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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 800-1700

sob 900-1400

Przyjmę na staż 
z możliwością 

zatrudnie-
nia na stałe, 
na dobrych                         
warunkach.

ZAPRASZAMY!

507 511 019

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

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

GABINET 
PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

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

Wesołych Świąt 

i  Szczęśliwego 

Nowego  2022 Roku

Szanownym 

Czytelnikom 

i Reklamodawcom 

życzy Zespół Redakcyjny 

Przekroju Lokalnego
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Nie mogę zrozumieć jednej 
rzeczy. Nagrania polityków z 
restauracji Sowa i Przyjaciele 
pogrzebały ostatecznie rząd 
PO i PSL oraz przyczyniły się 
do zwycięstwa PiS w wybo-
rach parlamentarnych w 2015 
r. Porównywalna afera wycie-
kłych maili ze skrzynki szefa 
Kancelarii Premiera Michała 
Dworczyka pojawia się w me-
diach, ale jej wybrzmienie jest 
niewspółmiernie mniejsze niż 
ujawnienie nagrań z czasów 
rządów Tuska. Co za tym idzie 
elektorat PiS jakby sprawy nie 
zauważał, bo notowania partii 
jeżeli tracą to raczej z powodu 
powszechnej drożyzny i szale-
jącej pandemii. Jak zwykle jed-
nak w podobnych sytuacjach 
kryzysowych Michał Dworczyk 
został ściągnięty ze świecznika 
rządowego pomimo pełnie-

nia bardzo ważnej funkcji szefa 
Kancelarii Premiera, ale rów-
nież pełnomocnika rządu ds. 
narodowego programu szcze-
pień. Dworczyk kompletnie nie 
udziela się w mediach i bardzo 
sporadycznie w internecie. Po-
mimo odpowiedzialności za 
szczepienia nie było go na spo-
tkaniu wszystkich ugrupowań 
politycznych zwołanym przez 
marszałek Sejmu Elżbietę Witek, 
na którym dyskutowano o stra-
tegii w walce z rosnącą liczbą 
zakażeń koronawirusem. Czyż-
by M. Dworczyk miał coś na su-
mieniu, co jeszcze nie wyciekło?

Na marginesie warto przy-
pomnieć, że na taśmach z 
2013 r., ale opublikowanych w 
Onecie w 2018 r., pojawiał się 
jeszcze wtedy jako prezes Ban-
ku Zachodniego WBK i bliski 
orędownik Platformy Obywa-
telskiej, obecny premier Mate-
usz Morawiecki. Nie szczędząc 
wulgaryzmów M. Morawiecki 
przewidywał m.in. kryzysy mi-
gracyjne: No ku***. Wiesz, kiedyś 
przypłyną, kiedyś coś zrobią. […] 
Te iphony pokażą im: tu żyje się 
tak a tu tak. I co my zrobimy jak 
flotylla tratw ku***, nawet tam 
z północy Afryki będzie na połu-
dnie? […] Będziemy strzelać, bę-
dziemy odpychać ich, wiesz. 

Szkoda, że nie przewidział, że 

pójdą również przez Białoruś. 
Już przewidywał jednak stra-
tegię odpychania. Dokładne 
nagrania można bez problemu 
znaleźć w internecie. 

Szturm imigrantów na Pol-
sko-Białoruską granicę jakby ze 
spadkiem temperatury trochę 
zmalał. By podtrzymać na du-
chu i rozgrzać mundurowych 
strzegących granicy TVP zorga-
nizował dla nich koncert „jakie-
go dotąd nie było”. O ile zamysł 
był ciekawy, to w propagando-
wej telewizji publicznej zmienił 
się w istną groteskę. Konferan-
sjerom Agacie Konarskiej i Mi-
chałowi Adamczykowi brako-
wało już tylko wazeliny, żeby 
jeszcze bardziej podlizać się 
żołnierzom. Porównywanie wy-
łapywania bezbronnych ludzi 
do „inwazji na Polską granicę” 
niczym we wrześniu 1939 r. to 
gruba przesada. Między kolej-
nymi utworami zamierzchłych 
już gwiazd wplatano zdjęcia 
znad granicy, gdzie w namiecie 
siedzieli karnie stłoczeni żoł-
nierze i oglądali na telebimie 
koncert na ich cześć. Z komuny 
niewiele pamiętam, ale sądzę, 
że mogło to wtedy wyglądać 
podobnie.

Kolejny raz o złodziejskim ła-
dzie (czy też polskim ładzie - w 
zasadzie bez różnicy). Wszyscy 

minął miesiąc

Maile Dworczyka
zarabiający powyżej 5 tys. zł 
brutto stracą na nowych roz-
wiązaniach podatkowych. Bo o 
ile skorzystają na wyższej kwo-
cie wolnej o podatku, to stracą 
na tym, że składki zdrowotnej 
ZUS nie odliczą już jak dotąd 
częściowo od podatku. Tylko ci 
którzy żyją z cwaniactwa mogą 
rzeczywiście stracić – przypo-
minam jeszcze raz słowa Ja-
rosława Kaczyńskiego. Zatem 
wszyscy zarabiający więcej niż 
5 tys. brutto miesięcznie to 
w oczach wicepremiera cwa-
niaki i złodzieje. Na dokładkę 
Mateusz Pinokio Morawiecki 
dodaje: Polski Ład to nasz bilet 
do życia na poziomie Zacho-
du, ale według polskich zasad. 
Jeszcze nie widziałem takich 
zwyczajów na zachodzie, żeby 
złupić nawet nie średniaków (5 
tys. zł to nie jest klasa średnia) 
i dać kolejne zasiłki. Zamysłem 
rządu jest, by wszyscy żyli na 
jednym poziomie, nie wychy-
lali się, karnie głosowali na PiS 
i czekali na kolejne profity od 
władzy. Ci co mają ambicję 
chcieć mieć więcej przez zło-
dziejski ład zostaną przykład-
nie sprowadzeni do parteru.

Co PiS jest w stanie zrobić 
dla dalszego sprawowania 
władzy widać na przykładzie 
nie schodzącego w ostatnim 
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Najszybszy domowy 
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czasie z czołówek gazet i pro-
gramów informacyjnych wice-
ministra sportu Łukasza Mej-
zy. W normalnym kraju ktoś o 
tak marnej reputacji moralnej 
(Mejza m.in. obiecywał leczyć 
nieuleczalnie chorych doro-
słych i dzieci eksperymen-
talnymi kuracjami bez po-
twierdzenia medycznego) już 
dawno ministrem by nie był. 
Ale PiS-owi najwyraźniej to nie 
przeszkadza, bo Mejza nadal 
stołek zajmuje. Nowy pseudo 
bohater rządu, to klasyczny 
przykład karierowicza, który 
dla władzy, wpływów i pienię-
dzy jest w stanie zrobić wszyst-
ko. Miałem nieprzyjemność 
spotkać się z typkiem w trak-
cie kampanii do parlamentu w 
2019 r. Przez pół rozmowy ga-
pił się nieuprzejmie w telefon. 
Zamówił kampanię reklamową 
w Przekroju, za którą… do dzi-
siaj nie zapłacił.

Święta się zbliżają, wzrosty 
cen zapowiadają. Życzę jed-
nak, by przy wigilijnym stole 
zachować pogodę ducha i 
pozytywne myślenie. Co nas 
nie zabije, to nas wzmocni. I 
może o polityce lepiej nie roz-
mawiać, bo po co wywoływać 
rodzinne konflikty…
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Wieczór dobrego smaku

W kategorii nalewki jury 
w składzie Edward Leszczy-
łowski przewodniczący oraz 
członkowie Iwona Lesik i 
Anna Kochańska, I i II miejsce 
przyznało Józefowi Wincen-
ciakowi za nalewkę z wiśni i 
za nalewkę z czarnej porzecz-
ki. III miejsce otrzymała San-
dra Gruntowska za nalewkę 
z malin. W tej kategorii rów-
norzędne wyróżnienia otrzy-
mali: Kamilla Ekes za nalewkę 
z czarnej porzeczki i Grażyna 
Dobrowolska za nalewkę z 
malin. W kategorii wina jury 
I i II miejsce przyznało Ro-
manowi Kołodziejskiemu za 
wino z porzeczko-agrestu i za 
wino z czeremchy. III miejsce 
otrzymał Daniel Piechowiak 
za wino z czarnej porzeczki. 
Wyróżnienia otrzymali: Mar-
ta Błauciak za wino z białego 
winogrona, Beata Zimnawo-
da za wino z ciemnego wino-
grona i Przemysław Kuroś za 

W Klubie „U Bulka” Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 19 listopada odbył się 
„Wieczór dobrego smaku”. Impreza połączona z konkursem propaguje 
własne domowe wyroby konfitur, dżemów, nalewek i win. W tym roku do 
organizatora konkursu dostarczono 16 słoiczków z przetworami i 27 butelek 
trunków, w tym 17 win i 10 nalewek. 

wino z czerwonych winogron.
W kategorii domowe prze-

twory jury w składzie: Zenobia 
Lach przewodnicząca i człon-
kowie Helena Łukaszczuk 
i Eugenia Ślaska, I miejsce 
przyznało Iwonie Kaszubie za 
konfitury z żurawiny. II miej-
sce otrzymała Józefa Nazwal-
ska za dżem z brzoskwiń, III 
równorzędne miejsca zajęli: 
Irena Miniewicz za dżem z wi-
śni i Remigiusz Dutkowiak za 

dżem z malin. W tej kategorii 
wyróżnienie otrzymała Moni-
ka Wojniusz za dżem z jagód.

Nagrody i dyplomy wszyst-
kim uczestnikom konkursu 
wręczył burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart i zastępca 
burmistrza Iwona Walczak. 

Podczas imprezy wystąpiły 
solistki Studia Piosenki Su-
lęcińskiego Ośrodka Kultury 
pod kierownictwem arty-
stycznym Waldemara Handz-

lewicza. 

Zdjęcia i tekst: Maciek Barden    
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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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Dzięki Stowarzyszeniu Lo-
kalna Grupa Działania Między 
Odrą a Bobrem oraz Funda-
cji Rozwoju Holistycznego w 
ramach projektu NOWE FIO 
– lubuskie lokalnie torzymscy 
uczniowie mieli okazję wziąć 
udział w arcyciekawym wyda-
rzeniu. Projekt ZAKODUJ TO 
SOBIE I ZAPROGRAMUJ, napisa-
ny przez Stowarzyszenie Krew-
ni i Znajomi Królika i koordyno-
wany w szkole podstawowej 
przez nauczycielkę edukacji 
wczesnoszkolnej- Paulinę War-
was polegał na pobudzeniu 
naturalnej ciekawości dzieci, 
wprowadzeniu ich w innowa-
cyjne działanie, które wykra-
czało całkowicie poza dotych-
czasowy system nauczania. 
Tym właśnie była nauka pro-
gramowania i kodowania po-
przez zabawę.

Cykl 12-godzinnych warszta-
tów pozwolił 20 uczestnikom 
na poznanie sposobów kodo-
wania, począwszy na macie do 
kodowania, a skończywszy na 
ciekawych aplikacjach, testo-
wanych na nowym monitorze 
interaktywnym, który został 
zakupiony ze środków projek-
towych. Od kodowania na ma-
cie można było już swobodnie 
przejść do pracy z robotami 
edukacyjnymi. Uczestnicy pro-
jektu poznawali kody, którymi 
kierował się ozobot, układali 
puzzle z zakodowaną ścieżką 

Torzymscy uczniowie kodowali i programowali

oraz rysowali własną trasę dla 
robota. Jakaż była satysfakcja, 
gdy ozobot wykonywał na 
komendę tornado, przejście 
zygzakiem lub świecił różno-
kolorowymi światłami! Warsz-
taty pozwoliły uczestnikom 
również na zdobycie wiedzy z 
zakresu wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii. Dzieci 
obejrzały prezentację „Nie taki 
prąd straszny” i zmierzyły się z 
trudnym zadaniem polegają-
cym na złożeniu robota wyko-
rzystującego energię słonecz-
ną.

Największą korzyścią wyni-
kającą z realizacji zadań pro-
jektowych była zarówno nauka 
kreatywności, logicznego my-
ślenia, twórczego korzystania 
z urządzeń cyfrowych, jak i 
po prostu możliwość przeby-

wania w grupie rówieśników 
o podobnych zainteresowa-
niach, podejmowanie dialogu, 
uspołecznianie, co w okresie 
postpandemicznym ma klu-
czowe znaczenie dla kondycji 
psychicznej młodych ludzi. 
Zajęcia nie mogłyby się od-

być, gdyby nie wsparcie wielu 
wspaniałych organizacji i osób, 
na czele których stoją: Narodo-
wy Instytut Wolności, Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Między Odrą a Bobrem, 
Fundacja Rozwoju Holistycz-
nego, Stowarzyszenie Krewni i 

Znajomi Królika, państwo Ewa i 
Marek Taterowie, Celowy Zwią-
zek Gmin CZG-12. Warto pisać 
projekty, warto inwestować 
w edukację, warto realizować 
pomysły! Torzymscy uczniowie 
dziękują swoim sponsorom za 
ciekawe warsztaty!
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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.

Mżawka głupkowata
Określenie adekwatne do 

słowotoku polityków PiS i 
akolitów odnośnie wszyst-
kiego, co nie pasuje wła-
dzy. Sejm uchwalił przepis 
dotyczący ochrony granicy 
wschodniej łamiąc ustawę 
zasadniczą, czyli Konstytucję 
RP. Tłumaczenie bonzów na 
świeczniku w TVN24 czy Pol-
sacie odnośnie zastrzeżeń w 
dostępie mediów do relacji 
ze strefy zastrzeżonej jest 
właśnie mżawką głupowa-
tą. A proponowanie polskim 
redakcjom wyjazd na Biało-
ruś w celu zrobienia relacji 
było zwykłym chamstwem 
ze strony wice od spraw za-
granicznych. Za kogo oni się 
mają?

Inflacja zżera płace. Cena 
paliwa +/- 6 zł. Pandemia w 
natarciu, a Pinokio zwyczajnie 
duby smalone plecie, że nie 
chcą drażnić społeczeństwa 
w kwestii obowiązku szcze-
pień. Zapomniał jak kiedyś 
rzekł, że owe społeczeństwo 
ma zapierd… za miskę ryżu? 
A Rezydent zamiast włączyć 
się w kwestie obrony granicy 
czy walki ze złem - lansował 
się na Bałkanach. Dumny ni-
czym włoski Duce warknął o 
nie uznawaniu ustaleń Pani 
Kanclerz Niemiec, bo toczy 
ona rozmowy pomijając Pol-
skę. A czy my w ogóle mamy 
dyplomację. Nikt poważny z 
nami się nie liczy. Skłóciliśmy 
się ze wszystkimi dookoła za 

wyjątkiem Bałtyku. Zresztą na 
własne życzenie polecieliśmy 
na łeb i szyję we wszystkich 
rankingach światowych na 
dół. I pycha Rezydenta prysła 
jak bańka mydlana, bo rakiem 
on i inni się wycofali z nie-
uznawania negocjacji z Baćką 
przez Zachód… bo sami gu-
zik możemy, choć inne słowo 
byłoby bardziej trafne w oce-
nie.

W kolejnym „wyciekłym” 
mailu harcerzyka do Pinokia 
jest prawdziwa informację, że 
europosłanka od końskiego 
uśmiechu i niszczenia gimna-
zjum zachowuje się jak baba 
w maglu. Bingo! Czyli jednak 
harcerzyk umie myśleć i wy-
walił kawę na ławę.

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

Trudno wyłapać perełki idio-
tyzmów władzy. Politycy par-
tii rządzącej, jak i przydupasy-
-wazeliniarze, prześcigają się 
w szerzeniu głupot. Są jak dż-
dżownice, gdzie nie wiadomo 
gdzie głowa a gdzie… odbyt. 
Ci od Zera są w tym perełka-
mi. Zachowują się jak samce, 
w dodatku kotne. Trudno na-
dążyć za tokiem ich myślenia. 
Tacy zapewne postawiliby że-
lazko na gazie w celu nagrza-
nia lub czekaliby aż wykipi. 
Takie orły–sokoły!

Władza wielu zdeformo-
wała moralnie. Wzorcem jest 
Kali. Lubuskiego posła, który 
partii dzięki której się dostał 
do Sejmu pokazał środkowy 
palec, ponoć wzięto pod lupę. 

I co z tego, skoro jest głosem 
ważnym dla pisiorów, podob-
nie jak muzyk, który niegdyś 
rzekł, że można mu napluć 
w ryj jak się sprzeniewierzy 
własnym wyborcom. To musi 
wreszcie pęknąć i nadejdzie 
czas jakże trudnego odkręca-
nia idiotyzmów, choćby w for-
mie wyroków ogłaszanych na 
zamówienie przez Kucharkę 
zwaną też odkryciem towa-
rzyskim Gnoma. 

Zapewne ktoś powie, że 
ten czy tamten żył jak potra-
fił, bo bezgrzesznych nie zna 
przyroda. Racja, ale dlaczego 
naszym kosztem? Wyszło na 
jaw jak żona Pinokia doro-
biła się. W normalnym kraju 
gość byłby poza burtą. U nas 
dalej łże i wszystko jest cacy. 
Zero poczucia wstydu. Try-
bunał Kucharki postanowił, 
że upublicznianie majątków 
żon polityków jest sprzeczne 
z Konstytucją ale tym samym 
utajnia prawe czy lewe do-
chody przed opinią publicz-
ną. Tłustych kotów i kotek jest 
coraz więcej.

Do niemocy władzy odno-
śnie szczepień nie będę się 
odnosił. Dla niej słupki son-
dażowe są wszystkim jak i 
znaczna wewnątrz grupa an-
tyszczepionkowców. W sieci 
pełno fakeniusów na temat 
szkodliwości szczepionek, 
bo to chemia. A lekarstwa w 
znacznej części są oparte na 
chemii. Nieszczepiony jest 
przekazem wirusa i stanowi 
zagrożenie dla innych. Ale 
głupio mądrych się nie prze-
kona. Przekona ich respirator, 
czasami gdy jest już za późno.

Aby zakończyć wesoło, bo 
idą święta wspomnę o krążą-
cym w sieci kawale – Lepiej 
leżeć z wibratorem niż pod re-
spiratorem… I coś w tym jest 
na rzeczy. Wesołych Świąt!
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Oby ten nowy rok przyniósł tak oczekiwaną poprawę tuacji 
i normalność, za którą wszyscy tęsknimy. 

Pamiętajmy, aby w tym niepewnym dla wszystkich czasie 
przełać sobie uśmiechy wsparcia i zadbać o bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, bo ono 
było i jest najważniejsze oraz siły, aby pokonać przeciwności 

i budować przyszłość pełną nowych wyzwań, pomysłów i planów.

Zbliża się ten specjalny czas w roku, kiedy rozpoczęliśmy 
już świąteczne przygowania i szykujemy się 

do przywitania Nowego 2022 Roku, czas refleksji, 
czas podsumowań i planów na przyszłość, 

Wszystkim Państwu składamy życzenia pełnych miłości, 
pomyślności i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia! 

Niech te święta, pomimo wszystkich trudności i przeszkód, 
z którymi musimy się aktualnie zmagać, upłyną w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, a kolejny 2022 rok niech będzie  
czasem spokoju, samych dobrych chwil oraz realizacji 

marzeń osobistych i biznesowych. 

 
Christianapol Meble Polska

Z okazji Dnia Seniora w 
świetlicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miechowie 13 li-
stopada burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart i zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak spo-
tkali się z seniorami sołectwa. 
Uroczystość przygotowała 
sołtys Miechowa Małgorza-

Dzień Seniora w Miechowie

Na zaproszenie sołtysa 
Wielowsi Sylwestra Gryza 13 
listopada burmistrz Sulęci-
na Dariusz Ejchart i zastępca 
burmistrza Iwona Walczak, 
z okazji Dnia Seniora spo-
tkali się z seniorami sołec-
twa Wielowieś. W spotkaniu 
u c z e s t n i c z y ł 
również ksiądz 
proboszcz Pa-
rafii Sieniawa 
Grzegorz Ja-
nusz. Poczęstu-
nek przy kawie 
pr z ygotowała 
Rada Sołecka 
i sołtys Wie-
lowsi. W części 

ta Sienkiewicz i członkowie 
Rady Sołeckiej. Oprócz ży-
czeń burmistrz i zastępca 
burmistrza wręczyli seniorom 
słodki upominek. W części ar-
tystycznej wystąpiła Jadwiga 
Puchała, solistka z Gorzowa 
Wielkopolskiego. 

Maciek Barden

Dzień Seniora w Wielowsi
artystycznej wiersze zapre-
zentowała młodzież, która 
uczestniczy w zajęciach świe-
tlicowych. Zaproszeni goście 
złożyli seniorom życzenia i 
wręczyli słodkie upominki. 

 Maciek Barden
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Słodycze i wytrawne smakołyki, zabaw-
ki, mini-kosmetyki, skarpetki, biżuterię, 
a nawet torebki herbaty czy buteleczki 
alkoholi, słowem – wszelkie sprawiające 
radość drobiazgi – to wszystko można 
znaleźć we współczesnych kalendarzach 
adwentowych! Do najpopularniejszych 
od lat należą kalendarze w formie papie-
rowej tablicy z ukrytą pod każdym z 24 
„okienek” czekoladką, choć to nie jedyna 
z dostępnych możliwości.

Coraz częściej można kupić też kalen-
darze adwentowe wielorazowego użyt-
ku, które sami wypełniamy wybranymi 
drobiazgami. Zazwyczaj są one stwo-
rzone z drewna lub materiału, np. filcu, 
juty lub bawełny czy trwalszej niż cien-
ki papier tektury. Mogą mieć rozmaite 
formy, kształty i rozmiary: od stabilnych 
komódek z szufladkami po lekkie gir-
landy z papierowymi torebkami, które 
można powiesić w dowolnym miejscu. 
Takie kalendarze nie kosztują wiele, ale 
co najważniejsze są estetyczne i trwałe, 
a przez to „wielokrotnego użytku”. Jeśli 
zdecydujemy się na takie rozwiązanie, 
to możemy cieszyć się taką ozdobą przez 
wiele lat.

24 małe przyjemności
To, że kalendarze adwentowe dają 

radość, nie ulega wątpliwości. Przyjem-
ny dreszczyk emocji, który towarzyszy 
otwieraniu prezentów-niespodzianek, 
dzięki kalendarzom adwentowym moż-
na przeżywać codziennie aż przez 24 dni! 
Z dostępnych przekazów wynika zresztą, 
że taki – przynajmniej częściowo – był 
zamysł twórców kalendarza adwento-
wego, czyli niemieckich protestantów. 
Robili oni woreczki z drobnymi niespo-
dziankami, które następnie umieszczali 
na wieńcu. Każdego dnia od początku 
grudnia do Wigilii otwierano jeden. Zwy-
czaj przyjął się na tyle, że już na samym 
początku XX wieku zaczęto drukować 
ozdobne kalendarze adwentowe. 

Kalendarze adwentowe to też świetna 
ozdoba domu, która natychmiast wpro-
wadza tę miłą, ciepłą i tak wyczekiwaną 
świąteczną atmosferę. Zaś sam koncept 
sprawiania sobie małych przyjemności 
każdego dnia aż do Świąt jest po prostu 
niezwykle emocjonujący! Kalendarz ad-
wentowy, czy to w formie mebelka, czy 
sznurka z klamerkami, do których można 
przypiąć woreczki albo papierowe toreb-
ki, czy też miękkiej materiałowej maty z 
kieszonkami do zawieszenia na ścianie 
lub w dowolnym innym kształcie to coś, 
co ucieszy każdego. Choć sam zamysł 
jest spójny, jego interpretacja zależy 
tylko od nas. Bazując na dekoracyjnych 
propozycjach kalendarzy mamy dosko-
nałe narzędzie do zapełnienia go tak, jak 
chcemy. Od psich czy kocich smaczków 
dla naszego ukochanego pupila, po uro-
cze i od serca wiadomości do partnera 

Wyczekuj Świąt tak, jak lubisz 
– kilka słów o tym, dlaczego warto mieć (własny) kalendarz adwentowy  

Święta Bożego Narodzenia należą do najbardziej wyczekiwanych chwil w roku. 
Niezwykle przyjemny sposób na odliczanie dni i wprowadzanie się w świąteczny 
nastrój stanowi kalendarz adwentowy. Te współczesne mogą sprawić radość każ-
demu – dzieciom, dorosłym, a nawet domowym pupilom! 

czy partnerki. Możliwości jest naprawdę wiele. A Ty, na 
jaki kalendarz zdecydujesz się w tym roku?
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- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

Seven Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno

ELEKTRYCZNE 
instalacje 

Tegoroczne miejsko-gminne Świę-
to Niepodległości, które odbyło się 
11 listopada w sali konferencyjno-wi-
dowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury, ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią, miało mniej ofi-
cjalny przebieg. Organizatorzy umoż-
liwili zobaczenie przebiegu święta, 
które było transmitowane na żywo 
w Internecie.  Obchody poprzedziła 
msza święta w kościele parafialnym 
w intencji Rzeczpospolitej Polskiej, 
którą koncelebrował ksiądz proboszcz 
Parafii Sulęcin Sławomir Przychodny i 
ksiądz Jan Podedworny.

W uroczystej akademii uczestni-
czył przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański, burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart, zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak, radni Rady 
Miejskiej, przedstawiciele jednostek 
administracyjnych, przewodniczący 
Rady Powiatu Czesław Symeryak, sta-
rosta powiatu sulęcińskiego Tomasz 
Jaskuła, przedstawiciele służb mun-
durowych, kombatanci, sołtysi gminy 

Święto Niepodległości 
w Sulęcinie

Sulęcin, dyrektorzy szkół, artyści i or-
ganizatorzy.

Z okazji Święta Niepodległości de-
cyzją Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Inwalidów Wojennych Rzecz-
pospolitej Polskiej, Krzyżem 100 lat 
Związku Inwalidów Wojennych RP za 
wieloletnią współpracę ze Związkiem 
uhonorowani zostali: burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart i Marian Seifert. 

W części artystycznej zaprezentowa-
ła się solistka Kalina Tomysek z Klubu 
17 Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej z Wędrzyna. W spektaklu 
słowno-muzycznym „Pięknej Niepod-
ległej”, który przygotowały wspólnie 
Ewa Krynicka, Tatiana Dąbrowska, 
Izabela Hutyra, Anna Gardziejewska i 
Wanda Heinrych, wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Paw-
ła II z Sulęcina i absolwent szkoły Mak-
symilian Wójcik.

Maciek Barden  
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

02.12.2021 r. z zachowa-
niem reżimu sanitarnego, od-
była się w Zespole Szkół Lice-
alnych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie   ko-
lejna edycja Powiatowych 
Targów Edukacyjno – Zawo-
dowych „Zawodowcy na ryn-
ku pracy”, organizowanych w 
ramach projektu „Moderniza-
cja  Kształcenia Zawodowego 
w Powiecie Sulęcińskim”. Uro-
czystego otwarcia    dokonali 
dyrektor szkoły, pan Zbigniew 
Gruca oraz komendant Lubu-
skiej Wojewódzkiej Komendy 

Targi Edukacyjno - Zawodowe „Zawodowcy na rynku pracy”
Ochotniczych Hufców Pracy, 
pan Andrzej Sipiatowski.

Celem targów była  promo-
cja kształcenia zawodowego, 
edukacji, partnerstwa, insty-
tucji rynku pracy, pracodaw-
ców. Udział w nich wzięło 18 
wystawców, którzy profesjo-
nalnie prezentowali swoje 
zasoby. Zwiedzający mogli 
poznać oferty kształcenia, 
doskonalenia zawodowego, 
lokalnego rynku pracy, poroz-
mawiać z ekspertami, skorzy-
stać z oferowanych   materia-
łów promocyjnych. Uczniowie 

wzięli także udział w warszta-
tach i spotkaniach   z zakre-
su doradztwa zawodowego 
dotyczących autoprezentacji, 
sposobów wyboru studiów 
wyższych, efektywnych spo-
sobów poszukiwania pracy, 
TOP wartości oraz zagad-
nień   kształcenia zawodowe-
go i rynku pracy.

Zarówno wystawcy, jak 
i zwiedzający, doceniają 
możliwość oraz   podkreśla-
ją wagę   bezpośredniego 
kontaktu, który jest istot-
nym  czynnikiem  w nawiąza-
niu relacji, planowaniu ścieżki 
edukacyjnej i kariery zawodo-
wej, zdobyciu wiedzy o funk-
cjonowaniu na rynku pracy, 

potrzeb pracodawców oraz 
przyszłych pracowników. Har-
monijny rozwój takiej współ-
pracy, to szansa na sukces i 
rozwój  dla  każdej ze stron.

Karina Rogowska
doradca zawodowy
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W powiecie międzyrzeckim Winnica Folwark 
Pszczew jest jedyną winnicą. W tym roku 
debiutem było wyprodukowanie różowego 
wina musującego zwanego Rosecco, które na 
tegorocznych targach ENOEXPO w Krakowie 
otrzymało srebrny medal. Właściciele folwarku i 
winnicy prowadzą również działalność gos-
podarczą w innych dziedzinach. Żaneta ukończyła 
politologię na Uniwersytecie Warszawskim, 
podyplomowe studia międzywydziałowe: Prawo, 
ekonomia i zarządzanie w działalności gos-
odarczej jak również zrobiła uprawnienia pe-
dagogiczne do nauki WOS i historii, a Łukasz 
ukończył Międzywydziałowe Indywidulane 
Studia Humanistyczne na UW broniąc pracę 
magisterską na Wydziale Prawa oraz nauki 
polityczne na Uni-
wersytecie  Hum-
bolda w Berlinie a 
także podyplomo-
wo enologię na Uni-
wersytecie Zielono-
górskim. Zatem ma 
k ierunkowe  wyk-
ształcenie jak naj-
bardziej z winiar-
stwem  z wiązane. 
A winnica jest częś-
cią Ekologicznego 
Gospodarstwa Rol-
nego w Pszczewie. 
Nie jest tajemnicą, 

że promując własne wyroby promują również 
miejscowość, która historycznie jest wielo-
kulturową. Polacy, Niemcy, Żydzi, po 1947 r. 
Łemkowie i inna napływowa ludność osadnicza 
są solą tej ziemi, a wielokulturowość od zawsze 
jest bazą rozwoju. I tak napływowa Rodzina 
Robak stworzyła miejsce, które jest jedną z wi-
zytówek naszego regionu.

Kolejne Święto Młodego Wina za nami - mówi 
Żaneta Robak, współwłaścicielka wraz z mężem 
Łukaszem - Folwarku w Pszczewie. - Odbyło się 
ono 13 listopada. Tym razem gwiazdą wieczoru 
był znany aktor Zbigniew Zamachowski, który 
wieczór rozpoczął swoim recitalem. Śpiewał 
piosenki znanych wykonawców sam sobie 
akompaniując na gitarze, jak również wspomagał 
go grą na fortepianie - wybitny pianista Roman 
Hudaszek. Po recitalu odbyła się degustacja 
młodego wina z naszej winnicy. Chętnych, a było 
ich sporo, Łukasz oprowadzał po winiarni 
opowiadając o procesie produkcji. Nie mógł nie 
wspomnieć o tradycjach winiarskich regionu 
pszczewskiego, sięgających czasów biskupów 
poznańskich, którzy mieli tutaj swą świątynię 
i włości, na których uprawiano winorośl. Wieczór 
był w pełni udany.

Święto Młodego Wina ma w Polsce swoją 
tradycję. U Państwa Robak degustowano białe 
wina: Solaris, Johanniter Orange i Souvenier Gris. 
Wszystkie z tegorocznych zbiorów winogron. 
W ramach spotkania gospodarze serwowali 
posiłek gorący, zimne zakąski oraz szeroki wybór 
słodkości własnej produkcji. Było zatem coś dla 
ducha i ciała. Recital znanego aktora, który w tym 
roku obchodził jubileusz 40.lecia pracy ar-
tystycznej i 60.lecie urodzin, był wydarzeniem 
dla licznie przybyłych. Wspomniany Z. Zama-
chowski znany jest jako aktor scen polskich, ale 
mało ludzi wie, że od najmłodszych lat świetnie 
gra na fortepianie, gitarze czy �ecie. Duża sala 
bankietowa obok starego folwarku idealnie 
nadaje się do takich prezentacji. Ponad 100 
uczestników recitalu czuło się tutaj swobodnie. 
Połącznie imprezy winiarskiej z występem ar-
tystów otwiera wiele możliwości tak promo-
cyjnych jak i kulturalnych. Jest to praktykowane w 
większych aglomeracjach. W Pszczewie było po 
raz pierwszy i zapewne nie ostatni. 

 Konkurencja jest bardzo silna, więc każde 

wyróżnienie nas cieszy. Dwa z serwowanych 
młodych win (Johanniter Orange i Solaris) 
otrzymały wyróżnienia na V Lubuskim Święcie 
Młodego Wina w Ochli. Znamienne jest to, że 
jury surowo ocenia, a odbiorcy mogą i mają 
często inne zdanie i bardziej wysublimowany 
smak w odbiorze. Najświeższą informacją jest 
to, że nasze wina z tegorocznych zbiorów 
otrzymały certy�kat ekologiczny przyznawany 
przez jednostkę certy�kującą w Daleszycach. 
Odbudowaliśmy winiarskie tradycje pszczew-
skiego folwarku po 120 latach i jesteśmy z tego 
bardzo dumni. 

- Produkcja wina jest nieodłącznym elemen-
tem naszego folwarku - mówi Łukasz Robak. - 
Wystawiamy swoje produkty na licznych targach 
czy konkursach. Nie tylko na Ziemi Lubuskiej.

Folwark Pszczew nie tylko kulturalnie

Lech Malinowski
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Wszystkim Klientom, 

Współpracownikom i Przyjaciołom

Folwark Pszczew życzy pełnych 

zdrowia, radości  i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2022 przyniesie 

Państwu realizację planów 

osobistych

i zawodowych.

Z podziękowaniami 

za zaufanie 

i współpracę

Żaneta i Łukasz Robak

Wraz z Pracownikami
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RYBY MAJĄ GŁOS

Tego dnia na Uroczysku Lubniew-
sko juz od godziny 11.00 słychać było 
donośne śmiechy dzieci. Tam właśnie 
odbyła się impreza mikołajkowa zor-
ganizowana przez Koło Wędkarskie 
nr 2 „Lin” przy współudziale harcerzy 
z 3 DSH RED ONE im. Cichociemnych 
oraz zuchów z 8 GZ Mądre Ptaki i 6 GZ 
Czerwone Jedyneczki. W oczekiwaniu 
na Mikołaja harcerze zorganizowali 

Mikołajki z Kołem Wędkarskim nr 2 „Lin”
5 grudnia już od najwcześniejszych godzin porannych na twarzach ludzi malował się uśmiech. Ten dzień przywitał naszą sulęciń-
ską ziemię białym puchem. Po raz pierwszy od kilku lat ten Mikołajkowy czas spędziliśmy w białej odsłonie. 

zabawy ruchowe dla dzieci. Nie oby-
ło się też bez lepienia bałwanów i bi-
twy na śnieżki. ok. godz. 12.00 słychać 
było wśród gęstwiny lasu nadjeżdża-
jącą straż pożarną. To dzielni strażacy 
z OSP Trzemeszno wyciągnęli Mikoła-
ja spod sań i przywieźli go samocho-
dem na Uroczysko. Mikołaj wręczył 
prezenty grzecznym dzieciom a one 
odwdzięczyły mu się laurkami i pio-

senkami. W między czasie Wędkarze 
przyszykowali poczęstunek w posta-
ci kiełbasek oraz zupy pomidorowej. 
Nie zabrakło też kawy, herbaty czy 
słodkości. Rozdane zostały również 
podziękowania dla sponsorów bez 
których nie obyła by się ta impreza. 
Podczas uroczystości każdy mógł się 
poczuć jak pomocnik św. Mikołaja po-
nieważ zbierana była karma dla zwie-

rzaków ze schroniska „PRO – ANIMALE 
dla Zwierząt w Potrzebie” w Ługach 
górzyckich. Wszyscy uczestnicy choć 
troszkę zmarznięci z radosnymi mi-
nami rozjechali sie do domów. To był 
wspaniały czas. 

KP
Zdjęcia: A.Pawlik
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Celowy Związek Gmin CZG-12 za-
prasza dzieci w wieku szkolnym (kl. 
IV-VIII) do udziału w konkursie na sce-
nariusz komiksu o tematyce związa-
nej z gospodarką odpadami. Celem 
konkursu jest wybranie najbardziej 
kreatywnej i pomysłowej pracy, któ-
ra będzie uświadamiać czytelników 
o poprawnych zasadach gospodarki 
odpadami, pełnić funkcję informacyj-
no-edukacyjną w kwestii gospodarki 
odpadami i wzmacniać pozytywne 
działania na rzecz środowiska.

Praca laureata zostanie opublikowa-
na w wersji papierowej oraz profesjo-
nalnie opracowana grafiką, aby two-
rzyła wyjątkowy materiał edukacyjny. 
Dodatkowo praca będzie stanowić 
materiał promocyjny Związku pod-
czas obchodów 25-lecia Celowego 
Związku Gmin CZG-12. W konkursie 
mogą wziąć udział uczniowie szkoły 
zlokalizowanej w jednej z gmin człon-
kowskich Celowego Związku Gmin 
CZG-12, tj. gminy Bledzew, Cybinka, 
Dębno, Górzyca, miasta Kostrzyn nad 
Odrą, gminy Krzeszyce, Lubniewice, 

Konkurs CZG-12 
na scenariusz komiksu

Łagów, Międzyrzecz, Ośno, Rzepin 
Słońsk, Sulęcin, Torzym i Witnica. Pra-
ce konkursowe wraz z wymaganymi 
załącznikami należy dostarczyć w 
formie elektronicznej do 12 stycznia 
2022r. (I etap – szkolny/ 5 prac z jednej 
placówki). Do 4 lutego potrwa praca 
Komisji Konkursowej w celu wybrania 
Laureata, oraz prac wyróżnionych (II 
etap). Praca Laureata zostanie opu-
blikowana a autor otrzyma nagrodę 
rzeczową - tablet graficzny. Prace kon-
kursowe wraz z wymaganymi załącz-
nikami należy dostarczyć wyłącznie 
drogą elektroniczną na adres: eduka-
cja@czg12.pl

Szczegółowe zasady udziału w 
konkursie opisane są w Regulaminie 
konkursu “Segregacja jak z obrazka 
– tworzymy komiks” dostępnego na 
stronie www.czg12.pl/Edukacja/Kon-
kursy2021.

KR

mailto:edukacja@czg12.pl
mailto:edukacja@czg12.pl
http://www.czg12.pl/Edukacja/Konkursy
http://www.czg12.pl/Edukacja/Konkursy
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Tribute Fest
Za nami wspaniały wieczór z muzyką w klubie u Bulka! Tym razem 
powodem do świetnej zabawy i miłych spotkań była kolejna edy-
cja Tribute Fest czyli wydarzenia, na którym grają artyści wykonujący 
muzykę świetnie znanych zespołów.

Tegoroczny koncert uświetniły dwa 
zespoły: Rage Against The Machine 
Band oraz Orgasmatron. Ci pierwsi jak 
sama nazwa wskazuje grają utwory 
znanej na całym świecie i bardzo roz-
poznawalnej kalifornijskiej grupy Rage 
Against The Machine. Jednak trzeba 
przyznać, że robią to na swój niepo-
wtarzalny sposób ponieważ twórczość 
Amerykanów jest tylko wypadkową do 
własnych interpretacji zarówno mu-
zycznych i wokalnych. Szersze niż w ory-
ginale instrumentarium rzuca na dosko-
nale znane nam utwory zupełnie nowe 
światło, a polskojęzyczne teksty często 
dodają nowego kolorytu i wzmacniają 
siłę przekazu. Usłyszeliśmy wszystkie 
najbardziej znane i lubiane kompozycje 
RATM. Przy takiej mieszance wybucho-
wej nie sposób było ustać więc po prze-
szło godzinnym występie zielonogór-
skiej załogi publiczność była już solidnie 
rozgrzana. 

Dla wielu zgromadzonych pod sceną 
przyszedł czas na główne muzyczne da-
nie wieczoru czyli zespół Orgasmatron. 
Można by powiedzieć nawet, że to su-
pergrupa ponieważ tworzą ją muzycy 
doskonale znani: Tomasz „Titus” Pukacki, 
Wojciech Hoffmann, Maciej Jahnz oraz 
Piotr Szpalik. W tym składzie postanowili 
oddać hołd zmarłemu blisko 6 lat temu, 
legendarnemu, wyjątkowemu i chary-
zmatycznemu artyście jakim bez wąt-
pienia był Lemmy Kilmister – wokalista 
i basista grupy Motörhead. Sama nazwa 
zespołu została oczywiście zaczerpnię-

ta od tytułu jednego z utworów. Chyba 
trudno sobie wyobrazić lepszy zestaw 
personalny wśród polskich muzyków do 
prezentowania muzyki Brytyjczyków. 
Usłyszeliśmy kilkanaście kompozycji z 
całej historii grupy, a wśród nich chy-
ba wszystkie klasyki, które Motörhead 
stworzyło na przestrzeni 40 lat kariery. 
Ze sceny uderzała charyzma, doświad-

czenie, dobry humor – czyli to wszystko 
co tworzy dobre rockowe show. 

To był bardzo udany wieczór z dosko-
nale nam znanymi utworami wielkich 
zespołów i sądząc po zadowoleniu za-
równo wśród publiczności i artystów 
już wypatrujemy kolejnej edycji Tribute 
Festu.                                     

            (Źródło: SOK)
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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:

W sali sportowej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Sulęcinie, 20 
listopada odbył się amatorski turniej 
piłki siatkowej pań o Puchar Burmi-
strza Sulęcina. W turnieju zagrały 
cztery drużyny. Z Pyrzyc, Ośna Lubu-
skiego, Słubic i Sulęcina. W kwalifika-
cji ogólnej: I miejsce zajęła drużyna 
„Do Garów” z Sulęcina, II miejsce MKS 
Ośno Lubuskie, III miejsce Black Team 

Mecz piłki siatkowej 
o Puchar Burmistrza

Pyrzyce i IV miejsce „Prymulki” ze Słu-
bic. MVP w każdej z drużyn zdobyły: 
Katarzyna Drewalska ze Słubic, Joan-
na Powroźnik z Pyrzyc, Karolina Lenc 
z Ośna Lubuskiego i Justyna Kostka z 
Sulęcina. Wszystkie mecze sędziowali 
Wojciech Lewandowski i Piotr Gry-
gorcewicz. 

Maciek Barden
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6.12-12.12 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
13.12-19.12 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
20.12-26.12 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
27.12-02.01 - Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1

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:
domek letn. Lubniewice
dom Lubów
pole 4,5 ha Mierczany
mieszkanie ul. Żeromskiego
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
6 działek Bielice
działka Lubów
dom Muszkowo
2 domki 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 

2022 rok jest rokiem szczególnym, 
bowiem STS Olimpia Sulęcin obcho-
dzi swoje 30-lecie. To właśnie w 1992 
roku powstał klub o aktualnie uży-
wanej nazwie. Jego prezesem i tre-
nerem został Stanisław Szablewski 
- wówczas klub był na IV poziomie 
rozgrywek w Polsce (trzecia liga). 

Po trzydziestu latach, w 2022 roku 
- wspominamy, rozmawiamy, cele-

Dzikie Koty, bo tak nazywają sami 
siebie zawodnicy Olimpii, zaprasza-
ją na mecze domowe, które odby-
wają się w soboty w hali sportowej 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Sulęcinie. Ze 

Klub STS Olimpia Sulęcin 
świętuje 30-lecie powstania

brujemy. W związku z tym, miło nam 
poinformować, że w dniu 19 lutego 
2022 roku odbędzie się Bal Trzy-
dziestolecia. To z pewnością bardzo 
ważny dzień dla wszystkich sympa-
tyków, kibiców, działaczy byłych i 
obecnych Olimpii Sulęcin – zachę-
camy do wspólnego świętowania 
trzydziestolecia klubu STS Olimpia 
Sulęcin.

Takie emocje tylko na 
meczach Olimpii!

względu na sytuację epidemiczną 
w kraju, podczas meczu obowiązują 
obostrzenia. Szczegóły w mediach 
społecznościowych klubu. 

Fot. A. Pawlik

Fot. A. Pawlik


