
1nr 1(130)/2023 styczeń 2023

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy internet 
nawet do 

1000 Mb/s

DORADCA KLIENTA

REKLAMA
511 225 133

nr 1(130)/2023
ISSN 2084-4255

styczeń 2023

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

PRZEKRÓJ
lokalny

SULĘCIN          KRZESZYCE          LUBNIEWICE          SŁOŃSK          TORZYM          OŚNO LUBUSKIEG
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

www.przekrojlokalny.pl

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

Do negocjacji  
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak  
materiał,  
z którego  
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin

507 511 019

ul.Kościuszki 39, 69-200 Sulęcin
NIP: 599 251 53 35 

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

GABINET 
PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog
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na dobrych                         
warunkach.

ZAPRASZAMY!

Adam Piotrowski: Rok 2022, 
to koniec pandemii i nieste-
ty początek dramatycznej, 
trwającej do dziś wojny w 
Ukrainie. Z czym się to wiąza-
ło dla Sulęcina, czy charakter 
pracy Urzędu Miejskiego mu-
siał zostać zmieniony?
Dariusz Ejchart: Dla Sulęcina 

„Każdą złotówkę obracamy 
dwa razy, zanim ją wydamy”
Szeroko zakrojona akcja pomocy uchodźcom wojennym z Ukra-
iny, ale także realizacja kilkudziesięciu inwestycji – to główne zada-
nia, którymi w 2022 r. zajmowała się Gmina Sulęcin. Zarówno po-
przedni rok, jak i obecny, to dla gminy pasmo wyzwań związanych 
głównie z wysoką inflacją, rosnącymi kosztami energii i oczywiście kosz-
tami realizacji zadań własnych gminy, a także utrzymaniem jednostek.  
Z burmistrzem Sulęcina Dariuszem Ejchartem rozmawiał Adam Piotrowski.

początek wojny na Ukrainie 
wiązał się głównie z dużą liczbą 
przybyłych do nas uchodźców. 
Sytuacja wymagała przeorga-
nizowania pracy Urzędu po-
przez wyznaczenie zespołów 
składających się z pracowni-
ków Urzędu Miejskiego, którzy 
zajmowali się bezpośrednio 
obsługą uchodźców. Bardzo 
szybko zgłosiło się do nas rów-
nież wielu wolontariuszy, w 
tym naszych urzędników i 
pracowników naszych jedno-
stek oraz mieszkańców, którzy 
w wolnej chwili pomagali w 
udzielaniu najpotrzebniejszej 
pomocy osobom uciekającym 
przed wojną. To właśnie z my-
ślą o nich już w pierwszych 
dniach wojny otworzyliśmy w 
Sulęcinie Punkt Pomocy Huma-
nitarnej, do którego mieszkań-
cy gminy i okolic mogli przy-

nosić najpotrzebniejsze rzeczy 
takie jak żywność, ubrania, 
środki higieny itp. Punkt dzia-
łał całą dobę i niejednokrotnie 
w środku nocy przyjmowali-
śmy do niego potrzebujących, 
głównie matki z dziećmi i oso-
by starsze, które w naszej gmi-
nie szukały schronienia przed 
okrucieństwem wojny. Zadanie 
to realizowaliśmy dzięki środ-
kom wygospodarowanym w 
budżecie, ale przede wszyst-
kim dzięki ogromnej hojności 
naszych mieszkańców, firm i 
instytucji oraz naszych miast 
partnerskich Kamen, Beeskow 
i Friedland. Pomagaliśmy w 
ten sposób uchodźcom, któ-
rzy przebywali na terenie na-
szej gminy, ale udało nam się 
również przekazać kilka trans-

Cd. na str. 13
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1 stycznia Chorwacja 
przyjęła walutę euro. Już 
po kilku dniach premier 
Morawiecki nadmieniał, że 
z tego względu w tym kra-
ju zrobiło okropnie drogo i 
przestrzegał, by Polska ni-
gdy tego błędu nie popełni-
ła. Jeszcze zanim Chorwaci 
zdążyli cokolwiek policzyć, 
czy faktycznie ceny wzrosły i 
o ile, nasz premier, nie dość, 
że Pinokio, to jeszcze zaczął 
się parać jasnowidztwem. 
A może tak boi się euro, bo 
jego koledzy banksterzy za-
czną mniej zarabiać? Głów-
na stopa procentowa NPB 
wynosi w Polsce 6,75 proc. 
Przez to raty niektórych kre-

dytów, zwłaszcza osób, któ-
re zadłużyły się niedawno i 
mają jeszcze sporo kapitału 
do spłacenia, wzrosły nawet 
ponad dwukrotnie (najbar-
dziej dobijające jest to, gdy 
w racie kredytu wynoszącej 
3500 zł jest 200 zł kapitału 
i aż 3300 zł odsetek – kre-
dyt znajomego zaciągnięty 
2 lata temu na 250  000 zł). 
Tymczasem w strefie euro 
to Europejski Bank Central-
ny ustala stopy procentowe 
i wynoszą one obecnie 2,5 
proc. To kolosalna różnica 
w porównaniu z naszymi! 
Wspomnę jeszcze tylko, że 
średnia inflacja w strefie euro 
wynosi niespełna 9 proc., a u 
nas powyżej 17 proc. Już te 
argumenty przemawiają za 
tym, by poważnie rozważać 
przyjęcie euro w Polsce. Do 
tego trzeba jednak odpowie-
dzialności za przyszłość i ro-
zumu. W Polsce nadal rządzi 
demagogia i populizm.

A koncercie absurdów pre-
mierowi wtóruje Adam Gla-
piński. Zadowolony z siebie 
szef NBP doszedł do wnio-

sku, że mamy obecnie polski 
cud gospodarczy. Inflacja 
17,5 proc., dolar i euro dro-
gie, spowolnienie w gospo-
darce, ale pan Glapiński to 
życiowy optymista. W innej 
wypowiedzi oburzał się o ja-
kiej wszyscy mówią drożyź-
nie, jak jemu udało się kupić 
chleb za 2,99 i ona wcale nie 
podrożał. Pytanie komu on 
chce ten kit wcisnąć? A może 
prezes żyje w jakimś innym 
kraju albo nawet planecie? 
Dziennikarze sprawdzili w 
sklepach spożywczych do-
okoła siedziby NBP i najtań-
szy chleb jaki znaleźli koszto-
wał 4,29 zł. Osobiście raczej 
rzadko robię zakupy, tym 
większy był mój szok, gdy 
zobaczyłem parę dni temu 
ceny w popularnym dyskon-
cie z czerwonym owadem 
w czarne kropki na szyldzie. 
Mleko świeże 2% – 4 zł (jesz-
cze niedawno pamiętam, 
jak kupowałem za niespeł-
na 3 zł), popularny olej – 13 
zł… I tak można wyliczać i za 
głowę się łapać. Koszyk za-
kupów, który pół roku temu 

minął miesiąc

Prezes Glapiński – największy polski (anty)cud gospodarczy
kosztował 150 zł dziś to 250 
zł. Więc niech się Morawiec-
ki z Glapińskim nie zapatrują 
na Chorwację, tylko zrobią 
coś na własnym podwór-
ku. To co z ich nieudolności 
dzieje się w Polsce, to już się 
nie da odwrócić.

Gdybym był łatwowierny, 
za cud gospodarczy uznał 
był cenę za paliwo, które od 
1 stycznia 2023 r. powinno 
być droższe o 15 proc., bo 
o tyle zwiększył się podatek 
VAT na nie, gdy tymczasem 
cena pozostała taka sama! 
Prawda jest jednak bardziej 
brutalna i szokująca. Przez 
ostatnie kilka miesięcy mo-
nopolista Orlen (na zdecy-
dowaną większość stacji w 
Polsce to Orlen dostarcza 
paliwa) na zlecenie rządu 
łupił nas narzucając kolosal-
ne marże, by od 1 stycznia 
cenę netto obniżyć o ok. 1 
zł. Mam wrażenie, że cofamy 
się do gospodarki centralnie 
planowanej. Wyraźnie pre-
zes Orlenu Daniel Obajtek 
konkuruje z premierem Mo-
rawieckim o tytuł Pinokia z 

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

najdłuższym nosem.
Naszą sytuację gospo-

darczą z pewnością po-
prawią pieniądze z KPO. 
Nawet bankster Morawiec-
ki ma tego świadomość i 
za wszelko cenę chce dla 
Polski tej kasy (158,5 mld 
zł – to blisko 1/3 rocznego 
PKB Polski). Od blisko roku 
jednak politycy rządowego 
koalicjanta Solidarnej Polski 
torpedują naprawę przepi-
sów dot. sądownictwa uży-
wając zafałszowanych lub 
wymyślonych argumentów. 
Zastanawiam się jak długo 
premier Morawiecki wytrzy-
ma plucie swojego ministra 
Ziobry udając, że to deszcz 
pada. Dla Ziobrystów, żadne 
pieniądze nie są potrzebne, 
oprócz tych, które dostają 
z naszych podatków. Naj-
lepiej dla SP, gdybyśmy w 
ogóle wystąpili z Unii Euro-
pejskiej i kisili się we wła-
snym sosie pod batem ja-
kiegoś autokraty (model jak 
na Białorusi). Na szczęście w 
sondażach nie przekraczają 
2 proc. poparcia. 
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Góra Objawień 
(Podbrdo) to miejsce 
pierwszych objawień 
Matki Bożej. Wysokość 
1 5 8 - 1 6 5  m  n . p. m . 
Wysokość góry określa 
20 tajemnic różańca: ra-
dosne, światła, bolesne 
i chwalebne.  Prowadzą 
one do miejsca obja-
wień, gdzie ustawiono 
�gurę Maryi. 

- Wejście na szczyt stromą ścieżką jest 
niebezpieczne z uwagi na liczne głazy i kamienie, 
po których należy stąpać w odpowiednim obuwiu. 
Można skręcić nogę w kostce. Wracając do 
duchowych przeżyć, to zarówno uczestnictwo we 
Mszy Św. w Medjugorje jak i wejście na Górę 
Objawień – jest niezaprzeczalnie czymś wspa-
niałym dla pielgrzyma. Podobnie jak Droga 
Krzyżowa na wzgórze Križevac (520 m n.p.m.). 
Zwieńczeniem jest wzniesiony w 1934 r. krzyż, 
podświetlony nocą, mający wysokość ponad 8 
metrów, ze stosownym napisem - Jezusowi 
Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego na 
znak wiary, miłości i nadziei, na pamiątkę 1900 
rocznicy Męki Jezusowej. W cokół krzyża zostały 
wmurowane relikwie Krzyża Jezusa otrzymane na 
tę okazję z Rzymu

Mój rozmówca, ks. Stanisław Klich długo 
snuł barwne wspomnienia z pielgrzymki. Ze 
słownego przekazu emanowało ciepło godne 
miejsca gdzie przebywał.

- W samej miejscowości jest wiele wspólnot, 
co poznaliśmy podczas zwiedzania miejscowości. 
Wspólnoty ludzi wychodzących z uzależnień. Z 
narkomanii, alkoholizmu, hazardu czy nawet od 
internetu. Wspólnota Cenacolo (z włoskiego – 
Wieczernik), założona przez włoską siostrę za-
konną istnieje już 40 lat. Powstała w trosce o osoby 
zagubione i uzależnione od otaczającego je zła. 
Właśnie w Medjugrje wielu ludzi się nawraca i 
zmienia swe dotychczasowe życie. Jest to swoisty 
fenomen tego miejsca.

- Dniem i nocą można spotkać groma-
dzących się tam pielgrzymów na modlitwie 
różańcowej. Już w 1989 r. przy ścieżce wiodącej na 
wzgórze postawiono płaskorzeźby z brązu. 

Odlewy tajemnic różańca są same w sobie bardzo 
ciekawą formą przekazu. Ogrodzona niewielką 
balustradą �gura Królowej Pokoju na szczycie 
została poświęcona we wrześniu 2001 roku. 
Autorem wykonanych z brązu odlewów był prof. 
Carmela Puzzla z Florencji. Ciekawostkami są 
krzyże na trasie wiodącej ku wierzchołkowi. Szary 
Krzyż vis-à-vis drugiej stacji różańcowej upa-
miętnia pierwsze przesłanie przekazane światu 
jakim było wezwanie do pokoju. Niebieski Krzyż z 
prawej strony podnóża Góry Objawień jest 
miejscem modlitwy grupy jednego z wizjonerów.

- Ranek sprzyja re�eksjom. Odmawiając 
różaniec siedząc na balkonie w pensjonacie, 
dostrzegłem bardzo liczną grupę Hindusów 
zmierzających do bazyliki, po drodze fotografując 
co się tylko da. Za jakiś czas pielgrzymi o 
hebanowym kolorze skóry, zapewne Afrykanie, 
byli kolejną grupą pielgrzymów. Nieco później, 
po śniadaniu, spotkałem obie grupy ponownie 
na szlaku wiodącym na Górę Objawień. Za-
tem potrzeba kontaktu z tym miejscem jest 

wyznacznikiem łączą-
cym różne nacje.

Według szóstki 
tzw. „widzących”, Matka 
Boża (po bośniacku 
Gospa) zaczęła się im 
ukazywać 24 czerwca 
1981, w miejscu zwa-
nym Podbrdo, leżącym 
u podnóża wzniesienia 
Crnica i, objawia się do 
dnia dzisiejszego. Trójce 
z nich (Ivan, Vicka, Ma-
rija) – prawie codzien-
nie, pozostałej trójce 
(Mirjana, Ivanka, Jakov) 
z różną częstotliwością. 
Gospa objawia się wi-
dzącym tam,  gdzie 
aktualnie przebywają. 
Wzywa cały świat do 
modlitwy i nawrócenia, 
przekazuje liczne orę-
dzia, w których zachęca 

do pogłębienia życia wiary i życia sakra-
mentalnego, do lektury Pisma Świętego, oraz 
wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz 
oddania swojego życia Jezusowi. Przekazuje 
widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów 
Kościoła i świata.

Góra Objawień

Miedziane tablice drogi krzyżowej
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Medjugorje oczami pielgrzyma (3)

Lech Malinowski

Wigilia miejska od wielu lat jest tra-
dycją Sulęcina, w której uczestniczą 
mieszkańcy miasta i gminy, jak rów-
nież osoby przebywające w naszym 
mieście z innych miejscowości. Pod-
czas spotkania 18 grudnia na estra-
dzie kolędy zaśpiewali soliści Studia 
Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kul-
tury, dzieci z przedszkoli i zaproszeni 
wykonawcy ze Studia Piosenki Sule-
chowskiego Domu Kultury. W od-
świętnie udekorowanym do tradycji 
Bożego Narodzenia rynku, życzenia 
świąteczne, noworoczne i dzielenie 
się opłatkiem, składali i przekazali 
mieszkańcom burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart, przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Szczepański, za-
stępca burmistrza Iwona Walczak, pro-
boszcz Parafii Sulęcin ksiądz Sławomir 

Wigilia miejska
Przychodny i dyrektor Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury Jacek Filipek.

W tradycję sulęcińskich spotkań wi-
gilijnych wpisały się również potrawy 
przygotowane przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej z Sulę-
cina i szkół podstawowych, którymi 
przy stoiskach częstowano uczestni-
ków spotkania.

Wśród zebranych pracownicy so-
cjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 
przekazywali pierniki z dopiętymi ży-
czeniami. Harcerze z Komendy Hufca 
Sulęcin wręczyli przedstawicielom 
samorządu i mieszkańcom światełko 
pokoju, które było miłym akcentem 
wigilijnego spotkania.

Tekst i zdjęcia: Maciek Barden
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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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RYBY MAJĄ GŁOS

kanistry i beczki
płyty gumowe
zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw

Wszelkie opłaty PZW oraz zezwolenia na połów ryb 
w roku 2023 są dostępne w Sklepie Wędkarskim DA-
MAX w Sulęcinie przy ul. W. Witosa (na przeciwko 
Banku Spółdzielczego) w godzinach:
- od poniedziałku do piątku - 10.00 - 18.00
- w soboty - 10.00 - 14.00

Pozwolenia na wędkowanie 1  WRN   SUW LZ ĘP CO INŁ

IO E

K

Znaczek z nadrukiem 3D pełnokolorowy i z mosiężnym rzeźbionym laurem

Od 14 grudnia 2022r. rozpoczęliśmy sprzedaż znaków i zezwoleń na połów ryb na 
wodach PZW Okręgu Gorzowskiego w roku 2023.

Tel. do kontaktu : kom. 504 199 566 - Skarbnik 
Paweł Sobczak
 
Zapraszamy
Zarząd koła PZW Nr 1
w Sulęcinie

Poseł Krystyna Sibińska napisała list otwarty do 
premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie kole-
jowych problemów mieszkańców północnej części 
województwa lubuskiego. Podpisy pod nim zbie-
rane są m.in. w Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich, 
Kostrzynie nad Odrą, Międzyrzeczu i Gorzowie, ale 
także np. w Warszawie, gdzie poparło jego treść kil-
kunastu posłów i senatorów Platformy Obywatel-
skiej.  

Brak właściwego skomunikowania z pociągami na 
stacjach przesiadkowych w Kostrzynie n. Odrą, Krzy-
żu i Zbąszynku oraz wycofywanie się PKP i PKP PLK 
z inwestycji w elektryfikację linii 203 i przebudowę 
dworca w Gorzowie Wlkp. - choć w innych miastach 
się je buduje – sprawia, że północna część woje-
wództwa lubuskiego, jako region przemysłowy, za-
czyna być postrzegana jako obszar kolejowo wyklu-
czony. To perspektywa, która okrada Lubuszan z ich 
przyszłości i sprawia, że młode pokolenie nie będzie 
tu miało żadnej perspektywy. Apelujemy do Pana 
o podjęcie pilnych działań celem przeciwdziałania 
wykluczeniu komunikacyjnego naszego regionu – 
brzmi treść listu.

Gorzowska posłanka zaapelowała do premiera o 
bezzwłoczne podjęcie prac związanych z elektryfi-
kacją linii 203 Krzyż-Gorzów-Kostrzyn. Jest to linia, 
która generuje najwyższą liczbę pasażerów w woje-
wództwie, stanowi jedyne sensowne kolejowe połą-
czenie z Poznaniem i Szczecinem, czyli kierunkiem, 
który wybiera najwięcej Lubuszan na studia wyższe. 
W drugą stronę stanowi z kolei jedyny możliwy spo-
sób dla uczniów z pobliskich, mniejszych miejsco-
wości, na dojazd do szkół średnich do Gorzowa. 

Gotowe jest już studium wykonalności elektryfika-
cji linii kolejowej 203 na odcinku od Kostrzyna, przez 
Gorzów, Krzyż i Piłę, aż do Bydgoszczy. Ta inwestycja 
jest ekonomicznie opłacalna i stanowi najbardziej 
wyczekiwaną przez mieszkańców północnej części 
województwa lubuskiego. Do częściowego wyko-
rzystania na ten cel jest już gotowa dokumentacja 
projektowa sfinansowana w 85% z Regionalnego 
Programu Województwa Lubuskiego – przypomina 
parlamentarzystka.

Pod listem podpisało się już kilka tysięcy Lubu-
szan. Zwracają się w nim o jak najszybsze rozpoczę-
cie:
- rewitalizacji linii kolejowej prowadzącej z Gorzowa 
alternatywną trasą do Poznania przez Skwierzynę i 
Międzychód (linia kolejowa 363 i 367) wraz z łączni-
kiem starej linii 415 z Gorzowa Wlkp. do strefy eko-
nomicznej (projekt ten został zgłoszony do progra-
mu Kolej+),

Kolejowa marginalizacja północy województwa
- remontu linii 367 z Gorzowa przez 
Międzyrzecz do Zbąszynka, jako 
dogodnego połączenia z pociąga-
mi kursującymi na linii kolejowej 
nr 3 Warszawa Zachodnia – Poznań 
– Kunowice, a także bezpośrednie 
skomunikowanie z południem kra-
ju,
- budowę 1,5-kilometrowej łączni-
cy w Kostrzynie, która połączy linię 
203 z linią 273 i umożliwi bezpo-
średnie (bez przesiadki) połączenie 
Gorzowa ze Szczecinem.

Co istotne, trwają rozmowy ze 
stroną niemiecką – zachodni sąsie-
dzi uruchamiają działania, aby linia 
po drugiej stronie Odry, w stronę 
Kostrzyna, została zrewitalizowana 
i zelektryfikowana. Tymczasem po 
naszej stronie nie widać spójnych działań dla popra-
wy komfortu podróży i czasu przejazdu z północnej 
części województwa lubuskiego np. do Berlina. – jak 
za dużo, to ten akapit można usunąć.

Gorzów i okoliczne powiaty to bardzo ważne miej-

sce dla całej polskiej gospodarki, dla zachodniej 
części Polski. Dziś na skutek Pańskich decyzji tracą 
nadzieję; nie tylko na odzyskanie utraconej pozy-
cji, ale przede wszystkim na projektowanie swojej 
przyszłości – alarmuje w liście do premiera Krystyna 
Sibińska.
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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.

Jaja nie tylko w polityce
Prezes Narodowego Banku 

Polskiego otrzymał wyróżnie-
nie „Giganci Polska Press 2022” 
za wpływ na bezpieczeństwo 
finansowe. - Polska jest na ca-
łym świecie podziwiana za bez-
precedensowe sukcesy ekono-
miczne - ocenił szef polskiego 
banku centralnego. Fakt ten 
wywołał sporo kontrowersji w 
mediach społecznościowych 
bowiem są to Kosmiczne Jaja.

Orlenowe czyli Obajtkowe 
kombinacje cenowe (przypo-
mnę Grecję lub Węgry) to nie 
powód do dumy dla Pinokia 
i kobiety minister od klimatu. 
Dlaczego ona gorliwie broni 
kombinatora z Pcimia nie po-
trafię sobie wytłumaczyć. Firma 
paliwowa chyba jej nie podle-
ga. O sprzedaży Arabom części 
rafinerii za przysłowiowy ko-
szyk szyszek i nie udostępnie-
nie dokumentacji kontrolerom 
NIK już nie wspominam, bo to 
są jaja typu zbuki, bo śmierdzą 
nieuczciwością. Zresztą wystar-

czy posłuchać ekonomicznych i 
prawnych bredni szefa Orlenu... 
Nikodem Dyzma wypisz, wyma-
luj. W reklamie radiowej tej fir-
my mówi się o silnym wsparciu 
rozwoju energetyki atomowej w 
Polsce i takie tam inne bzdety. 
Reklama jak reklama. Jaja i tyle.

Dymisji Zera jak nie było, tak 
nie ma. Jedność koryta wiąże 
Zjednoczoną Prawicę. To ozna-
cza, że Pinokio jest figurantem, 
który wydawać polecenie może 
tylko kierowcy. W normalnym 
kraju „fikającego” ministra - pre-
mier wywaliłby na zbity ryj kop-
niakiem wiadomo w co. W kraju 
nad Wisłą jest to nie do wykona-
nia bez zgody samozwańczego 
Naczelnika Państwa. Normalne 
jaja to już nie są. To są jaja na 
jakie stać nas dumny kraj, czyli 
lepszego gatunku.

W Katarze podczas mistrzostw 
komisja sędziowska FIFA na 
mecz pomiędzy Chorwacją a 
Marokiem jako sędziego wy-
stawiła miejscowego arbitra. 

Niestety Katarczyka spotkanie 
o tak wysoką stawkę przerosło. 
Zdecydowanie nie panował 
nad wydarzeniami na boisku. 
Mistrzostwa Świata 2022 to już 
historia. Nie ma wątpliwości, że 
były one jednymi z najbardziej 
kontrowersyjnych w dziejach 
piłki nożnej, zwyczajowo zwane 
jajami. Kto oglądał mecze i 
nie tylko, wie doskonale o co 
chodzi. Łącznie z naszą reprez-
entacją. Nie podanie ręki ko-
bietom-sędziom podczas ofic-
jalnego podziękowania przez 
faceta w białym prześcieradle i 
tegoż koloru czepku na głowie 
było niegrzeczne. Może w ich 
kulturze pogarda dla Kobiet jest 
na porządku dziennym, ale Mis-
trzostwa Świata miały ponad re-
gionalny charakter. 

Sylwester marzeń. Tutaj Su-
per Jaja na scenie zaprezen-
towali wykonawcy zza Wielkiej 
Wody. Zadrwili na maxa z TVPis 
zakładając tęczowe opaski. No i 
zgarnęli kupę szmalu. Zenek od 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

zielonych oczu na fonii śpiewał, 
a usta miał zamknięte. Jajcarz 
na całego. Może ktoś uświadomi 
organizatorów, że wysokode-
bycelowy hałas z nagłośnienia 
jest zagrożeniem dla zwierząt i 
ptaków. A to już nie są jaja, tylko 
problem prawny i chyba moral-
ny. Ale dla górali liczą się ino 
dutki.

Szumnie zapowiadana walka 
z lichwą parabanków jest wale-
niem głową w mur. W reklamie 
ptaka polującego na żaby RRSO 
było niegdyś 140%, obecnie 
90%. Tak czy siak lichwa nadal 
ma się dobrze.

Rezydent od długopisów 
podpisał ustawę o zaniecha-
niu ścigania za niektóre czyny 
związane z kopertowymi wy-
borami prezydenckimi z 2020 r. 
Zachował się tak, jak zachowy-
wał się przez cały czas. Pomyślał 
o swoim interesie i zabezpieczył 
tych, którzy pomogli wygrać 
mu wybory w sposób daleki 
od demokratycznego. Chroni 

nie tylko speca od psucia czyli 
Sasina jak i Pinokia. Również 
samorządowców, którzy ulegli 
wystraszeni lub byli powiązani 
z PiS i chcieli wykonać partyjne 
polecenia, choć nie było pod-
stawy prawnej. To co Rezydent 
zrobił, jest niedopuszczalne. 
Nie można wprowadzać w 
życie ustawy, która mówi, że 
można łamać prawo. Jaja to 
sobie może robić na stoku nar-
ciarskim, podczas zdjęć, a nie 
z uczciwego punktu widzenia 
wielu Polaków.

I w tym miejscu nieco his-
torii. Otto von Bismarck rzekł 
niegdyś - Z Polakami nie trze-
ba walczyć. Należy pozwolić 
aby sami się rządzili. No i pisi-
ory dokonały ekonomicznego 
cudu zadłużając się na ponad 
1,5 bln zł. Ktoś kiedyś rzekł - 
Mamy w rządzie złodziei i głup-
ców. Zrobili z kraju Wenezuelę, 
a teraz dzielnie wiosłują do San 
Eskobar. Jest prawdopodo-
bieństwo, że rozsądni wyborcy 
zrobią im z tylków durszlaki i 
pójdą na dno. 

Poseł PiS wraz z lokalnymi 
działaczami dokonali kontro-
li w ciepłowni w Łasku, aby 
udowodnić, że dramatyczne 
podwyżki rachunków to wina 
samorządowców. Kontrolerom 
“zabrakło języka w gębie”, gdy 
uzmysłowiono im, iż taryfę za-
twierdził szef Urzędu Regulacji 
Energetyki (powołany przez 
premiera), a limity podwyżek 
wymyśliła sama minister Anna 
Moskwa. Przypomnę, że owa 
specjalistka latem obiecała 
podwyżki w ciepłownictwie 
nie wyższe niż 42%, co oka-
zało się mitem. Jaja jak berety 
zwykło sie mawiać.

Na posiedzenia komisji se-
jmowej nie przychodzą za-
proszeni ministrowie czy inni 
ważni i ważniejsi. Robią sobie 
zwyczajne jaja z posłów.  Tu aż 
prosi się dopełnienie negaty-
wnym przymiotnikiem. Każdy 
niech sam sobie dopowie. 
Państwo polskie traktują jak 
partyjny folwark.
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SOKowirówka
lokalny przewodnik po kulturze

Pierwszym koncertem na tegor-
ocznej trasie zespołu VADER 

„Revelation of the Wicked 2023" 
będzie ten w Klubie u Bulka! 

Legenda trash i death metalu 
wystąpi w Sulęcinie już 27 stycznia 
2023 roku, a wraz z nimi na klubow-
ej scenie wystąpi zespół INSIDIUS.
Bilety na ten koncert są dostępne do 
kupienia jedynie online (w serwisie 
eventim.pl) i jeżeli macie ochotę 
uczestniczyć w tym koncercie 
radzimy się pospieszyć - zostało już 
bardzo niewiele biletów!

27.01.2023 KLUB U BULKA
VADER + INSIDIUS
bramki: 19.00 koncert: 20:00
Cena biletu:
80 zł - przedsprzedaż
90 zł - w dniu koncertu

KSIĄŻNICZKI
POLECAJĄ:

27. STYCZNIA 2023
MUZYCZNA LEGENDA W KLUBIE!

20.01.2023 - WIECZÓR STAND-UP
Zapraszamy na kolejny wieczór 
stand-up comedy! Już w piątek 
20.01 o godzinie 19.00 na scenie 
Klubu u Bulka specjalnie dla Was 
wystąpią:
MACIEJ ADAMCZYK
Wystąpi on z tak świeżym prog-
ramem, że nie nadał mu jeszcze 
nazwy, lecz jak zapewniabędzie 
trochę o podatkach, MMA, wiad-
omościach głosowych i jego udziale w 
nowym sezonie Hell's Kitchen.
Natomiast drugim z komików tego 
wieczoru będzie:
ARKADIUSZ JAKSA JAKSZEWICZ 
Rudobrody krasnal z Warmii, co z 
niejednego ogrodu rzodkiew kradł. 
Miłośnik tatuaży, szybkich zapiek-
anek i smacznych samochodów. 

Jedyny prawdziwie rudy w sercu 
komik w Polsce, który występuje w 
Comedy Central. Jaksa zaprez-
entuje najnowszy program "Paryż - 
drakkar".
Bilety w cenie 40 zł do kupienia o-
nline  https://bkb.pl/87083-
ad59a
* Ilość miejsca ograniczona.
* Impreza dla osób pełnoletnich

04.02.2023 - INSULATOR VOL. III 
Zapraszamy na kolejne spotkanie z 
mocnymi brzmieniami w Klubie u 
Bulka pod nazwą inSULator vol. III. 
Tym razem na scenie zaprezentują 
się trzy załogi reprezentujące 
różnorodne muzyczne spojrzenie 
na soczyste granie.

Zagrają:
ź Anemja (progressive hardcore) 
ź  The Buffons (crossover metal)
ź  Discordia (death/thrash metal)

Gdzie: Klub u Bulka
kiedy: 4.02.2023
o której: 20:00 (bramka 19.30)

Bilety:
ź 30 zł (w rezerwacji)
ź 40 zł (na bramce)

Rezerwacja biletów:
SMS pod nr 506 070 879 
SMS o treści:
 SUL + imię nazwisko + ilość biletów



  
8 nr 1(130)/2023 styczeń 2023

Jak co roku Sulęciński Ośrodek 
Kultury bierze czynny udział w 
nale Wielkiej Orkiestry Świąte-
cznej Pomocy. Zgodnie z wielol-
etnią tradycją w budynku SOK 
mieści się sulęciński sztab WOŚP. 
Zakończyła się rejestracja wolont-
ariuszy, którzy będą kwestować na 
terenie gminy i powiatu podczas 
wielkiego nału w dniu 29. stycznia. 
Również cała pula puszek stacjon-
arnych została wykorzystana przez 
okoliczne rmy oraz instytucje, a 
zbiórka do nich już trwa.
Na dzień nału czy 29. stycznia 
przewidziano całodzienne atrakcje, 
które będą miały swoje miejsce na 
terenie Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury.

PROGRAM FINAŁU:
Parking przed SOK 11:00 -15:00
- występy solistek Studia Piosenki 
SOK
- miasteczko harcerskie
- orkiestrowa kawiarenka
- orkiestrowa loteria
- ognisko
- stoisko Restauracji Kormoran

Sala widowiskowa SOK od 15:00
- koncert zespołu Wszyscy Byliśmy 
Harcerzami
- występy przedszkolaków
- występ ukraińskiej artystki Tatiany 
Babkiny
- występy solistek Studia Piosenki 
SOK

-  Akademia  Kara te  Karo la 
Buksztynowicza - pokaz
- akrobatyka Fikołek - pokaz
Zwieńczeniem dnia będzie pokaz 
reshow przed SOK w wykonaniu 
grupy Sagitta.

W międzyczasie będą się odb-
ywać również licytacje, których 
szczegóły dotyczące godzin 
i wystawianych przedmiotów 
podamy na kilka dni przed 
nałem. Również dokładną 
godzinową rozpiskę występów 
i pokazów opublikujemy wkrótce. 
Zachęcamy więc do obserwowa-
nia strony i mediów społeczności-
owych Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury.

Imprezy w terenie:
-  b ieg  WOŚP:  s ta r t  12 :00 
Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekr-
eacji, meta przy SOK
- morsowanie w jeziorze ostrowski-
m, godz. 12:00

Zachęcamy również wszystkie rmy 
i osoby prywatne do przekazywa-
nia fantów na licytacje oraz 
gadżetów do nałowego sklepiku, 
czekamy na nie do 23. stycznia.
Gadżety można przynosić do sie-
dziby sztabu - Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury - od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Przyłącz się do nas!

JUŻ 29. STYCZNIA W SULĘCINIE
31. FINAŁ WOŚP

„ROZWAŻNI I KREATYWNI”
WARSZTATY STREET ART DLA DZIECI
W pierwszym tygodniu ferii 
zap r aszamy  na jm łodszych 
do wspólnej zabawy mającej za 
cel poprawienie bezpieczeństwa 
dzieci na drogach poprzez kre-
a tywne i twórcze podejście 
do miejskich form plastycznych. 
W programie znajdzie się wiele 
e l emen tów na wiązu jących 
do Street Artu, malarstwa wielkof-
ormatowego i działań plenerowy-
ch. Przewidujemy także spotkania 
i warsztaty z interesującymi 
ludźmi, którzy na co dzień dbają 
o nasze bezpieczeństwo.
Warsztaty zaplanowano na 5 dni, 
w czasie których nie tylko poznamy 
podstawy tworzenia miejskich form 
plastycznych oraz zasad komunika-
cji za pomocą znaków i symboli, ale 
także odbędziemy szkolen ie 
z zasad pierwszej pomocy, 
Zasady komunikacji za pomocą 
znaków i symboli.
Podstawy tworzenia miejskich form 
plastycznych.
Opracowanie własnego projektu 
komunikatu lub znaku gracznego 
poprawiającego bezpieczeństwo 
w przestrzeni miejskiej.
Przeniesienie projektu na szablon.
Techniki przenoszenia znaków 

gracznych w przestrzeń miejską.
Promocja zasad bezpieczeństwa 
w mediach społecznościowych.
Zajęcia odbywać się będą w godzi-
nach 10:00 - 13:00 w siedzibie 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, przy 
ul. Moniuszki 1 w Sulęcinie oraz 
w przestrzeni miejskiej. Odpłatność 
za zajęcia (przeznaczone dla dzieci 
z klas 1-6 szkoły podstawowej 
wynosi 50 zł od osoby.

Szczegółowy regulamin zajęć 
wraz z formularzem zapisów 
znajdziesz już 17. stycznia na 
naszej stronie internetowej: 
www.soksulecin.pl

VIII  MISTRZOSTWA GRY W KAPSLE
KAPSEL CROSS 2023
Już po raz ósmy Sulęciński 
Oś rodek  Ku l tu r y  zaprasza 
na powrót do przeszłości i niesam-
owite emocje! Tym razem spotyk-
amy się już 25. lutego aby wyłonić 
mistrzów w dwóch kategoriach 
wiekowych: KIDS oraz OPEN.
Gra,  która jeszcze 30 lat temu 
miała swoich lokalnych, osiedlowych 
mis trzów w każdym zakątku 
polskich miast, miasteczek i wsi 
odżywa! Po wizytach w Niemczech 
oraz w Rybniku podczas Alter Sport 
Fest ival  ek ipa Sulęc ińsk iego 
Ośrodka Kultury pracuje nad 
tegoroczną edycją sulęcińskich 
mistrzostw i już teraz możemy 
zagwarantować, że specjalnie 
przygotowany tor będzie nie lada 
wyzwaniem nie tylko dla nowicjuszy, 
ale także dla zawodników doświa-
dczonych. Przeszkody, na jakie 

natracie podczas tego wyzwania 
spowodują, że będziecie musieli 
wykazać się sprytem oraz myślen-
iem taktycznym, choć czasami może 
pomóc także odrobina szczęścia.

Najważniejsze zasady Kapsel 
Cross:
• Podczas wyścigu zawodnicy 
pstrykać będą na zmianę swoje 
kapsle, najpierw podczas eliminacji, 
a później w biegu nałowym.
• W każdej kolejce gracz ma po 
dwa pstryknięcia swoim kapslem.
• Wygrywa ten, kto pierwszy swoim 
kapslem pokona wyznaczoną trasę.
•  Kapsle przemieszczane są 
po trasie siłą uderzeń palców 
zawodnika.
Szczegółowe informacje dot. 
zgłoszeń znajdziecie na stronie 
www.soksulecin.pl
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Za nami tradycyjny koncert świąte-
czny Studia Piosenki SOK.
16. grudnia w Sali Widowiskowej 
SOK odbył się niezwykły koncert 
dla rodziców i rodzin solistek uczęszc-
zających do Studia Piosenki prowad-
z o n e g o  p r z e z  Wa l d e m a r a 
Handzlewicza.
Podczas prawie dwugodzinnego 
programu na scenie zaprezentowały 
się :Lena Dyrka, Kamila  Kostańska, 

Julia Piechowiak, Julia Sikorska, 
Anna Weber, Iga Weber,  Paula 
Ćwiertnia, Gabrysia Wiśniewska, 
Emilia Bazan, Martyna Wiśniewska, 
Roksana Kostańska
Dodatkowym elementem tego 
n iezwykłego programu były 
wiersze i życzenia zaprezentowane 
przez dzieci z grupy teatralnej Ba-
Ja - G a  p o d  o p i e k ą  Te r e s y 
Masztalerz

KONCERT ŚWIĄTECZNY
STUDIA PIOSENKI SOKPo dwóch latach przerwy na 

sulęciński rynek wróciła Wigilia 
Miejska. Cieszymy się, że w tym 
roku mogl iśmy powrócić  do 
organizacji spotkania, które stało 
się już piękną tradycją mieszkańc-
ów Sulęcina - wielu z nich jest 
aktywnie zaangażowanych w to 
wydarzenie.

Świąteczną atmosferę gwarantowały 
w tym roku nie tylko solistki Studia 
Piosenki SOK, ale także młodzi 
a r t y ś c i  z  z a p r z y j a ź n i o n e g o 
Sulechowskiego Domu Kultury. Nie 
zabrakło również pysznych wypiek-
ów przygotowanych przez placówki 
oświatowe z terenu gminy Sulęcin 
oraz wigilijnych specjałów, tradyc-
yjnie już przygotowanych na ten 
dzień przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie.

W ocjalnym otwarciu zaplanowa-
nym na godzinę 15:00 zgromadzony-
ch przy Fontannie Dobrosąsiedztwa 
przywitał: Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejc har t ,  Pani Burmistrz, Iwona 
Walczak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Szczepański. 

Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury - Jacek Filipek oraz ks. Pr-
oboszcz Sławomir Przychodny. Po 
przywitaniu i złożeniu życzeń nastąpił 
czas dzielenia się tradycyjnym 
op ła tk iem o raz  p rzekazan ia 
Betlejemskiego Światełka Pokoju  
przez Komendę Hufca ZHP w Sulę-
cinie.

W części artystycznej niedzielnego 
popołudnia wystąpili: Solistki Studia 
Piosenki SOK, maluchy z Przedszkola 
nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulę-
cinie oraz z Przedszkola nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców w Sulęcinie oraz 
członkinie Dziecięcego Klubu Piosenki 
BLUSIK Sulechowskiego Domu Kultury. 

Dodatkowym punktem naszej Wigilii 
Miejskiej była możliwość zakupienia 
świątecznych, ręcznie robionych 
ozdób, które zaprezentowali zaprzy-
jaźnieni rękodzielnicy. Serdecznie 
dziękujemy za możliwość skorzys-
tania ze sceny rmie Maszoński 
Logistic. Wigilia Miejska to wyjątko-
wa impreza, która wprowadza 
sulęcinian w iście świąteczny nastrój.

WIGILIA MIEJSKA 2022

CADILLAC W KLUBIE U BULKA
CZYLI OSTATNI KONCERT W RO(C)KU

30. grudnia 2022 r. godnie pod-
sumowaliśmy rok koncertowy w 
Klubie u Bulka. Podczas tradycyjne-
go „Ostatniego koncertu  w ro(c)k-
u ”  w y s t ą p i ł  z i e l o n o g ó r s k i 
CADILLAC, który nie bez powodu 
określany jest najlepszym cover-
bandem w kraju.

Były tańce, śpiewy, euforia i wiele 
sympatycznych rozmów i dobrej 
zabawy przy hitach takich zespołów 

jak Nirvana, Depeche Mode, Led 
Zeppelin czy U2. 
Już nie możemy doczekać się 
koncertowego 2023 roku!

WARSZTATY
RĘKODZIELNICZE
Wraz z początkiem grudnia rozpoc-
zęły się warsztaty rękodzielnicze, 
w których uczestniczą panie z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W pracowni plastycznej  SOK 
tworzymy nietuzinkowe rzeczy – 
zakładki do książek, graki malow-

ane wodą i farbami, wianki, stroiki. 
Działo się już tak dużo ale pomysłów 
w tej grupie na pewno nie zabrakni-
e!upie na pewno nie zabraknie!
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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?

Pierwsze noworoczne spotkanie z 
Przyjaciółmi biblioteki – czyli 
uczestnikami Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sulęcinie.

Jak to bywa na spotkaniu Przyjaciół 
(szczególnie po długiej przewie) 
najpierw musieliśmy sobie poopow-
iadać, co u nas słychać. Pewnie jak się 

domyślacie, słychać u nas tyyyle i tak 
ciekawie, że po każdym spotkaniu 
można byłoby książkę napisać. 
Później „Małe Charaktery” podpow-
iedziały nam jak zrozumieć siebie i 
innych oraz dyskutowaliśmy nad tym 
czy słowo „przepraszam” potrzebuje 
pomocy. Zastanawialiśmy się również 
czy bez użycia słów można przekazać 

jakąś wiadomość. Aby odpowiedzieć 
sobie na to pytanie użyliśmy eksper-
ymentu. Ustawiliśmy się w rzędzie i 
przekazywaliśmy sobie wiadomość 
używając tylko gestów. Okazało się, 
że można próbować, ale końcowa 
wiadomość była zupełnie inna niż ta 
początkowa… Ale radości, śmiechu i 
zabawy przy tej grze mieliśmy tyle, 
że słychać nas chyba było w całym 
budynku. 

SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI Z ŚDS

CZYTAMY. POLECAMY!
Od listopada na stronie Biblioteki 
Publicznej w Sulęcinie działa akcja 
„Czytamy. Polecamy!”
Przedstawiane są tam książki, które 
Paula-Wasza bibl iotekarka z 
oddziału dziecięcego przeczytała 
razem z córkami Wiktorią i Bianką. 
Dzielą  się z Wami ich wrażeniami. 
Swoje zdanie na temat książki 
wyrażają dziewczynki, jako główni 
odbiorcy oraz Paula jako rodzic.
A może Wy macie jakąś propozycję 
co warto przeczytać? A może ciekawi 
Was jak inni  odbierają książki, które 
przeczytaliście?
Nasza biblioteka czeka na Wasze 

propozycje. 
Do przeczytania niedługo.

POLECANA KSIĄŻKA:
BULLET TRAIN. ZABÓJCZY POCIĄG
ISAKA KOTARO
Mroczny thriller najpopularnie-
jszego obecnie japońskiego autora, 
w którym sieć krzyżujących się 
spisków trzyma w napięciu do 
ostatniej stacji.
Akcja toczy się równie szybko, jak 
szybko jedzie japoński pociąg 
Shinkansen, do którego wsiadło 
dziewięciu zawodowych morderców i 
jeden amator. Profesjonaliści zyskują 
twarze zwykłych, z pozoru niewyr-
óżniających się ludzi, a amator, który 
jest jeszcze uczniem gimnazjum, 
planuje skomplikowaną intrygę z 
piekła rodem…
Profesjonalni zabójcy wsiadają do 
tego samego pociągu, nie wiedząc o 
sobie nawzajem, ale czy to przypa-
dek? I kto dojedzie do celu żywy? Czy 
N a n a o ,  n a z y wa n y  r ó w n i e ż 
Biedronką, największy pechowiec w 
branży, pracujący z tajemniczą 
Marią? Czy straszny, lecz równocześ-
nie komiczny duet Mandarynka i 
Cytryna, którzy są najlepsi na rynku? 
Oprócz nich do poszukiwań walizki 

pełnej pieniędzy dołącza Książę, 
bezwzględny,  wyranowany 
młodociany władca i Kimura, który 
znalazł się w pociągu, żeby 
pomścić synka. Ale to dopiero 
czwórka, nie licząc Księcia, poza 
nimi na pokładzie pociągu ukrywa 
się w tłumie pasażerów jeszcze 
pięciu innych morderców, a na 
ostatniej stacji czeka okrutny szef 
mai...

BIBLIOTECZNA CHOINKA
PODBIJA ŚWIAT
6 grudnia do Biblioteki Publicznej 
w Sulęcinie nadesłano maila od 
redaktora „National Amateur” Jona 
McGrewa z Kingston, Nowy Jork, 
który poprosił o zgodę na wykor-
zystanie zdjęcia naszej choinki 
na okładce tego czasopisma! Ale to 
nie wszystko, przeczytajcie jak 
wyglądała Jego droga, aby dotrzeć 
do nas i gdzie nasza sulęcińska 
choinka dotarła!
„Spędziłem dużo czasu próbując 
znaleźć źródło tego zdjęcia, zaczy-
nając przed Bożym Narodzeniem 
2021, bez rezultatów. W październiku 
2022 ponownie rozpocząłem ten 
proces, ponieważ uznałem, że warto 
zlokalizować to zdjęcie i ważne było 
uzyskanie pozwolenia. Tym razem 
byłem trochę mądrzejszy: wyszukałem 
zdjęcie w Google, przesłałem zdjęcie 
do Google i zapytałem, gdzie zostało 
użyte. Cóż, okazuje się, że zostało to 
opublikowane przez wiele osób na 
dziesiątkach różnych stron interneto-
wych (Pinterest, reddit, facebook, 
twitter, strona brytyjska, strony 
koreańskie i wiele innych). Cztery lata 
temu brytyjska gazeta Daily Mail 
pokazała to i po prostu przypisał to 
komuś na Reddicie. Wydawało mi się 
jasne, że żadna z tych osób tak 

naprawdę tego n ie  wymyś l i ła . 
Na jednym forum pojawił się koment-
arz: „I nieco poetycznie, drzewo 
zbudowane z martwych drzew”.
Pierwotnie zdjęcie zostało opubliko-
wane kilka lat temu. Kilka serwisów 
twierdziło, że to „Choinka w Bibliotece 
Publicznej w Sulęcinie”... i to był 
początek odnalezienia Ciebie…”
Jesteśmy dumni, że pomysł, który 
powstał w naszej bibliotece, w na-
szym Sulęcinie inspiruje i cieszy ludzi 
jak widać na całym świecie.



11nr 1(130)/2023 styczeń 2023 7nr 1 (116)/2023 Styczeń 2023

Jaki będzie rok 2023 dla CZG-12? Czy noworoczne postanowienia mogą być eko? 
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Postanowienia noworoczne w dobie szalejących 
cen często dotyczą oszczędności. Oszczędzać 
można dla siebie ale także dla środowiska, bo życie                  
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym może dać       
bardzo pozytywne efekty finansowe. Jak zaoszczę-
dzić pieniądze i równocześnie ograniczyć negatywny                                       
wpływ na klimat? W myśl zasady 4xR możemy                                                                                                 
żyć bardziej ekologicznie i oszczędnie. 

Celowy Związek Gmin                 
CZG-12 w 2023 roku planuje 
w dalszym ciągu podejmować 
działania na rzecz podnosze-
nia świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i mieszkańców. 
Dzięki współpracy z Fundacją 
Ekologiczna ARKA CZG-12 
będzie włączać się w akcje, 
m.in. „Kwiaty zamiast śmie-
ci”, „Łapmy wodę” czy „Dzień 
czystego powietrza”. Związek 
kieruje także program wspie-
rający inicjatywy, projekty dla 
Instytucji Kultury, realizuje 
zbiórkę surowców w wtór-
nych w ponad 50 placów-
kach oświatowych, organizuje                                   
spotkania i zajęcia edukacyjne 
na terenie Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Długoszynie oraz w 
placówkach, klubach seniora,                                                           
firmach. W podejmowanych 
działaniach CZG-12 korzy-
sta ze wsparcia ze środków 
własnych oraz ze środków 
zewnętrznych. Na rok 2023 
Związek będzie wniosko-
wał o  wsparcie realizowa-
nych działań do WFOŚiGW 

w  Zielonej Górze w ramach 
Programu Regionalnego  
Wsparcia Edukacji Ekolo-
gicznej. Program ten skiero-
wany jest do:
• jednostek samorządu te-

rytorialnego, 
• organów założycielskich 

szkół, 
• samorządowych jedno-

stek organizacyjnych, 
• samorządowych osób 

prawnych, 
• związków międzygmin-

nych oraz stowarzyszeń 
jednostek samorządu              
terytorialnego,

• uczelni wyższych pań-
stwowych i prywatnych,

• jednostek badawczych
• parków narodowych.
Realizacja Programu ma na 
celu podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej, 
upowszechnianie wiedzy, ak-
tywizację społeczną, budowa-
nie społeczeństwa obywatel-
skiego i kształtowanie postaw 
proekologicznych społeczeń-
stwa lubuskiego (w tym dzie-
ci i młodzieży).

Działania edukacyjne dla mieszkańców w 2023 roku

ZUOK Długoszyn - inwestujemy w rozwój
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Z Nowym Rokiem do Zakładu                                                                              
Unieszkodliwiania Odpadów                                                                 
Komunalnych w Długoszynie 
dostarczony został samochód                                                     
MAN z zabudową hakową                                
do przewozu odpadów           
komunalnych z baz przeła-
dunkowych. W realizacji jest 
również zamówienie na  sa-
mochód skrzyniowy, służący 
przede wszystkim w  prowa-
dzonych działaniach eduka-
cyjnych (odbiór surowców 
z  placówek oświatowych), 
dostawa kompaktora oraz 
dostawa sita bębnowego 
(styczeń 2023 roku). 

Jak podkreśla Przewodniczący 
Zarządu CZG-12 Robert 
Paluch: doposażenie Zakładu                                                                 
jest możliwe dzięki dobrej 
współpracy samorządów 
oraz instytucji zewnętrznych, 
w tym szczególnie Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze. 
Dzięki dodatkowemu wsparciu                                                                                          
finansowemu możliwe są                                                                            
kolejne inwestycje w Zakładzie                                                                      
jak np. zakup nowej prasy                                         
belującej surowce wtórne,                   
która pozwoli na lepsze 
przygotowanie odpadów do                               
recyklingu. 
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portów środków medycznych, 
ciepłej odzieży, wózków inwa-
lidzkich i kul ortopedycznych 
bezpośrednio na Ukrainę.
Kolejnym zadaniem o cha-
rakterze już bardziej instytu-
cjonalnym była relokacja tj. 
zakwaterowanie uchodźców. 
Tych, których nie udało się ulo-
kować na terenie Sulęcina lub 
okolic, kierowaliśmy do innych 
miejscowości i miejsc wyzna-
czonych przez Wojewodę Lu-
buskiego. Dzięki temu nikt z 
potrzebujących nie został bez 
pomocy.
Wspieraliśmy również miesz-
kańców gminy, którzy zdecy-
dowali się przyjąć pod swój 
dach uchodźców. Do dnia dzi-
siejszego obsługujemy wnioski 
i wypłacamy rządową pomoc 
przekazywaną do gminy na ten 
cel. 
Od pierwszych dni staraliśmy 
się aby pomoc przekazywa-
na uchodźcom była wszech-
stronna i docelowo pomogła 
im w organizacji normalnego 
życia, w trudnych dla nich wa-
runkach. Bardzo ważnym wy-
zwaniem było zorganizowanie 
wydawania numerów pesel dla 
osób z Ukrainy, które dawało 
im  możliwość ubiegania się 
m.in. o świadczenia. W trakcie 
realizacji tego zadania napo-
tkaliśmy drobne problemy ko-
munikacyjne, które udało nam 
się rozwiązać m.in. poprzez za-
trudnienie w pierwszym okre-
sie jako tłumacza mieszkającej 
na terenie naszej gminy  pani z 
Ukrainy.
Kolejnym wyzwaniem było zor-
ganizowanie opieki i nauki dla 
dzieci i młodzieży, która przy-
jechała na nasz teren. Rozwią-
zaniem tego problemu było 
utworzenie 4 oddziałów szkol-
nych w Szkole Podstawowej Nr 
1 w Sulęcinie i oddziału przed-
szkolnego w Przedszkolu Nr 1 
dla dzieci z Ukrainy. W oddzia-
łach zatrudnione zostały jako 
pomoce również nauczycielki 
z Ukrainy, które uciekły przed 
wojną do Sulęcina. Taki spo-
sób organizacji nauki i opieki 
pozwolił na zapewnienie dzie-
ciom możliwości kontynuacji 
nauki i poczucia bezpieczeń-
stwa, a  rodzicom umożliwił 
podjęcie zatrudnienia. 
Czy możemy w przybliżeniu 
określić ile osób z Ukrainy 
trafiło do Sulęcina po wybu-
chu wojny?
Zarejestrowaliśmy, przynaj-
mniej na pobyt czasowy, ok. 
700 osób. Część z nich już na 
stałe została w gminie Sulę-

„Każdą złotówkę obracamy dwa razy, zanim ją wydamy”
Cd. ze str. 1 cin, część przemieściła się do 

innych miejscowości w kra-
ju a część wróciła na Ukrainę. 
Fizycznie jednak osób, które 
przebywały w  Sulęcinie było 
zdecydowanie więcej. 
Po okresie pandemii, kiedy 
nasze życie społeczne zo-
stało przewrócone do góry 
nogami, w 2022 można było 
wreszcie zorganizować cy-
kliczne gminne imprezy jak 
Zjazd Cyklistów, Rajd Nordic 
Walking czy Dni Sulęcina. Jak 
udały się te imprezy i czy cie-
szyły się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców?
Wszyscy po dwóch latach za-
mknięcia w domach potrzebo-
waliśmy wyjścia na zewnątrz 
i spotkania się ze znajomymi. 
Dlatego nie było dla mnie zdzi-
wieniem, że wszystkie orga-
nizowane przez nas imprezy, 
nawet te małe, oraz wszelkie 
wydarzenia cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Ilość uczestni-
ków biorących udział np. w 
Zjeździe Cyklistów czy Dniach 
Sulęcina była rekordowa, co 
nas bardzo cieszy i motywuje, 
ponieważ pokazuje, że tego 
typu imprezy są nadal potrzeb-
ne.
Oprócz dodatkowej pracy 
związanej z pandemią i po-
mocą uchodźcom Sulęcin 
musiał również wypełniać 
swoje bieżące działania, w 
tym inwestycyjne. Jak pod 
tym względem wyglądał 
2022 i jak się szykuje kolej-
ny rok? Czy gminie udało się 
pozyskać jakieś środki ze-
wnętrzne?
W 2022 roku zrealizowaliśmy  
lub rozpoczęliśmy realizację 
ponad 20 zadań inwestycyj-
nych, mniejszych i większych, 
na łączną kwotę ponad 20 mln 
zł.
Największym zadaniem inwe-
stycyjnym ostatnich lat, realizo-
wanym od 2016 r., była zakoń-
czona w 2022 r. modernizacja 
oczyszczalni ścieków i stacji 
uzdatniania wody, a także mo-
dernizacja sieci wodno-kanali-
zacyjnej na terenie gminy. Było 

to trudne zadanie, bo prowa-
dzone cały czas na „żywym or-
ganizmie”. Nie można nagle za-
kręcić mieszkańcom wody, czy 
zatrzymać płynących ścieków, 
instalacja musi ciągle działać, 
mimo podejmowanych działań 
np. przy wymianie elementu 
sieci czy przełączeniach. Całko-
wity koszt tego zadania prze-
kroczył kwotę 40 mln zł.
Kolejną  ważną inwestycją dla 
Sulęcinian zrealizowaną w 
2022 r. jest przebudowa tzw. 
małej obwodnicy Sulęcina , tj. 
ul. Jana Paska- najdłuższej uli-
cy w Sulęcinie. Koszt realizacji 

tego zadania wyniósł  ponad 7 
mln zł. 
Z budżetu gminy udzielona 
została również dotacja w wy-
sokości 1 mln zł na dofinanso-
wanie realizacji przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zadania 
dotyczącego przebudowy ul. 
Witosa. 
Oprócz tego realizowaliśmy 
wiele innych mniejszych i więk-
szych inwestycji jak termo-
modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 (co przy dzi-
siejszych kosztach ogrzewa-
nia okazało się bardzo ważne). 
Następnie wymienić można 
przebudowę skrzyżowania ulic 
Witosa i Kościuszki, przy skle-
pie Netto, budowę oświetlenia 
przy ul. Zachodniej, budowę 
małej ekologicznej oczyszczal-
ni ścieków w Rychliku, prze-
budowę przejścia dla pieszych 
na ul. Wojska Polskiego i wiele 

innych. Większość z tych zadań 
realizowanych jest z pozyska-
nych środków zewnętrznych. 
Prawie do każdej wydanej 
przez nas złotówki udało nam 
się pozyskać co najmniej drugą 
złotówkę finansowania z ze-
wnątrz. 
Kolejny rok to kolejne wyzwa-
nia, również inwestycyjne. W 
budżecie na rok 2023 zaplano-
wane zostały inwestycje na po-
nad 33 mln zł. W planach mamy 
m.in. dużą inwestycję związaną 
z rewitalizacją centrum miasta. 
Ta długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja bę-

dzie realizowana w czterech 
etapach (kwartałach). Pierwszy 
to modernizacja terenu przy 
bloku położonym pomiędzy 
ul. Pineckiego, Kościuszki i Plac 
Czarnieckiego. Drugi kwartał to 
teren znajdujący się przy bloku 
położonym pomiędzy ulicami 
Żeromskiego, Kościuszki i Pia-
stowskiej. Trzeci etap  to teren 
pomiędzy blokami znajdują-
cymi się przy ulicach Batorego, 
Kościuszki i Wiejskiej. Ostatni 
czwarty kwartał to zagospoda-
rowanie terenu znajdującego 
się przy Prokuraturze i Sądzie. 
W ramach tego samego projek-
tu wykonana zostanie również 
modernizacja Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół. 
Będziemy również kontynu-
ować zadania , których reali-
zację rozpoczęliśmy w 2022 r, 
w tym budowę kolejnego od-
cinka ulicy Inwestycyjnej, któ-
ra znajduje się w naszej strefie 
przemysłowej. W ramach tego 
zadania przebudowana zosta-
nie również ul. Lipowa (na od-
cinku od sklepu Quadrus do 
siedziby Nadleśnictwa). W te-
gorocznym budżecie przezna-
czyliśmy również kolejny 1 mln 
zł na dofinansowanie zadania 
związanego z  modernizacją 
ulicy Witosa, a całkowity koszt 
tego zadania to 6 mln zł.
Oczywiście nie zapominamy 

też o terenach wiejskich, gdzie 
w tym roku planowanych jest 
szereg mniejszych i większych 
inwestycji, w tym m.in. budo-
wa drogi w Ostrowie i remont 
świetlicy w Brzeźnie i Drogomi-
nie.
Ostatnie kilka kadencji dużo 
mówiło się o powstaniu w 
Sulęcinie basenu. Częściowo 
nawet było już zapewnione 
finansowanie. Czy ten pro-
jekt ma dzisiaj szansę na re-
alizację?
Realizacja tej inwestycji stanę-
ła pod dużym znakiem zapy-
tania, gdy nastała pandemia i 
wszystkie baseny w kraju były 
czasowo zamykane. W chwi-
li obecnej sytuacja dotycząca 
funkcjonowania basenów (pły-
walni) jest nadal niepewna ze 
względu na drastyczny wzrost 
kosztów ich utrzymania.
Kiedy zaczynaliśmy planowa-
nie budowy pływalni przysz-
kolnej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Sulęcinie to koszt 
jej budowy szacowany był na 
poziomie 12 mln zł. Udało się 
nam nawet pozyskać częścio-
we dofinansowanie tej inwe-
stycji w wysokości 3,5 mln zł. 
Niestety ze względu na to co 
dzieje się z cenami towarów, 
usług i bardzo wysoką inflacją, 
koszt budowy pływalni wzrósł 
do kwoty ponad 22 mln zł. 
W chwili obecnej gminy nie 
stać na poniesienie tak dużych 
kosztów inwestycji, bez uzy-
skania większego wsparcia ze 
środków zewnętrznych. Stale 
szukamy możliwości uzyskania 
dofinansowania tego zadania 
np. poprzez składanie projek-
tów w ogłaszanych naborach 
i konkursach. Niestety do dnia 
dzisiejszego nie udało nam się 
pozyskać dodatkowych środ-
ków zarówno z Unii Europej-
skiej, jak i środków rządowych. 
Mamy nadzieję, że wkrótce 
uruchomione zostaną środki z 
Krajowego Programu Odbudo-
wy.
Nie rezygnujemy z realizacji 
tego zadania, wręcz przeciw-
nie. Uzyskaliśmy zgodę Mini-
sterstwa Sportu na wydłużenie 
terminu realizacji projektu, w 
związku z powyższym nadal 
mamy dofinansowanie w wy-
sokości 3,5 mln zł  na ten cel. 
Będziemy intensywnie szukać 
innego, dodatkowego źródła fi-
nansowania, ponieważ wiemy, 
że kryta pływalnia jest bardzo 
ważna dla zdrowia i kondycji 
naszych mieszkańców.
Nasz kraj dotyka niespoty-
kana od początku lat 90’ in-
flacja, czy podatki gminne Oczyszczalnia ścieków w trakcie modernizacji

Jarmark Koguci jak i inne wydarzenia cieszyły się dużą frekwencją
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wzrosły i czy musiały wzro-
snąć? Czy wzrosły również 
wydatki Urzędu Miejskiego? 
Niestety, tak jak wydatki w 
naszych budżetach domo-
wych, wzrosły również koszty 
realizacji zadań gminy, w tym 
utrzymania jednostek a także 
koszty funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego. Przede wszystkim 
wzrosły koszty związane z pod-
wyżką cen energii elektrycznej 
i energii cieplnej. Nawet po za-
mrożeniu cen energii, to i tak 
jej koszt wzrósł dla gminy o 250 
proc. 
Zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania naszych jed-
nostek w tym szkół i przed-
szkoli, ale też realizacja zadań 
własnych gminy, w tym związa-
nych m.in. z opieką społeczną, 
wymaga zwiększenia wydat-
ków. Ze względu na zmniej-
szenie dochodów np. z tytułu 
udziałów w podatku dochodo-
wym, czy wysokości subwen-
cji, która nawet nie pokrywa w 
100% kosztów wynagrodzenia 
nauczycieli, konieczne było 
podniesienie obowiązujących 
stawek podatków lokalnych. 
Problemy te mają wszystkie sa-
morządy w Polsce i większość 
z nich zdecydowała się na 
wprowadzenie maksymalnych 
stawek podatkowych dopusz-
czonych prawem. My mając 
na uwadze inne obciążenia 

mieszkańców wynikające m.in. 
ze wzrostu cen i usług, zapro-
ponowaliśmy wzrost stawek o 
około 20% co pozwoli nam na 
częściowe pokrycie wzrostu 
kosztów ponoszonych przez 
gminę. Planujemy również 
oszczędności w naszych wy-
datkach.
Jak na dzisiaj wygląda zadłu-
żenie gminy?
Nasze zadłużenie na koniec 
2022 r. wyniosło około 20 
proc. wykonanych dochodów 
(nie mamy jeszcze sprawoz-
dań końcowych) natomiast na 
rok 2023 planowane jest ono 
na poziomie 30 proc. Kredyt , 
który planujemy zaciągnąć w 
2023 r. dotyczy zapewnienia 
środków na pokrycie wkładu 
własnego do zaplanowanych 
inwestycji. Poziom zadłużenia 
nie jest wysoki w stosunku do 
realizowanych dochodów, w 
związku z powyższym mogę 
stwierdzić, że sytuacja finanso-
wa gminy jest stabilna.  
 Rok 2023 r. będzie trudny dla 
każdego samorządu ze wzglę-
du na niestabilność sytuacji, 
głównie wskaźników makro-
ekonomicznych. Nikt nie jest w 
stanie w chwili obecnej odpo-
wiedzieć np. na pytanie Czy in-
flacja wyhamuje, spadnie? Czy 
na samorządy będą przeka-
zywane dodatkowe zadania?. 
Nie mamy również pewności 

jak będą realizowane dochody. 
W dalszym ciągu musimy być 
gotowi na przyjęcie ewentu-
alnej kolejnej fali uchodźców 
z Ukrainy. Wszystko zależy od 
tego jak potoczy się ta wojna. 
Na bieżąco musimy realizować 
zadania gminne, ale również 
podejmować się realizacji do-
datkowych działań zlecanych 
nam przez rząd, jak np. redys-
trybucję węgla, którą inten-
sywnie realizujemy w ostatnich 
kilku miesiącach. 
Dlatego każdą złotówkę oglą-
damy z dwóch stron i zasta-
nawiamy się jak ją wydać. 
Musimy oszczędzać, ale zapew-
niając bezpieczeństwo i kom-
fort mieszkańców. Inwestuje-
my przede wszystkim w drogi, 
oświatę, kulturę, sport, nasze 
zasoby komunalne oraz ochro-
nę środowiska. Oszczędzając 
nie możemy jednak zapomnieć 
o tym, że musimy się rozwijać, 
dlatego już dziś przygotowuje-
my się do aplikowania o środki 
z nowej europejskiej perspek-
tywy finansowej i kolejnych 
programów rządowych.
Wyzwań i zagrożeń przed nami 
jest całkiem sporo, ale jestem 
przekonany, że działając wspól-
nie damy radę.
Dziękuję za rozmowę.

Od stycznia 2023 roku każdy 
emeryt i rencista otrzyma elek-
troniczną wersję legitymacji 
ZUS – mLegitymację. Będzie ona 
dostępna na każdym urządze-
niu mobilnym z dostępem do 
internetu (np. smartfonie), przy 
użyciu bezpłatnej aplikacji mO-
bywatel. Legitymacje w formie 
plastikowej pozostają ważne.

mLegitymacja
Emerytom i rencistom, którzy 
mają już legitymację w formie 
plastikowej karty identyfikacyj-
nej, ZUS wyda automatycznie 
również legitymację w wersji 
elektronicznej. Takie osoby będą 
mogły korzystać z obu wersji do-
kumentu – tradycyjnej karty oraz 
mLegitymacji – zgodnie ze swo-
imi preferencjami.                  (Red.) 



  
14 nr 1(130)/2023 styczeń 2023

W odświętnie przystrojonej Świetli-
cy Środowiskowej przy remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Grochowie 
17 grudnia odbyła się wigilia wiejska z 
udziałem mieszkańców i dzieci. Orga-
nizatorem corocznej wigilii była Rada 
Sołecka i sołtys Grochowa Marek Szre-
der. Zgodnie z tradycją przy choince 
na stołach pojawiły się potrawy, któ-
re nawiązują do polskich obyczajów 
wigilijnych. Wśród nich: barszcz czer-
wony, pierogi, ryba po grecku, śledzie 
w oleju, sałatki, kilka rodzajów ciasta, 

Wigilia w Grochowie
krokiety z grzybkami, pieczywo, owo-
ce, śledzie w śmietanie i bigos. Przy 
muzyce kolęd, zebranych przywitał 
sołtys Grochowa Marek Szreder i za-
proszeni goście. Burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart i zastępca burmistrza 
Iwona Walczak. W uroczystości uczest-
niczył również dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej z Sulęcina Andrzej 
Żelechowski i prezes Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Grochowa Jan Małecki.

Maciek Barden
 

Z okazji zbliżających Świąt Bożego 
Narodzenia z podopiecznymi i pra-
cownikami Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ulicy Stefana Że-
romskiego w Sulęcinie, przy wigilij-
nym stole spotkali się: burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart, kierownik domu 
Alina Konopko-Żelechowska, ksiądz 

Wigilia w Świetlicy Środowiskowej
proboszcz Parafii Sulęcin Sławomir 
Przychodny i dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Andrzej Żelechow-
ski. Zaproszeni goście złożyli wszyst-
kim zebranym życzenia spokojnych 
i szczęśliwych w zdrowiu Świąt i po-
myślności w nowym roku.

Maciek Barden
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21 grudnia ubiegłego roku dwudzie-
stosześcioosobowa grupa uczniów 
SOSW w Sulęcinie wyruszyła na wy-
cieczkę do Zielonej Góry. To był dzień 
pełen wrażeń: seans filmowy w kinie, 
zwiedzanie Centrum Nauki Keplera 
oraz przystanek McDonald`s! 

W kinie uczniowie podzieleni zostali 
na dwie grupy. Młodsi z uczestników 
wycieczki obejrzeli film animowa-
ny „Dziwny Świat”, który opowiada o 
podróży pewnej legendarnej rodziny 
odkrywców. Młodzież w tym samym 

Przedświąteczna wycieczka uczniów SOSW w Sulęcinie
czasie oglądała film „Wielki zielony kro-
kodyl domowy” opowiadający historię 
niezwykłego śpiewającego krokodyla. 

W Centrum Nauki Keplera mieliśmy 
okazję obejrzeć wystawę „ZOOM”. Na 
dwóch piętrach sal interaktywnych 
uczniowie mieli możliwość samodziel-
nego wykonywania eksperymentów, 
które przybliżają wiedzę przyrodni-
czą. Dzieci i młodzież z niezwykłym 
zainteresowaniem rzucili się w wir na-
uki! Samodzielnie lub w małych gru-
pach odwiedzali poszczególne stano-

wiska, które inspirowały i pobudzały 
zmysły, skłaniały do stawiania pytań i 
szukania na nie odpowiedzi. Ucznio-
wie zdobyli informacje z zakresu mię-
dzy innymi budowy i funkcjonowania 
ciała człowieka, zjawisk fizycznych i 
atmosferycznych, życia dinozaurów. 
Entuzjazm i zaangażowanie ogarnę-
ły wszystkich uczestników wycieczki! 
Zdecydowanie potrzebowalibyśmy 
całego dnia, aby w pełni skorzystać ze 

wszystkich 87 stanowisk! 
Jak wiadomo nauka to ogromny wy-

siłek, więc w drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się w ulubionej restauracji 
wszystkich naszych podopiecznych… 
Był to czas jedzenia, rozmów o wraże-
niach z całego dnia i chwila wytchnie-
nia dla tych najbardziej zmęczonych. 
Wróciliśmy mądrzejsi i bardzo zado-
woleni! 

Urszula Kołodziej 

Mikołaje z MOS-u w Ośnie Lubu-
skim i nie tylko, pobiegli w Parku Mi-
kołaja Kopernika na dystansie 5 km. 
Bieg Gwiazdkowy zgromadził ponad 
500 uczestników. Zawodnicy harto-
wali nie tylko swoje ciało, ale przede 
wszystkim charakter. Szkolne Koło 
PCK działające  w naszej szkole repre-
zentowali uczniowie: Julia Jadecka, 
Martyna Łukasiewicz, Rozalia Wasz-
kiewicz, Tomasz Gajda, Karina Gajda, 
Oskar Lewicki wraz z opiekunem, pa-

Ho, Ho, Ho! Mosiaki w Gorzowie  
W sobotę 17 grudnia 2022 roku w Gorzowie Wielkopolskim od-
był się IX Bieg Gwiazdkowy. Co to była za impreza!

nią Moniką Stegeman. Było mroźno, 
ale wszystkim dopisywały humory. 
Uczestnicy zdobyli pamiątkowe me-
dale i gadżety. Trzem osobom dopi-
sało szczęście. Wylosowane numery 
otrzymały przepiękne prezenty nie-
spodzianki do realizacji w zakładach 
kosmetycznych, fryzjerskich oraz 
klubach fitness. Gratuluję wszystkim 
zaciętej walki i dziękuję za wspólnie 
spędzony aktywnie dzień.

Monika Stegeman
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

12.12-18.12 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
19.12-25.12 - DOZ Apteka dbam o zdrowie 
przy ul. Poznańskiej 1 
26.12-02.01.2023 - Apteka “Dobre Zdrowie” 
przy ul. Witosa 1

(na bip.powiatsulecinski.pl brak informacji 
o dyżurach aptek w 2023 r.)

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 
w godz.: 8:00-22:00. W pilnych 
przypadkach – recepta z SOR - moż-
liwe wydanie leku w porze nocnej  
tel. 607 844 469.

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom ul. Daszyńskiego
kiosk handlowy ul. Kościuszki
12 działek ul. Młynarska
mieszkanie ul. J.Paska
mieszkanie ul. Kochanowskiego
mieszkanie 2-pok. Wędrzyn
kawalerka Ośno Lub. 
dom Karkoszów k/Krzeszyc
2 mieszkania Torzym 
2 domki nad jeziorem Torzym
sklep budowlany Torzym
9 działek Os. Słoneczne II
dom Lubów/Torzym

mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym
dom ul. Pineckiego
ole rolne Glińsk
6 działek Bielice
działka Lubów
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

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. 667986177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 667986177

Przełom roku, to w kołach 
łowieckich czas polowań 
zbiorowych. Zazwyczaj po-
lujący indywidualnie myśliwi 
mają okazję do spotkania nie 
tylko z knieją, ale również z 
kolegami ze swojego koła. 
W KŁ  Jeleń w Sulęcinie jako 
pierwsze 17 grudnia odby-
ło się polowanie wigilijne. 
Jego tradycja sięga bardzo 
dalekich lat. Jeszcze w cza-
sach pogańskich było ono 
związane z przesileniem zi-
mowym wypadającym w 
nocy z 21 na 22 grudnia. W 
późniejszych czasach data 24 
grudnia oznaczała moment 
rozpoczęcia sezonu na grubą 
zwierzynę. Koniec grudnia 
sprzyjał ku temu ze względu 
na optymalne warunki po-
godowe. W śniegu tropienie 
zwierzyny jest łatwiejsze (tzw. 
biała stopa), a zamarzające 
bagna ułatwiały dojście do 
wielu kryjówek zwierzyny. 
Ponadto zwierzyna miała 
jeszcze wiele tłuszczu i nie 
była wymęczona długą zimą. 
Obecnie polowania wigilijne 
to bardzo podniosłe wydarze-

Polowania zbiorowe w Kole Łowieckim Jeleń w Sulęcinie

nia i chociaż ich korzenie nie 
mają nic wspólnego z trady-
cją chrześcijańską, to obecnie 
oba wydarzenia nawzajem 
się przeplatają. Przez długie 
lata w bożonarodzeniowych 
szopkach można było spo-
tkać turonia, który potwier-
dzał rodowód polowania wi-
gilijnego.

Podczas polowania wigilij-
nego w KŁ Jeleń w Sulęcinie 
co prawda śniegu nie było, 

ale atmosfera była iście zimo-
wa, gdyż mróz w ciągu dnia 
sięgał nawet do 10 stopni po-
niżej zera. Po polowaniu, któ-
re trwało krócej niż zazwyczaj 
myśliwi zebrali się na szkółce 
w Ostrowie. Po oddaniu hołdu 
pozyskanej zwierzynie uło-
żonej na pokocie nemrodzi 
połamali się opłatkiem i skła-
dali sobie życzenia, przede 
wszystkim zdrowia, i by Bór w 
kolejnym roku darzył.

Kolejne polowania zbio-
rowe odbyły się 7-8 stycznia 
(polowanie noworoczne) i 14-
15 stycznia na zakończenie 
sezonu. Podczas każdego św. 
Hubert był łaskawy i obdaro-
wywał myśliwych zwierzyną 
różnych gatunków. Na poko-
tach znalazły się m.in.: jelenie 
byki, jelenie łanie, sarny kozy, 
lisy i dawno w naszych tere-
nach już nie widziane dziki.

Do grona myśliwych KŁ 

Jeleń w Sulęcinie dołączyło 
dwóch młodych nemrodów: 
Jakub Kartawik oraz Maciej 
Skarbek. Podczas polowań 
zbiorowych ślubowania i 
w związku z pozyskaniem 
pierwszej sztuki zwierzyny 
grubej również byli pasowani 
na myśliwych.

Następne polowania zbio-
rowe jesienią tego roku. Darz 
Bór!

Tekst i zdjęcia: A. Piotrowski

Myśliwy Jakub Kartawik składa uroczyste ślubowanie myśliwskie na 
swoim pierwszym polowaniu zbirowym

Maciej Skarbek zostaje pasowany po strzeleniu pierwszej sztuki zwie-
rzyny grubej. Pozyskał jelenia łanię


