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NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

- wrastające paznokcie - klamry
- usuwanie: brodawki, modzele, odciski
- pękające pięty, ultradźwięki
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DLA FIRM  

W SULĘCINIE 

TEL.
501544686                                           
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Cd. na str. 11.

W dowód wdzięczności za 
osiągnięcia piłkarskie i dzia-
łalność sportową, z inicjatywy 
społecznej, kibiców, byłych i 
obecnych zawodników klu-
bu Stali, 1 października przy 

Tablica pamięci Romka Sobczyka

Stadionie Miejskim im. Stani-
sława Ożoga w Sulęcinie na 
obelisku odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą śp. 
Romkowi Sobczykowi. W uro-
czystości odsłonięcia tablicy 

uczestniczyła małżonka Maria 
Sobczyk, córka Sylwia Gry-
gorcewicz z mężem i dziećmi, 
zastępca burmistrza Iwona 

 UWAGA !
od 10.08.do 
31.11.2022 

cały 
asortyment 

STIHL
 na raty 0 %

ZAPRASZAMY 

Roman Sobczyk zapisał się w historii Sulęcina, jako wspaniały zawodnik i tre-
ner Miejskiego Klubu Sportowego Stali Sulęcin. Karierę sportową rozpoczął 
w 1965 roku w Miejskim Klubie Sportowym Osadnik w Myśliborzu, w którym 
do 1977 roku był zawodnikiem. W 1978 roku wstąpił do MKS Stal Sulęcin, w 
którym był piłkarzem, a później trenerem do 1999 roku.
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Respiratory, które zamówił 
były Minister Zdrowia Łu-
kasz Szumowski na począt-
ku 2020 r. trafiły na aukcję. 
Cena wywoławcza jednego 
respiratora wynosi 23 tys. zł, 
podczas gdy resort zapłacił za 
każdy… 10 razy więcej. Chęt-
nych na sprzęcik z aukcji brak. 
Firma E&K, specjalizująca się 
w handlu bronią jest winna 
budżetowi państwa 50 mln 
zł. Do dziś ani były minister, 
ani żaden inny urzędnik nie 
odpowiedział za ten szwindel 
(właściciel firmy E&K Andrzej 
Izdebski zmarł niedawno w 
swoim mieszkaniu w Albanii).

Rząd zdecydował, by mi-
nimalne wynagrodzenie 
wzrosło od stycznia 2023 do 
3490,00 zł brutto i od lipca 

2023 do 3600,00 zł brutto. To 
spektakularna podwyżka, któ-
rej jeszcze w Polsce nie było. 
Od lipca najniższe wynagro-
dzenie będzie wyższe o 19,6 
proc. Jeszcze niedawno pre-
mier Mateusz „Pinokio” Mora-
wiecki wypominał Donaldowi 
Tuskowi, że ten chciał pod-
wyżki o 20 proc. dla pracow-
ników budżetówki. Twierdził, 
że każdy kto proponuje takie 
rozwiązania, jest „twórcą in-
flacji” i popycha nasz kraj do 
scenariusza tureckiego, gdzie 
inflacja wynosi już 60 proc. 
Najwyraźniej przez kilka mie-
sięcy premier zdanie zmienił. 
Oby tylko nie sprawdził się 
scenariusz turecki…

17,2 proc. Tyle wyniosła in-
flacja we wrześniu rok do roku. 
To najwyższy wynik od 25 lat 
w naszym kraju. Pomimo tego 
Rada Polityki Pieniężnej zde-
cydowała, by w październiku 
pozostawić stopy procento-
we bez zmian. Ponoć ci spe-
ce od ekonomii z Jastrzębiem 
Adamem Glapińskim na czele 
widzą jakieś światełko w tu-
nelu, ja już jednak nie wieżę 
w żadne ich słowo. Jastrząb 

zapowiadał w lipcu, że po-
cząwszy od III kwartału inflacja 
będzie spadać. Tymczasem na 
koniec III kwartału mamy naj-
wyższy wynik i niezrozumiałą 
dla wielu ekonomistów decy-
zję RPP. Co gorsze po decyzji 
Rady wartość złotówki zno-
wu zapikowała w dół. Dolar 
kosztuje już ponad 5 zł – za 
dolary kupujemy ropę, więc 
automatycznie benzyna zno-
wu podrożała. Olej napędowy 
kosztuje już ponad 8 zł. To pro-
gnozuje jeszcze wyższy wynik 
inflacji w październiku. I wte-
dy pewnie RPP dowali więk-
szą podwyżkę, rekompensu-
jąc brak wzrostu stóp proc. w 
październiku. Osobiście mam 
wrażenie, że to tylko zagryw-
ka, która ma dać wrażenie, 
że członkowie Rady wiedzą 
lepiej i przez to zasługują na 
te 37 tys. zł wynagrodzenia 
miesięcznie. W decyzji RPP 
brak też logiki, co potwierdza 
Ludwik Kotecki, jeden z człon-
ków Rady. Twierdzi on, że przy 
tak dużej dynamice wzrostu 
inflacji (o 1,6 proc. więcej we 
wrześniu w porównaniu z 
wynikiem z sierpnia) pauza w 

minął miesiąc

Sasinowy węgiel
cyklu podwyżek jest niewy-
tłumaczalna. 

Nie kończą się problemy 
z dostępnością węgla opa-
łowego. Rząd dwoi się i troi, 
żeby węgla do ogrzania do-
mów nie zabrakło tej zimy, ale 
efekt na razie z tego mizerny. 
2 października na spotkaniu 
w Szczecinie prezes Kaczyń-
ski zapewniał, że węgiel „bę-
dzie po 1999 zł za tonę plus 
tysiąc złotych dopłaty, czyli 
węgiel po tysiąc złotych”. 
Sprawdziłem ceny w Sulęci-
nie. Najtańszy jest węgiel ka-
mienny do 5 cm - cena za tonę 
3290 zł. Węgiel do 10 i 20 cm 
kosztuje 3490 zł. Ekogroszek 
3500 zł. Wszystkie frakcje są 
importowane z zagranicy. 
Polskiego węgla brak. Tak czy 
inaczej, żeby tona kosztowała 
2000 zł, cena musiałaby spaść 
przynajmniej o 40 proc., a to 
raczej nierealne. 

Specjalista od wyborów 
kopertowych Marek Sasin 
wykombinował sobie, że by 
obniżyć ceny węgla zgodnie 
z życzeniem prezesa, trzeba 
dystrybucję przeprowadzić z 
udziałem samorządów. Pre-
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zes państwowej spółki PGE 
Paliwa Radosław Bandera 
wysłał list do prezydentów, 
burmistrzów i wójtów, w 
którym podpowiadał, by ci 
wyznaczyli jedną ze swoich 
spółek, która kupiłaby od PGE 
Paliwa węgiel po 2583 tys. zł 
brutto za tonę, a następnie 
odsprzedała mieszkańcom. 
Nie wspomniał jednak o tym 
skąd spółka gminna ma sobie 
zorganizować: transport do 
przywiezienia węgla do gmi-
ny, plac do przetrzymywania, 
ładowarkę, transport do roz-
wiezienia węgla do mieszkań-
ców i wreszcie ludzi, którzy 
mogliby to wszystko obsłu-
żyć? Jakby zliczyć potencjal-
ne koszty gminy to myślę, 
że ten węgiel kosztowałby 
znacznie więcej niż obecne 
3500 zł za tonę. Kolejna więc 
zapowiedź prezesa, to czysty 
humbug i wydmuszka.

Trafnie i dobitnie pomysł 
wicepremiera Marka Sasina 
podsumowała burmistrz Wo-
łomina Elżbieta Radwan. Cały 
list drukujemy poniżej.

„Do Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Aktywów Państwo-
wych Jacka Sasina.

 
Wobec medialnych doniesień czuję się w obowiązku odpo-

wiedzieć na Pana apel do samorządów o udział w dystrybucji 
węgla do mieszkańców. Przyznaję, w pierwszym odruchu po-
myślałam, że to ponury żart, ale naprawdę nie jest mi do śmie-
chu kiedy myślę, że moi sąsiedzi – mieszkańcy gminy Wołomin 
– mogą pozostać bez opału na zimę. Po etapie niedowierzania 
przyszło wspomnienie Pana poprzedniego pomysłu – wyborów 
kopertowych – i już wiedziałam, że po raz kolejny samorządow-
cy muszą zareagować, by uprzytomnić Panu, że Pana pomysły 
nie są ani logiczne ani skuteczne – słynie Pan raczej z rozrzutno-
ści niż roztropności.

Pomysł, żeby to samorządy dystrybuowały węgiel jest iście 
szelmowski. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to 
zadanie rządu, który przez wiele miesięcy zapewniał, że węgla 
na zimę nie zabraknie i w polskich domach będzie ciepło. Czy 
podległe Panu spółki państwowe odpowiedzialne za zakup, 
transport oraz dystrybucję węgla nie ostrzegały, że nie dadzą 
rady? Nie wiedział Pan o tym? Czy jednak dobrze Pan wiedział, 
ale trudno Panu przyznać się do nieudolności i teraz szuka Pan 
samorządowych kozłów ofiarnych, które można złożyć na oł-
tarzu kryzysu energetycznego? Czyżby Ministerstwo Aktywów 
Państwowych było kolosem na glinianych nogach?

Cd. na str.  2 
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Pani Poseł, od kilku miesięcy 
podejmuje Pani kolejne interwencje 
w sprawie pogarszającego się fun-
kcjonowania Poczty Polskiej. Co tak 
naprawdę dzieje się w państwowej 
spółce?

K. Osos: Głównym problemem są 
oczywiście płace. Znaczna część listo-
noszy otrzymuje wynagrodzenie zasad-
nicze poniżej ustawowego minimum. 
Aby osiągnąć najniższy ustawowy próg 
w wysokości 3010 zł bruo, otrzymują 
tzw. premię chorobową lub premię 
motywacyjną. Dlaczego taka praktyka, 
choć dozwolona prawem, stosowana 
jest na tak szeroką skalę w spółce skar-
bu państwa? Minister Sasin nie potrafi 
mi odpowiedzieć na to pytanie. Rów-
nocześnie, jak informują pracownicy, 
kadra menadżerska w sierpniu br. 
otrzymała premie w kwocie nawet 

kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę. 
Te dysproporcje między dyrektorami 
spółki a pracownikami niższego szcze-
bla, którzy od lat walczą o każdą do-
datkową złotówkę, sprawiają, że czara 
goryczy się przelała. Listonosze, jak każ-
dy z nas, chcą być godnie traktowani 
i wynagradzani. Zwłaszcza, że tak jak 
wszyscy borykają się dziś ze skutkami 
wysokiej inflacji w postaci wszech-
obecnej drożyzny. Niestety, rządzący 
wciąż wydają się tego nie dostrzegać. 
Efektem jest więc składanie licznych 
wypowiedzeń i tym samym łączenie 
rejonów doręczeń oraz zamykanie ko-
lejnych filii urzędów pocztowych, po-
nieważ na miejsce odchodzących pra-
cowników brakuje chętnych. 

K. Osos: Patrząc na działania o-
sób odpowiedzialnych dziś za tę pań-
stwową spółkę, nie sądzę, by było le-
piej. Czy to skutek złego zarządzania, czy 
świadomego działania - trudno powie-
dzieć. Wiem natomiast, że powinniśmy 
robić wszystko, by Poczta Polska się 
rozwijała, a nie zwijała.

K. Osos: Od dłuższego czasu zgła-
szają się do mnie zarówno mieszkańcy, 
jak i pracownicy Poczty Polskiej z proś-
bą o interwencję. Klienci wskazują, że 
przez długi czas nie widują swoich li-
stonoszy, przesyłki idą do nich tygo-
dniami, a kolejne okienka pocztowe, 
z których dotychczas korzystali, są za-
mykane - nikt nie wie, czy czasowo, czy 
trwale. Opóźnienia w dostarczaniu fak-

tur i rachunków sprawiają, że wiele o-
sób musi z nie swojej winy płacić kary. 
Część mieszkańców po terminie odbiera 
pisma urzędowe. To wywołuje irytację. 
Równocześnie zgłasza się do mnie co-
raz więcej pracowników państwowej 
spółki, wyjaśniając, jak naprawdę wy-
gląda ich praca i wskazując, co jest 
przyczyną fatalnej sytuacji na Poczcie.

O czym informują Panią praco-
wnicy Poczty?

Jakie działania w tej sprawie Pani 
podejmuje?

K. Osos: Przede wszystkim sys-
tematycznie i szczegółowo informuję 
Ministra Sasina, który nadzoruje pań-
stwową spółkę, o zgłaszanych mi pro-
blemach i za każdym razem proszę 
o przedstawienie pilnych rozwiązań 

w danym obszarze, które trwale po-
prawią sytuację i rzeczywiście wyjdą 
naprzeciw oczekiwaniom pracowni-
ków Poczty Polskiej. Dążę również do 
tego, aby wszystkie zasygnalizowane 
mi nieprawidłowości, takie jak zatru-
dnianie niewykwalifikowanych osób 
w konwojach pieniężnych czy brak 
odpowiedniej ochrony obiektów po-
cztowych, zostały sprawdzone przez  
odpowiednie instytucje. Na prośbę 
mieszkańców interweniuję także w 
sprawie poszczególnych placówek 
pocztowych, które są zamykane.   

Pani Poseł,  co będzie dalej 
z  Pocztą?

Co z tą Pocztą?
Prawie każdy z nas w ostatnich miesiącach na własnej skórze odczuł skutki fatalnego 

funkcjonowania Poczty Polskiej. Brak listonoszy i zamknięte okienka sprawiają, że kolejna 
wizyta w urzędzie pocztowym wywołuje irytację. Ale czy tak naprawdę wiemy, co jest 

przyczyną tego stanu rzeczy? - rozmowa z Posłanką na Sejm RP  Katarzyną Osos.

Dziękuję za rozmowę. 

Wygląda na to, że nie panuje Pan 
nad sytuacją. Wpadł Pan niestety 
we własne sidła. Niszczona od wielu 
miesięcy sieć dystrybucji opału jest 
dziś niewydolna. I to wtedy, gdy jest 
najbardziej potrzebna. Planowanie 
i konsekwencja zupełnie jak przy 
wyborach kopertowych. Kolejna po-
rażka. To staje się już Pana znakiem 
firmowym. Proszę nie zasłaniać się 
nadzwyczajną sytuacją, jaką jest kry-
zys wywołany przez wojnę na Ukra-
inie. Te nadzwyczajne okoliczności 
odsłoniły z całą jaskrawością niekom-
petencje w zarządzaniu państwem. 

Wojna wybuchła w lutym, a Pan w paź-
dzierniku zorientował się, że nie zdoła 
wykonać powierzanego mu zadania, 
którego istotą jest zabezpieczenie pol-
skich rodzin przed zimą.

Rozumiem, że jak trwoga to do sa-
morządów. My zawsze pomożemy. 
Niech tylko wspomnę reformę edu-
kacji, pandemię, kryzys uchodźczy. I 
tym razem też pomożemy, bo dobro 
naszych mieszkańców jest dla nas naj-
ważniejsze. Pomożemy racjonalnie, 
rozsądnie i zgodnie z prawem, a nie 
tak jak się w mediach najlepiej ponie-
sie. Już dziś deklaruję, że Plac naszego 
Zakładu Energetyki Cieplnej może być 
Wam natychmiast użyczony aby przy-

Cd. na ze str. 2 jąć węgiel przeznaczony dla mieszkań-
ców. To rząd/Pan dysponuje spółkami i 
siecią logistyczną (PKP i najwięksi gra-
cze: PGE Paliwa, Węglokoks), które po-
winny węgiel przetransportować. I to 
rząd/Pan jest odpowiedzialny za cenę 
węgla, bo włączanie większej liczby 
dystrybutorów i pośredników tę cenę 
podnosi, a nie stabilizuje. Dostarcz-
cie węgiel i zagwarantujcie jego cenę, 
chociaż raz dotrzymajcie słowa. Nad-
chodzi zima. Oby przez Waszą nieudol-
ność nie marzły polskie dzieci.

I jeszcze jedno. Proszę na nas nie po-
hukiwać, bo to my – samorządowcy – 
a nie Pan, jesteśmy najbliżej naszych 
mieszkańców i zawsze jesteśmy goto-

wi do pomocy i współpracy. Dobrze 
znamy nasze zadania i jesteśmy 
skrupulatnie z nich rozliczani. Liczę, 
że i Pan zacznie robić to, za co rzą-
dowi płacą obywatele i do czego jest 
zobowiązany prawnie.

Teraz jest czas na działanie, dość 
już padło z Pana strony pustych 
słów. Jeśli nie chce Pan, żeby zima 
2022/2023 nazywana była przez 
zziębniętych Polaków ironicznie „Po-
nurą zimą Sasina”, proszę wziąć się 
uczciwie do roboty.”

Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina



  
4 nr 9(127)/2022 październik 2022

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



5nr 9(127)/2022 październik 2022 3nr 9 (113)/2022 Październik 2022

Wejdź na nasz kalkulator 
ilości betonu i zamów 

WYBIERZ NAJLEPSZY
BETON NA DOM

WYTWÓRNIA BETONU 
TOWAROWEGO CEMEX

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl

ul. Sportowa 6A

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel.: 607 289 846

ul. Transportowa 2

69-100 Słubice

tel.: 95 788 11 20

Potwierdzona 
jakość

Terminowe 
dostawy

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

Jesienne eko-spotkania z Celowym Związkiem Gmin CZG-12
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Celowy Związek Gmin CZG-12 aktywnie rozpoczyna nowy rok szkolny spotkaniami edukacyjnymi z najmłodszymi. Ogłoszono już 
XXVI edycję akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, w której placówki oświatowe oraz opiekuńczo-
-wychowawcze zbierające surowce wtórne mogą wygrać atrakcyjne nagrody.  We wrześniu przeprowadzono już kilka spotkań 
z dziećmi oraz z mieszkańcami, uczestnicząc m.in. w Dożynkach Gminnych w Słońsk, Krzeszyckiej Jesieni i piknikach ekologicznych.

Ekologiczny Dzień Przedszkolaka w Świebodzinie
Z okazji Dnia Przedszkolaka w środę 21 września br. 
pod świebodzińskim ratuszem, podczas trwającego 
Europejskiego Tygodnia Mobilności, odbyła się wielka                     
EKO-Parada. W spotkaniu udział wzięły dzieci z 
gminnych placówek przedszkolnych, ich wychowawcy,                                                                                                            
Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki, Z-ca Burmi-
strza Anna Fabiś i mieszkańcy. Jeśli mowa o ekologii 
to nie mogło zabraknąć stoiska Celowego Związku 
Gmin CZG-12 - była to też okazja do przybliżenia 
mieszkańcom działalności Związku międzygminnego, 
do którego od 2022 roku należy gmina Świebodzin.
Poprzez ciekawy program artystyczny przygotowany 
przez pracowników Świebodzińskiego Domu Kultury 
dzieci wzmacniały postawy proekologiczne: poruszono                                                                                                                
temat segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz 

ochrony przyrody. Podczas spotkania nie zabrakło rów-
nież występów artystycznych przygotowanych przez 
grupy przedszkolne. W podziękowaniu za wkład i tro-
skę o naszą planetę, dzieci otrzymały od władz miasta 
specjalnie dla nich przygotowane eko-upominki.

Piknik Ekologiczny w Dębnie
W piątek 23 września br. kolejna gmina zrzeszona 
w Celowym Związku Gmin CZG-12- gmina Dębno 
(woj. zachodniopomorskie) zorganizowała wydarze-
nie ekologiczne dla uczniów dębnowskich szkół. Na 
dzieci z klas III-VI czekało mnóstwo atrakcji. Podczas 
imprezy odbyły się warsztaty ekologiczne, manualne, 
tworzenia mandali, łapaczy snów, tekturowych luste-
rek, koron i domków dla owadów. Oprócz edukacji 
o odpadach przygotowanej przez pracowników Celo-

wego Związku Gmin CZG-12 dzieci mogły zapoznać 
się z pracą leśnika (Nadleśnictwo Dębno) i poszerzyć 
swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody (Park 
Narodowy „Ujście Warty, Nadodrzańskie Zrzeszenie 
Pszczelarzy w Dębnie, Błękitny Patrol WWF). 
W wydarzeniu stawiano na ekologię, więc przeprowa-
dzone warsztaty miały również ekologiczny charakter: 
tworząc mandale, hotele dla owadów, łódki czy leśne 
lustra wykorzystano głównie to, co daje nam natura. 

„Piknik ekologiczny – warsztaty i edukacja ekolo-
giczna” był dofinansowany ze środków Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Katarzyna Radej
Dział Edukacji ekologicznej CZG-12

Kochasz dzieci - nie pal śmieci!
Podczas spotkań edukacyjnych pracownicy CZG-12 przypo-
minali o szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych.                                                                                                       
Rosnące koszty opału mogą zachęcać  do  korzystania                           
z łatwo dostępnych odpadów w postaci starych płyt meblo-
wych, tekstyliów czy nawet plastikowych opakowań. Warto 
dziś jeszcze raz przypomnieć, że podczas spalania śmieci 
emitujemy do atmosfery szkodliwe substancje:
• pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla 

zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
• tlenek węgla: trujący dla ludzi i zwierząt,
• tlenek azotu: powodujący podrażnienia, a nawet uszkodze-

nia płuc.
Dym zawiera jeszcze dwutlenek siarki, chlorowodór, cyja-
nowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami 
i furanami. Spalanie śmieci jest również źródłem gazów 
cieplarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i 
globalne ocieplenie. Paląc śmieci zanieczyszczamy nie tylko 
powietrze, ale także glebę, niszczymy cenne surowce, które 
mogą zostać poddane recyklingowi.

Kampania „Kochasz Dzieci - nie pal śmieci” prowadzo-
na jest przez Fundację Ekologiczną Arka, we współpracy                                                                                                                             
z fundacją Nasza. Akcja jest częścią kampanii „Nie trujcie”.                                                                                                                                
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeń-
stwa, wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach 
domowych – taki sposób palenia śmieci jest szkodliwy 
dla zdrowia i środowiska. Dodatkowo za czyn ten grozi 
grzywna w wysokości 5.000 zł.

Świebodzin

D
ęb

no

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

Ciemność +
Zgaszone lampy oświetle-

niowe od 23. do 5. rano to już 
stały akcent wielu gmin. Tak-
że w  naszym powiecie. Przy-
czyna wiadoma. Zabawnie 
brzmi tłumaczenie klakierów 
władzy, że to giełda decydu-
je o kosztach energii. Tylko 
nie dodają, że to właśnie PiS 
aby podnieść zyski, nawet w 
kreatywnej księgowości zde-
cydował na wprowadzenie 
energetyki na giełdę. Do win-
dowania cen za prąd i węgiel 
się nie odnoszę. Państwowe 
firmy energetyczne walą ceny 
x 600%, zarabiając przy tym 
dla budżetu krocie. A potem 
łaskawie szyderczy niby pre-
mier (bo jest  pacynką preze-
sa i sam g... może) opowie coś 
o ochłapach dla ludu. Mają 
być niższe ceny prądu, bez 
super premii dla kolesiów en-

ergetycznych z PIS. Widać jak 
nas rząd robi w bambuko.

Próbował minister od akty-
wów państwowych wymusić 
na samorządach odbiór węgla 
własnym transportem z por-
tów, sładowanie u siebie i dys-
trybucję ale za wyjątkiem kilku 
pisowskich włodarzy miast i 
gmin – nic z tego nie wyszlo. 
Wobec tego zaczął sasinić na 
trybunie sejmowej, że opozy-
cja i samorządy to są be... Ale 
jakoś nie potrafił określić kosz-
tów jakie samorządy miałyby 
ponieść, aby węgiel sprzedać 
po... no wlaśnie po ile? Obieca-
na kwota 1000 zł to już historia. 
Teraz jest real i to konkretny. 
Transport, składowanie, ochro-
na, obsługa, ładowarki, kasy 
fiskalne itp., takie sprawy mu-
siałby samorząd zabezpieczyć. 
Więc niby jak miałby węgiel 

być tańszy. Oj Sasin, historyku 
z wykształcenia – przestań sa-
sinić!

Rezydent RP w tym roku na 
nagrody dla pracowników swej 
kancelarii ma wydać 1,4 mln zł, 
co jest aż o 860 tys. zł więcej 
niż rok wcześniej. Tu przypo-
mnę jego jakże słynne słowa o 
konieczności zaciskania zębów 
w czasie drożyzny. 

 Zatrudniący blond 
glonojady szef od naszych 
pieniędzy znowu godzinę 
brylował w mediach, gdzie 
zamiast konkretów ekono-
micznych plótł duby smalone 
zajmując się polityką. Prezes 
NBP powinien być apolitycz-
ny, ale skoro wożą go na 
spotkania na ul. Nowogrodz-
ką, to widać jego ustawienie 
do życia swego i naszego. 
Po co więc Rezydent RP re-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

komendował go na kolejną 
kadencję? Tutaj domysłów 
jest multum. W NBP trwa 
otwarta już wojna pomiędzy 
prezesem a Radą Polityki 
Pieniężnej, a przyczyn jest 
kilka o czym już głośno w in-
ternecie.

Premierowi Morawickiemu, 
ksywa Pinokio lub Kaczora-
wiecki, nie można odmówić 
pracowitości, a nawet praco-
holizmu wręcz. Zaczyna dzień 
o 7. i kończy tuż przed północą. 
Niegdyś prezes, ksywa Naczel-
nik Państwa, skomplemen-
tował wytrwałość premiera 
mówiąc, że jest on cyborgiem. 
Faktycznie kłamiąc cały czas, 
bo musi ratować d... przed up-
adkiem, trzeba mieć stalowe 
zdrowie. Dzień bez pakietu 
kłamstw dla Pinokia jest dniem 
straconym. Nawet nie warto 

mu zadać pytań – Gdzie jest 
węgiel zamówiony od końca 
marca przez Rządową Agenc-
ję Rezerw Strategicznych? Co 
za idiota w rządzie zamówił 
bezwartościowy  węgiel w 
Indoznezji  korzystając z 
pośrednika robiącego w bło-
cie? Czemu popierał faszyzu-
jąca partię proputinowską w 
Madrycie i o podobnej ori-
entacji Orbana? Wisi jednak 
nad nim wyrocznia znanego 
porzekadła – Albo go jesienią 
posadzą albo wiosną wykop-
ią...

Doradca Rezydenta RP, 
profesor belwederski, jest 
uprzejmy w każdej debacie 
w telewizorni zwyczajnie 
opozycję obwiniać i obrażać 
za wszystkie pisowskie po-
rażki. Prostolinijnie więc do-
staje po łapach od swych 
adwersarzy. Ale on się puszy 
niczym paw i tokuje jak ci-
etrzew podczas godów. Chy-
ba już zapomniał profesor jak 
skomlał niczym skopany pies 
w telewizji, gdy dostał skazu-
jący go wyrok na zapłatę dość 
wysokiego zadośćuczynienia 
na rzecz przezeń obrażonych. 
Prosił wówczas o wsparcie 
finansowe. Dziś znowu wali 
głupa i chyba ponownie się 
nadzieje.

 Czasy Ciemność+ 
odejdą w mrok historii. Cała 
nadzieja jest w energii mło-
dego pokolenia. Kaczora-
wiecki sprawia, że w Polsce 
nie daje się żyć.

 Na koniec coś z 
innej beczki. Sportowej. 
Po różnych wahaniach na-
szych siatkarek, cieszą ich 
osiągnięcia. Przed nam 
kopacze. Grupę w elimi-
nacjach Euro 2024 mamy 
taką, że brak awansu byłby 
kompromitacją piłkarzy, se-
lekcjonera i PZPN. Tu nie 
będzie żadnego alibi i tłu-
maczeń. 
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W dniach 28 - 30 września 2022 r grupa 
uczniów I LO w Sulęcinie pod opieką Mag-
daleny Pieczonki brała udział w projek-
cie polsko-niemieckim w Słońsku. Celem 
projektu były warsztaty, podczas których 
młodzież z Niemiec i Polski wspólnie za-
poznawała się z historią Słońska, do 1945 
roku Sonnenburga, i historią Obozu Kon-
centracyjnego i jego ofiar. Pierwszy dzień 
rozpoczęliśmy od sprzątania cmentarza 
jeńców obozu . Zrobiliśmy wspólne zdję-
cie z symbolicznymi czarnymi balonami 
zamiast twarzy. Po południu odbyło si 

Polsko-niemiecki projekt: 
„Wspólnie przeżywamy historię”

spotkanie ze świadkiem tamtych czasów. 
Dzień zakończyliśmy grami integracyjny-
mi poprowadzonymi przez fantastyczne-
go pośrednika językowego pana Bartosza 
Bonieckiego. Drugi dzień warsztatów to 
praca grupowa w muzeum Martyrologii 
w Słońsku oraz gra terenowa zakończona 
Quizem. Ciekawa, chociaż trudna lekcja 
historii i praktyczna nauka języków za-
kończona wspólnym ogniskiem i grami 
integracyjnymi.

Źródło: I LO w Sulęcinie
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Zapraszamy na "Dzień z Kulturą 
i Sztuką Seniora", który odbędzie 
się 17 października o godzinie 
10.00 w Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury.
W programie:
Wystawa rękodzieła stworzonego 
przez Seniorów z: Dziennego Domu 
„Senior +” w Sulęcinie,  Klubu „Senior 
+” w Żubrowie, Domu Pomocy 
Społecznej w Tursku.

Występ Kabaretu TERAZ MY!
Koncert kwartetu "LEPIEJ PÓŹNO 
NIŻ WCALE"- nalistów "The Voice 
of Senior".

Kawa, herbata i słodki poczęstunek 
ufundowany przez Piekarnię LEKS.

Wstęp wolny

DZIEŃ Z KULTURĄ 
I SZTUKĄ SENIORA

SOKowirówka
wiadomości kulturalne

JESIENNY WIECZÓR DOBREGO SMAKU
Nadciąga ten moment w roku, czas 
na przygotowanie najlepszych 
domowych trunków i przetworów, 
które wezmą udział w tegorocznej 
edycji konkursu "Jesienny Wieczór 
Dobrego Smaku".

Wszystkich twórców domowych 
przetworów oraz znawców niep-
owtarzalnych, własnoręcznie wykon-
anych trunków zapraszamy do 
wzięcia udziału w przepysznym 
konkursie. Podczas Jesiennego 
Wieczoru Dobrego Smaku wyłonimy 
najlepsze smaki Sulęcina i okolic! 

Warunkiem udziału w konkursie jest 
dostarczenie  materiału  konkurs-
owego w dniach  02-09 listopada 
2022r.
Szczegółowe informacje są dost-
ępne w regulaminie na stronie 
www.soksulecin.pl
Ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród oraz degustacja nastąpi 
w dniu 18 listopada br. w Klubie 
u Bulka.
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SOKowirówka

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

JESIENNY SEZON „U BULKA” 

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?

RETROSPEKCJA

Jesienny sezon koncer towo-
rozrywkowy możemy śmiało uznać 
za rozpoczęty!
W połowie września zaczęliśmy od 
mocnego akcentu koncertowego 
w postaci występu grupy Żurkowski. 
Muzycy po letn ic h występach 
na festiwalu Pol’and Rock oraz serii 
koncertów na Męskim Graniu zawitali 
do Sulęcina w ramach małej trasy 
obejmującej tylko cztery miejsca na 
terenie kraju. Śmiało możemy 
przyznać, że utwierdzili nas w pr-
zekonaniu, że ich szybko rosnąca 
popularność nie jest przypadkowa.

1 października Klub u Bulka wypełnił 
się muzyką zespołu Old Breakout. 
Licznie zgromadzona widownia była 
świadkiem znakomitego występu, 
który był prawdziwą ucztą i celebrac-
ją twórczości Tadeusza Nalepy. 

W składzie grupy zaprezentowali 
się muzycy, którzy nagrywali 
muzykę wraz mistrzem na początku 
lat 70 i usłyszeliśmy praktycznie 
same hity, które sprawiły wszystkim 
niezwykłą radość. Gościnnie 
w dwóch utworach zaśpiewał 
doskonale wszystkim znany Łukasz 
Łyczkowski.
W kolejny weekend klubowe 
wnętrza rozbrzmiały muzyką serca 
w ramach Sulęcin Reggae Day. Na 
scenie wystąpił zespół Roots 
Soldiers, który swoim pozytywnym 
przesłaniem dodał nam dużo 
dobrej energii. Wieczór zwieńczył 
set soundsystemowy w wydaniu 
MistaLogo.
Już  wyczeku jemy ko le jnyc h 
spotkań z Wami, a co i kiedy 
przygotowaliśmy z myślą o Was 
możecie sprawdzić w kalendarzu. 

Stare gry, konsole i komputery 
opanowały na pewien czas Salę 
Kameralną Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury - wszystko za sprawą 
„Retrospekcji” czyli pierwszej 
w Sulęcinie wystawy tego typu 
sprzętów.

Wystawa komputerów retro, konsol, 
gier wideo i innego sprzętu sprzed lat 
była dostępna do zwiedzania
od 24. do 25 września 2022 roku 
w godz. 11:00-17:00, a następnie 
przez ponad tydzień dla zorganizo-
wanych grup szkolnych. Przez ten czas 

odwiedzi ło nas k i lkaset  osób
w różnym wieku. 
Okazuje się, że nie tylko dzieci 
uwielbiają gry komputerowe - tym 
razem także dorośli mieli równie dużo 
zabawy przy grach ich dzieciństwa.
Pe g a z u s y ,  C o m m o d o r e  6 4 , 
Playstation 1, Super Nintendo, „Pong” 
i gry: „Super Mario”, „Giana Sisters”, 
„River Raid”, „International Karate”, 
„Contra”, „Lotus Challenge” - to tylko 
kilka przykładów tego co czekało 
na miłośników gier podczas „Retrosp-
ekcji”. Dziękujemy wszystkim za 
odwiedziny i świetną zabawę.



  
10 nr 9(127)/2022 październik 2022

- Dostojni Jubilaci. Minęło pięćdzie-
siąt lat, gdy połączył Was los. Gdy z mi-
łości i nadzieją powiedzieliście sobie 
„tak” i założyliście obrączki na palce 
swoich dłoni. Przyrzeczenie składali-
ście Państwo z ufnością, że będziecie 
dzielić dobre i złe chwile oraz wspo-
magać się wzajemnie. Mimo różnym 
przeciwnościom losu dotrzymaliście 
Państwo tego przyrzeczenia. Stanowi 
ono dowód, że Państwa słowa są naj-
większą wartością i jesteście im wierni 
do dzisiaj. Drodzy Jubilaci. Jesteście 
naszym wzorem i autorytetem pod 

50-lecie pożycia par małżeńskich
wieloma względami Nie tylko miło-
ści. Jesteście Państwo przykładem, że 
można w zaufaniu, wzajemnym sza-
cunku i rozumieniu przeżyć ze sobą 
całe życie. Młodzi ludzie mogą brać 
z Państwa przykład. Życzę Państwu 
długich i pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu w 
niegasnącej miłości otoczenia i naj-
bliższych – powiedział burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart w swoim wystą-
pieniu do piętnastu par małżeńskich 
podczas Jubileuszu pożycia.

W sali reprezentacyjnej Ośrodka Kor-

moran & SPA w Sulęcinie 28 września 
odbyła się uroczystość nadania meda-
li za długoletnie pożycie małżeńskie 
piętnastu parom małżeńskim. W 
obecności najbliższych rodzin, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Zbig-
niewa Szczepańskiego, burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta, zastępcy 
burmistrza Iwony Walczak, sekretar-
za Urzędu Miejskiego Iwony Kaszuby, 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Sulęcinie Anny Habury i zastępcy 
kierownika USC Pauliny Lewandow-
skiej, medale, wiązanki kwiatów oraz 

upominki otrzymali: Irena i Ryszard 
Andrzejewscy z Sulęcina, Irena i Ta-
deusz Jurgielewiczowie z Sulęcina, 
Irena i Zygmunt Kłosowie z Ostrowa, 
Genowefa i Zbigniew Kogutowie z 
Sulęcina, Krystyna i Piotr Krukowie z 
Sulęcina, Jadwiga i Marian Maśluko-
wie z Sulęcina, Irena i Józef Olkiewi-
czowie z Zielonej Góry, Józefa i Zenon 
Paszkiewiczowie z Sulęcina, Lucyna i 
Leszek Pawlakowie z Sulęcina, Teresa 
i Edward Pelczarscy z Brzeźna, Teresa 
i Kazimierz Stankiewiczowie z Sulęci-
na, Danuta i Zenon Stefaniakowie z 
Sulęcina, Halina i Adam Szejnerowie 
z Sulęcina, Zofia i Włodzimierz Szuka-
łowie z Sulęcina i Jadwiga i Jerzy Zen-
drowscy z Wędrzyna.

Maciek Barden
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Cd. na str 1

Walczak, prezes Gorzowskiego Sto-
warzyszenia Sportu Niepełnospraw-
nych „Start” Zbigniew Lewkowicz oraz 
mieszkańcy miasta, kibice i koledzy 
piłkarze. Prowadząca uroczystość Mał-
gorzata Góra złożyła podziękowania 
burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ej-
chartowi za udostępnienie terenu pod 
obelisk oraz kolegom sportowcom i ki-
bicom Stali: Arkadiuszowi Konopskie-
mu, Szymonowi Świercowi, Krzyszto-
fowi Taraszkiewiczowi, Krzysztofowi 
Świercowi, Marcinowi Furze, Marcino-
wi Szelwachowi i Marianowi Kopyto-
wi, którzy zaangażowali się w prace, 
aby kamień poświęcony Romkowi stał 
się rzeczywistością. W trakcie uroczy-
stości wymieniono również działaczy 
sportowych, którzy współpracowali z 

Tablica pamięci Romka Sobczyka

Romkiem Sobczykiem w latach, gdy 
był zawodnikiem i trenerem piłkarzy 
Stali: były burmistrz Gminy i Miasta 
Bronisław Szarłowicz, Marek Zaręba, 
Czesław Woroniec, Stanisław Kubiak, 
Ryszard Dębowski, Ryszard Doma-
gała, Leszek Łuczyński, Jerzy Gilski, 
Stanisław Światłowski, Piotr Zieliński, 

Roman Mendyk, Kazimierz Zarzycki, 
Jarosław Litka, Edward Konopski i Ma-
rian Kałuża. 

Po odsłonięciu tablicy w salce Sulę-
cińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

odbył się pokaz filmu poświęconego 
Romkowi, a po nim na terenie patio 
poczęstunek przygotowany przez or-
ganizatorów.

Maciek Barden

Od pierwszego dnia zajęła się peł-
nym zagospodarowaniem wewnątrz 
budynku w niezbędne do pracy z dzieć-
mi umeblowanie, zabawki, przybory 
i rekwizyty metodyczne, jak również 
pełnego wyposażenia szatni, oddziało-
wych kuchni i ich zaplecza oraz podzia-
łu wszystkich pomieszczeń na oddziały. 
Wraz z otwarciem placówka przejęła 
wszystkie dzieci, które do jej otwarcia 
uczęszczały do przedszkoli przy ulicy Li-
powej, Miłej i Emilii Plater. W urządzaniu 
przedszkola zaangażowali się żołnierze 
z pobliskiej jednostki wojskowej z Wę-
drzyna. Dodatkowym zadaniem, które 
wzięła na siebie do wykonania, było 
całkowite urządzenie i zaaranżowanie 
placu zabaw znajdującego się w grani-
cach nowego przedszkola /zjeżdżalnie, 
piaskownice, huśtawki łańcuchowe 
i wagowe, ławki, niewielkie zestawy 
wspinaczkowe, bujaki sprężynowe, 
drewniane domki do zabawy itp./ Na 
placu powstała niewielka letnia estra-
da i sukcesywnie przybywało zieleni, 
kwiatów, krzewów i nowych drzewek, 
które całkowicie zmieniły pejzaż wokół 
przedszkola.

Za swoje osiągnięcia w prowadzeniu 
przedszkola otrzymywała w każdym 
roku nagrodę burmistrza . Za swoje 
osiągnięcia Uchwałą Rady Miejskiej z 
13.10.2005 roku otrzymała Medal „ Za 
zasługi dla Ziemi Sulęcińskiej”.

W uroczystej chwili przejścia Pani Dy-
rektor Małgorzaty Jung na emeryturę 
uczestniczyli zaproszeni: burmistrz Su-

Dyrektor przedszkola przeszła na emeryturę
Małgorzata Jung, dyrektor Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika z Sulęcina, po trzydziestu jeden latach na stanowisku dy-
rektora, 18 sierpnia przeszła na zasłużoną emeryturę. Pierwszą pracę podjęła 1 września 1980 roku w przedszkolu w Ostrowie na 
stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Po roku pracy przeszła do pracy w Przedszkolu nr 4 przy Osiedlu Kopernika 
w Sulęcinie. Z chwilą otwarcia i oddania w użytkowanie nowego przedszkola w lipcu 1991 roku przy ulicy Mirosława Dudka, które 
w 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej otrzymało imię Małego Przyrodnika, została powołana na stanowisko dyrektora.

lęcina Dariusz Ejchart, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Strażaków z 
Trzemeszna Lubuskiego Teresa Mazur, 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pol-
skiego Żołnierza z Wędrzyna Rafał Mu-
eller i wicedyrektor Anna Kapała, dyrek-

tor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II z Sulęcina Izabela Hutyra, zastępca 
dyrektora Przedszkola nr 2 im. Małego 
Odkrywcy Ewa Jacykowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków z Sulęcina Sławomir Słonik 

i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu, Spraw Społecznych i Współpra-
cy Urzędu Miejskiego Ryszard Nowicki.

W trakcie spotkania i rozstania z Pa-
nią Dyrektor w specjalnie przygotowa-
nym programie artystycznym wystąpi-
ły dzieci z przedszkola z grupy Żabki, 
Skrzaty, Pszczółki, Wiewiórki i Motylki.

W imieniu mieszkańców miasta i gmi-
ny burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart 
wręczył Pani Dyrektor kwiaty i list z po-
dziękowaniem, w którym napisał:

„W imieniu własnym i całej społeczno-
ści Ziemi Sulęcińskiej składam najwyższe 
uznania i podziękowania za wieloletnią, 
sumienną i odpowiedzialną pracę na sta-
nowisku Dyrektora Przedszkola nr 1 im. 
Małego Przyrodnika w Sulęcinie. Dzięku-
ję za pracę dla dobra dzieci, za zaanga-
żowanie, za troskę o dobre imię przed-
szkola, za profesjonalizm i nieocenioną 
pomoc, za miłą i owocną współpracę. 
Mam nadzieję, że w Pani sercu pozostaną 
wspomnienia radości i poczucie, że był to 
piękny rozdział w Pani życiu zawodowym 
i osobistym. Życzę, aby wszystkie plany i 
marzenia odkładane na później spełniły 
się właśnie teraz, żeby znalazła Pani czas 
dla siebie, na odpoczynek, na pielęgno-
wanie swoich pasji i zainteresowań, a 
także dobrego zdrowia, pogody ducha, 
ciepła i spokoju w życiu osobistym”.

Przedstawiciele jednostek oświaty i 
nauki z gminy Sulęcin, którzy uczestni-
czyli w spotkaniu, przekazali Pani Dy-
rektor życzenia i wiązanki kwiatów.

Maciek Barden
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Tegoroczne preludium zjazdu od-
było się 17 września na placu Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Polskich Olim-
pijczyków w Sulęcinie. W zależności 
od zaawansowania i wieku, organi-
zatorzy przygotowali kilka tras rowe-
rowych, jak również liczne imprezy 
towarzyszące, turnieje sportowe i 
rekreacyjne z nagrodami, losowanie 
nagrody głównej zjazdu, wyścig szo-

Międzynarodowy Zjazd Cyklistów 2022
Cykliczna impreza rowerowa „Zjazd Cyklistów” została zainaugurowana w 1995 roku przez grupę sulęcińskich miłośników turysty-
ki rowerowej. W późniejszym okresie rozwinęła się do rangi imprezy międzynarodowej. Jej celem jest popularyzowanie turystyki 
rowerowej, poznawanie walorów krajobrazowych Ziemi Sulęcińskiej oraz transgraniczna i ogólnopolska integracja z klubami 
rowerowymi, turystami indywidualnymi, szkołami i przedszkolami.

sowy i wyścig uphill. W obecności cy-
klistów, wicemarszałka Województwa 
Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, 
zastępcy burmistrza Iwony Walczak, 
przewodniczącego Rady Powiatu Su-
lęcińskiego Czesława Symeryaka oraz 
zaproszonych gości, imprezę otworzył 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Podobnie, jak w latach poprzed-
nich finał i przygotowany program 
rekreacyjny miały miejsce na polanie 
Uroczyska Lubniewsko w pobliżu so-
łectwa Żubrów. W tym roku z różnych 
względów organizacyjnych uczest-
niczący w zjeździe grupy przedszko-
laków razem z rodzicami, zakończyli 
swój udział w imprezie na terenie 
przedszkoli, do których uczęszczają. 
Na placach zabaw przylegających do 

przedszkoli nauczyciele wychowania 
przedszkolnego przygotowali dzie-
ciom szereg gier, zabaw, konkursów, 
spotkanie z funkcjonariuszami policji 
i straży pożarnej i poczęstunek.

Podsumowanie dwudniowego zjaz-
du odbyło się 18 września przed i w 
muszli koncertowej na Winnej Górze, 
w którym uczestniczyli cykliści, za-
stępca burmistrza Sulęcina Iwona Wal-

czak, dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Paweł Krzyżaniak, 
koordynator zjazdu Zbigniew Kędzio-
ra i współorganizator zjazdu dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Pol-
skiego z Wędrzyna Rafał Mueller. 

Nagrody za udział w rowerowym to-
rze przeszkód otrzymali:

W kategorii przedszkola: Matylda 
Fura, Pola Bohuszko, Zosia Wojniusz 
i Kornel Bohuszko. W kategorii szkół 
podstawowych klas I-III: Hania Niepie-
kło, Filip Jakubowski, Milan Mueller, 
Wojciech Wojniusz, Wojciech Pietrzak, 
Aleksander Gala, Leon Borowiecki, 
Oskar Fura, Ernest Janiszyn. W kate-
gorii szkół podstawowych klas IV-VI: 
Liliana Mueller, Ewa Lewandowska 
i Bartosz Janiszyn. W kategorii szkół 

podstawowych klas VII-VIII: Igor Trze-
ciak. W kategorii szkół średnich: Ma-
ciej Chustecki.

W turnieju rowerowym o Puchar Bur-
mistrza Sulęcina zwyciężył Marek Myc.

W amatorskim wyścigu szosowym /
kategoria kobiety/ I miejsce zajęła Ga-
briela Kita z Sulęcina, II miejsce Ewa 
Górska z Zielonej Góry i III miejsce Ma-
riola Piaskowska-Ziemak. W kategorii 

mężczyźni: I miej-
sce zajął Ryszard 
Oniszczuk z Zielo-
nej Góry, II miejsce 
Tadeusz Ziemak 
Sulęcin i III miej-
sce Adam Pawlak 
z Ostrowa Wielko-
polskiego. Wyniki 
w kategorii open 
uphill Lubniewsko 
2022: I miejsce za-
jął Zbigniew Tofel, II 
miejsce Wojciech Ostrowski i III miej-
sce Maciej Chustecki. Wszyscy z Su-
lęcina. XXVI Międzynarodowy Zjazd 
Cyklistów Sulęcin 2022 zakończył się 
losowaniem kuponów z nagrodami 
oraz dwóch nagród głównych – ro-

weru ufundowanego przez sulęcińską 
firmę Molex i bonu rowerowego na 
kwotę 1.500 złotych, ufundowanego 
przez burmistrza Sulęcina. W tym roku 
do udziału w zjeździe zarejestrowało 
się ponad 900 uczestników. 

Organizatorami XXVI zjazdy byli: 
Burmistrz Sulęcina, dyrekcja i pracow-
nicy Sulęcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, członkowie Oddziału PTTK 

„Ziemia Sulęcińska”, nadleśniczy i pra-
cownicy Nadleśnictwa Sulęcin, dy-
rekcja i grono pedagogiczne Szkoły 
Podstawowej im. Żołnierza Polskiego 
z Wędrzyna. 

Maciek Barden
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XI Polsko-Niemiecki Rajd 
Nordic Walking odbył się 24 
września na placu Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie. 
Udział w imprezie wzięło oko-
ło dwustu miłośników marszu 
z kijkami. W otwarciu rajdu 
uczestniczyli zawodnicy zapi-
sani na listach startujących w 
rajdzie, zastępca burmistrza 
Sulęcina Iwona Walczak, dy-
rektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego z 
Sulęcina Danuta Werner, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie 
i współorganizator imprezy 
Izabela Hutyra, przewodni-
czący Rady Miejskiej Zbigniew 
Szczepański, przewodniczący 
Rady Powiatu Czesław Syme-
ryak, dyrektor Sulęcińskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Pa-
weł Krzyżaniak oraz Zbigniew 
Szmejlis reprezentujący biuro 
poselskie europosła profeso-
ra Bogusława Liberackiego.

Przed wymarszem odbył się 
trening instruktarzowy, po 
którym w grupach z przewod-
nikiem pasjonaci marszu wy-

XI Międzynarodowy Nordic Walking
Nordic Walking jest formą rekreacyjną wywodzącą się z Finlandii, znaną również pod nazwą „marsz z kijkami”. Wymyślony został 
w latach dwudziestych XX wieku głównie z myślą o narciarzach, którzy mogli uprawiać treningi przez cały rok. Różni się od zwy-
kłego marszu i pobudza siły mięśni do kijków po obu stronach ciała. Nordic Walking można uprawiać przez cały rok bez względu 
na wiek, posturę, wagę ciała i kondycję, w różnym terenie i klimacie. W Sulęcinie rajd Nordic Walking zainaugurowano dziesięć 
lat temu i znalazł on wielu zwolenników nie tylko mieszkańców.

ruszyli na trasy ustalone przez 
organizatorów. W trakcie im-
prezy odbyły się gry, zabawy 
i konkurencje sportowe, a po 
nich losowanie ponad pięć-
dziesięciu nagród i nagrody 
głównej, którą był Voucher 
na rower o wartości 1.500 
złotych. Nagrody otrzymali 
również najstarsi i najmłodsi 
uczestnicy rajdu. Organiza-
torzy przygotowali gorący 
poczęstunek, kawę, herbatę, 
napoje i ciasta, z których po 
powrocie z tras skorzystali 
uczestnicy rajdu.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do kolejnego spotkania w 
XI Polsko-Niemieckim Rajdzie 
Nordic Walking.

Rajd współfinansowany był 
z środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
i Euroregionu Pro Europa Via-
drina pod hasłem „Reduko-
wać bariery – wspólnie wyko-
rzystywać silne strony”.

Maciek Barden
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W poniedziałek 3 października, pod-
czas nocnej służby sulęcińscy policjan-
ci patrolowali drogę numer W-137. 
Przejeżdżając przez miejscowość Dłu-
goszyn, ich uwagę zwrócił osobowy 
seat kierowany przez kobietę, która 
według wiedzy mundurowych nie 
miała uprawnień do prowadzenia po-
jazdu. Funkcjonariusze nadali sygnały 
świetle i dźwiękowe do zatrzymania 
auta, jednak kierująca miała zdecy-
dowanie inne plany. Przyśpieszyła i 
zaczęła jechać w stronę Sulęcina. Jej 
szaleńcza szarża ulicami miasta była 
skrajnie niebezpieczna. 39-latka łama-
ła przepisy drogowe jeden po drugim. 
Następnie wyjechała z terenu zabu-
dowanego i po przejechaniu kilku ki-
lometrów skręciła w drogę szutrową. 
Policjanci cały czas byli tuż za nią. W 
pewnym momencie pojazd, którym 
się poruszała zatrzymał się na skutek 
uszkodzenia miski olejowej. Mundu-
rowy natychmiast podbiegli do auta, 
uniemożliwiając jej dalszą ucieczkę. 
Ich przypuszczenia okazały się jak 
najbardziej trafne. Kobieta uciekała 
ponieważ nie posiadała prawa jazdy. 
To jednak nie było jedyną przyczyną 
niezatrzymania się do kontroli. 39-lat-
ka była pod wpływem amfetaminy, co 
potwierdził wykonany tester narkoty-
kowy. Resztę nocy podejrzana spędzi-

Pościg ulicami sulęcina
39-latka za wszelką cenę usiłowała uniknąć policyjnej kontroli 
drogowej. Powód? Nie posiadała uprawnień do kierowania. 
Mało tego, zdecydowała się wsiąść za kierownicę po zaży-
ciu amfetaminy. Została zatrzymana, a resztę nocy spędziła w 
celi. Za popełnione przestępstwa oraz szereg wykroczeń grozi 
jej kara do 5 lat pozbawienia wolności i grzywna do 30 tysięcy 
złotych.

ła w celi. Auto zostało odholowane na 
policyjny parking. Następnego dnia 
usłyszała zarzut niezastosowania się 
do polecenia zatrzymania pojazdu 
mechanicznego. Czyn ten zagrożony 
jest karą do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. To nie koniec jej problemów. Jeśli 
badania laboratoryjne potwierdzą 
obecność narkotyków w jej organi-
zmie, będzie ona odpowiadać rów-
nież za kierowanie pojazdem mecha-
nicznym w stanie nietrzeźwości, za co 
grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 
Kobieta poniesie także konsekwencje 
za szereg wykroczeń drogowych, któ-
rych dopuściła się próbując uniknąć 
policyjnej kontroli. W tym przypadku 
sąd może orzec zakaz prowadzenia 
pojazdów, a także grzywnę do 30 ty-
sięcy złotych.

Źródło: KPP Sulęcin

Do zdarzenia doszło w drugiej po-
łowie września na terenie gminy To-
rzym. W niedzielę (18 września) dy-
żurny sulęcińskiej jednostki otrzymał 
zgłoszenie o psie powieszonym w 
kompleksie leśnym na terenie gmi-
ny Torzym, którego znalazł przecho-
dzień. Sprawą natychmiast zajęli się 
kryminalni. W miejscu przestępstwa 
policjanci wykonali szczegółowe 
oględziny. Zabezpieczyli ślady oraz 
martwe zwierzę. Następnie rozpytali 
mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści. Dzięki zaangażowaniu, munduro-
wi w krótkim czasie ustalili i zatrzyma-
li podejrzanego o ten bestialski czyn. 

Bestialsko zabił psa
Sulęcińscy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę, który w 
niezwykle bestialski sposób pozbawił życia labradora. 65-latek 
miał zaopiekować się bezpańskim zwierzęciem i znaleźć mu 
nowy dom. Zamiast tego postanowił pozbyć się „problemu” 
wieszając czworonoga na drzewie. Podejrzany usłyszał zarzut 
zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Czyn ten zagrożo-
ny jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

65-letni mieszkaniec gminy Torzym, 
miał podjąć się opieki nad bezpań-
skim psem i znaleźć mu nowy dom. 
Zamiast tego postanowił pozbyć się 
„problemu” wieszając czworonoga na 
drzewie. Mężczyzna usłyszał zarzut 
zabicia psa ze szczególnym okrucień-
stwem. Przyznał się do zarzucanego 
mu czynu. O dalszych losach mężczy-
zny zadecyduje sąd. Zgodnie z arty-
kułem 35 Ustawy o ochronie zwierząt 
za zabicie zwierzęcia ze szczególnym 
okrucieństwem grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Źródło: KPP Sulęcin
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oczyszczanie chodników 
oraz krawężników 
z chwastów i mchu

+48 511 225 133
tel. :

przed po oczyszczeniu

- Spotykamy się dzisiaj przy 
pomniku upamiętniające-
go wszystkie ofiary Sybiru. 
Miejsca, które określane jest 
największym i najokrutniej-
szym więzieniem świata… 
Terytorium, które stało się 
ziemią przeklętą, polem, 
gdzie nie było żadnej nadziej 
na człowieczeństwo, a jedy-
nym wybawieniem od bólu 
i upokorzeń była śmierć… 
Dziękujemy Wam Sybiracy 
za pielęgnowanie pamięci 
o tych okrutnych i trudnych 
latach i przekazywanie ko-
lejnym pokoleniom prawdy 
o syberyjskich tragicznych 
wydarzeniach… My, nowe 
pokolenie obiecujemy, że bę-
dziemy troszczyć się i przeka-
zywać losy naszych przodków 
młodszym pokoleniom… 
Cześć i chwała poległym! 
Niech spoczywają w pokoju 
- powiedział między innymi 
burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart podczas uroczystości 
Dnia Sybiraka, który odbył się 
16 września na cmentarzu ko-

Dzień Sybiraka
munalnym.
W uroczystości 83 rocznicy 
najazdu związku sowieckie-
go na Polskę i Dnia Sybiraka, 
uczestniczyły poczty sztan-
darowe stowarzyszeń kom-
batanckich, straży pożarnych, 
szkół podstawowych i śred-
nich. Przedstawiciele i dele-
gacje kombatantów, władz 
samorządowych gminy i po-
wiatu sulęcińskiego, jedno-
stek organizacyjnych gminy 
Sulęcin, stowarzyszeń, szkół 
i przedszkoli, złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze przy 
obelisku ofiar sybiru. W uro-
czystości uczestniczyła rów-
nież delegacja Kuratorium 
Oświaty i Związku Sybiraków 
z Gorzowa Wielkopolskiego.
W montażu słowno-muzycz-
nym, który przygotowały 
Agnieszka Gocal, Ewa Cie-
luch, Teresa Kucewicz i Anna 
Pawluczenko, poświęconym 
zesłańcom Sybiru wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II z 
Sulęcina.

Minutą ciszy uczczono pa-
mięć wieloletniego zasłużo-
nego prezesa Koła Związku 
Sybiraków z Sulęcina i zesłań-
ca do Kazachstanu śp. Mie-
czysława Wirszyca, który od-
szedł na wieczny spoczynek 
21 listopada 2021 roku.

Maciek Barden
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

10.10-16.10- Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1 
17.10-23.10- Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej 1
24.10-30.10 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
31.10-06.11 - DOZ Apteka dbam o zdrowie 
przy ul. Poznańskiej 1
7.11-13.11 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1
14.11-20.11 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie 
21.11-27.11 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16

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 Karkoszów k/Krzeszyc
mieszkanie 2-pok. Wędrzyn
mieszkanie ul. J.Paska
mieszkanie ul. Kochanowskiego
mieszkanie Torzym 
2 domki nad jeziorem Torzym
sklep budowlany Torzym
dom Miechów (obniżka ceny)
dom Torzym
9 działek Os. Słoneczne II
dom Lubów/Torzym
mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym

dom Torzym
dom ul. Pineckiego
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. 667986177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 667986177

W hali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ada-
ma Mickiewicza w Sulęcinie, 
8 października rozegrany zo-
stał mecz piłki siatkowej po-
między STS Olimpia Sulęcin 
i KS Krispol Września. Mecz 
wygrała drużyna gospodarzy 

Zwycięski mecz Olimpii
wynikiem 3:0.

Przed rozgrywkami prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański i bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart wręczyli Stanisławowi 
Szablewskiemu Akt przyzna-
nia wyróżnienia „Zasłużony 

dla Gminy Sulęcin” nadany 
przez Radę Miejską w dowód 
uznania szczególnych zasług 
dla Gminy Sulęcin.

Red.
Foto.  Artur Pawlik

Sprzedam sku-
ter marki Junak, 
rocznik 2018 w 
bardzo dobrym 
stanie. Przebieg 
3550km. Ko-
lor: granatowy. 
Ubezpieczenie 
do 11.04.2023r. 
Przegląd techniczny do 20.04.2024r. Cena wywo-
ławcza 2800 zł.Do tego: ładowarka do akumula-
tora oraz pokrowiec i kask. Kontakt pod numerem 
telefonu: 885049835


