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Nie ma kto orzekać w wydziale
cywilnym sądu w Sulęcinie

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

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

SULĘCIN

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l
tel. 957554865

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

Duży wybór
urządzeń do
ogrodu.

KOSIARKA
SPALINOWA

już od 779 PLN
ZAPRASZAMY!

pon-pt 700-1700
sob 800-1400

i pomnik

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego,
5 przeciw,
dwóch
wstrzymało
się od
Od połowy
lutegoa2021
r. nikt
nie orzeka
wgłosu.
Wydziale Cywilnym Sądu RejoBy odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie28 czerwca
w Krzeszy-o
nowego w Sulęcinie. To wynik m.in. decyzji Ministerstwa
Sprawiedliwości
rających wniosek.
cach
odbyła
delegowaniu do sądu wyższej instancji prezesa tego
sądu,
którysię
byłuroczyw nim
stość
nadania
imienia
Miesiąc
temu wniojednocześnie
szefem Wydziału Cywilnego.
sek o odwołanie PaDanuty Siedzikówny ps.
tryka
Lewickiego
ze Rzecznika
„Inka” placowi rekreacyjW tej
sprawie do
stanowiska
starosty
no-wypoczynkowemu w
Praw Obywatelskich zwrócili
złożyło czterech radcentrum
miejscowości
się sędziowie Sądu Rejononych powiatu: Adam
oraz odsłonięcia pomniwego
w
Sulęcinie,
wskazując
Basiński, Mirosław
ka dzielnej sanitariuszki.
na dramatyczną
sytuację kaBaranowski,
Sławodrową
orazi znaczne
mir
Słonik
Lesław obciążeUroczystości rozpoczęły się od
nie
dodatkowym
przydziałem
Widera. W uzasadmszy świętej. Po niej odczytano
spraw.radni
RPOnapisali,
poprosił ministra
nieniu
cd. na s. 16 uchwałę rady gminy o nadaniu
że
nie podoba im się Zbigniewa
sprawiedliwości
placowi imienia Danuty SiedziZiobrę o wyjaśnienia.W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła kówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Z informacji
wy>> cd. na s.sędziów
9 grupa młodzieży
Peczkajtis, dyrektor Biura Edunika, że 15 grudnia 2020 r.
kacji Publicznej IPN Andrzej
podsekretarz stanu w MiniZawistowski, poseł Józef Zych i
sterstwie
Sprawiedliwości
przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dalkowska delegowała
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
Kolegium
Sądupomnika
Okręgowego
prezesa Sebastiana Petlika ny z funkcji przewodniczące- W
zrealizowaniu
„Inki”
w Gorzowie
Wlkp.
wzięło
do pełnienia obowiązków sę- go Wydziału Cywilnego. Ko- wymiernie
pomogła nie
Fundacja
pod uwagę stopnia
zaawandziego w Sądzie Okręgowym legium Sądu Okręgowego w Niepodległości
z Lublina.
Wczesowania
spraw
rozpoznawaw Gorzowie Wlkp. od 1 stycz- Gorzowie Wlkp. zwolniło go śniej
fundacja
zaangażowała
się
przez
Sebastiana
zmianę
nazwy
ostatniejPetlika.
w Polnia 2021 r. Decyzja ta spowo- zaś z obowiązku dokończe- wnych
ulicy spraw
Bieruta na
Gorzowską w
Wśród
przydzielonych
dowała, że faktyczna obsada nia spraw będących w jego sce
Rudnicy
w
gminie
Krzeszyce.
w Sądzie Rejonowym w Su- referacie. Przydzielone one sędziom z jego referatu są i
lęcinie zmniejszyła się ok. o zostały przez system SLPS po- takie, które wymagały jedynie
wydania orzeczenia.
Ana
sędzia
70 %. Sędzia Sebastian Petlik zostałym dwóm sędziom.
>> cd.
s. 6
UWAGA
ZMIANA
ADRESU!
W
opinii
sędziów
z
Sulęcina
został jednocześnie zwolnioCd. na str. 12
CD. na str. 6-7
DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
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Czy ktoś tu jest ślepy?
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Mamy bardzo optymistycznie nastawionych rządzących.
Może to i dobrze, ale osobiście wolałbym realistów, a nie
bujających w obłokach ekstrawertyków. Tymczasem szef
Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński twierdzi,
że nasza gospodarka jest w
znakomitej kondycji pomimo
pandemii koronawirusa. Na
tle innych krajów europejskich
wyglądamy lepiej, ale zastanawia mnie w czym Glapiński
widzi naszą potęgę? W jednej
z największych w Unii Europejskiej inflacji? W bardzo słabym
złotym? W znacznym spowolnieniu inwestycji? W powiększającej się nędzy setek tysięcy Polaków? Nie oszukujmy
się – gospodarka jest w bardzo

trudnej sytuacji. Widać to nie
tylko w skali makro, ale również
na własnym podwórku. Firmy
są stale dziesiątkowane przez
osoby chore na Covid-19, ale
także przez osoby przebywające na kwarantannie. Wystarczy,
żeby kilka osób miało pozytywny test w zakładzie, gdzie pod
jednym dachem pracuje kilkadziesiąt lub kilkaset osób, a
większość trafia automatycznie
na kwarantannę. Ta jest liczona
jako zasiłek chorobowy, zatem
przez pierwsze 33 dni nieobecności pracownika koszt jego
stanowiska ponosi przedsiębiorca. To nie pracodawca wymyślił kwarantannę, dlaczego
zatem tego kosztu nie ponosi
ZUS? Przez takie masowe postoje zakłady tracą swoją moc
produkcyjną. A często również
płynność. Wiele razy pisałem
już o dziesiątkach branż, które
w ogóle są zamknięte. Pomoc
jaka trafia do tych firm wystarcza może na wegetację. W ten
sposób, fryzjerzy, kosmetyczki,
więksi i mniejsi hotelarze, właściciele siłowni i wielu innych
małych firm cofają się w poziomie życia. W tym Glapiński
i Morawicki widzą naszą potęgę? Myślę, że są ślepi i mają to
w d...e. Ważne, że sami co mie-

siąc zgarną po kilkadziesiąt tysięcy zł pensji.
Zawsze hołdowałem zasadzie, że państwo nie musi pomagać działać firmom. Wystarczy, żeby im nie przeszkadzało.
W wielu branżach w Polsce brakuje rąk do pracy. Nie jestem
odosobniony w opinii, że 500
Plus rozleniwiło część społeczeństwa, która szybko doszła
do wniosku, że nie opłaca się
opracować, bo łatwiej (i bez
wysiłku) wyciągnąć rękę po
wszelkiego rodzaju zasiłki. Do
wszelkiej pracy za to garną się
obcokrajowcy, a zwłaszcza w
naszym kraju Ukraińcy. Do pasji doprowadza mnie podejście
urzędników do spraw pobytu
osób tej narodowości w Polsce.
By kogoś zachęcić do osiedlenia się w naszym kraju, wspólnego budowania dobrobytu
trzeba mu dać stabilizację. W
Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na możliwość złożenia
wniosku o pobyt oczekuje ok.
4000 tys. cudzoziemców, tymczasem co tydzień urząd wydaje jedynie 30 wizyt(!) Przecież
to jakiś absurd. Wiele firm i tak
ma przekichane w związku z
pandemią, a tu jeszcze kolejne
kłody pod nogi. Czy to takie
trudne, by część urzędników

przerzucić do działów, które
szczególnie teraz powinny
działać na najwyższych obrotach? Ja już czasami nie dowierzam w to co widzę.
Mam nadzieję, że trochę
porządku zrobi w tym kraju zerwany ze smyczy PiS-u
szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. W niedawnym wywiadzie informował
o szeregach kontroli NIK prowadzonych m.in. w sprawie
malwersacji finansowych w
CBA, budowy elektrowni w
Ostrołęce, w sprawie GetBacku czy SKOK Wołomin. Coś z
tego może wyniknąć, chyba,
że „Pancerny” Marian dogada się władzą i ta odpuści ze
śledztwami w sprawie samego
Banasia i jego syna. Patologia
goni patologię…
Kolejne rządowe strategie
walki z koronawirusem idą w
pył. Jak to się stało, że gdy w
Anglii odkryto bardziej agresywny i zaraźliwy szczep SARS-Cov-2, przez następnych
kilka miesięcy osoby z wysp
mogły wjeżdżać i wyjeżdżać
z naszego kraju bez żadnego
problemu? W efekcie mamy
trzecią falę pandemii w Polsce
i tysiące umierających osób
(mamy jeden z najwyższych

wskaźników umieralności z
powodu Covid-19 w Europie!)
Nasza strategia tymczasem to
małpowanie tego co robią sąsiedzi.
Na miejscu rządu już rozważałbym budowę fabryki
szczepionek w Polsce. Sytuacja na przyszłość jest bardzo
niepewna. Koronawirus mutuje coraz częściej. Niedługo
może się okazać, że będziemy musieli szczepić się po raz
drugi. A może nawet co rok?
Na dostawach od zagranicznych podmiotów jak widać
nie ma co polegać. Każdy kraj,
w którym produkowana jest
szczepionka myśli najpierw o
sobie, co do końca nie dziwi.
Warto więc zadbać o swoich
obywateli i w razie czego mieć
po ręką swoje szczepionki. Budowa takiego obiektu może
potrwać spokojnie ponad 5
lat, ale obserwując obecną
sytuację naprawdę nie można
być pewnym co nam przyniesie przyszłość.
Na pocieszenie trzeba dodać, że idzie lato (chociaż
wiosna jak na razie zimna i kapryśna). Może więcej słońca i
mnie nastawi bardzie optymistycznie...

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
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Pierwsza JADŁODZIELNIA w Sulęcinie
1 kwietnia w Sulęcinie zostało udostępnione miejsce, w którym każdy może się
podzielić jedzeniem z każdym. Ideą miejsca jest niemarnowanie żywności, a
niestety nadal ponad 40 % Polaków wyrzuca produkty spożywcze do śmieci.
Masz nadwyżkę jedzenia? Jest proste rozwiązanie – ZANIEŚ DO JADŁODZIELNI!
Jadłodzielnia Sulęcin otwarta będzie codziennie w godz.
7.30 – 19.30 przy kościele Św.
Henryka (tzw. mały kościółek).
Jak to działa?
W jadłodzielni każdy może
zostawić jedzenie, które ma
na zbyciu, zgodnie z regulaminem. Każdy też może po to
jedzenie sięgnąć. Nieodpłatnie – na zasadzie dobrej woli
i z chęci ocalenia jedzenia
przed zmarnowaniem, np.
- paczkę słodyczy lub herbaty, która nam nie smakuje
lub nie możemy spożyć z powodów zdrowotnych;
- słoik z zupą (opisz co to za
zupa, kiedy przygotowana, jakie ma składniki);
- warzywa i owoce;
NIE PRZYNOŚ: alkoholu, su-

rowego mięsa, produktów zawierających surowe jaja, produktów, których sam byś nie
spożył. Nie kupuj specjalnie
żywności do jadłodzielni.
Więcej informacji na portalu społecznościowym jadłodzielni Sulęcin oraz na portalu społecznościowym Foodsharing Polska.
Chcesz się zaangażować
w opiekę nad jadłodzielnią,
jesteś osobą której przeszkadza marnowanie żywności i
chciałaby coś zmienić? Możesz zaangażować się na kilka
sposobów:
• Zostań wolontariuszem odezwij się do organizatorów inicjatywy poprzez FB
Jadłodzielnia Sulęcin;
• Ratuj żywność – jeśli prowadzisz sklep, piekarnię mo-

żesz oddać produkty, które
nadają się do spożycia;
• Chcesz otworzyć nową jadłodzielnię? – śmiało działaj!;
• Promuj ideę dzielenia się
wśród znajomych i rodziny;
• Dostarczaj własne nadwyżki
żywności do najbliższej jadłodzielni (jeśli zostawiasz
coś w jadłodzielni, zrób zdjęcie i powiadom o tym na Facebooku);
Sulęcińska jadłodzielnia powstała przy zaangażowaniu
kilku osób i firm o wielkich
sercach. Szczególne podziękowania należą się ks. Proboszczowi Sławomirowi Przychodnemu za błyskawiczną
reakcję na pomysł i udostępnienie miejsca.
Red.
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Historia Garnizonu Wędrzyn (9)
Dzisiejszy odcinek jest nietypowym dla tego cyklu, bowiem dotyczy przyrody na terenie wędrzyńskiego Ośrodka
Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych. Uważni czytelnicy,
z którymi miałem przyjemność
się spotkać, podpowiedzieli mi
to i owo. Zapewne wykorzystam to w „rodzącej się” książce
o historii wojska w Wędrzynie,
Sulęcinie i Międzyrzeczu.
Z chwilą powstania poligonu już za czasów niemieckich
dochodziło do sporów prawnych pomiędzy Naczelnym
Dowództwem Wojsk (OKH)
a rolnikami, pracownikami
przedsiębiorstw wydobywających węgiel brunatny w okolicach Sulęcina, a przede wszystkim z leśnikami. Na obszarach
morenowych występował bowiem dąb bezszypułkowy, diaglezja, modrzew i topola, będące cennym drzewostanem.
Wojsku przeszkadzały leśniczówki i gospodarstwa należące do służby leśnej, co oprotestował Regionalny Mistrz
Leśny. Ostatecznie wojskowi
po wielu korektach, pomiarach i wypłacie odszkodowań
obszar poligonu powiększyli.
Jeszcze w 1944 r. przed Sądem
Obwodowym w Sulęcinie rozstrzygane były spory leśników
z wojskiem odnośnie utraty
cennego drzewostanu. Po raz
pierwszy w dokumentacji historycznej pojawiło się zdanie
wyrażone przez Regionalnego Mistrza Leśnego o nadaniu
formy obszaru chronionego rewirowi Las Bukowy. Ofensywa
styczniowa Rosjan w 1945 r. z
wyjściem na Odrę, spór zlikwidowała.
Zajęcie obszaru poniemieckiego poligonu przez Wojsko
Polskie z początkiem 1948 r.
miało wymiar ściśle wojskowy.
Któż w tamtych zajmował się
przyrodą na rzeczonym obszarze? Praktycznie chyba nikt.
Powstałe Nadleśnictwa na Ziemiach Zachodnich, wg dostępnych publikacji, zajmowały się
priorytetowo pozyskiwaniem
drzewa dla celów odbudowy
zniszczonej wojną gospodarki.
Przełom w ocenie wartości
przyrodniczych w odniesieniu
do obszarów użytkowanych
przez wojsko, pojawił się w
połowie lat 50.tych ubiegłego
stulecia. Jednakże wymagało
to uzgodnień na szczeblach
ministerialnych. Z biegiem lat
i wzrostem świadomości społecznej do tego doszło.

- Poligon wędrzyński leży w
strefie bardzo malowniczej naszego województwa. – mówi
ppłk Przemysław Mikołajczak, Komendant OSPWL –
Zróżnicowanie terenowe, morenowe z zachowanymi starymi
drzewostanami bukowymi, z
licznymi jeziorami rynnowymi,
jest siedliskiem różnych gatunków flory i fauny. Tutaj mamy
stanowiska lęgowe lelka kozodoja, świergotka polnego czy
kląskawki. Unikalność przyrody
poligonu z jej najcenniejszymi
obszarami są objęte ochroną
prawną. I na tym odcinku wojsko doskonale współpracuje z
leśnikami i odwrotnie. Obszar
Łagowskiego Parku Krajobrazowego jest częściowo wkomponowany w strefę poligonu.
Rezerwat Buczyny Łagowskie,
znany jako cenny z okresu
przedwojennego jest naszym
wspólnym narodowym bogactwem. Stąd zgodnie z zaleceniami leśników i przyrodników na
terenie poligonu są wyznaczone
rzeczone obszary, gdzie jest zakaz ćwiczeń i strzelań. Wszystkie
oddziały tutaj ćwiczące są z tym
zapoznane i przepisy są rygorystycznie przestrzegane.
Do ochrony ekosystemów
i gatunków ptaków przyczyniło się ustawodawstwo UE,
bowiem obszary siedlisk włączone są do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000. To
tu są jedne z ostatnich ostoi
cietrzewia. Na jakże rozległych
poligonowych wrzosowiskach,
piaszczystych wymach, żyje
cała gama gatunków roślin,
ptactwa, chrząszczy czy motyli. Urocze dla oka bardzo liczne
poligonowe jeziora i mniejsze

Torfowisko Piżmacze 000

Rosiczka okrągłolistna

akweny wodne, stwarzają warunki do występowania siedlisk
ptactwa wodnego, a podwodne łąki glonów-ramienic są
unikatowe. Liczne płazy, m.in.
z ginącą rzekotką i kumakiem
nizinnym są dla tego eko obszaru bardzo cenne. Torfowiska
to również temat „rzeka” dla
przyrodników. Wśród naturalnych, starych drzewostanów,
jak również na innych, otwartych przestrzeniach występuje
bocian czarny, puchacz, bielik i
inne gatunki ptaków. Obok istniejącego Rezerwatu „Buczyna
Łagowska” w planach jest powstanie Rezerwatu „Buczyny
nad Buszenkiem”.
Na terenie poligonu stwierdzono występowanie ponad
30 gatunków roślin naczyniowych uznanych za rzadkie
bądź zagrożone, w tym 10
gatunków podlegających całkowitej ochronie (turzyca bagienna, rosiczka okrągłolistna,
widłaczek torfowy, storczyki w
kilku gatunkach i grzybienie
północne). Leśnicy, którzy mają
w opiece poligonowy areał powierzchniowy,
zlokalizowali
występowanie 117 gatunków
ptaków, w zdecydowanej większości mające tutaj stawiska lęgowe. Az 18 gatunków ptaków
tutaj występujących podlega
ochronie UE zgodnej z dyrektywą ptasią. Ssaki tutaj żyjące
nie należą do gatunków zagrożonych lub ginących.
Poligon to miejsce ćwiczeń,
strzelań i bombardowań. To
również przemieszczanie różnego sprzętu, a to ma wpływ
na przyrodę. Hałas, pożary,
skażenia substancjami ropopochodnymi
niekorzystnie
wpływają na siedliska flory i
fauny. Wyłączenie obszarów
na poligonie z użytkowania
przez wojsko skutkuje wzrostem penetracji tych terenów
przez ludzi i wykorzystaniem
do rekreacji, intensyfikacji prac
leśników i sukcesji roślin na
wrzosowiskach.
Pokazanie Poligonu w innej
odsłonie niż ogólnie pojęte
wojsko w kontekście Historii
Garnizonu Wędrzyn uważam
za zasadne choćby w sferze
edukacyjnej. Za miesiąc zakończę opis związany z OSPWL.
Przede mną historia Bazy Materiałowej, zwanej potocznie
składnicą MPS, potem 45 WOG
i cykl zwieńczę pododdziałami
17WBZ stacjonującymi w Wędrzynie. A wszystko zaczęło się
od historii garnizonu zapisanego w kościelnych witrażach.
dr Lech Malinowski, zdjęcia ze
zbiorów st. chor. sztab. Mariusza
Stasiłowicza
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Wiosenne, zimne spojrzenie
Wejście do Urzędu Miasta
13
emerytura
–
wielkie
oszustwo
ograniczone
NADESŁANO DO PRZEKROJU

Rząd, telewizja, gazety oraz mnożeniu kwoty świadczenia
internet wszem i wobec ogła- (emerytury) i podstawy jego
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Obiecanego dość dawno.

Nazwisko miejskiego rajcy
emeryt
Stanisław
dyplomatycznie
pominę.
ZaP.
pomocą mojej lornetki trudno coś wypatrzyć w konstelacji nocnej gwiazd, za pomocą specjalistycznej lunety
zapewne byłoby to ciekawe
życiowe doświadczenie. Mój
kontakt z nieboskłonem był
w końcówce lat 50. w choapelu, podkreśliła rangę tego
rzowskim planetarium.
ważnego wydarzenia i skłoNa koniec odniosę się do
niła wszystkich do refleksji
informacji spływających do
nad słowami: OJCZYZNA,PAmnie na zasadzie sygnałów.
TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie
Miało być przekazanie ryb
spotkania to wspaniała lekcja
dla szpitala, przez tych któhistorii i patriotyzmu dla całej
rzy działają, a nie dużo móspołeczności szkolnej.
wią wg zapewnień SygnaliB.K.
sty. Myślałem, że mnie robi
w leszcza. Jednak nie, przekazano z hodowli w Sierakowie 23 kg amura. A tak ogólnie to wystarczy wiosenne
zimne spojrzenie, bo aura
nas nie
rozpieszcza.

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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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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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

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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SPRZĄTANIE:
·biur

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
Sulęcin
tel. 511 225 133
lub 501 693 387
www.progress24.pl

·wspólnot
i spółdzielni
mieszkaniowych
·hal produkcyjnych
i magazynów
·po remontach i budowach
·mycie okien
na wysokości do 10 m wodą
demineralizowaną
·doczyszczanie
powierzchni płaskich
(glazura oraz fugi),
polimeryzacja

·DEZYNFEKCJA PRZEZ
ZAMGŁAWIANIE
I OZONOWANIE!

UTRZYMANIE TERENÓW
ZEWNĘTRZNYCH:
·przycinanie żywopłotów
odśnieżanie
·sprzątanie terenów
utwardzonych
·koszenie trawy
·WERTYKULACJA
I ARREACJA
TRAWNIKÓW

Zadbaj

o swój trawnik
zamów wiosenną

wertykulację!

8
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uni pak
kanistry i beczki
p³yty gumowe
kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

534 432 720
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Zgubili się w lesie. Najedli się strachu gdy natknęli się na wilki
Grupa nastolatków zgubiła się w lesie podczas wycieczki rowerowej. Przestraszyli się nie na żarty, gdy na swej
drodze spotkali wilki. Na szczęście wrócili bezpiecznie do domów dzięki pomocy policjanta i leśnika, którzy
ruszyli im z pomocą.
W wielkanocny poniedziałek grupa
młodzieży postanowiła wybrać się na
rowerową przejażdżkę. Ich trasa według pierwotnego planu prowadzić
miała przez tereny leśne w okolicach
miejscowości Muszkowo. Cykliści zboczyli jednak ze znanych im tras i przejechali zdecydowanie dłuższą drogę
niż planowali. Zbliżał się zmrok, a młodzi ludzie stracili orientację w terenie.

Mieli przy sobie telefony, jednak nie
byli w stanie wytłumaczyć rodzicom,
gdzie konkretnie się znajdują. Ci w
obawie o bezpieczeństwo dzieci, zadzwonili pod numer alarmowy. Przez
telefon dyżurny sulęcińskiej jednostki usłyszał, że czwórka młodych ludzi wpadła w panikę kiedy w leśnych
gęstwinach zobaczyli wilki. Zwierzęta odeszły, a oni sami poinstruowani

przez funkcjonariuszy odnaleźli najbliższy słupek oddziałowy. Wszystko
wskazywało na to, że dzieci znajdują
się w pobliżu miejscowości Krzeszyce.
Jak się jednak okazało, orientacja w terenie leśnym nawet przy znajomości
przybliżonych danych nie jest łatwa.
W tym momencie z pomocą ruszyli młodszy aspirant Paweł Wąsowicz
oraz Leśniczy Leśnictwa Krzeszyce Sła-

Inwestycji w CZG-12 ciąg dalszy
W ramach realizacji projektu ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z
rozbudową PSZOK w Krzeszycach”
w lutym na teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Długoszynie została dostarczona kolejna maszyna, niezwykle pomocna i
niezbędna w gospodarce odpadami
– rozdrabniarka odpadów wielkogabarytowych. W lutym została także zakupiona ładowarka, która jest
niezbędna w załadunku odpadów
m.in. transportowanych do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z
o.o. w Szczecinie, który odbiera do
termicznego przekształcenia balast
posortowniczy. W 2020 roku CZG-12
przekazał do spalarni prawie 11 tyś.

ton odpadów. Zakup dodatkowych
urządzeń przez CZG-12 wpłynie na

eliminację
kosztów
związanych z koniecznością wynajmowania
sprzętu oraz usprawni
pracę w ZUOK.
Źródło: CZG 12

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość projektu 9 870 300,00 zł,
dofinansowanie z UE 3 774 199,02 zł.

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl

www.kssse.pl

womir Krzyżyński. Mimo świątecznego, a przede wszystkim wolnego dnia,
obaj spisali się na medal. Dzięki szybkiej wymianie informacji i doskonałej
orientacji w terenie już po kilkunastu
minutach dzieci całe i bezpieczne były
w drodze do domu.
Źródło: St. sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Sulęcin
Nadleśnictwo Sulęcin przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Zanocuj w lesie”. Leśnicy przygotowali do dyspozycji zainteresowanych osób urokliwy obszar przy jeziorze Lubniewsko położony w północnej części naszego nadleśnictwa.
Zanim udamy się na wycieczkę z noclegiem w lesie powinniśmy zapoznać się z regulaminem korzystania z obszaru
dostępnym na stronie Nadleśnictwa Sulęcin: www.sulecin.
lasy.gov.pl.
W wyznaczonym obszarze
zabronione jest rozpalenie
ogniska. Jedynym wyznaczonym miejscem jest teren
wypoczynkowy
„Uroczysko
Lubniewsko” X 519827,60 Y
240024,29.
Na terenie obszaru objętego
programem „Zanocuj w Lesie”
odbywają się prace z zakresu
gospodarki w pododziałach leśnych: 6 d, 73 j, 74 b, 71 i, 50
g, 95 b, 95 f, 95 i, 95 j, 94 k,
96 o, 109 a, 109 b, 109 i, 110
b, 110 c, 110 d, 110 i. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
Należy się również zorientować, czy na obszarze, na którym chcemy zanocować nie

jest w tym czasie zaplanowane
polowanie zbiorowe. Terminy
polowań zbiorowych są do-

stępne na www.wklszop.pl
Jeśli nasz nocleg przewiduje
więcej niż 2 noce lub/i więcej

niż 9 osób w jednym miejscu
musimy wypełnić formularz
zgłoszenia noclegów i uzyskać

zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres sulecin@
szczecin.lasy.gov.pl nie później
niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na
zaplanowane noclegi.
Kontakt do koordynatora
programu w nadleśnictwie:
Kinga Adamska-Gerber tel.
535 388 896
Nadleśnictwo Sulęcin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w
ramach kontynuacji założeń
zawartych w ogólnopolskim
pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania
aktywności typu bushcraft i
surwiwal. Po ponad rocznym
okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych,
zarządców terenu, rozmowach
ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia
pilotażu w stały program pn.
„Zanocuj w lesie”.
Źródło: Nadleśnictwo Sulęcin
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Nie ma kto orzekać w wydziale cywilnym sądu w Sulęcinie
obowiązków i zwiększe- p.u.s.p. działalność admini- wynikające z obciążenia zada- go rozpatrzenia sprawy bez
nia spraw w referacie - po- stracyjna sądów polega na niami poszczególnych sądów. nieuzasadnionej zwłoki przez
Rzecznik Praw Obywatel- właściwy, niezależny, bezSebastian Petlik w dalszym przez przydzielenie asystenta zapewnieniu odpowiednich
skich
uważa, że w związku z stronny i niezawisły sąd, gwawarunków
techniczno-orgasędziego
oraz
referendarza
ciągu jest prezesem Sądu Rekrytyczną
sytuacją kadrową w rantowane przez art. 45 ust. 1
sądowego.
Wszystko
to
donizacyjnych
oraz
majątkojonowego w Sulęcinie - nie
13
nr 1 (95)/2021
Styczeń-Luty
2021
było zatem przeszkód, aby prowadziło do pogorszenia wych funkcjonowania sądu i tym sądzie decyzja Anny Dal- Konstytucji.
RPO zwrócił się do Ministra
rozpoznał niektóre ze swych się stanu zdrowia obu sę- wykonywania przez sąd jego kowskiej o delegowaniu SeSprawiedliwości
m.in. o wyjazadań
oraz
zapewnieniu
włabastiana
Petlika
przyczyniła
dziów.
Obecnie
przebywają
spraw.
SŁUBICE
SŁUBICE
Jednemu z pozostałych sę- oni na długotrwałych zwol- ściwego toku wewnętrznego się do pogorszenia warunków śnienie, w jaki sposób zbadaurzędowania sądu, bezpo- pracy i sparaliżowała możli- no racjonalne wykorzystanie
dziów powierzono wykony- nieniach lekarskich.
średnio związanego z wyko- wość rozpoznawania spraw w kadr oraz potrzeby wynikająObecnie
w
Wydziale
Cywanie funkcji przewodnicząW listopadzie ub. roku burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak zaprosił do Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się dziś z wojewodą Władysławem
Sądu Rejonowego w nywaniem przez sąd jego za- Wydziale Cywilnym. Jedno- ce z obciążenia zadaniami pocego
Wydziału
Cywilnego,
a wilnym
słubickiego
magistratu
włodarzy
Kostrzyna nad Odrą, Cybinki, Rzepina, Dajczakiem i nowym dyrektorem zielonogórskiego oddziału Generalnej
szczególnych
- przed
dań. Stosownie
zaś do Dróg
art. Krajowych
cześnie decyzja
o podziale
Sulęcinie
połowy lutego
drugiemu
zastępowanie
go
Ośna Lubuskiego, Górzycy i Słońska, cood
zaowocowało
podpisaniem
listu Dyrekcji
i Autostrad
Jarosławem
Brzeczką,sądów
podkreślając
podjęciem
decyzji
o
delegocałego
referatu
sędziego
Se2021
r.
nie
orzeka
nikt.
77
§
1
pkt
1
p.u.s.p.
Minister
intencyjnego
o
współpracy.
konieczność
wybudowania
obwodnicy
Słubic.
pod jego nieobecność. WeRzecznik Praw Obywatel- Sprawiedliwości może de- bastiana Petlika, w związku waniu sędziego Sebastiana
dług sędziów decyzje te zapadły bez ich zgody i bez odpo- skich wskazuje, że zgodnie legować sędziego, za jego z dalszym pełnieniem przez Petlika.
Do tematu wrócimy po
wiednich, należnych zgodnie z art. 178 ust 2 Konstytucji zgodą, do pełnienia obowiąz- niego funkcji prezesa Sądu
Rejonowego
w
Sulęcinie,
jest
otrzymaniu
odpowiedzi Miników
sędziego
lub
czynności
sędziom
winno
się
zapewnić
z przepisami dodatków oraz
stra Sprawiedliwości na zapyzmniejszenia
przydziału takie warunki pracy, które od- administracyjnych mając na całkowicie niezrozumiała.
W opinii Rzecznika taki tanie Rzecznika Praw Obywapowiadają godności urzędu względzie racjonalne wykospraw przez system SLPS.
Ponadto nie wsparto sę- oraz zakresowi ich obowiąz- rzystanie kadr sądownictwa stan rzeczy narusza prawo telskich.
Red.
dziów wobec dodatkowych ków. Natomiast w myśl art. 8 powszechnego oraz potrzeby do sprawiedliwego i jawneCd. ze str. 1

Samorządowcy razem Będzie obwodnica Słubic?

„Zamień odpadki na kwiatki”
Po raz kolejny spotkaliśmy się dziś z włodarzami ościennych gmin, żeby omówić ramy
W kwietniu
obchodzimy
kolejny
ponadlokalnej
strategii
działania i razem
się
starać o dla
unijne
pieniądze na
lata 2021-2027
ważny
środowiska
dzień
- Dzień
- powiedział
burmistrz
Mariusz
Ziemi
(22.04.).
Z tej
okazjiOlejniczak.
Celowy
Mając świadomość wyzwań rozwojowych,
Związek
Gminprzed
CZG-12
chciałby
zajakie będą stały
samorządami
w nowej
perspektywie
finansowej do
Unii wspólnych
Europejskiej
prosić
mieszkańców
na lata 2021-2027
oraz zauważając
działań
i przeprowadzić
akcję szanse
„Zajakie daje współdziałanie na poziomie lomień
odpadki
na kwiatki”
dla 5 gmin,
kalnym
i regionalnym
list podpisali:
dla
Punkt
Zbiórki
• których
burmistrz
SłubicSelektywnej
Mariusz Olejniczak,
• dr Andrzej
Kunt, burmistrz
Kostrzyna
Odpadów
Komunalnych
prowadzony
nad Odrą,
jest
przy Zakładzie
Unieszkodliwiania
• Marek
Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki,
Odpadów
w Rzepina,
Długo• SławomirKomunalnych
Dudzis, burmistrz
• Stanisław
Kozłowski,
burmistrz akcji
Ośna
szynie.
W ramach
jednodniowej
Lubuskiego,
zbierać
będziemy
zużyty
sprzęt
elek•
wójt Górzycy Robert Stolarski
tryczny
i elektroniczny
oraz baterie.
• Janusz
Krzyśków, wójt Słońska.
Już przyniesione
wówczas włodarze
wskazali,
że chcą
Za
odpady
mieszkaniec
działać razem
w możliwie
szerokim zakreotrzyma
sadzonkę
kwiatka/koszulkę
sie, w szczególności w dziedzinie edukacji,
kultury i dziedzictwa kulturowego, turysty-

ki i sportu, ochrony środowiska, infrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także współlub
eko-upominek.
pracy
transgranicznej. Jeśli sytuacja epiPodczas spotkania,
przedstawicieli
gmin,
demiczna
i wprowadzone
obostrzenia
rozmowy na
toczyły
się wokół
pozwolą
organizację
akcjiszczegółów
to zbiórzwiązanych z ponadlokalną strategią i przeka
odpadów
odbędzie się:
17.04 – tego
Łapisów,
które umożliwiają
tworzenie
typu dokumentów.
gów,
21.04. – Sulęcin, 23.04 – Torzym,
źródło:– www.slubice.pl
26.04 – Ośno, 15.05
Lubniewice

(Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie!) W związku ze zmieniającą się
sytuacją epidemiczną zapraszamy do
śledzenia portalu społecznościowego
CZG-12 (FB), gdzie na bieżąco będziemy umieszczać informacje o organizowanych zbiórkach w ramach akcji
„Zamień odpadki na kwiatki” i innych
działaniach.

z nami w Dzień Ziemi! Szczegółowe
informacje będą umieszczane na portalu społecznościowym CZG-12 – FB.

Zależało mi, żeby nowemu dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
przedstawić sytuację naszego miasta i zwrócić uwagę
na to, że strategiczne
położenie
Słubic,
Śmieciobranie
czas
zacząć
!
– 22szlaków
kwietnia
naEKOfeston
skrzyżowaniu wielu
komunikacyjnych i związane z tym natężenie ruchu, przemaCelowy Związek Gmin CZG-12 zawiają
tym, żebywSłubice
wreszcie
obwodnicę - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak.
22 za
kwietnia
Dzieńmiały
Ziemi,
Celoprasza nad
wszystkich
do włączenia
się
W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Kostrzyna
Odrą dr Andrzej
Kunt i Prezes
wy
Związek Gmin CZG-12 zaprasza
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Krzysztof
toczyły
w działania
na Kielec.
rzecz Rozmowy
środowiska
–
wszystkich
do udziału
w miast
festiwalu
onsię wokół ważnych,
dla obu
oraz istotnych
dla dalszego rozwoju strefy ekonomicznej,
Śmieciobranie czas zacząć! Po zimie
inwestycji
drogowych. Wydarzenie bęline
pn. EKOfeston.
pierwszym widokiem
niewww.slubice.pl
są niestety
źródło:

dzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, z podziałem na bloki dla dzieci
i dorosłych. Podczas festiwalu nie zabraknie treści poświęconych gospodarowaniu odpadami i wodą, a także
ochronie klimatu, powietrza, bioróżnorodności oraz naszego zdrowia.
Przeprowadzone zostaną kreatywne
warsztaty recyklingowe i konkursy, jak
również rozmowy z inspirującymi osobami: ekspertami i pasjonatami. Bądź

wiosenne kwiaty, lecz śmieci… Nie
bądźmy obojętni, weźmy na spacer
rękawiczki i worek i posprzątajmy okoliczny teren – las, łąkę… Jeśli uzbierasz worek śmieci wyślij zdjęcie a
CZG-12 w zamian wyśle paczkę nasion pięknych kwiatów, które można
posiać w swoim ogrodzie. Akcja jest
organizowana przez portal społecznościowy FB.
Źródło: CZG 12

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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Badminton – sposób na aktywną formę spędzania czasu
Rozmowa z Jackiem Ćwiertnią - prezesem Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona.

Za nami 2020 rok. Jak Pan podsumuje zakończony już rok działania
klubu?
- Rok 2020 był dość trudnym rokiem.
Sytuacja epidemiologiczna związana z
COVID-19 pokrzyżowała plany i to nie
tylko nam. Jako stowarzyszenie mające
na celu popularyzację badmintona na
terenie gminy Sulęcin, a co za tym idzie
aktywny sposób spędzania czasu przez
młode pokolenia musieliśmy być odpowiedzialni i dostosowywać się do zaleceń wynikających z obostrzeń.
- Pomimo zmian w organizacji udało
nam się jednak zrealizować znaczną
część założeń. W 2020 roku uczestniczyliśmy w licznych turniejach gdzie zdobyliśmy następujące miejsca:
I miejsce – 4 złote medale (od 2017
roku łącznie 63),
II miejsce – 11 srebrnych medali (od
2017 roku łącznie 68),
III miejsce – 11 brązowych medali (od
2017 roku łącznie 65).
Nasi zawodnicy reprezentowali sulęcińskie szkoły na Mistrzostwach Polski
organizowanych w Białymstoku zajmując odpowiednio 8 oraz 9 miejsce.
Wcześniej w finale wojewódzkim zajęli
pierwsze miejsca czym awansowali do
mistrzostw Polski. Rok 2020 był również
udany dla naszej trener Magdaleny
Piechowiak, która zajęła 2 miejsce w
singlu oraz 3 w deblu kobiet w Mistrzostwach Polski Amatorów w Badmintonie w Zielonce.
Czym było spowodowana zmiana
składu zarządu klubu?
- Powód był dość prosty. Cześć osób,
która pełniła funkcje w zarządzie od
2017 roku postanowiła przekazać prowadzenie klubu osobom aktywnie
działającym, w tym również na korcie.
Aktualnie trzech z czterech członków
zarządu to zawodnicy, którzy znają specyfikę stowarzyszenia również od strony
„sali gimnastycznej”. Jeden z członków
zarządu posiada również uprawnienia
trenerskie i dzięki temu dużo łatwiej jest
ocenić bieżące potrzeby i sposób pracy z
naszymi zawodnikami. W tym przypadku poza zagospodarowaniem naszym
zawodnikom czasu wolnego stawiamy
również na ich rozwój i profesjonalizm.
Czy w związku ze zmianą składu
zarządu będą również zmiany w
szkoleniu zawodników?
- Nie ukrywam, że będziemy kontynuować to co jest dobre, czyli dotychczasowy sposób realizacji naszych zadań.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
dzieci i młodzieży zmienimy troszkę
dotychczasową formę realizacji zajęć.
Tak naprawdę będzie to „drobna ko-

smetyka”. Chcemy żeby nasza działalność była bezpieczna, a nasi zawodnicy
zadowoleni. W dalszym ciągu będziemy realizować zadania związane z
popularyzacją badmintona na terenie
gminy Sulęcin. Poprzez naszą działalność chcemy zająć wolny czas głównie
dzieciom i młodzieży, a także prowadzić
zajęcia mające na celu dbanie kondycję i zdrowy tryb życia. Dotychczasowe
dwugodzinne treningi (dwie godziny
zegarowe), nadal będą prowadzone
trzy razy w tygodni.
Klub to nie tylko zarząd. Kto odgrywa ważną rolę w klubie?
- Klub to ludzie, ludzie z którymi
mamy okazję się spotkać i wspólnie
spędzać czas. Zarząd jest ważny, jednak
my stanowimy jedynie zaplecze. „Serce
klubu” znajduje się na sali, tam gdzie są
dzieci, i młodzież, a także nasi trenerzy.
To właśnie dzięki połączeniu wszystkich
pokoleń na hali sportowej mamy u nas
tak fajną atmosferę. Spośród trójki naszych trenerów wymienię tylko dwójkę:
Magdalenę Piechowiak, która jest doświadczonym i bardzo ambitnym trenerem. Jest aktywną zawodniczką naszego stowarzyszenia oraz wielokrotną
medalistką w zawodach na różnych
szczeblach w kraju. Jeremi Borowiec –
myślę, że o naszym trenerze nie trzeba
zbyt wiele mówić w Sulęcinie i nie tylko.
Jeremi to żywa historia sulęcińskiego
badmintona, wychował nie jednego
medalistę, a także jak się okazuje trenera czy instruktora. Nasi trenerzy pomimo różnicy wieku świetnie dogadują
się i dbają o to, by naszym zawodnikom
niczego nie zabrakło. Pomimo wysoko
stawianych zadań zawsze służą pomocą i są dla naszych zawodników niczym
przyjaciele. Nasi trenerzy to wykwalifikowana kadra, o której mogę śmiało powiedzieć, że jest profesjonalna.
Spośród trzech trenerów jeden posiada uprawnienia trenerskie II klasy. Na
chwilę obecną rozważamy pozyskanie
jeszcze jednej osoby, która docelowo

zostanie trenerem lub instruktorem pomocniczym.
Skąd pozyskujecie środki na funkcjonowanie klubu?
- Działamy jako stowarzyszenie zwykłe, a co za tym idzie nie możemy prowadzić działalności gospodarczej. Nie
jesteśmy również wpisani do KRS więc
nie wchodzi w grę dochód choćby nawet z tytułu 1% podatku. Rok w rok
startujemy w konkursie ofert dotyczącą realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Popularyzacja badmintona
na terenie Gminy Sulęcin”. W tym roku
również udało nam się uzyskać środki
na realizację tego zadania i jest na m z
tego tytułu niezmiennie miło. Możemy
w dalszym ciągu prowadzić nieodpłatną działalność dla dzieci i młodzieży.
Nasze stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami poza dotacjami może również otrzymywać między
innymi spadki i zapisy, a także korzyści
z ofiarności publicznej. Mamy swoich
strategicznych sponsorów i osoby na
które zawsze możemy liczyć. Nie ukrywam, że bardzo ważną rolę odgrywa
również współpraca z dyrektorami
szkół, a przede wszystkim Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Sulęcinie. Aktualnie mamy możliwość
korzystania z obiektu hali sportowej w
szkole podstawowej, mam nadzieję,
że również otrzymamy wsparcie i będziemy mogli śladem lat poprzednich
korzystać nieodpłatnie z hali sportowej
w LO. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową pomoc, serdeczność i współpracę. Korzystając z okazji chciałbym
serdecznie podziękować w imieniu własnym, jak i mojej poprzedniczki - Prezes
Wioletty Markowskiej wszystkim tym,
którzy przyczynili się za naszym pośrednictwem dla dobra sulęcińskich dzieci i
młodzieży.
Plany na najbliższy rok?
- Rok 2021 podobnie jak poprzedni

będzie dość specyficzny. Nadal mamy
do czynienia z pandemią, która ma
zarówno pośredni, jak i bezpośredni
wpływ. Treningi, jeśli są prowadzone to
muszą być realizowane zgodnie z zaleceniami i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na bieżąco śledzimy przepisy,
analizujemy sytuację i dostosowujemy
się do zaleceń. Obowiązujące przepisy
to jedno, drugie również ważne to zdrowy rozsądek. Dla nas najważniejsze jest
zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników.
- W tym roku, jeśli będzie taka możliwość planujemy zorganizować jeszcze
dwa turnieje, w trakcie których zawodnicy będą mogli sprawdzić się na korcie ze swoimi rówieśnikami z innych
klubów. Planujemy również w dalszym
ciągu brać udział w zawodach, turniejach i zgrupowaniach organizowanych
przez inne kluby i stowarzyszenia, w
tym te posiadające akredytację Polskiego Związku Badmintona. Planów
do realizacji mamy wiele, pomysłów
na zagospodarowanie czasu i realizację zadania publicznego pod nazwą
„Popularyzacja badmintona na terenie
Gminy Sulęcin” jeszcze więcej. Jesteśmy
przygotowani, zadbaliśmy o to by dzieci
w tym trudnym czasie nie pozostawały
bez zajęć. W miarę „poluzowania” obostrzeń planujemy dalsze prowadzenie
treningów i zajęć zarówno na sali sportowej, jak i na świeżym powietrzu.
- Na koniec już dziś mogę pochwalić
się jednym z ostatnich sukcesów naszego zawodnika. Jakub Górski wziął
udział w Krajowym Turnieju Juniorów
i Młodzików w Solcu Kujawskim organizowanym zgodnie z regulaminem
Polskiego Związku Badmintona, gdzie
poziom gry był naprawdę wysoki - wrócił z brązowym medalem, czego mu serdecznie gratuluję.
Rozmowę przeprowadził
Lech Malinowski
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Lubuskie
Konfrontacje
Artystyczne
Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w nowym
konkursie dla dzieci i młodzieży, jakim są Lubuskie Konfrontacje Artystyczne.
To dzieło wspólnej inicjatywy lubuskich ośrodków i centrów kultury, które
ma na celu stworzenie nowej, atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży formuły przeglądów artystycznych. Jest to zarazem
odpowiedź na zapotrzebowanie młodych Lubuszan na sprawdzenie swoich
umiejętności w nowej oraz świeżej for-

mule o randze wojewódzkiej. LKA to doskonała okazja do konfrontacji młodych
talentów w dziewięciu dziedzinach
artystycznych. Rywalizacja odbędzie
się w ramach przeglądów: tanecznych,
recytatorskich, teatralnych, wokalnych, zespołów muzycznych, instrumentalnych, plastycznych, fotograficznego i filmowego.

W tym roku, w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbędą się eliminacje
powiatowe do LKA w trzech kategoriach: recytacja, plastyka, piosenka.
Szczegółowe informacje:
recytacja:
https://soksulecin.pl/lka-2021-recytacja
plastyka:
https://soksulecin.pl/lka-

-2021-plastyka
piosenka:
https://soksulecin.pl/lka-2021-piosenka
Inormacje o wszystkich kategriach:
https://soksulecin.pl/lubuskiekonfrontacjeartystyczne
Źródło: SOK Sulęcin

Chciał „obrobić sklep. Myślał, że z maseczką nikt go nie rozpozna
28-letni mieszkaniec Sulęcina chciał okraść jeden ze sklepów budowlanych w Sulęcinie. Miał nadzieję, że anonimowość zapewni mu maseczka na twarzy. Dzięki monitoringowi złodziej został zatrzymany.
Zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych jest w obecnych czasach obowiązkiem,
który ma uchronić nas wszystkich przed zarażeniem wirusem
SARS-CoV-2, a także pomóc w
jak najszybszym i skutecznym
rozprawieniem z pandemią.
Są jednak osoby, które postanowiły wykorzystać ten nakaz
do próby uniknięcia odpowie-

dzialności za swoje przestępcze
działanie. O czym mowa? Otóż
28-letni mieszkaniec Sulęcina,
pod koniec marca postanowił
udać się do jednego ze sklepów
budowalnych na terenie miasta. Oczywiście, jako przykładny
obywatel miał na twarzy maseczkę, która w jego mniemaniu
miała nie tylko chronić przed wirusem, ale przede wszystkim za-

pewnić anonimowość podczas
kradzieży. Mężczyzna, wszedł w
jedną z alejek marketu, upewnił
się, że jest w niej sam, a następnie schował do saszetki kilka
sztuk otwornic diamentowych o
wartości ponad 500 złotych. Zachowując pozory, rzeczywiście
postanowił zakupić w sklepie
towar o wartości kilku złotych.
Wszystko po to, aby bez wzbu-

dzania podejrzeń przekroczyć
linię kas wraz ze skradzionym
towarem. Nie przewidział kilku
spraw. W sklepie znajduje się
monitoring, który od początku
do końca uwiecznił jego zachowanie. Pracownicy marketu
dokonują przeglądu nagrań.
Zasłonięta maseczką twarz nie
przeszkodziła w jego rozpoznaniu. Kryminalni zatrzymali

28-latka. Usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. W
jego mniemaniu „genialny” plan
będzie miał surowe konsekwencje. Stając przed wymiarem
sprawiedliwości,
mężczyzna
może usłyszeć wyrok do 5 lat
pozbawienia wolności.
Źródło: St. sier. Klaudia Biernacka
KPP w Sulęcinie
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Ruszają zapisy na szczepienia kolejnych roczników
Do końca kwietnia planowane jest zaszczepienie przeciwko COVID-19 wszystkich chętnych powyżej 60. roku życia. W poniedziałek, 12 kwietnia, rusza rejestracja kolejnych roczników.
Rejestracja na szczepienia
przeciw COVID-19 dla osób
od 60. roku życia ruszyła w
marcu. W kwietniu uruchomione zostaną zapisy dla
kolejnych roczników. W poniedziałek, 12 kwietnia, rejestrowane będą osoby z rocznika 1962, a w następnych
dniach będą mogły to robić
kolejne, do 1973 r.

Harmonogram rejestracji
na szczepienia w kwietniu
Rejestracja na szczepienia będzie prowadzona zgodnie z
poniższym harmonogramem:
12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,

20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.
Należy pamiętać, że osoby
uprawnione, które nie zapiszą
się na szczepienie w danym
dniu, będą mogły zrobić to
później.
Gdy zakończy się rejestracja dla kolejnych roczników,

planowane są szczepienia powszechne i dostępne dla każdego w różnych formach.
Harmonogram pilotażowych programów nowych
form szczepień
15 kwietnia - uruchomiony
zostanie pierwszy punktu drive-thru
20 kwietnia - ruszy pierwszy
Punkt Szczepień Powszech-

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892

nych
23 kwietnia - rozpoczną się
szczepienia przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki
Maj 2021 - rozpoczną się
szczepienia w aptekach
Maj/Czerwiec 2021 - rozpoczną się szczepienia w zakładach pracy
Aktualnie na terenie Sulęcina
działają 4 punkty szczepień:
1. MAGDALENA GRZESIAK EM-MED, UL. KOŚCIUSZKI
24A
2. NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ „HIPOKRATES”, UL. WIEJSKA 6.
3. NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” S.C, Ul. DUDKA 13.
4. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN, Ul. WINCENTEGO WITOSA 4.

Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

Red.

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
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. Wiejska
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
dom w Sokolej Dąbrowie
3 domy Torzym
działka Garbicz
działka Miechów
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostró

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.
KWIECIEŃ
12.04-18.04 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej 4-6 w Sulęcinie
19.04-25.04 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16 w Sulęcinie
26.04-02.05 -Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
MAJ
03.05-09.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
10.05-16.05 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4

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:

