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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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9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

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

95 755 39 15

Przed nami kolejne wyzwania
O minionych 3 latach 
na stanowisku burmi-
strza Sulęcina, realizacji 
obietnic wyborczych  
i planach na przyszłość 
z Dariuszem Ejchartem 
rozmawia Adam Pio-
trowski

ROZMOWA PRZEKROJU

Przekrój Lokalny: Na począ-
tek, proszę powiedzieć jak pan 
zareagował na sukces Łukasz 
Łyczka Łyczkowskiego w po-
pularnym programie z rodzaju 
talent show? 
Dariusz Ejchart: To było coś nie-
samowitego, obserwować jak 
talent i praca dają efekt. Jak wi-
dać nie trzeba „wielkiej filozofii”, 
po prostu potrzeba konsekwen-
cji i pracy. To wszystko działo się 
na naszych oczach, na żywo  
i chyba nic lepszego nie można 

WYNAJEM 
AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH

693 903 681

Ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy redakcja 

“Przekroju Lokalnego”

>> cd na s. 8
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

W kraju zawierucha. No może 
bardziej na szczycie kraju, albo 
jak kto woli szczycie władzy. 
Trochę to dla mnie polityczna 
hipokryzja. Z jednej strony rzą-
dzący obóz chwalił swoją panią 
premier Szydło jako najlepszą 
(zaraz rzecz jasna po samym J. 
Kaczyńskim), by następnego 
dnia odwołać ją ze stanowiska. 
W zasadzie to pani premier 
podała się do dymisja sama, 
bo odwołać dzień wcześniej 
chciała ją opozycja stawiając 
wniosek o wotum nieufności, 
ale… partia rządząca ja od tego 
wybroniła. Logika już dawno 
nabrała w tym kraju drugiego, 
głębszego znaczenia. 

I tak to po wielu odcinkach 
telenoweli pt. Rekonstrukcja, 
żadnemu ministrowi na razie 
włos z głowy nie spadł, a pole-
ciał jeden z głównych autorów 
„dobrej zmiany”. Jest rewolucja, 
muszą być ofiary… No dobrze, 
a kim jest nowy szef polskiego 
rządu. Mateusz Morawiecki? 
Złośliwi powiedzieliby, że nie-
źle awansował. W rządzie Tuska 
był członkiem Rady Gospodar-
czej przy premierze. U począt-
ków swojej kariery zawodowej 
pełnił funkcję prezesa Banku 
Zachodniego WBK, banku w 
100% obcym kapitałowo. To 
raczej zaprzeczenie ideału PiS-
-oswskiego polityka. Dwa lata 
temu został w rządzie Beaty 
Szydło wicepremierem i mini-
strem rozwoju, a rok później 
również ministrem finansów. 
W tym czasie znany był z pre-
zentacji pokazujących wielkie, 
ambitne projekty (np. Cen-
tralny Port Komunikacyjny), w 
których brakowało szczegółów 
i źródła finansowania. Bez wąt-

pienia jednak przyczynił się do 
większej ściągalności podatków 
i ukrócenia karuzeli podatko-
wych. Początkowo sceptyczny 
wobec programów socjalnych 
(w tym również 500 PLUS) i nie-
chętny wobec obniżeniu wieku 
emerytalnego, dziś próbuje się 
uwiarygodniać w oczach głębo-
ko socjalnego elektoratu PiS.

Trudno powiedzieć co zade-
cydowało, że w oczach Jarosła-
wa Kaczyńskiego Mateusz Mo-
rawiecki zasłużył na najwyższe 
wykonawcze stanowisko w kra-
ju. I to do tego stopnia, że sam 
prezes PiS zrezygnował z teki 
Prezesa Rady Ministrów. Jest 
pewne jednak, że nowy premier 
będąc członkiem PiS dopiero od 
półtora roku raczej nie zdążył 
zbudować swojego zaplecza 
politycznego, a to oznacza, że 
będzie w pełni zależny od pre-
zesa. Było to wyraźnie widać 
podczas exposé Morawieckie-
go. Nowy premier podkreślał 
znaczenie programu Mieszka-
nie Plus (na razie kuleje), mówił 
o powstrzymaniu emigracji naj-
zdolniejszych Polaków na Za-
chód i o dążeniu Polski do bycia 
rozgrywającym w Unii Europej-
skiej. To sprawy, które z pewno-
ścią chciał usłyszeć prezes.

Osobiście mam nadzieję, że z 
nowym premierem przyjdą po-
zytywne zmiany dla tworzenia 
i rozwoju małych i mikroprzed-
siębiorstw. Nasza gospodarka 
nabrała rozpędu, a ta jej dział-
ka może spowodować, że jesz-
cze szybciej dogonimy zachód, 
szczególnie pod względem za-
sobności portfela.

Kotłuje się w sprawie zmian 
w ordynacji wyborczej do sa-
morządów. Poza dość kontro-

wersyjnym zapisem o wyborze 
najwyższych członków Pań-
stwowej Komisji Wyborczej 
w głównej mierze przez Sejm 
(dotąd politycy nie mieli ta-
kiego wpływu na skład PKW) 
najbardziej absurdalnym po-
mysłem jest likwidacja jed-
nomandatowych okręgów 
wyborczych do rad gmin i rad 
miejskich. Uważam, że system 
JOW doskonale się spraw-
dził w samorządach. Wreszcie 
mieszkańcy mieli bezpośred-
ni wpływ na to, kto będzie ich 
radnym. Zanim wprowadzono 
JOW-y często spotykałem się 
z pytaniami, kto jest radnym 
miejskim tej czy tamtej ulicy. 
Gdy mieszkańcy kilku ulic mo-
gli wybrać swojego jednego 
reprezentanta w radzie, ten 
problem zniknął. Poza tym do 
rad startowali lokalni społecz-
nicy, osoby zaangażowane, 
które nie musiały wplątywać 
się w politykę, wiązać z partią 
czy inną grupą. Wystarczyło, 
że założyli nawet jednoosobo-
wy komitet i mogły startować. 
To co było krokiem w XXI wiek 
teraz rządzący chcą zaprzepa-
ścić. Mam nadzieję, że w porę 
się opamiętają. 

I tymi politycznymi akcenta-
mi (przyznam, że średnio lokal-
nymi) kończę 
roczek 2017. 
Serdeczności 
życzę Państwu 
na Święta  
i pomyślności 
na Nowy Rok!

minął miesiąc

Do wynajęcia sala na im-
prezy - urodziny itp. Do 50 
osób (możliwość noclegu). 

Sprzedam działkę budowlaną 
(11 arów) w Sulęcinie przy ul. 
Okopowej. Cena 65 tys. zł do 

negocjacji.
Tel. 608 275 272

Zarządzanie WSPÓLNO-
TAMI MIESZKANIOWYMI 
– jestem na miejscu, nie 
musisz szukać zarządcy 
w innych miastach.

Najnowsze na sprzedaż:
działka inwest. ul. Daszyń-
skiego
lokal w centrum Sulęcina
dom  ul. Sienkiewicza
dom Torzym
gospodarstwo Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
dom nad jeziorem Lubniewice
3 działki nad Jez. Garbicz
2  mieszkania ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
dom w Miechowie
mieszkanie w Lubniewicach
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
7 działek bud. - Lubniewice
Sulęcin domy szeregowe ul. 
Lukoszka
Sulęcin dom ul. Wiejska, 
młyn ul. Młynarska

Do wynajęcia:
mieszkanie ul. Kilińskiego
lokal na ul. Żeromskiego
boksy sprzedażne przy Kupiec-
kiej 4
kompleks handlowy w Sulęci-
nie

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl 

Remontujesz, budujesz? 
Przyjmę gruz - parking  

Marina Camping Ostrów
Tel. 608 275 272

ODSZKODOWANIA
TEL. 783743841

Likwidacja JOW-ów cofa nas w rozwoju

Zatrudnię pracownika 
gospodarczego 

(mile widziane orzeczenie)
Wynagrodzenie 2500 zł 

brutto. Wymagania: prawo-
jazdy kat. B, solidność.

Obowiązki: Obsługa 
traktorka komunalnego 
(odśnieżanie, koszenie 

trawy, itp.), dbanie o 
porządek na powierzonym 

terenie zewnętrznym.
Tel. 511 225 133

Skup aut, motorów  
i busów wszystkich marek 

i roczników
Gotówka i formalności  

od ręki
tel. 791 545 424

Ostrzenie łańcuchów 
pilarek spalinowych i 

elektrycznych już od 6 zł.
Kozia Zagroda Grochowo,
odbiór także w Sulęcinie.

Kontakt Tomasz
531 800 714
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Już wkrótce będzie możliwość 
podłączenia się w Sulęcinie do 

ultraszybkiego, światłowodowego 
Internetu.  

W punkcie przy ul. Kilińskiego 9,  
pok. 1 zbierane są deklaracje 

zainteresowanych osób.

Doradca Klienta: Krzysztof Piotrowski tel. 501 693 387

tel. 601 71 55 44
email: stolpol@wp.pl
www.stolpol.net.pl

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Łyczek podziękował koncertem za wsparcie
SULĘCIN 

Już przyjazd na Winną Górę 
wskazywał, że święci się niezła 
impreza z ogromną frekwencją. 
Samochody stały wszędzie od 
SOK, aż daleko do końca Mo-
niuszki. Jeszcze przed 18 sala 
była wypełniona po brzegi. Sulę-
cinianie dumni ze swojego kraja-
na stawili się z całymi rodzinami. 

Łyczek na wstępie rozruszał 
publiczność utworami, które wy-
konywał w finale popularnego 
programu: „Nie widzę siebie w 
swych marzeniach”, „Sen o Wik-
torii”, „Jednego serca”. Następnie 
na scenę zaprosił ekipę 5 Rano, 
podkreślając, że sukces, który 
odniósł zawdzięcza w dużej mie-
rze im.

Na warsztat poszedł „To jest 
mój rock’n’roll” i kilka utworów, 
które mają się znaleźć na no-
wej płycie 5 Rano, która ma się 

Łukasz „Łyczek” Łyczkowski wraz z zespołem 5 Rano zagrali w Sulęcinie pierwszy kon-
cert po zakończeniu VIII edycji programu The Voice of Poland, w którym sulęcinianin 
dotarł do ścisłego finału. Dawno sala widowiskowa SOK nie widziała takich tłumów.

ukazać już za kilka miesięcy. W 
trakcie koncertu nagrywany był 
teledysk, który będzie promował 
zespół.

Przez cały koncert Łukasz nie 

krył wzruszenia i kilka razy dzię-
kował wszystkim za ogromne 
wsparcie, które otrzymał w trak-
cie trwania programu od sulęci-
nian. 

Publiczność kilkakrotnie zgo-
towała Łyczkowi i 5 Rano grom-
kie owacje. Temu skromnemu 
chłopakowi daleko jednak do 
gwiazdorzenia. – Każdy z was 
może osiągnąć jeszcze więcej. 
Trzeba tylko chcieć, pracować i 
wierzyć w spełnienie marzeń – 
mówił.

Łukaszowi zabrakło niewiele, 
żeby zwyciężyć VIII edycję The 
Voice (wygrała niestety przecięt-
ność –opinia autora), to co osią-
gnął, to jednak świetny wstęp do 
tego, by zrobić nowe otwarcie. 

Adam Piotrowski

Życzenia Noworoczne 
na Sulęcińskim Rynku

SULĘCIN 

Burmistrz Sulęcina oraz dy-
rektor Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury serdecznie zapraszają na 
Życzenia Noworoczne, które od-
będą się na Sulęcińskim Rynku, 1 

stycznia, o godzinie 17:00.
W programie wydarzenia: po-

kaz sztucznych ogni, potrawy 
noworoczne, koncert gwiazd.

Źródło: SOK Sulęcin

Koncert: Jam Band / 25.12
SULĘCIN 

Zapraszamy na wyjątkowy 
świąteczny koncert zespołu Jam 
Band, który przeniesie Państwa 
w czasy, gdy na scenie śpiewał 
dla nas Ryszard Riedel z zespo-
łem Dżem. Koncert to ponad 
dwie godziny spędzone z twór-
czością legendy polskiej sceny 
muzycznej, to hołd złożony Ryś-
kowi jednemu z najważniejszych 
polskich artystów.

Koncert odbędzie się w wyjąt-
kowym miejscu w klubie u Bulka, 
który mieści się w piwnicach Su-
lęcińskiego Ośrodka Kultury.

Koncert zespołu Jam Band to 
również doskonała okazja na 
spotkanie z Łukaszem Łycz-
kiem Łyczkowskim finalista te-
gorocznej edycji programu The 
Voice of Poland.

Koncert rozpocznie się o godz. 
20.20. Bilety / rezerwacja: 20zł – 
przedsprzedaż (liczba biletów 
ograniczona), 25zł – w dniu kon-
certu

Informacje o koncercie oraz re-
zerwacja biletów SMS pod nr tel 
501 758 991

Źródło: SOK Sulęcin
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Ślady przeszłości
SULĘCIN  / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Na temat najdalej wysunię-
tej na zachód miejscowości I 
Rzeczypospolitej, jaką było gra-
niczne niegdyś Trzemeszno, 
należące do starostwa między-
rzeckiego, napisano w kilkuna-
stu opracowaniach książkowych. 
Wiadomym jest, że w tej prywat-
nej wiosce (w drugiej połowie 
XVIII w. należała do dwóch wła-
ścicieli, von Kalkreuth i Zofii Se-
idlitz) była jedna z największych 
wiejskich gmin żydowskich sta-
rostwa. Żydzi w tym okresie w 
Międzyrzeczu czy Skwierzynie 
stanowili ok. 1/3 mieszkańców. 
Do wspomnianej gminy żydow-
skiej należeli również wyznawcy 
z Grochowa, nieco później z Gli-
sna i Lubniewic.

Żydzi wnosząc różne opłaty 

byli tolerowani przez właścicieli. 
Za stosowną opłatę uzyskali zgo-
dę na budowę cmentarza i syna-
gogi. Ta ostatnia była w części 
wioski należącej do Z. Seidlitz. W 
końcu XVIII w. wioska liczyła wg 
różnych szacunków ok. 700-800 
mieszkańców z czego 30-40% 

było Żydami. Utrzymujący się 
głównie z handlu na pograniczu 
płacili podatki, które były znacz-
ną częścią zysku właścicieli.

Po drugim rozbiorze Polski 
wioska znalazła się w jurysdyk-
cji pruskiej. Edykt królewski na-
kazał przeniesienie się Żydom 
do miast. Tym samym zasiedlali 
pobliski Bledzew. Jednocześnie 
spadły dochody właścicieli wsi. 
Wówczas von Kalckreuth posta-
rał się o nadanie praw miejskich 
wiosce. Bez wątpienia poparł 
swoją prośbę stosowną opłatą. 
I tak 31 stycznia 1805 r. wioska 
zgodnie z edyktem królewskim 
stała się miastem. Dzięki Żydom 
pośrednio można powiedzieć. 
Wybudowano nową, tym razem 
murowaną, synagogę. W tym 

Piezęć gminy żydowskiej 
Trzemeszno 

stanie prawnym miasteczko 
Trzemeszno przetrwało do 1870 
r., wówczas ponownie stało się 
wsią.

W połowie XIX w. zamieszki-
wało tu 300 Żydów, co stanowiło 
ok. 40% populacji miejscowości. 
Wybudowano również szkołę 
żydowską. W dalszych latach 
Żydzi w Prusach uzyskiwali ko-
lejne przywileje, m.in. otrzymali 
możliwość swobodnego prze-
mieszczania się. Ich emigracja z 
Trzemeszna spowolniła rozwój 
miasteczka, co musiało dopro-
wadzić do odebrania praw miej-
skich. Gminą żydowską liczącą 
niecałe 200 osób pod koniec 
XIX w. zarządzał Salomon Gu-
termann, reprezentujący jedną 
z najważniejszych rodzin. Nie-
malże przed wybuchem I wojny 
światowej w Trzemesznie miesz-
kało tylko 24 Żydów, jednak na 
tyle byli silni, że wykupiwszy 
byłe dobra szlacheckie w byłym 
zamku utworzyli dom wypo-
czynkowy. 

Przejęcie władzy w Niemczech 
przez nazistów był początkiem 

końca wielowiekowej gminy ży-
dowskiej. Nośne hasło – Żydzi są 
naszym nieszczęściem – znalazło 
w Trzemesznie wielu zwolenni-
ków. Holokaust dopełnił znisz-
czenia. Po 1945 r. ocalała syna-
goga pełniła funkcję sklepu i 
świetlicy wiejskiej. Pożar obiektu 
w połowie lat 90.tych ubiegłego 
stulecia doprowadził do rozbiór-
ki szczątków. Pozostał zniszczo-
ny cmentarz. Dziś jest on pod 
opieką uczniów miejscowej SP 
im. Polskich Strażaków.

29 maja 2010 r. w miejscowo-
ści uroczyście odsłonięto obelisk 
upamiętniający Żydów z Trze-
meszna i Grochowa. W miejscu 
dawnej synagogi. Obecni miesz-
kańcy są dziś depozytariuszami 
wielowiekowej, jakże barwnej 
historii Trzemeszna. Więc warto, 
chociażby poprzez ten tekst im 
to przypomnieć.

Lech Malinowski 
fot. ze zbiorów A. Kirmiela 

III Zlot Mikołajów
SULĘCIN  

Z okazji Mikołajek w sali wido-
wiskowej Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury 6 grudnia odbył się III 
Zlot Mikołajów. Z powodu po-
chmurnej pogody nie odbył się 
tylko przemarsz Mikołajów z ryn-
ku do sali domu kultury, jednak 
organizatorzy wcześniej zadbali 
o informacje na ten temat. 

W imprezie wystąpiło kilkuna-
stu małych i dorosłych Mikoła-
jów. Pracownicy Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej przygotowali szereg nie-
spodzianek, konkursów i zabaw.

W prezentacji na najładniej-
szego Mikołaja w kategorii do 15 
lat I miejsce otrzymał Olek Więc-
kowicz, a kolejne Alicja Kuźmic-
ka i Nela Utraciak.

W kategorii powyżej 15 lat I 
miejsce otrzymała Magdalena 
Piechowiak i kolejne Paulina 
Piechowiak. 

W trakcie imprezy zaprezento-
wały się kolędami solistki Studia 
Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury pod kierownictwem ar-
tystycznym Waldemara Han-
dzelewicza.

W konkursowym jury zasiadali 
między innymi: zastępca burmi-
strza Sulęcina Iwona Walczak, 

kierownik Biblioteki Publicznej 
Natalia Januszkiewicz oraz dy-
rektor Sulęcińskiego Ośrodka 

Kultury Jacek Filipek.

Tekst i foto. Maciek Barden 
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

Sprostowanie wyników budżetu obywatelskiego
Miej-
sce

Nazwa zadania Głosy

I Wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sporto-
wo-rekreacyjnego- pływalni krytej (Sławomir Słonik)

830

II Monitoring, oświetlenie, siłownia i plac zabaw-II etap 
odbudowy kąpieliska Winna Góra w Sulęcinie (Jan Za-
borowski)

640

III Remont świetlicy w Grochowie (Jerzy Koza i Tomasz Te-
rech)

511

IV Modernizacja parkingów na osiedlu mieszkaniowym w 
Żubrowie i budowa chodników w miejscowości Żubrów 
( Krystian Bielecki)

501

V Obwodnica Wędrzyna- remont drogi gminnej oraz po-
wstanie nowych miejsc parkingowych (Anna Wycza-
chowska i Patryk Lewicki)

364

VI Bezpieczna droga do szkoły- dokończenie chodnika ul. Di-
kusa oraz budowa zatoki postojowej (Jan Szymczyszyn)

314

VI Bus pełen kultury- miasto i gmina Sulęcin (Katarzyna Gar-
dziejewska)

163

VIII Nowe życie Prusa i Konopnickiej- remont dróg gminnych 
(Szymon Świerc i Patryk Lewicki)

148

IX Zielone podwórko”- ul. Kościuszki 29 i Plac Czarnieckiego 16 
(Agnieszka Lipska)

132

X Przebudowa chodnika asfaltowego przy ul. Wojska Polskie-
go 1-4 (Barbara Mrugalska)

82

XI Budowa drogi asfaltowej na cmentarz w Wielowsi (Sylwe-
ster Gryz)

79

XII Rozbudowa drogi w kierunku ulic: Lawendowa, Polna i Ma-
kowa w m. Ostrów (Anatol Blicharz)

56

XIII Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Tursk (Stanisław 
Gurgacz)

33

XIV Osiedle słoneczne – wymiana nawierzchni (Agata Hrynie-
wiecka- Cichoń)

15

XV Budowa małej świetlicy w Małuszowie (Krzysztof Łysenko) 13

XVI Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków (Zbigniew Dauksza)

1

SULĘCIN 

(wjazd do Sulęcina)

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

Informujemy, że w po-
przednim komunikacie doty-
czącym wyników  głosowania 
w Budżecie  Obywatelskim na 
2018 r. błędnie podano wyni-
ki głosowania na poszczegól-
ne zadania.

Wszystkie osoby, które 
głosowały na zadanie Nr 12 
„ Zielone podwórko -ul. Ko-
ściuszki 29 i Plac Czarnieckiego 
16”, a w szczególności panią 
Agnieszkę Lipską - wniosko-
dawczynię projektu, za zaist-
niałą sytuację przepraszamy.

Dane dotyczące odda-
nych ważnych głosów nie 
wpływają na wybór przez 
mieszkańców 5  zadań uję-
tych do realizacji w budże-
cie na rok 2018. 

Po dokonaniu ponownej 
weryfikacji wszystkich kart do 
głosowania wyniki budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok 
przedstawiają się następu-
jąco: oddano łącznie 4.378 
głosy. Nieważnych głosów 
oddano 496, co oznacza, że 
ważnych głosów było 3.882.

Ostateczną kolejność zadań 
na liście i liczbę ważnych gło-
sów prezentuje tabela obok.

UM Sulęcin

W 2009 r. powstało 
pierwsze na całej Litwie 
Hospicjum dla dorosłych z 
inicjatywy s. Michaeli Rak 
ze Zgromadzenia Sióstr 
Jezusa Miłosiernego z Go-
rzowa Wlkp. (która była 
u początków powstawa-
nia Hospicjum w Gorzo-
wie Wielkopolskim). Teraz 
nadszedł  czas, by pomóc 
umierającym dzieciom i ich 
rodzinom na Litwie. Siostry 
rozpoczęły zbiórkę fundu-
szy na budowę Hospicjum 
dziecięcego w Wilnie. Za-
chęcamy wszystkich czytel-
ników do wsparcia zbiórki. 
Sms-y na numer 72405 o 
treści „WILNO” (koszt 2,46 
zł) można wysyłać na tere-
nie Polski do końca grudnia 
2017 r. 

Dziękuję bardzo w imie-
niu s. Michaeli i osób zaan-
gażowanych w to dzieło, 

s. Efraima z Sulęcina

Zbiórka na hospicjum dziecięce

Siostry Jezusa Miłosiernego 

prowadzą już hospicjum dla dorosłych w Wilnie 

teraz kolej na dziecięce...

Kochani,

pomóżcie nam wybudować 

Hospicjum Dziecięce 

Wystarczy wysłać sms 

„WILNO” na nr 72405

Koszt 2 zł +VAT = 2,46 zł

Dziękuję!

s. Michela Rak ZSJM
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Lekarz medycyny estetycznej

 Tel. 505 090 305
Diagnoza, BOTOKS

Wizażystka i stylistka paznokci Joanna Sobiecka

Tel. 515 285 513

Makijaż wieczorowy, dzienny, ślubny, przedłużanie 
rzęs, stylizacja paznokci: żel, hybryda, pedicure

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 !

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

tel. 724 191 394
Pon. 900 - 1500, wt - pt 1000 - 1800

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

Nauczmy się pomagać
SULĘCIN 

Nie jest zatem tajemnicą, że 
właśnie oni od lat pośredniczą 
w przekazywaniu  używanych 
mebli w dobrym stanie osobom 
zainteresowanym. Problem w 
tym, że zgłaszają się do nich 
Ci, którzy chcą się ich pozbyć, 
jednak potrzebujących muszą 
sami szukać. Z przysłowiową 
świecą trzeba szukać miejsca w 
mieście, gdzie takowe anonsy 
można zlokalizować.

- Chcemy kogoś wesprzeć – 
mówi Joanna Samela. – Ale na-
sze działania nie są skierowane 
na pomoc finansową lecz na ofe-
rowanie używanych mebli, choć 
w przyszłości nie wykluczamy 
innych form wolontariatu. Inni 
zbierają odzież, żywność, arty-
kuły szkolne czy środki czystości, 
aby potem przekazać je potrze-
bującym. Jednak każde z nas 

Joannę i Adriana Samela, właścicieli sklepu meblowego „Komfort” w Sulęcinie zna wielu mieszkańców naszego miasta. Jeszcze bardziej 
znają ich Ci, którzy ich pomocy na zasadzie wolontariatu potrzebują. Swego czasu na łamach Przekroju pisałem o nich i innych, którzy mają 
w sobie pasję niesienia pomocy innym.

same szuka przez różnych zna-
jomych odbiorców. Nie należy 
się wstydzić szukając niezbędnej 
rzeczy do funkcjonowania. Pro-
blem jest w przekazie informacji 
w obie strony. Mamy pewne roz-
poznanie poprzez miejscowy OPS 
jednak to stanowczo za mało. 
W tym miejscu rodzi się pytanie 
jak można poinformować osoby 
potrzebujące. Mogłaby to być na 
przykład tablica informacyjna w 
dobrym punkcie miasta. Nie każ-
dy bowiem ma szansę zamieścić 
pytanie na społecznościowych 
portalach.

Społeczeństwo, nawet te 
biedne jest wybredne. Czasami 
wręcz nachalne, co widać pod 
marketami. Niektórzy na ofertę 
zakupu żywności zdecydowa-
nie wolą otrzymać gotówkę. 
Można się domyślać na jaki 

cel. Jeżeli Państwo Samelowie 
wspomagają finansowo, to na 
pewno lokalne akcje na rzecz 
najmłodszych.

- Nauczmy się pomagać innym, 

to hasło powinno inspirować 
tych, którzy chcą czynić dobro 
drugiemu człowiekowi. Insty-
tucje do tego powołane mają 
przeszkolonych pracowników i 
przepisy – kontynuuje J. Samela. 
– My swój wolontariat czy dzia-
łalność charytatywną opieramy 
na otrzymanych informacjach 
lub intuicji. Trudno w tym wypad-
ku nie popełnić błędu. Nie mo-
żemy dopuszczać do wymuszeń 
finansowych pod sklepami. Może 
poprzez prasę lokalną uda się na-
uczyć niesienia pomocy innym, 
choćby sąsiadowi zza ściany.

Właściwe spożytkowanie po-
zytywnej energii na rzecz lokal-
nego środowiska jest pozornie 
łatwe, bowiem barierą jest pra-

widłowe określenie odbiorcy 
jak i trafności daru. Pomysł tabli-
cy informacyjnej jest ciekawy. 
Kwestia miejsca i zezwolenia. 
Ludzi dorosłych należy pobu-
dzić do działania. W placów-
kach oświatowych wolontariat 
jest rzeczą normalną. Inna skala, 
inne oczekiwania i możliwości. 
Nauczmy się pomagać innym.

Łamy miesięcznika są otwarte 
na pomysły. W tym miejscu liczą 
się realne pomysły, a nie utyski-
wanie na to, co nas wokół ota-
cza, gdyż jak wiadomo dobrymi 
chęciami jest i piekło wybruko-
wane.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Zbędne w naszych domach meble można przekazać 
do Sklepu Meblowego Komfort Joanny i Adriana Same-
li mieszczącego się przy ul. Chrobrego 1A w Sulęcinie. 
Wcześniej właściciele proszą o kontakt telefoniczny pod 
nr: 95  755 46 15. Jest również możliwość odbioru mebli  
z mieszkania lub domu.
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pokazać młodym ludziom, którzy chcą 
się realizować.
PL: Czy czuł pan, jak wielu mieszkańców 
Sulęcina, z którymi rozmawiałem, że 
Łukasz reprezentował Sulęcin?
DE: Co czułem? Rozpierała mnie przede 
wszystkim duma z faktu, że to nasz chło-
pak. Dzisiaj Sulęcin ma swojego amba-
sadora - powiem tak, Łukasz to taki nasz 
sulęciński Adam Małysz czy Robert Le-
wandowski. A sulęcinianie pokazali, że  
w ważnych wydarzeniach potrafimy się 
jednoczyć i wspólnie walczyć, aby osią-
gnąć zamierzony cel.
PL: Mijają trzy lata od wyborów samo-
rządowych, za rok odbędą się kolejne. 
Czy zamierza pan kandydować? Jak 
w pana wypadku wygląda realizacja 
obietnic złożonych wyborcom?
DE: Dla mnie kandydowanie to przede 
wszystkim projektowanie. Projektowanie 
przyszłości, którą mam zamiar wypełnić 
pracą na rzecz mieszkańców, na rzecz Su-
lęcina. Jeśli tak nazwiemy kandydowanie, 
to tak, oczywiście mam zamiar kandydo-
wać. Czyli tak naprawdę pracować po to, 
aby sulęcinianie zechcieli mnie wybrać. 
Co do obietnic, to wiele udało się zrobić. 
Powiem, że nawet wyjdzie „program+”, to 
modne ostatnio hasło. Przypomnę obie-
cywałem: 
• - po pierwsze PRACA czyli przygoto-

wać i uzbroić sulęcińską podstrefę Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (KSSSE) oraz pozyskać 
nowych inwestorów, 

• - budowę żłobka oraz remont i uru-
chomienie nowych miejsc w przed-
szkolach, 

• - remont kompleksu sportowego na 
Winnej Górze oraz budowę pływalni, 

• - stworzyć ciekawą ofertę kulturalno-
rozrywkową oraz znaleźć „menadżera 
kultury” z prawdziwego zdarzenia – 
człowieka z wizją,

• -  zrewitalizować park miejski tak, 
aby stał się miejscem do wypoczynku  
i spędzania wolnego czasu,

• - uruchomić budownictwo komunal-
ne,

• - przygotować program wsparcia naj-
biedniejszych, a przy pomocy progra-
mów unijnych dać im szanse znalezie-
nia pracy,

• - stworzyć budżet obywatelski w wy-
sokości 500 tys. zł rocznie.

A wyszło tego trochę więcej: podłączone 
światłowody w sołectwach a za chwi-
lę w mieście. Ruszamy z budową nowej 
oczyszczalni ścieków oraz przebudową 
i remontem stacji uzdatniania wody. Na 
terenach wiejskich rozpoczynamy budo-
wę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
powołaliśmy do życia Sulęcińską Radę 
Seniorów. W kolejnym roku zamierzamy 
rozpocząć budowę nowego Targowiska 
Miejskiego. Rozpoczęliśmy modernizację 
urzędu – uruchomiliśmy biuro obsługi 
mieszkańca, powstał kącik dla dzieci. To 
tylko część działań, które realizujemy. Ot, 

praca, sprzyjające okoliczności no i świet-
ny zespół który trzeba było zbudować. 
PL: W okolicach ulicy Lipowej trwa 
uzbrajanie terenu pod fabrykę meblar-
ską z Niemiec. Kiedy firma chce rozpo-
cząć działalność i zatrudniać ludzi?
DE: Nie lubię łapać ryb przed siecią, tzn. 
inwestor nabył działkę, uzyskał pozwo-
lenie na budowę oraz zgodę Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej na prowadzenie działalności w 
podstrefie Sulęcin, do której gmina pod-
łączyła odpowiednią infrastrukturę, nie 
małym kosztem, ale to inwestycja która 
się zwróci dość szybko. Aktualnie firma 
przekazała plac budowy i rozpoczęła ro-
boty ziemne, a na pytanie „kiedy firma 
chce rozpocząć działalność i zatrudniać 
ludzi?” będzie można odpowiedzieć wte-
dy, gdy inwestycja zacznie zbliżać się ku 
końcowi. 
PL: Wiemy, że wkrótce w Sulęcinie ma 
ruszyć budowa bloków komunalnych. 
Kiedy według pana szacunków zostaną 
oddane do użytku pierwsze mieszkania 
i co równie ważne, kiedy podwoje otwo-
rzy planowany w jednym z budynków i 
długo wyczekiwany przez świeżo upie-
czone i przyszłe mamy żłobek?
DE: Jeżeli chodzi o bloki, tutaj kalendarz 
jest bardziej znany dlatego, że jesteśmy 
w tym temacie o parę kroków dalej. Przy-
pomnę tylko, że w pierwszych dniach 
naszego urzędowania, na początku ka-
dencji, podjęliśmy starania i dopiero w 
trzecim roku mamy sytuację podpisywa-
nia umów na realizację. Zapewne będą 
one do końca roku gotowe, a muszą 
czytelnicy wiedzieć, że zrobienie czegoś 
takiego zajmuje naprawdę sporo czasu, 
zwłaszcza działań o dużym formacie, bo 
budowa trzech bloków to duże wyda-
rzenie w naszej społeczności. Kiedy pro-
wadzi się kilka takich projektów to na-
prawdę pokazuje skalę zaangażowania 
urzędników na rzecz Sulęcina. Myślę, że 
pierwsze rodziny otrzymają klucze, a su-
lęcińskie maluchy pójdą do żłobka pod 
koniec 2018 roku lub na wiosnę 2019. 
PL: Gmina jest w trakcie realizacji duże-
go projektu przebudowy instalacji sa-
nitarno-deszczowo-wodociągowej. Jak 
wyglądają postępy?

DE: Oprócz administrowania bieżącego 
gminą, prowadziliśmy też prace studyjne. 
Za chwilę zamienią się one w największą, 
bo wartą przeszło 43 miliony inwestycję, 
którą nazywam „budową podziemne-
go miasta”. Bez tej infrastruktury trudno 
jest na powierzchni projektować inne 
przedsięwzięcia. W ramach tego projektu 
powołaliśmy specjalny zespół ludzi oraz 
zatrudniliśmy menedżera z doświadcze-
niem, tak aby sprostać temu wyzwaniu. 
Sam projekt to budowa nowej oczysz-
czalni ścieków w Sulęcinie, modernizacja 
stacji uzdatniania wody oraz kilkunasto-
kilometrowa przebudowa i remont sieci 
wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej w 
aglomeracji Sulęcin. Zadanie to przewi-
dziane jest do realizacji w latach 2017-
2020, a gmina na ten cel pozyskała dofi-
nansowanie w wysokości ponad 60% ze 
środków UE.
PL: Jedną z obietnic była budowa ba-
senu. Wiemy, że w tegorocznym budże-
cie obywatelskim gminy w głosowaniu 
zwyciężył wniosek na wykonanie doku-
mentacji technicznej pływalni. Czy nie 
uważa pan, że możliwość składania do 
BO wniosków, których realizacja musi 
być rozłożona tak naprawdę na kilka-
naście lat, to trochę wypatrzenie idei tej 
inicjatywy? Bo od samego projektu ba-
sen nie powstanie…
DE: Zgadzam się od projektu basen na 
pewno nie powstanie, ale takie jest moje 
doświadczenie, że najpierw musi być 
projekt, potem działanie. Podobne tech-
nologie zastosowaliśmy w przypadku 
parku czy budowy nowego targowiska. A 
co do idei budżetu obywatelskiego, jego 
głównym konstytucyjnym założeniem 
jest realizowanie woli mieszkańców. Je-
żeli tak wyrazili oni swoje zdanie to je-
stem ostatnią osobą, która chciałaby to 
kwestionować.
PL: Co jest obecnie największą bolącz-
ką Sulęcina, czemu pan jako burmistrz 
musi poświęcić swoją uwagę?
DE: Największa bolączka? O to wie pan, 
ona każdego dnia przyjmuje trochę 
inne imię, ale rozumiem, że nie pyta pan  
o doraźność działań tylko o głębszy bar-
dziej strukturalny charakter. Na pewno 
bolączką są zarobki mieszkańców - zbyt 

niskie. Mam nadzieję, że kolejna inwe-
stycja nowe 300 miejsc pracy sprawi, iż 
rynek będzie musiał reagować. A to w 
efekcie spowoduje podwyższenie zarob-
ków. Lepsze zarobki to rozwój usług, a to 
oznacza rozwój miasta czyli naszej małej 
społeczności To skomplikowane mecha-
nizmy, bardzo wiele czynników się na nie 
składa, ale odnoszę wrażenie, że coraz 
więcej zyskujemy. 
PL: Muszę zapytać o sprawę trudną dla 
każdego. Co z postawionymi panu za-
rzutami prokuratorskimi? 
DE: Tak, to trudne, zwłaszcza jeśli ta spra-
wa ciągnie się już tyle lat. Ja mentalnie 
jestem w roku 2018, ale moi polityczni 
przeciwnicy nie potrafią wyzwolić się 
z przegranej sprzed 3 lat, no bo jak ina-
czej nazwać kolejne odwołania od umo-
rzonych wstępnie śledztw? Cieszę się że 
sprawa zbliża się do końca, a jeżeli zosta-
nie skierowana do sądu, to będę mógł 
wykazać jej polityczny charakter oraz 
absurdalność stawianych zarzutów, bo to 
czy zaksięgowano w tej czy innej rubry-
ce kwotę jest naprawdę w dużej mierze 
politycznym awanturnictwem. Zaś o roz-
strzygnięcie jestem spokojny, udowod-
niłem już raz, że to pomówienia i tym 
razem też będę tego dowodził. 
PL: „Cyfrowy Sulęcin”. Czy to uzasadnio-
ne pana zdaniem stwierdzenie? Kiedy 
kończy się projekt gminy i firmy Oran-
ge zakładający podłączenie wszystkich 
chętnych sulęcinian do szybkiego, świa-
tłowodowego internetu?
DE: Firma Orange zamierza przyłączyć do 
szybkiego internetu wszystkich chętnych 
mieszkańców Sulęcina do 2019 roku. „Cy-
frowy Sulęcin” powoli staje się faktem, 
ale to nie tylko światłowód, to również 
modernizacja urzędu. Dzięki grantowi  
z UE, który pozyskaliśmy doposażymy się 
w nowy specjalistyczny sprzęt i oprogra-
mowanie tak, aby świadczyć usługi onli-
ne dla mieszkańców. Staramy się nadążyć 
za zmieniającym się światem po to aby 
nasi mieszkańcy uzyskiwali wygodę i nie 
tracili czasu. 
PL: Czego chciałby pan życzyć miesz-
kańcom gminy i sobie na zbliżające się 
święta i Nowy Rok?
DE: Życzenia to zawsze przyjemny mo-
ment. Pierwsze co przychodzi mi do gło-
wy to oczywiście zdrowie. Jeśli ono jest, 
jak my Polacy mówimy, to wszystko moż-
na zrobić i to szczera prawda. A gdyby to 
rozwinąć, to oczywiście oprócz zdrowia 
życzę pogody ducha, szczęśliwych chwil 
w gronie rodziny oraz wielu sukcesów  
i osiągnięć w nowym 2018 roku. Zaś so-
bie? Sobie, swoim współpracownikom, 
jak i naszym mieszkańcom życzę spraw-
nego zrealizowania tych wszystkich dzia-
łań i projektów, które już się toczą. Lubię 
jak wszystko przebiega sprawnie i bez 
problemów. 
PL: Dziękuję za rozmowę.

Notował Adam Piotrowski

Przed nami kolejne wyzwania
<< cd ze s. 1
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W trakcie realizacji został wy-
pracowany zarys szkolnej kam-
panii edukacyjnej na rzecz od-
krywania mało znanych kart z 
historii regionu. Jednym z nich 
jest przedsięwzięcie na rzecz 
ocalenia od zapomnienia do-
mów i budynków gospodar-
czych, które należą do chronio-
nej architektury Ziemi Lubuskiej. 
Tym razem zajmowaliśmy się 
fotografowaniem architektury 
pruskiej „muru pruskiego” czyli 
budynków architektury szkiele-
towo – ryglowej (wypełnionej 
cegłą). Przy okazji wykonaliśmy 
też wiele zdjęć ginącej już  ory-
ginalnej architektury szkieleto-
wo-szachulcowej (wypełnionej 
gliną i słomą).

- Pracowaliśmy ciężko, poświę-
ciliśmy mnóstwo czasu ale mam 
nadzieję, że nikogo nie opuszczało 
poczucie sensu tej pracy – tak mó-
wiła pani Wioletta Bartniak – 
nauczyciel historii, opiekun pro-
jektu. Wykonaliśmy zaskakująco 
dużą ilość fotografii, zwiedzili-
śmy mało znane – malownicze 
zakątki Ziemi Sulęcińskiej, wy-
konaliśmy wystawę zdjęć i folder 
okolicznościowy. Zamierzamy 
rozesłać ten folder do  bibliotek , 
które zainteresowane są historią 
naszego regionu. 

Projekt dofinansowany ze 
środków Województwa Lubu-
skiego  w ramach projektu Lu-

Efekty projektu „Ocalić od zapomnienia”
SULĘCIN 

- Było to wspaniałe doświadczenie, które na pewno zaowocuje – to opinia 
uczniów / wolontariuszy którzy realizowali w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie projekt „Ocalić od zapomnienia - ar-
chitektura pruska na Ziemi Sulęcińskiej”. 

buskie Inicjatywy Młodzieżowe- 
Budżet Inicjatyw Obywatelskich. 
Projekt „Ocalić od zapomnienia” 
prowadzi Stowarzyszenie Oświa-

towe PEGAZ w Sulęcinie.

Paulina Lewandowska,
 ucz. klasy II a, wolontariusz 

Obchody Złotego Jubile-
uszu sulęcińskiego SOSW 
pod hasłem „Razem two-
rzymy lepszy świat! roz-
poczęła uroczysta Msza 
św. w  intencji społeczności 
szkolnej i byłych pracow-
ników. Nabożeństwo w 
kościele p.w. św.  Mikołaja 
w Sulęcinie celebrował pro-
boszcz Parafii, ks. kan. Piotr 
Mazurek, a chór parafialny 
ARKA wzbogacił pięknym 
śpiewem.

W sali widowiskowej Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbywały się dalsze 
uroczystości zgromadzi-
li się znamienici goście, tj. 
przedstawiciele władz sa-
morządowych i  wojewódz-
kich, dyrektorzy placówek 
oświatowych i administracji pu-
blicznej oraz uczniowie, rodzice i 
pracownicy szkoły, obecni i eme-
rytowani. 

Honory gospodarza uroczy-
stości pełniła dyrektor SOSW 
Danuta Malinowska, która 
we  wspomnieniach przybliży-
ła zebranym rys historyczny 
oraz przyjęła życzenia, kwiaty i 
prezenty od zaproszonych gości. 
Listami gratulacyjnymi i kwiata-
mi podziękowała byłym dyrekto-
rom placówki za zaangażowanie, 
trud i pracę włożoną w rozwój 
Ośrodka. Zaprezentowano 
gościom pokazy multimedial-
ne o tym, jak było, jest i będzie. 
Oprawę uroczystości w postaci 
występów artystycznych zapew-
nili niezawodni uczniowie szkoły. 
Gościom dedykowali wspania-
ły, radosny i  wzruszający kon-
cert, na który składał się taniec 
hip-hop „Low”, instrumentalny 
utwór Johanna Straussa „Polka 
Tritsch–Tratsch”, taniec „Ptaki” 
do piosenki G. Turnaua. Zwień-
czeniem Jubileuszu był piętro-
wy tort oraz urodzinowe „Sto 
lat” zagrane przez uczniów na 
bum-bum rurkach i odśpiewane 
przez wszystkich gości. 

Funkcję Dyrektora Placówki w 

Specjalny Ośrodek w Sulęci-
nie świętował 50 urodziny

SULĘCIN 

ciągu 50 lat jej istnienia pełnili: 
Józef Biliński (1967-1969)
Józef Szober (1969-1978)
Anna Papińska (1978-1980)
Helena Strasz (1980-1985)
Krystyna Niedopytała (1985-
1990)
Irena Konopska (1990-1999)
Stefan Niedopytała (1999-
2004)
Danuta Malinowska ( 2004-
2007)
Małgorzata Góra (2007) 
Arkadiusz Kałużny (2007-
2008)
Aneta Michalska (2008-2009)
Małgorzata Góra (2009)
Krystyna Tylczyńska (2009-
2013)
Danuta Malinowska (obecnie - 
od kwietnia 2014 r.)

Na zakończenie oficjalnej 
części uroczystości gości za-
proszono do sali kameralnej 
na  urodzinowy tort i poczęstu-
nek oraz  wspólne kuluarowe 
rozmowy - wspomnienia przy 
wystawie fotograficznej.

Piątkowe obchody Jubileuszu 
zwieńczył wielki Bal Jubileuszo-
wy, który odbył się w  Ośrodku 
KORMORAN w Sulęcinie.

Anna Szemitko

Z wizytą w „Książkowej Krainie”
SULĘCIN 

Uczniowie klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Żołnie-
rza Polskiego w Wędrzynie zosta-
li zaproszeni do „Książkowej Kra-
iny” zlokalizowanej w szkolnej 
bibliotece, na spotkanie z niektó-
rymi bohaterami najbardziej po-
pularnych dziecięcych utworów 
literackich. Elemelek, Pinokio, 

Hałabała, Kaczka Dziwaczka, Miś 
Uszatek i zajączek Szaraczek po-
krótce opowiadali swoje dzieje i 
zachęcali małych gości do prze-
czytania całości swoich przygód. 
Pinokio przekazał również proś-
by książki, skierowane do poten-
cjalnych czytelników.

Po uroczystym przyrzeczeniu 

złożonym przed dorosłymi, na-
stąpił oczekiwany moment pa-
sowania na czytelnika. Dokonała 
tego Pani dyrektor, która dodat-
kowo zadbała o drobne, pamiąt-
kowe upominki dla nowych czy-
telników.

DB
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Co konkretnie jest realizo-
wane i przez kogo? Kto był po-
mysłodawcą?  Z tymi pytaniami 
zwróciłem się do koordynatorki 
projektu – Dagmary Żarkow-
skiej-Terech.

- Fundusze na projekt w formie 
grantu otrzymała Gmina Sulęcin. 
Inicjatorem jego złożenia było Sto-
warzyszenie Młodych Lubuszan z 
siedzibą w Sulęcinie, a głównym 
realizatorem przedsięwzięcia jest 
Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Sulęcinie. Projekt realizowa-
ny jest więc w ramach zawiązane-
go partnerstwa, które planujemy 
rozszerzać. Jest to jednym z wa-
runków powodzenia formuły i idei 
LOWE. W listopadzie rozpoczęły się 
warsztaty z tworzenia lokalnego 
partnerstwa w ramach działalno-
ści Ośrodka. - mówi Dagmara Żar-
kowska-Terech. 

„Lubuskie LOWE” jest jednym z 
15 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i 
Edukacji w kraju, które otrzymało 
środki na ten cel z Polskiej Fun-
dacji Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego „OIC 
POLAND w Lublinie. - W maju 
działając w oparciu o zawiązane 
partnerstwo, opracowaliśmy i zło-
żyliśmy ofertę, która zakłada orga-
nizację działań edukacyjno-szkole-
niowych dla mieszkańców Gminy 
Sulęcin na łączną kwotę 177 200,00 
zł. 

Jaka zatem jest oferta, bo 
lokalna społeczność ma różne 
oczekiwania, kto ma szansę 
z tego skorzystać? –  Jest ona 
przede wszystkim edukacyjna z 
wykorzystaniem nieformalnych, 
pozaformalnych narzędzi edukacji 
i rozwoju kompetencji osobistych, 
zawodowych, społecznych i in-
nych z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów organizacyjnych i osobo-
wych. Obecnie odbiorcy oczekują 
elastycznego podejścia do edukacji 

Lubuskie LOWE w Sulęcinie
W Sulęcinie rozpoczął działalność Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „Lubuskie 
LOWE” – ośrodek edukacyjno-szkoleniowy działający w oparciu o zasoby i poten-
cjał Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie. 

dorosłych. Z naszej oferty będzie 
mogło skorzystać minimum 200 
osób dorosłych. Główną grupą od-
biorców do której skierowane są 
działania szkoleniowe są rodzice, 
opiekunowie i dziadkowie dzieci 
uczęszczających do szkół na terenie 
miasta i gminy Sulęcin, którzy mają 
utrudniony dostęp do jakichkol-
wiek form edukacji dla dorosłych, 
niski poziom wykształcenia lub wy-
magający aktualizacji, są związani 
z rolnictwem, nieaktywni zawodo-
wo lub pozostają bezrobotnymi, 
korzystającymi z form pomocy spo-
łecznej lub wsparcia rodziny oraz w 
wieku 45 plus. Obecnie jesteśmy w 
trakcie realizacji szkoleń cyklicz-
nych: informatycznych z podstaw 
obsługi komputera, obsługi progra-
mów w ramach MS Office, kursów 
języków obcych – j. angielskiego, 
j. niemieckiego i j. rosyjskiego - na 
różnych poziomach zaawansowa-
nia. Za nami warsztaty rękodzieła 
artystycznego. Te ostatnie z pełną 

paletą dostępnych i akceptowa-
nych przez odbiorców technik. W 
kolejnych miesiącach organizowa-
ne będą te formy kształcenia, edu-
kacji i rozwoju, których potrzebują 
mieszkańcy Gminy Sulęcin. Oferta 
zostanie „skrojona na miarę” po-

Dagmara Żarkowska-Terech, koordy-
nator Lubuskiego LOWE w Sulęcinie

trzeb jakie zostaną nam zgłoszo-
ne. Na początek będą to warsztaty 
CARVING, czyli sztuki rzeźbienia 
w owocach, warsztaty rękodzieła, 
kurs języka migowego, szkolenie w 
ramach pierwszej pomocy przed-
medycznej, szkolenie z kompetencji 
wychowawczych oraz wiele innych. 

A jeżeli zajdzie potrzeba pro-
wadzenia edukacji z różnych 
przyczyn i potrzeb zaintereso-
wanych poza dotychczasową 
bazą szkoleniową…

- Jesteśmy na to przygotowani. 
Lubuskie LOWE będzie mobilne. 
Mobilność to wyjazd do grupy poza 
Sulęcin ze swoim sprzętem. Będzie-
my organizować szkolenia w ra-
mach 8 kompetencji kluczowych w 
edukacji, w perspektywie również 
kompetencje opiekuńcze, wycho-
wawcze. Tytułowy projekt jest w 
trakcie realizacji i zakończy się w 
czerwcu przyszłego roku. 

O to dlaczego Stowarzyszenie 
Młodych Lubuszan zaangażo-
wało się w utworzenie Lokalne-
go Ośrodka Wiedzy i Edukacji 
„Lubuskie LOWE” zapytałem 
prezesa tej organizacji Adam 
Piotrowskiego.

- Dowiedzieliśmy się przypad-
kiem o tym projekcie i przyznam 
szczerze, że bez problemów na-
mówiliśmy burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejcharta, by gmina do 

SULĘCIN niego aplikowała. Po rozmowach 
z burmistrzem, jako partner stra-
tegiczny czynnie uczestniczyliśmy 
w całym procesie rekrutacyjnym 
i budowania Lokalnego Ośrodka 
Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie. Duże 
ukłony należą się obecnemu koor-
dynatorowi projektu, Dagmarze 
Żarkowskiej-Terech za pełne zaan-
gażowanie na każdym etapie jego 
wdrażania i realizacji oraz pani 
Izabeli Hutyrze, dyrektor SP nr 1 w 
Sulęcinie za mocne włączenie szko-
ły do działań projektowych. Dzięki 
szerokiemu partnerstwu udało się 
stworzyć wszechstronną propozy-
cję szkoleń, dzięki którym miesz-
kańcy gminy Sulęcin mogą wzmoc-
nić swoje kompetencje zawodowe i 
nie tylko. 

Sulęciński Lokalny Ośrodek 
Wiedzy i Edukacji „Lubuskie 
LOVE”, jako jeden z 15 w kraju… 
pogratulować chciałoby się rzec, i 
słusznie. Wszelkie dobre inicjaty-
wy, które dotyczą edukacji doro-
słego pokolenia są cenne, wszak 
nie tylko prasą, książka czy tele-
wizorem 45+ żyją. Szczegóły na 
stronach: Gminy Sulęcin, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie oraz niedługo na stronie 
Lubuskiego LOWE.

Rozmawiał Lech Malinowski
Foto. L. Malinowski

Awans na ucznia
SULĘCIN 

- Od momentu wejścia w szkol-
ne progi tworzycie razem z nami 
wielką rodzinę. Wiecie, że w rodzi-
nie każdy obok praw, ma również 
obowiązki, które powinien sumien-
nie wypełniać. Naszym wspólnym 
obowiązkiem jest przede wszyst-
kim nauka, do której wdrożą Was 
nauczyciele i rodzice. My starsi 
uczniowie wyciągniemy do Was 
pomocną dłoń. Zawsze możecie 
korzystać z naszych rad i pomocy, 
zwracać się do nas ze wszystkimi 
trudnymi sprawami. Uśmiechajcie 
się, bo w naszej szkole jest przy-
jemnie, miło i radośnie. Życzymy 

Wam wszystkim na początek roku 
szkolnego – samych piątek - tymi 
słowami przywitali uczniów klas 
pierwszych prowadzący pasowa-
nie, uczniowie szkoły Martyna 
Konopko i Patryk Kluszczyk. 
Rolę szkolnych ołówków zagrali 
uczniowie: Sara Błaszkiewicz i 
Antoni Babiak  
W hali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Sulęcinie 6 listopada odbyła się 
uroczystość związana z awan-
sem uczniów klas pierwszych na 
uczniów szkoły. Pasowanie na 
ucznia obchodzone jest w szkole 

od wielu lat i stało się tradycją.
W tym roku awansowało 69 
pierwszoklasistów z trzech klas. 
I A, której wychowawcą jest Ewa 
Cieluch, I B, której wychowawcą 
jest Elżbieta Wysoczańska i I C, 
której wychowawcą jest Teresa 
Kucewicz.
W obecności pocztu sztandaro-
wego szkoły, grona pedagogicz-
nego, rodziców, dziadków i go-
ści zaproszonych pasowania na 
ucznia szkoły dokonali: burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, zastęp-
ca burmistrza Iwona Walczak, 
dyrektor szkoły Izabela Hutyra 
oraz zastępca dyrektora Tadeusz 
Domaszewicz.
Ceremonię awansu poprzedziły 
występy pierwszoklasistów przy-
gotowane przez wychowawców 

i rodziców, po których odbyło się 
ślubowanie na sztandar szkoły.
Wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy pierwszoklasisty oraz 
drobne upominki i słodycze od 
zaproszonych gości. W podzię-

kowaniu za przyjęcie w poczet 
uczniów szkoły, delegacje klas 
wręczyły kwiaty gościom zapro-
szonym oraz dyrekcji szkoły.

Tekst i foto. Maciek Barden
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• chętnie przyjmiemy emerytów i rencistów;
• wykonywane trasy do 100 km od Glisna.

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

PRZEKRÓJ (NIE) POLECA

Pierwsza ekranizacja „Morder-
stwa w Orient Expressie” jednego z 
bestsellerów wirtuoza  kryminałów 
Agathy Christie weszła do kin w 1974 
r., a za kamerą stanął wówczas Sid-
ney Lumet. O tym, że film nie prze-
szedł bez echa i to w pozytywnym 
znaczeniu, świadczą liczne nomina-
cje do nagród oscarowych, BAFTA i 
Grammy, jak również nagrody, które 
wpadły aktorom drugoplanowym. 
Czy najnowsza wersja kinowa powie-
ści Agathy Christie ma szansę okazać 
się tą lepszą? 

Gdy zasiadłam w kinie oczekując na 
seans, nie byłam po lekturze „Morder-
stwa w Orient Expressie”, uznałam że 
skoro reżyser Kenneth Branagh odwa-
żył się na przeniesienie powieści Chri-
stie na wielki ekran, to zdaje sobie spra-
wę, że jego publiczność to nie tylko fani 
autorki, którzy z wypiekami na twarzy 
„pochłaniają” jej książki. Sądziłam, że 
film ten jest odpowiedni także dla zwy-
kłych zjadaczy chleba takich jak ja, któ-
rzy po prostu lubią, w środku tygodnia 
po ciężkim dniu w pracy, wybrać się do 
kina na dobry, w tym akurat przypad-
ku kryminał. Niestety, przeliczyłam się, 
Branagh nie ma w sobie za grosz empa-
tii. W czym problem? W tym, że reżyser 
uznał, iż skoro tak wybrednie dobierał 

obsadę i  zmieścił w niej plejadę najwięk-
szych gwiazd Hollywood, a mam tu na my-
śli  prawdziwą śmietankę: Michelle Pfeiffer, 
Johnny Depp, Judi Dench, Willem Dafoe i 
Penélope Cruz to może już sobie odpuścić 
dopieszczenie istotnych szczegółów w 
scenariuszu. Jaki więc był tego efekt? Ano 
taki, że wychodząc z kina czułam niesmak, 
że coś mnie ominęło, bo nie przeczytałam 
wcześniej powieści, że otrzymałam roz-
wiązanie zagadki i nie miałam możliwości 
zaobserwowania jak do tego rozwiązania 
doszło. Nie wytykając już kompletnego 
braku napięcia w filmie i natarczywej po-
prawności politycznej. 

Nie zdradzę z fabuły za wiele, jeśli napi-
szę, że film jest o tajemniczym morderstwie 
w tytułowym Orient Expressie i intensyw-
nym śledztwie prowadzonym w ciasnej 
przestrzeni dyliżansu. Jednak w  jaki spo-
sób detektyw rozwiązuje poszczególne 
zagadki, po nici dochodzi do kłębka i łączy 
ze sobą poszczególne fragmenty brutalnej 
historii zbrodni to ja zielonego pojęcia nie 
mam. 

I niestety, ale 
pierwszy raz prawie 
zasnęłam w kinie… 

Chaos w Orient Expressie

Anna Piotrowska

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Wielkimi krokami zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Przez większość z 
nas uznawane za najpiękniejsze Święta 
w roku. Osobiście uwielbiam je z kilku 
powodów: kojarzą mi się z domem peł-
nym ludzi, ciepłem i blaskiem świec, 
pachnącą choinką, miłością i oczywiście 
z Pasterką.

Z moimi córkami zaczęłyśmy przygo-
towania już dawno piekąc pierniki, które 
muszą „odleżeć” kilka tygodni, aby móc je 
schrupać później z choinki :)

Uwielbiam zbierać informacje na temat 
tradycyjnych przepisów na potrawy wigi-
lijne. Przerobiłam już chyba większość od 
czerwonego barszczu, przez zupę rybną, 
grzybową, karpia w galarecie, ale zawsze 
wracam do tych potraw, które pamiętam 
z domu.

U każdego z nas Wigilia wygląda inaczej, 
mimo iż przeżywamy ją tak samo. W moim 
rodzinnym domu kolacja ta zaczyna się 
nietypowo, bo zupą owocową. I właśnie 
przepis na tą zupę 
chciałabym Pań-
stwu przedstawić.

SKŁADNIKI:
• susz z owoców 

(jabłka, gruszki i 
śliwki)

• przyprawy ko-

Wigilia inaczej
rzenne (anyż, goździki, cynamon)

• cukier
• woda 2l
• makaron domowy lub kluski kładzio-

ne 

WYKONANIE:
Susz z owoców namoczyć na noc w 

zimnej wodzie. Następnego dnia wlać 
owoce z wodą do garnka, dolać 2l wody 
i gotować na małym ogniu dodając 
gwiazdki anyżu, cynamon i goździki. 
Gotować ok. 1 godziny. W razie potrze-
by dosłodzić na koniec cukrem.

Podawać z makaronem i owocem wy-
łowionym z zupy.

Życzę wszystkim wesołych, pachną-
cych i ciepłych Świąt Bożego Narodze-
nia, oraz wielu udanych kuchennych 
eksperymentów kuchennych w nad-
chodzącym Nowym Roku!

Życzę SMACZNEGO  :)
Kamila Piotrowska
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W tym roku Koło PZW nr 1 w Sulęcinie obchodzi 
jubileusz 70-lecia powstania. W kilku najbliższych 
numerach gazety będziemy publikować artykuły 
związane z bogatą historią i działalnością koła. 

RYBY MAJĄ GŁOS

Już od samego rana nad jezio-
rem Ostrowskim towarzyszyły 
emocje związane z wizytą  Św. 
Mikołaja, która niewątpliwie 
wprowadziła dzieci i rodziców w 
świąteczny nastrój.  W tym wyjąt-
kowym magicznym dniu dzieci 
w oczekiwaniu na przybycie Mi-
kołaja uczestniczyły w przeróż-
nych zabawach przygotowanych 
przez 3 Drużynę Starszoharcer-
ską  „Red One”, druhny i druhów 
z Komendy Hufca ZHP Sulęcin.

Gdy z oddali było słychać 
dzwonek oraz magiczny głos 
HO, HO, HO, to było już wiado-
me, że w naszym kierunku zbli-
ża się Św. Mikołaj. Dzieci z wiel-
ką radością oraz entuzjazmem 
przywitały gościa z białą brodą. 
Mikołaj zadawał dzieciom pyta-
nia, rozdawał prezenty oraz po-
zował do zdjęć. Dzieci nie były 
dłużne i także przygotowały dla 
Mikołaja własnoręcznie naryso-

Mikołajki z „Linem”
wane laurki, ozdoby choinkowe 
oraz świąteczne słodkości. Kiedy 
zmęczony już gość musiał wyru-
szyć w dalszą drogę, 94 dzieci na 
pożegnanie życzyło mu szczęśli-
wego powrotu do Laponii.

Na wymarznięte w tym dniu 
dzieci i opiekunów czekała go-
rąca grochówka, zupa pomi-
dorowa, kiełbaski pieczone na 
ognisku, a na deser różnorodne 
słodycze, pączki, ciasta, owoce 
oraz gorąca herbata i kawa. Na 
zakończenie uczestnicy wzięli 
udział w loterii fantowej.

W trakcie piątej edycji „Ogni-
ska z Mikołajem” odbyła się rów-
nież zbiórka jedzenia dla czwo-
ronogów (suchej karmy, puszek 
mięsnych, itp.) ze Schroniska 
„AZORKI” z Gorzowa Wlkp. pod 
hasłem: „PEŁNA MISKA DLA 
ZWIERZAKA”

Zarząd i Członkowie Koła 
PZW Nr 2 „LIN” Sulęcin składają 

serdeczne podziękowania dla 
3 DSH RED ONE oraz Komendy 
Hufca ZHP Sulęcin za pomoc 
w organizacji tak wspaniałe-
go przedsięwzięcia jakim było 

„Ognisko z Mikołajem”. 
Zarząd i Członkowie Koła PZW 

Nr 2 „LIN” Sulęcin składają ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim wspaniałym sponsorom za 

bezinteresowną pomoc w orga-
nizacji naszego przedsięwzięcia 
jakim było „Ognisko z Mikoła-
jem”.

BK

Jesienny Wieczór...
SULĘCIN  

Za nami ósma edycja Jesienne-
go Wieczoru Dobrego Smaku. 
Impreza ta to ukłon w stronę 
wszystkich twórców domowych 
przetworów oraz wysokoprocen-
towych trunków, którzy przed 
szerszą publiką chcieliby po-
chwalić się swoimi specjałami.
Piątkowe spotkanie zainicjował 
pan Władysław Urbaniak, lokal-
ny poeta, który stworzył na po-
trzeby Jesiennego Wieczoru… 
przepiękny wiersz, zadedykowa-
ny pani Teresie Masztalerz:
Jesień to jest pora taka,
że ten co chce i jest skory
utrwala zapachy i smaki lata
i robi przepyszne przetwory.
Pomidor, ogórek i bakłażany,
maliny, jabłuszka i wiśnie
na pyszny dżemik przesmażamy
a i soczek się wyciśnie.
Tu może się zaprezentować
kto wyrób własny przynosi.
Każdy może popróbować,
gdy smakuje to o przepis prosi.
W kalendarzu imprez już na stałe
wpisały się smaki jesieni.
A zasługi w tym niemałe naszej 
Pani,
Pani Tereni…
Konkurs na domowe przetwory 
i trunki co roku cieszy się sporą 
popularnością. Także w tym roku 
jury miało za zadanie skoszto-
wać kilkadziesiąt nalewek oraz 
win, a także dżemów. Materiały 
konkursowe oceniano według 
następujących kryteriów: smak, 
zapach, wygląd. W kat. trunków 

dodatkowo: klarowność, bukiet 
trunku.
Komisja konkursowa w składzie: 
przewodniczący Henryk Kargul 
i członkowie: Grzegorz Ziołek i 
Artur Tutka, w grupie nalewek 
przyznała następujące miejsca:
I miejsce za nalewkę z czarnej 
porzeczki otrzymał pan Leszek 
Kucharczak i ex aequo pani Gra-
żyna Kaźmierczak za nalewkę z 
derenia.
II miejsce otrzymała pani Halina 
Szejner za nalewkę z aronii, na-
tomiast III miejsce pani Mariola 
Kozakiewicz-Nikodem za na-
lewkę z pigwy.
W tej samej kategorii wyróżnie-
nia otrzymali: pan Edward Lesz-
czyłowski za nalewkę z czarnej 
porzeczki i agrestu, pan Józef 
Wincenciak za nalewkę z wiśni, 
ponownie pan Leszek Kuchar-
czak za nalewkę z wiśni oraz pani 

Mariola Kozakiewicz-Nikodem 
za nalewkę z jabłek.
W kategorii wina komisja przy-
znała następujące miejsca:
I miejsce otrzymał pan Leszek 
Kucharczak za wino z czarnej po-
rzeczki,
II miejsce – Daniel Piechowiak 
za wino z ciemnego winogrona,
III miejsce otrzymał ponownie 
pan Daniel Piechowiak za wino z 
białego winogrona.
W tej samej kategorii wyróżnie-
nia otrzymali: pan Radosław 
Nikodem za wino wieloowoco-
we oraz pani Edyta Tadeusz za 
wino z wiśni.
Przetwory oceniało zupełnie 
inne jury. Znawczynie powideł 
i konfitur w składzie: przewod-
nicząca, pani Wiesława Doma-
gała i członkowie: pani Irena 
Ejchart oraz pani Irena Dzier-
żyńska przyznały następujące 

miejsca:
I miejsce, pani Teresa Leszczy-
łowska za dżem z pigwy, jabłek, 
pomarańczy i cytryny,
II miejsce – pani Anna Dominik 
za konfiturę z wiśni,
oraz dwa III miejsca: pani Gra-
żyna Dobrowolska za dżem z 
jeżyn i pani Eugenia Ślaska za 
dżem z truskawek.
Równorzędne wyróżnienia 
otrzymały: pani Urszula Urba-
niak za dżem z malin i malino-je-
żyn oraz pani Iwona Kaszuba za 

dżem z czarnej porzeczki i agre-
stu, a także pan Edward Leszczy-
łowski za dżem z derenia.
Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy.
Jesienny Wieczór Dobrego Sma-
ku umilił nam koncert, który 
przygotowały solistki ze Studia 
Piosenki SOK: Weronika Nie-
wiarczuk, Diana Chajec, Ewa 
Jacykowska, Małgorzata Gą-
siorek i Aneta Wójcik. To był 
wyjątkowy wieczór!

Źródło: SOK Sulęcin

W Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych im. Unii Euro-
pejskiej w Sulęcinie 6. grudnia 
2017r. gościł przedstawicieli 
parku rozrywki Majaland, który 
rozpoczyna działalność w miej-
scowości Kownaty pod Torzy-
miem i jest jedną z największych 
inwestycji tego typu w Polsce. 
Pracownicy firmy przedstawili 
uczniom wizualizację funkcjono-
wania parku, a także oferty pracy 
na różnych stanowiskach odpo-
wiadających ich wykształceniu 

Praca jak z bajki
SULĘCIN  / TORZYM

i umiejętnościom. Już od maja 
2108 roku nasi uczniowie będą 
mogli znaleźć zatrudnienie jako 
kasjerzy - sprzedawcy, animato-
rzy, operatorzy atrakcji, pracow-
nicy kuchni, czy ogrodnicy. Fir-
ma planuje rozbudowę i rozwój 
więc na pewno wiele osób znaj-
dzie tam szansę na spełnienie za-
wodowych planów, a także sko-
rzysta z wielu form i możliwości 
spędzenia wolnego czasu.

Karina Rogowska
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ARTYKUŁY BUDOWLANE

PŁYTY OSB I GKB

NARZĘDZIA

ARTYKUŁY METALOWE, 

INSTALACYJNE, ELEKTRYCZNE

DRZWI

PODŁOGI

Centrum Instalacyjno-Techniczne

„lITka” Jarosław litka
www.litka.pl

Wykonawstwo instalacji sanitarnych,  

grzewczych i gazowych.

Sulęcin, ul. Poznańska 1a
tel. 95 755 22 39, 501 544 686

Praca jak z bajki
SULĘCIN  / TORZYM
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Echa Lubuskich Kniei

Ślubowanie wprowadza adep-
ta łowiectwa w krainę myśliw-
skich tradycji. Dla młodego my-
śliwego jest to, po prostu, wielkie 
święto. Powinno mieć zatem 
możliwie najbardziej uroczystą 
oprawę i przebieg. W praktyce 
organizowane jest w czasie wal-
nych zgromadzeń kół łowieckich, 
w trakcie odprawy myśliwych 
przed polowaniem zbiorowym 
lub - bardziej uroczyście - w trak-
cie sesji okręgowych rad łowiec-
kich lub uroczystości okręgowej 
rangi, organizowanych specjal-
nie po to, by przyjąć ślubowanie 
od nowo wstępujących do Pol-
skiego Związku Łowieckiego.

Jak przebiega ? Składający ślu-
bowanie, lub ich większa grupa, 
występuje przed szereg myśli-
wych. Klęka na lewym kolanie. 
Zdejmuje nakrycie głowy. Wraz 
z nim odkrywają głowy wszyscy 
uczestnicy uroczystości. Jeśli ślu-
bowanie odbywa się w terenie 
- ślubujący trzyma w ręce broń, 
stopką kolby opartą o ziemię. Za 
ślubującym staje opiekun nie-
dawnego stażysty. Kładzie swą 
prawą dłoń na ramieniu pod-
opiecznego. Jeśli uroczystość 
odbywa się na szczeblu koła ło-
wieckiego ślubowanie przyjmu-
je prowadzący polowanie lub 
prezes albo łowczy koła. Jeśli jest 
to uroczystość okręgowej rangi - 
prezes okręgowej rady łowieckiej 

Ślubowanie myśliwskie
Ślubowanie to pierwsza tradycyjna ceremonia, w której uczestniczy myśliwy po 
uzyskaniu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego. Akt ślubowania myśliwskie-
go można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: obrzędu myśliwskiego i formal-
nego obowiązku. Skupmy się na sferze obrzędowej.

Ślubowanie myśliwskie w Kole Łowieckim „Dzik” w Słońsku

lub okręgowy łowczy. Przyjmują-
cy ślubowanie cytuje rotę ślubo-
wania, powtarzaną za nim przez 
ślubującego. Tekst ślubowania 
brzmi następująco:

„Przystępując do grona 
polskich myśliwych ślubuję 
uroczyście przestrzegać su-
miennie praw łowieckich, po-
stępować zgodnie z zasadami 
etyki łowieckiej, zachowywać 
tradycje polskiego łowiectwa, 
chronić przyrodę ojczystą, 
dbać o dobre imię łowiectwa 
i godność polskiego myśliwe-
go.”

Po wygłoszeniu roty ślubowa-
nia adept łowiectwa wstaje, zaś 
przyjmujący ślubowanie ogłasza 
przyjęcie ślubowania słowami:

„Na chwałę polskiego łowiec-
twa, bądź prawym myśliwym, 
niech ci Bór darzy.”

Pozostałe osoby, uczestniczące 
w uroczystości, powtarzają „Darz 
Bór”. Sygnalista - organizatorzy 
powinni zadbać o jego udział - 
gra sygnał „Darz Bór”. Gdy sygnał 
wybrzmi można nałożyć nakrycie 
głowy.

Teraz przychodzi kolej składa-
nia gratulacji. Miło jest, gdy ślubu-
jący w kilku słowach podziękuje 
swemu opiekunowi i wszystkim 
myśliwym za trud łowieckiej edu-
kacji. I jeszcze uwaga na temat 
stroju: Jeśli uroczystość odbywa 
się w terenie, przed polowaniem, 

sprawa jest prosta - wszyscy mają 
na sobie ubrania myśliwskie. 
Jeżeli jednak ślubowanie zorga-
nizowano pod dachem - wszyst-
kich obowiązuje strój uroczysty. 
Najlepiej, jeśli jest to regulami-
nowy galowy mundur myśliwski. 
Jeśli ktoś go nie ma - stawia się w 
garniturze. Dżinsy, koszule polo 
czy sportowe buty są wysoce nie 
na miejscu.

Tyle tradycja. Jaki jest formalny 
wymiar ślubowania myśliwskie-
go? Żaden. Przepisy łowieckie - 
ustawa o prawie łowieckim, czy 
statut PZŁ - o ślubowaniu milczą. 
W sensie formalnym złożenie 
ślubowania nie jest warunkiem 
koniecznym wykonywania polo-
wania. Jednak ślubowanie my-
śliwskie to wydarzenie ogromnej 
wagi. Przecież żadna ustawa sej-
mowa, rozporządzenie ministra 
czy uchwała jakiegokolwiek gre-
mium nie nakłada obowiązku 
bycia honorowym człowiekiem. 
A jednak honor jest wartością 
nieoszacowaną. Zawartą nie w 
przepisach prawa, lecz w kano-
nach moralności człowieka. Je-
śli uznamy, że prawo spisane, w 
tym przypadku sejmowa usta-
wa o prawie łowieckim, to tylko 
minimum porządku prawnego, 

wyodrębnione z obszerniejszej 
moralności myśliwego, to akt ślu-
bowania łowieckiego, pominięty 
w przepisach, staje się podsta-
wowym wyznacznikiem uczest-
nictwa w łowiectwie. Bo właśnie 
w tym momencie, podczas ślu-
bowania, nowo przyjęty członek 
Polskiego Związku Łowieckiego 
uroczyście i publicznie ślubuje, 
czyli ręczy swoim honorem, że z 
własnej woli przyjmuje na swo-
je barki określone obowiązki i 
z własnej woli zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych 
zasad. Prawo do decydowania 
o życiu lub śmierci zwierzyny to 
wielki przywilej. Nie dziwi zatem, 
że powierzenie tego prawa my-
śliwemu poprzedzone jest tym, 
iż myśliwy poręcza swoim hono-
rem, że przestrzegać będzie ka-
nonów, według których przywilej 
ten jest realizowany.

Wszystko to sprawia, że ślubo-
wanie musi być pierwszym ele-

Tradycje i zwyczaje myśliwskie

mentem działalności łowieckiej 
młodego myśliwego. To niedo-
puszczalne, aby myśliwy - po 
wręczeniu mu legitymacji PZŁ 
i pozwolenia na broń - strzelał 
na polowaniu nie złożywszy naj-
pierw ślubowania. Zdarzają się, 
niestety, przypadki, w których 
organizatorzy polowania odkła-
dają obrzęd ślubowania na ko-
niec łowów. Zazwyczaj tłumaczą 
to zniecierpliwieniem innych 
myśliwych, oczekujących jak naj-
szybszego rozpoczęcia polowa-
nia. Profanacja! Obrzęd ślubowa-
nia zabiera kilka minut. Tak małe 
opóźnienie nie ma znaczenia dla 
praktycznej strony łowów. W sza-
nujących tradycje kołach łowiec-
kich akt ślubowania odbywa się 
zawsze przed polowaniem, a nie 
po polowaniu.

Źródło: 
Polski Związek Łowiecki
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Oddział Kostrzyn nad Odrą
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel./fax 95728 3256
kostrzyn@bsosno.sgb.pl

Oddział Słubice
ul. B Krzywoustego 2
69-100 Słubice
tel./fax 95 750 8317
slubice@bsosno.sgb.pl

Zapraszamy do naszych placówek:

Centrala/Oddział Ośno Lubuskie
ul. B Chrobrego 5

69-200 Ośno Lubuskie
tel. 95 757 7480, 95 757 7490

tel./fax 95 757 6076
biuro@bs.osno.sgb.pl

www.bs.osno.sgb.pl

Oddział Sulęcin
ul. Witosa 2J
69-200 Sulęcin
tel./fax 95 755 9325
sulecin@bsosno.sgb.pl

Bank Spółdzielczy
w Ośnie Lubuskim

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Oddział Górzyca
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca
tel./fax 95 750 8312
gorzyca@bsosno.sgb.pl

Oddział Lubniewice
ul. Jana Pawła II 27
69-200 Lubniewice
tel./fax 95 755 8588
lubniewice@bsosno.sgb.pl

- Jako naród znamy dobrze 
cenę, którą trzeba płacić za nie-
podległość. Dlatego pamiętamy! 
Dzisiejsze święto, to nie tylko 
rocznica i wspomnienie tych, 
którzy ponieśli ofiarę - to także 
pamięć o pięknej karcie zapisa-
nej współpracą na jej rzecz… 
Starajmy się szukać zgody we 
wszystkich działaniach prozaicz-
nych, w budżecie obywatelskim, 
w dyskusjach na temat tej czy 
innej inwestycji, czy wreszcie w 
domach, w rodzinach. Zgoda 
jest czynnikiem stabilizującym 
niepodległość i tej zgody warto 
strzec jak źrenicy oka – mówił 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-

11 Listopada - 99 lat niepodległości
SULĘCIN 

chart podczas uroczystości z 
okazji 99 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, która odbyła 
się 11 listopada w sali widowi-
skowej Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury.

Uroczystości poprzedziła 
msza święta w intencji Ojczy-
zny, która odbyła się w kościele 
p.w. świętego Mikołaja.

W trakcie akademii wręczone 
zostały Złote Odznaki Hono-
rowe Związku Sybiraków oraz 
medal Za Zasługi Dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, który otrzy-
mał Burmistrz Sulęcina. 

W części artystycznej wystąpił 

chór Biały Orzeł, a w widowisku 
„Pamięć o przeszłości oznacza 
zaangażowanie w przyszłość”, 
zaprezentowali się uczniowie 
klas pierwszych, czwartych i 
siódmych Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II, gimnazjaliści 
oraz absolwenci gimnazjum: 
Aleksandra Maziarska, Oskar 
Kępka i Mikołaj Konopko. Nar-
ratorami przedstawienia byli: 
Martyna Konopko i Oskar Kęp-
ka. Piosenkę kończącą spektakl 
zaśpiewali: Maksymilian Wój-
cik, Julia Makowiecka oraz 
Klaudia Stanek. Utwory in-
strumentalne wykonali: Natalia 
Tomczak, Alicja Górczak i Oli-
wier Mazurek. Scenariusz wi-
dowiska przygotowali nauczy-
ciele: Agnieszka Gocal, Anna 
Pawluczenko, Wioletta Chitro, 

Ewa Krynicka, Teresa Kuce-
wicz, Marek Selwat oraz Bo-
żena Zdanowska (dekoracje). 
Profesjonalnych wskazówek 
udzielał solistom Waldemar 
Handzlewicz. W przedstawie-

niu wykorzystano także filmik o 
pasjach uczniów zmontowany 
przez Nikodema i Oliviera Ma-
zurków.

Tekst i foto. Maciek Barden 
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Rodzinie, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, 
kolegom z pracy, delegacjom Policji, szkół, 

Samorządu, instytucji i stowarzyszeń, którzy w tak 
bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek 

i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, 
współczucia i życzliwości oraz wzięli udział w 

uroczystości pogrzebowej naszego syna 

Marcina Przybylskiego

za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, 
złożone wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania

składa Rodzina

Szczególne Mikołajki
SULĘCIN / GROCHOWO

2 grudnia w świetlicy wiejskiej 
w Grochowie odbył się festyn 
integracyjny dla mieszkańców 
wsi – pn. „Mikołajki”. Impreza ta 
odbyła się w ramach projektu 
„Aktywna integracja szansą na 
samodzielność” realizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sulęcinie w partnerstwie 
z Sołtysem wsi i Radą Sołecką 
Grochowo, świetlicą środowisko-
wą w Grochowie oraz lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi.

Nim do dzieci przybył Miko-
łaj, odbył się pokaz iluzjonisty 
Roberta Szablewskiego, który 
wprowadził dzieci w pogodny 
nastrój. Gdy pojawił się oczeki-
wany przez wszystkie dzieci gość 
z Laponii wraz ze swymi pomoc-
nikami, radości nie było końca. 
Niemal 70 dzieci otrzymało słod-
kie paczki świąteczne, a także 

poczęstunek w postaci słodyczy 
i owoców, ufundowany przez 
Kulczyk Foundation oraz ciasta 
i inne wypieki przygotowane 
przez mieszkanki Grochowa. .

Festyn był doskonałą okazją 
do poinformowania mieszkań-
ców Grochowa o celach, założe-
niach projektu, którego „Miko-
łajki” w Grochowie były istotną 
częścią oraz o planowanych w 
najbliższym czasie działaniach 
integracyjnych i aktywizujących 
lokalną społeczność.

W imieniu własnym oraz 
mieszkańców Grochowa skła-
dam serdeczne podziękowania 
dla wszystkich, którzy aktywnie 
włączyli się w organizację tego 
spotkania.

Tomasz Terech
Sołtys Grochowa Sukcesy karateków

SULĘCIN

W niedzielę 10 grudnia w Go-
rzowie Wlkp. odbył się Gwiazd-
kowy Ogólnopolski Turniej 
Karate. Sulęcińską Sekcję Kara-
te Kyokushin reprezentowali: 

Hartman Kacper, Wrześniew-
ski Marcin, Kowalczyk Michał, 
Petlik Michał, Makowski Ser-
giusz, Darmograj Ola, Wyka 
Martyna, Wysowska Beata, 

Błaszkiewicz Sara, Cybulska 
Aleksandra, Szpilarska Emilia.

Medale zdobyli: złoty - Wrze-
śniewski Marcin - kumite 12-15 
lat; srebrny - Michał Kowalczyk 
– kata 10-12 lat; brązowy - Hart-
man Kacper - kumite 12-15 lat, 
Petlik Michał – kata 10-12 lat, 
Szpilarska Emilia – kata do 10 lat.

Red.
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792 805 381

zci.biuro@wp.pl

www.zci.com.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA
ODSZKODOWANIA
ROSZCZENIA
BŁĘDY MEDYCZNE
SPRAWY ROZWODOWE
WINDYKACJA
POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH

SULĘCIN 

W niedzielę 3 grudnia na 
Hali Sportowej przy LO w Su-
lęcinie do bardzo późnych go-
dzin wieczornych rozgrywany 
był turniej „Łączymy pokolenia 
w badmintonie‘’, w którym 
zawodnicy badmintona walczy-
li o Puchar Burmistrza Sulęcina. 
Mimo sportowego charakteru 
rozgrywek najważniejsza była 
niezwykła atmosfera turnieju, 
która wytworzyła się dzięki am-
bitnie walczącym zawodnikom 
oraz staraniom wielu osób, które 
walnie przyczyniły się do sukce-
su wydarzenia.

Turniej na taką skalę nie od-
byłby się, gdyby nie zaangażo-
wanie burmistrza Sulęcina Da-
riusza Ejcharta: patronackie, 
ale też finansowe. Serdecznie 
dziękujemy. Szczególne podzię-
kowania należą się też dyrektor 
I LO w Sulęcinie Aleksandrze 
Jasickiej-Szabat za osobiste za-
angażowanie i udział we współ-
tworzeniu naszego sportowe-
go wydarzenia oraz wszystkim 

Łączymy pokolenia w badmintonie 

sponsorom, dzięki którym każ-
dy zawodnik w wieku szkolnym 
otrzymał jakiś upominek. 

Dziękujemy również  uczniom 
i absolwentom Liceum za zaan-

gażowanie i za włożoną pracę 
w prowadzenie turnieju. Rów-
nież szczególne podziękowa-
nie składamy trenerowi Panu 
Jeremiemu Borowcowi, który 

własną pracą i pasją  trenerską 
przygotował i wyszkolił kolejne 

pokolenia młodych zawodników 
badmintona. Dziękujemy rów-
nież zawodnikom i wolontariu-
szom za ogrom włożonej pracy 
w przygotowania, oprawę i pro-
wadzenie rozgrywek Turnieju.  

Szczególnego podkreślenia 
wymaga również nieocenione 
wsparcie i zaangażowanie się 
rodziców naszych sportowców, 
którzy przygotowali ciasta i ka-
napeczki dla zawodników i gości. 

Jako współorganizatorzy tur-
nieju bardzo liczymy, że za rok 
uda nam się kontynuować ten 
rodzaj rozgrywek badmintona, 
który łącząc pokolenia integruje 
społeczność miasta i gminy Sulę-
cin. Jeszcze raz bardzo dziękuje-
my wszystkim kibicom i gościom 
za tak liczne przybycie i udział w 
tym sportowym widowisku. Ży-
czymy im, aby następnym razem 
zabrali ze sobą  „trampki’’ i przy-
łączyli się do wspólnej sportowej 
zabawy. Zapraszamy w przy-
szłym roku!

Zarząd Stowarzyszenia 
Badmintona w Sulęcinie

SULĘCIN / BABIMOST

Kolejne medale

W sobotę 18 listopada w Świe-
bodzinie odbył się Festiwal Bad-
mintona na którym byli   dużą 

mocną   grupą zawodnicy  Sulę-
cińskiego Stowarzyszenia Bad-
mintona.  Turniej zgromadził 

około 90 uczestników z różnych 
miast. Rywalizacja odbywała się 
w kilku grupach wiekowych.

Nasi zawodnicy wywalczyli :
1 miejsce Jakub Górski (katego-
ria: kl 7SP, 2 i 3 Gimnazjum)
2 miejsce Aleksandra Cie-
plak (kat:5-6 kl. dziewcząt)
2 miejsce Marcin Markow-
ski (kat:5-6 kl. chłopców)
3 miejsce Natalia Czułow-
ska (kat: kl 7SP ,2 i 3 Gimnazjum)

W turnieju również udział 
wzięli :

  Sebastian Zawadzki,  Cy-
prian  Zawadzki,   Karol  Choj-
nacki, Grzegorz  Stasiłowicz, 
Kornelia  Koszela, Martyna  Ła-
sińska, Jesika  Łukacz, Oli-
wia  Kotrych,  Jan  Pietrzak, Fa-
bian Pietruszka 

Zarząd SSB

http://kl.ch/
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GRUDZIEŃ
18.12-24.12 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy ul. Pincekiego 1
25.12-31.12 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka 8

Na dzień 14 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Powiatu 
Sulęcińskiego nie było planu dyżurów aptek na 2018 r.

Która apteka czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w czasie nocnym od po-
niedziałku do piątku od  21.00 do 8.00 dnia następnego, 
w sobotę w godzinach 21.00 – 10.00 dnia następnego, 
w niedzielę w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

czynne: poniedziałek - piątek godz. 8-17
w sobotę 8-13

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: GMINA SULĘCIN: kolportaż do wszystkich skrzynek pocztowych mieszkańców; KRZESZYCE (ODIDO ul. Skwierzyńska; URZĄD GMINY; LEWIATAN ul. 
Gorzowska; ABC ul. Gorzowska AGAP ul Ogrodowa); LUBNIEWICE (URZĄD MIEJSKI ul. Jana Pawła II; DINO ul. Sulęcińska; EDEN Plac Wolności; ABC ul. Gorzowska); SŁOŃSK (FRESH MARKET ul. 3 
Lutego; LEWIATAN ul. 3 Lutego; SKLEP MIĘSNY ul. Paderewskiego; URZĄD GMINY; CHATA POLSKA ul. Sikorskiego; SKLEP SPOŻYWCZY ul. WOP-u); TORZYM (SKLEP MIĘSNY w Zajeździe Chrob-
ry; URZĄD MIEJSKI; KIOSK RUCHU ul. Dworcowa; SKLEP MIĘSNY ul. Dworcowa); OŚNO LUBUSKIE (RATUSZ, KIOSK ul. Rynek; APTEKA ul Krótka, APTEKA ul. M. Kopernika, ŻABKA ul. Kopernika, 
ABC ul. Kopernika, SKLEP MIĘSNY SOBIERAJ ul. Kopernika, SKLEP SPOŻYWCZY w Smogórach)

PRZEKRÓJ POLECA:

Święta przy miejskiej choince 
SULĘCIN 

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

Na przełomie XVIII i XIX wieku do Polski 
choinkę wnieśli niemieccy protestanci. Na 
początku spotykana była tylko w miastach. 
Później zwyczaj ten przeniósł się na wieś i 
do dzisiaj uważany jest za świąteczną tra-
dycję. 

Zgodnie z obyczajem w su-
lęcińskim rynku od dwóch lat 
przed każdymi Świętami Boże-
go Narodzenia osadzana jest 
w ziemi żywa choinka z lasu. 
W tym roku została osadzona 
po raz trzeci przy małej nasa-
dzonej choince, ku zadowole-
niu mieszkańców i najmłodszej 
części społeczności miasta i 
gminy.

Do jej przystrojenia przy-
czynił się nie tylko Urząd Miej-
ski, ale również przedszkolaki, 
uczniowie gminnych szkół, 
jak również sami mieszkańcy, 
którzy indywidualnie razem 

Choinką bożonarodzeniową nazy-
wane jest naturalne lub z tworzy-
wa sztucznego ustrojone drzewko 
świerku lub jodły, wcześniej wiąza-
ne z przedchrześcijańską tradycją 
ludową, a obecnie będące nieod-
łączną ozdobą podczas świąt Bo-
żego Narodzenia.

ze swoimi pociechami zawie-
szają drobne ozdoby choinko-
we. Przystrajana jest również 
mała choinka, która została na-
sadzona obok dużej choinki. 

W tym roku w strojeniu 
choinki służyły swoją pomocą 
uczennice ostatnich klas su-
lęcińskiego gimnazjum, Julia 
Serafin, Ewelina Pisz, Zuzan-
na Stolarska, Klaudia Wierz-
bicka, Martyna Litka i Julia 
Maśluk.

Od dzisiaj choinka jest ozdo-
bą miasta, jak również świą-
tecznych imprez, które będą 
odbywały się w najbliższym 
czasie w rynku. 

Tekst i foto. Maciek Barden   


