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Po tym jak na miejscowość 
Przewodów w woj. Lubelskim 
spadły 2 zabłąkane rakiety (do 
dziś nie wiadomo czy rosyj-
skie, czy ukraińskie), w wyniku 
czego zginęły 2 osoby, Niemcy 
postanowiły przekazać Polsce 
baterię rakiet Patriot (8 wy-
rzutni). Polska ma zamówione 
w USA 2 baterie, co będzie nas 
kosztowało 4,75 mld dolarów. 
Początkowo po propozycji Nie-
miec minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak z ochotą 
wyraził aprobatę. Już na drugi 
dzień jednak naprostował go 
szef wszystkich szefów Jaro-
sław Kaczyński stwierdzając, że 
bez sensu, żeby Patrioty stały 
w Polsce tylko dla „ozdoby”, i 
że tak naprawdę nie wiadomo 
do kogo by Niemcy chcieli z 

nich strzelać(!). Powodowany 
osobistą antypatią do naszych 
zachodnich sąsiadów, prezes 
stwierdził również, że lepiej 
baterię przekazać Ukrainie. 
Niemcy jednak uwzięli się, by 
ich Patrioty broniły koniecznie 
polskich terenów (wewnątrz 
NATO), a nie ukraińskich. Tak, 
to nie jest pisarska pomyłka. 
Niemcom, a nie polskiemu rzą-
dowi bardziej zależało na tym, 
by jedne z najnowocześniej-
szych i najskuteczniejszych na 
świecie systemów do obrony 
przeciwpowietrznej stacjono-
wały w Polsce(!). Ostatecznie po 
zdecydowanej odmowie Nie-
miec na dostarczenie Patriotów 
na Ukrainę, minister Błaszczak 
łaskawie stwierdził, że mogą 
one stacjonować w Polsce. 

6 grudnia prezydent Duda i 
minister Błaszczak przywitali 
pierwszą dostawę zamówione-
go w Korei Południowej sprzętu 
wojskowego: czołgi K2 i arma-
tohaubice K9. Docelowo ma 
nas chronić 1000 takich czoł-
gów oraz ponad 650 armato-
haubic. Najwyraźniej te sprzęty 
nie mają służyć tylko „ozdobie” 
i nie są kupione dla „walorów 
estetycznych”, bo prezes tym ra-

zem, przynajmniej na razie, nic 
nie mówił o przekazaniu broni 
Ukrainie… Będąc w temacie ar-
matohaubic zastanowiła mnie 
jedna rzecz. Huta Stalowa Wola 
wchodząca w skład Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej już kilka 
lat temu rozpoczęła produkcję 
samobieżnej armatohaubicy 
kal. 155 mm K9A1 Krab. Sprzęt 
zbierał świetne opinie w bran-
ży. Co więcej, 18 sztuk nasze 
wojsko przekazało Ukrainie do 
walki z Rosją i żołnierze Ukra-
ińscy nie mogli się nachwalić. 
Fakt, że podwozia do naszych 
Krabów robili Koreańczycy, ale 
w takim razie można było za-
mówić u nich same podwozia, a 
resztę wyprodukować w Polsce. 
Byłoby to z ogromną korzyścią 
dla naszego przemysłu zbroje-
niowego i ogólnie całej gospo-
darki. Zdziwienie decyzją MON, 
która w sierpniu ogłosiła zakup 
650 koreańskich armatohaubic 
wyraził prezes Huty Stalowa 
Wola. Bartłomiej Zając miał się 
dowiedzieć o zakupie z… Twit-
tera. Ostatecznie 5 sierpnia Za-
jąc podał się do dymisji. 

Od 3 listopada 2021 r. stracili-
śmy (my, obywatele) 1,4 mld zł 
potrącone z funduszy unijnych 

minął miesiąc

Patrioty dla idioty
w związku z tym, że nasz kraj 
nie wykonał wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w sprawie likwidacji Izby 
Dyscyplinarnej. Kwota i lekce-
ważenie ze strony ekipy Mo-
rawieckiego to jakiś kosmos 
(mają to widocznie w dupie, 
bo to nie ich pieniądze, tylko 
nasze – obywateli) chociaż 
przyznam, że szkoda mi trochę 
nowego ministra ds. europej-
skich Szymona Szynkowskiego 
vel Sęk. Ten zapowiadający się 
dobrze dyplomata rzucił się na 
straconą pozycję. Misja rozwią-
zania konfliktu z Unią, gdzie z 
jednej strony mamy anty unij-
nego Ziobrę, z drugiej chcące-
go za wszelką cenę utrzymać 
koalicję Zjednoczonej Prawicy 
Kaczyńskiego była skazana 
od początku na porażkę. Kary 
będą nadal naliczane a kasę z 
KPO zobaczymy jak świnia nie-
bo.

Sejm postanowił przekazać 
w przyszłym roku 2,6 mld zł na 
dotację na PiSowizję oficjalnie 

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

nazywaną Telewizją Publiczną. 
Jak łatwo wyliczono, to 25 razy 
więcej niż roczne wydatki na 
Polską Akademię Nauk. To już 
wiadomo, dlaczego nie mamy 
jeszcze miliona aut elektrycz-
nych, a nasz pomysł z grafe-
nem umarł śmiercią natural-
ną. Za to były spin doktor PIS 
i były prezes TVP, Jacek Kurski 
za rozbujanie propagandy w 
PiSowizji na skalę, której nawet 
Gebelsowi się nie śniło, dostał 
ciepłą posadkę w Banku Świa-
towym. Że nie ma kwalifikacji? 
W PiS nikt ich nie potrzebuje. 
Tam wystarczy być wiernym. 
Na nowym stanowisku Kurski 
zarobi ponad milion zł rocznie. 
To więcej niż w TVP.

Na zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia, życzę 
wszystkim naszym czytelni-
kom niskich cen przedświą-
tecznych (zwłaszcza na kar-
pia), wytchnienia, rodzinnego 
ciepła i radości. Oby nikt na 
Wiejskiej nam tych świąt nie 
zepsół…
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Medjugorie 
oczyma 
pielgrzyma (2) 

Pogodnych Świąt 

Bożego Narodzenia 

oraz 

pomyślności i zdrowia 

w Nowym 2023 Roku 

życzy Zespół 

Redakcyjny

Święta Niepodległości w Międzyrzeczu

Kwiaty przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego złożyli m.in. burmistrz 
Remigiusz Lorenz wraz z zastępcami Agnieszka Śnieg i Tomaszem Markiewiczem. 

D.B., fot. Dominik Peszko

Tadeusz i jego pasja

Międzyrzecki Bieg 
Niepodległości

Amazonka z Pszczewa
str. 6

str. 4
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Decyzja Komisji Europejskiej 
o przyjęciu programu otwie-
ra już bezpośrednio drogę do 
prac nad jego uszczegółowie-
niem oraz ogłoszeniem pierw-
szych konkursów. Przyjęty 
program to wynik kilkumie-
sięcznych negocjacji samorzą-
du województwa z Komisją Eu-
ropejską oraz stroną rządową. 
Dzięki staraniom Zarządu Wo-
jewództwa Lubuskiego kwota 
programu została zwiększona i 
ostatecznie wynosi niemal 915 
mln euro (pierwotnie kwota 
wynosiła 735 mln euro). 
- Przed nami dobra perspekty-
wa, ponieważ będziemy mogli 
wspierać inteligentny rozwój 
regionu poprzez finansowa-
nie projektów innowacyjnych 
oraz zieloną gospodarkę. 
Termo modernizacja, alterna-
tywne źródła energii, wymiana 
kopciuchów, ale również cy-
fryzacja i projekty w zakresie 
wykorzystania inteligentnego 
wsparcia narzędziami informa-
tycznymi. Gwarantujemy roz-
wój parków naukowo-techno-
logicznych, budowę Lubuskiej 
Sieci Innowacyjnych Startu-
pów, Inkubatora dla młodych, 
Lubuskiego Centrum Edukacji 
Ekologicz nej oraz Centrum 
Wolontariatu. Program jest 
dla przedsiębiorców, samorzą-
dów, organizacji pozarządo-
wych, szpitali i szkół, domów 

Miliony euro popłyną 
do Województwa 
Lubuskiego!
W środę, 7 grudnia 2022 r., Komisja Europejska za-
twierdziła program Fundusze Europejskie dla Lu-
buskiego 2021-2027. - To wielki dzień dla regionu 
lubuskiego - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

opieki społecznej… - wylicza 
E. Polak. - Lista beneficjentów 
jest długa, powstaną nowe 
drogi i obwodnice, poprawimy 
dostępność do wczesnej dia-
gnostyki i będziemy finanso-
wać promocję zdrowego sty-
lu życia. Wybraliśmy przecież 
wspólnie nasze inteligentne 
specjalizacje. To zdrowie i ja-
kość życia, zielona gospodarka 
oraz innowacyjny przemysł!
- Przyjęcie programu na lata 
2021-2027 jest z pewnością 
powodem do radości, stanowi 
ono podsumowanie długiej 
i ciężkiej pracy, którą wyko-
nywał duży zespół pracowni-
ków. Składa się na nią szereg 
spotkań, analiz dokumentów 
i różnego rodzaju wyliczeń – 
tłumaczy Marcin Jabłoński, 
członek zarządu województwa 
odpowiedzialny za wdrażanie 
unijnych środków w regionie. - 
O pełnej satysfakcji będę mógł 
jednak powiedzieć dopiero 
w momencie, kiedy pierwsze 
unijne euro trafią do samo-
rządów czy przedsiębiorców. 
Wiem doskonale, że benefi-
cjenci bardzo tego oczekują. 
Te pieniądze są im i gospodar-
ce dzisiaj bardzo potrzebne. 
Przyznane fundusze europej-
skie zostaną zainwestowane 
we wzrost społeczny i gospo-
darczy.

Źródło: lubuskie.pl
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W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

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

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!

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

11 listopada – święto niepodległości
W kościele parafialnym św. Mikołaja w Sulęcinie 11 

listopada odbyła się msza w intencji Ojczyzny, w której 
uczestniczyli mieszkańcy miasta, poczty sztandarowe, 
kombatanci, Kresowiacy, młodzież szkolna, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan Szymczyszyn, bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza 
Iwona Walczak, ksiądz proboszcz parafii Sulęcin Sławo-
mir Przychodny, przedstawiciele służ mundurowych 
straży pożarnych, policji, wojska polskiego, jednostek 
administracyjnych gminy i przedstawiciele starostwa 
powiatowego.

W swoim wystąpieniu do mieszkańców miasta bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart zaznaczył między in-

nymi: „Tegoroczne uroczystości Dnia Niepodległości 
wyjątkowo obchodzimy w całości w kościele pw. Świę-
tego Mikołaja. Tradycyjnie rozpoczynaliśmy je od mszy 
świętej w intencji ojczyzny. Dziękuję bardzo księdzu 
dziekanowi Sławomirowi Przychodnemu za współpra-
cę tegorocznych uroczystości, a księdzu Henrykowi za 
kazanie i przedstawienie rysu historycznego naszej 
drogi do wolności… Dzień 11 listopada 1918 roku jest 
jedną z najważniejszych dat w naszej historii, ponie-
waż wiąże się z wyzwoleniem po 123 latach długich lat 
niewoli w trakcie, których naród polski poddawany był 
licznym cierpieniom i dążono, aby na zawsze zniknął z 
mapy świata… Dzisiaj patriotyzm nie wymaga od nas 

ofiary życia, a wyraz Ojczyzna nie powinien pozostać 
pustym słowem, chociaż pięknie brzmiącym… Czując 
się współodpowiedzialny za przyszłe pokolenia, będę 
podejmował wszelkie starania, aby pamięć i wdzięcz-
ność za krew przelaną za to, abyśmy w dzisiejszych 
czasach mogli mieszkać w wolnej i niepodległej Pol-
sce, nigdy się nie zatarła”.

W części artystycznej, w spektaklu słowno muzycz-
nym poświęconym 104 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, wystąpiły uczennice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina. 

Tekst i zdjęcia: Maciek Barden

Historia mikołajek sięga IX wieku naszej ery i obcho-
dzona jest 6 grudnia. W tym dniu Święty Mikołaj przy-
nosił dzieciom prezenty, dlatego ten dzień najbardziej 
lubią. Współcześnie w Polsce najczęściej nocą rodzice 
podkładają swoim dzieciom zabawki, drobne upominki 
i słodycze.

Od wielu lat w Sulęcinie mikołajki odbywają się w ryn-

Mikołajki w rynku ku przy fontannie. Miłym akcentem tego wieczoru 
jest rozświetlenie choinki i kolorowych dekoracji, 
które do stycznia następnego roku będą stanowi-
ły bożonarodzeniowy i noworoczny akcent.

W tym roku 6 grudnia burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart, zastępca burmistrza Iwona Walczak i dyrektor Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury Jacek Filipek razem z dziećmi, 
które odwiedziły z rodzicami sulęciński rynek, ożywili sie-

demnastometrową choinkę i przyległe do niej elementy 
ozdobne nawiązujące do świąt. W tym ważnym wydarze-
niu razem z Elfem uczestniczył również Święty Mikołaj, 
który na saniach częstował dzieci słodyczami i łakociami.

Tekst i zdjęcia: Maciek Barden      
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

Przemyślenia Incela i nie tylko
Koniec roku. Podsumowa-

nia. Dla pamięci i refleksji. W 
Święto Niepodległości nie 
słyszałem łopotu flag pań-
stwowych na budynku jed-
nego urzędu gminnego w 
naszym powiecie. Nie słysza-
łem bo i wiatru nie było. Flag 
zresztą też nie było w uchwy-
tach zamocowanych na ścia-
nie... 

Szczyt chamstwa i góral-
skiej muzyki podczas otwar-
cia tunelu, gdzie przedsta-
wiciela UE nie dopuszczono 
do głosu. Jednak głośno 
mówiono ile to rząd dał na 
budowę. Tunel dofinansowa-
ła UE kwotą blisko 303,6 mln 
€, co było ponad połową ca-
łości. Chamstwo i kropka w 
wykonaniu Najważniejszych 
w kraju oglądanych podczas 
transmisji uroczystości.

Polska europosłanka od “Zie-
lonych” chce likwidacji barów 
mlecznych jak i darmowego 
mleka dla uczniów. Z barów 
korzysta wielu, których na re-
stauracje nie stać, a program 
“Szklanka Mleka” zastąpiono w 
2009 r. programem zachęcają-
cym do jedzenia owoców i wa-
rzyw. Zatem jej wiedzę można 
określić z francuska – Żenuła. 
Ta sama osoba rok temu chcia-
ła wprowadzić delegalizację 
m.in. jeździectwa, bowiem ten 
sport wg niej jest eksploatacją 
zwierzęcia. Czekam kiedy za-
żąda zakazu jedzenia roślin bo 
one czują i cierpią. 

Znany prezes wielbiony 
przez tłumy pislicji i wożą-
cy własny elektorat na swoje 
spotkania zaskakuje wypowie-
dziami. Ostatnio bez znajomo-
ści realiów służby zdrowia w 

kraju, czyli braku lekarzy-spe-
cjalistów, zarzucił im pogoń za 
kasą. Zarzuty czy pojawianie 
się kolejnych wrogów są baj-
kami z mchu i paproci, zero 
merytoryki, czyli ów przekaz 
o kant wiadomo czego potłuc. 
Jeden z posłów określił preze-
sa Incelem. Czyli osobnikiem 
żyjącym w przymusowym celi-
bacie i nienawidzącym kobiet. 
Choć oficjalnie jest wobec nie-
których wylewnie szarmanc-
ki. Inne obwinia o dawanie w 
szyję czy wchodzi w sfery od-
mienności seksualnych nawet 
u małolatów. I zawsze temu 
towarzyszy starczy rechot. 
Rechot Eunucha jak niektórzy 
mówią. A grunt pali mu się 
pod nogami, choćby poprzez 
wewnętrzne spory.

Socjolodzy zgodnie mówią, 
że przez ostatnie 7 lat całe jego 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

otoczenie mówiło mu, a raczej 
“kadziło”, że jest genialny więc 
najwyraźniej przez to stracił 
samokontrolę. Po prostu był 
pierwszym, który uwierzył we 
własny geniusz. Tu wspomnę 
filmik krążący w sieci, gdzie 
Prezes mówi – Mało jest ludzi 
na świecie, którzy są mądrzejsi 
ode mnie. O jego antyniemiec-
kiej fobii już nie wspominam. 
To taki Gomułka Bis.

Drugim (nic nie mogącym) 
krętaczem jest Pinokio. Nie 
ujawnia stanu rzeczywistego 
finansów publicznych. Jest 
stale opluwany przez Zero i 
jego partyjkę, ale publicznie 
go broni. Główne hasło – Łą-
czą nas stołki i kasa. Podha-
sło – Prezes tak kazał bo Zero 
ma haki. Jakby nie patrzeć, to 
partyjni rządzący usiłują nam 
wmówić, że deszcz leje ale ka-

łuż nie będzie.
Nawiedzionych polity-

kierów ci u nas dostatek. 
Marszałek Piłsudski mawiał 
-Jesteśmy średniej wielkości 
państwem o średnim poten-
cjale. Mądrzy wiedzą jak z tym 
żyć, to pielęgnować i rozbu-
dowywać. Jednak głupcy się 
tym nudzą i są rozdarci pomię-
dzy marzeniami o imperial-
nej wielkości a martyrologią 
samozagłady. My niestety 
mnożymy sobie wrogów i 
wydajemy więcej niż mamy. 
Szczególnie na zbrojenia. Za 
amerykańskie czołgi Abram-
sy zapłacimy ok. 5 mld $, na 
sprzedaż rząd USA już wyra-
ził zgodę. Za czołgi i armato-
haubice koreańskie ile zapła-
cimy? Za samoloty bojowe 
Z USA i Korei Płd? Za ame-
rykańskie Patrioty? Itp., itd. I 
niby skąd kasa? 

Przy okazji Pariotów, to 
cyrk z ich przyjęciem od 
Niemiec pokazał jakich poli-
tycznych matołków mamy w 
rządzie. Wyrzutnie są w syste-
mie radarowym NATO, mają 
zatem jakieś tajne dla wroga 
zamontowane elementy, no 
i wyszkoloną załogę. Jednak 
nasi dzielni rządzący mania-
kalnie chcieli, aby poszły na 
Ukrainę, pomimo kompe-
tentnych wypowiedzi woj-
skowych. Nawet znany Pre-
zes (Incel) powątpiewał jak 
dureń, czy załoga niemiecka 
potrafi zestrzelić rosyjską ra-
kietę. Ostatecznie system bę-
dzie bronił polskiego nieba 
na naszej ziemi.

O finansowym awansie by-
łego prezesa TVPis do Banku 
Światowego nie wspomi-
nam. Wszak polecił za niego 
Glapiński z NBP. Kurski bez 
doświadczenia ekonomicz-
nego jest politycznym nomi-
nantem. W tym kraju nic nas 
już nie dziwi. Zatem spokoj-
nych Świąt i Pogody ducha w 
Nowym 2023 Roku.
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Sulęciński Ośrodek Kultury oraz 
Biblioteka Publiczna w Sulęcinie 
serdecznie zapraszają na Wigilię 
Miejską, która odbędzie się na 
Placu Czarnieckiego w Sulęcinie w 
niedzielę, 18 grudnia.
Po dwóch latach przerwy powracamy 
do spotkania, które tradycyjnie 
odbywa się w niedzielę poprzedz-
ająca Święta Bożego Narodzenia.
W programie świątecznego spotkan-
ia znajdą się m.in.:
- degustacja potraw świątecznych,
- kiermasz ozdób 
- przekazanie Bet lejemskiego 
Światełka Pokoju

- kawiarenka świąteczna
- malowanie bombek - warsztaty 
dla dzieci
- występy artystyczne w wykonaniu 
s o l i s t e k  S t u d i a  P i o s e n k i 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, 
grupy ar tystycznej „NIE DO 
WIARY” z Sulechowskiego Domu 
Kultury, oraz grup przedszkolaków 
z  P r z e d s z k o l a  n r  1  o r a z 
Przedszkola nr 2 w Sulęcinie.

Spędźmy razem przedświąteczny 
czas. Zapraszamy serdecznie!

ZAPRASZAMY NA WIGILIĘ MIEJSKĄ

SOKowirówka
lokalny przewodnik po kulturze

OSTATNI KONCERT W RO(C)KU
Już 30. grudnia ostatni koncert w 
Klubie u Bulka w roku 2022. Na 
chwilę przed nocą sylwestrową w 
k lubowych  murach  wys tąp i 
wyjątkowy, zielonogórski zespół 
Cadillac.
Określenie „najlepszy polski cover 
b a n d ”  n i e  j e s t  n a  w y r o s t . 
Zielonogórzanie znani są ze świetne-
go wykonywania największych 
przebojów rockowych w historii m. in. 
takich zespołów jak Led Zeppelin, 

Pink Floyd, U2, Depeche Mode, Foo 
Fighters i wielu innych. Zapowiada 
się więc prawdziwa uczta dla 
koneserów rockowych dźwięków.

30.12.2022 - godz. 20.00
miejsce: klub u BULKA
wstęp: 40/50zł

Rezerwacja SMS na numer 506 
070 879 o treści: CADILLAC + imię 
i nazwisko + ilość biletów 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO DZIAŁAŃ 
SULĘCIŃSKIEGO SZTABU WOŚP
Już 29. stycznia 2023 r. 31. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Hasło 31. Finału to „Żyj 
zdrowo w zdrowym świecie”. 
Celem zbiórki będzie zakup sprzętu 
do szybkiej identykacji bakterii, 
którymi zakażenie może dopro-
wadzić do sepsy. 
Osoby pełnoletnie chętne do zaa-
ngażowania się w działania WOŚP w 
dniu 29. stycznia 2023 r. jako 
wolontariusze prosimy o zgłaszanie 
się za pomocą strony www.iwol-
ontariusz.wosp.org.pl i wypełnienie 
formularza wybierając sztab: #3768 
Sulęciński Ośrodek Kultury.
W imieniu osób niepełnoletnich 
rejestracji dokonuje rodzic lub 

opiekun prawny. Prosimy o zapoz-
nanie się z regulaminem dla wolont-
ariusza. Na zgłoszenia wolontariuszy 
czekamy maksymalnie do końca 
grudnia 2022 r.
Jeżeli chcesz, aby w Twojej rmie 
znalazła się skarbona stacjonarna, 
możesz zarejestrować się na 
stronie www.iwolontariusz.wos-
p.org.pl i zgłosić swoją rmę do 
naszego sztabu.
Ważne: o decyzji Sztabu zostaniesz 
poinformowany mailowo lub w 
zakładce "Wiadomości" na swoim 
koncie iWolontariusza. Pamiętaj, że 
każdy Sztab ma ograniczoną liczbę 
miejsc, zgłoszenie niepotwierdzone 
może zostać odrzucone.



  
8 nr 11(129)/2022 grudzień 2022

2 grudnia mieliśmy ogromną 
przyjemność gościć, na zaproszenie 
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie 
Mariusza Szczygła – reportera, 
felietonistę, pisarza non ction, 
c z e c h o  l a ,  o p ow i a d a c z a  z 
dystansem do siebie i cudownym 
poczuciem humoru, po prostu 
wyjątkowego człowieka. Miłośnika 
czeskiej Pragi, autora kilku bests-
ellerowych książek o Czechach 
(„Gottland”, „Zrób sobie raj”, 
„Laska nebeska”).

Pan Mariusz podzielił się z nami swoją 
pasją i miłością do Czech, zabierając 
nas w podróż właśnie po tym pięknym 
kraju. Pokazał nam nam ciekawe 
miejsca i zjawiska w kulturze czeskiej: 
architekturę, sztukę, czeskie pomniki, 
okładki czasopism, plakaty lmowe, 

fotograe obyczajowe. Przybliżył 
nam mentalność Czechów, ich 
poczucie humoru,  poglądy i 
nastawienie do życia. Spotkanie 
było ciekawe i dynamiczne, całość 
była ozdobiona anegdotami i 
reporterskimi przygodami autora, 
co uczestnikom dostarczyło wiele 
radości. To był wyjątkowy wieczór, 
który na długo zostanie w naszej 
pamięci, wieczór na którego myśl 
pojawia się uśmiech.
Pan Mariusz był długo wyczekiwa-
nym gościem, ale na takie spotkan-
ia warto czekać latami i już dzisiaj 
jesteśmy pewni, że to było pierwsze 
z wielu spotkań z autorem w 
Sulęcinie. 

Fot. Krzysztof Nesterowicz

MARIUSZ SZCZYGIEŁ
ODWIEDZIŁ SULĘCIN

CZYTANIE NA PRZEDSZKOLNYM
DYWANIE
Za nami kolejne spotkania z 
książką w przedszkolach. Wizytę 7 
grudnia u naszych małych przyjac-
iół z Przedszkola nr 1 im. Małego 
Przyrodnika w Sulęcinie umilał nam
temat Świętego Mikołaja oraz 
liczne opowieści dzieci z nim 
związane.

Okazuje się, że wszystkie przedszkol-
aki były grzeczne i dostały prezenty. 
A wszelkie wątpliwości na temat 
istnienia Świętego Mikołaja rozwiało 
jedno z opowiadań z książki Barbary 
Wic her "Niezwykłe przygody 

Świętego Mikołaja". Jak zawsze 
naładowani fantastyczną energią po 
spotkaniu z dziećmi, już nie możemy 
doczekać się następnego. A już 9. 
grudnia kolejny raz spotkaliśmy się z 
przedszkolakami z Przedszkola Nr 2 
im. Małych Odkrywców, tego dnia 
czytaliśmy o przygodach małych 
elfów. Książka Barbary Supeł pt. 
„Elfy na ratunek” jest nie tylko 
zabawna i ciekawa, ale uczy kreat-
ywności.
Bardzo gorąco Wam polecamy 
i zapraszamy do biblioteki, gdzie  
znajdziecie wiele świątecznych 
historii.

„SENIOR Z PASJĄ”
W ŻUBROWIE
8 grudnia w Bibliotece w Żubrowie 
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
"Senior z pasją". 

Tym razem seniorzy w świątecznej 
atmosferze z wielką radością 
i  ogromnym zaangażowan iem 
tworzyli stroiki świąteczne.



9nr 11(129)/2022 grudzień 2022

SOKowirówka

Za nami I Lubuska Konferencja 
Animatorów, która odbyła się w 
Sulęcińskim Ośrodku Kultury w 
dniu 8. grudnia 2022. 

W spotkaniu wzięli udział instruktorzy 
i bibliotekarze z dziewięciu lubuskich 
instytucji kultury i były to:- Gminny 
Ośrodek Kul tury w Kłodawie,   
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie,     
Gminny Ośrodek Kultury "Pod 
M o r w ą "  w  L u b n i e w i c a c h ,     
Zielonogórski Ośrodek Kultury w 
Zielonej Górze, Sulechowski Dom 
Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w 
Pszczewie, Gminny Ośrodek Kultury w 
Krzeszycach, Centrum Kultury i 
Biblioteki w Szczańcu oraz oczywiście 
Sulęciński Ośrodek Kultury.

Jak wiadomo w grupie można więcej 
więc nasze spotkanie miało na celu 
wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i 
pomysłów, a także omówienie 
szczegółów związanych z organiz-
acją kolejnej edycj i  Lubuskic h 
Konfrontacji Artystycznych pod 
p r e z y d e n t u r ą  d y r e k t o r 
Sulechowskiego Domu Kultury – 
Agnieszki Łukaszenko-Woźnicy . 
Każdy ze zgromadzonych miał coś 
ciekawego do powiedzenia oraz 

moż l iwość  zaprezentowania 
instytucji którą reprezentuje. Jak się 
okazuje wszyscy mamy wiele 
wspólnego, otwartą głowę i lubimy 
sprawiać innym radość – bardzo 
nas to cieszy i znaczy, że wiele 
łączy!

Śmiało możemy stwierdzić, że ten 
wspólny czas był pełen dobrej 
energii, otwartości, uśmiechu i 
kreatywności, a efektem tego 
będz ie  zadowo len ie  wś ród 
odbiorców kultury. Utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że razem 
możemy s ię świetn ie bawić , 
jednocześnie kreując i inspirując 
siebie nawzajem. Mamy nadzieję, 
że wkrótce spotkamy się ponownie!

I LUBUSKA KONFERENCJA 
ANIMATORÓWTo zawsze jest jedna z najfajniejsz-

ych imprez w roku! Zobaczcie jak 
obchodziliśmy Dzień Misia 2022!
Było misiowe szaleństwo, czyli gry 
i zabawy przy wesołej muzyce, 
których bohaterem był oczywiście... 
pluszowy miś!
Zabawę umiliły nam solistki Studia 
Piosenki SOK.

Ogromne podziękowania należą się 
Państwu Dutkowiak z Gospodarstwa 
Pszczelarskiego "Dutkowiak" za 
słodki upominek.
Żadne słowa nie są w stanie oddać 
tego jak się razem fantastycznie 
bawiliśmy, dlatego spójrzcie na 
zdjęcia!

PRZYGODA 
Z KSIĄŻKĄ

6 grudnia - w ten wyjątkowy dzień, 
nie mogło zabraknąć książki o 
tematyce świątecznej. Na
wczorajszych zajęcia poznaliśmy 
historię elfów, które miały nie lada 
kłopot.
„Wszystkie prezenty są już zapak-
owane i cierpliwie czekają, by ruszyć 
w drogę do dzieci. Jednak nagła
grypa reniferów sprawia, że elfy 
muszą znaleźć nowy pojazd dla 
Świętego Mikołaja! Czy im się to 
uda?”
Polecamy Wam gorąco do wspól-
nego czytania książkę Barbary Supeł 
pt. „Elfy na ratunek”.
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
zabawy, która jest tak samo ważna, 
jak czytanie!

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

SMSChcesz być na bieżąco 
z KULTURĄ?

Dwa ostatnie dni listopada część 
ekipy Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Publicznej 
spędziła intensywnie, nietuzinko-
w o  i  s z a l e n i e  k r e a t y w n i e !  
Wzięliśmy udział w warsztatach, 
które miały na celu wzmocnienie i 
rozwijanie naszych kompetencji.

Tematy warsztatów były odpowi-
edzią na potrzeby wynikające z 
p r z e p rowa d z o n e j  d i a g n o z y. 
Pragniemy zmieniać się, aby jeszcze 
bardziej (oczywiście w miarę możliw-
ości) realizować Wasze kulturalne 
potrzeby. Po drodze mieliśmy dwie 
wizyty studyjne w fantastycznych 
Ośrodkach Kultury – pierwsza była w 
G m i n ny m  C e n t r u m  Ku l t u r y  w 
Kargowej, gdzie przywitani i ugoszc-
zeni przez dyrektora Tomasz Furtak i 
jego świetnej ekipy zwiedziliśmy ich 
pracownie i mediatekę Światowid.  
Drugim miejscem było  Stacja Kultury 

w  Św ie radow ie -Zd ro j u  gdz i e 
dyrektorka Dorota Marek oprowa-
dziła nas po tym wyjątkowym 
i magicznym miejscu.  Te dwa ośrodki 
zauroczyły nas z wielu powodów – 
ponieważ są pełne ciekawych 
warsztatów, zajęć i spotkań, spryt-
nych rozwiązań i to są dla nas źródła 
inspiracji.  Ale te miejsca zauroczyły 
nas przede wszystkim dlatego, bo 
tworzą je ludzie z pasją, empatią, 
wrażliwością na sztukę, zaang-
ażowaniem i dystansem połączonym z 
nutką szaleństwa, bez których nie 
dałoby się rady tworzyć tak fantas-
tycznych rzeczy. Dziękujemy, podziw-
iamy, wspominamy i zapraszamy do 
nas!

WIZYTY STUDYJNE W KARGOWEJ
I ŚWIERADOWIE-ZDROJU

KLUB U BULKA ROZBRZMIAŁ NA 
ROCKOWO
Dwa niezwykłe koncerty miały 
miejsce w ostatnim czasie w Klubie u 
Bulka - najpierw (12.11) z wyjątkow-
ym materiałem pt. „Wolność i wspo-
mnienie” wystąpi ł  legendarny 
Golden Life, zaś na początku grudnia, 
w swoim „domu” wystąpiła  sulęcińska 
Kufajka Rencisty. 

W obu przypadkach klub był pełny 
magicznej publiczności, dlatego już 
nie możemy się doczekać ostatn-
iego koncertu w rocku, podczas 
którego wystąpi zielonogórski 
zespół Cadillac (30.12, godz. 
20.00)
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To był ciężki rok, rok w którym 
doświadczyliśmy rzeczy różnych: pięknych, 

tych mam nadzieję w naszym życiu, i 
strasznych, dziejących się za naszą granicą. 

Ale dowiedzieliśmy się też wiele o sobie: 
że potrafimy być nadal zjednoczeni wokół 

bliźnich, ich tragedii i ich potrzeb, 
że jesteśmy narodem, który potrafi 

mówić jednym głosem. 
Oprócz więc zwyczajowych życzeń zdrowia, 

szczęścia i pomyślności z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, pragnęłabym życzyć nam 

wszystkim Polski z moich marzeń: coraz mniej 
podzielonej, silnej różnorodnością, 

zjednoczonej w tolerancji i przyjaznej wobec 
człowieka zamiast idei. Niech rok 2023 

rozkwitnie tym, co rozpoczęło się dzisiaj - 
zwyczajną, codzienną, ludzką dobrocią dla 

kogoś, kto stoi obok nas!
Krystyna Sibińska
poseł na Sejm RP

W Sulęcińskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji 3 grudnia odbył się coroczny 
XVIII Mikołajkowy Turniej Szachowy 
2022 o Puchar Burmistrza Sulęcina. Za-
wodników turnieju przywitał organiza-
tor i sędzia główny Janusz Kuśniesz oraz 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. Do 
zawodów, które rozegrano w dwóch ka-
tegoriach – do lat 14 i w kategorii open, 
przystąpiło 16 zawodników.

W kategorii open pierwsze miejsce 
zajął Tomasz Koleda z Sulęcina 6 pkt, 

Mikołajkowy turniej 
szachowy

II miejsce Jakub Jeremicz z Sulęcina 5 
pkt.i II miejsce Daniel Tytus z Sulęcina 5 
pkt.. W kategorii do 14 lat I miejsce zajął 
Paweł Karaś z Kołczyna 5 pkt, II miejsce 
Robert Rosłanowski z Sulęcina 4 pkt. i 
Natalia Karaś z Kołczyna 4 pkt. Dyplomy, 
nagrody, puchary, kubki i symboliczne 
słodkie mikołaje wręczył uczestnikom 
turnieju burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart i dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Paweł Krzyżaniak.

Maciek Barden
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Turniej Badmintona o Puchar 
Burmistrza Sulęcina „MIKOŁAJ-
KOWA LOTKA 2022” za nami. Te-
goroczny odbył się 3 grudnia w 
hali sportowej I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Sulęcinie. Zawo-
dy tworzył burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart wraz z zastępcą 
Burmistrza Iwoną Walczak, dy-
rektorem Sulęcińskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Pawłem 
Krzyżaniakiem oraz prezesem 
Sulęcińskiego Stowarzyszenia 
Badmintona Jackiem Ćwiert-
nią. Mikołajkowy turniej to 
nie tylko czas rozgrywek na 
kortach – to także wspaniała 
okazja by wręczyć wszystkim 
zawodnikom turnieju, a przede 
wszystkim tym najmłodszym 
czerwone mikołajkowe czapki, 
pamiątkowe medale oraz drob-
ne upominki w postaci sprzętu 
sportowego. W związku z tym, 
że turniej odbył w ramach reali-
zacji zadania publicznego pod 
nazwą: „Popularyzacja badmin-
tona na terenie Gminy Sulęcin” 
organizator nie pobierał żad-
nych opłat wpisowych – turniej 

Mikołajkowy turniej badmintona
odbył się nieodpłatnie dzięki 
dotacji przyznanej przez Gmi-
nę Sulęcin.

Wyniki turnieju wg kategorii 
przedstawiają się następująco:

DOROŚLI: Gra pojedyncza 
mężczyzn OPEN: 1 miejsce 
Maciej Mazur, 2 miejsce Karol 
Chojnacki, 3 miejsce Rafał Ma-
zur.

Gra podwójna mężczyzn 
OPEN: 1 miejsce Karol Choj-
nacki / Rafał Mazur, 2 miejsce 
Jan Król / Maciej Mazur, 3 miej-
sce Mariusz Wyszyński / Jacek 
Ćwiertnia.

Gra pojedyncza mężczyzn 
KAT-A: 1 miejsce: Ireneusz Żu-
rek, 2 miejsce Jacek Ćwiertnia, 
3 miejsce Edward Zaborski.

DZIECI (szkoła podstawowa): 
Gra pojedyncza chłopców – 
klasy 1 i 2: 1 miejsce Wojciech 
Wojnicz, 2 miejsce Kajetan Me-
lanowicz, 3 miejsce: Jan Najde-
rek.

Gra pojedyncza dziewcząt – 
klasy 3 i 4: 1 miejsce Zuzanna 
Buda, 2 miejsce Lena Kaszko-
wiak, 3 miejsce Maja Zdzyniec-
ka.

Gra pojedyncza chłopców 
– klasy 3 i 4: 1 miejsce Tobiasz 
Mazur, 2 miejsce Stanisław Za-
borski, 3 miejsce Jan Król.

Gra pojedyncza dziewcząt 
– klasy 5 i 6: 1 miejsce Hanna 
Klecha, 2 miejsce Małgorzata 
Kaczkowska.

Gra pojedyncza chłopców 
– klasy 5 i 6:1 miejsce: Maciej 
Rakowski, 2 miejsce Dominik 
Parelski, 3 miejsce Adam Two-
rzydło.

Gra pojedyncza dziewcząt 
– klasy 7 i 8: 1 miejsce: Karoli-
na Ćwiertnia, 2 miejsce Milena 
Sroka.

Gra pojedyncza chłopców 
– klasy 7 i 8: 1 miejsce Marcel 
Makulus, 2 miejsce Nikodem 
Tomczak, 3 miejsce Tymoteusz 
Flejsierowicz.

MŁODZIEŻ (szkoła średnia). 
Gra pojedyncza dziewcząt: 1 
miejsce Amelia Sypniewska, 2 
miejsce Hanna Sot, 3 miejsce 
Wiktoria Wójcik.

Gra pojedyncza chłopców: 
1 miejsce Kacper Makulus, 2 
miejsce: Jakub Gulak.

KATEGORIE AMATOR - rodzic 

+ dziecko: 1 miejsce: Kacper 
Makulus / Elżbieta Makulus, 
2 miejsce: Stanisław Zaborski 
/ Edward Zaborski, 3 miejsce: 
Wojciech Wojnicz / Piotr Woj-
nicz.

Gra pojedyncza kobiet: 1 
miejsce Iwona Koszela, 2 miej-
sce Anna Prozorowicz, 3 miej-
sce Iwona Tworzydło.

Gra pojedyncza mężczyzn: 
1 miejsce Dawid Melanowicz, 
2 miejsce Adam Piotrowski, 3 
miejsce Tomasz Prozorowicz.

Wszystkim zawodnikom i tre-
nerom serdecznie dziękujemy 
za udział w naszym turnieju i 
życzymy dalszych sukcesów 
na korcie. Składamy również 
serdeczne podziękowania oso-
bom, które przyczyniły się, aby 
ten turniej mógł zostać roze-
grany. Dziękujemy naszym 
partnerom: Gminie Sulęcin, Su-
lęcińskiemu Ośrodkowi Spor-
tu i Rekreacji, I Liceum  Ogól-
nokształcącemu im. Adama 
Mickiewicza z Sulęcina, Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków z Sulęcina oraz 
sponsorom: Firmie MASZOŃ-

SKI Logistic – Mirosław Ma-
szoński (Sulęcin), DAROMIX 
– Janusz Dariusz Tworzydło 
(Sulęcin), Firmie BOSCH Diesel 
Service – Krzysztof Ćwiertnia 
(Międzyrzecz), BITUMEN.de 
– Aleksandra i Daniel Gądek 
(Międzyrzecz), DUET – Piotr 
Gudacz (Sulęcin) za okazane 
wsparcie.  Wyrazy szacunku i 
uznania kierujemy również w 
stronę sędziego turnieju – Do-
miniki Koryluk oraz rodziców 
naszych zawodników, którzy 
tradycyjnie przyczynili się, aby 
na naszych „stolikach kawo-
wych” nie zabrakło słodkości. 

Dziękujemy serdecznie i po-
zdrawiamy!

W imieniu Sulęcińskiego 
Stowarzyszenia Badmintona 

prezes Jacek Ćwiertnia.

Sulęcińskie Stowarzyszenie 
Badmintona

tel. +48 604 997 112, e-mail: 
ssb.sulecin@gmail.com

Zdjęcia Maciek Barden

mailto:ssb.sulecin@gmail.com
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Działające w szkole koło PCK prężnie 
i aktywnie wznowiło swoją działalność 
w roku szkolnym 2022/2023. Staramy 
się stwarzać uczniom sposobność do 
ukształtowania postaw i wartości, które 
ułatwią im dokonywanie wyborów zna-
czących dla ich obecnego i przyszłego 
życia, uczymy rozwijać w nich poczucie 
odpowiedzialności za zdrowie swoje 
i innych. Jednym z zadań SK PCK jest 
promowanie zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Nasi uczniowie od września 
spożywają posiłki w świeżo odnowionej 
stołówce szkolnej. Kolorowe i uśmiech-
nięte warzywa oraz owoce wymalo-
wane zostały przez panią Monikę Ste-
geman oraz Agnieszkę Dulik, którym 
z całego serca dziękujemy za okazaną 
pomoc i kawał dobrej roboty.

17.09.2022r. uczniowie w osobach: 
Martyna Łukasiewicz, Oliwia Kotrych, 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - jesienne podsumowanie 
działań w MOS w Ośnie Lubuskim

Karina Gajda, Kacper Makaruk wraz z 
opiekunem panią Moniką Stegeman 
wzięli udział w XXVI Międzynarodowym 
Zjeździe Cyklistów. W praktyce wdrażali 
zasady kulturalnego zachowania się w 
miejscach publicznych. Aktywnie wzięli 
udział w pikniku turystyczno-rekreacyj-
nym na Uroczysku Lubniewsko. Mimo 
niesprzyjającej deszczowej pogody 
wzięliśmy udział w ekstremalnym pod-
jeździe Uphill pod stromą górę. Spotka-
nie na Uroczysku było również okazją 
do uczczenia piętnastych urodzin jed-
nego z naszych uczniów. 

24.09.2022r. uczniowie z naszej szkoły 
wraz z panią Moniką Stegeman i rodzi-
cami wzięli udział. w XI Polsko-Niemiec-
kim Rajdzie Nordic Walking. Aktywnie i 
miło spędzony czas uatrakcyjniły gry i 
zabawy zręcznościowe, do których za-
angażowali się rodzice naszych uczniów. 

Wspólne zabawy i konkurencję spor-
towe dostarczyły wielu pozytywnych 
emocji i niezapomnianych wrażeń.

25.09.2022r. uczniowie: Oliwia Ko-
trych, Martyna Łukasiewicz, Zuzanna 
Kossakowska, Julia Jadecka, Tomasz 
Gajda, Przemysław Koterba wraz z opie-
kunami panią Dagmarą Gajdą i panią 
Moniką Stegeman wzięli udział w III 
„Nietuzinkowym Cross Lubniewickim”. 
Celem imprezy była promocja aktywno-
ści fizycznej i zdrowego stylu życia oraz 
upowszechnienie biegania w terenie. 
Było to kolejne działanie podjęte w ra-
mach działającego w placówce SK PCK. 
Złota polska jesień i słoneczna aura to-
warzyszyła naszym biegaczom, którzy 
w swojej kategorii wiekowej pokonali 
dystans 900m. Tomasz Gajda oraz Oli-
wia Kotrych zdobyli I miejsca. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale i piękne 

nagrody rzeczowe. Z dystansem 12km 
wokół jeziora Lubiąż zmierzyła się pani 
Monika Stegeman, która w swojej kate-
gorii wiekowej zdobyli I miejsce. 

11.11.2022r. młodzież z naszej szko-
ły w osobach: Tomasz Gajda, Zuzanna 
Kossakowska, Kacper Makaruk, Martyna 
Łukasiewicz, Rozalia Waszkiewicz, Filip 
Popiołek oraz Przemysław Koterba wraz 
z opiekunami paniami Moniką Stege-
man i Dagmarą Gajdą wzięli udział w 
VII biegu niepodległości, który odbył 
się w Ośnie Lubuskim   nad malowni-
czo położonym jeziorem Reczynek na 
dystansie 5km. Za udział w biegach i 
grupowe zaangażowanie otrzymaliśmy 
piękny puchar dla szkoły i pamiątkowe 
medale. Wspólnie uczciliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości, aktywnie i miło 
spędziliśmy czas wolny, świętując naszą 
wolność i niepodległość.
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Zespół Kancelarii Adwokackich
adw. Aleksandra Przybył-Owczarek

adw. Paulina Kałkus

adw. Aleksandra Baś-Gidlewska

adw. Tadeusz Koper

informuje o prowadzonych konsultacjach prawnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, 
karnego oraz administracyjnego w każdy poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach od 10:00 do 16:00 lub  

po wcześniejszym umówieniu pod numerami telefonu:

adw. Aleksandra Przybył-Owczarek

604292183 

adw. Paulina Kałkus 

601959526

adw. Aleksandra Baś-Gidlewska

697973019

adw. Tadeusz Koper 

607116560
Sulęcin, ul. Poznańska 1

Dziękujemy organizatorom 
za zorganizowanie pięknej 
imprezy integracyjnej i umoż-
liwienie naszej młodzieży mi-
łego, i aktywnego spędzenia 
czasu wolnego oraz przeżycia 
niezapomnianych i pełnych 

wrażeń chwil w magicznym 
miejscu. Uczniowie naszej 
szkoły nie mogą się już docze-
kać następnych wyzwań.

Opiekun SK PCK 
Monika Stegeman 

W festiwalu wzięły udział tria 
i duety przedszkolaków z grup 
cztero, pięcio i sześciolatków. Z 
grupy czterolatków wystąpiły:  
Gabrysia, Piotr i Leon z piosen-
ką „Jestem Polakiem” /wycho-
wawcy Anna Adamska i Małgo-
rzata Gurgul/, Nikodem, Lena 
i Daria z piosenką „Nie ma jak 
dom” /wychowawcy Anna Wi-
tek i Agnieszka Lewczak/. Z gru-
py pięciolatków w piosence „Co 
to jest niepodległość” wystąpi-
ły: Zosia, Martyna i Aleksander 
/wychowawcy Iwona Siembida 
i Weronika Sas/, Aleksandra, 
Zuzanna i Tomasz z piosenką 
„Patriota mały” /wychowawcy 
Karolina Karzólewska i Daria Ja-
nuszko/, Zosia, Szymon i Julia 

Festiwal pieśni i piosenki patriotycznej
W Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie 16 listopada odbył się pierwszy 
w historii przedszkola Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Organizatorem festiwalu 
były nauczycielki wychowania przedszkolnego: Zuzanna Czekalska, Katarzyna Pawlik 
i Grażyna Kaczmarek.

z piosenką „Nie ma jak dom” /
wychowawca Anna Wilk/, Ha-
nia, Kamil i Lena z piosenką 
„Jest takie miejsce Polska” /wy-
chowawca Katarzyna Pawlik/. Z 
grupy sześciolatków w piosen-
ce „Wielkie święto” wystąpiły 
Barbara i Aleksandra /wycho-
wawcy Emilia Czarnuszko i Ma-
riola Dróżdż/ i Nikodem, Kasia 
i Karolina z piosenką „Polska 
Niepodległa” /wychowawcy 
Grażyna Kaczmarek i Zuzanna 
Czekalska.Jury pod przewod-
nictwem zastępcy dyrektora 
przedszkola Ewy Jacykowskiej 
wyróżniło wszystkich wyko-
nawców i przyznało I miejsce 
Nikodemowi, Lenie i Leonowi 
z grupy czterolatków, II miejsce 

Aleksandrze, Zuzannie i Toma-
szowi z grupy pięciolatków i III 
miejsce Barbarze i Aleksandrii z 
grupy sześciolatków. Wszyscy 
wykonawcy otrzymali dyplo-
my i nagrody. Podziękowanie 
za udział w pierwszym festi-
walu złożyła wychowawcom i 
dzieciom zastępca burmistrza 
Sulęcina Iwona Walczak, dy-
rektor przedszkola Ewa Janicka 
oraz zaproszeni przez organi-
zatorów przedstawiciele kom-
batantów, kresowian i związku 
inwalidów wojennych.

Festiwal prowadziła Katarzy-
na Pawlik. 

Tekst i zdjęcia Maciek Barden 
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

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

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

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

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie 3 pok. Torzym
kawalerka Sulęcin 
kawalerka Ośno Lub. 
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
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

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

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

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

Potrzebny szpachlarz-tyn-
karz przy remoncie w domu 
prywatnym. Tel. 667986177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 667986177

26 listopada Koło Łowieckie „Łyska” ze 
Słońska obchodziło jubileusz 70-lecia. Z 
tej okazji na Grabach odbył się bal myśliw-
ski, w którym uczestniczyły 192 osoby: 

Myśliwi ze Słońska świętowali jubileusz
myśliwi z „Łyski” i zaprzyjaźnionych kół 
oraz zaproszeni goście, sympatycy łowiec-
twa. Dla młodego członka KŁ „Łyska” w 
Słońsku Wiesława Tomaszewskiego był to 

dzień szczególny w dwójnasób, ponieważ 
pozostali nemrodzi odebrali od niego uro-
czyste myśliwskie ślubowanie: Przystępu-
jąc do grona polskich myśliwych ślubuję 

uroczyście przestrzegać sumiennie praw 
łowieckich, postępować zgodnie z za-
sadami etyki łowieckiej, zachowywać 
tradycje polskiego łowiectwa, chronić 
przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię ło-
wiectwa i godność polskiego myśliwego.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zaba-
wa, która trwała do białego rana.       (Red.)


