowi są wspomagani pracownikami Resortu Obrony Narodowej.
Wsparciem dla strażaków
jest Meteorologiczny Punkt
Pomiarowy. Służy on do określenia stopnia zagrożenia pożarowego, co z kolei wpływa
na działalność ogniową jednostek szkolących się na poligonie.
Poligon dzięki temu urządzeniu jest wpięty w system
krajowy, który nadzoruje Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Ośrodek posiada
doskonałe warunki do prowadzenia wspólnych ćwiczeń i
szkoleń z instytucjami układu

pozamilitarnego i innymi formacjami mundurowymi.
W 2012 r. w Centralnym
Ośrodku
Zurbanizowanym
OSPWL Wędrzyn odbyło się
ćwiczenie służb ratowniczych
województwa lubuskiego w
sytuacji katastrofy kolejowej.
Którego koordynatorem był
Lubuski Urząd Wojewódzki.
W ćwiczeniu wzięły udział
wszystkie służby ratownicze i
porządkowe województwa lubuskiego począwszy od straży
pożarnej, policji, ratownictwa
medycznego oraz wojska.
Ćwiczenie miało na celu koordynację wszystkich sił i środków województwa lubuskiego przed „EURO-2012”
Również w 2012 r. odbyło się
ćwiczenie „Planowanie użycia
sił i środków oraz koordynacji
działań służb ratowniczych
województwa
zachodniopomorskiego w sytuacjach
zbiorowego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego” Udział w ćwiczeniu
wzięła udział WSP OSPWL Wędrzyn.
W 2014 roku zrealizowano
ćwiczenie w reagowaniu kryzysowym z uwzględnieniem
sił i środków z terenu powiatu
sulęcińskiego „Współdziałanie”. Odbyło się również ćwiczenie taktyczne Lubuskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP. W obu ćwiczeniach
uczestniczyli wojskowi strażacy z Komendy Poligonu.
dr Lech Malinowski
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Niech się lizną…

NADESŁANO DO PRZEKROJU
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

apelu, podkreśliła rangę tego
ważnego wydarzenia i skłoniła wszystkich do refleksji
nad słowami: OJCZYZNA,PATRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie
spotkania to wspaniała
lekcja
Lech Malinowski
historii i patriotyzmu
dla
całej
lechm47@wp.pl
społeczności szkolnej.
B.K.
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Zaopatrzenie to nerw zakładu
Tytuł jak najbardziej adekwatny.
Ci, którzy zajmują się zaopatrzeniem
materiałów, są odpowiedzialni za łańcuch dostaw dla linii produkcyjnych.
Zaopatrzenie jest częścią logistyki,
ponieważ i tutaj planowanie jest niezbędne.
W sulęcińskim zakładzie produkującym wysokiej klasy meble sypialniane
za dział zakupów odpowiada Magda
Wasiak.
- Od trzech lat jestem kierownikiem
działu zaopatrzenia w tej firmie. Na
swoim stanowisku muszę wykazywać
się umiejętnościami organizacyjnymi,
komunikacyjnymi oraz znajomością zagadnień z zakresu zarządzania budżetem. Umiejętności te zdobyłam przez
ostatnie 22 lata pracy właśnie w zakupach. To jest mój świat. Moim codziennym zadaniem jest monitorowanie pracy mojego zespołu. Nasz dział zakupów
to obecnie trzy osoby, które podzielone
są ze względu na rodzaj surowców lub w
zależności od dostawców. Zakupy to nie
tylko zamawianie materiałów i artykułów, ale także budowanie relacji z kontrahentami. Duże znaczenie ma dobra
atmosfera panująca w dziale. Jestem
dumna ze swoich dziewczyn i ich osiągnięć. Czasy w jakich się znaleźliśmy
nie sprzyjają bezpośrednim kontaktom
z dostawcami, co wiemy znacznie ułatwia współpracę, ale mój team potrafi
znaleźć inne kanały komunikacji, jak
np. TeamViewer, Teems itd.
- W czasie pandemii wielu producentów nie ma 100% obsady, co zagraża
terminowej realizacji naszych zamówień, i tu właśnie można najszybciej
zaobserwować skuteczność działania
naszego zespołu.
- Bardzo ważnym aspektem są również stosunki wewnątrz organizacji.
Dział zakupów musi być w stałym kontakcie z działami takimi jak: logistyka,
jakość, planowanie produkcji czy technologia. Pozyskane informacje płynące
z innych działów, pozwalają nam na
optymalizację procesów zakupowych.
Wypracowany system pracy pozwala
nam na realizację naszych pasji. Wiadomym jest, że funkcja kierownika działu nie wiąże się z 8-godzinnym czasem
pracy, niemniej jednak znajduję wolne
chwile, aby pielęgnować mój ogród, a
od niedawna dużo radości sprawia mi
jazda konna, dlatego z niecierpliwością
czekam na każdy weekend.
Wśród zatrudnionych w dziale kobiet, pracuje tutaj jeszcze z niedługim
stażem Natalia Królikowska.
‑ Pracuję tutaj od grudnia ubiegłego
roku. Dojeżdżam do pracy spod Krzeszyc. Trafiłam tutaj poprzez ogłoszenie, bowiem zakład poszukiwał osób
do pracy biurowej. Ostatecznie zwolnił
się etat na stanowisku specjalisty ds.

zaopatrzenia. Zajmuję się zamówieniami wszelkiego rodzajów opakowań
i różnych dodatków, niezbędnych do
produkcji naszych łóżek tak, aby efekt
finalny był zgodny z warunkami technologicznymi. Wiele akcesoriów to z
pozoru rzeczy błahe, ale w rzeczywistości są niezbędne: nogi, zamki, kleje, etykiety, taśmy o różnym przeznaczeniu,
nici. Jest tego mnóstwo, a może nawet
więcej, jak się zwykło mawiać. Nie ukrywam, że początkowo było mi ciężko, ale
moja determinacja okazała się silnym

motywatorem. Obecnie czuję się już
pewnie w tym co robię. Z pewnością pomogło mi w tym moje dotychczasowe
doświadczenie, które zdobyłam w poprzednim zakładzie pracy. Tam również
byłam odpowiedzialna za zaopatrzenie, dlatego tym bardziej ucieszyłam się,
że tutaj mogę kontynuować i rozwijać
techniki kupieckie. Jestem osobą otwartą i komunikatywną, a to jest podstawa,
aby wyegzekwować od dostawcy potrzebne mi informacje. Chociażby na temat daty dostawy zamówionego prze-

ze mnie towaru. Bardzo mi zależało na
zmianie pracy, tak, abym mogła kontynuować moje zainteresowania, i to się
tu udało. Teraz mam czas na motor czy
długie spacery z moimi psami.
Ewelina Smarsz, pracuje tutaj od
sierpnia 2019 r. Jest sympatyczną i
pełną energii kobietą. Codziennie dojeżdża ze Słubic. Wcześniej pracowała
w logistyce w podobnym zakładzie.
- Karierę w tym zakładzie rozpoczęłam od działu obsługi klienta i logistyki. Dlatego też dużo łatwiej jest mi
teraz „po drugiej stronie stołu„ będąc
klientem dla moich dostawców. Wiem
teraz doskonale jakich technik i „trików” należy użyć, aby dostawca, np.
zamiast wysłać towar do innego klienta, wysłał właśnie do nas. Zajmuję się
w moim dziele surowcami służącymi do
produkcji materacy. Jak wiemy materac
zbudowany jest z pianki i sprężyny, ale
tylko osoby z branży wiedza jaka rozpiętość w rodzajach pianek i sprężyn występuje na rynku. Nie mamy na tę chwilę możliwości cięcia bloków, dlatego
rozpiętość i ilości indeksów jest ogromna. W zależności od rodzaju i wielkości
materaca potrzebujemy innej pianki.
W zaopatrzeniu mamy swoich kontrahentów stałych, ale dla dobra własnej
firmy stale poszukujemy alternatyw.
Głównym wyznacznikiem jest jakość,
a w drugiej kolejności cena, ponieważ
świadomość kosztowa odgrywa równie
ważną rolę, nie możemy też zapominać
o czasie realizacji zamówień. Elektroniczny przekaz zamówienia jest szybki,
ale transport może się opóźnić z wielu,
czasami nieprzewidywalnych przyczyn,
dlatego stale szukamy najlepszych rozwiązań. Uczestniczę w spotkaniach z
potencjalnymi kontrahentami, którzy
chcą z nami współpracować. Porównujemy oferowane materiały pod względem jakości jak i ceny, jeżeli towar spełnia nasze oczekiwania pod względem
jakościowym i kosztowym, to trafia do
portfolio naszych dostawców. Obecnie
są problemy na rynkach z dostępnością
surowców, ale realizacja założonego
celu produkcyjnego jest kluczowa i musimy wykazać się umiejętnościami organizacyjnymi, komunikacyjnymi, aby
otrzymać towar na czas i tym samym
zapewnić ciągłość produkcji. Po pracy
mam jeszcze czas i ochotę na bieganie.
Kolejny reportaż i kolejne inne spojrzenie na firmę, do której poprzez pracujących tutaj ludzi, nabrałem wiele
szacunku. Wysokiej jakości meble,
które są tutaj wykonywane, to nie tylko produkt, to również praca fizyczna,
wspomagana techniką.
Lech Malinowski
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Sulęcińskie Kobiety - relacja z wystawy
Kameralnie i klimatycznie, tymi słowami podsumowaliśmy wystawę Sulęcińskie
Kobiety, zorganizowaną dla niezastąpionych sulęcinianek.
W tym roku, podczas dnia kobiet,
wyjątkowo mocno chcieliśmy podkreślić rolę mieszkanek Sulęcina w życiu
naszego miasta. Wyjątkowo mocno,
ponieważ wydarzenie zorganizowaliśmy w ramach tegorocznych obchodów 777 rocznicy nadania praw
miejskich Sulęcinowi. Pamiętając o
tym, zależało nam, aby tak znaczące,
dla życia naszej społeczności postacie,
zostały godnie uhonorowane.
Pierwszy raz zdjęcia (autorstwa Waldemara Handzlewicza) zostały pokazane w sobotę, na sali widowiskowej
w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, na
zamkniętej imprezie dedykowanej kobietom biorącym udział w projekcie.
Każda z bohaterek dostała zaproszenie dla siebie oraz osoby towarzyszącej.
Spotkanie rozpoczęto od krótkie-

go przywitania wszystkich obecnych
przez Dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jacka Filipka. Podziękowania za znaczący udział w życiu
Sulęcina złożył również, obecny na
wydarzeniu, Burmistrz Miasta Sulęcin
Dariusz Ejchart. Każda z Pań dostała
drobne upominki, w tym oprawione
zdjęcie.
Wszyscy obecni na spotkaniu zostali zaproszeniu do obejrzenia,
rozstawionej w całej sali, wystawy.
Obecnym umilił wieczór koncert słubickiego trio: Weronika Chrostowska,
Jacek Fałdyn oraz Piotr Tamborski. Po
koncercie Burmistrz Miasta Sulęcin
Dariusz Ejchart, wraz z Dyrektorem Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jackiem
Filipkiem, złożyli paniom życzenia
oraz wręczyli róże z okazji nadciągającego dnia kobiet. Na koniec zrobiliśmy

wspólne zdjęcia, na
którym każda z pań
stanęła przy swoim
portrecie.
Następnego dnia
mogliście
spotkać
nas z wystawą w
Parku Miejskim Sulęcina, w godzinach
13:00-16:00. Pomimo
pochmurnej pogody odwiedziło nas
wiele osób. Ustawione na sztalugach
fotografie w dużym formacie zostały
ustawione wzdłuż alei parku, na tle
pojawiającej się wiosny.
Jeżeli nie udało Wam się wczoraj do
nas dotrzeć - nic straconego! Wystawa będzie jeszcze pokazywana podczas przyszłych wydarzeń związanych
z obchodami 777 rocznicy nadania

praw miejskich miastu Sulęcin.
Mamy nadzieję na jeszcze więcej takich imprez w tym roku!
Drogie Panie! Jeszcze raz, chcemy
Wam podziękować, za to ile robicie
dla społeczności naszego miasta!
Dziękujemy!
Źródło: SOK

STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!
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Handlował heroiną
Sulęcińscy mundurowi zatrzymali 37-latka, handlującego jednym z najbardziej uzależniających narkotyków
na świecie – heroiną. Mężczyźnie przedstawiono łącznie 7 zarzutów, w tym posiadania heroiny, jej odpłatnego udzielania, a także przewozu wewnątrzwspólnotowego narkotyku.
Środki odurzające, substancje psychotropowe czy też
nowe środki psychoaktywne
(potocznie zwane dopalacza-

mi) łączy jeden wspólny mianownik – uzależnienie prowadzące do patologii społecznych
i naruszeń prawa. Dlatego też,

9

walka z przestępczością narkotykową, to jeden z głównych
kierunków działania policjantów w całej Polsce. Dilerzy
na ulicach, oznaczają kolejne
osoby popadające w zgubny,
a często śmiertelny nałóg. W
środę (17 lutego) sulęcińscy
kryminalni zatrzymali jednego z nich. Jak ustalili, 37-latek wielokrotnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
udzielał jednego z najbardziej
uzależniających narkotyków

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

534 432 720

na świecie – heroiny. W trakcie
czynności, mundurowi ujawnili
przy mężczyźnie foliowe kulki,
w których znajdowały się porcje tej śmiertelnej substancji.
Nie było to łatwe, ponieważ
zatrzymany ukrył je w specjalnie przygotowanej skrytce
jego bielizny. Narkotyki były
przygotowane do sprzedaży.
Podejrzanemu przedstawiono łącznie 7 zarzutów, w tym
posiadania heroiny, jej odpłatnego udzielania, a także prze-

wozu wewnątrzwspólnotowego narkotyku. 37-latek był już
wcześniej karany za podobne
przestępstwa. Stając przed wymiarem sprawiedliwości może
usłyszeć wyrok nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
st. sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w
Sulęcinie
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Co z akcją „ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI”?
Segregacja odpadów, wyrzucanie ich do właściwych
punktów jest niezwykle
ważne dla środowiska i systemu gospodarki odpadami.
Od kilku lat CZG-12 organizował akcję wydając kupony
w marcu i kwietniu mieszkańcom gmin, dla których
prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Długoszynie (gmina Sulęcin, Ośno Lubuskie, Lubniewice, Torzym, Łagów).
W tym roku CZG-12 również podjął działania aby
przeprowadzić akcję, lecz
w innej formule – organizując w kwietniu i w maju
jednodniowe
spotkania,
podczas których będzie prowadzić zbiórkę m.in. drobnego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Podczas
spotkań będą też udzielane
informacje o zasadach selektywnej zbiórki odpadów,
rozwiewane wątpliwości a
pracownicy CZG-12 postarają się motywować mieszkańców do większej troski o
środowisko.
CZG-12 ma wielką nadzieję, że uda się mimo
obostrzeń
zorganizować
niewielkie
spotkania
z
mieszkańcami
połączone
ze zbiórką odpadów. Obecnie z uwagą obserwowana
jest sytuacja epidemiczna
w kraju i w naszym regionie.
Osoby zainteresowane akcją
prosimy, aby obserwowały
stronę internetową Celo-

wego Związku Gmin CZG12 www.czg12.pl oraz portal społecznościowy na FB,
gdzie najszybciej pojawi się
informacja o planowanych
działaniach i terminach.
Źródło: CZG-12
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Byłem stewardem na polskich statkach (2)
W tym odcinku będzie o pracy Henryka Czaplewskiego na polskim
zbiornikowcu (potocznie nazywanym tankowcem) i drobnicowcach czyli o podróżach morzami i oceanami w różnych kierunkach.
- Będąc już doświadczonym stewardem kapitańskim nie sprawiało mi
problemu z zamustrowaniem na wyznaczony przez armatora statek. Tra łem
na drobnicowiec „Francesco Nullo”. Kierunek – Indie. Byłem już w Meksyku
i Stanach Zjednoczonych, czas na kolejną morską przygodę. Dla mnie praca na
statku nie była jednak nigdy przygodą. O określonych godzinach serwowałem Pierwszemu po Bogu na statku posiłki, jak i najważniejszym o cerom.
Bywało, że nosiłem kawę czy herbatę na mostek kapitański. Uciążliwe to było
szczególnie podczas sztormów. Pokład pod nogami bardziej niż nieco się kołysał. Można się przyzwyczaić. Podróż najdłuższa trwała 350 dni. Pierwszy
postój w niemieckim Hamburgu gdzie doładowano nam towaru, potem podobnie w holenderskim Rotterdamie. Drobnicowce to takie wodne tramwaje
z przystankami do załadunku nie ludzi lecz towarów. Przeżyciem było przejście
nocą przez Cieśninę Gibraltarską. Niesamowite wrażenie. Mogłem być na mostku kapitańskim i widzieć światła latarni brzegowych, wymijanych
statków, światła boi pływających na wytyczonym torze wodnym. Kolejna dla mnie nowość to Kanał Sueski, tym razem widziany w świetle dziennym
z pokładu statku. Szeroki tor wodny z bardzo dobrze widocznymi brzegami po obu stronach. Zbyt długi czas przepływu aby się gapić co za burtą.
Wcale nie jest to dziwne, bowiem ten najstarszy na świecie kanał ma 163 km długości i był oddany do eksploatacji w listopadzie 1869 r.
W tamtych latach nie był jeszcze bardziej pogłębiony jak i poszerzony. Łączy Morze Śródziemne z Czerwonym i jest najkrótszą drogą morską
z Europy na Daleki Wschód.
- Żar tropików dawał się we znaki. Za moich czasów nie było klimatyzacji. Dominowały
wentylatory. W Indiach zaliczyliśmy kilka portów. Bombaj na zachodnim wybrzeżu. Tu wyładowaliśmy
sprzęt elektrotechniczny z Niemiec i czekaliśmy na dostawę juty i orzeszków ziemnych. Dwa dni
wg zapewnień kogoś z kapitanatu portu. W kilka osób zeszliśmy na ląd. W Polsce przy każdym statku na
nadbrzeżu stał żołnierz z Wojsk Ochrony Pogranicza, w Indiach nic takiego nie było, choć widać było
hinduskich policjantów w turbanach z bambusowymi pałkami w rękach, którzy przechadzali się
po nadbrzeżu. Rikszą pojechaliśmy w głąb miasta. Egzotyka to mało powiedziane. Święte krowy na
ulicach były szokiem, przynajmniej dla mnie. Ogromny ruch, gdzie wszyscy jakoś dają sobie radę.
Widoczne buddyjskie świątynie niemalże wszędzie i bazary oraz bary na wolnym powietrzu, które
u nas sanepid od razy by je zamknął. Tłoczno na ulicach i chodnikach. Za dużo jak dla mnie.
Wszędzie dobrze, ale na swoim statku najlepiej. Po kolejny ładunek płynęliśmy do innych portów.
Same wejścia do nich to swoista dżungla. Piloci brani na redzie na pokład to prawdziwi mistrzowie
nawigacji. Kochin, Kalkuta czy Karaczi w Pakistanie… Prawie to samo. Wszędzie czekamy na
załadunek. Ale to sprawa kapitana i armatora, dla nas czas wolny. Z reguły spędzany na statku.
Indie mają prawie 200 portów, jednak tylko 12 zalicza się do głównych. Każdy z nich ma swoją
specy kę i swoistą nazwę. Port w Bombaju zwany jest „Bramą do Indii” od XIX w. Do portu
Kochin wejście ma 10 km (port i miasto jest na 2 wyspach), wewnątrz są dwa kanały nawigacyjne.
Kalkuta jest portem rzecznym, położonym 200 km od morza i jest najstarszym portem Indii.
- Trudno nie wspomnieć o bardzo miłym spotkaniu z wybraną Królową czy Miss Bombaju.
Zaproszono nas na występ lokalnego zespołu tanecznego, gdzie nowo wybrana piękność była czymś
w rodzaju hostessy dla nas. Organizował to bodajże radna handlowy naszej ambasady. Było miło,
serwowano jakieś soki, aperitify i owoce. Mój angielski był zdawkowy, ale widocznie młodej damie
przypadłem do gustu, skoro jako jedyny z załogi dostałem od niej fotogra ę na pamiątkę spotkania. Dedykacja sama w sobie interesująca z autografem przepięknej Kanak.
Hinduska piękność
Kolejny rejs do Indii i Pakistanu mój rozmówca zaliczył płynąc na m/s. „Leningrad”.
Właśnie z tego rejsu jest odnotowany w jego książce żeglarskiej nr 25210, ukończone szkolenie BHP. Rzeczona Książeczka Żeglarska zawiera
wpisy, dziś będące wspomnieniami. Odnotowano w niej pracę na statkach (wymienieni są personalnie kapitanowie jednostek), udzielone
urlopy, odbyte szkolenia, grup krwi, nr książeczki dewizowej, stemple odprawy paszportowej w ZSRR - Ryga i Talin oraz dane personalne.
Na tym kierunku wschodnim pływał też na m/s. „Hanka Sawicka”.
- Miałem epizod związany z pracą na polskim zbiornikowcu m/s „Sudety”,
woziliśmy paliwo, czasami nieźle huśtało. Na tym statku zaliczyłem szlak
z Batumi i Soczi do kraju. Tu wspomnę, że tym zbiornikowcem po odpowiednim oczyszczeniu zbiorników płynęliśmy do Kanady pod Krąg Polarny.
Skąd zabieraliśmy pszenicę dla Nas, ale jak się w gdyńskim porcie okazało,
otrzymaliśmy nowy kierunek do Murmańska, gdzie tam pszenicę Rosjanie
rozładowali. Płynąc na m/s „K. I. Gałczyński” do Ameryki Północnej mieliśmy
awarię skrzywienia wału silnika na 9 mm, jak się potem okazało, na
Atlantyku w odległości 300 mil od Halifaxu i 300 mil od Nowego Jorku.
Oczekiwanie 48 godzin w dry e na holownik było dramatem. Przechyły statku
sięgały do 40°. Zaholowano nas do Nowego Jorku. Koledzy ze statku mówili,
że nieco wyłysiałem podczas tych ciężkich dni. Miesiąc czasu w amerykańskim
porcie w oczekiwaniu, aż m/s „Śniadecki” przypłynął z wałem, który specjaliści
zamontowali. Powrót i znowu dwa miesiące urlopu. Po jego zakończeniu
dostałem przydział na m/s „Batory”.
Jak sprawdził się mój sympatyczny gawędziarz, tym razem w roli
stewarda
dla pasażerów? O tym w kolejnym odcinku.
Sztorm w czasie rejsu na ms Sudety
Lech Malinowski
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Dobre rady na odpady!
Celowy Związek Gmin CZG-12
zaprasza szkoły i uczniów klas
IV- VIII do udziału w konkursie
„DOBRE RADY NA ODPADY”.
Przedmiotem konkursu jest
wykonanie krótkiej animacji
w na temat gospodarki odpadami komunalnymi, segregacji odpadów, postępowania
z odpadami problemowymi,

sposobów na ograniczenie
ilości odpadów w codziennym
życiu itp. Celem konkursu jest
przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości ekologicznej i
twórczego myślenia uczniów,
stworzenie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji
własnych działań twórczych
i motywowanie uczniów do

Nielegalne „fajki”
Policja zatrzymała 41-latka, który przewoził w pojeździe ponad 15 tysięcy paczek papierosów bez
polskich znaków akcyzy. Jak wyliczyli policjanci,
gdyby podejrzanemu udało się wprowadzić papierosy na nielegalny rynek, naraziłby on Skarb
Państwa na straty rzędu niemal 300 tysięcy złotych.
Zeszły tydzień okazał się wyjątkowo pechowy dla jednego
z mieszkańców powiatu Sulęcińskiego, który miał w pla-

nach zarobić sporo gotówki
– jedyny „szkopuł” polegał na
tym, że chciał wzbogacić się w
nielegalny sposób. W środę (3

marzec 2021

podejmowania różnorodnych
działań na temat ochrony środowiska.
Uczestnicy konkursu do tworzenia animacji mogą wykorzystać popularne programy
oraz dostępne urządzenia jak
tablet, telefon, komputer itp.
umożliwiające zapisanie pracy konkursowej w formacie

MOV, MPEG4 lub AVI.
Do wygrania rower, namiot
lub sprzęt turystyczny/kempingowy!
Uczniowie z terenu gminy
Sulęcin mają dodatkowe zadanie związane z jubileuszem
777-lecia nadania miastu Sulęcin praw miejskich – w tworzonej animacji trzeba umieścić „siódemkę”. W jaki sposób
zostanie ta liczba wpleciona
w animacje pozostawiamy do
wyobraźni uczniów! Szczegóły w Regulaminie konkursu

dla gminy Sulęcin.
Prace konkursowe należy
przesłać na adres Celowego
Związku Gmin CZG-12 do
23 kwietnia br. (liczy się data
stempla pocztowego). Szkoła może przesłać na konkurs
max. 10 prac.
Regulamin konkursu „Dobre
rady na odpady” dostępny
jest na stronie Organizatora
oraz na stronie Urzędu Gminy
Sulęcin: www.czg12.pl/Edukacja/Konkursy oraz www.
sulecin.pl

marca) 41-latek został zatrzymany przez kryminalnych, gdy
w kierowanym przez niego
pojeździe przewoził ponad 15
tysięcy paczek papierosów bez
polskich znaków akcyzy. Mężczyzna był bardzo zaskoczony
kontrolą. Początkowo utrzymywał, że przedział ładunkowy samochodu jest pusty, a on sam
nie wie jak go otworzyć. Oczywiście przyjęta przez niego taktyka na nic się zdała. Policjanci
przejęli od kierowcy kluczyki,
a następnie bez żadnego problemu odblokowali tyle drzwi
auta. Szybko okazało się, że
41-latek dość mocno mijał się

z prawdą. Przedział ładunkowy po brzegi wypełniony był
kartonami, a te z kolei zawierały ponad 15 tysięcy paczek
papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna został
zatrzymany, a pojazd wraz z
kontrabandą zabezpieczone.
Jak wyliczyli policjanci, gdyby
podejrzanemu udało się wprowadzić papierosy na nielegalny rynek, naraził by on Skarb
Państwa na straty rzędu niemal
300 tysięcy złotych wynikających z uszczuplenia podatku
akcyzowego. Za popełnione
przestępstwo karno-skarbowe mężczyźnie grozi wysoka

grzywna. Stając przed wymiarem sprawiedliwości musi on
także liczyć się z karą pozbawienia wolności do 3 lat.
st. sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w
Sulęcinie
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Styczeń-Luty 2021

SŁUBICE

SŁUBICE

W listopadzie ub. roku burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak zaprosił do
słubickiego magistratu włodarzy Kostrzyna nad Odrą, Cybinki, Rzepina,
Ośna Lubuskiego, Górzycy i Słońska, co zaowocowało podpisaniem listu
intencyjnego o współpracy.

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się dziś z wojewodą Władysławem
Dajczakiem i nowym dyrektorem zielonogórskiego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosławem Brzeczką, podkreślając
konieczność wybudowania obwodnicy Słubic.

Po raz kolejny spotkaliśmy się dziś z włodarzami ościennych gmin, żeby omówić ramy
ponadlokalnej strategii działania i razem się
starać o unijne pieniądze na lata 2021-2027
- powiedział burmistrz Mariusz Olejniczak.
Mając świadomość wyzwań rozwojowych,
jakie będą stały przed samorządami w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej
na lata 2021-2027 oraz zauważając szanse
jakie daje współdziałanie na poziomie lokalnym i regionalnym list podpisali:
• burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak,
• dr Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna
nad Odrą,
• Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki,
• Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina,
Od
kilku tygodni
na terenie miasta
• Stanisław
Kozłowski, burmistrz Ośna
Sulęcina
trwają
prace
ziemne dotyLubuskiego,
czące
rozdziału
sieci
kanalizacji
• wójt Górzycy Robert Stolarski ogól• Janusz Krzyśków,
wójt Słońska.
nospławnej,
przebudowy
i remontu
Już wówczassanitarnej
włodarze i wskazali,
że chcą
kanalizacji
wodociągowej.
działać
razem
w
możliwie
szerokim
Inwestycja połączona jest z zakreoddsie, w szczególności w dziedzinie edukacji,
kultury i dziedzictwa kulturowego, turysty-

Zależało mi, żeby nowemu dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
przedstawić sytuację naszego miasta i zwrócić uwagę na to, że strategiczne położenie Słubic,
na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych i związane z tym natężenie ruchu, przemawiają za tym, żeby Słubice miały wreszcie obwodnicę - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt i Prezes
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec. Rozmowy toczyły
się wokół ważnych, dla obu miast oraz istotnych dla dalszego rozwoju strefy ekonomicznej,
inwestycji drogowych.
źródło: www.slubice.pl

Samorządowcy razem Będzie obwodnica Słubic?

ki i sportu, ochrony środowiska, infrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także współpracy transgranicznej.
Podczas spotkania, przedstawicieli gmin,
rozmowy toczyły się wokół szczegółów
związanych z ponadlokalną strategią i przepisów, które umożliwiają tworzenie tego
typu dokumentów.
źródło: www.slubice.pl

Prace ziemne w Sulęcinie
aniem do użytku oczyszczalni ścieków
i stacji uzdatniania wody. Wartość
całego projektu i inwestycji wyniesie
43.900.474,89 złotych. Część środków
pomocowych na inwestycję przekazał
Narodowy Fundusz Ochrony Środow-

iska i Gospodarki Wodnej, które zostały udzielone z Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II – ochrona środowiska, w tym
adaptacji do zmian klimatu – działanie
2.3 - gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, a część zostanie
pokryta z funduszy gminy.

Ze względu na ilość prac, które wykonywane są w różnych miejscach przestrzeni miasta, występują utrudnienia
w ruchu kołowym i pieszym. Inwestor
prosi o wyrozumiałość i zwraca się
również o zachowanie szczególnej
ostrożności i dostosowana się do ustawionych znaków ostrzegawczych.
Zdjęcia i tekst: Maciek Barden

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS

- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.
Twoja reklama na naszych łamach

dotrze do
tysięcy potencjalnych
klientów.
Adam.Piotrowski2@gmail.com tel. 511 225 133 www.przekrojlokalny.pl
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LUBUSKIE ZAMKNIĘTE!!!
Cd. ze str. 1
W dzień wydania gazety odnotowano
21 tys. zakażeń, wykonano ponad 73,3
tys. testów na koronawirusa.
Najgorzej – jeśli chodzi o średnią
dzienną liczbę zachorowań na 100 tys.
mieszkańców – sytuacja wygląda w
województwie warmińsko-mazurskim,
pomorskim, mazowieckim i lubuskim.
W ciągu ostatnich tygodni zwiększa się
obłożenie łóżek covidowych oraz zajętość respiratorów:
• 18686 zajętych łóżek – 68%
• 1929 zajętych respiratorów – 71%
Na oddziały trafia coraz więcej młodszych pacjentów, którzy często bagatelizują objawy COVID-19. Wiek osób
hospitalizowanych w szpitalach spada
– średnia wieku obecnie wynosi około
62 lata.
Zaostrzone zasady w województwach o najwyższej liczbie zachorowań
Ministerstwo Zdrowia informuje, że
decyzje w sprawie zaostrzenia obostrzeń podejmuje wspólnie ze specjalistami z zakresu zdrowia publicznego,
profesorami, wirusologami, epidemiologami. Decyzje uwzględniają realia
epidemiczne. Minister Niedzielski nawołuje, by ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z
COVID-19.
Zaostrzone zasady bezpieczeństwa
będą obowiązywały w:
• woj. warmińsko-mazurskim – przedłużone do 28 marca
• woj. pomorskim – od 13 do 28 marca
• woj. mazowieckim – od 15 do 28
marca
• woj. lubuskim – od 15 do 28 marca
Jakie zasady obowiązują w tych
województwach?

We wskazanych okresach będą obowiązywały poniższe ograniczenia.
Swoją działalność muszą zawiesić:
• baseny (wyjątkiem są baseny w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry
narodowej);
• sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
• hotele (wyjątkiem są m.in. hotele
robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków
wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej
znajdzie się w rozporządzeniu);
• galerie handlowe – z wyjątkiem
m.in.: sklepów spożywczych, aptek
i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach
handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne,
bankowe, pralnie.
• teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i
ćwiczeń, a także wydarzeń online);
• kina (zakaz projekcji filmów dotyczy
również domów i ośrodków kultury);
• stoki narciarskie
• kluby fitness i siłownie
• obiekty sportowe (mogą działać
wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Ważne! Od 15 marca, we wskazanych
regionach, lekcje w klasach I-III będą
funkcjonować w trybie mieszanym,
czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.
Red.
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Dla wielu z nas wyobrażenie sobie codziennego życia bez szybkiego internetu w domu graniczy już
z niemożliwością. A czas pandemii sprawił, że potrzebujemy dobrej sieci jeszcze bardziej. Zdalna edukacja,
praca, zakupy, sprawy urzędowe, to już nasza codzienność. A co z dostępem do informacji, czy po prostu
rozrywki? Ktoś z rodziny chce obejrzeć odcinek ulubionego serialu, ktoś inny pograć na komputerze.
Czy sieć to wytrzyma? Na pewno tak, jeśli tylko będzie to światłowód.

Coraz więcej mieszkańców poJuż niedługo mieszkańcy
wiatu sulęcińskiego
powiatu
gorzowskiego

korzystać
imoże
Kostrzyna
nad Odrą
zbędą
superszybkiego
internetu
mogli korzystać
zświatłowodowego
superszybkiego internetu
o prędkościach, 300 Mb/s
światłowodowego
lub
600 Mb/s. Budowana
o
prędkościach,
300 Mb/s
w powiecie
sięć powstaje
lub
600 Mb/s.
Budowana
w
powiecie powstaje
z wykorzystaniem
środków
zunijnych
wykorzystaniem
środków
POPC. Fachowcy
unijnych
POPC. Fachowcy
podłączą wszystkim
podłączą
wszystkim
zainteresowanym
zainteresowanym
światłowód prosto do domu.
światłowód
prosto do domu.
Wykonają instalację,
Wykonają
instalację,
podłączą i skonfigurują
podłączą
i skonfigurują
domowe urządzenia.
domowe
Wszystko wurządzenia.
około 3 godziny
Wszystko w około 3 godziny
z zachowaniem wszystkich
z zachowaniem wszystkich
reguł pozwalających uniknąć
reguł pozwalających uniknąć
zakażenia, bo w Orange
zakażenia, bo w Orange
dbamy o bezpieczeństwo.

Równieżowbezpieczeństwo.
naszych,
dbamy
otwartych
już,
salonach,
Również w naszych,
zapewniamy
konieczną
otwartych już, salonach,
ochronę przed zakażeniem
zapewniamy
konieczną
klientom, przed
jak i naszym
ochronę
zakażeniem
pracownikom.
klientom,
jak i naszym
Światłowód ma sporo zalet.
pracownikom.
Nie zerwie się ma
z powodu
Światłowód
sporo zalet.
Nie
się z powodu
burzyzerwie
i nie zwolni,
kiedy
burzy
zwolni, kiedy
wszyscyi nie
w okolicy
wszyscy
w okolicy
będą również
korzystać
będą
również
korzystać
z internetu. Zapewni
nam
zteż
internetu.
Zapewni
wi-fi bardzo dobrej nam
też
wi-fi
bardzo
dobrej
jakości,
dzięki
któremu
jakości,
dzięki
któremu
wszyscy domownicy będą
wszyscy
domownicy
mogli korzystać
z sieci będą
mogli
korzystać
z sieci
jednocześnie na różnych
jednocześnie na różnych
urządzeniach - smartfonach,
urządzeniach - smartfonach,
tabletach, komputerach, czy
tabletach, komputerach, czy
nawet na telewizorze.
nawet na telewizorze.
Domowy światłowód

pozwala oglądać
filmy online
Domowy
światłowód
ipozwala
ściągać video
w
najwyższej
oglądać filmy online
bezvideo
tracenia
czasu
ijakości
ściągać
w najwyższej
na
buforowanie.
A
wybierać
jakości bez tracenia czasu
możemy
spośród bogatej
na
buforowanie.
A wybierać
oferty seriali
Netflixabogatej
- np.
możemy
spośród
Flash, The
100, Niemowlęta,
oferty
seriali
Netflixa - np.
czy HBOThe
– np.
BettyHere,
We’re
Flash,
100,
Niemowlęta,
czy
np. BettyHere,
Here,HBO
czy To– wiem
We’re
Here,
czy To
na pewno.
Możemy
teżwiem
na
pewno.z Orange
Możemy
skorzystać
TVteż
skorzystać
z
Orange
TV
i obejrzeć najnowsze filmy
ijak
obejrzeć
najnowsze
filmy
choćby Zew krwi, Wyspa
jak
choćby
Zew
krwi,
fantazji, czy Arkansas. Wyspa
fantazji,
czy
Arkansas.
Wybierając
światłowód
Wybierając
światłowód
od Orange, dostaniemy
od
Orange,
dostaniemy
także najnowocześniejszy
także najnowocześniejszy
dekoder, dzięki któremu
dekoder, dzięki któremu
możemy oglądać telewizję
możemy oglądać telewizję
w jakości 4K. A jeśli w tym
w jakości 4K. A jeśli w tym
samym czasie w telewizji

jest kilka czasie
interesujących
samym
w telewizji
nas
propozycji?
Nie ma
jest kilka interesujących
problemu,
możemy
nagrać
nas
propozycji?
Nie
ma
filmy
czy
inne
programy
problemu, możemy nagrać
a jednocześnie
trzech
filmy
czy innez programy
różnych
kanałówzi, trzech
a obejrzeć
a
jednocześnie
je w dowolnej
chwili.i,Gdy
różnych
kanałów
a obejrzeć
wybierzemy
„multiroom”,
je
w dowolnej
chwili. Gdy
wybierzemy
„multiroom”,
z pewnością uda
nam się
zuniknąć
pewnością
uda nam
się
domowych
napięć
uniknąć
domowych
i „walki o pilota”.
Dzięki napięć
itej„walki
o pilota”.
Dzięki
usłudze,
w jednym
tej
usłudze,
w
jednym
pokoju dzieci mogą oglądać
pokoju
oglądać
ulubionądzieci
bajkę,mogą
a rodzice
ulubioną
bajkę,
a
rodzice
w drugim swój serial albo
w
drugim
swój serial
albo
mecz
Ligi Mistrzów.
Zalety
mecz
Ligi
Mistrzów.
Zalety
światłowodu docenią też
światłowodu docenią też
fani gier sieciowych, którym
fani gier sieciowych, którym
przestaną przeszkadzać
przestaną przeszkadzać
„lagi”, czyli opóźnienia,
„lagi”, czyli opóźnienia,
a granie będzie czystą

przyjemnością.
a
granie będzie czystą

Domowy internet warto

przyjemnością.
zamówić razem z innymi
Domowy
internet
warto
usługami. Na
przykład
zamówić
innymi
w pakiecierazem
Orangez Love
usługami.
Nainternet
przykład
możemy mieć
domowy,
telewizję,
w
pakiecie
Orangetelefon
Love
komórkowy
i
stacjonarny.
możemy mieć internet
Wszystko na
jednym telefon
domowy,
telewizję,
rachunku i w bardzo dobrej
komórkowy i stacjonarny.
cenie.
Wszystko
na jednym
Więcej informacji
na stronie
rachunku
i
w bardzo
www.orange.pl
lub poddobrej
cenie.
numerem telefonu
501 693 informacji
987
Więcej
na stronie
www.orange.pl lub pod
Zapraszam
do kontaktu!
numerem
telefonu
500 635 800

Zapraszam do kontaktu!

Jeeest!
W tej okolicy dostarczamy ultraszybki
Orange Światłowód i telewizję w jakości 4K

Zapraszam do kontaktu!
Krzysztof
KrzysztofPiotrowski
Kamiński
501
500693
635387
800
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i ﬁlmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem orazodpowiednim sprzętem. Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych
na orange.pl, gdzie sprawdzisz też zasięg Światłowodu. Opłata za połączenie wg cennika. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych.
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Cztery medale dla Sulęcińskiego Klubu
Badmintona „Badminton4all”
W dniach 20-21.02.2021 w lubniewickiej hali
sportowej rozegrano Klasyfikowany Krajowy Turnieju Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych
w Badmintonie. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. W kategorii Junior Młodszy przyjechało aż
trzech zawodników z pierwszej dziesiątki w Polsce: Bartłomiej Butkus UKS Bursztyn Gdańsk, Jan
Wilczak ABRM Warszawa oraz Łukasz Chudziński
SKBBadminton4all Sulęcin.
W turnieju wzięło udział 87 zawodników z 26 klubów. Rewelacyjne zawody zagrała Weronika Aleksandrowicz SKBBadminton4all Sulęcin pokonując
niespodziewanie w trzech setach zawodniczkę Julię
Marczyńską UKS Przemysł Poznań 17:21, 22:20,
21:16. Tym samym zdobyła brązowy medal w grze

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

singlowej. W grze podwójnej
Weronika zagrała ze swoją
partnerką Amelią Jaworską
UKS Korona Pabianice. Po
zaciętym półfinałowym pojedynku uległy 23;21 . 21:16.
Ostatecznie zdobyły brązowy
medal. Łukasz Chudziński
/ Julia Pająk nie dając nikomu szans zdobyli złoty medal
w grze mieszanej. Łukasz w
grze pojedynczej po dobrej
grze przegrał w półfinale z faworytem Janem Wilczakiem z
ABRM Warszawa 21;13 ,21:14.
Wielkie brawa dla naszych najmłodszych zawodników Natalia Banasiak SKBBadminton4all Sulęcin dotarła aż do
ćwierćfinału. Przegrała o medal z Justyna Piechulska z KS
Chojnik Jelenia Góra 15:21
8;21. W fazie grupowej po
świetnej grze zakończyli udział
w zawodach Laura Ochotna,
Kaja Mierzejewska, Mikołaj
Darmograj, Kacper Rosochacki.
Trener: Robert Aleksandrowicz

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie ul. Żeromskiego
b.piekarnia Ośno L.
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
14 działek Bielice
działka Lubów

dworek Lubień
działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka Garbicz
działka Miechów

Która apteka
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
STYCZEŃ
15.03-21.03 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
22.03-28.03 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
29.02-04.04 -Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
KWIECIEŃ
05.04-11.04 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1
12.04-18.04 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie

Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz
coś dla siebie
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Ostrzenie łańcuchów pilarek
spalinowych i elektrycznych
już od 6 zł. Odbiór w Sulęcinie.
Usługi wykonywania opierzeń
budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika
grubości lakieru, miernika
ciśnienia oleju oraz kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz
tel. 531 800 714

Potrzebna opiekunka
całodobowa do dziewięćdziesięcioletniej pani,
sympatycznej, w miarę
samodzielnej i kontaktowej.
Szczegóły do uzgodnienia
pod numerem
tel. 500 823 377

PRZEKRÓJ POLECA:

