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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

tel. 957554865

pon-pt 800-1700

sob 900-1400

Przyjmę na staż 
z możliwością 

zatrudnie-
nia na stałe, 
na dobrych                         
warunkach.

ZAPRASZAMY!

507 511 019

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

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

GABINET 
PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

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

Przed sztabem Sulęcin 
zostały ostatnie przygoto-
wania do 30. Finału WOŚP. 
W Sulęcinie znajdziecie 
już puszki stacjonarne, 
które będą dostępne do 
30 stycznia. Nasze orkie-
strowe działania zaczną 
się jeszcze 29.01.2022 r. 
kiedy podczas J&J Day/Ni-
ght odbędą się koncerty 
oraz licytacje podarowa-

30. Finał WOŚP 
w sztabie Sulęcin

nych fantów. 30 stycznia 
znajdziecie nas pod Sulę-
cińskim Ośrodkiem Kultu-
ry, gdzie będzie dla Was 
otwarta „kawiarenka”, od-
będą się występy dzieci i 
młodzieży, koncerty oraz 
licytacje (również online). 
Poza tym nasi wolontariu-
sze będą tego dnia w ca-
łym mieście. W tym roku 
wyjedziemy również poza 

Sulęcin naszym Orkiestro-
BUSem. Zajedziemy nim 
do okolicznych miejsco-
wości.

Szczegóły wydarzeń zo-
staną udostępnione już na 
dniach, na stronie Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury!

SOK 
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Nie wiem, czy to brak słońca, 
czy jakieś przesilenie zimowe, 
czy aktualna sytuacja w kraju, 
ale od jakiegoś czasu mam par-
szywe samopoczucie. Jestem 
za to pewien, że pisowki rząd 
za chwilę nas wykończy. Na co-
vid umiera średnio ok 500 osób 
dziennie (od początku pande-
mii już ponad 100  000 osób). 
Tym samym jako kraj jesteśmy 
w samym ogonie nie tylko 
Europy, ale całego świata. Co 
najciekawsze diagnozujemy 
kilkanaście do maksymalnie 20 
tys. przypadków dziennie. Dla 
porównania we Francji i Wło-
szech diagnozuje się codzien-
nie po kilkaset tysięcy zacho-
rowań, a umiera maksymalnie 
do 300 osób dziennie (testów 
do miliona dziennie – w Polsce 
maksymalnie do 100 tys.). Czy 

to znaczy, że w Polsce wirus jest 
bardziej zjadliwy? Nie, zwyczaj-
nie rząd kompletnie nie radzi 
sobie zarówno z badaniami jak 
i łagodzeniem skutków zacho-
rowań, ale także z profilakty-
ką. Zaraza się rozszerza, ludzie 
umierają, a odpowiedzialnych 
decyzji brak. Są tylko półśrodki, 
które nic nie dają. Nawet spo-
łeczna rada medyczna ds. covid 
zrezygnowała z doradzania rzą-
dowi, bo stwierdziła, że sensu 
brak jeżeli rozwiązania, które 
proponują i tak „ministry” mają 
w dupie.

Sytuacja w gospodarce jest 
dramatyczna. Na wielu zakła-
dach i magazynach praca sta-
je, bo część załogi jest chora, 
a część przebywa na kwaran-
tannie. To od początku chleb 
powszedni również w mojej 
firmie. Przy niedużej załodze 
każda osoba na kwarantannie 
wiąże się z dwa razy większymi 
kosztami, ponieważ trzeba pła-
cić zarówno osobie izolowanej 
jak i osobie która ją zastępuje. 
Mali i średniacy mogą w końcu 
skończyć z bankructwem, duże 
firmy rekompensują sobie pod-
wyższając ceny. Spowolniona 
produkcja powoduje brak pro-
duktów na rynku, a popyt wró-
cił do poziomów sprzed pande-

mii. To oprócz wyższych cen za 
energie główne czynniki które 
wpływają na wysoką inflację. 
Rozwiązaniem byłoby, gdyby 
rząd przejął koszty związane 
z wysłaniem pracownika na 
kwarantannę. Przedsiębiorcy 
mogliby znacznie spokojniej 
funkcjonować, nie martwiąc 
się czy będą mieli pieniądze 
na wypłaty na koniec miesiąca 
i nie byliby zmuszani do pod-
wyższania cen za swoje usługi 
i towary. Poza tym, to w końcu 
nie przedsiębiorca, ale rząd wy-
myślił kwarantannę! Dlaczego 
zatem firmy mają za nią płacić?

Żeby mało było problemów 
z kadrami w firmach, to wymy-
ślili geniusze „polski wał”. Jak 
ktoś się cieszy z tego, że dostał 
100-150 zł więcej miesięcznie, 
to pragnę uświadomić, że przy 
obecnych cenach wyda mie-
sięcznie minimum 500 zł więcej 
na zakupy, ale też za energię, 
paliwo na ogrzanie domu lub 
mieszkania (bez znaczenia czy 
miejska ciepłownia, gaz, wę-
giel czy nawet drewno) i inne 
media. Wszyscy z pensją lub 
emeryturą powyżej 5500 zł 
brutto zostali zakwalifikowa-
ni przez PiS do klasy średniej. 
Brzmi pięknie, a co to oznacza 
w praktyce? Po pierwsze nie 

minął miesiąc

Najgorszy rząd od 1989 r.
dość, że kokosów nie zarabia-
li, to od stycznia przez „pol-
ski wał” ich pensje są jeszcze 
niższe. Po drugie niech mają 
świadomość, że w opinii jaśnie 
nam panującego Jarosława I 
Kaczyńskiego są cwaniakami 
więc niech nie cwaniaczą, tyl-
ko niech płacą. Trzeba Wam, 
drodzy nauczyciele, policjanci, 
wojskowi, emeryci i inni otrzy-
mujący powyżej 3500 zł na 
rękę miesięcznie ograniczyć 
waszą „ekspansję dochodową” 
(cytat z J. Kaczyńskiego). 

Przedstawiciele rządu prze-
ścigają się w zapewnieniach, 
że wysoka inflacja to w głów-
nej mierze efekt wysokich cen 
energii, gazu itp. Nie zorien-
towali się jeszcze, że dokła-
dają do tego sporo cegiełek 
również w postaci „polskiego 
wału”. Przedsiębiorcy w od-
powiedzi na wyższe podatki 
odbijają piłeczkę podnosząc 
drastycznie ceny, czego głupi 
tylko nie zauważy. Kulminacja 
będzie w granicach połowy 
lutego kiedy zorientują się, ile 
będą musieli zapłacić różnych 
danin za styczeń. 

Cieszyć mogą się za to ci, co 
pracą się nie hańbią (szlachta 
nie pracuje). Dla nich korzyści 
coraz więcej. Za to ci co chcą 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

się dorobić pracą własnych 
rąk są przykładnie karani. Jako 
przedsiębiorcy odechciewa mi 
się wszystkiego jak pomyślę, 
że za każdy zarobiony pie-
niądz będę musiał oddać 26% 
podatku (17% dochodowy + 
9% składka zdrowotna). Oczy-
wiście z tego co mi zostanie 
kupując cokolwiek też będę 
musiał zapłacić podatek.

Najgłupsze w tym wszystkim 
jest to, że zapłacą mali i śred-
ni, a ci co zarabiają miliony jak 
tylko pomyślą, to nie stracą 
na „polskim wale” nawet zło-
tówki a może nawet zyskają. 
W internetach roi się od firm 
doradczych (magików), które 
tak zoptymalizują podatki, że 
najlepiej(!) zarabiający zagrają 
na nosie Kaczyńskiemu i Mo-
rawieckiemu. Nie jest to ani 
skomplikowane ani nielegal-
ne. Wystarczy zamiast zwykłej 
działalności na osobę fizyczną 
założyć np. spółkę komandy-
towo-akcyjną i realne podatki 
pozostaną nadal na pozio-
mie 19%. Ze względu na dość 
skomplikowany charakter ta-
kiej działalności jest to forma 
opłacalna dla osób z dochoda-
mi powyżej 200 tys. zł rocznie. 
Nierealne dla „średniaków” z 
pensjami 40 – 50 tys. zł rocznie.
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Światełko pokoju od harcerzy
Z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego 2022 Roku, 
19 grudnia w rynku miejskim 
burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, zastępca burmistrza 
Iwona Walczak i dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
Andrzej Żelechowski, otrzy-
mali od harcerzy sulęcińskiej 
Komendy Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego symbo-
liczne betlejemskie światełko 

pokoju. Przekazanie świateł-
ka odbyło się w trakcie wigi-
lii miejskiej zorganizowanej 
przez pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej z Sulęci-
na. Z przygotowanych przez 

OPS potraw /ciepły barszcz 
czerwony, sałatka warzywna, 
pieczywo, pierniczki z życze-
niami świątecznymi, kluski z 
makiem, ciepłe kluski z kieł-
basą i kapustą/ skorzystali 

mieszkańcy miasta. Ze wzglę-
du na panujące obostrzenia 
związane z pandemią, w tym 
roku wigilia miejska miała 
skromny, jednak uroczysty 
charakter. 

Tekst i zdęcia: Maciek Barden  

30 listopada 2021 r. na sesji 
Rady Miejskiej radni zdecy-
dowali, by podnieść stawkę 
za pobyt dziecka w żłobku 
publicznym w Sulęcinie z 235 
zł do aż 1000 zł za miesiąc. W 
tej sprawie z naszą redakcją 
kontaktowało się w ostatnim 
czasie kilku oburzonych ro-

Drastyczna podwyżka za żłobek
dziców. O ponad 400 proc. 
podwyżkę zapytaliśmy za-
stępcę burmistrza Sulęcina 
Iwonę Walczak. – Jest nam 
bardzo przykro z powodu tak 
wysokich opłat za żłobek, 
jednak nie mieliśmy wyjścia, 
ponieważ skończyło się dofi-
nansowanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na 
prowadzenie opieki żłobkowej, 
a do dziś nie został rozpisany 
nowy konkurs. Pobyt jedne-
go dziecka w naszym żłobku 
kosztuje 2500 zł miesięcznie. 
Musieliśmy część tych kosztów 
podzielić pomiędzy Gminę i ro-
dziców. Na szczęście rodzicom 

będzie o tyle łatwiej pokryć 
pobyt dziecka w żłobku, że od 
stycznia tego roku weszła w ży-
cie ustawa o rodzinnym kapi-
tale opiekuńczym, dzięki której 
na dzieci do 3 roku życia w ro-
dzinach wielodzietnych rodzi-
ce dostaną dodatkowe wspar-
cie w wysokości nawet 12 tys. zł 

wypłacane po 1000 zł miesięcz-
nie przez rok lub po 500 zł przez 
dwa lata, a w przypadku rodzin 
z jednym dzieckiem po 400 zł 
miesięcznie – mówi I. Walczak.

Burmistrz zapewnia, że jak 
tylko gmina otrzyma środki 
na opiekę żłobkową z nowe-
go rozdania, wysokość opłat, 
które pokrywają rodzice zo-
stanie obniżona.

Red.
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EkoPell

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)

Klasa kotła: 5 / ecodeign
 - na dotację!

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki
Niemalże bezobsługowy, 
oszczędny, ekologiczny!
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Pandemia koronawirusa moc-
no doświadczyła seniorów, pogarsza-
jąc ich sytuację zdrowotną. Obecny 
wzrost cen produktów i usług rów-
nież uderza w osoby starsze. Szcze-
gólnie ciężko jest osobom, które żyją 
w pojedynkę. Jak wyjść naprzeciw ich 
potrzebom?

K.Osos: Seniorzy są grupą spo-

łeczną, która potrzebuje ogromnego 
systemowego wsparcia. Zamknięcie 
w domach podczas lockdownu, często 
z dala od reszty rodziny, brak pełnego 
dostępu do potrzebnych usług me-
dycznych w ramach NFZ, a także oba-
wa o zdrowie swoje i bliskich spra-
wiły, że ostatnie dwa lata były dla 
osób starszych niezwykle trudnym 
okresem. Dziś dochodzi do tego ko-

lejny czynnik - rekordowa i wciąż 
rosnąca in�acja. Wzrost cen produk-
tów oraz usług sprawia, że seniorzy 
nie mogą w pełni zadbać o swój do-
brostan. Wielu starszych osób zwy-
czajnie nie stać na zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb. Dlatego jako Plat-
forma Obywatelska proponujemy no-
wy dodatek do emerytury. 

Proszę przybliżyć nam ten po-
mysł. Propozycja Platformy Oby-

watelskiej to wsparcie szczególnie 
istotne dla emerytów, którzy pobiera-
ją najniższe świadczenia.  

K.Osos: Gdy zostaje się same-
mu, warunki �nansowe zazwyczaj się 
pogarszają. Chcemy to zmienić. Za-
łożeniem naszego projektu jest, by po 
śmierci małżonka otrzymywać do-
datkowo 25 procent jego emerytu-
ry. Będzie to pewna forma dziedzi-
czenia. Dziś emeryci mają do wyboru 
dwie opcje - kontynuację otrzymy-
wania swojej emerytury lub przyjęcie 
85 procent emerytury zmarłego mał-
żonka w ramach tzw. renty rodzinnej. 
Szczególnie kobiety decydują się na 
tę drugą opcję. My chcemy dać eme-
rytom wybór pomiędzy pobieraniem 
85 procent świadczenia małżonka 
a swoją dotychczasową emeryturą 
powiększoną o 25 procent świadcze-
nia zmarłego. Jak wylicza Posłanka 

Marzena Okła-Drewnowicz, „przy za-
łożeniu, że średnia wysokość emery-
tury wynosi 2600 złotych brutto, 
średnia wysokość takiego dodatku 
wyniesie 650 złotych brutto”. To wy-
raźna pomoc. W pierwszym etapie 
dodatek obejmowałby wyłącznie mał-
żeństwa, a po zalegalizowaniu zwią-
zków partnerskich świadczenie obję-
łoby także osoby w nich pozostające. 

K.Osos: Tzw. emerytury gro-
szowe to problem, który w przyszłości 
tylko się pogłębi. Według wyliczeń 
głównego ekonomisty Federacji Przed-
siębiorców Polskich, wskutek marcowej 
waloryzacji świadczenia w kwocie 
niższej od minimalnej pobiera 365,2 
tys. emerytów! Jego zdaniem w per-
spektywie kilkunastu lat osiągniemy 
milion takich świadczeń. Dlatego 
zaproponowany przez nas dodatek to 
wsparcie, na które czekają obecni 
i przyszli emeryci.        

Dodatek do emerytury, który ułatwi życie w pojedynkę
 - rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

Pracowałeś za granicą? 
Odzyskaj nadpłacony podatek

Kontakt:
tel: +48 756 138 405
tel: +31 613 078 362

MaxTax Rafał Chrzanowski
66-300 Międzyrzecz, 

ul. Kazimierza Wielkiego 9a  
(kiosk na Plantach)

Jesteśmy specjalistami w branży Rachunkowość - Usługi
Skorzystaj z naszej pomocy! 

Oferujemy Usługiksięgowe w konkurencyjnej 
 

cenie i na profesjonalnym poziomie.

Uzyskaj maksymalny zwrot podatku za pracę w Holandii, w 
Niemczech, w Belgii oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Zasiłek rodzinny - Niemcy, rozłąkowe - Holandia, 
rozliczenie PIT-36/ZG Polska.

Dodatek do zasiłku rodzinnego 
dla pracujących w Niemczech.

Dodatek do ubezpieczenia 
dla pracujących w Holandii 

Dziękuję za rozmowę.
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(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

Pegasus, czyli kropka nad i…
Że wcześniej lub później 

ułaskawiona przez Rezy-
denta ministerialna para 
wytnie numer wiadomo 
było od dawna. Charakter 
szemrany trudno zmienić. 
Wcześniej były niezłe świń-
stwa podsłuchowe udo-
wodnione sądownie. Teraz 
w aureoli prawa zastosowa-
no Pegasusa. 

Gdy wyszło szydło z wor-
ka Wielcy na urzędach 
traktowali to z ironią. Wi-
cerzecznik, z zawodu cze-
ladnik piekarski, był łaskaw 
ustrojstwo podsłuchowe 
porównać do starej konsoli 
do gier otrzymanej na ko-
munię. Minister Horała w 
niezależnych mediach wił 
się niczym osaczony wąż 

i wprost po chamsku prze-
rywał dobre merytoryczne 
wypowiedzi przeciwników. 
Prowadzący Kawę na Ławę 
musiał mu zwrócić uwagę z 
ironią dodając, że cały czas 
minister otrzymuje smsy 
podczas debaty – to powi-
nien coś sensownego rzec, a 
nie bujać w obłokach.

Oliwy do ognia dolał sam 
Prezes wzrostu niezbyt słusz-
nego, twierdząc iż urządze-
nie Pagasus jest w rękach 
służb. Dotychczas wszyscy 
od Pinokia począwszy zwo-
dzili suwerena okrutnie. 
Kłamstwo wyszło na jaw! I 
jak się teraz czują? Ale czy 
t ma znaczenie? Opluć ich 
nawet nie warto bo rzekną, 
że to deszcz pada. Sprawa 

jednak jest rozwojowa, acz-
kolwiek Butapren począt-
kowo poważną firmę pod 
auspicjami uniwersyteckimi 
badającą podsłuchy nazwał 
niezbyt fortunnie, jednak do 
kwestii odebrania Polsce i 
bratankom od szabli i szklan-
ki uprawnień licencji przez 
Izrael jakoś nie mógł się od-
nieść. Postępujemy zgodnie 
z prawem - słyszane ze stro-
ny władzy i posłów partii rzą-
dzącej i jej akolitów  - stało 
się synonimem kłamstwa na 
potęgę. Jeszcze nie jedno, 
nie dwa, świństwa rządzą-
cych ujrzą światło dzienne. 
Byłbym ogromnie zdziwio-
no gdyby nie podsłuchiwali 
swoich.

Nowy ład. Polski. Zapowia-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

dany hucznie okazał się groź-
nym niewypałem. Orżnięto 
nauczycieli i mundurowych 
przy wypłatach. Tych ostat-
nich nie żałuję, bo służą jak 
wierne psy beznadziejnej 
władzy wykonując inne za-
dania niż powinni. Odbie-
ranie siłą wieńców przez 
żandarmów pod Schodko-
wym Pomnikiem jest zbyt 
wymownym przykładem. 
Wracając do tematu, to za 
błędy w systemie naliczania 
przeprosił oficjalnie rzecznik 
przy stojących jak mumie 
egipskie wiceministrach. Mi-
nistrów odpowiedzialnych 
zabrakło… Pinokio przepro-
sił w sieci ale winą obarczył 
kadrowych w firmach, bo w 
ministerstwach na papierze 

wszystko było OK.
Sylwester Zakażeń pod 

Giewontem zaliczony został 
przez miłośników tandety. 
Zaliczył też wpadkę. Ame-
rykański wokalista śpiewał 
po angielsku sprośne, wręcz 
nieobyczajne teksty. Jaki pre-
zes TVPis taki ten czy tamten 
wykonawca. Krążący w sieci 
filmik Jacka z Zenkiem jest 
odzwierciedleniem wazeli-
niarstwa tego od Zielonych 
oczu.

Słynna krakowska kurator 
oświaty dała kolejny popis 
intensywnej pracy swego 
mózgu, co spotkało się z su-
rową oceną ministra od sta-
tystyk zgonów i łóżek. Mini-
ster od propisowskiej nauki, 
na razie na niższym poziomie 
szkolnym, póki co milczy.

Warto sięgnąć do no-
worocznej „Polityki”, gdzie 
doskonale opisana jest sa-
motność Rezydenta pod ży-
randolem w pałacu, gdzie nie 
mając (na własne życzenie) 
swojego zaplecza politycz-
nego jest samotnym żaglem 
w którego dmucha żona 
decydując o wewnętrznych 
układach na stanowiskach. 
Tonący opuszczają okręt, a 
jest to już cyferka wcale nie 
mała i szukają lepszego sta-
nowiska i kasy za pośrednic-
twem swoich znajomych, bo 
Długopis nic nie może. Tekst 
oparty na relacjach tych co 
odeszli czyta się znakomi-
cie. Po pałacu hula wiatr. I 
ten wiatr historii niebawem 
wywieje i odsłoni wiele. Ale 
Naród, nawet podzielony nie 
może czekać. Kiedyś za pod-
niesioną złotówkę w cenie 
cukru palono komitety. Teraz 
to zgoła inne czasy, ale też 
do czasu Aby nastały lepsze, 
czego sobie na ten Nowy Rok 
jak i rozsądnym czytelnikom 
życzę. I byłaby to brakująca 
kropka nad i w tytule felieto-
nu.
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W obecności zastępcy burmistrza 
Sulęcina Iwony Walczak i specjalisty 
finansowego ds. projektu Marty Ma-
łeckiej, 30 grudnia burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart podpisał umowę na 
„Rozbudowę i przebudowę oczysz-
czalni ścieków w Sulęcinie wraz z mo-
dernizacją sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej w aglomeracji Sulęcina”. Ze 
strony wykonawcy umowę podpisał 
członek Zarządu Lider Konsorcjum z 
Międzyrzecza Tomasz Niewiadomski.

Umowa dotyczy Zadania 2.2. – Roz-
dział sieci ogólnospławnej w Sulęcinie 
pn. „Budowa, przebudowa i remont 

Podpisanie umowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
rejonie Parku Bankowego oraz ulicy 
Stefana Żeromskiego i ulicy Stefana 
Batorego w Sulęcinie. Wykonawcą 
zadania jest Lider Konsorcjum – Nie-
wiadomski Sp. z o. o. z Międzyrzecza 
oraz Partner Konsorcjum – Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Handlowo 
– Usługowe „NIEWIADOMSKI” Włady-
sław Niewiadomski z Międzyrzecza. 
Cena kontraktowa zadania wyniesie 
6.139.290 złotych brutto. 

Maciek Barden

Wszyscy wiemy, jak zazwyczaj wy-
gląda realizacja postanowień nowo-
rocznych – mało kto potrafi w nich 
wytrwać. Nowy rok kusi obietnicą 
rozpoczęcia wszystkiego od nowa, 
dobrego startu, mobilizacji sił, tym-
czasem styczeń często kończy się 
uczuciem gorzkiego zawodu – nie 
udało się. Jak odczarować ten sche-
mat? Przede wszystkim podejść do 
tematu na chłodno i „nie spinać się”, za 
to robić małe kroki, które powoli przy-
bliżają nas do celu. Dokładnie tak jest 
w przypadku zdrowszego odżywiania.

Po pierwsze – jedzmy śniadania
Restrykcyjna dieta, eliminowanie 

produktów wysokokalorycznych i go-
towanie na parze wbrew pozorom nie 
przybliży nas do zdrowszego trybu 
życia, tym bardziej że ten „ekspery-
ment” prawdopodobnie zakończymy 
w styczniu, bo na więcej poświęceń 
nie wystarczy nam chęci i siły. Od cze-
go lepiej zacząć? Od śniadania!

Z przyjemnością i bez presji 
– kilka słów o tym, jak zmieniać nawyki żywieniowe
Jak co roku styczeń przywitał nas długą listą zadań. Utarło się przecież, że „nowy rok, to nowa ja”! W czołówce postanowień 
chęć zrzucenia nadprogramowych kilogramów i wysyp porad, jak to zrobić szybko i skutecznie. Ale może warto podejść do 
tego inaczej – z przyjemnością i bez presji, dzięki czemu zapału wystarczy nam na dłużej niż tylko na styczeń. 

Mówi się, że śniadanie to najważ-
niejszy posiłek dnia – zabija uczucie 
porannego głodu, daje energię na 
cały poranek, wreszcie – zapobiega 
podjadaniu między posiłkami. Nie-
stety często zamiast niego pojawia się 
kubek kawy na rozbudzenie i pączek 
z pobliskiego sklepu, a ten zestaw nie 
brzmi za dobrze… Jak to zmienić? 
Wygospodarujmy czas na śniadanie 
w domu lub przygotujmy coś z wy-
przedzeniem i zabierzmy je ze sobą. 
Twarożek z dodatkami, omlet z warzy-
wami albo jajecznica, a może raczej 
owsianka z miodem i sezonowymi 
owocami lub orzechami – opcji jest 
mnóstwo!

– Jeśli zależy nam na wdrożeniu no-
worocznych postanowień, warto zasto-
sować metodę małych kroków i szukać 
rozwiązań, które pomogą nam je re-
alizować. Nie jest tajemnicą, że „jemy 
oczami”, zadbajmy więc o to, by nasze 
zdrowe posiłki dobrze się prezentowały i 
były zapakowane estetycznie – owsiany 
batonik z suszonymi owocami, włożony 
do woreczka strunowego wręcz zachę-
ca do jedzenia! – opowiada Marta Kro-
kowicz 

Po drugie – pijmy wodę 
Kolejnym zadaniem w trosce o 

zdrowszy tryb życia jest picie odpo-
wiedniej ilości wody. Choć nie jest to 
zbyt skomplikowane, rzeczywistość 
okazuje się inna, a wypicie 2-3L wody 
dziennie, wcale nie takie proste. Jak to 
zmienić? 

– Woda pobudza metabolizm, wspie-

ra procesy trawienne, a do tego wpływa 
na pracę mózgu i innych organów, dla-
tego dzięki regularnemu nawadnianiu 
czujemy się lepiej i omijają nas migre-
ny. Podobnie jak przy posiłkach, tu też 
możemy popracować nad warstwą es-
tetyczną i dodać do wody kilka listków 
mięty albo plasterek cytryny lub poma-
rańczy. Warto zacząć od niej poranek, 
nawadniając organizm, nosić w butelce 
w ciągu dnia albo mieć dyżurny kubek 
wypełniony płynem na biurku w pracy, 
aby po nią sięgać, kiedy pojawi się pra-
gnienie – radzi Marta Krokowicz.

Po trzecie – dorzućmy więcej wa-
rzyw

Dorzucajmy je do różnych posiłków 
– do kanapek i omletów na śniadanie, 
jako dodatek do hummusu, przekąskę 

do pracy, czy stosujmy jako pełnowar-
tościowy składnik obiadów – tortilli, 
wytrawnych tart czy dań jednogarn-
kowych. Warzywa są zdrowe, a do 
tego możemy je podać w wielu odsło-
nach. Świetnie sprawdzą się w wersji 
na ciepło – możemy je poddusić w 
garnku albo upiec w piekarnik. Każdy 
znajdzie coś dla siebie!

Zamiast wcielać restrykcyjną dietę w 
życie, zapisywać się na siłownię i pla-
nować poranny jogging, podejdźmy 
do sprawy zdrowszego odżywiania w 
nowym roku bez zbędnego „spinania” 
– w końcu najłatwiej „zjeść słonia po 
kawałku”. Po jakimś czasie odkryjemy, 
że te małe, błahe czynności staną się 
smaczną codziennością.

Źródło: BUENA VISTA media group
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- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

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

ELEKTRYCZNE 
instalacje 

Od lat na naszych łamach 
zamieszczamy teksty i zdjęcia 
z imprez sportowych jakie są 
organizowane przez Między-

Doceniona współpraca

rzecki Ośrodek Sportu i Wy-
poczynku. Zarówno na hali 
widowiskowo-sportowej, pły-
walni, stadionie, ośrodku Wy-

poczynkowym „Głębokie” czy 
w terenie. Relacje pełne zdjęć, 
wyników i osób biorących 
udział, tak startujących jak i 
organizatorów to podstawa 
reportażu. Teksty powstają 
w wyniku doskonałej współ-
pracy z dyrektorem MOSiW 
jak i pracowników. Jest to 
zrozumiałe, bowiem nasz 
miesięcznik jest wydaniem 
gazetowym i rozprowadzany 
bezpłatnie w ilości 7 tys. egz. 
w powiecie dociera do wielu 
osób. Nie wszyscy mają inter-
net, a nie wymieniona prasa 
codzienna i miesięcznik po-
wiatowy mają inne priorytety. 

Pod koniec 2017 r. zostali-
śmy nagrodzeni statuetkami 
przez dyrektora MOSiW za 
współpracę. Nie usiedliśmy 
na laurach tylko nadal pra-
cowaliśmy na rzecz promocji  
wydarzeń sportowych orga-
nizowanych przez MOSiW.

Miłą niespodzianką było 
zaproszenie nas do siedziby 
MOSiW, 22 grudnia 2021 r., 

gdzie Grzegorz Rydzanicz – 
dyrektor ośrodka wręczył pa-
miątkowe ryngrafy Adamowi 
Piotrowskiemu, Redaktoro-
wi. Naczelnemu „Przekroju 
Lokalnego” i Lechowi Ma-
linowskiemu, redaktorowi 
pod lat prowadzącemu muta-
cję powiatu międzyrzeckiego 
– Za współpracę, wsparcie i 
promocję wydarzeń sporto-
wych realizowanych przez 
MOSiW na terenie Gminy 
Międzyrzecz.

- Serdecznie dziękuję za 
współpracę i promocję na-
szych imprez sportowych – 
mówi G. Rydzanicz. – Szcze-
gólnie w tym trudnym czasie 
pandemicznym, wasza praca 
jest dla nas niezwykle cenna. 
Ma to konkretne przełoże-
nie na aktywność odbiorców, 
którzy wiedzą dzięki wam, co 
się pozytywnego w lokalnym 
środowisku sportowym dzieje. 
Niech te pamiątkowe, okazałe 
ryngrafy będą naszym skrom-
ny acz serdecznym podzięko-

waniem, a nasza współpraca 
niech się dalej rozwija.

- My bardzo cieszymy się ze 
współpracy – mówi A. Pio-
trowski. – Wprawdzie ogra-
niczenia sanitarne uniemożli-
wiły przeprowadzenie imprez 
biegowych, z których słynie 
Międzyrzecz, jednak to co mo-
gliśmy przekazać, zostało po-
kazane na naszych łamach. 
Dziękując w imieniu własnym 
i zespołu potwierdzam dalszą 
chęć współpracy. Ważne, że 
potrafimy przekazać relacje 
z imprez ale również i to w co 
stale inwestujecie, aby obiekty 
spełniały swoją rolę. 

Tradycyjna kawa z ciachem 
w gabinecie dyrektora i kulu-
arowe rozmowy były zwień-
czeniem jakże miłej dla Nas 
uroczystości.

Red.
fot. Krzysztof Pawłowski
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

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

W Przedszkolu Samorządo-
wym w Wędrzynie 12 stycz-
nia odbyło się pasowanie na 
przedszkolaków trzylatków z 
grupy „Krasnoludków”. Opie-
kunami grupy są: Anna Ba-
birowska i Edyta Jakóbczak, 
którym pomaga Anna Pie-
trzak. W uroczystości uczest-
niczyła zastępca burmistrza 
Sulęcina Iwona Walczak, wi-
ceprzewodnicząca Rady Miej-

Pasowanie na 
przedszkolaków 

skiej Anna Wyczachowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im.   Żołnierza Polskiego z 
Wędrzyna Rafał Mueller i za-
stępca dyrektora szkoły Anna 
Kapała.

Po części artystycznej paso-
wania dzieci dokonał dyrektor 
szkoły, a pluszowe przytulanki 
wręczyły dzieciom wiceprze-
wodnicząca rady miejskiej i 
zastępca burmistrza Sulęcina.   

Dodatek osłonowy w Gminie 
Sulęcin realizuje Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sulęcinie, 
ul. E. Plater 14, 69-200 Sulęcin

Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać 

się może każdy – niezależnie 
od tego, czy mieszka w miesz-
kaniu komunalnym, spółdziel-
czym, własnościowym, czy 

Dodatek osłonowy
nawet w domu prywatnym. 
Istotne jest jedynie kryterium 
dochodowe.

  Świadczenie przysługuje za 
okres od 1 stycznia 2022 r. do 
31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić 
od 4 stycznia 2022 r. do 31 paź-
dziernika 2022 r. Więcej infor-
macji na stronie gminy oraz w 
OPS.                                        (Red.)
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Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

W listopadzie ub. roku burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak zaprosił do 
słubickiego magistratu włodarzy Kostrzyna nad Odrą, Cybinki, Rzepina, 
Ośna Lubuskiego, Górzycy i Słońska, co zaowocowało podpisaniem listu 
intencyjnego o współpracy.

Samorządowcy razem
SŁUBICE

Po raz kolejny spotkaliśmy się dziś z włoda-
rzami ościennych gmin, żeby omówić ramy 
ponadlokalnej strategii działania i razem się 
starać o unijne pieniądze na lata 2021-2027 
- powiedział burmistrz Mariusz Olejniczak.                                     
Mając świadomość wyzwań rozwojowych, 
jakie będą stały przed samorządami w nowej                                                                                     
perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2021-2027 oraz zauważając szanse 
jakie daje współdziałanie na poziomie lo-
kalnym i regionalnym list podpisali: 
• burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak,
• dr Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna 

nad Odrą, 
• Marek Kołodziejczyk, burmistrz Cybinki, 
• Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina,
• Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośna 

Lubuskiego,
•  wójt Górzycy Robert Stolarski
• Janusz Krzyśków, wójt Słońska.
Już wówczas włodarze wskazali, że chcą 
działać razem w możliwie szerokim zakre-
sie, w szczególności w dziedzinie edukacji, 
kultury i dziedzictwa kulturowego, turysty-

ki i sportu, ochrony środowiska, infrastruk-
tury społecznej i zdrowotnej, a także współ-
pracy transgranicznej.
Podczas spotkania, przedstawicieli gmin, 
rozmowy toczyły się wokół szczegółów 
związanych z ponadlokalną strategią i prze-
pisów, które umożliwiają tworzenie tego 
typu dokumentów. 

źródło: www.slubice.pl

Będzie obwodnica Słubic?
SŁUBICE

Burmistrz Mariusz Olejniczak spotkał się dziś z wojewodą Władysławem 
Dajczakiem i nowym dyrektorem zielonogórskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosławem Brzeczką, podkreślając 
konieczność wybudowania obwodnicy Słubic.

Zależało mi, żeby nowemu dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
przedstawić sytuację naszego miasta i zwrócić uwagę na to, że strategiczne położenie Słubic, 
na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych i związane z tym natężenie ruchu, przema-
wiają za tym, żeby Słubice miały wreszcie obwodnicę - mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. 
W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Kostrzyna nad Odrą dr Andrzej Kunt i Prezes 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec. Rozmowy toczyły 
się wokół ważnych,  dla obu miast oraz istotnych dla dalszego rozwoju strefy ekonomicznej, 
inwestycji drogowych.

źródło: www.slubice.pl
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Rocznica przełamania bunkrów MRU 

Ponadto zaplanowana jest prelekcja, wycieczki oraz wycieczka z przewodnikiem w historycznym umundurowaniu. W związku z trwającą 
pandemią prosimy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa oraz częstej dezynfekcji rąk. Przypominamy, 
że radzieckie czołgi bez problemu przejechały przez główny odcinek bunkrów w Pniewie. Do potyczki z Niemcami doszło natomiast w Wy-
sokiej, gdzie zginął dowódca 3. batalionu czołgów mjr Aleksij Karabanow (został pochowany na cmentarzu wojennym w Międzyrzeczu).
Dokładny harmonogram znajduje się na plakacie wydarzenia. 

Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie pod 
Międzyrzeczem zaprasza na „Zimowe Spotkanie z His-
torią”, które odbędzie się 30 stycznia w 77. rocznicę 
przełamania głównego odcinka MRU przez radziec-
kich pancerniaków.        

 Jubileuszowa impreza zorganizowana zosta-
nie 30 stycznia od godz. 10.00 do 15.00 w Muzeum 
Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie pod Międzyrzeczem. 
"Zimowe spotkanie z historią" będzie niesamowitą okaz-
ją do zapoznania się z umundurowaniem i wyposaże-
niem żołnierzy walczących stron oraz jedną z niewielu 
możliwości zwiedzania "ożywionego schronu" gdzie re-
konstruktorzy z zaprzyjaźnionych grup wcielą się w zało-
gę bunkra nr 717, który obecnie jest jedną z turystycz-
nych atrakcji muzeum. 

Na zaproszenie prezesa 
Zarządu Związku Lubuskich 
Organizacji Pozarządowych 
Romualda Malinowskiego, 11 
grudnia burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart uczestniczył 
w obchodach 25-lecia Or-
ganizacji, które odbyły się w 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w 
Zielonej Górze. Za wielolet-
nią współpracę ze Związkiem, 

Laur 25-lecia ZLOP
spośród kilku miast, Gmina 
Sulęcin otrzymała statuetkę 
„Laur 25-lecia ZLOP”, którą w 
imieniu mieszkańców ode-
brał burmistrz Sulęcina.  

Maciek Barden
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RYBY MAJĄ GŁOS

18 grudnia w remizie strażackiej 
OSP Trzemeszno zebrali się członko-
wie Koła Wędkarskiego nr 2 „Lin” wraz 
z rodzinami aby uczcić ten świąteczny 
czas przy wigilijnym stole. Najmłodsi 
członkowie pięknie udekorowali cho-
inkę a rodzice smażyli tradycyjnego 
karpia. Były potrawy wigilijne jak na 
wieczerzę przystało. 

Nie zabrakło życzeń, łamania się 
opłatkiem oraz tradycyjnych kolęd. 
3 dzieci została odznaczona odznaką 
Wzorowego Młodego Wędkarza. W 
Wigilii uczestniczył również pan Łu-
kasz Piotrowski – pomysłodawca ini-
cjatywy Gruba Ryba. Projekt zakłada 
pomoc przy pozyskaniu sprzętu węd-
karskiego dla szkółek wędkarskich i 
utalentowanych wędkarzy w całej Pol-
sce. Z jego rąk i nasze Koło „Lin” otrzy-
mało na szkółkę „Linek kroczek” sprzęt 
wędkarski. Gdy już wszyscy rozeszli 
się do domów w sali została pięknie 
udekorowana choinka – prezent od 
Koła dla strażaków z Trzemeszna. 

KP

Wigilia Koła Wędkarskiego nr 2 „Lin”

Zarząd Koła PZW nr 1 
w Sulęcinie informuje, że 
sprzedaż znaków i zezwo-
leń na połów ryb w 2022 
roku, w Kole nr 1 odbywać 
będzie się od 4 stycznia 
2022 r. w sklepie „DUET” na 
ul. Witosa 2a w Sulęcinie w 
dniach:

Sprzedaż znaków w PZW nr 1
- poniedziałek - w 
godz. 10.00 - 12.00   i   
16.00 - 18.00
- środa - w godz. 10.00 
- 12.00  i  16.00 - 18.00
- piątek -w godz. 10.00 
- 12.00  i  16.00 - 18.00

Zarząd Koła informuje brać wędkar-
ską o sprzedaży  znaków i zezwoleń 
na amatorski połów ryb w 2022r., w 
nowo otwartym Sklepie Wędkarskim 
Lin znajdującym się przy ulicy Żerom-
skiego 40 w Sulęcinie w dniach:
Poniedziałek – Piątek  10:00 do 18:00
Sobota – 10:00 do 14:00

Sprzedaż znaków w PZW nr 2 LIN
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CZG-12 wspiera 
działania na rzecz 
środowiska 

Celowy Związek Gmin CZG-12 od 
wielu lat wspiera dobre pomysły ma-
jące na celu ochronę środowiska i 
wzrost kultury ekologicznej miesz-
kańców w gminach członkowskich 
Związku. Program RE.akcja kierujemy 
w szczególności do Instytucji Kultu-
ry, aby zainicjować w Bibliotekach i 
Ośrodkach Kultury wydarzenia zwią-
zane z ochroną środowiska. Wszelkie 
formy działań są mile widziane - od 
konkursów, spotkań dyskusyjnych po-
przez wydarzenia plenerowe i online. 
Warto przy okazji podejmowanych 
działań przypominać o właściwej se-
gregacji odpadów a materiałów do 
wykorzystania i form przekazu jest 
sporo – od książek, po filmy i kreatyw-
ne warsztaty czy quizy. 

W ramach naboru wniosków w pro-
gramie RE.akcja  w 2021 roku wsparcie 
otrzymało 8 instytucji, m.in. Gminny 
Ośrodek Kultury „Pod Morwą” w Lub-
niewicach na projekt „Segregujesz – 
Świat Ratujesz” i Sulęciński Ośrodek 
Kultury na wydarzenie kulturalno-
-edukacyjne „Wybieram Naturę- ro-
dzinny piknik ekologiczny”. 

Wnioski o wsparcie projektów 
na rok 2022 można składać do 31 
stycznia br. drogą pocztową lub 
osobiście do biura Związku. Wnioski 
można pobrać ze strony internetowej 
CZG-12: https://czg12.pl/edukacja/re-
-akcja/re-akcja-2022/

Źródło: CZG-12
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Znamy zwycięzcę plebiscytu
Finał plebiscytu OSOBOWOŚĆ SULĘCINA za nami. Miło nam ogłosić, że tytuł Osobo-
wości Sulęcina przypadł Monice Stegeman!

Wyboru tego doko-
nali sami mieszkańcy 
Sulęcina, najpierw 
zgłaszając swoje kan-
dydatury, a następnie 
oddając głosy w ple-
biscycie na Osobo-
wość Sulęcina. Pod-
czas podsumowania 
pierwszego etapu 
plebiscytu wyłoniono 
cztery wyjątkowe oso-
by. Każdego z uczest-
ników sulęcinianie 
mieli okazję poznać 
podczas wywiadów w 
Radio SOK. Finał ple-
biscytu rozstrzygał się 
pomiędzy: Ewą Kry-
nicką, Ireną Ejchart, 
Moniką Stegeman 

oraz Jackiem Filipkiem. Na tym etapie każ-
dy jest już zwycięzcą. Wszystkie osoby, które 
dostały się do etapu finałowego to postacie, 
dzięki którym życie jest przyjemniejsze, ła-
twiejsze, ciekawsze, piękniejsze, jest po pro-
stu lepsze.

SOK

21.12.2021 r. gościliśmy w Sulęciń-
skim Ośrodku Kultury i Bibliotece Pu-
blicznej Przemka Kossakowskiego zna-
nego dziennikarza, dokumentalistę i 
podróżnika.

”Down the road” to program telewi-
zyjny, który opowiada o osobach z ze-
społem Downa. Wraz z Przemkiem Kos-
sakowskim ruszają w podróż. Mierzą się 
ze stereotypami, które często określają 
ich jako niesamodzielnych i wymagają-
cych opieki. Z pomocą Przemka próbują 

odnaleźć się w niby codziennych, ale dla 
nich zupełnie nowych sytuacjach.

Przemek Kossakowski skradł serca 
zgromadzonym słuchaczom opowie-
ściami z planu (głównie) pierwszej edy-
cji „Down the Road”, ale przede wszyst-
kim swoją osobowością i poczuciem 
humoru. Podczas spotkania słuchaliśmy 
i rozmawialiśmy, o tym jak wygląda oraz 
zmienia się droga Przemka dzięki no-
wym przeżyciom i relacjom z „Down the 
Road”.

Po spotkaniu uczestnicy mieli możli-
wość wykonania pamiątkowego zdjęcia 
oraz uzyskania autografu.

„Down the road”
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

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

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

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:

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

Opis stanowiska:

Wymagania:

Jak co roku, nasza drużyna włą-
cza się w zbiórkę dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Przed 
nami 30. finał WOŚP – dzień przed 
wydarzeniem - 29 stycznia o godzi-

nie 17:00, zapraszamy na emocjo-
nujące licytacje, które odbędą się 
podczas domowego spotkania 20. 
kolejki Tauron1. Ligi. 

Tego dnia Olimpia zmierzy się z 

Lechią Tomaszów Mazowiecki. W 
przerwie meczu będziemy licyto-
wać żółto-niebieskie gadżety oraz 
inne, wyjątkowe niespodzianki (jak 
między innymi wspólny trening 

z zawodnikami pierwszoligowej 
Olimpii). 

Obecność w hali I LO obowiązko-
wa – grajmy razem do końca świata 
i o jeden dzień dłużej!                             (DN)
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17.01-23.01 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
24.01-30.01 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
31.01-06.02 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
07.02-13.02 - Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1
14.02-20.02 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej

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

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom Karkoszów k.Krzeszyc
dom Miechów
mieszkanie Koryta
domek letn. Lubniewice
dom Lubów
pole 4,5 ha Mierczany
mieszkanie ul. Żeromskiego
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
6 działek Bielice
działka Lubów

dom Muszkowo
2 domki nad jeziorem Torzym
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
3 domy Torzym
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

Do wynajęcia:
- mieszkanie 3-pok. Os. Żubrów
- mieszkanie 2-pok. Wędrzyn

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

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

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

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

669653515

KUPIĘ przyczepę leśną samo-
załadowczą (Palms farma lub 

inne), ładowarkę teleskopową 
oraz rozsiewacz wapna RCW. 

Może być do remontu. Tel 
782655123/ 669 653515 

W sali Sulęcińskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 11 grud-
nia odbył się Mikołajkowy 
Turniej Szachowy o Puchar 
Burmistrza Sulęcina. Grano 
2x10 minut na partię, 9 rund, 
system gry kołowy. Wyniki:
1. Jeremicz Jakub 8,5 pkt. SP-1 
Sulęcin
2. Świerc Damian 7 pkt. ZSLiZ 
Sulęcin
3. Kuśnierz Janusz 7 pkt. Sulę-
cin
4. Tytus Daniel   6,5 pkt. Sp-1 
Sulęcin

Mikołajkowy turniej szachowy
5. Rosłanowski Robert 6 pkt. 
SP-2 Sulęcin
6. Buczkowski Ignacy 4 pkt. 
SP-1 Sulęcin
7. Gondorek Mateusz 2 pkt. 
SP-2 Sulęcin
8. Nowaczek Helena   2 pkt.   
SP-Wędrzyn
9. Buczkowska  Łucja 2 pkt. 
SP-2 Sulęcin
10. Rosłanowska Izabela (-) 
SP-2 Sulęcin

Robert Rosłanowski najlep-
szy junior do lat 12 i zwycięz-
cą turnieju Jakub Jeremicz 

otrzymali puchary, dyplomy i 
nagrody rzeczowe, a pozostali 
zawodnicy pamiątkowe kubki 
i słodycze. Nagrody wręczyła 
zastępca burmistrza Sulęcina 
Iwona Walczak i dyrektor SO-
SiR Paweł Krzyżaniak. 

Tekst: Maciej Barden
Zdjęcia: Piotr Grygorcewicz


