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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

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300
Cd. na str. 15

Wędrzyn z nową obwodnicą

Z inicjatywy radnej Rady Miej-
skiej Anny Wyczachowskiej i 
burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta, droga gminna w Wę-
drzynie na odcinku od przej-
ścia do szkoły podstawowej, 
dojazdu do garaży, Klubu Gar-
nizonowego 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej i 
jednostki wojskowej otrzyma-
ła nową nawierzchnię. W ra-
mach przeprowadzonych prac 
droga, popularnie nazywana 
przez mieszkańców miejsco-
wości obwodnicą, została 
utwardzona na całym odcin-

tel. 957554865

Dzięki proinwestycyj-
nemu budżetowi Gmi-
ny Sulęcin udało się w 
ostatnim czasie wyre-
montować kilkunaście 
ulic w mieście, jak rów-
nież dróg i ulic znajdu-
jących się na terenie 
sołectw. Oprócz in-
westowania środków 
własnych Burmistrz Su-
lęcina stara się anga-
żować również pienią-
dze z różnych dotacji.

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

WYPRZEDAŻ
kosiarek

VIKING
- 10%!

RATY 0%!
OLEJ 0 zł!
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Jeszcze niedawno Prezydent 
Andrzej Duda chciał wyrzuce-
nia Jacka Kurskiego ze stano-
wiska prezesa telewizji publicz-
nej, a ten, zupełnie niezrażony, 
zrobił kandydatowi PiS-u kam-
panię zakończoną reelekcją 
PAD. Tak dobrze zaprzęgniętej 
maszyny propagandowej, jak 
TVPis jeszcze nie widziałem. 
Tam już nikt nie przejmował 
się zachowaniem przynaj-
mniej odrobiny obiektywizmu. 
A niektóre argumenty wręcz 
uwłaczały inteligencji Polaków. 
Wszyscy, od prawa do lewa, po 
kampanii są wstrząśnięci roz-
darciem Polski na pół. PAD już 
o 23 w dniu wyborów chciał 
się bratać z Rafałem Trzaskow-
skim uznając, że kampania mi-
nęła i trzeba zapomnieć o tym 
całym wylanym jeszcze kilka 
dni wcześniej szambie. A było 

tego sporo: „albo kłamie, albo 
jest niezrównoważony” (PAD o 
Trzaskowskim), materiał o „luk-
susowej eskapadzie z dorad-
czynią za pieniądze podatni-
ków” (materiał TVP wałkowany 
przez dwa dni, sugerujący ro-
mans Trzaskowskiego podczas 
podróży służbowej sprzed 6 lat 
do Brazylii), straszenie, że Pol-
ska zostanie kolonią niemiecką 
(materiał TVP), czy wypowiedzi 
Kaczyńskiego, że jeżeli wygra 
Trzaskowski, to zwróci Żydom 
ich przedwojenne majątki. To 
punkty zapalne, które podzie-
liły Polaków. W takie obrazki 
pokazywane setki razy w te-
lewizji publicznej, wielu ludzi 
niestety zaczyna wierzyć. Jest 
to zwłaszcza widoczne wśród 
osób starszych odbierających 
na swoich telewizorach najczę-
ściej tylko telewizję naziemną, 
w której jedynym kanałem in-
formacyjnym jest TVP Info. Nic 
dziwnego, że później w grupie 
wiekowej 60+ Duda miał zdecy-
dowaną większość głosów. 

Brudów nie zabrakło też z 
drugiej strony. Wymyślona 
przez jakiegoś idiotę kampa-
nia ośmiu gwiazdek zapisana 
jako 5 razy gwiazdka, spacja, 
3 gwiazdki (***** ***) co miało 
oznaczać: j, e, b, a, ć (5 pierw-

szych liter) oraz: p, i, s (3 ostat-
nie litery), to także prostacki i 
kompromitujący chwyt. 

W efekcie tej brudnej i ostrej 
kampanii mamy sytuację, w 
której Polak Polakowi wilkiem. 
Ludzie przed wyborami rzucali 
się sobie do gardeł nie szczę-
dząc inwektyw. Przed urzędują-
cym i jednocześnie wybranym 
na kolejną 5-letnią kadencję 
Prezydentem Andrzejem Dudą 
trudne zadanie zasypania tej 
przepaści. Mam nadzieję, że nie 
mając nic do stracenia (to jego 
druga i ostatnia kadencja), PAD 
tym razem wzniesie się ponad 
partykularne interesy swojej 
byłej partii i będzie prezyden-
tem wszystkich Polaków, nie 
tylko tych niespełna 11 mln, 
którzy go wybrali.

Wybory pokazały, że zarówno 
władza, jak i Polacy przestali się 
przejmować Covid-19. Obrazki, 
na których podczas wieców wy-
borczych stało koło siebie, czę-
sto w ścisku tysiące osób, przy 
czym niewielu miało ubrane 
maseczki, to była notma. O ile 
na razie na szczęście nie widać, 
żeby przez to zwiększył się po-
ziom zachorowań, to większy 
problem widzę w niektórych 
urzędnikach, których pande-
mia zdecydowanie przerasta. 

minął miesiąc

Kwiaty dla Kurskiego
W związku z tym, że bezrobo-
cie przynajmniej na zachodzie 
kraju to według mnie jakiś 
czysty surrealizm, pracodaw-
cy nadal muszą posiłkować się 
pracownikami zza wschodniej 
granicy (najczęściej z Ukrainy). 
I tu największą przeszkodą są 
nasi rodzimi biurokraci. Rząd 
wymyślił, może i słusznie, że 
każdy przyjeżdżający spoza 
Unii Europejskiej musi przejść 
14-dniową kwarantannę. W 
drugiej połowie czerwca zde-
cydowano jednak, że można 
skrócić okres kwarantanny 
jeżeli osoba przyjeżdżająca 
będzie miała negatywny wy-
nik testu na koronawirusa. Do 
jednej z firm pośredniczącej 
w zatrudnianiu obcokrajow-
ców przyjechała grupa osób 
z Ukrainy, po czym trafiła au-
tomatycznie na kwarantan-
nę. Przez kilka dni szef firmy 
pośredniczącej starał się w 
Sanepidzie, by ktoś przyje-
chał pobrać wymaz. Wreszcie 
próbki trafiły do laboratorium. 
Wkrótce okazało się jednak, 
że aby sprawdzić wynik testu 
trzeba na specjalnej stronie 
internetowej podać numer 
pesel osoby badanej. Niestety, 
Ukraińcy, którzy przyjechali do 
Polski nie posiadali jeszcze pe-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

selu. Nie mogli go też wyrobić, 
ponieważ przebywali na kwa-
rantannie. By pomimo tego 
dowiedzieć się o wynikach 
testów, szef firmy był odsyła-
ny do kolejnych urzędników. 
Wreszcie poinformowano go, 
że wszystkie badane osoby 
mają wynik negatywny. Otrzy-
mał przy tym jednak instruk-
cję, że by mogły one opuścić 
kwarantannę musi być o tym 
powiadomiona policja. Pełen 
optymizmu zadzwonił więc 
do odpowiedniej terytorialnie 
Komendy. Tam jednak dowie-
dział się, że informacja jest nie-
oficjalna i policjanci nie mogą 
na niej bazować. W kolejnych 
dniach policja wystąpiła do 
Sanepidu drogą oficjalną o 
wyniki testów a Sanepid odpo-
wiedział oficjalnym pismem, i 
wreszcie policja pozwoliła, by 
testowane osoby zakończyły 
kwarantannę. W tym samym 
momencie jednak minął 14 
dzień kwarantanny i grupa ob-
cokrajowców po dwóch bez-
produktywnych tygodniach 
mogła udać się do wyczeku-
jącego zakładu pracy. A kto 
zapłacił za 14 dni postojowego 
osób z Ukrainy? No przecież 
nie rząd…

KOLEKCJONER 
KUPI:

stare zegarki, 
biżuterię, 
monety 
i inne.

Tel. 884 050 405
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Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, 9 lipca podpisał z wi-
ceprezesem Zarządu Przed-
siębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. z Bytomia 
Markiem Nowakiem umowę 
na realizację inwestycji zakła-
dającej rozdział sieci kanaliza-
cji ogólnospławnej w Sulęci-
nie. Kolejny etap w projekcie 

Kolejna umowa inwestycyjna
modernizacji sulęcińskiego 
„podziemnego miasta” nosi 
nazwę „Budowa, przebudowa 
i remont kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w rejonie ul. 
Wiejskiej i Wąskiej w Sulęci-
nie”.

Przedsięwzięcie jest dofi-
nansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach pro-

jektu pn.: „Rozbudowa i prze-
budowa oczyszczalni ścieków 
w Sulęcinie wraz z moderni-
zacją sieci kanalizacji sanitar-
nej i  wodociągowej w  aglo-
meracji Sulęcin”.

Tekst i foto. Maciek Barden
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Wspólnymi siłami i chęcią można wię-
cej zrobić na rzecz swojej miejscowości, 
o czym przekonali się mieszkańcy Mie-
chowa, którzy licznie przyłączyli się do 
przywrócenia estetyki sołectwa. Mie-
chów położony jest przy drodze powia-
towej, więc elegancja zobowiązuje do 
godnego prezentowania swojej miej-
scowości.

Na przełomie maja i czerwca z ini-
cjatywy Sołtysa Miechowa Małgorzaty 
Sienkiewicz i Rady Sołeckiej, mieszkań-
cy sołectwa podjęli się uprzątnięcia 
przy drodze powiatowej zarośniętego 
trawą chodnika wzdłuż całej miejsco-
wości i zatoki przystanku PKS-u. Na 
odcinku prawie kilometrowego chod-
nika, w bezinteresownej pracy nad 
przywróceniem jego funkcjonowania 
na całej szerokości, wzięli udział: Eliana 
Bednarczyk, Paweł Lorkiewicz, Krystyna 
Choinkowska, Zbigniew Sienkiewicz, 
Maria Walach, Tomasz Gondorek, Piotr 
Gondorek, Przemysław Dziamski, Paweł 
Kaczmarek, Piotr Wróżbit, Ryszard Strą-
czek, Kazimierz Kozakiewicz, Helena i 
Leszek Karmazynowie, Anna Kubiszyn i 
Dorota Strączek.

Przed wjazdami do swoich posesji 
indywidualne oczyszczenie chodnika 
z chwastów i trawy wykonali: Wanda 
Kaczmarek, Janina Kaczmarek i Aniela 
Górska. Najmłodszym uczestnikiem zin-

Miechów w nowej estetyce
tegrowanego sprzątania był jedenasto-
letni Jakub Dziamski.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowa-
niu i pozyskaniu z Urzędu Miejskiego w 
Sulęcinie betonowych donic i kosodrze-
winy zakupionej z funduszu sołeckie-
go, mieszkańcy Miechowa wymalowali 
przekazane donice, posadzili kwiaty i 
krzewy, zagospodarowując przestrzeń 
i plac przy remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Kwiaty do posadzenia przekazały 
Agnieszka Ksel i Ada Mijalska. W wymie-

nionych pracach uczestniczyli: Barba-
ra Barłoga, Lidia i Andrzej Koterbowie, 
Agata Martyniak, Tomek Gondorek, Pa-
weł Kaczmarek, Maria Walach, Krystyna 
Choinkowska, Anna Kubiszyn i Monika 

Strączek.
Inicjatywa godna naśladowania przez 

inne sołectwa.

Tekst: Maciek Barden
Foto: Sołtys Miechowa Małgorzata 

Sienkiewicz i Maciek Barden
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Ponad pół roku minęło od na-
szego ostatniego spotkania, 
sporo się zmieniło, prawda? 
Patrząc na ostatnie wydarzenia, 
zmieniło się bardzo dużo, po-
wiedziałbym nawet, że niektóre 
rzeczy „stanęły na głowie”.
Ma Pan na myśli pandemię? 
Przede wszystkim. Sytuacja, 
którą żyjemy od ponad 4 mie-
sięcy nie jest normalna. Zmie-
nił się porządek świata, a my 
jesteśmy tego uczestnikami. 
Nikt wcześniej nie przewidy-
wał takich scenariuszy (jedynie 
filmowcy). Od dawna tak gre-
mialnie nie baliśmy się o swoje 
życie, zdrowie. Jest to stan naj-
większego kryzysu od czasów II 
wojny światowej.
A jak radził i radzi sobie z tą 
rzeczywistością powiat?
Jako jedni z pierwszych, na 
początku marca, podjęliśmy 
radykalne decyzje dotyczące 
zwiększenia bezpieczeństwa 
sanitarnego we wszystkich na-
szych jednostkach. Mam tu na 
myśli przede wszystkim szpital 
powiatowy i Dom Pomocy Spo-
łecznej w Tursku. Te dwa miej-
sca były najbardziej narażone 
na konsekwencje wystąpienia 
w nich koronawirusa. Decyzje 
podejmowane na szczeblu za-
rządzania daną jednostką były 
czasem bardzo niekomfortowe 
i dla personelu, i dla pacjentów, 
i mieszkańców, jednak tylko 
takie mogły zapewnić minima-
lizację ryzyka zakażeniem, któ-
re mogłoby doprowadzić do 
śmierci osób szczególnie nara-
żonych. 
Korzystając z okazji chciałem 
bardzo podziękować za trud, 
wysiłek i ogromne zaangażo-
wanie pracowników obu placó-
wek, jaki wkładają do dzisiaj.
Czy inne jednostki poradziły 
sobie równie dobrze? 
We wszystkich powiatowych 
placówkach, natychmiast i bez-
kompromisowo zastosowali-
śmy takie same procedury. Od-
powiedzialne podejście kadry i 
pracowników zminimalizowało 
ryzyko wystąpienia zakażeń w 
naszych jednostkach. Wszyst-
kim zaangażowanym, bardzo 
serdecznie dziękuję!
Czy na terenie powiatu, tak 
jak miało to miejsce w innych 
częściach i województwa, ale 
i kraju otrzymaliście Państwo 
pomoc z zewnątrz?
Zdecydowanie! Bardzo dużo 

Powiat od zaplecza - przepis na mądre, bezpieczne 
i efektywne zarządzanie samorządem
Ze starostą sulęcińskim Tomaszem Jaskułą rozmawia Adam Piotrowski.

dobra i pozytywnej energii 
mogliśmy doświadczyć. Zaczy-
nając od prywatnych osób szy-
jących maseczki (dwie piękne 
sulęcińskie inicjatywy), przez 
wolontariuszy szyjących ma-
seczki przy Zespole Szkół Lice-
alnych i Zawodowych, poprzez 
firmy prywatne z i spoza nasze-
go powiatu, w końcu WOŚP, któ-
ra udzieliła wsparcia dla SPZOZ i 
DPS, a kończąc na Wojewodzie 
Lubuskim, który udzielił naj-
większego wsparcia. Za każdy 
nawet najmniejszy gest pomo-
cy dziękuję! 
Nie samym koronawirusem 
powiat żyje, tak przynajmniej 
się domyślam.
Oczywiście! Tak jak wszystkie 
instytucje publiczne, tak i my 
musieliśmy realizować bieżą-
ce zadania powiatu. Nie ogra-
niczyliśmy w żaden sposób 
działalności w poszczególnych 
referatach, choć przepisy wyni-
kające ze specustawy, dawały 
takie narzędzia. Dbając o zdro-
wie petentów i pracowników 
ograniczyliśmy kontakt bezpo-
średni, natomiast bieżące zada-
nia, tak jak wspomniałem, były 
realizowane. 
Rok 2019 był pierwszym ro-
kiem w kadencji 2018-2023, 
w którym zarząd realizował 
„swój” budżet. Jak wyszło?

Bardzo dobrze! Polityka od-
powiedzialnego zarządzania 
finansami publicznymi, jaką 
zarząd postanowił realizować, 
była i jest bardzo rozsądnym 
rozwiązaniem. Potwierdzeniem 
moich słów jest sprawozdanie 
finansowe za 2019, dodatkowo 
ocenione przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową oraz komisję re-
wizyjną. Mówiąc najkrócej „bez 
uwag”. Jestem przekonany, że te 
informacje nie były bez znacze-
nia 18.06.2020 r. podczas sesji 
powiatu, na której zarząd otrzy-
mał najpierw jednogłośnie wo-
tum zaufania, a następnie abso-
lutorium za rok 2019. Taki wynik 
głosowania, tak jednoznaczna 
ocena, a zarazem mandat zaufa-
nia, jest niesamowicie motywu-
jący do dalszej pracy. 
Na sesji absolutoryjnej zło-
żył Pan skuteczny wniosek o 
odwołanie wicestarosty. Czy 
oprócz tego dyplomatyczne-
go uzasadnienia, jakie przy-
toczone zostało w uchwale, 
uchyli Pan rąbka tajemnicy, 
co było powodem takiej de-
cyzji?
Sytuacje odwołań, czy zwolnień 
z pracy to ta niekomfortowa 
część bycia pracodawcą. Nie 
mam w zwyczaju komentowa-
nia takich wydarzeń, więc i w 
tym przypadku będę trzymał 
się tej zasady. Ta zmiana była 

po prostu konieczna, by powiat 
mógł jeszcze skuteczniej reali-
zować założone cele. Tyle w te-
macie. 
A nowy, stary zastępca? Czy 
to nie jest jak z tą starą płytą, 
albo z odgrzewanym kotle-
tem?
Panie redaktorze, ani płyta, ani 
kotlet. Wybór Pana Adama Ba-
sińskiego na wicestarostę był 
logiczny i uzasadniony, co wy-
raziła jedenastka spośród czter-
nastki radnych. To człowiek 
ogromnie doświadczony jeśli 
chodzi i o pracę w samorządzie, 
i o życie po prostu. Stabilizacja, 
przewidywalność, szacunek jaki 
wicestarosta ma wśród pracow-
ników to atuty, które przekła-
dają się na komfort codziennej 
pracy. Po niecałym miesiącu ja-
sno mogę stwierdzić, że nastą-
piła zmiana jakościowa, która 
mam nadzieję pozostanie do 
końca kadencji.
Czy ta zmiana nie wpłynie na 
relacje pomiędzy wójtami, 
burmistrzami, a starostą?
W pierwszej kolejności jestem tu 
po to, aby dbać o interes powia-
tu. Burmistrzowie i wójtowie, to 
niezależni włodarze, w których 
pomimo różnic w patrzeniu na 
funkcjonowanie samorządu 
powiatowego, starostwo chce 
mieć dobre, partnerskie relacje. 
Natomiast podkreślić należy, że 
starosta jak i zarząd w świetle 
przepisów prawa, to twór, tak 
samo niezależny, jak włodarze 
gmin, co za tym idzie, decyzje 
personalne w powiecie, jak i w 
gminie podejmowane powin-
ny być niezależnie od lokalnej 
polityki. Czy starosta ma wpływ 
na wybór zastępcy wójta, czy 
burmistrza? Zdecydowanie nie. 
Identyczna zasada powinna i 
obowiązuje w starostwie. 
Krótko jeszcze wracając do 
pandemii. Czy budżet powia-
tu na rok 2020 jest bezpiecz-
ny? Co z inwestycjami?
Poprzedni zarząd, na czele ze 
starostą Adamem Basińskim 
rozpoczął realizację racjonal-
nego zarządzania finansami 
powiatu. Jak wyżej wspomnia-
łem obecny zarząd taką polity-
kę kontynuuję. Takie podejście 
spowodowało stabilizację fi-
nansową, co więcej wypraco-
wanie nadwyżki, która służy 
do nadpłacania rat kredytów, 
ale i do ewentualnego łatania 
dziur, które pojawiają się choć-
by teraz, w dobie pandemii. 

Jesteśmy małym i biednym po-
wiatem, ze skromnym, a jednak 
stabilnym budżetem. Wszystkie 
zaplanowane inwestycje będą 
realizowane, a nawet posze-
rzyliśmy ich katalog. Wszystko 
na to wskazuje, że do Krzeszyc 
pozyskana zostanie karetka, 
która skróci czas dojazdu do na-
szego szpitala, co niesamowicie 
poprawi poczucie, ale i realne 
bezpieczeństwo mieszkańców 
północnej części naszego po-
wiatu. Na ten cel, zarząd powia-
tu zadeklarował 300 tys. zł. 
Nie byłbym sobą, gdybym nie 
zapytał o Lubniewice. Media 
szeroko piszą o tym, że lub-
niewicki zamek od 01.07 zo-
stał otwarty dla turystów. To 
wyczekiwana informacja, dla 
tych wszystkich, którzy pa-
miętają dni jego świetności. 
Jakie jest Pana zdanie?
Życzliwie trzymam kciuki! By-
łaby to niesamowicie ogromna 
rzecz dla małych Lubniewic, 
które z tego co słychać, zamie-
rzają kontynuować strategię by-
cia miejscowością turystyczną. 
Mam swoje nieprzyjemne do-
świadczenie z firmą, która jest 
właścicielem zamku, oby nie 
podzielił go obecny burmistrz. 
Może to nowe otwarcie? Z dużą 
nadzieję będę obserwował to 
co się wokół tego pięknego, 
zabytkowego obiektu dzie-
je. Mając jednak na względzie 
przeszłość relacji na linii firma 
– burmistrz, postanowiłem wy-
łączyć się z administracyjnego 
procesu, który dla uporządko-
wania sytuacji zabytku będzie 
musiał nastąpić.
Nie rozumiem. Z jednej strony 
trzyma Pan kciuki, a z drugiej 
strony nie będzie Pan admini-
stracyjnie wspierał? 
Każdy kto obserwował spór po-
między gminą, a firmą, która 
jest właścicielem zamku, wie, 
że gmina nie mogła postąpić 
inaczej, bo chodziło o kwestie 
podatkowe. Mam wrażenie, że 
pozostało sporo negatywnych 
emocji, więc dla czystości spra-
wy i nie pozostawiania prze-
strzeni do nadinterpretacji i 
przypisywania mi np. złej woli, 
opieszałości lub braku zgód w 
obszarze pozwoleń na budowę, 
po prostu nie będę w tej spra-
wie uczestniczył. To klarowna i 
czysta postawa. 
Dziękuję za rozmowę.
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Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob       : 8 - 13

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„ROB-BUD” Robert Pluszczewski

- wykończenia wnętrz;
- usługi glazurnicze;
- remonty łazienek;
- kamień dekoracyjny;
- podwieszanie sufitów;
- zabudowy karton-gips;
- szpachlowanie;
- malowanie;
- tapetowanie;
- panele podłogowe;
- inne prace wykończeniowe.

Tel. + 48 721 290 300

Wynik znany, wygrana 
minimalna walczącego o 
reelekcję. Wielka wygrana 
Rafała, którego nie wspo-
magał rząd, premier po-
niżał, publiczna TVPis go 
niszczyła i zdobył głosy 
Uczciwie. Nieuczciwie za-
grał rząd, a przede wszyst-
kim ambasady i konsulaty, 
które swoje ewidentne błę-
dy zwalają na poczty kra-
jów, gdzie są ich placówki. 
Gdzie zatem są zagubione 
karty głosów Polonii? O 
kłamstwie polskiego MSZ w 
Irlandii nawet nie wspomi-
nam, to odbije się czkawką. 
Zapewne będą protesty i 
Sąd Najwyższy musi ter-
minowo je uwzględnić, bo 
inaczej muszą być ogłoszo-
ne ponowne wybory. De-
cyzja będzie jedna – Ilość 

Anomalia wyborcze
protestów nie ma przełożenia 
na ostateczny wynik wyborów, 
co zapewne wielu odczyta 
jako Przekręt czyli Wałek. Do 
tego już Sasin był przygoto-
wany nakazując w maju druk 
milionów kart dodatkowo. W 
Sądzie Najwyższym protesty 
rozpatrzy Izba Spraw Publicz-
nych i Kontroli Nadzwyczajnej 
powołana przez prezydenta 
AD. Czy trzeba coś więcej tłu-
maczyć?

Brak debaty w końcówce 
jest tym czym jest – tchórz-
liwym zachowaniem tego 
co czytał odpowiedzi z urzą-
dzenia na ponoć zadawane 
spontanicznie pytania. Czyli 
je znał. Znał chyba i wynik wy-
borczy, bowiem przed ogło-
szeniem bazując tylko na son-
dażach piał z zachwytu. No 
cóż, skoro głosowało na niego 

ileś tam procent ludzi z pod-
stawowym wykształceniem, 
przysłowiowe mohery i cała 
Wschodnia Ściana i Małopol-
ska to jest - jak jest. PKW nad-
zwyczaj sprawnie zadziałało, 
aż wierzyć się nie chce.

Pislicja w Krakowie zaaresz-
towała lalkę z długopisem 
uważając, że obraża… czyli 
wiedzą o co chodzi. W tym 
miejscu dygresja zasłyszana 
– ktoś w dawnej monarchii 
austro-węgierskiej gdzieś na-
pisał Cesarz idiota. Nie pomo-
gły tłumaczenia, że chodziło 
o cesarza Rosji, policja stwier-
dziła, że dobrze wie, który 
cesarz jest idiotą. Zapewne, 
bo w zapowiedzi wybranego 
nikt rozsądny nie wierzy. PAD 
zostanie nadal Notariuszem, 
a na urzędzie dalej się rozty-
je, więc i Racuchem dla wielu 

pozostanie. W tym miejscu 
przypomnę, że w uchwaloną 
tarczę wspomagającą ogólnie 
przedsiębiorstwa przed skut-
kami pandemii wpisano za-
pis o ochronie Prezydenta RP 
przed obrazą. Tylko jakoś nie 
doprecyzowano zakres kry-
tyki. Sejm z większością tych 
lepszych będzie tak jeszcze 
kombinował 3 lata, no chyba 
że wcześniej coś zwyczajnie 
pierd... 

W niedzielę wyborczą po-
południem pojechałem do 
pobliskiego Rokitna. Nie z po-
budek religijnych, choć sto-
sowną świecę wotywną zapa-
liłem gdzie należy. Na Kalwarii 
Rokitiańskiej stawik przy Sta-
cji Krzyżowej strażaków wy-
sechł i smętnie to wygląda. 
Na ścianie Stacji Krzyżowej 
leśników, oddanej niegdyś z 

wielką pompą, tablica sta-
ła się nieczytelna. Bubel, aż 
wstyd. Wstydem dla księdza 
kustosza sanktuarium jest 
nawierzchnia alejki wzdłuż 
licznych wot ofiarowanych 
przez AA, zwana popularnie 
aleją alkoholików. Buty czy 
nogi można połamać cho-
dząc po nierównych kwa-
dratowych kafelkach. Odpo-
wiedzialność sądowa i nie 
ma zmiłuj się Boże. Park przy 
bazylice niby lubuska pereł-
ka, a jednak nie do końca. 
Złośliwi mówią, że państwo 
mamy z tektury, okazuje się, 
że KK w Polsce też, a mam 
nie tylko na uwadze otoczkę 
niektórych świątyń. 

Byłem u wnuczki na ko-
munii św. Tradycja. W ko-
ściele proboszcz pokazał 
olbrzymiego pluszaka – wil-
ka, który będzie przez 7 dni 
u dzieci komunijnych w do-
mach, aby patrząc na niego 
wewnętrznie z wilka stały 
się owieczkami, co mają w 
formie pisemnej przekazać 
proboszczowi, a pluszaka 
kolejnemu dziecku. Słowem 
nie wspomniał o dezynfekcji 
tego siedliska zarazków…  
Powiało zgrozą, żeby nie rzec 
głupią nieodpowiedzialno-
ścią.

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

W związku z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 10 lipca 2020 
r. dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy został przedłużony do 26 
lipca. Przysługuje on rodzicom 
dzieci w wieku do 8 roku życia,  
do 16 lat (w przypadku orzecze-
nia o niepełnosprawności),  do 
18 lat (w przypadku orzeczenia 
o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnospraw-
ności) oraz dzieci, które mają 
orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Nie zmieni-
ły się zasady wnioskowania o 
świadczenie.                         (Red.)

Zasiłek opie-
kuńczy na czas 
pandemii 
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Zakład stoi przed kolej-
nymi wyzwaniami, które 
pojawiły się po powrocie do 
normalnego cyklu produk-
cji…

- Wyzwania czy problemy, 
są w każdej branży i w każ-
dej firmie – mówi Katarzy-
na Frąckiewicz, kierownik 
personalny w sulęcińskiej 
fabryce mebli sypialnych. – 
od kilku lat największym wy-
zwaniem w naszym regionie 
jest pozyskanie ludzi do pracy. 
Cały czas poszukujemy fa-
chowców, głównie tapicerów, 
a tacy na lokalnym rynku są 
trudno osiągalni. W związku 
z tą sytuacją, jesteśmy zdecy-
dowani zatrudnić i przyuczyć 
do zawodu chętnych, którzy 
nie tylko zdobędą zawód, ale i 
pozostaną w naszym zakładzie 
na stałe. Osoby, które poważ-
nie myślą o pracy i chcą zwią-
zać swoją przyszłość z naszą 
firmą. Kobiety również bardzo 
dobrze sprawdzają się w tym 
zawodzie. Najchętniej zatrud-
niamy osoby z najbliższej oko-
licy, bowiem utożsamiamy się z 
Sulęcinem i chcemy być częścią 
lokalnej społeczności. 

Mamy co robić, co jest bar-
dzo ważne, a chcemy się ze 
swoich zobowiązań wywią-
zać jak najlepiej, dlatego do 
działu tapicerni poszukujemy 
wspomnianych fachowców, 
czyli tapicerów. Tutaj decy-
dują umiejętności manualne, 
które wspomagane są sprzę-
tem technicznym. Poszukuje-
my również pracowników do 
wykonywania innych czyn-
ności, pracujących na rzecz 
produkcji, ale w innym cha-
rakterze, oczywiście szwacz-
ki, ale także logistyków. Jeśli 
ktoś jest chętny do pracy, na 
pewno znajdzie u nas swoje 
miejsce.

Proza życia płata figle. 
Specjalista od obsługi ma-
szyn może zachorować, co 
wówczas?

To się zdarza i jest sporym 
problemem, bo ciężko jest za-
stąpić kilku pracowników in-
nymi, kiedy każdy ma swoje 
wyznaczone zadania, dlatego 
zakład premiuje regularność 
przychodzenia do pracy. Oczy-
wiście choroby się nie wybiera, 
ona nas zaskakuje, czasami 
mimo prowadzonej profilak-
tyki. Absencja nie może jed-

Praca tutaj to ciągle nowe wyzwania

nak wpłynąć na tok produkcji. 
W takiej sytuacji ratujemy się 
nadgodzinami.

Zamówienia, ekspedycja 
itp., jest domeną logisty-
ków, którzy mają pełne ręce 

roboty jak zwykło się ma-
wiać. 

- Komputer i telefon to nasze 
podstawowe narzędzia pracy. 
– mówi Alicja Maciejewska. 
– Odpowiadam za kontakt z 
klientem, transport wyrobów, 
wyjaśnianie wielu spraw, tych 
bardziej jak i mniej ważnych, 
jednak zawsze z szacunkiem 

do odbiorcy. Głównym jest fir-
ma-matka i zagraniczne spe-
dycje. Planowanie, przeplano-
wanie, załatwianie zaległości, 
szczególnie w okresie po po-
wrocie do produkcji. Pracuję 
tutaj 2 lata i potrafię wszystko 

ogarnąć. Od zawsze byłam 
logistykiem. Podstawą mojej 
pracy  jest biegłość komuni-
kacji w języku niemieckim. Do 
pracy dojeżdżam spod Gorzo-
wa po drodze słuchając książek 
w formie audiobooków. Pra-
ca tutaj daje mi zadowolenie. 
Czas wolny poświęcam wraz 
z mężem na pracę w swojej 

winnicy i ogrodzie. Moje wino 
będące wyrobem regionalnym 
według przyjaciół jest dosko-
nałe w smaku, barwie i zapa-
chu.  Kiedyś poza pracą mia-
łam też swój zespół muzyczny. 
Rockowy zespół, w którym by-
łam wokalistką, ale teraz to już 
tylko miłe wspomnienia, cho-
ciaż nadal czasami lubię sobie 
pośpiewać. 

Na stanowiskach pro-
dukcyjnych praca w pełni, 
zgodnie ze zleceniami…

-  Moja praca polega na 
docinaniu materiału wzdłuż 
szwów na stelażu - mówi Da-
nuta Karzólewska. – Pracuję 
w firmie już pół roku i jestem 
zadowolona, a mieszkam w Su-
lęcinie. Wcześniej pracowałam 
w miejscowych „kabelkach” 
ale to była monotonna praca, 

tu jest o wiele żywiej. Praca 
jest konkretna, stała, to też się 
liczy, a zarobki…, zawsze moż-
na powiedzieć, że mogłyby być 
większe. 

- Moim głównym zada-
niem jest nadzorować pracę 
wycinarek - mówi Sebastian 
Jeżewski, jeden z liderów w 
dziale produkcji. – Przyjmuję 
i sprawdzam tkaniny, zlecenia 
kieruję do pracownic, których 
jest dziesięć. W firmie pracuję 2 
lata, czyli jestem od początku. 
Dojeżdżam spod Torzymia. Z 
pracy jestem zadowolony, nie 
siedzę w miejscu, cały czas coś 
się dzieje. To jest plus. W cza-
sie wolnym przede wszystkim 
rodzina, żona i dwoje małych 
dzieci oraz wędkarstwo na po-
bliskim jeziorze. 

Rozmawiał Lech Malinowski

Danuta Karzólewska

Katarzyna Frąckiewicz

Sebastian Jeżewski i Anna Szymczak

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK
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Lubuskie – wakacje inne niż wszystkie!

Jak poznać Lubuskie? Sposobów 
jest wiele: na rowerach, w kajakach  
i podczas pieszych wycieczek. 
 
Trochę wody dla ochłody

Jeżeli myślicie, że najpiękniejsze jeziora  
w Polsce są na Mazurach, to tutaj prze-
konacie się, że to nieprawda. Lubuskie to 
prawdziwy raj dla miłośników wypoczyn-
ku nad wodą – wędkarstwo, nurkowa-
nie, turystyka kajakowa czy żeglarstwo. 
Wszystko to oferuje lubuskie pojezierze! 
Największym akwenem w regionie jest 
Jezioro Sławskie. Swoim urokiem kuszą 
także dwa jeziora będące skarbem Łago-
wa – urokliwego miasteczka, nazywanego 
Perłą Ziemi Lubuskiej. Miłośników że-
glarstwa skusi na pewno jezioro Niesłysz. 
Natomiast wielbicieli chłodzących kąpieli 
zapraszamy nad jeziora: Lubikowskie, Głę-
bokie, Lipie, Lgińsko i Glibiel, które przez 
Europejską Agencję Środowiska zostały 
uznane za najczystsze. Wszystkie te akwe-
ny otoczone są przez lasy, co staje się do-
datkową gwarancją wakacyjnego relaksu.
 

Rowerem, kajakiem…ahoj przygodo!

Lubuskie to doskonałe miejsce dla osób 
kochających aktywność i poszukiwaczy 
przygód. Region można przepłynąć kaja-
kiem, przejechać rowerem lub przejść na 
własnych nogach! Wszystko to w niezwy-
kłych okolicznościach przyrody. Połowa 
powierzchni regionu to lasy z obszarami 
cennymi przyrodniczo – 8 parków krajo-
brazowych i 64 rezerwaty przyrody, a tak-
że jedyny taki na świecie, wpisany na listę 
UNESCO Geopark Łuk Mużakowa i jego 
niezwykłe, magiczne kolorowe jeziorka!

Na miłośników dwóch kółek czekają 
kilometry ścieżek rowerowych – jedną 
z propozycji jest licząca 48 km trasa 
biegnąca przez malownicze tereny 
śladem nieczynnej linii kolejowej  
nr 371 Wolsztyn – Żagań. Dotrzecie 

Tegoroczne wakacje będą zupełnie inne niż te, które pamiętamy z poprzednich lat. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała  
letnie plany dalekich wycieczek, jednak nie należy się zniechęcać i potraktować obecny czas jako szansę na poznanie  
niezwykłych zakątków Polski. Na niezapomniane wakacje poleca się Lubuskie – region pięciuset jezior, lasów i winnic.  
Lubuskie to oferta dla wakacyjnych leniuchów oraz dla głodnych wrażeń i atrakcji. – Masz ochotę na odrobinę relaksu, na  
garść przygód i szczyptę smaku? To idealny przepis na wakacje – na wakacje w najpiękniejszym regionie świata!  
Odkryj Lubuskie tego lata! Zapewniam, to będzie niezapomniany czas! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak. 
 

nią ze Stypułowa w Gminie Kożuchów 
do Sławocina w Gminie Kolsko. Jedną  
z atrakcji na trasie jest most kolejowy na 
Odrze w Stanach. (fot most) 

Lubuskie można odkrywać także  
w kajaku, płynąć mniejszymi rzekami 
o brzegach porośniętych gęsto lasem,  
a także połączonymi kanałami jeziorami 
stanowiącymi szlaki o różnej długości  
i zróżnicowanym stopniu trudności.
 

Tajemnice sprzed lat

Po drodze warto odwiedzić bajkowe zam-
ki, pałace i dwory, a także zatrzymać 
się w jednym z drewnianych kościołów. 
To niezwykli świadkowie historii, ich 
mury kryją wiele ciekawych pamiątek  
i tajemnic, które warto odkryć. Militarne 
tajemnice II Wojny Światowej możecie po-
znać na terenie Międzyrzeckiego Rejonu 
Umocnionego – największego skansenu 
fortyfikacji, którego schrony bojowe odcin-
ka centralnego połączone zostały ponad 
30-kilometrowym systemem podziem-
nym. MRU to także jeden z największych  
w Europie rezerwatów nietoperzy!

Kraina winem i miodem płynąca 

Po aktywnie spędzonym dniu może-
cie odpocząć w cieniu lubuskich win-
nic – Lubuski Szlak Wina i Miodu 
oplata wstęgą region. To raj dla miło-
śników dobrego wina, dobrego jedzenia  
i niezwykłych widoków. Odwiedzając 
tutejsze winnice, poczujecie się jak we 
włoskiej Toskanii. To tam przekona-
cie się, że Lubuskie smakuje wyjątko-
wo. Sercem szlaku jest Lubuskie Cen-
trum Winiarstwa z największą winnicą  
w Polsce!

Zapraszamy do odkrywania Lubuskiego.
Wakacyjny przewodnik znajdziecie na  
www.lubuskie.pl
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W wakacje z kulturą i sztuką na Ty
Wakacje to dla większości z nas czas zasłużonego odpoczynku. W końcu mamy czas na małe przyjemności. Warto go wykorzystać na 
nadrabianie zaległości kulturalnych. Ze specjalną ofertą przychodzą do nas teatry, muzea i biblioteki! – Pandemia na kilka miesięcy  
odcięła nas od kultury na żywo. Teatry, kina, muzea były zamknięte, a online to przecież nie to samo. Teraz kultura wychodzi do nas –  
mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Sprawdź, co przyniesie lipiec i sierpień! Spędź wakacje kulturalnie, w Lubuskiem!

Specjalną ofertę wakacyjną przygotowały biblioteki wojewódzkie, teatry i muzea. Zaplanowano ciekawe zajęcia, spektakle, warsztaty, 
spotkania zarówno dla dzieci, jak i starszych Lubuszan.  Lista propozycji naszych instytucji na wakacje jest naprawdę długa. 

Do teatru marsz... w plener!
Teatr wychodzi do ludzi, będzie cza-
rować! Ten gorzowski zaprasza na 
przedstawienia teatralne w ramach  
Sceny Letniej, a zielonogórski na Lubu-
skie Lato Teatralne. W lipcu w teatrze  
im. Juliusza Osterwy przedstawienia od-
bywać się będą na placu katedralnym 
(Stary Rynek). W programie „Po prostu 
miłość”, „Okularnicy”, „Mój Paryż”, „Ma-
gia obłoków”. W sierpniu  przedstawie-
nia można będzie obejrzeć także na Sce-
nie Letniej. W repertuarze coś dla dużych  
i dla małych:  „Żona potrzebna od za-
raz”, „Kolacja na cztery ręce”, „Gniewko  
i Lubinka w krainie liter”, „Moralność pani 
Dulskiej”, „Trzy razy Piaf” i inne. 

Lubuski Teatr w Zielonej Górze zaprasza 
z kolei na spektakle do Kompleksu Wypo-
czynkowego w Dąbiu oraz na Plac Teatral-
ny. W programie: „Księżniczka na opak wy-
wrócona”, „Związek otwarty”, „Stworzenia 
sceniczne”, „Ławeczka”, „Szczęściarze”. 
Teatr pod chmurką to niezwykłe doświad-
czenie, dostępne tylko latem. Warto więc 
spróbować i przenieść się na chwilę do kra-
iny wyobraźni.

Będzie twórczo i aktywnie
W wakacje drzwi szeroko otwierają  
lubuskie muzea, które przygotowały nie-
zwykle ciekawą propozycję dla miłośni-
ków sztuk plastycznych, muzycznych  
i rękodzieła. To propozycja dla dużych  
i małych. 

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze będzie można zwiedzać wysta-
wy czasowe i stałe: „Pomiędzy” – obrazy  
Arkadiusza Ruchomskiego, „Boże obrazy. 
Sztuka ikonowa” – prezentacja najpięk-
niejszych ikon z kolekcji muzeum.  Za-
praszamy do Muzeum Wina – ekspozycja 
stała poświęcona tradycjom winiarskim 
oraz Muzeum Dawnych Tortur – ekspozy-
cja poświęcona stosowaniu prawa karnego  
w średniowieczu. Na sierpień zaplano-
wano koncert plenerowy w ramach cyklu  
Jazzujące Muzeum oraz otwarcie nowej 
ekspozycji „Pamiątki dnia codziennego – 
od Grünberga do Zielonej Góry”. „Indiań-
ska przygoda”, „Muzealny miszmasz” – za-
jęcia dla osób indywidualnych, Przyjaciele 
Gorzowa – wirtualne półkolonie dla dzieci 

– to już propozycje Muzeum Lubuskiego  
w Gorzowie Wlkp. 

Specjalną – aktywną ofertę dla rodzin  
z dziećmi przygotowało Muzeum Etno-
graficzne w Zielonej Górze-Ochli. Odwie-
dzając to miejsce będzie można… zagrać  
w gry. Ale spokojnie, nie ma to nic wspól-
nego z komputerem, czy smartfonem.  
Etno-Odkrywca i Porzekadła Ludowe 
skierowane są dla dzieci od 5. roku życia,  
to gry oparte na zasadach harcerskich pod-
chodów. Tak więc emocje i dobra zabawa 
gwarantowane! Muzeum ma też propozy-
cje dla miłośników regionalnych smaków.  
Na wakacje zaplanowano imprezy plenero-
we m.in. Dobre, smaczne, bo Lubuskie oraz 
Święto Miodu, Chleba, Wina i Ogrodów.
 
Z biblioteką w świat wyobraźni
To propozycja dla tych, dla których wa-
kacje to możliwość przeniesienia się  
w świat wyobraźni poprzez kartki ksią-
żek. Po pandemicznej przerwie otworzyły 
się biblioteki, które zapraszają do świa-
ta książkowych bohaterów. Książnica  
w Gorzowie zaprasza  na czytanie mor-
skich opowieści i warsztaty akwarystycz-
ne oraz inspirujące spotkania z aktorami  
i ludźmi literatury. Zielonogórski „Nor-
wid” oferuje literackie spotkania dla dzieci,  
teatrzyk dla najmłodszych, rodzinne tur-
nieje, spotkania z aktorem, koncerty dla 
dzieci, warsztaty literacko-ruchowe.

Lubuski Szlak Twórczy
Wyjątkową propozycją na tegoroczne wa-
kacje jest Lubuski Szlak Twórczy. Szlak 
składa się z trzech tzw. Gościńców Ar-
tystycznych, prowadzonych przez twór-
ców zajmujących się malarstwem, rzeź-
biarstwem i rękodziełem. Gościńce te 
znajdują się w Droszkowie, Trzebiecho-
wie oraz Świdnicy koło Zielonej Góry.  
Odwiedzając Lubuski Szlak Twórczy, 
mamy możliwość nawiązania kontaktu  
z takimi twórcami jak Sylwia Gromadzka-
-Staśko, Jacek Cipora i Grzegorz Hadzic-
ki. W podróż Szlakiem można wyruszyć 
po wcześniejszym skontaktowaniu się  
z twórcami.

Zapraszamy do odkrywania Lubuskiego.
Wakacyjny przewodnik znajdziecie na  
www.lubuskie.pl
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SRI LANKA…  
i tam byłem 

Środa, 23 października 2019. 
Colombo, Nuwara Elia 
 
Przyzwyczailiśmy się już do 

snu o różnych długościach. 
Dzisiaj były tylko cztery godzi-
ny w łóżku, przepyszne śniada-
nie i w końcu dobra kawa. Ra-
dośni wyruszamy dalej. Przed 
nami kolejne siedem godzin w 
przepięknych okolicznościach 

przyrody. Piękna jest Sri Lanka. 
Wspaniałe krajobrazy. Soczy-
sta kawa i cudowni ludzie. 
Siedem godzin drogą jak ze 
Szklarskiej Poręby do Harra-
chova. Kawałka prostego od-
cinka nie ma. Lewo, prawo, 
lewo, prawo i jeszcze raz w 
prawo i w lewo. W porywach 
na całej szerokości jezdni 
mieszczą się tylko dwa auta. 

Przez mosty trzeba przepusz-
czać jadących z naprzeciwka. 
Niekończące się serpentyny 
przez środek lasu deszczowe-
go w porze deszczowej. Jak 
dobrze, że tu wróciłem. Jest 
przeuroczo i zniewalająco.  

 
Ponad osiemset metrów 

n.p.m. Przed nami urokliwe, 
przycięte niby od linijki planta-

cje herbaty. Żywopłoty co-
dziennie obrywane z najlep-
szych kilku listków. Po wielu 
godzinach dotarliśmy na miej-
sce. Drobne zakupy w lokal-
nym sklepiku i pakujemy się 
do hotelu. Coraz mniej wyma-
gamy od hoteli i coraz mniej 
dostajemy. Na początek dają 
nam trzyosobowy pokój z jed-
ną łazienką. Owszem, przywy-
kliśmy do siebie, zaryzykował-
bym stwierdzenie, że się na-
wet bardzo polubiliśmy i zżyli-
śmy ale tym razem nie wcho-
dzimy w to. Na szczęście budy-
nek stoi calutki pusty. Dostaje-
my eleganckie jedyneczki. Ja 
na ostatnim piętrze Tomek 
pośrodku i Ronnie na parterze. 
Ja mam w cenie kompletnie 
niewygłuszony dach, więc 
słychać ptaki, jakby wojsko 
nade mną przechodziło. To-
mek ma pełno komarów, po-
mimo zapewnień, że tu koma-
rów nie ma. Ronnie zaś z ob-
sługą pozbywają się wielopo-
koleniowej rodziny myszowa-
tych. Żeby zasnąć nastawiam 
muzyczkę raczej głośno, bo na 
dachu mam krajowy zjazd 
endemicznego gatunku gołę-
bi, tzw. Ostrogus nogus stukus 
pukus. 

 
Na zewnątrz robi się bardzo 

zimno, raptem kilka stopni 
powyżej zera. Do miasta, w 
którym przyjdzie spędzić nam 
kilka najbliższych dni, z całego 
półwyspu indyjskiego przyjeż-
dżają kuracjusze oraz chętni, 
aby odpocząć od ukropu, cie-
pła i słońca. Takie nasze Zako-
pane w środku dżungli. To był 
dobry dzień, bo Bóg jest do-
bry! 

 
Czwartek, 24 października, 

Nuwara Elia 
 
Pobudka o piątej rano. 

Zimno jak w lodówce. Ogrze-
wania brak, bo w budynku 
nie ma ogrzewania. Z założe-
nia nie instalują kaloryferów. 
Oprócz przenikliwego zimna 
budzą mnie moi skrzydlaci 
przyjaciele. Gołąb tylko raz 
dobrze mi się kojarzy, kiedy 
jest opisany w Biblii. Niech 
tak zostanie. Wiecie, że kon-
ferencja na dachu poszerzyła 
się o inne ptaki i zwierzaki? 
Sejm i senat. Pukają, stukają, 
dziobią, chroboczą, taraba-
nią, turkoczą i gruchają. Po-
budka o piątej rano wymu-
szona. Skoro już jestem na 
nogach, pójdę na taras poro-
bić zdjęcia. W tle, pomiędzy 
górami widać piękne jezioro. 
W powietrzu słychać tłumio-
ne dźwięki z buddyjskich 
świątynek budzące wiernych. 
Zlewa się to w jedną przyjem-
ną, orientalną melodię. Pięk-
nie. 

Spotkanie z pastorem po-
chodzenia tamilskiego, zapla-
nowane na dziewiątą rano i 
punktualnie jak w zegarku 
pojawia się nasz gospodarz. Po 
krótkim przywitaniu przedsta-
wiony zostaje nam plan na 
dzisiejszy wieczór. Rozpisany 
co do minuty. Podoba nam się 
profesjonalizm pastora. Prze-
słaniem dzisiejszego dnia bę-
dzie modlitwa o jedność ko-
ścioła w Sri Lance. Bardzo po-
różnione są tutejsze odłamy 
kościoła chrześcijańskiego. 
Nasz gospodarz ma wyraźny 
nakaz modlitwy o spójność i 
porozumienie pomiędzy wier-
nymi różnych denominacji. 
Hala miejska w Nuwara Elia 
będzie miejscem dzisiejszego 
spotkania. Ze szczytu Sri Lanki 
będziemy wołać do Pana o 
wylanie łaski na ten kraj, o 
przebudzenie, o zjednoczenie 
chrześcijan. 

 
Na scenie profesjonalna, 

wieloosobowa grupa uwielbie-
nia. Wierni gromadzą się wraz 
z towarzyszącymi im pastora-
mi. Zaczyna się wspólna mo-
dlitwa o Sri Lankę. W jedności 
bowiem będzie możliwa siła 
zmian. Okazuje się, że jest to 
pierwsze spotkanie od dawien 
dawna, jednoczące różne de-
nominacje. Płynące z głębi 
serca wołanie liderów o jed-
ność otworzyło wiele serc 
przywódców do pokuty i poro-
zumienia. Po spotkaniu pasto-
rzy sami przyznali, że długo 
modlili się o takie przebudze-
niowe spotkanie. Nie planowa-
liśmy spotkania przywódców 
kościołów, a jedynie przebu-
dzeniową konferencję. Bóg 
szczodrze obdziela łaską 
uczestników. 

 
Sri Lanka jest kolejnym 

krajem i kolejnym miejscem, 
gdzie przywódcy spotykają się 
pragnąc jedności w kościele. 
Najciekawszym jest to, że nie 
miała być to misja jednocząca 
denominacje i rozpalająca 
serca pastorów. Kto wie, jaki 
jest Boży plan dla tej części 
świata? Nieznane są drogi Bo-
że. Wierzę jednak w to, że dzię-
ki Jego łasce staliśmy się czę-
ścią Jego drogi.  

 
Tak jak Dziejów Apostol-

skich nie kończy słowo 
„Amen”, tak i my teraz wraca-
my do domów, aby przekazy-
wać innym, co Jezus robi dla 
swojego Kościoła. 

Więcej opowieści w moje 
książce „Zawsze w drodze”. Do 
kupienia m.in. w Międzyrzeczu 
przy ul. Przemysłowa 1 (PBT). 
Zapraszam na mój profil na 
Facebook’u.  

 
SEBASTIAN HERZOG 
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Wspaniały zespół pracow-
ników Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki Publicznej 
pod kierownictwem dyrektora 
Ośrodka Jacka Filipka i dyrekto-
ra Biblioteki Natalii Januszkie-
wicz, 27 czerwca zainauguro-
wał nowy program pod nazwą 
„Projekt Lato 2020”, który nie 
jest formą zastępczą obcho-
dów dni miasta. Pewnego dnia 
powrócimy do normalności, 
więc Dni Sulęcina ponownie 
znajdą się w kalendarzu im-
prez.

„Projekt Lato 2020” jest pro-
gramem o mniejszym zasięgu 
i organizowanym w plenerze, 
z zachowaniem wszelkich form 
bezpieczeństwa przewidzia-
nym w rozporządzeniu Mini-
sterstwa Zdrowia.

Inauguracja programu od-
bywa się w parku miejskim z 
udziałem sulęcińskich senio-
rów, którzy na co dzień uczest-
niczą w zajęciach Domu Dzien-
nego Pobytu Seniora+ przy 
Domu Joannitów. W spotkaniu 
„O Sulęcinie przy kawie” uczest-
niczył również burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart, zastępca 
burmistrza Iwona Walczak, dy-
rektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Andrzej Żelechowski 
oraz opiekun Domu Dziennego 
Pobytu Senior+ Agnieszka Po-
lechajło.

W trakcie spotkania, które 
prowadziła dyrektor Biblioteki 
Publicznej Natalia Januszkie-
wicz, uczestnicy plenerowego 
mitingu wypowiadali się o na-
szym mieście na przestrzeni lat. 

W spotkaniu uczestniczyli 
seniorzy: Weronika Smerczak, 
Stanisław Kułacz, Marianna 
Koterba, Bronisława Hurko, 
Jadwiga Kaczorowska, Jadwi-
ga Lecińska, Jadwiga Gałazik, 
Irena Zwolennik, Teresa Liksza, 
Zenon Zakrzewski, Zofia Kie-
pura, Krystyna Zborzyńska-Wi-
śniosz, Krystyna Jaskuła, Janina 
Bartyzel, Henryk Kędzior, Stani-
sława Ochędowska i Franciszek 
Kumaszka.

W trakcie imprezy organiza-
torzy zaprezentowali wystawę 
plenerową, która nawiązuje do 
ogłoszonego wcześniej kon-
kursu fotograficznego „Mój Su-
lęcin”. Kilkanaście fotografii w 
dużym formacie, które wzięły 
udział w konkursie zobaczyli 
mieszkańcy nie tylko Sulęcina.

W następnych godzinach 
odbyły się inne imprezy, w 

O Sulęcinie przy kawie, muzyce i sporcie
Sytuacja spowodowana panującą epidemią koronawirusa sprawiła, że w tym roku odstąpiono od obchodów Dni Sulęcina. 
Zaostrzenia, jak również rozporządzenia rządu uniemożliwiają organizowanie imprez o zasięgu masowym.

których programie organiza-
torzy przygotowali Rodzinne 
podchody w parku oraz w go-
dzinach wieczornych, tym ra-
zem na obiekcie byłego kortu 
tenisowego, wręczenie nagród 
za udział w konkursie „Mój Su-
lęcin” i Sulęcin MTB Challenge. 
Rowerowe zmagania na trasie 

około pięciu kilometrów trwały 
od 19 do 27 czerwca, w dowol-
nym czasie ustalonym przez 
uczestników i przekazane orga-
nizatorowi w zapisanej aplika-
cji. Spośród wielu miłośników 
zmagań rowerowych najlepsze 
wyniki i miejsca w kategorii Pań 
uzyskali: I – Michalina Chołuj z 

Klubu Men’s Team Bledzew, II 
– Iwona Koszela z beCykl.pl i III 
miejsce Karolina Krajewska. W 
kategorii Panowie poszczegól-
ne trzy miejsca zajęli: I – Jakub 
Struch MEDLooK, II – Dariusz 
Dura i III – Adrian Robak.

W trakcie imprezy wręczono 
również nagrody uczestnikom 

konkursu fotograficznego „Mój 
Sulęcin”. I miejsce i nagrodę 
otrzymał Paweł Kochański. Jury 
konkursu wyróżniło również 
nagrodami: Maćka Bardena, 
Katarzynę Pawlik i Agatę Hry-
niewiecką-Cichoń. Wszystkim 
wyżej wymienionym uczest-
nikom nagrody, upominki, 
dyplomy i puchary w imieniu 
burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejchart wręczyła zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak.

W wieczornym programie na 
plenerowej estradzie wystąpiły 
zespoły, które zaprezentowały 
twórczość zespołu Perfekt oraz 
zespół Projecta w klasycznych 
i standardowych utworach 
bluesowych. Inaugurację cało-
dziennego Programu Lata 2020 
zamknęła projekcja filmu, która 
odbyła się nocą w plenerze.  

Tekst i foto: Maciek Barden 
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Oddziały karne czy dyscypli-
narne są częścią historii wojska, 
bez względu na przynależność 
narodową. Kompanie czy bata-
liony karne na frontach ostat-
niej wojny posyłano na trudne 
odcinki, z reguły na stracenie. 
Okupieniem win służących w 
tych formacjach żołnierzy była 
śmierć lub odniesienie ran. 
Przywracano wówczas skaza-
nemu poprzedni stopień woj-
skowy (często oficerski), ordery 
i medale i jeżeli przeżył wracał 
do macierzystego oddziału. W 
armii ZSRR były oficerskie karne 
kompanie. Literatura wojenna 
jak również produkcje filmo-
we w fabularnej formie są do-
stępne dla zainteresowanych. 
Angielski film „Wzgórze”, serial 
rosyjski „Karny Batalion” czy 
wspaniała (przeczytałem ją z za-
interesowaniem) autobiografia 
oficera Aleksandra Pylcyna „By-
łem dowódcą oficerskiej kom-
panii karnej Armii Czerwonej” 
- to najbardziej znane pozycje.

W latach 1943-1945, w Ludo-
wym Wojsku Polskim było sześć 
pododdziałów karnych dla żoł-
nierzy, którzy popełnili prze-
stępstwa wojskowe albo dopu-
ścili się poważnych naruszeń 
dyscypliny lub porządku woj-
skowego. Wojna deprawowała 
nie tylko noszących mundury. 
Pierwszy (nieetatowy) oddziałał 
karny był w strukturach 1DP im. 
T. Kościuszki.

 Wojna się skończyła i już 22 
maja rozkazem Naczelnego 
Dowódcy WP rozformowano 
etatowe i nieetatowe kompanie 
karne. Jednak pozostał problem 
z żołnierzami, którzy nie prze-
strzegali regulaminów i niepisa-
nych reguł życia w kolektywie. 
W czerwcu 1945 r. dekretem 
Rady Ministrów w ustalonych 

Z historii Garnizonu Wędrzyn
karach dyscyplinarnych (było 
ich 14) było skierowanie do od-
działu karnego. Surowszą była 
kara degradacji. Ponownie więc 
odtworzono te oddziały. Do-
wódca pułku mógł szeregowca 
skierować do odbycia kary do 4 
tygodni. Kolejni przełożeni mie-
li zakres powiększony o 2 tygo-
dnie w stosunku do poprzedni-
ka. W styczniu 1951 r. stosowną 
ustawą utrzymano karę służby 
w oddziale karnym.

W 1953 r. na bazie kompanii 
karnej w Modlinie utworzono 3 
batalion karny, który miał być w 
Zbąszyniu z przeznaczeniem do 
prac w Międzyrzeckim Rejonie 
Umocnionym. Jednak do tego 
nie doszło, bowiem jednostkę 
skierowano do wałbrzyskich 
kopalń, gdzie żołnierze praco-
wali do chwili rozformowania w 
maju 1956 r.

W sierpniu 1963 r. kolejna 
Ustawa o dyscyplinie wojsko-
wej utrzymała karę skierowania 
do oddziału karnego. Od 1970 
r. służba w tym oddziale trwała 
od 1 do 3 miesięcy. Zmieniono 
nazwę na oddział dyscyplinar-
ny. Chyba najbardziej znana 
była JW 1370 w Orzyszu, zwana 
potocznie jednostką karną. 

Śląski Okręg Wojskowy miał 
swój Oddział Dyscyplinarny w 
Wędrzynie. Oznaczony nr 10. 
Jednostka Wojskowa nr 2683 
sformowana została w grudniu 
1984 r. 1 lutego następnego 
roku przyjęto pierwszego uka-
ranego żołnierza. W skład od-
działu wchodziły trzy plutony, 
pluton zabezpieczenia i areszt. 
Jednorazowo służbę w oddzia-
le mogło pełnić 100 ukaranych 
żołnierzy. 

W pierwszym plutonie mie-
li pełnić służbę ukarani karą 
dwóch i więcej miesięcy służby 

w oddziale dyscyplinarnym, w 
plutonie trzecim – ukarani karą 
jednego miesiąca służby w od-
dziale dyscyplinarnym, a w plu-
tonie drugim – żołnierze z obni-
żoną kategorią zdrowia, wobec 
których stosowany był inny 
program szkolenia. W praktyce 
stosowana była zasada, by w 
każdym z trzech plutonów była 
taka sama liczba żołnierzy. 

Pierwszym dowódcą oddzia-
łu był mjr Roman Ostrowski. 
W 1989 r. zastąpił go mjr Sta-
nisław Orłowski. Zastępca-
mi ds. polit. byli: kpt. Ryszard 
Kaczmarek i kpt. Krystian 
Szymczak. Dowódcą 1 pluto-
nu był por. Norbert Wrotek, 
pomocnikiem sierż. Wiktor Jut-
kiewicz. Dowódcą 2 plut. był 
por. Marek Pluskota, pomoc-
nikiem sierż. Zenon Wierzbic-
ki. Plutonem trzecim dowodził 
por. Mieczysław Krzywania z 
pomocnikiem sierż. Stefanem 
Kobierskim. Dowódcą plutonu 
zabezpieczenia był początkowo 
chor. Walczak, po nim był por. 
Krzysztof Szurgaj. Za areszt 
odpowiadał profos plut. Piotr 
Lach, następnie sierż. Olszew-
ski. Szefami kompanii byli: Sta-
nisław Chojnacki i Stanisław 
Ziemniewicz. 

Kierownikiem kancelarii taj-
nej była Ewa Zarejczyk-Kacz-
marek. Pracowała tam również 
Helena Paczkowska. W kance-
larii personalnej pracowały: Bo-
gusława Maciejewska i Cze-
sława Halagarda. 

Zabezpieczenie medyczne 
sprawowali lekarze medycy-
ny: por. Grzegorz Pręczyński, 
por. Mieczysław Grecki, por. 
Krzysztof Witkowski oraz pie-
lęgniarka Gabriela Krzywania. 
Psychologiem był dojeżdżający 
z Gorzowa mjr Cezary Grabow-

ski.
Szkolenie podporządkowane 

było zasadom obostrzonego re-
gulaminu wewnętrznego, doty-
czącego tego typu jednostki, a 
polegało m.in. na intensywnych 
zajęciach z taktyki, kilkudziesię-
ciokilometrowych wymarszach, 
co ułatwiała bliska obecność 
poligonu. Ze względów bez-
pieczeństwa, na wyposażeniu 
żołnierzy odbywających tam 
karę, karabiny miały rozwierco-
ną komorę nabojową. Żołnierze 
odbywający tam służbę potocz-
nie zwani byli „Harcerzami”, a 
po 40 dniach służby w oddziale 
„Tygrysami”.

W oddziale wędrzyńskim (jest 
to swoista ciekawostka) tytuł 
i medal „Tygrysa” przysługiwał 
żołnierzowi, który odbył w nim 
co najmniej 60 dni kary. „Medal” 
wykonany był z monety o no-
minale 20 zł. Na awersie meda-
lu umieszczona została głowa 
tygrysa i nazwa miejscowości, 
w której stacjonował oddział. 
Na rewersie wygrawerowano 
rzymską maksymę – Veni, Vidi, 
Vici (Przybyłem, Zobaczyłem, 
Zwyciężyłem) oraz nazwę miej-
scowości, z której pochodził 
ukarany żołnierz i liczba „60” 
oznaczająca liczbę dni kary. 
Oczywiście był on wykonany 
metodą chałupniczą przez sa-
mych żołnierzy i dziś ma swoją 
kolekcjonerską i na pewno sen-
tymentalną wartość.

W grudniu 1991 r. Ustawą z 
katalogu kar dyscyplinarnych 
usunięta została kara służby 
w oddziale dyscyplinarnym, a 
tym samym rację bytu straciły 

oddziały dyscyplinarne, które 
zostały rozformowane. Problem 
niezdyscyplinowanych żołnie-
rzy pozostał. Powołano więc 
niebawem Wojskowy Ośrodek 
Wykonywania Kary Ogranicze-
nia Wolności  w Ciechanowie. 
Ponieważ zlikwidowano służbę 
zasadniczą z poboru w marcu 
2010 r. ośrodek został również 
zlikwidowany. 

Dziękuję byłej kadrze wę-
drzyńskiego garnizonu za 
pomoc w opracowaniu tego 
tekstu. Szczególnie serdecznie 
dziękuje mjr. rez. Mieczysła-
wowi Krzywania. Jeżeli zostało 
przekręcone nazwisko lub brak 
imienia lub stopnia wojskowe-
go – przepraszam. Zostało to 
spisane z przeprowadzonych 
rozmów, a nie dokumentów 
archiwalnych. Zapewne po 
przeczytaniu żyjący przypo-
mną sobie coś więcej, bowiem 
służba nawet w takiej jednostce 
nie była pozbawiona swoistych 
ciekawostek z elementami nie 
tylko „czarnego humoru”. Liczę 
na kontakt, nie tylko mailowy, 
może za jakiś czas uzupełni-
my historię garnizonu. Historię 
tworzyliście sami sobą. Sprzęt, 
nazwy, numeracja czy rozkazy 
są ważne, ale Wy Panowie Żoł-
nierze w stanie spoczynku byli-
ście solą, jak się to zwyczajowo 
mawia, tego leśnego garnizonu. 
I nikt Wam tego nie odbierze. 
Zapiszmy wspólnie wspomnie-
nia, bo one stają się z czasem 
ulotne.

dr Lech Malinowski 
lechm47@wp.pl
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To już drugie tego typu wydarzenie w 
sulęcińskim parku. „WYBIERAM NATURĘ”, 
to spotkanie koncentrujące się na zna-
czeniu ekologii w naszym życiu i wpływie 
stylu życia na zmiany klimatu. Poprzednia 
edycja cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Podczas pikniku przepro-
wadzone zostaną tematyczne gry rodzin-
ne, quizy, zabawy i animacje dla dzieci. 
Wszystkie wymienione aktywności będą 
mocno związane z zagadnieniami ekolo-
gicznymi, prawidłową segregacją odpa-
dów, ochroną zasobów naturalnych itp.

W Parku Miejskim w Sulęcinie poruszo-
nych zostanie wiele kwestii związanych z 
ekologią:

- ochrona lasów i zwrócenie uwagi na 
zagrożenia antropogeniczne – wywołane 
przez człowieka (np. pożary, zanieczysz-
czenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

- warsztaty malowania bawełnianych 
toreb będą miały na celu kształtowanie 
postawy świadomego konsumenta po-
przez ograniczenie toreb foliowych w go-
spodarstwie domowym. Uczestnicy pod 
okiem instruktora będą mieli możliwość 
stworzenia unikatowych toreb wielokrot-
nego użytku.

- akcja chronimy pszczoły- Polska przyja-
zna owadom zapylającym. Celem warsz-
tatów jest kształtowanie proekologicznej 
postawy dzieci i młodzieży, zwiększenie 
ich wrażliwości na piękno otaczającej nas 

Niebawem rodzinny 
piknik ekologiczny
Sulęciński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na rodzinny piknik 
ekologiczny WYBIERAM NATURĘ, który odbędzie się 24.07.2020 
roku, o godzinie 17.00 w Parku Miejskim.

przyrody oraz uzmysłowienie jak bardzo 
nasze życie związane jest z pszczołami.

Dodatkowo podczas drugiej edycji 
pikniku zorganizowana zostanie zbiór-
ka baterii. Każda osoba, która przyniesie 
minimum 5 baterii otrzyma ołówek, któ-
ry rośnie czyli ekologiczny ołówek, który 
w miejscu tradycyjnej gumki posiada 
ochronną kapsułę z nasionami roślin. W 
momencie, gdy dany ołówek zostanie już 
wypisany, wystarczy jego resztkę odwró-
cić, włożyć do ziemi w nasłonecznionym 
miejscu (w ogrodzie lub w doniczce na 
parapecie) i regularnie podlewać. Po 2-3 
tygodniach możemy cieszyć się świeżymi 
ziołami. 

Projekt realizowany przy wsparciu 
CZG-12 oraz dodatkowo: Nadleśnictwo 
Sulęcin, Gospodarstwo Pszczelarskie 
Dutkowiak, Sulęcińsko Łagowski Park 
Krajobrazowy,   3 DSH RED 1 ONE IM. CI-
CHOCIEMNYCH HUFIEC SULĘCIN ZHP.

SOK

Zanim weźmiecie udział w organizo-
wanych przez nas wydarzeniach, pro-
simy o uważne zapoznanie się z proce-
durami zapewnienia bezpieczeństwa w 
okresie pandemii COVID-19, obowiązu-
jącymi zarówno w Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury, Bibliotece Publicznej w Sulęci-
nie, a także na wszystkich imprezach 

(także plenerowych!) przez nas organi-
zowanych.

Wspomniany zbiór zasad został opra-
cowany w celu zapewnienia jak naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa. 
Jego przestrzeganie jest obowiązkiem 
każdej osoby biorącej udział w wyda-

rzeniu, a także osoby zaangażowanej w 
jego organizację. Dokument znajduje 
się na stronie internetowej www.sok-
sulecin.pl w zakładce „DOKUMENTY DO 
POBRANIA”.

LINK: http://soksulecin.pl/dokumenty-
-do-pobrania/

http://www.soksulecin.pl
http://www.soksulecin.pl
http://soksulecin.pl/dokumenty-do-pobrania/
http://soksulecin.pl/dokumenty-do-pobrania/
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- Moim ostatnim nabytkiem 
jest polski motocykl SHL MO4 
z 1953 r. – mówi Tadeusz 
(Krzysztof) Soloch - Sztyw-
na rama typu trapezowego. Te 
motocykle produkowano przed 
wojną. Po wojnie produkcja ru-
szyła w Kielcach w 1947 r. i trwa-
ła do końca 1951 r. po czym linia 
produkcyjna została przeniesio-
na do Warszawskiej Fabryki Mo-
tocykli. Był do uzyskania w tym 
samym miejscu także przedwo-
jenny niemiecki motocykl NSU z 
1936 r., wprawdzie bez kół, które 
zostały odkręcone, ale i tak to 
swoisty rarytas. Wspomniane 
koła miały obręcze drewniane. 
Przepadły, szkoda.

Masz bogaty zbiór jedno-
śladów silnikowych… - Jest 
ich sporo. Dominują motocykle, 
ale nie mało jest motorowerów 
rodzimej, dziś zapomnianej pro-
dukcji. Komar, Żbik, Żak. W tej 
kolekcji brak mi Rysia. Są skute-
ry i motocykle różnych marek i 
z różnych krajów. Te rodzime są 
bez wątpienia sentymentalne 
poprzez wspomnienia. WFM, 
WSK, SHL czy Junaki to klasyka. 
Oczywiście polska. Brakuje mi 
Iża Planeta z dwoma rodzajami 
siedzeń. Mam K-55 z charakte-
rystycznym licznikiem szybkości 
poza lampą przednią, czeskie 
Jawy, węgierskie Sceple z na-
pędem nie łańcuchowym lecz 
wałkowym i Panonie są w moich 
zbiorach. Trudno nie mieć ener-
dowskich MZ. Te ostatnie w wer-
sji Trophy ES 250 wyparły polskie 
Junaki w milicyjnej drogówce.

Wiele z nich wymaga pra-
cy nad przywróceniem ich 
świetności. – Oczywiście. Stale 
przy nich w miarę czasu wol-
nego pracuję. Pozyskałem je w 
różnych okolicznościach. Proble-
mem są zawsze części zamienne. 
Sprawa odrdzewienia, piasko-
wania i położenia farb to inny 
problem. Instalacje elektryczne 
robię od nowa. Ogumienie moż-
na dobrać, ale z uszczelkami gu-
mowymi, np. na teleskopach są 
poważne problemy. Dostępne 
są zamienniki, ale oryginału nie 
zastąpią.

Masz w zbiorach ciekawy 
motocykl przedwojenny, 
bodajże francuski… - Tak. 
Jest nim Rovin z 1920 r. z cha-
rakterystycznym siodełkiem za-
chodzącym na zbiornik paliwa. 
Na tabliczce znamionowej jest 
wybity nie tylko rok produkcji 
ale również nazwisko właści-
ciela. Mało kto wie, że takowy 
produkowano. Przeciętna wie-
dza przedwojenne czy wojenne 

Kolekcjonuję to, co lubię
motocykle kojarzy z polskim 
Sokołem, niemieckim BMW Sa-
hara czy amerykańską Indianą 
czy Harleyem Davidson WLA 42. 
Moim marzeniem jest posiada-
nie przedwojennego polskiego 
motocykla Sokół 1000 M111.

W twoich zbiorach są rów-
nież amerykańskie krążow-
nik szos, tak bowiem nazywa-
no w latach 50-60 ubiegłego 
wieku potężne gabarytowo 
Oldsmobile – Są one perełka-
mi, aczkolwiek wymagają wielu, 
bardzo wielu, godzin pracy i jest 
to kosztowne. Czasami trudno 
mi znaleźć czas, bo pracuję pro-
wadząc firmę rodzinną, a doba 
ma tylko 24 godziny i odpocząć 

też trzeba. Ciekawostką tych 
amerykańskich samochodów 
jest np. wlew paliwa w tylnym 
skrzydle nadwozia czy elektrycz-
na zmiana biegów poprzez sys-
tem przycisków z lewej strony 
kierownicy w Mercurym. 

 Na dość obszernym 
placu jak i pod dachem stoi 
wiele aut osobowych rodzi-
mej jak i obcej produkcji. – 
Warszawa garbus, plejada Fia-
tów, Polonezów i Syrenek oraz 
kilkanaście nie polskich marek 
- Skoda, Wartburg, Trabant. Bra-
kuje mi Syrenki Bosto, niegdyś 
pojazdu przeznaczonego dla 
rolników, a z obcych marek limu-
zyny Tatra. Zapewne przy moim 

szczęściu i takie egzemplarze 
zdobędę. Kilka zabytkowych 
pojazdów należało niegdyś do 
mieszkańców Sulęcina. Najcen-
niejszym, darzonym przeze mnie 
sentymentem jest przedwojen-
ny Fiat 1100 B z 1938 r. Należał 
niegdyś do dra Mirosława Dud-
ka, znanego i szanowanego w 
mieście lekarza. Po jego śmierci 
auto pozostało w rękach jego 
zięcia Romana Pietrzyka. Tenże 
zabrał się do jego renowacji ale 
nie doczekał… Córka jego Mał-
gorzata, obecnie mieszkająca w 
Budapeszcie, znając moją pasję 
zdecydowała się mi go odstą-
pić. Za co jej serdecznie dziękuję. 
Tym samym ów Fiat, jako część 
historii miasta pozostał tutaj i 
niebawem będzie całkowicie od-
nowiony.

- Nie wszystko można mieć, 
choć zbieram, to co widzisz, od 
40 lat. Nie mam legendarnej 
czarnej Wołgi. Moim celem jest 
stworzenie muzeum techniki, 
konkretnie jednośladów silni-
kowych i samochodów oso-
bowych. Miejsce mam, odpo-

wiedni budynek także. Ale to 
dalsza perspektywa czasowa. 
Poszukuję instrukcji budowy 
i napraw polskich motocykli i 
aut. Były kiedyś takie dość ob-
szerne wydawnictwa. Komuś 
mogą być zbędne, mnie się 
przydadzą. 

 Tadeusz kolekcjonu-
je wiele innych rzeczy, które z 
racji swej profesji przechodzą 
przez jego ręce (ordery, meda-
le, odznaczenia, również mone-
ty i banknoty). Jest życzliwym i 
otwartym człowiekiem. W roz-
woju jego pasji wspomaga go 
sympatyczna żona Jolanta i 
starszy syn Dawid. Prywatnie z 
żoną jeżdżą na wycieczki solid-
nym trókołowcem, Hondą Gold 
Wing (Złoty Wiatr) lub amery-
kańskim Hummer H1. Budując 
równolegle kilka zbiorów, tych 
na kółkach i tych w klaserach 
należy do grona ludzi pozy-
tywnie zakręconych. Takim lu-
dziom warto pomagać.

Rozmawiał Lech Malinowski

ku i na poboczach. W ramach 
bezpieczeństwa mieszkańców 
i użytkowników drogi, na wy-
sokości bloków mieszkalnych 
i dojścia do obiektu kultu reli-
gijnego, przejście pieszych zo-
stało podwyższone uzyskując 
formę spowalniacza pojazdów 
mechanicznych.
Inwestycja została zrealizo-
wana z funduszu gminy i przy 
współudziale środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Łączny koszt wyniósł około 
360 tysięcy złotych.
Z udziałem władz gminy oraz 
zaproszonych gości, w tym 
m.in. wojewody lubuskiego 
Władysława Dajczaka, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury Rafała Webera, 
kapelana Wojska Polskiego 
Parafii p.w. św. Sebastiana w 
Wędrzynie ppłk Stanisława 

Garbacika, jak również miesz-
kańców Wędrzyna, 1 czerwca 
odbyło się oficjalne otwarcie 
obwodnicy.
W wystąpieniu burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart podzię-
kował ministrowi Rafałowi 
Weberowi za uczestniczenie 
w otwarciu obwodnicy oraz 
wojewodzie lubuskiemu Wła-
dysławowi Dajczakowi za 
dotychczasową współpracę i 
wsparcie finansowe zrealizo-
wanego przedsięwzięcia.
-  Wierzę, że wyremontowana 
droga przez wiele lat będzie 
służyła mieszkańcom Wędrzy-
na, stacjonujący w jednostce 
żołnierzom 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej, jak 
również wszystkim użytkowni-
kom, którzy z niej skorzystają – 
podkreślał burmistrz.

Tekst i foto: Maciek Barden

Cd. na str. 1

Wędrzyn z nową obwodnicą
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LIPIEC
13.07-19.07 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
20.07-26.07 -Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
27.07-02.08 -  Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
SIERPIEŃ
3.08-9.08 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
10.08-16.08 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4

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

Ostrzenie łańcuchów pilarek 
spalinowych i elektrycznych 

już od 6 zł. Odbiór w Sulęcinie. 
Usługi wykonywania opierzeń 

budynków oraz osobno do-
ginania blachy opierzeniowej. 

Wypożyczanie miernika 
grubości lakieru,  miernika 

ciśnienia oleju oraz kom-
presji.

Kozia Zagroda Grochowo 
kontakt Tomasz 

tel. 531 800 714

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie ul. Paska
dom Miechów
dom Torzym
dom Trześniów
OW Marina J.Ostrowskie
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
dom ul. Łąkowa Torzym
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
działka Lubów

dworek Lubień
działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka w Miechowie
2 działki bud.  Lubniewice

Do wynajęcia:
hale, magazyny w Ośnie Lub.

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

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów

Zawodnicy Sulęcińskiego 
Stowarzyszenia Badmintona 
jak zawsze godnie reprezento-
wali nasze miasto i klub w trak-
cie V Otwartych Mistrzostwach 
w Badmintonie o Puchar Bur-
mistrza Lipian. Wśród reprezen-
tantów klubu nasza trenerka 
Magdalena Piechowiak zdoby-
ła II miejsce w kategorii open 
kobiet walcząc o finał z czołową 
badmintonową zawodniczką, 
a dokładniej wielokrotną mi-
strzynią Polski i Europy, a także 
świata Dorotą Grzejdak. Na tym 
nie koniec... Jakub Górski rów-
nież zdobył II miejsce w singlu, 
a także w deblu oddając wal-
kowerem z przyczyn od siebie 
niezależnych mecz o finał. Być 
może byłoby złoto, bo dobra 
forma, jak zawsze dopisywała 
naszemu klubowemu koledze. 
III miejsce w singlu zdobył Ra-
fał Mazur, który wspólnie z na-
szą trenerką zdobył również III 
miejsce w mixcie.

Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy sukcesów, 
na które ciężką pracą na kor-
cie osobiście sobie  zasłużyli. 
W tym miejscu chcielibyśmy 
również podziękować za za-
proszenie przedstawicielom 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „OLIMPIONIK” z Lipian. 
Świetna organizacja, a przede 
wszystkim  miła atmosfera to 
właśnie Wasza zasługa.  

Sulęcińskie Stowarzyszenie 
Badmintona

#SulęcińskieStowarzyszenie-
Badmintona

#SSB

Kolejne sukcesy zawodników Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona
W środę 1 lipca zawodnicy Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona wzięli udział w turnieju zorganizowanym przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Olimpionik” z Lipian. Tym razem zawodnicy Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona również wrócili z medalami.


