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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

Sulęcin
Os. Słoneczne 9c; 
Tel.: 95 714 3800 
GSM: 519 503 134

Kostrzyn nad Odrą
ul. Wędkarska 16; 
Tel.: 95 729 9490 
GSM: 603 997 355

Poradnia czynna:
Pn.-Pt. – 8.00-21.00
Sob. 8.00-15.00

rejestracja@q-dent.net 
www.q-dent.net 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
Niedziela 9:00 - 15:00

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
95 755 41 11
600 057 964

NUMER CERTYFIKATU: 3656

69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

A r c y d z i e ł a  w ś r ó d  ł a z i e n e k !

tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

POWIAT SULĘCIŃSKI

Miesiąc temu wnio-
sek o odwołanie Pa-
tryka Lewickiego ze 
stanowiska starosty 
złożyło czterech rad-
nych powiatu: Adam 
Basiński, Mirosław 
Baranowski, Sławo-
mir Słonik i Lesław 
Widera. W uzasad-
nieniu radni napisali, 
że nie podoba im się 

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Le-
wickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. 
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popie-
rających wniosek. 

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy świętej. Po niej odczytano 
uchwałę rady gminy o nadaniu 
placowi imienia Danuty Siedzi-
kówny ps. „Inka”. Pomnik od-
słonili wójt Krzeszyc Stanisław 
Peczkajtis, dyrektor Biura Edu-
kacji Publicznej IPN Andrzej 
Zawistowski, poseł Józef Zych i 
przewodnicząca Rady Gminy 
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki” 
wymiernie pomogła Fundacja 
Niepodległości z Lublina. Wcze-
śniej fundacja zaangażowała się 
w zmianę nazwy ostatniej w Pol-
sce ulicy Bieruta na Gorzowską w 
Rudnicy w gminie Krzeszyce. 

KRZESZYCE

„Inka” ma 
swój plac 
i pomnik
28 czerwca w Krzeszy-
cach odbyła się uroczy-
stość nadania imienia 
Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka” placowi rekreacyj-
no-wypoczynkowemu w 
centrum miejscowości 
oraz odsłonięcia pomni-
ka dzielnej sanitariuszki.

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

tel. 957554865

pon-pt 700-1700

sob 800-1400

Duży wybór 
urządzeń do 

ogrodu. 

KOSIARKA 
SPALINOWA 

już od 779 PLN

ZAPRASZAMY!
SULĘCIN

ul. Witosa 4 Szpital (gab. 1.25 przy rentgenie)
poniedziałek 9.30- 13.00, środa 15.00-17.00, tel. 663 744 708

• Bezpłatne badanie słuchu wraz z omówieniem 
wyników;

• Dobór aparatów słuchowych;
• Pomoc w uzupełnianiu dokumentacji niezbędnej 

do uzyskania dofinansowań z NFZ,PFRON.

Ten przepyszny konkurs 
jest dla wszystkich twórców 
domowych przetworów oraz 
znawców niepowtarzalnych, 
własnoręcznie wykonanych 
trunków. Podczas Jesienne-
go Wieczoru Dobrego Smaku 
wyłonimy najlepsze smaki Su-
lęcina i okolic!

Warunkiem udziału w 
konkursie jest dostarczenie 
do siedziby organizatora 
materiałów konkursowych 
w dniach 02-10 listopada 
2021r. w godz. 8.00-15.00 (w 
przypadku godzin popołu-
dniowych i weekendu - po 
wcześniejszym zgłoszeniu 
pod nr tel. 95 755 24 77).

Szczegółowe informacje są 
dostępne w regulaminie (na 
stronie internetowej organi-
zatora, link poniżej).

Ogłoszenie wyników, wrę-
czenie nagród oraz degusta-
cja nastąpi w dniu 19 listo-
pada br. w klubie “u Bulka” 
- wstęp tylko dla uczestników 
konkursu.

SOK

Sulęciński Ośrodek 
Kultury i Biblioteka 
Publiczna zaprasza-
ją na konkurs do-
mowych trunków  
i przetworów!
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Zagrywki niczym z PRL. Jest 
manifestacja (10 października 
na Placu Zamkowym w War-
szawie przeciwko wystąpie-
niu Polski z Unii Europejskiej), 
to trzeba ją zagłuszyć, a że 
rządowi oficjalnie może być 
trochę niezręcznie, to ma na 
usługach współczesne ORMO 
z nijakim Bąkiewiczem na cze-
le. Cena niewysoka – 3 mln zł 
z dotacji Ministerstwa Kultury 
dla organizacji związanych z 
Bąkiewiczem (to nic w po-
równaniu z setkami milionów 
zł, które rozdał dla zaprzyjaź-
nionych organizacji Ziobro z 
Funduszu Sprawiedliwości). 
Nawet nic bym nie powiedział 
na ideę kontrmanifestacji, 
bo sam nieraz w podobnych 
uczestniczyłem, ale trzeba być 

skończonym idiotą, żeby zakłó-
cać hymn narodowy śpiewany 
przez dziesiątki tysięcy ludzi, 
czy wystąpienie powstańca 
warszawskiego – Wandy Tra-
czyk-Stawskiej. „Milcz głupi 
chłopie, chamie skończony! Bo 
ja jestem żołnierzem, który pa-
mięta jak krew się lała, jak moi 
koledzy ginęli. Ja tu jestem, 
żeby wołać w ich imieniu. Ni-
gdy nikt nie wyprowadzi mo-
jej ojczyzny z Europy” – wołała 
do Bąkiewicza sanitariuszka 
Powstania Warszawskiego. Za-
miast przeprosić Wandę Traczy-
k-Stawską, Robert Bąkiewicz 
jeszcze raz obraził panią Wandę 
stwierdzając, że nie do końca 
rozumie rzeczywistość.

Trybunał Konstytucyjny na 
wniosek premiera wydał wy-
rok, w którym stwierdził m.in., 
że Konstytucja RP jest prawem 
nadrzędnym obwiązującym w 
naszym kraju. Ameryki tym jed-
nak nie odkrył, bo co do tego 
wszyscy są zgodni – zarówno 
politycy rządowi jak i opozycji 
(innego zdania jest jedynie pu-
bliczna telewizja, która zarzuca 
opozycji, że ta 10 października 
protestowała przeciwko Kon-
stytucji – twórczość Kurskiego 
i gebelsowskiej ekipy nie zna 
granic jakiejkolwiek przyzwo-

itości). Oprócz tego TK stwier-
dził jednak, że niektóre normy 
prawne UE wychodzą poza 
kompetencje oddane przez 
Polskę w traktatach. Konia z 
rzędem temu, kto powie mi 
o jakie kompetencje chodzi? 
Wygląda na to, że TK stworzył 
rządowi furtkę, by ten dobierał 
sobie przepisy prawa unijnego 
i wyroki Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej według 
własnego widzimisię. Politycy 
rządu wyjaśniają przy tym, że 
traktaty europejskie nie dały 
kompetencji do decydowania 
Unii o zasadach działania pol-
skiego wymiaru sprawiedliwo-
ści. Osobiście tego nie spraw-
dziłem, ale całkiem możliwe, że 
w Traktacie Lizbońskim nie ma 
mowy ani o tym, ani o wielu in-
nych kwestiach, jednak traktat 
ten daje nadrzędność stosowa-
nia prawa unijnego nad krajo-
wym (pomijając Konstytucję). 
Traktat podpisał śp. Prezydent 
Lech Kaczyński i wstępując 
do Unii zgodziliśmy się z jego 
przestrzeganiem. Kwestionując 
te przepisy polski rząd albo gra 
na rozbicie Unii Europejskiej, 
albo faktycznie zgodnie z naj-
czarniejszymi zapowiedziami 
polityków opozycji chce nasz 
kraj z tej Unii wyciągnąć. Wska-

minął miesiąc

Pożyteczny idiota
zywałoby na to kilka ostatnich 
wypowiedzi z obozu władzy. 
Premier Morawiecki na kon-
ferencji 21 września stwier-
dził, że wskutek uszczelnień i 
rozwiązań, które wdraża rząd 
udało się zdobyć 80 mld zł 
więcej dla budżetu państwa. 
Prezes Narodowego Banku 
Polskiego Adam Glapiński 
stwierdza, że mamy obecnie 
do czynienia z „polskim cu-
dem gospodarczym” i radzimy 
sobie tak dobrze, że pieniędzy 
z UE wcale nie potrzebujemy. 
Taka retoryka faktycznie zapa-
la lampkę nad tym, czy rząd 
nie chce nas za chwilę wy-
pchnąć z UE. Co więcej jest ona 
błędna w rozumieniu makro-
ekonomicznym. Każde euro, 
które otrzymamy z UE, nawet 
te pożyczone, jest zamieniane 
na złotówki, które później tra-
fiają do samorządów i firm na 
drogi, czy inną infrastrukturę. 
Euro natomiast jako rezerwa 
trafia na konta NBP. Jeżeli tych 
euro nie będzie, to mamy dwa 
rozwiązania. Albo inwestycje 
planowane przez rząd (nowe 
drogi, mosty, obwodnice itp.) 
zostaną przesunięte na kiedyś 
tym, albo rząd sam dodrukuje 
pieniędzy, żeby je zrealizować, 
co jednak zniszczy naszą nad-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

szarpniętą walutę do końca. 
Już teraz inflacja przekracza 
6% rok do roku. 

Z jednej strony rząd przygo-
towuje grunt pod ewentualne 
opuszczenie przez Polskę Unii 
Europejskiej, z drugiej obiecu-
je m.in. w Polskim Ładzie inwe-
stycje za ogromne pieniądze z 
unijnych funduszy. Twierdzi, 
że radzi sobie doskonale, a do-
okoła wszyscy strajkują słusz-
nie domagając się podwyżek: 
ratownicy medyczni i młodzi 
medycy, urzędnicy, nauczycie-
le… Jeżeli rząd chwali się, że 
ma tyle kasy, to dlaczego nie 
podniesie pensji w budżetów-
ce? Na razie politycy potrafili 
dać podwyżki tylko sobie na-
wzajem. Posłowie i ministro-
wie dostali od sierpnia o ok. 
50% pensji więcej. Wiarygod-
ność tej większości sejmo-
wej spadła już poniżej zera. 
Pozycje sondażowe trzyma 
tylko dzięki nachalnej propa-
gandzie TVP i rozdawnictwu 
pieniędzy niektórym grupom 
społecznym. Obawiam się jed-
nak, że jeżeli dalej będziemy 
iść tą drogą, to skończy się to 
dla naszego kraju gospodar-
czą katastrofą.
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Celem Programu jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.

Na program „Czyste powietrze”, któ-
ry będzie trwał do 2029 r. przezna-
czono 103 mld zł. Na finansowanie 

Umów się na konsultacje w ramach Programu 
„Czyste Powietrze”

mogą liczyć właściciele lub współ-
właściciele domów jednorodzin-
nych lub wydzielonych mieszkań w 
budynkach jednorodzinnych..

Dopłaty do wymiany instalacji wy-
noszą od 30% do 50% w zależności od 
nowo wybranego źródła ciepła. Do-
datkowo, mieszkańcy mogą dokonać 
termomodernizacji budynku, m.in. 
zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien i drzwi. Dotację 
otrzymają zainteresowani, których 
dochód za rok poprzedni nie przekra-
cza 100 tys. zł. Na zwiększenie finan-
sowania będą mogły liczyć osoby, któ-
rych przeciętny miesięczny dochód na 
członka rodziny nie jest wyższy niż 1,5 

tys. zł, a dla osób samotnych 2,2 tys. zł.
W celu umówienia wizyty bezpo-

średnio u mieszkańców lub spotkania 
z pracownikiem Urzędu Miejskiego w 
Sulęcinie w sprawie uzyskania infor-
macji dotyczących złożenia wniosku 
w ramach Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze należy wykonać te-
lefoniczną rezerwację terminu pod 
numerem: 95  777 09 14 lub pod 
adresem e-mail: czystepowietrze@
sulecin.pl

PG

W sali konferencyjnej Domu 
Joannitów w Sulęcinie 30 
września 2021 roku odbyło 
się I posiedzenie Sulęcińskiej 
Rady Seniorów II kadencji. 
W posiedzeniu uczestniczy-
ło 12 seniorów: Maria Czak, 
Zbigniew Dauksza, Bolesław 
Karaś, Tadeusz Kaźmierczak, 
Anna Kopyt, Tadeusz Rzeszu-
tek, Jolanta Stępień-Bławat, 
Ewa Struch, Łucja Szymań-
ska, Edward Szypiło, Zenon 
Walczak, Weronika Waligóra, 
burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Szymczy-
szyn.

Zgodnie z § 13 pkt.1 Statu-
tu Sulęcińskiej Rady Seniorów 
stanowiącego załącznik do 

Sulęcińska Rada Seniorów II kadencji
Uchwały Nr XXXVIII/241/17 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 26 czerwca 2017r. w 
sprawie powołania Sulęciń-
skiej Rady Seniorów oraz na-

dania jej Statutu, pierwsze 
posiedzenie Rady zwołuje i 
prowadzi Burmistrz Sulęcina.

Na jego podstawie bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ej-

chart otworzył i prowadził 
posiedzenie SRS. Przywitał 
wszystkich zgromadzonych i 
poinformował, że obecni na 
sesji członkowie Rady tworzą 

kworum. Burmistrz Sulęcina i 
wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej wręczyli 12 senio-
rom zaświadczenia o wyborze 
na członka nowej Sulęcińskiej 
Rady Seniorów II kadencji.

Komisja Skrutacyjna w skła-
dzie Edward Szypiło prze-
wodniczący, Zenon Walczak 
członek i Bolesław Karaś czło-
nek, na podstawie tajnego 
głosowania stwierdziła, że 
nowa Sulęcińska Rada Senio-
rów wybrała na przewodni-
czącego Zbigniewa Daukszę, 
na wiceprzewodniczącego 
Tadeusza Kaźmierczaka i na 
sekretarza Jolantę Stępień-
-Bławat.

Tekst: Karolina Garlikowska, 
inspektor i koordynator SRS

Zdjęcie: Maciek Barden

mailto:czystepowietrze@sulecin.pl
mailto:czystepowietrze@sulecin.pl
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EkoPell

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)

Klasa kotła: 5 / ecodeign
 - na dotację!

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki
Niemalże bezobsługowy, 
oszczędny, ekologiczny!
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Prof. Krzysztof Simon, ordynator od-
działu chorób zakaźnych wrocławskiego 
szpitala, swoją ocenę rozpoczął od stwier-
dzenia, że przepisy wydawane przez rząd 

były lepsze i gorsze, ale niestety w wię-
kszości nie były egzekwowane.         .

Klasyczna relacja faceta z Kongresu 
Kobiet rozpoczynałaby się zdaniem, że 
przybyły niewiasty w różnym wieku 
i łączyło je jedno, wszystkie są piękne. 
Ale panie, które pojawiły się w sobotę na 
XII Kongresie Kobiet, nie potrzebują 
tanich chwytów. To silne, pewne siebie i 
swojej wartości osobowości. I rozma-
wiały o rzeczach naprawdę ważnych.

Życie  po  życiu
Stąd pierwszym punktem kongresu 

był panel dyskusyjny „Życie po życiu, czyli 
czego nauczyła nas pandemia”. Gospodyni 
spotkania, lubuska marszałek, rozpoczęła 
wypowiedź od przekazania pozdrowień 
i gestu solidarności medykom i przed-
stawicielom zawodów medycznych, którzy 
zapewne zasiedliby na sali, ale pojechali 
do Warszawy, aby walczyć o swoje prawa.

- Czego nas nauczyła Pandemia? Ni-
czego - rozpoczęła nieco gorzko marszałek 
Polak, podkreślając, że właśnie w Lubus-
kiem wszystko się zaczęło. Tutaj był pac-
jent „zero” i tutaj rozpoczęto przygotowa-
nia do walki z koronawirusem najwcześ-
niej. - Niczego, skoro dziś musimy znów iść 
na barykady i walczyć o podstawowe rze-
czy. Samorząd od lat szykował się do 
kryzysowej sytuacji, dlatego tak mocno 
postawiliśmy na rozwój służby zdrowia. 
Przeprowadziliśmy operację oddłużanie 
szpitali,  kupowaliśmy wyposażenie, 
walczyliśmy o to, o czym tak często mówiły 
nam kobiety, o pro�laktykę. Pamiętam, 
że gdy minister Szumowski mówił, że 
Wuhan jest daleko, my zabiegaliśmy 
o  kombinezony.

W sobotę, po rocznej przerwie, w Sali Ko-
lumnowej Lubuskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, nie tylko Lubuszanki spotkały 
się na XII Kongresie Kobiet. Siłą rzeczy 
wydarzenie zdominowała pandemia 
i symptomatyczne było to, że gospodyni 
kongresu,  marszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Anna Polak poprosiła 
o podniesienie rąk osoby zaszczepione. 
Odpowiedzią był las rąk.           .

O kobietach cnotliwych        .

Róża Poźniak-Walicka, kierownik Kli-
nicznego Oddziału Radioterapii i Zakła-
du Radioterapii Szpitala Uniwersyteckie-
go w Zielonej Górze ubolewała nad tym, 
że w dobie pandemii zamarła praktycz-
nie pro�laktyka, na czym zaważył lock-
down i lęk ludzi przed opuszczaniem 
domu. Dziś zdecydowanie więcej chorych 
onkologicznie zgłasza się do lekarza 
w zaawansowanym stadium choroby.

- Życie młodych ludzi przeniosło się do 
internetu - mówiła o kolejnej sferze życia 
dotkniętej przez pandemię Agnieszka 
Chyrc, przedstawicielka zielonogórskie-
go Instytutu Równości. - Badania poka-
zują, że młodzi ludzie nie tylko nie mogą 
spać, uzależniają się od internetu, doskwie-
ra im brak kontaktu z rówieśnikami - wy-
mieniała. - Ale świadomość, że jest się 
wciąż obserwowanym przez kamerę, po-
woduje brak poczucie bezpieczeństwa 
i gwałtowne obniżenie samooceny, a jaka 
jest w Polsce opieka psychologiczna i 
psychiatryczna młodych ludzi każdy widzi. 
Tymczasem spotkań online z psycholo-
gami i psychiatrami nie było, mimo że 
były bardziej potrzebne niż realizacja 
podstawy programowej.          .

Co zatem należy zrobić, aby kolejna 
fala była mniej niszczycielska?        .

- Rząd powinien słuchać ekspertów, 
którzy wiedzą dokładnie jakich błędów 
należy unikać - podsumowała tę część 
dyskusji marszałek Elżbieta Anna Polak. - 
Właśnie rząd, gdyż na to potrzebne są 
pieniądze, a służba zdrowia to sfera od-
powiedzialności rządu. Tymczasem to my, 
samorząd, inwestujemy gros pieniędzy. 
Oddłużamy, kupujemy sprzęt, orga-
nizujemy kształcenie kadry medycznej 
i �nansujemy je przez system stypen-
diów. Do tego sytuacja ratowników me-
dycznych, którzy protestują od miesięcy, 
a nikt z nimi nie rozmawia. Rząd obiecuje 
podwyżki kwot przypadających na karetki, 
a już wiadomo, że wystarczy ich na kilka 
miesięcy. Jako społeczeństwo i samorząd 
zdaliśmy ten trudny egzamin i zasłużyliś-
my na większe zaufanie.             .

Wszyscy uczestnicy spotkanie apelowa-
li o szczepienie i w tym przypadku nie była 
to sztuka dla sztuki. Przy okazji kongresu 
można było się zaszczepić.          .

Drugi temat do dyskusji uczestniczki 
kongresu „zawdzięczają” Pawłowi Skrzy-
dlewskiemu, doradcy MEiN, który ogłosił, 
że od września szkoła zajmie się „właści-
wym wychowaniem kobiet, a mianowi-
cie ugruntowaniem dziewcząt do cnót 
niewieścich”. Dla prof. Magdaleny Środy, 
z zakładu etyki Instytutu Filozo�i Uniwer-

sytetu Warszawskiego pojęcie cnoty jest 
istotne i w zasadzie przez wieki nie tak 
bardzo się zmieniało. W przypadku kobiet
z reguły chodziło o… opanowanie na-
miętności.

- Epidemia zaatakowała kraj, w którym 
polityka i martyrologia są ważniejsze niż 
zdrowie obywateli,  społeczeństwo, 
w którym szeptane poglądy dominują 
nad nauką, gdzie kontestuje się wszyst-
ko - dodaje prof. Simon. - Na początku 
mówiono o 3 tys. Dedykowanych łóżek, 
ale nie zaznaczono, że wiele nie miało 
dostępu do tlenu, a gdy pojawił się pac-
jent zero, znaczna ich część była zajęta.

Bohaterki  nie  tylko  wybiegu

- Przed kongresem rozmawiałam z kole-
żankami i chciałam się dowiedzieć, jakie 
one mają zdanie o cnotach niewieścich  -
stwierdziła Olga Michałkiewicz, gorzowska 

wioślarka. - Usłyszałam, jak to bardzo 
odbiega od naszych marzeń i pragnień. 
Gdybym przez ten pryzmat patrzyła na 
moje pokolenie, nie poszłabym do przodu. 
Jestem sportowcem i właśnie wychodząc 
poza te ramy, odnoszę sukcesy.         .

Ale aż tak ponuro na kongresie nie było. 
I to także „w temacie” cnót niewieścich. 
Wprawdzie pod takim hasłem odbył się 

pokaz mody Natalii Ślizowskiej, ale w wie-
lu przypadkach kreacje katechetom nie 
przypadłyby do gustu.              .

A co o cnotach niewieścich sądzi os-
tatnia z nagrodzonych?              .

- Kobiety muszą mieć więcej determi-
nacji i siły, bo więcej celów muszą zre-
alizować. Cóż, jakieś cechy przyrodzone 
w kobietach tkwią, które powodują, że 
potra�ą,  mogą  więcej…

I mieliśmy okazję poznać lubuskie bo-
haterki, czyli panie, które otrzymały Ho-
norowe Odznaki „Za zasługi dla Woje-
wództwa Lubuskiego”. To Hanna Pa-
luszkiewicz, dziekanW ydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Małgorzata Bukowicz, artystka, która 
publikuje teksty krytyczne oraz projektuje 
wydawnictwa, zajmuje się także rzeźbą, 
Teresa Chromińska, wieloletnia nau-
czycielka i działaczka społeczna, Maria 
Hanna Brzózka, naukowiec, zaangażowa-
na w obronę demokracji, Stanisława Koło-
dyńska, przewodnicząca Komitetu Pamię-
ci Polaków Przybyłych z Kresów Wschod-
nich, Anna Joanna Michalczuk, wicestaros-
ta i radna powiatowa, Ewa Maria Sowa, 
członek kapituły Stowarzyszenia „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł” i Bożena Krystyna 
Osińska  dyrektor Wielospecjalistyczne--
go Szpitala Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.           .

Jedno zdanie podsumowania Kongre-
su? Prawdziwa cnota krytyki się nie boi…

O konieczności protestów, a nawet bu-
dowy odrębnego systemu edukacji, czy 
alternatywnego państwa apelowały rów-
nież inne uczestniczki panelu. Chociażby 
Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka 
regionalna Kongresu Kobiet, która martw-
iła się edukacją polskich dziewcząt, które 
są dziś najbardziej zagubione w Europie. 
W państwie, w którym nawet etyki będą 
uczyć katecheci i głównym walorem ko-
biety będzie wciąż płodność. W dyskusji 
kilkakrotnie porównywano nasze czasy do 
średniowiecza i dodawano, że nasza rze-
czywistość robi się coraz bardziej ponura.

- Dla mnie ugruntowaniem cnót nie-
wieścich jest bezpłatna praca opiekuń-
cza  dodaje Magdalena Czarzyńska--
Jachim, wiceprezydent Sopotu. - Budujemy 
przedszkola, żłobki domy starców, a nie 
pracujemy nad mentalnością. W efekcie 
wiele młodych kobiet ma wyrzuty sumie-
nia, że oddały dziecko do żłobka. Czyli 
zgodnie z cnotami niewieścimi powinna 
zajmować się dziećmi, rodzicami, bo ich 
ambicje, marzenia nie są ważne. To nie 
tylko wina mężczyzn. Dziewczyny mają 
ambicje, ale są ściągane w dół przez inne 
kobiety - ciocie, matki, babcie... A to, co 
szykuje nam szkolnictwo, pozostawię bez 
komentarza. Protestujmy. Zobaczmy, w Af-
ganistanie tylko kobiety miały odwagę 
wyjść  na  ulice.

- Panowie próbują ułożyć życie innym, 
a zwłaszcza kobietom - stwierdziła po-
słanka Krystyna Sibińska - dyktować jak 
się nosić, w jakich miejscach bywać, jak się 
odzywać. Jednak kobiety są już na tyle 
świadome, że na to nie pozwolimy. Nieste-
ty często czujemy się mniej warte, a prze-
cież kobiety są wielofunkcyjne, zawsze 
musiały sobie radzić sobie z pracą, do-
mem, działalnością społeczną. Dlaczego 
mają być gorsze niż mężczyźni? W par-
lamencie mamy 130 pań na 460 osób. 
Najwięcej jest ich w KO i Lewicy, około 40 
proc. I mamy o co walczyć. Luka płacowa 
między kobietami i mężczyznami wynosi 
około 19 proc, stąd nasz stosowny projekt 
złożony w Sejmie. Dziwię się, że tra�ł do 
zamrażarki, przecież marszałkiem jest 
kobieta. I jeszcze jedno. Dla mnie Lubuskie 
jest dowodem, że kobieta potra� dosko-
nale  zarządzać  województwem.

Zdaniem wójt gminy Izabelin,  Doroty 
Zmarzlak, minister Czarnek rzeczywiście 
jest idealnym bohaterem serii memów, ale 
raczej powinniśmy pochylić się nad tym, 
kto głosuje na ludzi takich, jak Czarnek 
w wyborach. Kobiety pragną zmian, ale 
nie widać tego po wynikach wyborów. 
To zapewne efekt komplikacji współ-
czesnego świata i wynikającego z niego 
braku bezpieczeństwa. Fatalnie, że wygry-
wają ci, którzy strach przelewają na nas. 
Tymczasem rolą polityków, liderów opinii 
publicznej jest próba takiego poukładania 
świata, aby Polacy czuli się bezpiecznie. 
I tak zbudować świat, aby mężczyźni two-
rzący chaos do władzy nie dochodzili…

Zdaniem prof. Środy obecne władze 
promują postrzeganie kobiet, w którym 
dążenie do autonomii jest egoizmem, 
a poczucie własnej wartości pychą.    .

- Dziś, gdy pytam studentów o niewieś-
cie cnoty, słyszę, że to coś takiego, co ko-
bieta powinna mieć do ślubu, choć nie-
koniecznie - żartobliwie tłumaczy prof. 
Magdalena Środa. - Tradycyjne cnoty 
kobiece zostały bardzo utrwalone przez 
początki kapitalizmu. W XVII wieku nas-
tąpił podział na sferę publiczną, zastrzeżo-
na dla mężczyzn i prywatną, do której 
zostały delegowane kobiety. Ówczesny 
poradnik Klementyny Hoffmanowej 
„Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej 
rady dla córki” traktuje o tym, jak należy 
wychowywać dziewczynki. I tak dziew-
czynka ma być wychowana do cnót nie-
wieścich, co oznacza, że ma być „skromna, 
cierpliwa, słodka, rozsądna i uprzejma”…
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Nie tylko o cnotach niewieścich, 
czyli XII Kongres Kobiet
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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.

Teatr kukiełkowy klakierów
Tow. Prokurator Stanu 

Wojennego; sędzia TS (ta 
od flagi UE nazwanej przez 
nią szmatą): Prezes TS ca-
tering Jarka (bo ponoć do-
brze gotuje) zwana w sieci 
Wysoką Chochlą: perukarz 
od Carycy Katarzyny II; 
spec od wszystkiego „sa-
sinujący” wszem i wobec; 
Butapren wicemarszałek; 
Elżbieta Reasumcja I: Zero 
wraz przemądrzałymi wice, 
Pinokio i oczywiście Rezy-
dent to prawie zasadniczo 
cała kamaryla Jarka. To 
jego zespół podstawowy 
teatrzyku klakierów. Rzecz-
ników tych wykształconych 
jak i piekarczyków pomi-
jam, bo im za ble, ble, ble 
płacą.

Gdy opozycja zabiera głos 
w Sejmie RP, Jaro z przydupa-
sami ostentacyjnie opuszcza 
salę, za nim za chwilę robi to 
Pinokio – czyli mają paniska 
wszystko i wszystkich wia-
domo gdzie. A wypowiedzi 
posłów opozycji są niczym 
gadanie dziada do obrazu. 
Nawet w kwestii bezpie-
czeństwa kraju na Sali Sej-
mowej brak Wszystkich naj-
ważniejszych! Za kogo ino 
siebie mają, bo za kogo maja 
nas to  już wiadomo.

Klakierzy przekazują infor-
macje, właściwe wytyczne z 
Centrum Dowodzenia Rzą-
dowego na ul. Nowogrodz-
kiej. Czasami są to słowa 
powtarzane niczym mantra, 
czasami palną coś od sie-

bie i za kilka godzin tego 
się wyrzekają lub próbują 
odwrócić kota ogonem. Są 
też tacy jak Zero czy ten od 
Carycy, którzy w swym ab-
surdzie brną w nieskończo-
ność. Pierwszy, niczym zna-
ny Pinokio, kłamie w kwestii 
porównywania jego zmian 
z podobnymi w UE i co gor-
sza uzurpuje sobie prawo 
wypowiadania się za Mini-
stra Spraw Zagranicznych. 
Drugi w stosunku własnego 
wniosku w sprawie nieza-
leżnych mediów nie potra-
fi nic sensownego prawie 
rzec i wyuczoną formułkę 
(zniszczoną przez bardzo 
wielu prawników) ma chy-
ba w formie taśmy nagraną 
w ustach, choć czasami wy-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

mkną mu się słowa prawdy. 
Jednak z okupacją Polski 
przez UE poprzez namiest-
ników to przesadził. Chorym 
na umyśle takich rzeczy się 
nie wybacza. O chamstwie 
Butaprena podczas niby de-
baty (30 sekund na wypo-
wiedź to kpina z opozycji) 
nawet nie warto pisać.

Ciemny lud to kupuje 
bazując na relacjach reżi-
mowej telewizornii. Polski 
Ład – nośne hasło nijak ma 
się do stałych podwyżek. 
Zdrożeje energia i wszystko 
idzie w górę. O Obajtkowym 
paliwie nawet nie wspomi-
nam… coraz bliżej 6 zł. Ale 
wszystko jest cacy, klakierzy 
klaskają, kukiełki się kłaniają. 
Spektakl trwa. 

Tłuste Koty miały być usu-
nięte. Kilku od miski odsu-
nięto. Reszta się tuczy. Rzą-
dzący nawet już wstydu nie 
mają rżnąc nas wszystkich. 
Raport NIK odnośnie Fundu-
szu Sprawiedliwości obnażył 
do cna decyzje finansowe 
Zera i ujawnił coś więcej niż 
zasadę „kolega królika”. Tu 
zadam pytanie retoryczne 
– Jak się czujecie szeregowi 
członkowie PiSu w miastach 
i wsiach? Macie coś z tego? 
Klakierzy na górze zapewne 
mają, Wy jesteście Murzyna-
mi, których niczym aparat-
czyków byłego PZPR będzie 
się opluwać, w myślach, roz-
mowach czy w realu.

Szczepienia przeciw gry-
pie. Pinokio rzekł, że ludzie 
nie chcą się szczepić. Kłam-
stwo na maxa. Szczepionek 
zwyczajnie brakuje. Tworzą 
się samoistnie kolejki zapi-
sujące chętnych. Minister 
od zdrowia wydał decy-
zje zabraniająca sprzedaży 
tych szczepionek więcej niż 
2-3 dla jednej osoby w celu 
przeciwdziałania handlu 
nimi. Czyżby nie wiedział, że 
apteki dostają po kilkadzie-
siąt sztuk i kropka. 

Na koniec o funkcjona-
riuszach Straży Granicznej. 
Wypychając kobiety i dzieci 
za plot graniczny sprzenie-
wierzyli się rocie przysięgi. 
Służą ministrowi po wyroku, 
realizują wytyczne niezgod-
ne z prawem wydane przez 
gościa z wyrokiem niepraw-
nie skasowanym przez Re-
zydenta. Własne sumienie 
zamienili na bezmózgowie. 
Nie dziwota, że są opluwani 
nawet przez miejscowych. 
Kobiety i dzieci za płot. A w 
kościołach są słuszne modły 
za uchodźców i emigrantów. 
Taki to jest nasz katolicki kraj 
rządzony przez gorliwych 
katolików dla poklasku. Nie-
stety….
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PROMOCJA
JESIENNA

„ – Drodzy Jubilaci. Jesteście naszym 
wzorem i autorytetem pod wieloma 
względami. Nie tylko miłości. Jesteście 
Państwo przykładem, że można w zaufa-
niu, wzajemnym szacunku i zrozumie-
niu przeżyć ze sobą całe życie. Młodzi 
ludzie mogą brać od Państwa przykład. 
Życzę Państwu długich i pogodnych lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu i zado-
woleniu, w niegasnącej miłości otocze-
nia i najbliższych”. Tymi słowami zwrócił 
się między innymi burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart do dziesięciu par mał-
żeńskich z Gminy Sulęcin, które przeżyły 
ze sobą pięćdziesiąt i więcej lat.

Z okazji Jubileuszy pięćdziesięciole-
cia par małżeńskich 22 września w sali 
reprezentacyjnej Hotelu Kormoran Re-
sort & SPA burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Anna Wyczachowska, sekre-
tarz Urzędu Miejskiego Iwona Kaszu-
ba, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Habura i zastępca kierownika 
USC Paulina Lewandowska spotkali się 
z mieszkańcami Gminy Sulęcin, którym 
wręczone zostały medale „Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie”.

W gronie Jubilatów burmistrz Sulęci-
na wręczył medale i upominki Państwu:
- Halinie i Zbigniewowi Domagałom z 
Sulęcina za 51 lat pożycia małżeńskiego,
- Genowefie i Jerzemu Kanarkom z Sulę-
cina za 51 lat pożycia małżeńskiego,
- Helenie i Janowi Kmieciom z Sulęcina 
za 51 lat pożycia małżeńskiego,
- Teresie i Marianowi Kuzajewskim z Wę-
drzyna za 52 lata pożycia małżeńskiego,
- Lucjannie i Zdzisławowi Marciniakom z 
Sulęcina za 51 lat pożycia małżeńskiego,
- Sabinie i Franciszkowi Markowskim z 
Trzemeszna Lubuskiego za 52 lata poży-
cia małżeńskiego,
- Helenie i Andrzejowi Musiałom z Sulę-
cina za 51 lat pożycia małżeńskiego,
- Krystynie i Lechowi Siarkom z Sulęcina 
za 51 lat pożycia małżeńskiego,
- Bronisławie i Stanisławowi Sulińskim z 
Sulęcina za 52 lata pożycia małżeńskie-
go,
- Krystynie i Jerzemu Szwajom z Sulęci-
na za 52 lata pożycia małżeńskiego.

Zdjęcia i tekst: Maciek Barden

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
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W Młodzieżowym Ośrodku Socjo-
terapii w Ośnie Lubuskim rok szkolny 
2021/2022 rozpoczął się licznymi suk-
cesami  w ramach działalności Szkol-
nego Koła PCK. 14 września 2021 r. w 
Filharmonii Zielonogórskiej odbyła 
się uroczystość z okazji Dni Honoro-
wych Krwiodawców Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Święto to przypada w 
listopadzie, ale ze względu na wzrost 
zakażeń koronawirusa postanowiono 
zorganizować spotkanie już we wrze-
śniu. Ponad stu honorowych dawców 
krwi, sympatyków i sponsorów zosta-
ło nagrodzonych podczas wojewódz-
kiej uroczystości związanej z Dniami 
Honorowego Krwiodawstwa. Podczas 
uroczystości  w Filharmonii Zielono-
górskiej wręczono odznaczenia, me-
dale i odznaki. Odznaką honorową 
PCK IV stopnia uhonorowano Jolantę 
Kawecką-Smalec  - członka PCK, dy-
rektora MOS za całokształt współpra-
cy z PCK.

19 września 2021 r. w Lubniewicach 
uczniowie z MOS i SOSW w Sulęci-
nie wraz z Moniką Stegeman  wzięli 
aktywny udział w drugim ,,NieTU-
ZINkowym” CROSS-ie Lubniewickim. 
Bieg na dystansie 12 km odbył się w 
Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. 
Dopingowała nas Dagmara Gajda, 
której jesteśmy wdzięczni za wspar-
cie i poświęcony nam czas. Uczniowie 
mogli dodatkowo bezpłatnie sko-
rzystać z parku linowego w ośrodku 
Magic Camping. Mieli oni możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności, ale 
przede wszystkim uczestniczenia w 
integracyjnej imprezie o charakterze 
sportowym. Szkołę naszą reprezen-
towali uczniowie: Julia Jadecka, Zu-
zanna Kossakowska, Martyna Łuka-
siewicz, Oliwia Kuratczyk, Tomasz 
Gajda i Kajetan Kaleta. Na podium 
stanęli uczniowie z SOSW w Sulęci-
nie w osobach: Fabian Guźniczak - I 
miejsce, Jacek Kaczorowski - II miej-

Aktywna jesień w MOS-ie w Ośnie Lubuskim

sce i Dawid Wadas, który zdobył III 
miejsce. Monika Stegeman zdobyła II 
miejsce w swojej kategorii wiekowej.

25 września 2021 r.  aktywnie bra-
liśmy udział w XXVII Międzynarodo-
wym Zjeździe Cyklistów. Szkołę naszą 
reprezentowali uczniowie: Zuzanna 
Kossakowska, Kacper Makaruk, Ka-
jetan Kaleta i Grzegorz Pasik. Bez-
cenna okazała się pomoc Dagmary 
Gajdy.

3 października 2021 r. podczas uro-

czystości ,,Święta latawca” na Stadio-
nie Miejskim im. Stanisława Ożoga w 
Sulęcinie uroczyście podsumowano 
wyścigi w podjeżdżaniu uphil, który 
odbył się w tegorocznej edycji zjaz-
du cyklistów. Mimo niesprzyjającej 
pogody nasi uczniowie podjęli próbę 
walki o zwycięstwo. I miejsce zdo-
był Kajetan Kaleta, II miejsce zdobył 
Grzegorz Pasik,   a za szczególne za-
angażowanie i drużynową walkę MOS 
w Ośnie Lubuskim otrzymał piękny, 

pamiątkowy puchar. 
Serdecznie gratuluję pani dyrektor, 

wszystkim uczniom i ich rodzicom, 
dziękując tym samym za zaangażowa-
nie, pomoc i wsparcie w podejmowa-
niu trudnych i niekonwencjonalnych 
wręcz ekstremalnych działań na rzecz 
naszych uczniów.

Monika Stegeman,
opiekun SK PCK

To, że UM w Sulęcinie wydaje in-
teresujące pozycje jest od dawna 
wiadomo, ale całkowicie zaniedbana 
jest promocja tychże wydawnictw 
poprzez lokalne media. Powód pro-
zaiczny – odpowiedni wydział w ma-
gistracie zapomina o nas. Przypadek 
zadecydował szczęśliwie, że otrzy-
małem wspaniały album „Po górach i 
dolinach Ziemi Sulęcińskiej” Wydany 
w 2017 r. Opatrzony trafnym wstę-
pem przez burmistrza miasta i nieży-
jącą już prezesem zarządu WFOŚiGW. 
Autorem tekstów i zdjęć jest Stefan 

Po górach i dolinach Ziemi Sulęcińskiej
Wiernowolski.

W tematykę zawartą w albumie 
wprowadza Epoka lodowcowa. Ko-
lejnymi rozdziałami są: Uroczysko 
Lubniewsko, Rzeka Postomia, Łagow-
sko-Sulęciński Park Krajobrazowy. Są 
one podzielone na bogato ilustrowa-
ne i doskonale opisane podrozdziały. 
Ciekawostkami są zapewne: Bruk Na-
poleoński, Głazy z Krainy Trolli, Bab-
ski Uskok - Góra Glinik, Wędrzyńskie 
Przełomy Królewski Las, Wołkodaw 
czy Dąb Müllera. Album zwieńcza 
postscriptum autora. Pełne logicz-

nych przemyśleń za-
mkniętych przesłaniem 
skierowanym do odbior-
cy.

Równoległe opisy w 
języku polskim, nie-
mieckim i angielskim 
podnoszą walory użyt-
kowe albumu. Na 120 
stronach jest blisko 200 
kolorowych zdjęć. Oprawa twarda, 
format A4 (poziom).

Pozycja idealnie uzupełnia prezen-
towany na naszych łamach przeze 

mnie jakiś czas temu album „Zabytki 
Gminy Sulęcin”.

L. Malinowski
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JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA SZCZEPIENIE?
Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:
   1) Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
   2) Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.
   Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą Prolu
   Zaufanego (to pełna rejestracja) i bez użycia Prolu Zaufanego (to szybka ścieżka).
   3) Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.
   4) Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

POMYŚL O INNYCH

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych 

elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. 
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem - sięgającym nawet 95% - 

szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Burmistrz Sulęcina
(-) Dariusz Ejchart

·  im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.
·  szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
·  szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
·  szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE, ich dopuszczenie do użytku jest
     zależne  od decyzji Europejskiej Agencji Leków.
·  szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich 
    do normalnego życia.
·  szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. 
    Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Szczegóły na temat rejestracji dostępne na:

Zaszczep się - wspólnie zatrzymamy kolejną falę
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Eko-lekcje w plenerze 

To od naszego myślenia zależy 
stan środowiska, czystość lasów i za-
wartość naszych koszy na odpady. 
Segregacja odpadów to obowiązek, 
ale zmiana przyzwyczajeń kon-
sumpcyjnych, tak aby wytwarzać jak 
najmniej odpadów, wybierać opa-
kowania wielorazowe, minimali-
zować, naprawiać, oddawać, ma 
realny wpływ na środowisko i ilość 
wytwarzanych odpadów. Pamiętać 
też należy, że dzieci są świetnymi 
obserwatorami i najwięcej uczą się od 
dorosłych. Dajmy im dobry przykład. 

Odwiedzając las możemy wziąć udział w akcji 
„Zabierz 5 z lasu” lub „Śmieciobraniu” - zabranie 
kilku odpadów to nie jest wielki wysiłek.  

Wrzesień to miesiąc corocznej akcji Sprzątanie 
świata - Polska. W tym roku przewodnim hasłem 
akcji było „Myślę, więc nie śmiecę”. W naszym 
regionie w myśl tego hasła posprzątano jezioro 
Ciecz w Łagowie. Celowy Związek Gmin CZG-12 
chcąc wyjść z edukacją na temat zasad po-
stępowania z odpadami do najmłodszych 
zaprosił 21 placówek do udziału w plenero
-wych eko-lekcjach. Podczas 3 dni spotkań (21-22-

23.09.2021r.) poruszono szereg tematów zwią-
zanych ze stanem naszego środowiska. Szczególną 
uwagę zwracano na poprawność selektywnej 
zbiórki odpadów i problem niskiej emisji. Omó-
wiono również zagrożenia jakie powodują odpady 
pozostawiane w lasach. Dzieci miały także wy-
jątkową okazję skorzystać z tzw. „zielonego kina”, 
w którym prąd do wyświetlenia lmów związanych 
z niską emisją produkowany był z rowerów.
W zajęciach edukacyjnych wzięło udział ponad 
800 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych
z Kostrzyna nad Odrą, z gminy Sulęcin i gminy 
Międzyrzecz.  CZG-12 dziękuje za wsparcie
w organizacji EKO-LEKCJI W PLENERZE Urzędowi 
Miejskiemu w Kostrzynie nad Odrą, Urzędowi 
Miejskiemu w Sulęcinie, Sulęcińskiemu Ośrodkowi 
Kultury, Urzędowi Miejskiemu w Międzyrzeczu, 
Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury, Nadleśnictwu 
Dębno, Nadleśnictwu Sulęcin oraz Nadleśnictwu 

Międzyrzecz. Stoiska edukacyjne 
zorganizowane zostały przez Fun-
dację Ekologiczna ARKA z Bielsko-
Białej, CZG-12 i Nadleśnictwa.   

Edukacja ekologiczna na terenie Celowego 
Związku Gmin CZG-12 jest prowadzona od niemal 
25 lat, i choć widać znaczny wzrost ilości odpadów 
zbieranych selektywnie to wciąż przybywa 
odpadów w naszym regionie. Kupujemy coraz 
więcej, i też więcej wyrzucamy. Niestety często 
pozbywamy się odpadów w sposób niewłaściwy. 
Odpady w lasach,  jeziorach,  w miejscach 
rekreacyjnych to wciąż powszechny ślad obecności 
człowieka.

CZG-12 zaprasza szkoły, przedszkola i inne 
placówki opiekuńczo-wychowawcze do włączenia 
się w działania na rzecz środowiska i aktywny
 udział w XXV edycji akcji „Zielona Szkoła, 
Zielone Przedszkole”. Szczegółowe informacje: 
www.czg12.pl/edukacja w zakładce: Akcja edu-
kacyjna „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. 
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Święto Plonów w Stokach

Gdy na scenie pojawił się zespół muzyczny, obecni tłumnie ruszyli w tany. 
Aby spokój był zachowany, służbę porządkową na parkingu i we wsi pełnili druhowie 
z OSP płci obojga, dostrzegłem również prezesa OSP z Pszczewa dh. Lecha 
Suszczyńskiego. Czasami przejechał prewencyjnie policyjny radiowóz. 

Równolegle na placu trwała nie tylko biesiada dożynkowa, bowiem wielu 
chętnych odwiedziło stoisko informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego ze Świebodzina biorąc udział w konkursie-ankiecie nt. bhp w pracy 
rolnika. Pracownice Barbara Piskorska i Magdalena Adamkowska promując 
bezpieczna prace w rolnictwie oferowały wiele materiałów informacyjnych, które 
zapewne poszerzyły wiedzę. Główną nagrodę wygrała Agnieszka Molik. Gratulacje!

Lidia Sroka. Starościna dożynek młoda i prężna gospodyni, poza prowadzeniem 
gospodarstwa wraz z mężem znajduje również czas na produkcję pysznych, 
tradycyjnych serów. Dariusz Semkło. Starosta dożynek to hodowca owiec czyli 
kontynuator dawnej tradycji tej wsi. Tutaj niegdyś było znane nawet w Wielko-
polsce Święto Jagnięcia. Interesujące tematy, do których zapewne powrócę 
przy pomocy sympatycznych mieszkańców Stoków. 

Występy rozpoczęli „Obrzanie” ze Skwierzyny (charakterystyczne stroje 
i repertuar dostosowany do okoliczności tworzyły zgrabną całość, słusznie 
nagrodzoną oklaskami. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Obrza-
nie jest Maria Materna. Potem zatańczył reaktywowany zespół „Młodzi 
Pszczewiacy”, który zebrał rzęsiste brawa. Gdy na scenie pojawiły się mło-
dziutkie miejscowe wokalistki - było oczywistym, że podbiją serca. Wiadomo 
swoje dzieci. Ostatnim akordem był debiut Zespołu Śpiewaczego z GOK w Pszcze-
wie w składzie: akompaniator Eustachy Kucharski, vokal: Ewa Walkowska, 
Anna Wiśniewska, Wiesława Melcer, Krystyna Cichocka, Zoa Mrówka. 
Panie wystąpiły w wianeczkach na głowach, a śpiewały rewelacyjnie, to i słusznie 
zbierały oklaski po każdej z piosenek.    

Święto Plonów poprzedzone zostało poświęceniem odrestaurowanej kapliczki
na obrzeżu wschodnim wsi. Dokonał tego, jak również prowadził celebrę do-
żynkowej Mszy św. ks. Piotr Tomaszewski.   

Po nabożeństwie w asyście grającego i śpiewającego zespołu „Obrzanie” 
orszak z wieńcami dożynkowymi sołectw Gminy Pszczew prowadzili na plac obok 
remizy OSP: Lidia Sroka - starościna i Dariusz Semkło starosta. Oboje są od lat 
związani z produkcją rolniczą.                  

Ze sceny wszystkich przywitała serdecznie Ewa Walkowska. Na tle zespołu 
„Obrzanie” na scenie, pojawili się starostowie dożynek oraz władze samo-
rządowe: Józef Piotrowski - wójt gminy, Romuald Tankielun - przewodniczący 
RG i Leon Molik - sołtys wsi Stoki. Były okazjonalne wystąpienia, a następnie 
podzielono chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbóż, który został rozdany 
licznie przybyłym na imprezę. 

Sołtys wsi Leon Molik - Jestem dumny z tego, że mieszkańcy umieli się zgrać 
i wspólnie zrobić Święto Plonów. Mamy bogate tradycje w organizacji imprez 
i wspaniałych mieszkańców. Nasza wieś jest typowo rolniczą o wiekowych tra-
dycjach. To tu niegdyś dominowała hodowla owiec, a dziś jest zaledwie dwóch. 
Biesiady znane były nawet w Wielkopolsce. Nasi mieszkańcy są rolnikami z pokolenia 
na pokolenie co napawa dumą. Rada Sołecka w składzie: Natalia Wiśniewska, 
Marcin Sroka, Andrzej Witkowski, Piotr Hałuszczak, Piotr Rose, Mateusz Molik, 
Mateusz Przybył - jest jednym z larów gospodarności wsi. Kawalkada jeżdżą-
cego sprzętu rolniczego była moim pomysłem, zaakceptowanym poprzez za-
angażowanie właścicieli. Stare maszyny rolnicze prezentowane na naczepie 
w większości były własnością sąsiada, Krzysztofa Molika, który jest pasjonatem 
tych rzeczy. Prężnie działa OPS, której tradycje sięgają przełomu XIX i XX wieku. 
Wieś licząca 52 budynki mieszkalne i ok. 200 mieszkańców godnie się zaprezento-
wała. Jako sołtys taką imprezę współorganizowałem po raz pierwszy. Za wcześniej-
szego sołtysa Tomasza Molika, podczas dożynek otwarto plac przy remizie, ale to 
były też lata bogatej działalności naszego stowarzyszenia.                  

Wieś w Gminie Pszczew ma liczne konotacje historyczne sięgające 15.
stulecia. Niegdyś jako własność biskupstwa poznańskiego wchodziła w skład 
tzw. klucza pszczewskiego. Zniszczona przez potop szwedzki i zarazy odbudowała 
się po czasie. Miała nawet folwark pszczewskiego probostwa o pow. 500 ha 
funkcjonujący do początków ubiegłego stulecia, konkretnie do wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego w 1918 r. Wówczas wieś znalazła się w granicach II RP. 
Kościół paraalny (W 1924 r. wybudowany na bazie przebudowanej owczarni) 
i miejscowa Straż Ogniowa powstała po wielkim pożarze w 1899 r., to dwa naj-
starsze elementy, które przetrwały do dziś. W okresie międzywojennym była 
tutaj placówka Straży Granicznej. Obecnie wieś zamieszkuje ok. 200 osób, którzy 
w zdecydowanej części utrzymują się z rolnictwa.  

W sali wiejskiej panie serwowały dla vipów i występujących smakowite miej-
scowe przysmaki. Widać było znaczne zaangażowanie. We wsi kiedyś mieliśmy 
KGW - mówi Agnieszka Molik. - Obecnie mamy Stowarzyszenie - Stoki Przyjazna 
Wieś. Jest to sprawdzona forma pozyskiwania funduszy, ale przepisy się zmieniają 
i wymogi prowadzenia stowarzyszeń są znacznie utrudnione. Urzędnicy traktują 
nas jak rmę i chyba czas się pożegnać. Dotychczas zrobiliśmy bardzo wiele dla 
naszej wsi: boisko, plac zabaw, wyposażyliśmy świetlicę wiejską w kuchnie i meble, 
posiadamy własne nagłośnienie. Stowarzyszeniu prezesuje Rafał Hałuszczak. 
Jego czarno-białe zdjęcia, dziś już historyczne, zdobiły imprezę dożynkową. Cieszę się, 
że mieszkańcy wspaniale wystroili dożynkowo na zewnątrz swoje gospodarstwa. 
Aby ugościć należycie przybyłych serwowaliśmy nasze miejscowe wyroby, kiełbasy, 
smalczyk obowiązkowo z małosolnymi ogórkami, sery, szynkę i pieczyste oraz 
ciasta. Niejako przy okazji została nieco wcześniej odremontowana kapliczka we wsi 
i przed Mszą Św. Dożynkowa poświęcona.  

Dożynki w Stokach w 1963 roku

Tekst i fot. Lech Malinowski
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RYBY MAJĄ GŁOS

Rok 2021 r.  po ciężkim roku, 
jakim był pandemiczny 2020, 
zapisze się złotymi zgłoskami 
w annałach naszego Koła. W 
dniach 17-18 lipca odbyły się 
Spławikowe Mistrzostwa Pol-
ski w kategoriach U-15 i U-20. 
W obu kategoriach startowali 
nasi modzi zawodnicy: w U-15 
Wojtek Pulka, w U-20 Jakub 
Kartawik. Mistrzostwa odby-
ły się na Łowisku Specjalnym 
Koła PZW Okoń-Wodociągi w 
Częstochowie.

W pierwszym dniu zawo-
dów kapitalny start zano-
towali nasi młodzi koledzy: 
Wojtek Pulka zajął 2 miejsce 
sektorowe (łowił na stanowi-
sku B-15) z wynikiem 3710 g. 
Jeszcze lepiej zaprezentował 
się Jakub Kartawik, zajmując 
1 miejsce sektorowe (stano-
wisko D-11) z wynikiem 5405 
g.

Pierwszy dzień zawodów 
i wyniki naszych wędkarzy 
wskazały na doskonałe przy-
gotowanie do zmagań mi-
strzowskich. Z nadzieją nale-
żało oczekiwać drugiego dnia 
mistrzostw.

Drugi dzień przyniósł jesz-
cze większe emocje. Jakub 
Kartawik wylosował stanowi-
sko C-3, na którym osiągnął 
2 miejsce sektorowe z wy-

Mamy to!
Ogromny sukces młodych wędkarzy z Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie na Spławikowych Mistrzostwach Polski w 
kategoriach U-15 i U-20 

nikiem 3920 g. Niestety, po 
podliczeniu pozostałych wy-
ników okazał się, że pomimo 
doskonałych dwóch tur Kuba 
zajmie 4 miejsce , przegrywa-
jąc miejsce na podium o zale-
dwie 275 g.

Równolegle Wojtek Pulka 
walczył o zajęcie jak najlep-
szego miejsca w drugim dniu 
na stanowisku nr A-1. Po zwa-
żeniu ryb okazało się, że jego 
wynik - 6345 g był najlepszym, 
dał mu 1 miejsce w sektorze. 
Po podliczeniu wyników z 
obu dni okazuje się, że Wojtek 
zdobył 3 punkty sektorowe, 
przy wadze 10055 g, co dało 
mu TUTUŁ MISTRZA POLSKI 
W KATEGORII U-15 !!!!!!! 

Drugiego zawodnika wy-
przedził o ponad 2 kg złowio-
nych ryb, co daje obraz jakimi 
umiejętnościami dysponuje 
nasz Mistrz i jaką prezentował 
formę.

Gratulujemy naszemu Mi-
strzowi no i oczywiście Kubie, 
któremu zabrakło przysłowio-
wy łut szczęścia do miejsca na 
podium. Oczywiście również 
składamy podziękowania dla 
wszystkich, których praca i 
zaangażowanie złożyły się na 
sukces naszych zawodników, 
mając szczególnie na uwadze rodziców oraz trenerów. Ży-

czymy dalszych sukcesów i... 
połamania kija.

Wędkarze z Koła oraz Za-
rząd Koła PZW Nr 1 w Sulęci-
nie

Art. Sebastian Petlik
Zdj. W.Pulka, J.Kartawik
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Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W sali narad Urzędu Miej-
skiego w Sulęcinie 10 września 
w obecności zastępcy burmi-
strza Sulęcina Iwony Walczak, 
naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego 
Ryszarda Nowickiego, dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Strażaków z Trzemeszna 
Lubuskiego Teresy Mazur, dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Jana Pawła II z Sulęcina 
Izabeli Hutyry, dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Polskiego 
Żołnierza z Wędrzyna Rafała 
Muellera i dyrektora Szkoły 

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opie-
kuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształ-
tować i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tra-
dycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków z Sulęcina Sła-
womira Słonika, mianowani 
pedagodzy złożyli ślubowanie 
i o trzymali akty nadania stop-
nia awansu zawodowego na-
uczyciela i stopień nauczyciela 
mianowanego.

Akty awansu zawodowego 
i stopień nauczyciela miano-
wanego otrzymały: Emilia 
Dziedzic nauczycielka eduka-
cji wczesnoszkolnej ze Szkoły 
Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego z Wędrzyna, Moni-
ka Wierzowiecka nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Strażaków z Trze-
meszna Lubuskiego, Patry-
cja Wawryszuk nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków z Su-
lęcina, Iga Kozłowska nauczy-
cielka języka angielskiego ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II z Sulęcina i Anna 
Gardziejewska nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II z Sulęcina.

Zdjęcia i tekst Maciek Barden
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Tegoroczny turniej odbył się w sobotę 2 
października 2021 roku. Sulęcińskie Sto-
warzyszenie Badmintona postanowiło 
rozegrać go z dwóch powodów. Pierwszy 
– 777 Rocznica Nadania Praw Miejskich 
naszemu miastu, a drugi równie ważny to 
„Benefis Jeremiego Borowca” - trenera II 
klasy badmintona, który od wielu lat pro-
wadzi zajęcia i przygotowuje dzieci oraz 
młodzież do udziału w badmintonowych 
zawodach.

- 777 Rocznica Nadania Praw Miej-
skich Miastu Sulęcin to idealna okazja 
by uczcić również pracę trenerską Jere-
miego Borowca, człowieka o wielkim ser-
cu, który zasługuje na słowa uznania za 
swoją działalność na rzecz społeczności 
lokalnej, a w szczególności dzieci i mło-
dzieży - podkreśla prezes Sulęcińskie-
go Stowarzyszenie Badmintona Jacek 
Ćwiertnia. Spod ręki trenera wyszło wielu 
zawodników, którzy grali w reprezenta-
cjach na różnych szczeblach zawodów, 
a także tacy którzy aktualnie są trenera-
mi w różnych klubach i to nie tylko na 
terenie Gminy Sulęcin. Wiele lat pracy 
trenerskiej to piękna rocznica by uczcić 
zasługi człowieka, który tak wile dobre-
go uczynił na rzecz rozwoju badmintona 
w Gminie Sulęcin. W tym szczególnym 
dniu słowa uznania i gratulacje trene-
rowi złożyli burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart oraz zastępca burmistrza Iwona 
Walczak. W dowód wdzięczności z ich 
rąk nasz jubilat otrzymał pamiątkowy 
ryngraf. Do życzeń i słów uznania dołą-
czył się również przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Szczepański, a także 
nasz gość specjalny – dwukrotny mistrz 
olimpijski w wioślarstwie Tomasz Kuchar-
ski, który jako doświadczony sportowiec 
podkreślił, jak ważna jest rola trenera w 
prowadzeniu zawodników. Nie zabrakło 
słów uznania od obecnych na turnieju 
przedstawicieli Uczniowskich Klubów 
Sportowych – Zygmunt Wołek reprezen-
tujący UKS „Iskra” Babimost oraz Marzena 
Tomaszewska reprezentująca UKS „Sió-
demka” Świebodzin również przekazali 
na ręce trenera serdeczne gratulacje i sło-
wa uznania. W tak podniosłej chwili nie 
mogło się obyć bez chwili wzruszenia. 
Moment gdy przyszło wysłuchać tego co 
mają do powiedzenia wychowankowie 
trenera, których część przybyła specjal-
nie na turniejowe spotkanie był dla niego 
wielkim zaskoczeniem. Wychowankowie 
przygotowali się również na tę okolicz-

Turniej badmintona o Puchar Burmistrza Sulęcina
POD PATRONATEM PRZEKROJU

ność. Trener Borowiec usłyszał od swoich 
uczniów podziękowania za pracę trener-
ską - otrzymał okolicznościowy grawer z 
podziękowaniami, a także klubową - tre-
nerską koszulkę oraz słodki tort.  Wspo-
mnienia, rozmowy i miły, serdeczny „kli-
mat” udzielił się wszystkim.

Po oficjalnych przemówieniach przy-
szedł czas na otwarcie turnieju, a chwilę 
po nim na „mecz rozpoczęcia” zawodów, 
do którego zaprosiliśmy Burmistrza Sulę-
cina Dariusza Ejcharta oraz naszego go-
ścia – lubuskiego olimpijczyka Tomasza 
Kucharskiego. Panowie chętnie podjęli 
wyzwanie i w grze mieszanej z naszymi 
zawodniczkami Magdaleną Piechowiak 
oraz Dominiką Koryluk prowadzili ku 
zaskoczeniu bardzo ciekawą „wymianę 
lotki”.

Badmintonowe zmagania na sześciu 
kortach trwały do późnego popołudnia. 
W grach o „Puchar Burmistrza Sulęcina” 
rywalizowały zarówno dzieci jak i dorośli. 
Wyniki przedstawiają się następująco:

Gra pojedyncza kobiet – SINGIEL OPEN:
1 miejsce: Aleksandra CIEPLAK
2 miejsce: Katarzyna PATALAS
3 miejsce: Dominika KORYLUK
Gra pojedyncza mężczyzn – SINGIEL 
OPEN:
1 miejsce: Zbigniew ZIMNY
2 miejsce: Jakub GÓRSKI
3 miejsce: Karol CHOJNACKI
Gra podwójna kobiet – DEBEL OPEN:
1 miejsce: Magdalena PIECHOWIAK / Ka-
tarzyna PATALAS
2 miejsce: Joanna RUMIŃSKA / Dominika 

DAUKSZA
3 miejsce: Milena GIEROŃSKA / Aleksan-
dra CIEPLAK
Gra podwójna mężczyzn – DEBEL OPEN:
1 miejsce: Jakub GÓRSKI / Michał MATE-
RA
2 miejsce: Adam GRZESIAK / Zbigniew 
ZIMNY
3 miejsce: Rafał MAZUR / Gustaw DUDKA
Gra mieszana MIXT OPEN:
1 miejsce: Magdalena PIECHOWIAK / 
Adam GRZESIAK

2 miejsce: Dominika KORYLUK / Gustaw 
DUDKA
3 miejsce: Aleksandra KOPEĆ / Tomasz 
POLONIS
Gra pojedyncza kobiet – KAT. A:
1 miejsce: Elżbieta MAKULUS
2 miejsce: Iwona KOSZELA
3 miejsce: Aleksandra STASIŁOWICZ
Gra pojedyncza mężczyzn – KAT. A:
1 miejsce: Sebastian SZYMAŃSKI
2 miejsce: Krzysztof NOWAK
3 miejsce: Marcin BIBIK
Gra pojedyncza mężczyzn – KAT. 45+
1 miejsce: Andrzej MAKULUS
2 miejsce: Edward ZABORSKI
Gra pojedyncza dziewcząt – U11:
1 miejsce: Małgorzata KACZKOWSKA
2 miejsce: Julia SIKORSKA
Gra pojedyncza chłopców – U11:
1 miejsce: Borys KOWALCZYK
2 miejsce: Szymon KIEŁBASA
3 miejsce: Filip OSACZUK
Gra pojedyncza dziewcząt – U13:
1 miejsce: Karolina ĆWIERTNIA
2 miejsce: Milena SROKA
3 miejsce: Urszula SKARBEK
Gra pojedyncza chłopców – U13:
1 miejsce: Marcel MAKULUS
2 miejsce: Miłosz KOMOROWSKI
3 miejsce: Fabian KUPISZ / Konrad NO-

cd. na str.  14
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WACZYK
Gra pojedyncza dziewcząt – U15:
1 miejsce: Weronika GULAK
2 miejsce: Iga PACHAŁA
3 miejsce: Hanna SOT
Gra pojedyncza chłopców – U15:
1 miejsce: Kacper ZDZYNIECKI
2 miejsce: Kacper GANCZAR
3 miejsce: Dawid KACZKOWSKI
Gra pojedyncza dziewcząt – U19:
1 miejsce: Aleksandra CIEPLAK
2 miejsce: Milena GIEROŃSKA
Gra pojedyncza chłopców – U19:
1 miejsce: Mieszko SZYMAŃSKI
2 miejsce: Kacper MAKULUS
3 miejsce: Marcin MARKOWSKI
Kategoria TEAM JEREMIEGO i RADOSNY 
AMATOR:
- gra pojedyncza
1 miejsce: Joanna RUMIŃSKA
2 miejsce: Dominika DAUKSZA
3 miejsce: Marek DĘBOWSKI
- gra mieszana (rodzic+dziecko):
1 miejsce: Elżbieta MAKULUS / Kacper 
MAKULUS
2 miejsce: Sebastian SZYMAŃSKI / Miesz-
ko SZYMAŃSKI
3 miejsce: Hubert GIEROŃSKI / Milena 
GIEROŃSKA
- gra mieszana:
1 miejsce: Iwona WALCZAK / Jacek 
ĆWIERTNIA
2 miejsce: Wioletta MARKOWSKA / To-
masz PROZOROWICZ
3 miejsce: Iwona KOSZELA / Dariusz EJ-
CHART

Podsumowując - zawodnicy Sulęciń-
skiego Stowarzyszenia Badmintona w 
trakcie rozgrywek zdobyli 11 pucharów, 
a także 11złotych, 14 srebrnych i 14 brą-
zowych medali. Gratulacje dla wszystkich 
zawodników oraz trenerów za wspaniałe 
przygotowanie swoich podopiecznych.

W trakcie turnieju zorganizowana zo-

cd. ze str.  13

Turniej badmintona o Puchar Burmistrza Sulęcina
stała zbiórka charytatywna pod hasłem 
„Pomóż Józefince Usłyszeć Świat” - wyni-
ki zbiórki zaprezentujemy tak szybko, jak 
tylko komitet społeczny przekaże nam 
informację o zebranej kwocie. Już teraz 
dziękujemy, że tak liczne grono badmin-
tonistów  zdecydowało się wesprzeć ini-
cjatywę.

Organizacja turnieju nie mogłaby się 
odbyć bez pomocy innych instytucji oraz 
ich przedstawicieli. Dziękujemy bardzo 
za pomoc naszym współorganizatorom:

1/ Urząd Miejski w Sulęcinie,
2/ I Liceum Ogólnokształcące im. Ada-

ma Mickiewicza w Sulęcinie,
3/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich 

Olimpijczyków w Sulęcinie.
Skoro mowa o podziękowaniach to w 

tym miejscu dziękujemy również za po-
moc w organizacji wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do przygotowania 
i realizacji turnieju, a także tym, którzy 
zadbali o to byśmy nie byli głodni. Dro-
dzy rodzice jesteście naprawdę „WIELCY”, 
to między innymi dzięki Wam ten turniej 
mógł się odbyć. Dziękujemy. Słowa uzna-
nia kierujemy również pod adresem na-
szych sponsorów, tj.: MASZOŃSKI LOGI-
STIC – Sulęcin, ILTRANS – Ośno Lubuskie,  
BITUMEN.de – Międzyrzecz, BOSCH DIE-
SEL SERVICE ĆWIERTNIA – Międzyrzecz, 
LEKS – Sulęcin, a także DUET Sklep Spor-
towo Odzieżowy w  Sulęcinie. Naszym 
lokalnym wydawcom - Przekrój Lokalny 
oraz Sulęcin24.pl dziękujemy  serdecznie 
za Patronat Medialny.

W tym miejscu jeszcze raz składamy 
Naszemu trenerowi serdeczne gratulacje, 
wytrwałości i zdrowia, a także dalszych 
sukcesów trenerskich  „na korcie” i w ży-
ciu osobistym. Dziękujemy.

SULĘCIŃSKIE STOWARZYSZENIE 
BADMINTONA

Robert Paluch nowym 
prezesem Olimpii Sulęcin

Ważne zmiany w Olimpii Sulęcin! W 
sobotę, 25 września, przed meczem 2. 
kolejki TAURON1.Ligi, zarząd pierw-
szoligowego klubu siatkarskiego 
Olimpia Sulęcin, wybrał nowego pre-
zesa. W trwającym sezonie 2021/2022, 
rolę tę na kolejne dwa lata obejmie 
pan Robert Paluch.

Pan Robert Paluch to przedsiębior-
ca, rolnik i samorządowiec, z wykształ-
cenia politolog, w latach 2014–2015 
wicestarosta nowosolski, w latach 
2016–2018 wicewojewoda lubu-
ski. Ma duże doświadczenie w pracy 
w organizacjach sportowych – jest 
prezesem Lubuskiego Okręgowego 
Związku Lekkiej Atletyki, a w 2016 
roku wybrano go do krajowych władz 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Dotychczasowy prezes oraz trener, 
Łukasz Chajec, skupi się w pełni na 
roli trenera. Doświadczenie i wiedza 

nowego prezesa pozwolą Olimpii roz-
winąć skrzydła, a także zapewnić sta-
bilność i bezpieczeństwo w lidze. 

Tekst: KN
fot. Artur Pawlik
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

·podstawowa wiedza z zakresu elektryki, elektromechaniki, 
   mechaniki
·samodzielność, sumienność i punktualność.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:

·atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do posiadanych 
umiejętności i doświadczenia
·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku
·szkolenia i kursy 
·pracę w doświadczonym zespole specjalistów

Opis stanowiska:

Wymagania:

Dzień Sybiraka 
- 17 września jest symboliczną datą, 

którą w 2013 roku Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej ustalił, jako dzień ob-
chodów Dnia Sybiraka. To szczególna 
data, która z jednej strony przypomi-
na zdradziecki atak Związku Sowiec-
kiego na Polskę w 1939 r., z drugiej 
zaś jest symbolem naznaczenia życia 
Sybiraków i ich rodzin… Od tych tra-
gicznych wydarzeń minęło ponad 
osiemdziesiąt lat. Większość z żyją-
cych obecnie Sybiraków to „dzieci Sy-
biru”. Niewinne, nieświadome dzieci, 
które z niewiadomych przyczyn wy-
rwano nocą z ciepłych łóżek. Wyrzu-
cono z bezpiecznego domu przelęk-
nione, niepewne swojej przyszłości i 
wywiezione w nieznanym kierunku na 

Syberię… -  powiedział między innymi 
w swoim apelu podczas uroczystości 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Z okazji Dnia Sybiraka 17 września 
przy obelisku ofiar Sybiru znajdują-
cym się na Cmentarzu Komunalnym 
w Sulęcinie, odbyła się uroczystość, 
w której wzięły udział poczty sztan-
darowe Związku Sybiraków, Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Trzebowa, I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Ada-
ma Mickiewicza z Sulęcina, przedsta-
wiciele służb mundurowych, kościoła, 
delegacje związków, stowarzyszeń, 
przedszkoli, uczniowie i nauczyciele 
szkół, starostwa powiatowego oraz 
jednostek administracyjnych urzędu 
miejskiego. Wiązanki kwiatów, które 

złożono przy 
pomniku, sta-
nowią hołd ty-
siącom ofiar 
rodaków, którzy 
przeszli przez 
piekło sowiec-
kiego Sybiru.

Zdjęcia i tekst: 
Maciek Barden     
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11.10-17.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
18.10-24.10-Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
25.10-31.10 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
01.11-07.11 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
08.11-14.11 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
15.11-21.11 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

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

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
kawalerka Torzym
działka Czaplin gm. Słońsk
pole 4,5 ha Mierczany
mieszkanie ul. Żeromskiego
b.piekarnia Ośno L.
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
6 działek Bielice
działka Lubów
dom Muszkowo

domek nad jeziorem Torzym
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
dom w Sokolej Dąbrowie
3 domy Torzym
działka Miechów
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pok. Os. Żubrów

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

KUPIĘ ciągnik URSUS ZETOR 
MTZ lub inne, może być do 
remontu. Tel 782655123/ 

669653515

KUPIĘ przyczepę leśną samo-
załadowczą (Palms farma lub 

inne), ładowarkę teleskopową 
oraz rozsiewacz wapna RCW. 

Może być do remontu. Tel 
782655123/ 669 653515 

Jeśli kochasz siatkówkę i kibicujesz Żółto-Niebieskim, a 
przy okazji interesuje Cię jak wygląda organizacja wydarzeń 
sportowych na pierwszoligowym poziomie rozgrywek… 
zostań wolontariuszem Olimpii Sulęcin. Poszukujemy po-
zytywnych, zaangażowanych, energicznych osób, które ce-
chuje wysoka kultura osobista. Jeśli masz ukończone 16 lat i 
jesteś dyspozycyjny, odezwij się. 

Kontakt przez profil Facebook klubu. Zapraszamy! 

STS Olimpia Sulęcin poszukuje 
wolontariuszy

O gruntownej moderniza-
cji obiektów na Winnej Górze 
w Sulęcinie pisaliśmy w po-
przednim numerze Przekroju 
Lokalnego. Cały kompleks 
razem ze zmodernizowanym 
w 2015 roku Stadionem Miej-
skim im. Stanisława Ożoga 
stanowi obiekt sportowo-re-
kreacyjny, w którym zlokali-
zowany został również punkt 
informacji turystycznej.

Ośrodkiem, który z dniem 1 
września 2021 r. został powo-
łany uchwałą Rady Miejskiej 
w Sulęcinie kieruje dyrektor 
Paweł Krzyżaniak. 18 września 
nastąpiło oficjalne otwarcie 
obiektów SOSIR. W uroczy-
stości uczestniczyli mieszkań-
cy miasta i gminy, Krystyna 
Ożóg żona patrona stadionu 
miejskiego Stanisława Ożoga, 
parlamentarzyści, przedsta-
wiciele parlamentarzystów 
europejskich, wykonawcy in-
westycji, członkowie Zarządu 
Województwa Lubuskiego, 

Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oficjalnie otwarty

nowy burmistrz partnerskie-
go miasta Friedland i były 
burmistrz Friedland Thomas 
Häle, radni miejscy, przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
starostwa powiatowego, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Szczepański, 
burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, zastępca burmistrza 
Iwona Walczak, pracownicy 
urzędu miejskiego, ucznio-
wie, nauczyciele, dyrektorzy 

szkół podstawowych i przed-
stawiciele jednostek admini-
stracyjnych Gminy Sulęcin.

Zdjęcia i tekst: Maciek Barden


