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Jak podkreślił członek za-
rządu woj. lubuskiego, jest to 
jeden z wielu projektów, na 
który liczyły lubuskie samo-
rządy. Ostatni konkurs trwał 
wiele miesięcy i wpłynęło 

Unijne miliony na rewitalizację 
centrum Sulęcina
Ponad 8,6 mln zł – taką kwotę dofinansowania unijnego ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego otrzyma Sulęcin. Środki zosta-
ną przeznaczone na rewitalizację centrum miasta. 13 lipca umowę w tej 
sprawie podpisali członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i skarbnik gminy Joanna Pakulska.

wiele wniosków z całego wo-
jewództwa.

- Trudno było wyłonić tych 
najlepszych, którzy te dotacje 
ostatecznie otrzymali. Dla-
tego gratuluję panu burmi-

strzowi i całemu zespołowi, 
który odpowiadał za przygo-
towanie tego projektu, że w 
tej bardzo trudnej rywalizacji 

 UWAGA !
od 10.08.do 
31.11.2022 

cały 
asortyment 
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Inflacja w Polsce wciąż 
szybuje w górę. W czerwcu i 
lipcu wyniosła 15,5% rok do 
roku i był to najwyższy wynik 
od 1997 r. To też obecnie 
szósty najwyższy wynik w 
Unii Europejskiej, daleko za 
jej średnią wynoszącą 9,6 
proc. Rząd winą za szalejącą 
drożyznę obarcza Putina, 
pandemię i Tuska. Kolejność 
dowolna w zależności 
od aktywności Donalda. 
Na szczęście nie wszyscy 
Polacy dają się na to nabrać. 
Większość z nas uważa (na 
podstawie sondażu YouGov 
54 proc.), że to polityka rządu 
jest przyczyną drożyzny. Aż 
71 proc ankietowanych jest 
przekonanych, że sprawy w 
kraju idą w złym kierunku. 
PiS nie potrafi wznieść się 
ponad własny interes, którym 
jest wygranie kolejnych 

wyborów i utrzymanie się u 
władzy za wszelką cenę. By 
zdusić inflację, na rynku musi 
być mniej pieniędzy. Mniej 
pieniędzy, to mniejszy popyt na 
towary, których rosnące ceny 
w końcu muszą się zatrzymać. 
NBP podwyższa stale stopy 
procentowe, w efekcie czego 
ciężko pracujący Polacy, którzy 
chcieli mieć swoje cztery kąty i 
w tym celu zaciągnęli kredyty 
mieszkaniowe, płacą coraz 
wyższe raty. W najgorszej 
sytuacji są osoby, którym 
zostało jeszcze 20 i więcej lat do 
spłaty kredytu. W zależności od 
wielkości pożyczki muszą płacić 
od tysiąca do nawet 2-3 tysięcy 
miesięcznie więcej. Banki 
zacierają ręce i już chyba same 
nie wiedzą co z pieniędzmi 
robić (kilka razy w tygodniu 
mam telefon z propozycją 
kredytu gotówkowego od 
zaraz z okazji wakacji, urodzin, 
imienin, dnia świstaka czy co 
tam jeszcze). Z jednej strony 
więc pieniądze znikają w 
paszczach krwiożerczych 
banków, ale z drugiej rząd 
hojną ręką w ramach tarczy 
antyinflacyjnej drukuje i 
pompuje kasę na rynek. Trzy 
tysiące na węgiel, nawet jak nie 
kupisz ani kilograma, dodatek 
osłonowy, obniżone podatki na 
benzynę, gaz, prąd i żywność. 

Byle tylko utrzymać słupki 
poparcia. Wszyscy nie reżimowi 
ekonomiści pukają się w głowę, 
bo logiki w działaniach PiS-u 
już dawno zabrakło. 

Przez ostatnie lata w ramach 
porozumień z Unią Europejską 
dot. zmniejszania emisyjności, 
rząd stopniowo ograniczał 
wydobycie polskiego węgla i 
wygaszał działalność kopalń. 
W tym samym czasie niewiele 
jednak robiono, by zmniejszyć 
popyt na węgiel. Programy, 
które miały zachęcać do 
wymiany kopciuchów na 
bardziej ekologiczne źródła 
ciepła, szły zbyt opieszale. By 
więc zaspokoić niegasnący 
popyt na węgiel sprowadzono 
go coraz więcej z Rosji. Co stało 
się 24 lutego br. tego nikomu 
nie trzeba przypominać. 
Embargo na rosyjski węgiel 
spowodowało, że na wielu 
składach nie ma nawet 
kilograma czarnego złota, 
a tam gdzie jeszcze trochę 
zostało, ceny poszybowały do 
nawet 4 tys. za tonę. Rządowy 
program zakładający, by węgiel 
kosztował tysiąc zł szybko 
spalił na panewce. Teraz każdy 
kto w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków 
zadeklarował, że głównym 
źródłem ciepła w jego domu 
jest piec opalany węglem, 

minął miesiąc

Rząd nie zwalcza inflacji
będzie mógł się starać o 
dopłatę do jego zakupu w 
wysokości 3 tys. zł. W gminach 
pojawiają się ostatnio rzesze 
osób, które chcą zmienić 
deklarację, bo wcześniej 
zaznaczyły na przykład, że 
głównym źródłem ciepła w ich 
domach jest kocioł na pelet. 
Patologia rodzi patologię. Na 
dziś nie wiadomo jednak, czy 
do zimy wystarczająca ilość 
węgla dotrze do naszego 
kraju. 

Nadal nie jest pewnym 
także, czy na najbliższy sezon 
grzewczy starczy Polsce 
gazu. Po odcięciu dostaw z 
Rosji premier M. Morawiecki 
zapewniał, że nie grozi 
nam widmo niedoborów. 
Pomóc mają zgromadzone 
wcześniej zapasy błękitnego 
paliwa, ale przede wszystkim 
dostawy z Norwegii przez 
gazociąg bałtycki Baltic 
Pipe, który ma być otwarty 
we wrześniu tego roku. Na 
dziś okazuje się jednak, że 
gazociąg będzie wypełniony 
tylko w połowie. Pewny na 
razie jest gaz wydobywany 
na mocy koncesji dla PGNIG, 
natomiast nadal nie mamy 
podpisanych kontraktów 
na gaz ze złóż norweskich. 
Według ekspertów, by tego 
dokonać, Polska musiałaby 

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

wypchnąć z dostaw jakieś 
inne państwo, co może być w 
sytuacji braków rosyjskiego 
gazu na rynku europejskim 
bardzo trudne. Na razie mamy 
więc w perspektywie rurę za 
2,2 miliarda euro, którą nie 
widomo kiedy zaczniemy 
wykorzystywać w maksymalny 
sposób i pespektywę 
niedoboru gazu w Polsce.

Węgiel i gaz to jednak tylko 
wierzchołek góry lodowej 
zaniechań w polskim systemie 
energetyki. W ciągu ostatnich 
lat zaprzestano inwestycji 
w budowę i modernizację 
sieci energetycznych i ich 
stan według ekspertów jest 
obecnie dramatyczny. Jest to 
główna bariera dla rozwoju 
w Polsce odnawialnych 
źródeł energii. Firmy, które 
chcą stawiać wiatraki na 
atrakcyjnych, wietrznych 
terenach dostają odmowę z 
powodu zbyt słabej sieci. 

Sytuacja związana z 
wysokimi cenami surowców 
i energii, co przekłada się 
na wzrosty cen żywności i 
innych towarów pierwszej 
potrzeby jest kryzysowa, 
ale obecny rząd zapracował 
sobie na to latami nieudolnej 
polityki ukierunkowanej tylko 
na rozdawnictwo pieniędzy 
swojej grupie wyborczej. 

SOLIDARNI
Z

UKRAINĄ
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Podłogi    Okna   

Drzwi     Rolety   

Bramy      Dach

Farby wewnętrzne

Farby w spray-u

Farby zewnętrzne

Narzędzia malarskie

Ochrona drewna 

i metalu

Struktury 

dekoracyjne 

Wełna   Żaluzje

Beton komórkowy

Płytki   Ocieplenia

Porady Eksperckie

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

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

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ: POMIAR DOWÓZ I MONTAŻ U KLIENTA

17 czerwca ukazał się drugi singiel 
Brevki - wokalistki z Sulęcina. „Za-
mknięte oczy” to piosenka o przeła-
mywaniu własnych słabości i ograni-
czeń. Piosenka ukazała się na kanale 
YouTube wraz z teledyskiem, w któ-
rym obok wokalistki i autorki tekstów 
pojawiła się tancerka z zielonogór-
skiej szkoły tańca pole dance. Obraz 

Kolejny singiel sulęciń-
skiej artystki

stanowi połączenie pasji do muzyki i 
akrobatyki artystycznej, jaką właśnie 
jest pole dance. Już teraz Brevka za-
powiada kolejny utwór, tym razem w 
klimacie wakacyjnym, który ukaże się 
wkrótce.

Red.
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W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

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

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!

POMPY CIEPŁA
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- 49 lat minęło odkąd opuściliśmy 
mury Szkoły – wspomina jeden z 
absolwentów rocznika 1965-1973 
Krzysztof Piotrowski. 18 czerwca 
dzwonek lekcyjny jeszcze raz za-
dzwonił dla byłych uczniów. Wycho-
wawczyni H. Zamroziewicz, która 
prowadziła oddział od pierwszej do 
ósmej klasy, sprawdziła obecność 
używając do tego celu dziennika kla-
sowego wyciągniętego specjalnie 
na tą okazję z archiwum szkolnego. 
Na lekcji stawiło się 20 osób. Minutą 
ciszy uczczono pamięć uczniów, któ-
rzy odeszli. 

Na szczęście pani wychowawczyni 

Spotkanie po latach
W Szkole Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim spotkali się byli 
uczniowie, którzy uczęszczali do tej placówki w latach 1965-
1973 r. Absolwenci ze swoją wychowawczynią Haliną Zamro-
ziewicz bardzo ciepło i z łezką w oku wspominali lata w szkol-
nych ławkach.

zlitowała się nad swoimi uczniami 
i tym razem kartkówki nie było. Ale 
za to każdy został odpytany z tego 
co robił przez ostatnie 49 lat. Wspo-
mnieniom i śmiechom nie było koń-
ca.

Po dzwonku kończącym lekcję, 
całe towarzystwo przemieściło się 
do jednej z sulęcińskich restauracji, 

gdzie wesoła zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Trzemesznie Lubuskim 

Teresie Mazur za udostępnienie kla-
sy w Szkole oraz dziennika klasowe-
go z archiwum Szkoły.

Red.
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DUŻY W
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(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

Czy leci z nami pilot?
Jak najbardziej zasadne 

pytanie w obliczu wielkie-
go bałaganu w przekazie 
informacji rządowych czy 
sejmowych. Nie nazwę 
tego burdelem, choć zwy-
czajowo tak się to określa, 
bowiem tam panuje porzą-
dek, a i panienki są badane. 
U nas w Sejmie RP badanie 
wiadomo komu zalecił pre-
zes PSL.Najwyższy chciał 
by liczone w milionach lat 
przemiany geologiczne 
w ziemi dały nam węgiel. 
Czarne Złoto. Nastał czas 
władzy nieuków ekono-
micznych, klakierów i peł-
nych pychy zwykłych kręta-
czy i megalomanów. Efekt 
wiadomy. Pinokio wpierw 
ogłasza embargo na im-
port węgla z Rosji, aby po 
pewnym czasie rzec, że wę-

gla brak bo UE wprowadziło 
embargo. Pokazuje to co raz 
niepubliczna TV, aby udo-
wodnić jak kłamie. Do czego 
zresztą już przywykliśmy. 

Węgiel kopalnie eksporto-
wały na własny rachunek, bo 
się opłacało. Zapasów w kra-
ju brak. Kopalnie nie są pry-
watne, więc gdzie rola mini-
stra Sasina? Węgiel płynie, 
zapewniają w przekazach 
dnia, i  starczy dla wszyst-
kich. Kłamstwo do potęgi. 
To węgiel dla energetyki, a 
nie dla domowych pieców. 
Rozładunek, transport do 
elektrowni, brak węglarek, 
itp., itd. to stały od kilkuna-
stu dni przekaz dnia. Chaos 
informacyjny, decyzje z dnia 
na dzień czyli brak przewi-
dywań, a do zimy już blisko. 
Węgiel dopłynął do Polski, 

to tak jakby kokaina dopły-
nęła do Kolumbii… 

Zwiększymy własne wy-
dobycie węgla! Baju baju! 
Liczne kopalnie w fazie wy-
gaszania. Możliwości tech-
niczne, bo górnicy to tylko 
element układanki, na po-
ziomie ostatecznym. Kolej-
ne próby oszustwa społe-
czeństwa. Tutaj wielka rola 
TVP(dez)Info, która kłamała 
i kłamie, że jest stabilnie a 
rząd efektywnie pracuje po-
mimo wrażych działań total-
nej opozycji.

W branżowych pismach 
na podstawie relacji ban-
ków światowych obśmiano 
jak łysą kobyłę prezesa NBP, 
który uwielbia Stand-up lub 
wróżenie z fusów we wła-
snym wykonaniu. Szyderczo 
zabrzmiało w jego ustach – 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Rząd dał wspaniały prezent, 
wakacje dla spłacających 
raty. A wszak on do tak wy-
sokiej inflacji doprowadził. 
Naród już nie kupuje info, że 
wszystko przez pandemię, 
wojnę, sankcję czy potop 
szwedzki.

Władza kłamie na okrągło. 
Dobrała się klika, która jest 
towarzystwem wzajemnej 
tolerancji. Sprawa śmierci 
handlarza bronią, właściwie 
brak nadzoru służb specjal-
nych od śmierci do kremacji 
rodzi słuszne podejrzenia. 
Brak badań DNA potwier-
dza,  że ktoś za tym stał… 
A należnych ze zwrotu gru-
bych milionów plus odsetki 
za fatalne respiratory – brak. 

Kolejne wycieki e-maili ze 
skrzynki harcerzyka (kore-
spondencja z Pinokio) jasno 

pokazują jak w sposób nie-
uczciwy sprawuje się wła-
dzę w kraju. Tłumy (opłaca-
nych z naszych podatków) 
policjantów z pojazdami 
na spotkaniach partyjnych 
jednego kacyka. Że niby 
potrzebni w pilnowaniu 
porządku. Raczej z obawy 
aby ów kacyk nie dostał 
zwyczajowo z liścia.

Za te wszystkie przekręty, 
mataczenia, brak ekono-
micznego rozeznania, itp. 
już dawno Pinokio-Bakster 
powinien ze swoją ferajną 
być na  śmietniku historii. 
Także za tolerancję we wła-
snym rządzie ministra Zero. 
Tenże ma chyba niezłe haki, 
skoro nawet Prezes się go 
boi. A konkretne pieniądze 
z UE jakoś nie napływają. 

Miał być drugi Budapeszt, 
jak na razie jest mówiąc ko-
lokwialnie stolec. Pinokio 
odciął się od węgierskiego 
Fideszu, prezes na potrze-
by wewnętrzne zidiocia-
łego elektoratu uderza w 
Niemcy, które nigdy nie za-
płacą reparacji wojennych, 
politycy pisowscy mania-
kalnie czynią Tuska odpo-
wiedzialnym za podgrze-
wanie temperatury jakby 
żaru z nieba było za mało. 
Urny wyborcze zweryfikują 
wiele orłów i jastrzębi.

Pytania – Gdzie wrak tu-
polewa, który miał być po 2 
miesiącach objęcia władzy 
przez PiS – wrócić do kraju? 
Minęło 7 lat… Gdzie milio-
ny samochodów elektrycz-
nych? Gdzie mieszkania dla 
potrzebujących? I tak moż-
na prawie bez końca. No 
więc czas na pytanie zwień-
czające – Czy leci z nami pi-
lot?
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Został utworzony przez: Akademię im. Jakuba         
z Paradyża w Gorzowie Wlkp., INNEKO Sp. z o.o.            
w Gorzowie Wlkp., Gorzowski Ośrodek Techno-
logiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. oraz 
Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

Partnerzy projektu, kierując się przesłankami 
zawartymi w programach: Europejski Zielony Ład 
oraz Lubuskie – zielona kraina nowoczesnych 
technologii oraz zasadami zrównoważonego 
rozwoju, postanowili ściśle współdziałać na rzecz 
rozwoju innowacyjnych w obszarze technologii 
energetycznych, ochrony środowiska naturalnego           
a także w zakresie technologii zeroemisyjnych. 

Ochrona środowiska naturalnego wymaga 
pilnej i wszechstronnej transformacji energetycz- 
nej, która w perspektywie kilkunastu lat ma 
doprowadzić do zastąpienia paliw kopalnych 
odnawialnymi źródłami energii a w szczególności 
zieloną energią. W tym celu partnerzy projektu, 
postanowili wspólnie podejmować wszechstronne 
działania łącząc własne potencjały naukowo-
badawcze, logistyczne i wdrożeniowe.

Osiągnięcie zeroemisyjności polskiej gos-
podarki jest wielkim wyzwaniem, dlatego też 
wymaga połączenia wysiłków decydentów 
rządowych, gospodarzy samorządowych oraz 
potencjałów środowisk naukowych i gospo-
darczych. Kluczem do powodzenia tych wysił-            
ków jest koordynacja inicjatyw samorządów 
wspieranych przez instytucje rządowe za pomocą 
funduszy publicznych, w tym z Unii Europejskiej 
przeznaczonych na rozwój badań naukowych              
oraz wdrożenia pilotażowe w uczelniach i biz-
nesowe w podmiotach gospodarczych. Labora- 
toria i pracownie AJP oraz ponad 100 ha terenów 
inwestycyjnych GOT w Stanowicach k/Gorzowa,             
to realny potencjał, na którym mogą być re-
alizowane inicjatywy służące osiąganiu najlep-         
szych zastosowań myśli technicznej w zakresie 
wdrożeń technologii energetycznych, w tym 
zastosowań wodoru, integracji potencjałów 
różnorodnych alternatywnych źródeł energii 
odnawialnej, a więc wiatru, słońca, ziemi czyli 

wiatraków, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła 
z jednoczesnym przetwarzaniem okresowych 
nadwyżek uzyskiwanej w tych technologiach 
nadwyżek energii elektrycznej na energię z wodo-
ru wraz z magazynowaniem energii elektrycznej. 

Odrębnym obszarem działalności Parku, bę-
dzie aktywność w promowaniu praktycznych 
zastosowań synergii różnych źródeł energii od-
nawialnej i korzyści ekonomicznych i ekologicz-
nych dla przedsiębiorców, samorządów oraz 
odbiorców indywidualnych energii. Ważne jest 
ponadto wspieranie badań i zastosowań służą-
cych elektromobilności oraz zmniejszeniu ener-
gochłonności urządzeń, w tym oświetlenia. 
Wszystko to ma służyć radykalnemu ograniczeniu 
emisji CO2 do atmosfery i chronię przed nega-
tywnymi zmianami klimatycznymi. 

Działalność Lubuskiego Parku Badawczo-Wdro-
żeniowego Technologii Energetycznych „Eko-Ener-
gia” będzie realizowana w katedrach, laborato-    
riach i pracowniach Wydziału Technicznego AJP, 
obiektach GOT, a także INNEKO oraz przed-
siębiorstwach członków LOP.      

W szczególności Partnerzy deklarują ścisłe 
współdziałanie w następujących dziedzinach: ba-
dań naukowych i prac rozwojowych; wdrożeń          
w dziedzinie - nauk inżynieryjno-technicznych              
i nauk ścisłych i przyrodniczych; kreowania pro-
jektów służących rozwojowi innowacyjnej 
gospodarki; inspirowania i tworzenia projek-          
tów technologicznych; wspierania tworzenia 
innowacyjnych start-upów; wdrażanie usług 
proinnowacyjnych, które wzmacniają zieloną 

transformację; opracowywania aplikacji służą-          
cych pozyskiwaniu �nansowania i wdrażaniu 
projektów rozwoju nowoczesnych technologii; 
edukacji społecznej służącej transformacji ener-
getycznej; promocji idei neutralności klimatycz-          
nej.

Z powyższych względów Park „Eko-Energia” 
winien znaleźć się wśród kluczowych inicjatyw 
strategii rozwoju województwa wspieranych przez 
samorząd województwa lubuskiego w ramach 
nowej wieloletniej perspektywy budżetowej UE.  
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Strażacy na medal
cd ze str 3

Wśród obecnych na uroczystoś-
ci byli m.in. st. bryg. Lesław Gliński - 
Zastępca Lubuskiego Komendanta 
PSP w Gorzowie Wlkp., mł. bryg. 
Marek Koperwas - Komendant Po-
wiatowy PSP w Międzyrzeczu, dh 
Andrzej Chmielewski - wiceprze-
wodniczący RM, dh Bogusław Czop 
oraz prezesi, poczty sztandarowe 
i delegacje jednostek OSP z terenu 
gminy. Prowadzącym uroczystość 
był dh Robert Stadnik, a spikerami 
druhowie: Dariusz Surma i Robert 
Strzelecki. 

Uroczystość 77.lecia OSP Kaława zakończył festyn, przy suto zastawionych sto-
łach, w którego organizację zaangażowała się cała lokalna społeczność na czele 
z sołtysem, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich Stokrotki. Zabawa prowa-
dzona przez didżeja Konrada Obsta trwała do białego rana.      

Tekst i fot. Lech Malinowski

Lubuski Park Badawczo-Wdrożeniowy 
Technologii Energetycznych „Eko-Energia”

(red)
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Świętowanie rozpoczęliśmy jeszcze 
w piątek, w południe, od defilady 
i pokazu sprzętu wojskowego, czyli 
Święta 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej, a wieczorem pod 
Kontenerem Kultury. Na scenie 
w parku wystąpił Jarosław Pikuła 
z grupą w recitalu poezji śpiewanej. 

Sobota rozpoczęła się od zawodów 
wędkarskich o puchar Dni Sulęcina 
nad jez. Ostrowskim. W centrum 
miasta, a dokładniej na ul. Kilińskiego 
spotkaliśmy się od odz. 9:00 na 
Pikniku wojskowym z miasteczkiem 
rycerskim, pokazem pojazdów, torem 
wspinaczkowym i żołnierskim poczę-
stunkiem. W programie Dni Sulęcina 
2022 uwzględniono również część 
pamiątkową poświęconą prof. 
R y s z a r d o w i  P a n f i l o w i .
W Parku Miejskim, na akcji „Sulęcin – 
tu jestem!” oraz Sokowirówce, 
spotkaliśmy się chwilę przed połud-
niem i zostaliśmy tam do wczesnego 

wieczora. Podczas wydarzenia 
uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
prezentacje sulęcińskich firm, instytucji 
i stowarzyszeń, przyznanie dyplo-
mów za podsumowanie sezonu 
artystycznego Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Publicznej, wystę-
py Solistek Studia Piosenki SOK, 
szkoły Karate Kyokushinkai Karola 
Buksztynowicza oraz grup działając-
ych w Sulęcińskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Po tym kolorowym 

popołudniu pełnym uśmiechu i 
zabawy, udaliśmy się na Plac 
Czarnieckiego, gdzie wystąpiła 
Orkiestra Wojskowa ze Szczecina, 
kabaret SOK „Teraz my!”, laureatki 

LKA i solistki z okolic Sulęcina. 
Pierwszym dużym koncertem był 
występ zespołu, który narodził się w 
Sulęcinie - Łukasz Łyczkowski & 5 
rano. Zaraz po tym na scenie wystąpił 

zespół De Mono i tym mocnym 
akcentem zakończyliśmy sobotnie 
świętowanie. Pomimo przełożonych 
(ze względu na gniazda kaczek na 
odcinku rzeki) Regat na Postomii oraz 
Wyścigu Kaczek nie był to koniec 
zabawy, ponieważ w niedzielę, 
zaczynając od turnieju brydża 
sportowego o puchar burmistrza, 
spotkaliśmy się w Parku Miejskim oraz 
przy małej scenie na ul. Kilińskiego. 
Na scenie wystąpił Zespół Taneczny 
Trans, Szkoła Akrobacji Fikołek i 
p rzedszko lak i  z  „Fe s t iwa lem 
Przedszkolaków”, a to wszystko 
zwieńczono wieczornym losowaniem 
vouchera na rower. 

Długo czekaliśmy na dzień, w którym 
m o g l i ś m y  r o z p o c z ą ć  n a s z ą 
Wakacyjną Szkołę Czarodziejów 
Harrego Pottera, do której intens-
ywne przygotowania trwały na długo 
przed jej rozpoczęciem. Każdy 
z adeptów dostał list, w którym 
zawiadomiliśmy go o przyjęciu do 
Szkoły, ale dopiero w pierwszym dniu 
zajęć adepci musieli użyć magii 
i sprytu, aby znaleźć bilety na Express 
do Hogwartu. Wszyscy trali na 
peron 9 i ¾ przechodząc przez… 
mur, aby trać do komnaty, w której 
odbyła się Ceremonia Przydziału. 
Minerwa McGonagall opowiedziała 
o zasadach panujących w Szkole, 
a Tiara Przydziału zdecydowała do 

jakiego domu trali młodzi adepci: 
Gryfndor, Hufepuff, Ravenclaw 
i Slytherin. Od tego momentu wszyscy 
walczyli o punkty, aby na koniec 
zdobyć Puchar Domów, co jest wielkim 
zaszczytem.
I tak przez sześć kolejnych dni w duchu 
przyjaźni i braterstwa, dodatkowo 
dobrze się przy tym bawiąc Domy 
zdobywały punkty w przeróżnych 
dy s c yp l i na c h  i  ka t ego r i a c h . 
Uczniowie samodzielnie szyli swoje 

czarodziejskie czapki, użyli kreaty-
wności wykonując transparenty 
Domów, rozegrali turniej Quidditcha 
oczywiście grając przy tym fair play. 
Zrobili zielniki na lekcji zielarstwa 
i ziołolecznictwa, którą poprowadził 
Pan Marian Marek Szybiak. Uczyli się 
magii poznając magiczne pismo, 
tęczowe chusteczki, znikający tusz 

oraz wykonując swojego unikato-
wego SLIME. A na koniec czekały ich 
O W U T E M Y  c z y l i  O k r o p n i e 
Wyczerpujące Testy Magiczne, które 

na kilka sposobów i na kilku poziom-
ach trudności sprawdziły wiedzę 
i umiejętności naszych Czarownic 
i Czarodziejów. Po tak wyczer-
pujących testach czekała nagroda – 
poszl iśmy do Cukierni Monika 
i używając zaklęcia wyczarowaliśmy 
pyszne lody. 

W sobotę 30 lipca spotkaliśmy się 
ostatni raz z naszymi Cudownymi 
Czarodziejami, cały cykl wakacyjny-
ch spotkań fanów Harrego Pottera 
zwieńczyło wręczenie głównej 
nagrody Pucharu Domów! I I miejsce 
zajął Dom Ravenclaw zdobywając 
600 punktów!!!
To był niesamowity czas pełen 
radości, dobrej zabawy i nauki, ale 
najważniejsze w tym wszystkim były 
dzieci, które od początku do końca 
zajęć były pozytywnie i przyjacielsko 
nastawione, zawsze uśmiechnięte, 
chętne do pomocy, wspólnej zabawy 
czy wzajemnego wsparcia. Chyba 
pierwszy raz w historii, podczas 
zakończenia Szkoły uczniowie nie 
chcieli się rozstać z Profesorkami, 
a i Profesorki nie jedną łzę uroniły 
z tęsknoty za tak fenomenalnymi 
dzieciakami!
Dziękujemy za wspólny czas!

DNI SULĘCINA 
 Święto naszego miasta to wyjątkowy czas! Podczas DNI SULĘCINA 2022 
spotkaliśmy się z mieszkańcami w wielu przestrzeniach, w całym Sulęcinie.

WAKACYJNA SZKOŁA 
CZARODZIEJÓW HARREGO POTTERA 
RELACJA Z ZAJĘĆ WAKACYJNYCH

Sulęciński 
wiadomości kulturalne

 
RELACJA 
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Sulęciński 

www.soksulecin.pl/apka

sulecinskiosrodekkultury
95 755 24 77
95 755 31 72

sulecinskiosrodekkultury
bibliotekasoksulecin

soksulecin@gmail.com
bibliotekasoksulecin@gmail.com

ul. Moniuszki1
69-200 Sulęcin

www.soksulecin.pl
www.bibliotekasulecin.pl

20 sierpnia 2022 roku przenieś się w czasie do złotej ery tej muzyki, kiedy 
tłumnie bawiono się podczas imprez zwanych „Fajfy”. Poczuj klimat Rock and 
Rolla tańcząc przy muzyce z tamtej epoki, ubierz odlotowe ciuchy nawiązujące 
do tamtych wspaniałych, radosnych czasów.
Zachęcamy do ubrania czarno-białych strojów. 
Spotykamy się o godzinie 20:00 na dziedzińcu pod lipą, czyli z tyłu budynku 
SOK by oddać się dobrej zabawie! Wstęp wolny! 

FAJFY 
Wakacje jeszcze trwają, ale my już 
teraz możemy pochwalić się, 
jak bawiliście się z nami.

W okresie letnim, poza większymi 
weekendowymi imprezami, spotyk-
amy się z Wami na wielu wydarzeni-
ach w tygodniu. Tegoroczny kalend-
arz wakacyjny wyszedł poza ramy 
miasta i został rozszerzony na całą 
gminę Sulęcin. Jedną z nowych form 
były „Akcje na wakacje”, które 
odbyły się w Trzebowie, Miechowie i 
Zarzyniu. Podczas tych spotkań z 
d z i e ć m i 

i młodzieżą przeprowadziliśmy trzy, 
z u p e ł n i e  r ó ż n e  w a r s z t a t y . 
Przy pomocy sceny i pasynek, 
wspólnie zgłębiliśmy tajniki teatru. 
Dzięki sztalugom i farbom stworz-
yliśmy łączone obrazy - niespo-
dzianki, a używając dyktafonu i 
aparatu, porozmawialiśmy o pracy 
dziennikarza i redaktora. 

Nie należy również zapominać o 
przeprowadzanych zajęciach w 
liach Biblioteki Publicznej, które 
czynnie brały udział w „Wakacyjnej 
Szkole Czarodziejów Harrego 
P o t t e r a ” .  P o d c z a s  z a j ę ć 
w bib l io tekac h bawi l i śmy s ię 

i poznawaliśmy historie z książek 
o Harrym Potterze.
Jeszcze na początku lipca spotkaliśmy 
się w sulęcińskim Parku Miejskim, pod 
Kontenerem Kultury, na rodzinnym 
pikniku ekologicznym „Wybieram 
Naturę”. W tym roku największą 
atrakcją były warsztaty robienia kul 
nas iennyc h ,  k tó re  uczes tn i cy, 
po samodz ie lnym wykonan iu , 
mogli zabrać ze sobą. Na scenie 
Kontenera Kultury wystąpiły solistki 
Studia Piosenki SOK, a na terenie 
pikniku byli z nami: CZG-12, Zespół 
P a r k ó w  K r a j o b r a z o w y c h 

Wo j e w ó d z t w a  L u b u s k i e g o 
i Nadleśnictwo Sulęcin. Wydarzenie 
to zostało zrealizowane przy wspar-
ciu CZG-12. 
Wraz z końcem lipca w Sulęcińskim 

Ośrodku Kultury odbyły się dwa 
wydarzenia o charakterze rozrywk-
owym. „Przepraszamy za usterki”, 
czyli wieczór w klimacie PRL oraz 
f e s t i wa l  m u z y k i  m e t a l o w e j 
„inSULator”. Podczas pierwszego 

z nich przenieśliśmy uczestników 
zabawy do czasów PRL. Na placu 
przed budynkiem SOK-u stanęły 
odpowiednie dekoracje, a parkiet 
pękał w szwach.
Niedawno miniony „inSULator” 
przyciągnął do Klubu U Bulka 
mi łośników cięższyc h brzmień. 
Podczas festiwalu wystąpiły trzy 
ze spo ły :  Synapsa ,  Me thop ia 
i Mepharis.
Pamiętajcie jednak, że to jeszcze nie 
kon i e c  wakacy j nyc h  a t rak c j i 
w Sulęcinie. Przed nami podsumowan-
ie, właśnie trwającego, pleneru 
a r t y s t y c z n e g o  d l a  d z i e c i 
i młodzieży „Perspektywy”, impreza 
w  k l i m a c i e  Ro c k  a n d  Ro l l a , 

WAKACJE Z SULĘCIŃSKIM 
OŚRODKIEM KULTURY

Wyślij SMS o treści INFO SOK
na nr 506 070 879
Będziesz otrzymywać bezpłatną informację o nadchodzących 
wydarzeniach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
za pośrednictwem wiadomości SMS.

SMSChcesz być na bieżąco 
z KULTURĄ?

Zapraszamy na podsumowanie tygodniowego pleneru artystycznego o 
eksperymentalnej formule. W najbliższy piątek, 12 sierpnia 2022 r., spotkamy 
się od godz. 18:00 w Parku Miejskim pod Kontenerem Kultury. Podczas 
wydarzenia zostaną zaprezentowane prace stworzone przez uczestników 
pleneru, w tym, w formie pokazu mody, spersonalizowane przez nich ubrania.
Całości będzie towarzyszył koncert Studia Piosenki SOK.
Zapraszamy!

PERSPEKTYWY
 PODSUMOWANIE PLENERU ARTYSTYCZNEGO

POKAZ MODY | KONCERT STUDIA PIOSENKI SOK
PREZENTACJA WYKONANYCH NA PLENERZE PRAC

12.08.2022  |  KONTENER KULTURY (PARK MIEJSKI)  |  G. 18:00

PODSUMOWANIE PLENERU ARTYSTYCZNEGO
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tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
      +48 604 421 921

Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1 

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami

Jana Pawła II i Jaśminową.

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań 

w Kostrzynie nad Odrą, ul. Jana Pawła II w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

ceniących spokój przestrzeń i elegancję.

Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy 

budynkami, zagospodarowanie terenu 

wewnętrznego, wysoki standard wykończenia, 

dogodna lokalizacja - to atuty osiedla. 

Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu 

umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb. 

Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają 

dodatkową powierzchnię do wypoczynku.

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe przeznaczone dla osób 

www.m2-goleniow.pl

INWESTYCJE W CZG-12: PODPISANIE UMÓW NA DOSTAWĘ KOMPAKTORA I SITA BĘBNOWEGO
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów       
Komunalnych w Długoszynie należącego do Celowego                                
Związku Gmin CZG-12 jest przetwarzanych ponad 
50  tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych 
i odpadów selektywnie zebranych. Z roku na rok te 
wartości są coraz wyższe, rosną również wskaźniki 
dotyczące odpadów przekazywanych do recyklingu 
i  ponownego zagospodarowania. Dzięki zakończonej 
na początku 2022 roku modernizacji linii sortowniczej 
CZG-12 dąży do maksymalizacji odzysku, redukując 
przy tym ilość odpadów trafiających na składowisko. 
Poprzez poszerzenie Związku i dołączenie gminy                                                                                                       
Świebodzin nastąpił wzrost przyjętych surowców 
wtórnych o ponad 26% w porównaniu I półrocza 2021 
roku z I półroczem 2022 roku. Surowce wtórne wyma-
gają jednak przygotowania do dalszej obróbki i do tego 
niezbędne są specjalistyczne i niestety bardzo drogie 
maszyny.
Celowy Związek Gmin CZG-12 pozyskał w I półroczu                                                                                                          
2022 roku środki na kolejne inwestycje z Programu 
Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu 
Polski Ład. W ramach projektu pn.: „Doposażenie 
linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez za-
kup przesiewacza bębnowego oraz kompaktora”                 
CZG-12 uzyskał dofinansowanie w wysokości po-
nad 82%.
Zakup  kompaktora zrealizowany zostanie przez             
firmę Fayat Bomag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. Zakup nowej maszyny zwiększy sku-
teczność zagęszczania odpadów na nowej kwaterze 
1C  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne, co znacząco wpłynie na stabilność skła-
dowiska.  W ramach projektu zakupiony zostanie 
również przesiewacz bębnowy w celu lepszego przy-
gotowania odpadów do recyklingu i ponownego 
wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych 
opakowań szklanych oraz bioodpadów. Tę część      
zadania zrealizuje firma Arcon Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto,                   
z czego ponad 82 % zostanie dofinansowane w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych. Reszta środków to środki  
 własne CZG-12.
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znaleźliście się na jednej z czołowych 
pozycji, z jednym z najlepiej opraco-
wanych wniosków – wyjaśnił Marcin 
Jabłoński.

- Ogromnie się cieszymy, że udało 
się zdobyć kolejne środki unijne, które 
wpłyną na polepszenie jakości życia 
mieszkańców gminy Sulęcin i popra-
wią estetykę naszego miasta – entu-
zjastycznie skonstatował burmistrz 
Dariusz Ejchart.

Cała inwestycja kosztować ma nieco 
ponad 10 milionów złotych, natomiast 
wartość dofinansowania unijnego wy-
nosi ponad 8,6 mln złotych pochodzą-
cych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego – Lubuskie 2020. - Myślę, 
że pozwoli to odzyskać blask różnym 
fragmentom miasta. Z pewnością Su-
lęcin na to zasługuje - podkreślił Mar-
cin Jabłoński.

Jak dodał, takich projektów w skali 
całego województwa w ostatnich la-
tach w tej perspektywie zrealizowano 
blisko 30 za kwotę blisko 160 mln zł.

Co się zmieni w Sulęcinie?
Lokalizacja całego zakresu inwesty-

cji znajduje się w centrum Sulęcina, 

Cd. ze str. 1

Unijne miliony na rewitalizację 
centrum Sulęcina

w obszarze zdegradowanym. Projekt 
nosi nazwę „Rewitalizacja zmargi-
nalizowanej przestrzeni w centrum 
Sulęcina wraz z nadaniem jej no-
wych funkcji” i ma na celu nadać mu 
nowe funkcje społeczne, gospodar-
cze, turystyczne, rekreacyjne, kultu-
ralne i edukacyjne. Jego przedmiotem 
jest kompleksowa rewitalizacja pole-
gająca na:

Zagospodarowaniu przestrzeni 
między blokami mieszkalnymi: utwo-
rzeniu miejsc spotkań i integracji, 
poprawie infrastruktury technicznej, 
co pozwoli na wydobycie potencjału 
przestrzeni wspólnej;

Rewitalizacji części parku miejskie-
go w Sulęcinie;

Rewitalizacji Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury, wraz ze zwiększeniem do-
stępności do usług kulturalnych oraz 
poprawą funkcjonowania placówki w 
zakresie zdolności prowadzenia dzia-
łalności upowszechnieniowej w ob-
szarze kultury.

Zakończenie projektu jest planowa-
ne na 30 czerwca 2023 r.

Źródło: lubuskie.pl

Wnioski o dofinansowanie 
można złożyć on-line w Systemie 
Obsługi Wsparcia (SOW) – bez 
wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier. Dostęp do Systemu 
SOW jest bezpłatny i dostępny 
pod  adresem (www.sow.pfron.
org.pl). Jedynie potrzebujesz: 
dostęp do Internetu, konto w 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zaprasza osoby niepełnosprawne z Powiatu 
Sulęcińskiego do zapoznania się z finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych programem „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. 

Systemie SOW i  Profil Zaufany, 
który umożliwia elektroniczne 
podpisywanie dokumentów. 
Wnioski można składać również 
w  formie papierowej w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sulęcinie. 

Wszelkich informacji na temat 
programu można uzyskać 

pod nr telefonu: 957550753 
bądź  w  siedzibie  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49.

Więcej informacji  na stronie 
internetowej PFRON – www.
pfron.org.pl.

Seniorzy z miast partnerskich Nowe-
go Tomyśl oraz Sulęcin spotkali się w 
Domu Joannitów w dniu 27 lipca, aby 
zaprezentować uroki swoich miejsco-
wości, podzielić się doświadczeniami 
z działalności organizacji senioralnych, 
a przede wszystkim lepiej się poznać 
i podzielić dobrą energią. W spotka-
niu uczestniczył przewodniczący Rady 
Miejskiej Sulęcina Zbigniew Szczepań-
ski oraz burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner. O tym, jak funk-

Spotkanie seniorów
cjonuje i co osiągnęła Sulęcińska Rada 
Seniorów opowiedział wiceprzewod-
niczący Rady - Tadeusz Kaźmierczak. 
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- Jolanta Stępień-Bławat opowiedziała 
legendę o powstaniu Sulęcina oraz o 
działalności UTW, organizowanych za-
jęciach, spotkaniach i wyjazdach człon-
ków uniwersytetu. Po dyskusji przy 
kawie i słodkim poczęstunku seniorzy 
udali się na spacer ulicami Sulęcina, 
po których oprowadzał Z. Szczepański. 

Spotkanie było okazją do rozmów, wy-
miany doświadczeń i integracji obu śro-
dowisk seniorskich miast partnerskich. 
Był to czas zacieśniania więzi, wymia-

ny poglądów, pomysłów i planów na 
wspólną przyszłość.

UM Sulęcin

http://www.sow.pfron.org.pl
http://www.sow.pfron.org.pl
http://www.pfron.org.pl
http://www.pfron.org.pl
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

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

Spotkanie integracyjne Seniorów

Na placu Domu Joan-
nitów 15 czerwca przy 
grillu, kawie, herbacie, 
szaszłykach, ciastach i 
sałatkach, spotkali się 
Seniorzy Domu Senio-
ra+ z Seniorami Klubu 
Seniora z Żubrowa. W 
imprezie uczestniczyli 
również przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zbi-
gniew Szczepański, bur-
mistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak i 
dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Andrzej 

Żelechowski. W trakcie 
spotkania nie zabrakło 
wspólnego śpiewania, 
któremu wtórował na 
gitarze przewodniczący 

Rady Miejskiej Zbigniew 
Szczepański.

Maciek Barden
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W związku z przystąpieniem 
przez Powiat Sulęcińskim do re-
alizacji kolejnej edycji programu 
„Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” w ramach resor-
towego programu Ministra Rodzi-
ny i Polityki Społecznej - edycja 
2022, wspieranego ze  środków 
Funduszu Solidarnościowego, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Sulęcinie informuje, iż osoby 
niepełnosprawne mogą skorzy-
stać z  usług Asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej przy wy-
konywaniu codziennych czynno-
ści oraz funkcjonowaniu w  życiu 
społecznym.

Adresaci Programu:
• dzieci do 16 roku życia z orze-

czeniem o niepełnosprawno-
ści - łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie lecze-
nia, rehabilitacji i edukacji oraz

• osoby niepełnosprawne posia-
dające orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
lub

• umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności wydane na 
podstawie ustawy z  dnia 27 
sierpnia 1997r.o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (t.j. Dz.U. z 2021, 
poz. 573 ze zm.) lub

• osoby posiadające orzeczenie 
równoważne do wymienio-
nych w lit. b i c - zgodnie z art. 5 
i art. 62 wspomnianej powyżej 
ustawy.

Zakres wsparcia
Uczestnicy programu będą mogli 
polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia 

codziennego dla uczestnika 
Programu,

• wyjściu, powrocie lub dojaz-
dach z uczestnikiem Programu 
w wybrane przez niego miej-

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 
– edycja 2022

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW

D O F I N A N S O W A N I E

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program "Asystent osobisty osoby

115.974,00 zł

115.974,00 zł

niepełnosprawnej" - edycja 2022

sce,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• korzystaniu z dóbr kultury (np. 

muzeum, teatr, kino, galerie 
sztuki, wystawy),

• zaprowadzaniu i przyprowa-

dzaniu dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności do  lub z 
placówki oświatowej.

Realizatorem programu jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Sulęcinie, przy ul. Daszyń-
skiego 49, 69-200 Sulęcin. Szcze-
gółowe informacje uzyskać można 
bezpośrednio w siedzibie Centrum 
bądź pod numerem telefonu: 
95777050 lub 957550753.
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W sali U Siudaka 11 czerwca odbył 
się bal ósmoklasistów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Polskich Olimpijczy-
ków z Sulęcina. W balu uczestniczyli 
absolwenci klasy VIII A – wychowawca 
Beata Rembacz, klasy VIII B – wycho-
wawca Renata Domaszewicz, klasy 
VIII C – wychowawca Anna Amborska, 
klasa VIII D – wychowawca Elżbieta 
Struch oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców Marta Błauciak, burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępca 
burmistrza Iwona Walczak, dyrektor 
szkoły Sławomir Słonik i zastępca dy-

Bal ósmoklasisty 
rektora szkoły Danuta Szczepaniak.

W imieniu uczniów podziękowania 
za wiele lat nauki i wychowania złożyli 
przedstawiciele ósmych klas: „…Dzię-
ki naszej szkole i gronu pedagogicz-
nemu wiemy, co chcemy robić dalej, 
jaką wybrać nową szkołę, chociaż w 
naszym wieku nie były to łatwe de-
cyzje. Szkoła, to nie tylko budynek, w 
którym uczyliśmy się zachowania, re-
gułek i twierdzeń… Szkoła to atmos-
fera, ciepło i drugi dom… Dziękuje-
my”. 

Maciek Barden
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

8.08-14.08 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie 
15.08-21.08 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
22.08-28.08- Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1 
29.08-4.09- Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
5.09-11.09 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
12.09-18.09 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4 

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

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie 3p. Torzym 
dom Torzym
mieszkanie ul. Kochanowskiego
6 działek Os. Słoneczne
dom Smogóry/Ośno
dom Lubów/Torzym
dom Miechów (obniżka ceny) 
mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
pole 4,5 ha Mierczany

pole rolne Glińsk
6 działek Bielice
działka Lubów
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

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

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

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

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

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

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 695399177

W niedzielę 11 czerwca z 
okazji Dnia Dziecka boisko 
piłki nożnej w Żubrowie 
zamieniło się w ogromny 
plac zabaw i konkurencji 
sportowych z nagrodami. 
Organizatorem imprezy 
była Parafialna Akademia 
Piłkarska Bosko z Sulęcina, 
której hasłem przewodnim 
był turniej piłki nożnej o 
Puchar Burmistrza Sulęci-
na. W turnieju wzięły udział 
dziecięce drużyny ze Słu-
bic, Torzymia, Gorzowa, 
Witnicy i Sulęcina. W kwa-
lifikacji ogólnej turnieju I 
miejsce zajęła drużyna Stali 
z Gorzowa, II miejsce druży-
na PAP Bosko z Sulęcina, III 
miejsce drużyna UKS z To-
rzymia, IV miejsce drużyna 
Polonii ze Słubic i V miejsce 
drużyna Czarnych z Witni-
cy. W imieniu burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta 

Dzień Dziecka z Akademią Bosko

dyplomy i puchary wszyst-
kim drużynom wręczyła 
zastępca burmistrza Iwo-
na Walczak. Organizatorzy 
turnieju i Dnia Dziecka za-
dbali również o dmuchane 
zjeżdżalnie, ognisko, kieł-
baski z grilla, napoje, ciasto 
i spotkanie ze strażakami.

Maciek Barden


