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Gmina Sulęcin będzie
sprzedawać tani węgiel
Gmina Sulęcin przystąpiła
do programu zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie.
Zgodnie z ustawą samorząd
będzie mógł kupić węgiel od
spółek skarbu państwa po
1,5 tys. zł za tonę, a następnie
sprzedawać swoim mieszkańcom po cenie wynoszącej nie
więcej niż 2 tys. zł za tonę.
Gmina Sulęcin planuje dystrybucję węgla poprzez jeden

z lokalnych prywatnych składów. – Jak dotąd mieszkańcy
gminy złożyli zapotrzebowanie na węgiel w ramach rządowego programu na ok. 100
ton w tym roku. Nadal jednak
można deklarować chęć zakupu surowca – mówi burmistrz
Dariusz Ejchart. Jak jednak
podkreśla włodarz, gmina nie
ponosi odpowiedzialności za
jakość węgla, który odkupi od
spółek skarbu państwa.

Każde gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek węglowy będzie uprawnione do zakupu 3 ton węgla
po preferencyjnej cenie w
dwóch turach – półtorej tony
do końca grudnia obecnego roku i półtorej tony od 1
stycznia 2023 r.
Szczegóły realizacji programu będą zamieszczane na
stronie internetowej gminy.

Adam Piotrowski

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

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387
Najszybszy domowy internet
nawet do

1000 Mb/s

GABINET

PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

507 511 019

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

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

UWAGA ! MIESZKANIA
od 10.08.do
31.11.2022

cały
asortyment

DLA FIRM
W SULĘCINIE
TEL.

STIHL 501544686

na raty 0 %
ZAPRASZAMY

(faktura VAT)

nr 10(128)/2022

2

listopad 2022

minął miesiąc

Cała nadzieja w atomie
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Rząd po raz kolejny obudził się z ręką w nocniku.
Dopóki mieliśmy tani węgiel z Putinowskiej Rosji, PiS
w pompie miał alternatywne źródła energii. Źródłom
odnawialnym jak wiatraki
czy fotowoltaika rzucało się
kłody pod nogi, a o prądzie
z atomu przez 7 ostatnich
lat co najwyżej gadano, nic z
tym nie robiąc. Perspektywa
rządzenia w wydaniu Prawa
i Sprawiedliwości zawęża
się do następnych wyborów. Nie od wczoraj wiadomo, że Unia Europejska wymaga od swoich członków
ograniczania emisyjności
gospodarki. Ma to zahamo-

wać wzrastaniu globalnej
temperatury oraz ogólnie
spowolnić zmiany klimatyczne, które powstają w skutek
ogromnej emisji CO2 do
atmosfery. Oczywiście dodatkowym efektem będzie
zwyczajnie czyste powietrze.
Poważne kroki ku tym celom
rząd powziął dopiero, gdy
poczuliśmy nóż na gardle w
postaci wysokich cen węgla.
3 listopada rząd przyjął projekt uchwały dotyczący budowy pierwszej elektrowni
atomowej w Polsce. Wykonawcą ma zostać amerykański Westinghouse, a obiekt
powstanie w miejscowości
Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.
Wzorem do naśladowania
w kwestii transformacji energetycznej jest sektor prywatny. Spółka ZE PAK, skupiająca
kilka elektrowni węglowych
(Pątnów, Adamów, Konin) w
2019 r. zobowiązała się do
pełnej transformacji energetycznej na zeroemisyjne źródła energii do 2030 r. Spółka

konsekwentnie zaczęła realizować ten plan z każdym rokiem zwiększając produkcję
energii z paneli fotowoltaicznych, wiatraków i biogazowni. W końcówce października
ZE PAK, spółka PGE i koreańska firma KHNP – jedna
z najbardziej doświadczonych na świecie w budowie
bezpiecznych
elektrowni
atomowych, podpisały list
intencyjny zakładający plan
budowy elektrowni jądrowej
w Pątnowie. Zygmunt Solorz-Żak, największy udziałowiec ZE PAK tłumaczy, że
po analizie ofert Koreańczycy okazali się najlepsi. Obie
zaplanowane elektrownie
jądrowe mają powstać za
min. 10 lat, choć Koreańczycy deklarują, że ich inwestycje powstają najszybciej na
świecie i według zapewnień
są stosunkowo tańsze niż
konkurencyjnych firm.
PiS próbował niedawno
zabetonować zarządy spółek państwowych. W Sejmie
został złożony projekt grupy

posłów partii rządzącej, który zakładał powstanie Rady
ds. bezpieczeństwa strategicznego. Ten organ wybierany na 6 lat (wybrany by
został jeszcze w tej kadencji) miał decydować o zarządach w ok. 30 największych
spółkach skarbu państwa.
W praktyce oznaczałoby to
zabetonowanie tych zarządów na wypadek, gdyby
za rok PiS wybory przegrał
i stracił większość w Sejmie.
Po co partii Kaczyńskiego
spółki? Chodzi o zabezpieczenie stołków dla kolegów
w tych spółkach i utrzymanie stałego finansowania
partii. Dobitnie świadczą o
tym konkluzje z materiału
„Do spółki z PiS. Parakampania” wyemitowany w programie „Czarno na białym”
TVN24. 22 osoby z kierownictwa spółek należących

do PKN Orlen wpłaciły w
2019 r. na kampanie do europarlamentu byłej premier
Beaty Szydło i Joanny Kopcińskiej równo po 74.500 zł.
Co ciekawe wpływy na konta komitetów wyborczych
od 13 osób związanych z
Orlenem trafiły tego samego dnia w tej samej kwocie
3.000 tys. zł. Gdzie będzie
lepiej niż na państwowym?
Ostatecznie PiS wycofał
się z projektu powstania
Rady ds. bezpieczeństwa
strategicznego, tłumacząc,
że ustawa budziła wątpliwości konstytucyjne. Nieoficjalnie mówi się, że PiS
nie powiadomił o swoich
planach Solidarnej Polski i
Ziobro zapowiedział, że nie
poprze ustawy.

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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KRYSTYNY SIBIŃSKIEJ
W MIĘDZYRZECZU
Pod koniec października w Międzyrzeczu otwarto biuro poselskie
Krystyny Sibińskiej.

Co cieszy mieszkańców Kęszycy Leśnej? Nowa sala wiejska!

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
Mieszkańcy
pole rolne Glińsk

Burmistrz Remigiusz Lorenz wręcza symboliczny klucz do Sali sołtysowi Andrzejowi Paszkowskiemu

6 działek Bielice
działka Lubów
dom ul. Orzeszkowej

Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:

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

Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza czekali na ten dzień od
www.nieruchomosci.sulecin.biz.pl
blisko 30 lat. Przy boisku otwarto salę wiejską, w której odbywać się będą
spotkania sołeckie, rozmaite imprezy i zajęcia dla dzieci. - Będziemy zabiegać o dotacje na kolejne takie sale w innych wioskach naszej gminy - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
Świetlica otwarta została w sobotę, 15 października, w obecności
mieszkańców Kęszycy Leśnej oraz licznych gości - m.in. zastępców burmistrza Agnieszki Śnieg i Tomasza Markiewicza, radnych na czele
z przewodniczącą miejskiego parlamentu Katarzyną Budych, sołtysów
i byłego mieszkańca wsi Pawła Jeziorskiego, którego rma wybudowała przestronny i funkcjonalny obiekt. Przywitał ich burmistrz Remigiusz
Lorenz, który złożył gratulacje sołtysowi Andrzejowi Paszkowskiemu
i mieszkańcom sołectwa. Zaznaczał, że nowa salę będzie wizytówką Kęszycy Leśnej.
- Sąsiaduje z boiskiem Orlik, placem zabaw dla dzieci i plenerową siłownią. Będzie sercem życia społecznego i kulturalno-rekreacyjnego wsi
- mówił burmistrz. - Jak tylko ogłoszone zostaną konkursy na podobne
obiekty, natychmiast będziemy składać wnioski o dotacje na wybudowanie podobnych sal w innych wioskach naszej gminy.
cd str 4
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W ofercie również żeliwne kotły
pelletowe Camino
Sterownik TECH Palnik KIPI

POMPY CIEPŁA

EkoPell

Paliwo: pellet
(czysta kotłownia - bez pyłu)
Klasa kotła: 5 / ecodeign - na dotację!
Od 10 do 28 kW
Dostępny od ręki, oszczędny, ekologiczny!
Niemalże bezobsługowy

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!
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Dzień Seniora

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony 14 grudnia 1990 roku przez
zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce obchodzony jest
corocznie i najczęściej w miesiącu październiku. Stanowi dzień integracji, pokonywanie barier wiekowych, walki z dyskryminacją, zapewnienie opieki zdrowotnej i równego
udziału osób starszych w rozwoju życia kulturalnego i rekreacji. Z tej okazji wiele odpowiedzialnych instytucji organizuje seniorom występy artystyczne, spotkania przy kawie,
składane są życzenia, jak również przekazywane drobne upominki.
W tym roku sulęciński Dzień Seniora odbył się
20października w Klubie 17. Wielkopolskiej Bryga-

dy Zmechanizowanej w Wędrzynie. Organizatorem
imprezy był Urząd Miejski, który zapewnił seniorom
bezpłatny przejazd autokarami, półtoragodzinny
koncert zespołu „Krawczyk Show”, wspólną kolację i
spotkanie przy kawie z ciastkiem. Na zaproszenie Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta do Klubu przybyło
ponad trzystu seniorów z Gminy Sulęcin i grupa Seniorów z partnerskiego miasta Friedland z Niemiec. W
uroczystości uczestniczyli również: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Wyczachowska i dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Żelechowski.
W swoim wystąpieniu do zebranych w sali Seniorów zastępca burmistrza Iwona Walczak zaznaczyła
między innymi: „20 października jest dniem, w którym
obchodzimy Europejski Dzień Seniora. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i tak licznie przybyliście na ten wyjątkowy koncert,
który dzięki uprzejmości dowódcy 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej mogliśmy Państwu zorganizować w Klubie Wojskowym w Wędrzynie... Dzisiejsze
wydarzenie współfinansowane jest z Funduszy Małych
Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina w Programie Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Uzyskane dofinansowanie było możliwe
dzięki naszej bardzo dobrej współpracy z miastem partnerskim Friedland. Dlatego jest mi niezmiernie miło powitać naszych gości Seniorów z Friedland…”.

Zespół „Krawczyk Show” w składzie Krzysztof Grajczak wokal, gitary, Mariusz Łuczak perkusja, Mirosław

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

Kurek instrumenty klawiszowe, wokal, Wiesław Markowski gitara basowa, wokal i Kuba Wierzbicki wokal,
gitara akustyczna, rozpoczął działalność na początku
2021 roku. Projekt muzyczny został stworzony w celu
propagowania i podtrzymywania pamięci wybitnego polskiego piosenkarza śp. Krzysztofa Krawczyka.
Grupa wspaniałych muzyków z wieloletnim doświadczeniem estradowym zabiera widzów „parostatkiem
w piękny rejs” rozpoczynając swój koncert piosenką
„Znamy się tylko z widzenia” z repertuaru zespołu Trubadurzy, w którym Krzysztof Krawczyk rozpoczynał
swoją karierę muzyczną.
Maciek Barden
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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Dzień Seniora w Miechowie
W świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie 5 października
odbył się coroczny Dzień Seniora. W
uroczystości uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart i ksiądz proboszcz Janusz
Woźniak. Słodki poczęstunek, kawę,
herbatę, owoce, jabłka pieczone z
rodzynkami, wystrój świetlicy i serduszka Dnia Seniora 2022 przygotowała Rada Sołecka i sołtys Miechowa
Małgorzata Sienkiewicz. Podczas niecodziennej okazji burmistrz Sulęcina
przekazał sołtysowi Miechowa Małgorzacie Sienkiewicz tort i przekazał Seniorom życzenia w dniu ich święta. W
trakcie spotkania Danuta Malanowska
zapoznała Seniorów z wierszami poetki Krystyny Mołodyńskiej z domu
Górska, która kiedyś była mieszkanką Miechowa.
Wiersze pochodzą
ze zbioru poezji
„Niby
wiersze”.
Wieczór
seniora
zakończyło wspólne biesiadowanie
z piosenkami przy
instrumentalnym

Patrzysz w lustro i pytasz kim jestem
kobieta po drugiej stronie?
Znajoma twarz, zmieniona przez twarz,
i tylko w oczach dawny blask.
W pamięci zawisł obraz z przeszłości,
Na którym zatrzymał się kadr,
Z radosną dziewczyną z warkoczami,
blond włosy rozwiał wiatr.
/Krystyna Mołodyńska
„Niby wiersze „ – 2022/
akompaniamencie Eliany Bednarczyk.
Maciek Barden
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SOKowirówka
lokalny przewodnik po kulturze

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem
„Kultura czeska moja láska nebeská”

Wystawa fotograczna
METAMORFOZY Pana Stefana
Wiernowolskiego będzie czyczynna w godzinach otwarcia
Biblioteki Publicznej do końca
listopada.

Mariusz Szczygieł (ur. 1966) –
reporter, pisarz. Od 1990 r. związany z „Gazetą Wyborczą”.
Oprócz Hanny Krall najczęściej
przekładany z żyjących polskich
reporterów; jego książki zostały
wydane w 21 krajach. Za „Gottland” zdobył Europejską Nagrodę
Książkową 2009, a w Polsce Nike
Czytelników. Zdobywca tytułu
Dziennikarz Roku 2013 w konkursie
Grand Press. Za „Nie ma” zdobył
podwójną Nagrodę Nike 2019 (w
wyborze jury i czytelników).

wielu reporterów młodego pokolenia, prowadzi autorskie zajęcia
w Polskiej Szkole Reportażu. Zdobył
nagrodę Autorytet 2015 w konkursie Mediator, przyznawaną przez
studentów wszystkich szkół dziennikarskich w Polsce. Jest prezesem
Fundacji Instytut Reportażu, która
prowadzi znaną w Warszawie
księgarnio-kawiarnię Wrzenie
świata oraz wydawnictwo książkowe Dowody na Istnienie. Miłośnik
czeskiej Pragi. Mieszka w
Warszawie.

Debiutował w wieku 16 lat w tygodniku „Na przełaj”. W latach 90. znany
z prowadzenia talk show „Na każdy
temat”. Czec hol, autor kilku
bestsellerowych książek o Czechach
(„Gottland”, „Zrób sobie raj”, „Laska
nebeska”). Autor monumentalnej,
trzytomowej antologii polskiego
reportażu XX wieku „100/XX”.
Odznaczony przez Prezydenta RP
orderem Polonia Restituta. Nauczyciel

Spotkanie z Mariuszem
Szczygłem „Kultura czeska moja
láska nebeská” odbędzie się 2
grudnia o 18.00 w Klubie u Bulka.
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny,
ale konieczna jest rezerwacja
miejsca pod numerem telefonu
957553172 lub SMS pod numer
797256833.
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SOKowirówka

ŚWIĘTO LATAWCA 2022

MAGICZNY KONCERT
LUKA MAZUR QUARTET

W przepięknych barwach słonecznej jesieni mogliśmy podziwiać
loty dziewieciu jednostek latających.

4. listopada 2022 r. w Klubie u
Bulka wybrzmiała muzyka zaprezentowana przez Luka Mazur
Quartet w ramach trasy "Impresje
Świętokrzyskie”.

W kategorii latawce skrzynkowe
laureatką została Aleksandra
Kosiela, a drugie miejsce zajął jej

brat Szymon.
W kategorii latawce płaskie laureatką została również Aleksandra
Kosiela, II miejsce zajęła Maja
Dobosz, a III miejsce zajął Szymon
Kosiela.
Atmosfera tego wydarzenia jest

zawsze sympatyczna, uczestnicy
kibicują sobie nawzajem szczerze
dopingując i ciesząc się z wysokich
lotów. "Mamo, zobacz Oli latawiec
poleciał prawie do słońca..." powiedział z dumą Szymon. Po zawodach
piekliśmy kiełbasy planując jakie
latawce zrobimy w następnym roku.

NIE TAKIE DYNIE STRASZNE!

W piątek 28 października obchodziliśmy Święto Dyni.
Przy Kontenerze Kultury spotkali się
nie tylko uczestnicy konkursu na
najciekawiej wykrojoną dynię, ale
i chętni do wesołych zabaw, a propozycje kierowane głównie dla dzieci
przyciągnęły również dorosłych.
Dzieci szukały po parku ukrytych

papierowyc h dyniek, malowały
z a p ro j e k t owa n e p r z e z s i eb i e
lampiony i owijały się papierem
toaletowym.
Do samego dyniowego konkursu
zgłoszono 9 dyń. Jury okazało się
wyjątkowo zgodne i podjęło decyzję,
że najciekawszą dynię zgłosiła
Cecylia Tadeusz wraz z rodziną.
W nagrodę zwycięzcy otrzymali
sesję zdjęciową w pracowni Pani Ewy
Brzychcy, zaś dwa wyróżnienia
w postaci bonów do Empiku trały do
Leny Jarzyny i Anity Bartniak.
Nagrody ufundował Sulęciński
Ośrodek Kultury.
Na koniec przy zapalonych lampionach i światełku z dyń wszyscy goście
mogli popróbować pysznej dyniowej
zupy. Było cieplutko, kolorowo
i wesoło.

Impresje świętokrzyskie to projekt
inspirowany świętokrzyskim folklorem. Tematy piękne i nieznane stały się
źródłem dźwięków, które zachwycają
i wzruszają wielu melomanów. Na
program składają się starannie
wybrane i opracowane melodie
ludowe oraz kompozycje własne.
Intencją muzyków było, by w ciekawy
i nowatorski sposób przybliżyć
współczesnemu słuchaczowi rodzimą,
rdzenną i korzenną nutę.

Na przeszło 90 minut zespół wraz z
publicznością wybrał się w niesamowitą podróż do świata, gdzie
rdzenne brzmienia rodzimego
folkloru są inspiracją do całej gamy
utworów o niezwykle sile przycią-

Chcesz być na bieżąco

z KULTURĄ?

SMS

gania. To był na prawdę magiczny
wieczór.

A już 12. listopada na scenie
Klubu u Bulka kolejny koncert Golden Life, po którym 15.
listopada nadejdzie czas na Stand
Up: Jakub Poczęty oraz Jakub
Dąbrowski.
Szczegółówe informacje znajdziecie jak zawsze na stronie internetowej www.soksulecin.pl, w aplikacji SOKowirówka na smartfony
oraz w mediach społecznościowych
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie.

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.

www.soksulecin.pl www.bibliotekasulecin.pl

soksulecin@gmail.com bibliotekasoksulecin@gmail.com

ul. Moniuszki1, 69-200 Sulęcin

sulecinskiosrodekkultury bibliotekasoksulecin

sulecinskiosrodekkultury bibliotekapublicznasulecin

95 755 24 77 95 755 31 72
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

CZG-12 stawia na nowoczesność i ekologię

27 października w Hotelu Kormoran w Sulęcinie obchodzono Jubileusz 25-lecia Celowego Związku Gmin CZG-12.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Marcin Jabłoński - członek zarządu
województwa lubuskiego, Artur Malec
- dyrektor Departamentu Środowiska,
Marek Kamiński - dyrektor Departamentu
Programów Regionalnych i zastępca
Daniel Roguski. W Jubileuszowej Konferencji CZG-12 wziął udział także:
Marek Cebula - prezes zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
Mariusz Herbut - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze, Małgorzata Paluch-Słowińska radna sejmiku województwa lubuskiego,
Tomasz Jaskuła - starosta sulęciński oraz
wicestarosta międzyrzecki Zofia Plewa.
Na jubileusz Celowego Związku Gmin
CZG-12 przybyli również przedstawiciele
służb mundurowych i przedstawiciele
gmin członkowskich w postaci Burmistrzów, Wójtów i delegatów, przedstawiciele firm, organizacji i doradców współpracujących z CZG-12.
Uroczystość była okazją do podsumowania osiągnięć i zrealizowanych działań, które zapoczątkowano dokładnie 31
października 1997 roku (wpis związku
do Rejestru związków międzygminnych). Podczas spotkania przybliżono
wybrane aspekty sektora gospodarki odpadami komunalnymi, a ponieważ jest
to działalność bardzo kosztowna, szcze-

przemawia czonek zarządu województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński

gólnie dużo ważnych słów padło pod
kątem środków pomocowych, co podkreślał Przewodniczący Zarządu CZG-12
Robert Paluch. Burmistrz Sulęcina i
przewodniczący zgromadzenia Związku
Dariusz Ejchart zaznaczył, iż atutem
CZG-12 jest duża liczba samorządowców, którzy utworzyli Związek. Obecnie
CZG-12 tworzy 17 gmin. W roku 2022
do CZG-12 dołączyła gmina Trzciel oraz
Świebodzin. Ważne działania na przyszłość to prowadzenie działalności podstawowej, ale także szeroko zakrojonej
edukacji ekologicznej oraz wdrażanie
innowacji, aby zakład dalej się rozwijał.

Niezbędne jednak do rozwoju są środki
na programy wspierające sektor gospodarki odpadami i działania w edukacji
społeczeństwa, co podkreślił podczas
spotkania członek zarządu województwa
lubuskiego Marcin Jabłoński.
25-lecie CZG-12 było także okazją do
szczególnych podziękowań dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Podczas spotkania nastąpiło uroczyste
podsumowanie konkursu ogłoszonego
przez CZG-12 dla dzieci i wnuków pracowników pn. „Praca w CZG-12 oczami
dziecka”. Nagrody dla laureatów konkursu

(Blanki Kapron, Amelii Rubnikowicz i Zuzanny Gułaj) wręczyli: członek zarządu
woj. lubuskiego Marcin Jabłoński,
przewodniczący zgromadzenia CZG-12
Dariusz Ejchart i przewodniczący
zarządu CZG-12 Robert Paluch.
Jubileusz 25-lecia to także zmiany
wizerunkowe CZG-12 Związek odświeżył
stronę internetową www.czg12.pl, na
której mieszkańcy znajdą najważniejsze
informacje o oferowanych usługach, ale także wyszukiwarkę odpadów. Opracowano
też nowe logo, które będzie używane na
materiałach promocyjno-edukacyjnych.

ULICA JANA PAWŁA II, KOSTRZYN NAD ODRĄ
Kostrzyn nad Odrą
ul. Gorzowska 8

kom. 605 641 450

kontakt@jacekmalczewski.pl
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Suszenie drewna ekologicznym ciepłem
Parametry suszenia dopasowane do potrzeb Klienta
Nowoczesny i wydajny proces
Elastyczne terminy, konkurencyjne ceny
Karkoszów

Skontaktuj się z naszym doradcą:

Biogazownia Karkoszów
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl
+48 665 360 164
www.polskagrupabiogazowa.pl

Jubileusz Stali Gorzów. Legendarny
klub ma już 75 lat
Trzykrotny żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik oraz kierownik drużyny Stali Gorzów Krzysztof Orzeł otrzymali Odznaki
Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.
Odznaki wręczyli im członek Zarządu Województwa
Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak oraz przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek podczas uroczystej gali
z okazji jubileuszu 75-lecia Stali Gorzów. Zasługi B.
Zmarzlika dla gorzowskiego
klubu oraz regionu lubuskiego, mimo że od przyszłego
sezonu będzie startował w
barwach lublińskiego Motoru, są niepodważalne. Z kolei
K. Orzeł od lat współtworzy
struktury organizacyjne Stali, jest również komisarzem
technicznym.
– To piękna rocznica klubu, z którym od lat utożsamiają się mieszkańcy
– mówił Tadeusz Jędrzejczak. Jubileuszu przedstawicielom klubu gratulowała

goście zgromadzeni na gali.
Z okazji 75-lecia trener Stali
Stanisław Chomski, K. Orzeł
oraz wieloletni działacz i
sponsor Stali Maciej Mularski otrzymali Krzyże Zasługi
(odpowiednio: Złoty, Srebrny i Brązowy). B. Zmarzlik
został również uhonorowany medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. – To
dla mnie wielkie wyróżnienie – mówił trener Chomski.
- To sukces ludzi, z którymi
pracuję, którzy tworzą klub.
Źródło: www.lubuskie.pl

również posłanka na Sejm
RP Krystyna Sibińska, która
prezesowi Stali Waldemarowi Sadowskiemu przekazała

życzenia nie tylko w swoim
imieniu, ale też od „Sejmowego Klubu Parlamentarzystów z Miast Żużlowych”. –

Klub wrósł w tradycję Ziemi
Lubuskiej. Dwie stolice, dwa
kluby, jedno nas łączy: miłość do żużla – podkreślali
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Dzień Edukacji Narodowej w Sulęcinie
Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, który potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 października odbyło
się spotkanie przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Szczepańskiego, prezesa
Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w
Sulęcinie Małgorzaty Góry,
przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Krystyny Pławuszewskiej, zastępcy burmistrza
Iwony Walczak i burmistrza
Sulęcina Dariusza Ejcharta,
z nauczycielami i dyrektorami szkół podstawowych i
nauczycielami wychowania
przedszkolnego z Gminy Sulęcin. Dzisiejsza szczególna
uroczystość miała charakter
przyznania i wręczenia dziewiętnastu pedagogom nagród burmistrza Sulęcina za
rok szkolny 2021/2022 i nagród dyrektorom placówek
oświatowych.
W swoim wystąpieniu zastępca burmistrza Iwona Walczak zaznaczyła:
Nauczyciel jest przewodnikiem i liderem, sternikiem
łodzi, jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się. O
tym, że przytoczone słowa są
prawdziwe świadczą sukcesy

naszej młodzieży. Rekordowa ilość przyznanych osiemdziesięciu ośmiu stypendiów
burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe,
świadczy o sukcesach wyróżnionych uczniów i efektach,
rzetelności, sumienności i
wrażliwości nauczania przez
nauczycieli.
W części artystycznej wystąpiły solistki Studia Piosenki
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, pod przewodnictwem
artystycznym
Waldemara
Handzlewicza.
Maciek Barden
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Pobiegli w XXII Polsko-Niemieckim Memoriale
im. Stanisława Ożoga
Polski lekkoatleta i olimpijczyk z Rzymu 1960 roku Stanisław Ożóg urodził się w Daszewie /zachodnia
Ukraina/ 11 kwietnia 1930 roku. Zmarł 25 listopada 1998 roku w Sulęcinie. Obok Krzyszkowiaka, Jochmana, Chromika i Zimnego, był jednym z długodystansowców członków Wunderteamu. Startował w mistrzostwach Europy w biegu na 10.000 metrów. W 1954 roku w Bernie zajął trzynaste miejsce, w 1958 roku
w Sztokholmie był na piątym miejscu, a w 1962 roku w Belgradzie zajął dziewiąte miejsce w maratonie.
W 1960 roku uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie, w których w biegu na 10.000 metrów zdobył
dziewiąte miejsce. Jedenaście razy był mistrzem kraju i kilkakrotnie zdobywał rekordy Polski.
Na Stadionie Miejskich im.
Stanisława Ożoga w Sulęcinie
22 października odbył się XXII
Polsko-Niemiecki
Memoriał
im. Stanisława Ożoga. Imprezę
poprzedziło złożenie wiązanki
kwiatów na grobie śp. Stanisława Ożoga przez małżonkę
Krystynę Ożóg, burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, przewodniczącego Rady Miejskiej
Zbigniewa
Szczepańskiego
i zastępcę burmistrza Iwonę
Walczak.
W biegach /na krótkich dystansach/ wzięły udział przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. W biegu głównym
uczestniczyło ponad 90 pełnoletnich zawodniczek i zawodników. W kategorii Open na 10
kilometrów kobiet I miejsce za-

jęła Ewelina Michniewicz z Krosna Odrzańskiego, II miejsce na
podium zajęła Joanna Kupisz z
Gorzowa Wielkopolskiego i III
miejsce zajęła Wioleta Baniel
z Kostrzyna nad Odrą. W kategorii Open na 10 kilometrów
mężczyzn I miejsce zajął Michał
Hulewicz z Gorzowa Wielkopolskiego, II miejsce Jarosław
Korzeniewski z Gorzowa Wielkopolskiego i III miejsce Paweł
Turbak z Sulęcina. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a trzech pierwszych najlepszych zawodników
w swojej kategorii wiekowej
otrzymało upominki i puchary. W tegorocznym memoriale
na 10 kilometrów wzięli udział
między innymi zawodnicy z
Kostrzyna n/Odrą, Gorzowa
Wielkopolskiego, Drezdenka,
Ośna Lubuskiego, Szczawna,
Kołczyna, Wielowsi, Kłodawy,
Sulechowa, Przytocznej, Żelechowa, Dębna, Bytomia Odrzańskiego, Bobowicka, Zbąszynka, Głogowa i Sulęcina.
Maciek Barden
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22-latek pomógł zamonto- Okradał rodzinę i sąsiadów
wać radio w samochodzie,
a później je… ukradł
4 dni zajęło kryminalnym z Sulęcina ustalenie i zatrzymanie podejrzanego o kradzież z włamaniem do auta, skąd zabrał radio samochodowe warte kilkaset złotych. Złodziejem okazał
się być 22-letni sąsiad pokrzywdzonego, który nomen omen
wcześniej sam jako „miły i uczynny” młodzieniec pomagał je
montować. Za swój wyjątkowo perfidny czyn mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem. Kara za przestępstwo jakiego
się dopuścił to nawet 10 lat pozbawienia wolności.
W ostatnich dniach października
kryminalni zajęli się sprawą kradzieży
z włamaniem do osobowego BMW.
Właściciel, jak zwykle zaparkował pojazd pod swoim blokiem mieszczącym się na jednym z osiedli w gminie
Sulęcin. Kompletnie nie spodziewał
się tego, co wydarzyło się gdy tylko
zapadł zmrok. Nieznana osoba uszkodziła zamek auta, otworzyła drzwi, po
czym z jego wnętrza wyrwała bardzo
dobrej jakości radio warte kilkaset złotych, które świeżo co, zostało zamontowane. Na mieszkańców osiedla od
razu padł strach, że to ich mienie może
w następnej kolejności paść łupem
przestępców. Nic bardziej mylnego,
policjanci z Sulęcina od razu ruszyli do
działania. Jak zwykle wykonali szereg
czynności zmierzających do ustalenia
przebiegu zdarzenia. Dokładnie cztery dni zajęło im ustalenie sprawcy, zatrzymanie go i postawienie zarzutu.
Co jeszcze bardziej oburza w całej tej
sprawie, to fakt, że złodziejem okazał

się 22-letni mieszkaniec tego osiedla.
To nie koniec podłości z jego strony. Bowiem, to on jako „miły i uczynny” młodzieniec pomagał wcześniej
zamontować sąsiadowi właśnie to
konkretne radio. Mężczyzna usłyszał
zarzut z artykułu 279 ⸹1 Kodeksu karnego, który dotyczy kradzieży z włamaniem. To przestępstwo zagrożone
jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Źródło:
sierżant sztabowy Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Kryminalni z Sulęcina ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży z
włamaniem do mieszkania i piwnic. 21-latek bez żadnych skrupułów okradł własną matkę i sąsiadów. Jego łupem padł między innymi laptop, stabilizator ciśnienia, kosa spalinowa oraz
rower. Część mienia udało się odzyskać. Podejrzany usłyszał
zarzut z artykułu 279 §1 Kodeksu Karnego, który stanowi o przestępstwie kradzieży z włamaniem. Młodemu mężczyźnie grozi
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Po otrzymaniu zgłoszeń, policjanci
zajęli się sprawą włamań do mieszkania oraz piwnic, do których doszło
na terenie dwóch osiedli w Sulęcinie.
Sprawa wyjątkowo zbulwersowała
mieszkańców, gdyż od kilku dni ktoś
okradał ich z mienia, na które przecież
ciężko pracowali. Do działania ruszyli
kryminalni. Rozpytywali świadków.
Dokładnie analizowali miejsca przestępstw. Sprawdzili również okoliczne
lombardy pod kątem zastawu utraconych przedmiotów. Jak słusznie
podejrzewali, jeden z nich – rower,
znajdował się na stanie sklepu. To, w
połączeniu z wcześniejszymi typowaniami mundurowych, doprowadziło
ich do 21-latka. Mężczyzna okazał się
być byłym mieszkańcem jednego
z osiedli. To właśnie on okradał
sąsiadów.
Nie
oszczędził nawet
własnej
matki.
Policjanci ustalili,
że włamał się do
8 pomieszczeń
piwnicznych oraz
do mieszkania.
Jego łupem padły między inny-

mi laptop, stabilizator ciśnienia, kosa
spalinowa oraz rower. Część utraconego mienia udało się odzyskać. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie podejrzanemu zarzut
z artykułu 279 §1 Kodeksu Karnego,
który stanowi o przestępstwie kradzieży z włamaniem. Młodemu mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Źródło:
sierżant sztabowy Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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oczyszczanie chodników
oraz krawężników
z chwastów i mchu

tel. :

przed

po oczyszczeniu

+48 511 225 133

Święto 45 WOG
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2010 roku i rozkazem Szefa Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych z 9 marca 2011 roku w sprawie realizacji zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej
Polskiej, w marcu 2011 roku rozpoczęto formowanie 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Pierwszym komendantem 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego został ppłk Sławomir
Lewicki, a na Szefa Logistyki powołany został ppłk Radosław Puchalski.
Z udziałem pocztu sztandarowego 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, kompanii honorowej, komendanta 45. WOG ppłk Waldemara
Kliszczaka, byłych komendantów
45.WOG, pododdziałów, pracowników cywilnych, orkiestry dętej, przedstawicieli służb mundurowych Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji
Transportu Publicznego, Żandarmerii
Wojskowej, Armii Amerykańskiej, Marynarki Wojennej oraz zaproszonych
gości i przedstawicieli samorządów,
11 października na placu apelowych
jednostki w Wędrzynie odbyły się
obchody powołania 45 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego. Z tej okazji
złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny odznaczono dwie osoby,
srebrnym medalem cztery osoby i brązowym medalem pięć osób. Odznakę
Pamiątkową 45. Wojskowego Oddzia-

łu Gospodarczego otrzymało ośmiu
pracowników. W trakcie uroczystości
wręczono również pochwały, urlopy

okolicznościowe, nagrody rzeczowe i
uznaniowe, pamiątkowe ryngrafy, miniatury sztandaru 45. WOG i odznaki

honorowe.
Mieszkańców Miasta i Gminy Sulęcin reprezentował burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza
Iwona Walczak i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Wyczachowska. W imieniu mieszkańców Miasta i
Gminy Sulęcin, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart przekazał komendantowi
45.WOG ppłk Waldemarowi Kliszczakowi list gratulacyjny, w którym napisał między innymi:
„Z okazji Święta 45. Wojskowego
Oddziału Gospodarczego mam przyjemność wyrazić Panu, wszystkim żołnierzom i pracownikom bardzo serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia
wielu kolejnych sukcesów w realizacji
odpowiedzialnych zadań. Wszyscy
pamiętamy i doceniamy to, że Wasza
codzienna praca wpływa nie tylko na
poprawę infrastruktury wojskowej,
ale również na rozwój Ziemi Sulęcińskiej… W tym szczególnym dniu w
imieniu własnym oraz mieszkańców
Gminy Sulęcin życzę Państwu satysfakcji z codziennej służby oraz pogody
ducha i licznych dowodów społecznego poparcia, a także wytrwałości w
realizacji planów zawodowych i osobistych”.
Maciek Barden
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Olimpia dziesiąta w tabeli
Olimpia Sulęcin po siedmiu
rozegranych meczach znajduje się na 10. miejscu w tabeli i ma na swoim koncie 10
oczek. Listopad zapowiada
się bardzo intensywnie –
przed żółto-niebieskimi aż 5
meczów, w tym 3 wyjazdowe:

do Kluczborka i Tomaszowa
Mazowieckiego oraz zaległy
mecz 1. kolejki Tauron1. Ligi w
Siedlcach, który odbędzie się
wyjątkowo w środę 23 listopada. Jest więc sporo okazji
do ligowych punktów.
Kolejny mecz domowy w Su-

lęcinie dopiero 26 listopada.
Nasza drużyna zmierzy się z
młodym zespołem SMS PZPS
Spała. Zapraszamy na mecz!
Bilety: normalny 12 zł, ulgowy 6 zł. Obowiązuje płatność
gotówką oraz kartą, telefonem i blikiem.
(KN)
Fot. Artur Pawlik

Ogłoszenia Drobne

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 uchodźców wojennych z Ukrainy.
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:

www.nieruchomosci.sulecin.biz.pl

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

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

Która apteka
czynna?

Potrzebny szpachlarz-tynkarz przy remoncie w domu
prywatnym. Tel. 667986177
FIRMOM DZIĘKUJĘ
Dam zakwaterowanie i wyżywienie osobie w zamian za
pomoc przy remoncie w domu
prywatnym. Może być para.
Tel. 667986177

PRZEKRÓJ POLECA:

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie
w godz.: 8:00-22:00. W pilnych
przypadkach – recepta z SOR - możliwe wydanie leku w porze nocnej
tel. 607 844 469.
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
28.11-4.12- Apteka “Centrum Zdrowia" przy
ul. Pincekiego 1
5.12-11.12- Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej 1
12.12-18.12 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
19.12-25.12 - DOZ Apteka dbam o zdrowie
przy ul. Poznańskiej 1

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

PAKIET ENTRY+

71 kanałów
36 HD
TELEWIZJA

9,99 zł/m-c

INTERNET

TELEFON

