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– nie jesteśmy tak
twardzi, jak
materiał,
z którego
robimy!

GRANIT-MARMUR

NAGROBKI · PARAPETY · BLATY

P RZEKRÓJ

501 693 387
REKLAMA
511 225 133

GraWo-STONE

Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin
tel.: 95 755 48 76 GSM: 601 897 225

www.grawo-stone.pl

lokalny

SULĘCIN

KRZESZYCE

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

OŚNO LUBUSKIE

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy
radosnego, wiosennego
nastroju oraz serdecznych
spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół

tel. 957554865

życzy Redakcja Przekroju Lokalnego

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

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387
Najszybszy domowy internet
nawet do

1000 Mb/s

GABINET

PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

507 511 019

- wrastające paznokcie - klamry
- usuwanie: brodawki, modzele, odciski
- pękające pięty, ultradźwięki
ul.Kościuszki 39, 69-200 Sulęcin
NIP: 599 251 53 35

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

W piątek 8 kwietnia miała
miejsce premiera solowego
singla Pauliny Solskiej, która
pod pseudonimem BREVKA
rozpoczyna swoją muzyczną
przygodę. Paulina jest autorką tekstów, a na współpracę
z nią zdecydowali się mistrzowie w swoich dziedzinach.
Współautorem muzyki jest
Jacek Królik, (współzałożyciel
zespołu Brathanki, grający
obecnie m.in. z Krzysztofem
Cugowskim). Aranżacją piosenek zajął się Piotr Nowak
współpracujący z Felicjanem
Andrzejczakiem.
Solowa przygoda Brevki
rozpoczęła się po warsztatach

tekściarskich TekstMisja, organizowanych przez ZAiKS,
podczas których Paulina dała
się poznać jako obiecująca
autorka tekstów młodego

pokolenia. Warto dodać, że
już 23 kwietnia odbędzie się
druga edycja warsztatów, w
których sulęcinianka weźmie
udział jako ich koordynatorka.

04.05.2022 otwarcie nowego
salonu STIHL
przy ul. Dudka 2 w Sulęcinie.
Szeroka oferta produktów

STIHL, FISKARS
i elektronarzędzi MILWAUKEE.
Traktorki Stihl, Solo i Snapper
ZAPRASZAMY
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minął miesiąc

Ile warte jest ludzkie życie?
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Milion euro, dwa miliony, miliard? Setki niewinnych ludzi
ginie codziennie na Ukrainie,
a zachód nadal finansuje rakiety Putina. Kanclerz Niemiec
Scholz obawia się, że jego kraj
bez rosyjskiego gazu wpadnie w recesję. Ilu Niemców od
tego umrze? Prawdopodobnie
żaden, co najwyżej będą musieli nieco ograniczyć wydatki.
Część z nich pewnie straci pracę, ale nadal będą się cieszyć
życiem. Prezydent Francji Macron oburza się, że prezydent
USA Biden nazywa Putina rzeźnikiem. A co w tym oburzającego, że ktoś nazywa rzeczy
po imieniu? Mam wrażenie, że
uważających się za cywilizowanych Francuzów nadal trzeba
uczyć jeść widelcem. Na ulicach, w parkach, w piwnicach
setek ukraińskich miejscowości codziennie giną bestialsko

mordowani ludzie, a Francuzi aż
tupią nogami, by z powrotem
zacząć prowadzić interesy w
Rosji. Do dziś sporo topowych
francuskich firm nadal się z tego
kraju nie wycofało. Sklepy tych
marek zachęcałbym w Polsce
omijać: Auchan, Leroy-Merlin,
Decathlon. Przy robieniu zakupów warto też mieć na uwadze,
że topowe marki niemieckie jak
BASF, Bayer, Henkel i Siemens
nadal handlują w Rosji.
Patrząc na to wszystko mam
wrażenie, że świat nic się nie
zmienił od II wojny światowej.
Nadal światem rządzi pieniądz.
Kolejne relacje o zabitych z
Ukrainy są co najwyżej lekko
przylukrowane słowami oburzenia i kolejnymi sankcjami, które
Putin i jego ekipa mają głęboko
w poważaniu. Tak samo było,
gdy Hitler zaatakował Polskę w
1939 r. Poza pustym gestem wypowiedzenia wojny i słowami
oburzenia świat nic nie zrobił,
by Polsce pomóc. Jak wiemy z
historii podbicie Polski było dla
Hitlera dopiero początkiem. Imperialne rządze Putina też nie
zakończyły się na Gruzji i Krymie,
dlaczego miałyby się zakończyć
po ewentualnym podporządkowaniu Ukrainy?
Największymi politycznymi
oportunistami okazali się Wę-

grzy. W dzień, w który świat
obiegła informacja o odkrytej
masakrze cywilów w ukraińskiej
Buczy, wybory na Węgrzech
zdecydowanie wygrał przyjaciel Putina (i PiSu) Wiktor Orban. Okazało się, że dla Węgrów
ważniejsze są tanie surowce niż
solidarność z Ukrainą. Już zapomnieli jak rosyjscy „bracia” spacyfikowali krwawo i brutalnie w
1956 r. dążenie Węgrów do wolności. Dzisiaj wbrew utartemu
powiedzeniu bardziej pasuje
„Węgier, Rusek dwa bratanki”.
PiS wbrew wcześniejszym
zapowiedziom szykuje się do
przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Obstawiam najpóźniej jesień tego roku. Świadczy o tym kilka przesłanek. Po
pierwsze premier Morawiecki
(zwany Pinokiem) zapowiedział kolejne zmiany w sztandarowym programie Polski Ład
(zwany też Polskim Nieładem).
Zmiany mają być wprowadzone
od 1 stycznia 2023 r., ale działać mają już od… 1 lipca 2022
r. Najstarsi księgowi w tym kraju (nie mówiąc o góralach) nie
mają pojęcia o co w tym chodzi.
Zmiany w podatkach dochodowych powinny obowiązywać od
nowego roku i zawsze tak było.
Występowanie jednak wbrew
naturze, rozsądkowi i dobrym

zwyczajom to w PiS norma. Już
teraz w biurach rachunkowych
dostają palpitacji serca na myśl,
że podatki w ciągu jednego
2022 roku będą obowiązywać według 3 różnych ustaw
podatkowych – z 2021 (stary
system), 2022 (Nowy Ład) i
2023 (zmieniony Nowy Ład).
Pinokiowi chodzi oczywiście
o złagodzenie złego wrażenia
wywołanego Polskim Bezładem. Zamierza m.in. obniżyć
podatek dochodowy z 17 proc.
do 12 proc. Te dobre wieści
mają oczywiście przełożyć się
na słupki wyborcze.
Po drugie, jeżeli komuś się
wydaje, że mamy wysoką inflację, drożyznę, horrendalne raty
kredytów i żyje się coraz trudniej, to śmiem twierdzić, że będzie zdecydowanie jeszcze gorzej. Zamykając się na rosyjski
węgiel (ogłosiła na dniach Unia
Europejska) gaz i ropę (możliwe, że w najbliższej przyszłości)
będziemy musieli sprowadzać
surowce na pewno znacznie
droższe. W naszym przestarzałym i niereformowanym sektorze energetycznym (żadnych
zmian odkąd panuje PiS) nadal
większość prądu produkowana
jest w elektrowniach węglowych. Droższy węgiel: polski,
australijski czy jaki tam jeszcze

będzie dostępny, to znacznie
droższy prąd dla gospodarstw
domowych, ale i przemysłu.
Wtedy dopiero odczujemy jak
wszystko będzie drożało. PiS
będzie chciał wyborów zanim
większość Polaków naprawdę
się wku…
Po trzecie, obecnie i zapewne przez jakiś jeszcze czas nadal będziemy się zajmowali
tematem wojny na Ukrainie,
uchodźców i pomocy im, przez
co w skromniejszy sposób
będzie do nas docierać coraz
trudniejsza sytuacja w naszym
kraju.
Jakby sytuacja się nie zmieniała, ja wyjście dla Polski widzę
tylko jedno: szeroka koalicja
partii centrowych, które wzajemnie będą się kontrolowały.
Rządy jednej partii kończą się:
skrajnym
subiektywizmem
mediów państwowych, upolitycznieniem niezależnych instytucji jak TK i KRS, dzieleniem
pieniędzy publicznych wg partyjnych interesów, skłóceniem
ze wszystkimi państwami UE
(za wyjątkiem proputinowskich
Węgier) i centralizacją władzy
(bardziej na Nowogrodzkiej
niż na Wiejskiej). Kolejne 4 lata
i PiS, jak węgierski Fides, tak
zmanipuluje ludźmi, że nie będzie miało z kim przegrać.

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
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ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ: POMIAR DOWÓZ I MONTAŻ U KLIENTA

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

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

Podłogi Okna
Drzwi Rolety
Bramy
Dach
Farby wewnętrzne
Farby w spray-u
Farby zewnętrzne
Narzędzia malarskie
Ochrona drewna
i metalu
Struktury
dekoracyjne
Wełna Żaluzje
Beton komórkowy
Płytki Ocieplenia
Porady Eksperckie

Sulęcin pomaga
Już ponad 100 dzieci dołączyło do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w
Sulęcinie. – Powstało pięć dodatkowych oddziałów tylko z dziećmi
z Ukrainy – mówi dyrektor szkoły
Izabela Hutyra – Dzieci uczą się
według standardowego programu nauczania z tym tylko wyjątkiem, że mają więcej zajęć z języka
polskiego. W każdej klasie oprócz
nauczyciela przedmiotowego jest
też tłumacz języka ukraińskiego.
Są to nauczyciele wspomagają-

cy zrekrutowani wśród dorosłych
uchodźców z Ukrainy. Dzieci coraz lepiej zaczynają mówić po
polsku, szczególnie te, które trafiły
do nas po raz pierwszy – dodaje.
W Sulęcinie nieprzerwanie od
28 lutego działa Punkt Pomocy
Humanitarnej zlokalizowany w
budynku po Bibliotece Pedagogicznej przy I LO w Sulęcinie (ul.
Emilii Plater 3). Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w
godzinach 12–17 oraz w soboty i
niedziele w godzinach 12-15.

Wolontariusze na czele z
koordynatorem punktu, z-cą
burmistrza Sulęcina Iwoną Walczak proszę o dalszą pomoc w
zapewnieniu
podstawowych
materiałów niezbędnych do życia. – Zbliżają się Święta Wielkanocne. Każdy z nas już planuje co
przygotuje na świąteczny stół. Dla
Uchodźców z Ukrainy to nie będą
wesołe święta. Bez domu i bez najbliższych. Pomóżmy ukraińskim
mamom przygotować chociaż
namiastkę świąt – mówi I. Walczak. Obecnie najmilej widziana
jest pomoc żywnościowa: kasza,
ryż, mąka, cukier, herbata, przyprawy, olej i konserwy. Brakuje
również dżemów i płatków śnia-

daniowych dla dzieci. Przynosić
można także ziemniaki, marchewka czy jabłka.
Od 13 marca hala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie jest
przygotowana na przyjęcie
uchodźców. Na parkiecie rozstawionych jest kilkadziesiąt
łóżek polowych. Przygotowane
jest również zaplecze sanitarne
i żywność. Do dzisiaj jednak do
hali nie trafił ani jeden uchodźca.
W wielu punktach recepcyjnych
w bliższej i dalszej okolicy (m.in.
Rzepin, Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Gorzów) nadal wolnych
jest wiele miejsc noclegowych
dla uchodźców. Dlaczego więc

nasza hala została wyłączona z
ćwiczeń uczniów LO, treningów
Olimpii Sulęcin i pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla setek biorących w nich udział uczestników? Najwyraźniej logistyka
Wojewody Lubuskiego leży na
łopatkach. W Sulęcinie w razie
konieczności do przyjęcia kilkudziesięciu uchodźców byłby
gotowy hotel Hetman, który idealnie nadaje się do tego typu zadań (o niebo lepsze warunki niż
na hali), jednak przedstawiciel
rządu w terenie wolał wyłączyć
na miesiąc, dwa lub nie wiadomo jak długo, tak potrzebną
halę gimnastyczną.
Adam Piotrowski
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W ofercie również żeliwne kotły
pelletowe Camino
Sterownik TECH Palnik KIPI

EkoPell

Paliwo: pellet
(czysta kotłownia - bez pyłu)
Klasa kotła: 5 / ecodeign - na dotację!
Od 10 do 28 kW
Dostępny od ręki, oszczędny, ekologiczny!
Niemalże bezobsługowy
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Turniej wiedzy pożarniczej
W Szkole Podstawowej nr 2
im. Polskich Olimpijczyków w
Sulęcinie 22 marca odbyły się
miejsko-gminne eliminacje
do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie
szkół średnich i podstawowych z Trzemeszna Lubuskiego, Wędrzyna i Sulęcina.
Na podstawie regulaminu
turnieju jury eliminacji miejsko-gminnych w składzie: st.
kap. Rafał Sobczyk przewodniczący, dh OSP Trzemeszno
Lubuskie Bożena Dudarz i z
ramienia urzędu miejskiego
Grzegorz Gap, po dokonaniu oceny prac pisemnych
uczestników turnieju ustaliła

kolejność miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
W I grupie wiekowej klas
I-IV:
I miejsce Amelia Dudasz,
II miejsce Julia Suchecka, III
miejsce Hania Hormańska,
IV miejsce Jacek Kaśków i V
miejsce Jakub Jurczak.
W II grupie wiekowej klas
V-VIII:
I miejsce Natalia Tymczyn,
II miejsce Zosia Owczarczyk, III miejsce Agata Koza,
IV miejsce Anna Grobelna, V
miejsce Rafał Szarzec, VI miejsce Klaucia Łaniec i VII miejsce
Hubert Jankowiak.
W III grupie wiekowej
szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce Ewa Gap, II miej-

sce Maciej Gap, III miejsce
Maciej Dziadas, IV miejsce
Mateusz Uruski, V miejsce
Piotr Tatera, VI miejsce Michał
Wit, VII miejsce Weronika Jakubiec i VIII miejsce Stanisław
Gęślowski.
Do kolejnego etapu turnieju na eliminacje powiatowe
zakwalifikowało się trzech
pierwszych uczniów z każdej
grupy wiekowej, którzy w
eliminacjach miejsko – gminnych uzyskali największą ilość
punktów. Wszyscy uczestnicy turnieju miejsko-gminnego otrzymali dyplomy i
wybrali nagrody według zajętego miejsca w każdej grupie wiekowej. Opiekunowie
uczniów Emilia Dziedzic ze

Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna,
Iwona Wołowska ze Szkoły
Podstawowej im. Polskich
Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego, Jerzy Wysoczański
ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
z Sulęcina, Mariusz Kulossa z
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulęcina i Łukasz Hajec
z I Liceum Ogólnokształcące-

go im. Adama Mickiewicza z
Sulęcina, otrzymali upominki
i podziękowania. Fundatorem
nagród, dyplomów i upominków był burmistrz Sulęcina i
jednocześnie Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej dh Dariusz Ejchart
oraz Pasieka Państwa Dutkowiaków.
Maciek Barden
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13 emerytura
– wielkie oszustwo
Świąteczne
jaja i jajcarze
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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(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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Sprzedaż znaków w PZW nr 1

Sprzedaż znaków w PZW nr 2 LIN

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

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

- poniedziałek - w
godz. 10.00 - 12.00 i
16.00 - 18.00
- środa - w godz. 10.00
- 12.00 i 16.00 - 18.00
- piątek -w godz. 10.00
- 12.00 i 16.00 - 18.00

Międzynarodowy Dzień Poezji z „Trupięgami”
“Kiedy nędzarz umiera, a śmierć swoje proso
Sypie mu na przynętę, by w trumnę szedł boso,
Rodzina z swej ofiarnej rozpaczy korzysta,
By go obuć na wieczność, bo zbyt jest ciernista, —
I, grosz trwoniąc ostatni dla nóg niedołęgi,
Zdobywa buty z łyka, tak zwane trupięgi…”
/fragment wiersza „Trupięgi” Bolesława Leśmiana/
W naturalnej scenerii wnętrza Biblioteki Publicznej w Sulęcinie z okazji Międzynarodowego Dnia
Poezji, 21 marca odbył się kolejny koncert sulęcińskiego zespołu „Trupięgi”. Obecny skład zespołu:
Kasia Gardziejewska wokal, Filip Słowikowski gitara,
Jurek Hippmann gitara basowa, Jacek Filipek instrumenty perkusyjne i Kosma Kowalski perkusja. W

swoim repertuarze „Trupięgi” w muzycznej
interpretacji prezentują przede wszystkim
wiersze poety Bolesława Leśmiana. Muzyczna oprawa wierszy pozwala odbiorcy
przenieść się w klimat ich treści i wartości,
które poeta miał na myśli. Czasami zespół
w profesjonalny sposób improwizuje i uporządkowanie bawi się dźwiękami, które w
różny sposób brzmią z tematyką każdego
wiersza. W spektakularny sposób przedstawiają świat dostojeństwa, niepokoju, jak
również miłości i żartów. W swojej sześcioletniej twórczości artystycznej zespół wydał płytę „Trupięgi Lesman boso”.
Maciek Barden

instalacje
ELEKTRYCZNE
Seven Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno
- budynków mieszkalnych
- obiektów biurowych
- montaż remonty
- obsługa, konserwacja

www.sevendebno.com

576 662 301
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Tegoroczny pierwszy dzień astronomicznej wiosny sulęcinianie spędzili
w parku miejskim wspólnie z mieszkańcami Ukrainy, których życiowe
losy przyniosły do naszego miasta.
Wiosna jest szczególną porą roku,
w której rodzi się nie tylko życie w
przyrodzie, ale również nadzieja
i plany na cały rok. Z tej okazji 20
marca pracownicy Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej z Sulęcina przygotowali piknik
integracyjny pod hasłem „Poznajmy
się – tegoroczna wiosna jest koloru
niebiesko-żółtego”.

Spotkanie z mieszkańcami Ukrainy i
naszego miasta otworzył burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart. Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek, kawę, herbatę, pieczenie kiełbasek nad ogniskiem, jak również
szereg animacji i zabaw, którym
towarzyszyły piosenki w wykonaniu solistek Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem artystycznym Waldemara
Handzlewicza.
Tekst i zdjęcia: Maciek Barden
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

egrac yjny

CZG-12 wyróżnione

Koniec i początek roku to czas wielu podsumowań, ale też
podziękowań. W lutym Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał
wyróżnienie statuetką ZIELONA RĘKA za wsparcie akcji ekologicznych i programów edukacyjnych Fundacji Ekologicznej Arka.

Celowy Związek Gmin CZG-12 od
wielu lat współpracuje z Fundacją
Ekologiczną ARKA pod kątem edukacji
ekologicznej, zwłaszcza w temacie
selektywnej zbiórki odpadów. Po raz
pierwszy z Fundacją CZG-12 podjęło
współpracę w roku 2015 podczas podsumowania akcji “Zielona Szkoła, Zielone
Przedszkole”. Kolejne lata pozwoliły zacieśnić współpracę i włączyć się czynnie
w działania inicjowane przez Fundację.
Co roku CZG-12 zaprasza placówki do
aktywnych działań na rzecz środowiska,
m.in. SiejeMY Słońce, Śmieciobranie,
Łap Wodę.
Celowy Związek Gmin CZG12 dziękuje przede wszystkim
placówkom, małym i dużym
ekologom, bez których podejmowanie wielu działań nie
byłoby możliwe i zaprasza
już dziś do aktywnego
włączenia się w akcje!
Więcej informacji na stronie

www.zielonareka.pl

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

Współpracujemy i pomagamy

CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Nowy członek CZG-12

1 kwietnia uczniowie klasy 3 tech- pakowanie, formowanie paletowych
logistycznego
SzkółCelowego
jednostek Związku
ładunkowych.
to
Znikum
początkiem
rokuZespołu
2022 do
Gmin Była
CZG-12
Licealnych
i
Zawodowych
im.
Unii
świetna
okazja
do
bliższego
poznania
dołączyła gmina Świebodzin licząca blisko 30 tyś. mieszkańców.
Europejskiej w Sulęcinie pod opie- otoczenia zakładu pracy, wykorzystaWpisanie gminy do Związku poparte było wielomiesięcznymi rozmoką nauczyciela Bartosza Patelskiego nia wiedzy teoretycznej w praktyce, a
wami
między samorządem, Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12.
w ramach partnerskiej współpracy jednocześnie podtrzymania i rozwija2022 to takżeowocnej
rok dalszych
inweDzięki
przystąpieniu
gminy Świebodzin
udali się
do firmy Maszoński
Logistic. Rok
nia wieloletniej
współpracy
Zakładzie Unieszkodliwiania
do
Związku,
powiększeniu
obszaru
Celem
wizyty była
pomoc przy
przy- stycji
z firmą.wJednocześnie
uczniowie przyOdpadów
Komunalnych
Długoszynie.
obsługiwanego
przez
Celowy
Związek
gotowaniu transportu z darami dla czynili się do pomocy wmieszkańcom
W
ramach
wsparcia
z
Rządowego
Gmin
się ranga napadniętej przez Rosję Ukrainy. FunUkrainy.CZG-12,
Uczniowiepodnosi
zostali oddelegoZwiązku
Zakładu
wani do itakich
pracUnieszkodliwiania
jak sortowanie, duszu „Polski Ład” Celowy Związek
Red.
Odpadów Komunalnych (Długoszyn 80) Gmin CZG-12 ogłosił już przetarg na
w regionie centralnym województwa zakup kompaktora i sita przesiewowego.
lubuskiego: Trzeba podkreślić, że zwięk- W planach Zarządu CZG-12 jest rówszając ilość przyjmowanych odpadów nież pozyskanie środków na dalszą mopoprzez przystąpienie gminy Świebodzin dernizację ZUOK i budynku socjalnodo Związku, Zarząd CZG-12 nie podniósł -administracyjnego. Trzeba podkreślić,
cen za przyjęcie odpadów do ZUOK. Jest że wsparcie finansowe w gospodarce
odpadami jest szczeto ważna informacja
gólnie ważne, gdyż
dla mieszkańców.
działalność ta wymaga
Mimo kosztownych inzaangażowania wielu
westycji realizowanych
środków. W perspekw roku 2021, Zarząd
tywie
rozwoju i wzrow porozumieniu ze
stu ilości odpadów
Zgromadzeniem stara
komunalnych produsię wypracować jak
kowanych przez miesznajbardziej korzystne
kańców
niezwykle
rozwiązania, bez obważna jest również
ciążania samorządów
współpraca z samoi mieszkańców - zarządami i instytucjami
znacza Przewodniczązwiązanymi z ochroną
cy Zarządu CZG-12
środowiska.
Robert Paluch.

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

Kontakt: 664 970 118 - 95 755 35 80
e-mail: sulecin@soter.com.pl
Sulęcin, Torzym, Rzepin, Słubice, Kostrzyn n/Odrą, Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Wspólnie świętujmy Dzień Ziemi!

Wielkimi krokami zbliża się druga edycja Ekologicznego Festiwalu Online
EKOfeston. Już 22 kwietnia 2022r. ponownie spotkamy się on-line, aby wspólnie
świętować Dzień Ziemi. Zapraszamy do uczestnictwa w jedynym w swoim rodzaju
ogólnopolskim i bezpłatnym wydarzeniu, organizowanym z okazji Dnia Ziemi.
Co w programie?
W tym roku, w czasie ponad czterogodzinnego EKOfestonu, poruszone
zostaną tematy dotyczące gospodarowania odpadami i wodą, a także
ochronie klimatu, bioróżnorodności i powietrza. Nie zabraknie ciekawych filmów, materiałów edukacyjnych i konkursów z nagrodami.
Celowy Związek Gmin CZG-12 już
dziś zaprasza do śledzenia portalu
społecznościowego Facebook, gdzie
na dwa dni przed festiwalem pojawią
się konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Wydarzenie organizowane jest
przez firmę Abrys z Poznania.

Zamień odpadki na kwiatki - wiosenna akcja CZG-12 i 5 gmin
Z okazji Dnia Ziemi Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza
mieszkańców 5 gmin (Torzymia, Sulęcina, Lubniewic, Łagowa i Ośna Lubuskiego) do wiosennych porządków i czynnego
włączenia się w akcję Zamień odpadki na kwiatki.
W ramach jednodniowych akcji CZG-12 będzie prowadzić
zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii. Za przyniesione odpady (min. 1 kg) mieszkaniec otrzyma sadzonkę kwiatka. Akcja prowadzona jest dla
mieszkańców gmin, dla których Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) prowadzony jest
przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Długoszynie.
Zapraszamy do śledzenia portalu społecznościowego CZG-12
(FB), gdzie będą umieszczane informacje o organizowanych zbiórkach w ramach akcji Zamień odpadki na kwiatki
i innych działaniach.
Celowy Związek Gmin CZG-12

CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Wiosenne akcje na rzecz środowiska - zapraszamy!

Kwiaty zamiast śmieci to ogólnopolska akcja Fundacji Ekologicznej ARKA. Śmieci porzucane w lasach, parkach, przy rzekach, to niestety bardzo częsty obraz naszego środowiska. Cierpią z tego powodu zwierzęta, głównie bezkręgowce oraz owady, które dostają
się do wnętrza puszek czy butelek, a następnie nie potrafią się z nich wydostać. Jak wziąć udział w akcji?
Idąc na spacer wystarczy wziąć ze sobą torbę, do której
zbierzemy odpady. Następnie zrobić zdjęcie i dodać je
na stronie kwiatyzamiastsmieci.pl podając miejsce,
w którym śmieci zostały zebrane. Dla pierwszych 1000
osób przygotowano paczkę nasion z kwiatami przyjaznymi dla pszczół i innych zapylaczy, które można wysiać w swoim ogródku lub w donicy na balkonie. Akcja
trwa do końca kwietnia lub do wyczerpania książek.
Partnerami akcji są: Lasy Państwowe, Rekopol, Grupa
Kęty S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A., Miasto

Bielsko-Biała, Miasto Katowice. Akcja dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w
Katowicach.
Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza do czynnego
włączenia się w akcję Kwiaty zamiast śmieci, ale także
pozostałych akcji Fundacji Ekologicznej ARKA.
Książa za drzewo to akcja, podczas której w I edycji
udało się posadzić ponad 5000 drzew! Jak przyłączyć się do akcji? Dodaj posadzone drzewo na stronie
ksiazkazadrzewo.pl i wybierz książkę. W akcji rozda-

wane są książki ze zbiórek prowadzonych w całej Polsce. W ten sposób książki dostają drugie życie, a MY
oszczędzamy drzewa, wodę, energię i ograniczamy
emisję CO2.
Celowy Związek Gmin CZG-12 zaprasza do ochrony zapylaczy w ramach działań związanych z akcją
Siejemy Słońce. W tym roku oprócz siania roślin przyjaznych zapylaczom wykonamy wspólnie tzw. hotele
dla owadów.
Zapraszamy zainteresowane placówki do kontaktu!
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Narkotyki w… kuchence
Policjanci potwierdzają tezę – zero tolerancji dla przestępczości narkotykowej. Tym razem również nie zawiódł policyjny nos i przywiązanie do detali. Kontrola drogowa doprowadziła funkcjonariuszy wprost do
domu jednego z zatrzymanych, gdzie w kuchence
znajdowała się marihuana i tabletki ecstasy. Kierowca
i pasażer pojazdu usłyszeli zarzut posiadania znacznej
ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi im nawet
do 10 lat pozbawienia wolności.
W piątek 18 marca uwagę
policjantów zwróciło osobowe bmw, którego kierowca
„szarżował” jadąc jedną z ulic
Sulęcina. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd
do kontroli. W aucie znajdowała się czwórka młodych
ludzi, dwóch mężczyzn i dwie
kobiety. Zachowywali się oni
bardzo nerwowo, jednak to
24-letni kierowca wydawał
się być najbardziej zaniepokojony. Wszystko wskazywało
na to, że znajduje się on pod
wpływem środków psychotropowych. Wykonany test
narkotykowy
potwierdził
przypuszczenia
mundurowych. Mężczyzna wsiadł za
kierownicę po zażyciu amfetaminy. Policjanci przeszukali pojazd i osoby. W torebce
pasażerki auta znajdowały
się woreczki strunowe ze śladowymi ilościami białego
proszku i suszu roślinnego,
a inny pasażer w bieliźnie
ukrył znacznie większe ilości
narkotyków - amfetaminy i
marihuany. Po zabezpieczeniu nielegalnych środków,
mundurowi podjęli decyzję o

dalszych przeszukaniach, tym
razem w miejscach zamieszkania zatrzymanych osób. W
domu 24-letniego kierowcy funkcjonariusze ujawnili kolejne ilości marihuany i
tabletek ecstasy. Wszystkie
narkotyki znajdowały w kuchence. Trzeba przyznać, że
młody chłopak zgotował sobie dość kiepski los. Usłyszał
on bowiem zarzut posiadania
znacznej ilości narkotyków.
Taki sam zarzut usłyszał pasażer pojazdu. Obu mężczyznom grozi nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Pasażerka auta odpowie za swoje
czyny przed sądem rodzinnym i nieletnich.
Przypominamy, że to kolejna kontrola drogowa zakończona zabezpieczeniem
znacznej ilości narkotyków.
11 marca bieżącego roku, sulęcińscy policjanci zatrzymali
33-letniego kierowcę opla,
który posiadał 64 gramy amfetaminy.
st. sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji
w Sulęcinie
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Koniec sezonu

Z początkiem kwietnia
siatkarski sezon 2021/2022
dobiegł końca - Olimpia Sulęcin kończy rywalizację na
14. miejscu w tabeli Tauron1.
Ligi, z dorobkiem 26 punktów. Ważne zwycięstwo z

SMS PZPS Spała zapewniło
klubowi pewne utrzymanie
na zapleczu PlusLigi. Z tego
miejsca warto wspomnieć o
„siódmym zawodniku” - kibicach, którzy byli z drużyną
na dobre i na złe. Pomimo

fatalnej serii porażek, wierzyli i wspierali zawodników dobrym słowem. Do zobaczenia
w kolejnym sezonie pełnym
sportowych emocji.
#RazemNajsilniejsi
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Michał Szczerbin trzeci na Mistrzostwach Polski w Muaythai
Mieszkaniec Sulęcina Michał Szczerbin wrócił do
domu z 3 miejscem na Mistrzostwach Polski w Muaythai w kategorii 86 kg. To
znakomity wynik młodego
sulęcińskiego fightera i trene-

ra personalnego po rocznej
przerwie od startów. – Ostatni
rok był ciężki dla zawodników
sportów walki. Wiele imprez
zostało odwołanych z powodu
pandemii. Mnie ominęły m.in.
wyjazdy na zawody do Włoch i

Tajlandii – mówi M. Szczerbin.
Podczas mistrzostw odbywających się w dniach 1-3
kwietnia w Świebodzicach
Michał startował ze Słubickim Stowarzyszeniem sportów walki Korona. – Cieszę się
z 3 miejsca, chociaż wiem, że

mogło być lepiej. Dość późno
dowiedziałem się o zawodach i
miałem mało czasu na przygotowania. Przez to wystartowałem w w kategorii wagowej 86
kg, a idealna dla mnie byłaby
75. Zejście do niższej wagi byłoby kwestią kilku dodatkowych

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

534 432 720

tygodni, których zabrakło –
podkreśla sulęcinianin.
Organizatorem Mistrzostw
Polski w Muaythai był Fighter
Klub Kaczmarek Grodowski
pod patronatem Polskiego
Związku Muaythai.
(Red.)
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Powiatowe biegi przełajowe
W ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2021/2022
na Stadionie Miejskim im.
Stanisława Ożoga w Sulęcinie, 6 kwietnia odbyły się
powiatowe drużynowe biegi
przełajowe, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich.
W kwalifikacji ogólnej szkół
podstawowych w kategorii
dziewczęta I miejsce i awans
zajęła drużyna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z
Sulęcina. Kolejne miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Westerplatte z Torzymia i Szkoła Podstawowa
im. Polskich Olimpijczyków z
Sulęcina. W kategorii chłopcy I miejsce i awans zajęła
drużyna Szkoły Podstawowej
im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego. Kolejne
miejsca zajęły drużyny: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte z Torzymia,
Szkoły Podstawowej im. Pol-

skich Olimpijczyków z Sulęcina i Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II z Sulęcina.
W klasyfikacji ogólnej szkół
średnich w kategorii dziewczęta I miejsce i awans otrzymała drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza z Sulęcina. Kolejne miejsce zajęła drużyna
Zespołu Szkół Licealnych i
Zawodowych im. Unii Europejskiej z Sulęcina. W kategorii chłopcy I miejsce zajęła
drużyna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej z Sulęcina. Kolejne miejsce zajęła drużyna
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza z Sulęcina.
W biegach igrzyska dzieci w
kategorii dziewczęta I miejsce
i awans zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina. Kolejne
miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II i

Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego. W kategorii
chłopcy I miejsce i awans zajęła Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II z Sulęcina.
Kolejne miejsca zajęły: Szko-

ła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte z Torzymia,
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków i
Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków z Trzemeszna
Lubuskiego.

Organizatorem biegów był
Sulęciński Ośrodek Sportu i
Rekreacji.
Red. na podst. sulecin.pl

Ogłoszenia Drobne

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

6 działek Bielice
działka Lubów
dom Muszkowo
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów
Nadal poszukuję do wynajęcia
mieszkań i domów dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:

www.nieruchomosci.sulecin.biz.pl

W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz
coś dla siebie
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

dr n. med. Jolanta
Lubin
specjalista onkologii
klinicznej
praktykujący w
poznańskim ośrodku.
Tel. kontaktowy:
608-888-912
od wtorku do piątku
w godz. 17.00 – 20.00

Która apteka
czynna?

Potrzebny szpachlarz-tynkarz przy remoncie w domu
prywatnym. Tel. 695399177
FIRMOM DZIĘKUJĘ
Dam zakwaterowanie i wyżywienie osobie w zamian za
pomoc przy remoncie w domu
prywatnym. Może być para.
Tel. 695399177

PRZEKRÓJ POLECA:

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.
11.04-17.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
18.04-24.04 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4
25.04-1.05 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul.
Witosa 1
2.05-8.05- Apteka “Lub-Farm” przy ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
9.05-15.05 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16
16.03-22.05 - Apteka “Centrum Zdrowia" przy
ul. Pincekiego 1
04.04-10.04 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej

Kupię motocykle Mz, Simson,
Wsk, Wfm, Komar,Jawa, SHL,
Romet, Junak, NSU i inne
Tel.726-085-110

PAKIET ENTRY+

71 kanałów
36 HD
TELEWIZJA

9,99 zł/m-c

INTERNET

TELEFON

