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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

 04.04.2022 otwarcie nowego 

salonu STIHL 
przy ul. Dudka 2 w Sulęcinie.

Szeroka oferta produktów 
STIHL, FISKARS 

i elektronarzędzi MILWAUKEE
Traktorki Stihl, Solo i Snapper

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

W drugiej połowie stycz-
nia Ministerstwo Zdrowia 
prognozowało, że szczyt 
V fali pandemii COVID-19 
przypadnie na połowę lu-
tego. Szacowano, że każ-
dego dnia może być wy-
krywanych od 60 do 140 
tys. zakażeń. Na dzień wy-
dania Przekroju (10 lutego) 
okazało się, że statystyki 
zachorowań znacznie spa-
dły. Minister zdrowia Adam 
Niedzielski zapowiedział 
stopniowe luzowanie re-
strykcji, w tym m.in.: 
•	Od 15 lutego izolacja 

będzie trwała 7 dnia (za-
miast obecnych 10), a 
osoby przebywające w 
jednym gospodarstwie 
domowym z osobą na 
izolacji będzie obowią-
zywała kwarantanna do 
dnia zakończenia izolacji 
osoby chorej

•	21 lutego dzieci ze szkół 
podstawowych mają 

Czy to koniec pandemii?

wrócić do nauczania sta-
cjonarnego

•	Kwarantanna po kon-
takcie z osobą zakażoną 
koronawirusem zostaje 
zniesiona

•	Od 11 lutego kwarantan-
na dla osób spoza strefy 
Schengen będzie trwać 
7 dni

•	Rząd przywraca ok. 5 tys. 
łóżek do systemu lecze-
nia, zmniejszając liczbę 
łóżek covidowych do po-
ziomu ok. 25 tys.
Najważniejsza wiado-

mość to przywrócenie do 
systemu leczenia innych 
chorób 5000 łóżek. Tysiące 
cierpiących na inne scho-
rzenia niż Covid-19 Pola-
ków czeka na wdrożenie 
opóźnionych zabiegów 
leczniczych. 

– Za nami jest już apo-
geum piątej fali pandemii. 
To przesilenie potwierdza 
się w każdym wymiarze, 

pod względem liczby no-
wych zakażeń, testów, zle-
ceń POZ na test — mówił 
Adam Niedzielski. — Mamy 
do czynienia z początkiem 
końca pandemii — dodał.

Kilka dni przed luzowa-
niem obostrzeń w Polsce 
restrykcje zaczęły być zno-
szone w innych krajach 
Europy, m.in. w Szwajcarii, 
Irlandii, Holandii, krajach 
skandynawskich i we Fran-
cji. Polska bardzo wyraźnie 
idzie ich śladem. Jest jed-
nak istotna kwestia różnią-
ca nas od wymienionych 
krajów. W Polsce odsetek 
osób zaszczepionych prze-
ciwko SARS-CoV-2 jest 
znacznie niższy. Oby zatem 
strategia polegająca na po-
wielaniu strategii innych 
krajów nie okazała się dla 
nas zgubna.

Adam Piotrowski

9 lutego minister zdrowia ogłosił początek końca pandemii. Wg wielu 
ekspertów słowa te padły zdecydowanie za szybko. Pod względem 
liczby zgonów z powodu Covid-19 jesteśmy nadal na czwartym miej-
scu na świecie.
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Słupki sondażowe partii 
rządzącej zaczęły spadać. PiS 
miota się jak tygrys w klatce, 
by zatrzymać trend przybliża-
jący do porażki w następnych 
wyborach. W eter poszły ko-
lejne kłamstwa, zaklinanie 
rzeczywistości oraz ogromne 
pieniądze w kampanie rekla-
mowe.

M. Morawiecki ogłasza 
wielki sukces w negocja-
cjach z Czechami w sprawie 
kopalni Turów. Naszym po-
łudniowym sąsiadom zapła-
cimy 200 mln rekompensaty 
za spadek wód gruntowych 
w przygranicznych miejsco-
wościach, a Unii Europejskiej 
300 mln kary za niezaprzesta-
nie wydobycia węgla pomi-
mo wyroku TSUE. Pół miliar-
da zł to faktycznie znakomity 

sukces(!). Pogratulować pre-
mierowi siły persfazji. Zaraz 
po ogłoszeniu „sukcesu” M. 
Morawiecki zarzekał się, że nie 
zapłacimy żadnej Unii żadnej 
kary. Właśnie jednak zostali-
śmy poinformowanie listem z 
UE, że kasę potrącą sobie sami 
z należnych nam środków dla 
rolników, przedsiębiorców, sa-
morządów… 

Ambasador Polski w Cze-
chach stwierdził, że wystar-
czyło odrobinę dobrej woli z 
Polskiej strony, by spór został 
rozwiązany w zarzewiu bez 
udziału TSUE. Wtedy Czesi 
chcieli tylko dokładnych infor-
macji nt. rozbudowy kopalni 
i niedużych rekompensat na 
pogłębienie studni zaopatru-
jących w wodę pitną miesz-
kańców po Czeskiej stronie. 
Władze kopalni zignorowały 
temat więc Czesi poszli do 
TSUE. Dziś mamy wyciągnięte 
pół miliarda z kieszeni polskich 
podatników i jedną dymisję w 
osobie mało dyplomatyczne-
go, ale szczerego ambasadora 
Polski w Czechach. Nikt więcej 
kary za impertynencję urzęd-
niczą nie poniósł. 

Wziął się za to J. Kaczyń-

ski za rozliczanie winnych 
najważniejszego wg rządu 
projektu w ostatnich latach, 
mianowicie Polskiego Ładu. 
Osoba, która firmowała swo-
im nazwiskiem doprowadze-
nie do największego bajzlu w 
podatkach po 1989 r., premier 
M. Morawiecki pozostała jed-
nak na stanowisku. Za krótka 
ławka PiS-u, żeby teraz zna-
leźć następcę MM. Poleciał za 
to nikomu szerzej nie znany 
minister finansów Tadeusz 
Kościński.

Wg najnowszych sondaży 
ok. 40 proc. Polaków uważa, 
że straciło na zmianach po-
datkowych. Zadowolonych 
jest tylko 20 proc. choć rząd 
zapewniał, że 90 proc. po-
datników nie straci lub zyska. 
Nowo powołani specjaliści 
ds. finansów wzięli się za na-
prawianie Polskiego Ładu. 
Jeżeli nie obniżą 9-procen-
towej składki zdrowotne, to 
nic się nie zmieni. Większość 
Polaków nadal będzie otrzy-
mywać obniżoną pensję co w 
połączeniu z szalejącą inflacją 
spowoduje jeszcze większą 
frustrację.

Widać, że rząd nie panu-

minął miesiąc

Powiat nie dba o "lokalsów"
je już na wieloma rzeczami, 
dlatego, by władzy nie oddać 
wziął się za metody ubeckie. 
Okazuje się, że podsłuchiwa-
ne przez zakupione w Izra-
elu oprogramowanie Pega-
sus były coraz szersze kręgi 
osób. W obliczu afery, która 
może całkowicie pogrzebać 
szanse PiS na reelekcję w 
kolejnych wyborach, jego 
politycy zrobią wszystko, by 
sejmowa komisja do zbada-
nia tej sprawy nie powstała 
(istniejąca Senacka komisja 
ds. Pegasusa nie ma wystar-
czających uprawnień, by np. 
przesłuchać szefa służb Ma-
riusza Kamińskiego). Całkiem 
możliwe, że sprawa będzie 
wyjaśniona dopiero po zmia-
nie władzy przez niezależną 
prokuraturę. 

Na koniec temat z lokalne-
go podwórka. Przekrojowi 
Lokalnemu coraz trudniej 
utrzymać się na rynku. W cią-
gu ostatniego półrocza druk 
gazety zdrożał o niespełna 
40 proc. Jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni wszystkim 
klientom publikującym re-
klamy na naszych łamach za 
wsparcie. Jakież było moje 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

zdziwienie, gdy lokalny sa-
morząd – Powiat Sulęciński 
nie zdecydował się na publi-
kację ogłoszenia na naszych 
łamach. Pomimo odpowiedzi 
na zapytanie i wskazania do-
kładnego rozmiaru w jakim 
moglibyśmy rzeczone ogło-
szenie opublikować, Powiat 
zdecydował się na wykupie-
nie tańszego, ale znacznie 
mniejszego modułu w Ga-
zecie Lubuskiej (gdybyśmy 
mieli szansę wycenić taką 
samą wielkość ogłoszenia 
jak w GL, to cena w Przekro-
ju na pewno byłaby niższa). 
Oprócz samej ceny jest jesz-
cze kilka zasadniczych różnic. 
Po pierwsze Przekrój na te-
renie powiatu sulęcińskiego 
to dystrybucja na poziomie 
4000 tys. egz., natomiast 
Gazeta Lubuska to najwyżej 
kilkaset gazet. Nasza gazeta 
jest darmowa, a za GL trze-
ba zapłacić. Każde ogłosze-
nie na naszych łamach trafi 
do znacznie większej grupy 
mieszkańców powiatu niż 
ogłoszenie w Gazecie Lubu-
skiej. Widocznie na tym sa-
morządowi powiatowemu 
jednak nie zależało…
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Dzień Babci i Dziadka u Seniorów+
Dzień babci obchodzony 

21 stycznia i dziadka obcho-
dzony 22 stycznia nie są, ani 
świętami państwowymi, ani 
nawet ustawowymi. W 1965 
roku inicjatorem obchodów 
Dnia Babci był „Tygodnik Po-
znański”. Dzień Dziadka na-
rodził się dopiero w latach 
siedemdziesiątych i zaczęto 
obchodzić ten dzień bezpo-
średnio po Dniu Babci.

W Dniu Święta Babci i 
Dziadka w Domu Dziennego 
Pobytu Senior+ przy Domu 
Joannitów w Sulęcinie, 21 
stycznia z Seniorami spotkał 
się dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Andrzej Żele-
chowski i kierownik Domu 
Senior+ Agnieszka Polechaj-
ło. Z tej okazji dyrektor OPS 
w imieniu przewodniczące-
go Rady Miejskiej Zbigniewa 
Szczepańskiego, burmistrza 
Sulęcina Dariusza Ejcharta, 
zastępcy burmistrza Iwony 
Walczak oraz własnym, prze-
kazał babciom i dziadkom 
życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, nieustającej 

radości i samych pogodnych 
dni. Uczestnicy spotkania 
otrzymali od burmistrza Su-
lęcina upominki oraz opra-
wione osobiste fotografie 

z życzeniami od dyrektora 
OPS.

Tekst i zdjęcia:
 Maciek Barden

Starosta Sulęciński poin-
formował, że nieodpłatna 
pomoc prawna i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie 
na terenie powiatu sulęciń-
skiego w związku z pandemią 
koronawirusa od 31 stycznia 
będzie się odbywać w sposób 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie
zdalny.

W czasie zawieszenia dzia-
łalności punktów, możliwe 
jest skorzystanie z porad za 
pośrednictwem telefonu i 
poczty elektronicznej. W celu 
umówienia się na poradę 
prawną należy:

- zadzwonić pod numer te-
lefonu: 509 256 700;

- albo  przesłać zgłoszenie 
na adres e mail: nieodplatna-
pomocprawna@powiatsule-
cinski.pl;

- albo  zarejestrować się 
samodzielnie poprzez elek-

troniczny moduł rejestracji 
utworzony przez Minister-
stwo Sprawiedliwości: ht-
tps://np.ms.gov.pl//lubuskie/
sulecinski

Miejmy nadzieję, że po 
powszechnym w ostatnich 
dniach luzowaniu obowiąz-

ków również nieodpłatne 
porady prawne w powiecie 
szybko wrócą do formuły sta-
cjonarnej.

Red.

mailto:nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl
mailto:nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl
mailto:nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/sulecinski
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/sulecinski
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/sulecinski
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W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

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

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell
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Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?
 - rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

K. Osos: Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
rodzice nie mają wpływu na to, jakie treści 
przekazywane są ich dzieciom i jakie osoby bądź 
organizacje są zapraszane na zajęcia, a na-
uczyciele nie mogą wychodzić poza odgórnie 

narzucone ramy i pracują w atmosferze za-
straszenia. Jeśli więc rodzice oraz nauczyciele 
będą mogli wybrać pomiędzy upolitycznioną 
szkołą publiczną a autonomiczną szkołą nie-
publiczną, wybiorą tę drugą. To z kolei pogłębi 
nierówności edukacyjne i spowoduje obniżenie 
jakości pracy placówek oświatowych. Coraz 
więcej osób sprzeciwia się tej wizji, a wyrazem 
braku aprobaty dla proponowanych rządowych 
zmian jest ogólnopolska akcja społeczna Wolna 
Szkoła.

K. Osos: Bez wątpienia. Proponuje ona zu-
pełnie odmienną wizję polskiej szkoły - dbającej 
o równy start dla wszystkich, stawiającej na 
współpracę, rozwój kompetencji i otwartości 
na świat oraz opierającej się na szacunku dla 
różnorodności. Taka placówka w pełni kon-
centruje się na dzieciach, ich prawach oraz 
potrzebach. To miejsce, do którego nie tylko 
chcą chodzić uczniowie, ale w którym chcą 
pracować nauczyciele, mający zapewnione 
odpowiednie warunki pracy i godne wy-
nagrodzenie. Potrzebujemy szkoły, która 
przygotuje dzieci i młodzież do życia w dy-
namicznie zmieniającym się świecie i dostar-
czy im już nie tylko teoretycznej wiedzy, ale 
przede wszystkim praktycznych umiejętności 
i przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Dlatego 
w mojej pracy poselskiej podejmuję działania 
umożliwiające stworzenie nowoczesnej i de-
mokratycznej szkoły, bo na taką w pełni zasłu-
gują polskie dzieci.

Pani Poseł, 13 stycznia br. uchwalono tzw. 
lex Czarnek. Procedura legislacyjna wciąż trwa, 
jednak już dziś wiemy, że jeśli najnowsza usta-
wa zmieniająca prawo oświatowe wejdzie 
w życie, mocno wpłynie na dotychczasowe 
funkcjonowanie polskich szkół.  

Czy w takim razie wspiera Pani postulaty 
Wolnej Szkoły?

Co dla uczniów i nauczycieli będą w praktyce 
oznaczać te zmiany?

K. Osos: To prawda. Zaproponowane przez 
ministra Czarnka zmiany na nowo ukształtują 
ustrój szkolny, szeroko uderzając w wartości 
i interesy dzieci, rodziców, nauczycieli, dy-
rektorów, samorządów oraz organizacji spo-
łecznych. Przyznanie reprezentującym ministra 
kuratorom oświaty większych uprawnień, m.in. 
możliwości odwołania dyrektora szkoły, za-
wieszenia działalności placówki niepublicznej 
czy zablokowania zajęć dodatkowych, budzi 
społeczny sprzeciw. Nie zapominajmy jednak, 
że poza tzw. lex Czarnek na procedowanie czeka 
tzw. lex Wójcik - projekt ustawy wprowadzający 
karę do trzech lat więzienia dla dyrektora 
placówki oświatowej za przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków w zakresie 
nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego 
szkodę. Jak podkreślają osoby związane z oświa-
tą, po wejściu w życie obydwu ustaw polska szko-
ła z całą pewnością zostanie scentralizowana, 
a podstawy decyzji kuratorów będą w dużej 
mierze polityczne. 

Dziękuję za rozmowę

Celem przygotowanej ekspozycji jest ukazanie tej strony dzia-
łalności leśników i myśliwych, która jest jak dotąd mniej znana naszemu 

społeczeństwu. Częściej można obejrzeć wystawy związane z trofe-
istyką, ekspozycje broni myśliwskiej, sprzętu czy myśliwskich 
współczesnych ubiorów. Znacznie rzadziej natomiast prezentuje 
się szerszej widowni tę stronę leśnictwa i łowiectwa związaną z kul-
turą i sztuką.                                     

Poprzez naszą wystawę, przeznaczoną dla szerokiej rzeszy 
odbiorców, a szczególnie dla miłośników przyrody, historii i sztuki 
pragniemy ukazać piękno przyrody pokazanej poprzez dzieła 
utalentowanych artystów, którzy tę przyrodę głęboko odczuwali 
i rozumieli. Na wystawie znalazły się takie elementy kultury leśnej 
i łowieckiej jak literatura, malarstwo, rzeźba, gra�ka artystyczna, 
metaloplastyka, witraże czy wreszcie fotogra�a przyrodnicza jako 
współcześnie atrakcyjna forma artystycznego przekazu. Nie zabrak-
ło również akcentów związanych z muzyką inspirowaną lasem 
i myślistwem. Wystawa nawiązuje niejednokrotnie do tradycji religij-
nych i patriotycznych w kulturze leśnej i łowieckiej. Zawiera elemen-
ty z gabinetów myśliwskich.           

Dziękujemy Grzegorzowi Gaczyńskiemu, Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Bolewice - za chęć podjęcia współpracy w kierunku 
jej zorganizowania oraz za udostępnienie Mapy Lasów Polskich z 1938 
roku i podzielenie się z nami licznymi fotogra�ami przedstawiają-
cy bogaty świat zwierzęcy w naturalnym otoczeniu.

Wystawa składająca się z ponad 400 eksponatów, oprócz dos-
tarczenia estetycznych wrażeń zwiedzającym, wpłynęła na właściwe 
postrzeganie roli leśnika i myśliwego we współczesnym społeczeństwie.

Wystawa pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego zatytułowa-
na „Las i łowiectwo w sztuce - szlachetne piękno sztuki z gabinetów 
myśliwskich i z kniei” jest rozumiana jako przekaz bogactwa kultury 
leśnej i łowieckiej. Fakt, że gości ona w salach wystawowych mię-
dzyrzeckiego muzeum to nie przypadek. Ziemia Lubuska znana jest 
z bogactwa przyrodniczego, szczególnie lasów. Gospodarka leśna jest 
nierozerwalnie związana z łowiectwem, które uprawia jako formę 
kontaktu z przyrodą liczne grono mieszkańców tych okolic.     Zapraszamy serdecznie do jej zwiedzania w godzinach 

otwarcia muzeum. Eksponowana będzie do 17 kwietnia br.

8 Nr 2(94)2022   luty   2022

Las i łowiectwo w sztuce

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

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

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell
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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.

Kabaretowa Liga
Śledząc, a miałem możli-

wości, informacje medialne 
dotyczące niemalże wszyst-
kiego co dzieje się w kraju 
– nasuwa się jednoznaczna 
nazwa – Kabaretowa Liga. 
Tak w Sejmie RP jak i w rzą-
dzie. O bublu legislacyjnym 
zwanym Polskim Ładem nie 
warto już mówić. Żenada 
zwieńczona dymisją tych, co 
tego nie firmowali. Kowal za-
winił, Cygana powiesili jest 
niezwykle trafnym określe-
niem…

Zaprosił Pinokia (nadal 
kłamie bezwstydnie na zle-
cenie partyjne) opozycję do 
rozmów aby mieć alibi w 
walce z pandemią. Wyszło 
jak zwykle czyli wielkie G. 
Podobnie było u Rezyden-
ta. Słusznie przepadł w Sej-

mie projekt odnośnie walki z 
wirusem oparty na zasadzie 
donosicielstwa. Zero w nim 
było informacji o szczepie-
niach czy covidowych certyfi-
katach. Słuszne zatem jest py-
tanie – Kto właściwie w Polsce 
rządzi? 

Grupa sfrustrowanych sza-
leńców od Zera napędza spi-
rale anty unijną i kasy, którą 
się chwalono na bilbordach 
nadal nie ma. Nawet są coraz 
liczniejsze głosy, w tym zapa-
sionego Bielana, że trzeba z 
tego zrezygnować i zapoży-
czyć się aby samemu dźwi-
gnąć ciężar. Ciekawe jaki bank 
lub rząd Rosji czy Chin? 

Rezydent lawiruje niczym w 
slalomie na nartach, w czym 
jest dobry. Wszystko się zwy-
czajnie sypie lub toczy się 

siłą rozpędu. Średniowieczny 
Czarnek szczęśliwy bo po-
prawki Senatu jego ustawy 
zostały odrzucone. Rezydent  
zapewne podpisze, bo chyba 
żonie nie ulegnie.

Szczury uciekają z tonące-
go okrętu. Wiceprokurator od 
Zera został wybrany do Try-
bunału Stanu. Zanim do tego 
doszło to wazelina ze strony 
rekomendujących z PiS płynę-
ła obficie. Przynajmniej wiem, 
że miał on same złote medale 
od Służby Więziennej i Policji 
za… a tego akurat nie wy-
mieniono. O kierowaniu nie-
posłusznych prokuratorów 
na zsyłkę w odległe regiony 
przypomniała opozycja. Po-
szedł do TK aby zabezpieczyć 
interesy władzy. Jeszcze tej 
władzy. Tym samym cały skład 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

sędziów Wysokiej Chochli jest 
pisiorowaty. A tam immuni-
tet ma się trochę więcej lat. 
Czyli nagroda za wierność w 
stosunku do Zera. Gdyby do-
szło do powstania Komisji w 
sejmie to nie będzie mógł być 
przesłuchany. Ot i ucieczka 
jednego z odpowiedzialnych 
za wiele – została zwieńczona 
sukcesem

Projekt komisji w sprawie 
podsłuchów niby jest i nie 
ma. Piosenkarz stawia warun-
ki jak i się wycofuje. Zresztą 
jest ewidentnie z pisiorami 
związany, bowiem głosował 
za lex-czarnek. Był antysyste-
mowcem teraz jest sprzedaw-
czykiem, któremu można plu-
nąć w twarz, jak sam zresztą 
proponował w razie własne-
go sprzeniewierzenia wobec 

swoich wyborców.
Handel przekonaniami (gło-

sami) trwa w najlepsze. Z wy-
przedzeniem przed przyszły-
mi wyborami. Umizgiwanie 
się różnych środowisk do po-
lityków przy konstruowaniu 
większości sejmowej to już 
nawet nie proza życia, to ka-
baretowa liga.

Odpowiedzialni za konce-
sje telewizyjną znowu „lecą w 
pióro” tym razem także od 1,5 
roku w stosunku do TVN-7. 
Tym razem rozrywka im prze-
szkadza? 

Zło w Polsce rozpoczęło się 
od fałszywej kampanii prezy-
denckiej Dudy pn. Polska w 
ruinie. A potem od demonta-
żu systemu sprawiedliwości 
i sądownictwa. A problemy? 
One były i są od zawsze. W 
sytuacji kryzysowej problem 
rozwiązuje Sasin, który po-
wołuje zespół do rozwiąza-
nia problemu. W wyniku jego 
działania staje się gorzej niż 
wówczas gdy problem się po-
jawił. Wówczas na scenie po-
jawia się Pinokio, który ogła-
sza, że to wina Tuska. Proste 
jak drut dla ciemnego ludu. 

Będą zniesione kolejne re-
strykcje covidowe wzorem 
Zachodu. Ale tam zaszcze-
pienia sięgają 80% i zgonów 
znacznie mniej. Lekarze eks-
perci są jednoznaczni w oce-
nie. Medycyna przegrywa 
z polityką i sondażami. Mó-
wienie o kończącej się V fali 
pandemii jest co najmniej ry-
zykowne. Ale skoro gardłowa-
no przed wyborami, że covid 
jest w odwrocie, to już mnie 
nic nie dziwi. Nawet fakt, że 
Ministerstwo Zdrowia jest Mi-
nisterstwem Statystyki Łóżek i 
Zgonów.

Polska Kabaretowa Liga na 
razie ma się dobrze. Jak dłu-
go? Trudno wystawić jedno-
znaczną diagnozę.
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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 

Podłączenia pod monitor różnymi kabelkami 
i przewodami, podanie płynów przez wen�on 
(założony już w pro�laktycznie w przychodni), 
zastrzyki i takie tam... Mierzenie powoli spadające-
go pulsu i utrzymanie właściwego ciśnienia było walką 

o życie. Moje życie. Zaangażowanie całego personelu 
medycznego było solidne (lekarze - dr Piotr Jar-
mużek (ordynator), dr Barbara Burska-Dąbrowska i 
dr Andrzej Kostrzewski). Nie inaczej postępowały 
sympatyczne pielęgniarki odpowiedzialne tylko 
za kilku pacjentów na tej sali. Byliśmy w dobrych 
rękach. Serdeczność medyków w rozmowach była 
przykładem zrozumienia sytuacji w jakiej się zna-
leźliśmy właśnie na tej sali. To też forma terapii.

Ból w klatce piersiowej, nagły i tzw. łomotanie 
serca. Powrót ze spaceru w lesie za płotem trochę 
przydługi. Weekend przeszedł leżąco. Ale wizyta w 
Pro-Vicie po odczytaniu EKG została zwieńczona 
natychmiastowym wezwaniem przez dra Radosława 
Lorenza karetki. Z tym było zaskakujące nie-
porozumienie. Szpital zmienił kilka dni temu nume-
ry telefonów. W związku z tym lekarz wybrał numer 
112. Zgłosił się… Białystok.           

Po tygodniu opuściłem szpital z poczuciem 
Wielkiego Szacunku dla tych, którzy tam pracują. 
Szpital to nie uzdrowisko ani sanatorium. To leczni-
ca, a czym wielu zapomina. Byłem świadkiem 
kierowania chorych do specjalistycznych placówek 
w województwie, aby szansa wyleczenia była więk-
szą, bowiem każda choroba to skomplikowany, 
indywidualny przypadek. Stan zdrowia mam już 
w normie, trzeba się podporządkować zaleceniom 
i stosować przepisane lekarstwa. A wszystko zaczęło 
się podczas spaceru. Choroba dopada niczym miłość 
lub biegunka, ale taka jest proza życia.       

Towarzystwo, o ile można tak nazwać leżących 
było sympatyczne. RODO nie pozwala na wiele, ale 
Danuta czy Czesława były życzliwe. Znalazłem się 
tam w sposób alarmowy nie mając niezbędnych 
rzeczy do pobytu w szpitalu. Ale dzięki pomocy 
Przyjaciół to i owo zostało i dostarczone. Dostarczo-
ne niczym kurierem pod drzwi oddziału, bo wejście 
zakazane podobnie jak odwiedziny, także w salach. 
I bardzo dobrze! Wizyty lekarskie, badania na 
specjalistycznym sprzęcie (pierwszy raz słyszałem 

pompowaną krew przez miej serce), wskazania na 
monitorach to jedyny rozkład dnia. Delikatny szum 
urządzeń był ukojeniem. Telewizja i radio tylko 
w smartfonie. Posiłki dla mojej diety były akuratne. 
Brak, a właściwie zakaz spożywania rano zupy 
mlecznej nieco mnie drażnił ale trudno.  

W szpitalu szybko załatwiono sprawy na SOR. 
Chwilę czekania na wynik obowiązkowego wyma-
zu związanego z paskudnym wirusem i na od-
dział wewnętrzny. Konkretnie na salę Intensywne-
go Nadzoru Kardiologicznego.       

Lech Malinowski

Dla naszych przedszkolaków to dzień wyjątkowy i 
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją  

lubianą przez dzieci, dostarczającą im wiele radości 
oraz szczęścia. 

Karnawał trwa w najlepsze, a jest to czas  prze-
pełniony muzyką i świetną zabawą. Bal karnawałowy 
to niezwykłe wydarzenie, bardzo lubiane przez 
każdego, począwszy od tych najmłodszych, aż do tych 
w sile wieku. 

W tym roku zabawa karnawałowa w naszym 
przedszkolu odbyła się 4 lutego i przebiegała w in-
nej formie. Ze względu na panującą pandemię 
wszystkie grupy bawiły się indywidualnie. Pięknie 
przystrojona aula udekorowana w kolorowe balony, 
serpentyny i papierowe girlandy dopełniła atmosfe-
rę zabawy. Tego dnia już od rana rozbrzmiewała 
wesoła muzyka, a w przedszkolu pojawiały się bajko-
we i zagadkowe postacie. Radości przedszkolaków 
nie było końca, świetnie bawiły się przy rytmach 
muzyki dyskotekowej i innych dziecięcych przebo-
jach. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych 
przez prowadzącego DJ-a Mirona pląsach, grach 
sprawnościowych i zabawach muzyczno-ruchowych. 

Kolorowe pociągi, tańce z balonami i pomponami, 
szalone pląsy przy muzyce, nauka tańca oraz ukła-
dów tanecznych wprawiły wszystkich w karnawało-
wy nastrój. Nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzie-
ci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmieni-
cie. Przedszkolaki przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, w poszczególnych salach można było 
spotkać: wróżki, księżniczki, motylki, pszczółki, kotki, 
policjantów, strażaków, Spider-Mana, Batmana... nie 
sposób zliczyć wszystkich postaci. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, 
które spędziły czas w bajecznej atmosferze. To ich 
energia i wrodzona radość sprawiły, że tegoroczny 
bal zostanie w pamięci każdego na długo. Dziękuje-
my dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych strojów. Kolejny bal karnawałowy 
już  za  rok.
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Rozmawiał Lech Malinowski, fot. Krzysztof Pawłowski

Bal Karnawałowy w Przedszkolu Pszczółki Mai w Pszczewie

Mistrzostwa Polski w Międzyrzeczu!

Z sercem nie ma żartów
Kalina Gojtka
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

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

Informując o konieczności 
poniesienia sporych nakła-
dów finansowych próbują 
wyłudzić pieniądze żerując 
na dobrym sercu rozmówcy 
i jego strachu o życie swoich 
najbliższych. Chcąc wymu-
sić szybką reakcję wywierają 
słowną presję na starszych 
osobach. By osiągnąć swój cel 
potrafią płakać do słuchawki 
czy wręcz krzyczeć na roz-
mówcę, który nie chce prze-
kazać im pieniędzy. 

Pamiętajmy, że żaden pa-
cjent chory na Covid-19 nie 
musi płacić za 
swoje leczenie. 
Zarówno diagno-
styka, pobyt w 
szpitalu jak i po-
dawane leki są 
darmowe. Jeśli 
dzwoni do nas 
osoba która pró-
buje wmówić 
nam, iż musimy 

Nowa metoda działania oszustów
Oszuści kolejny raz próbują wyłudzać pieniądze metodą „na wnuczka”. Tym razem wykorzystują legendę „na koronawirusa”. Dzwo-
nią głównie do starszych osób podając się za członka rodziny, który zachorował na Covid i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do 
rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytuację wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie.

zapłacić za leczenie najbliż-
szych powinniśmy jak naj-
szybciej przerwać połączenie 
i zadzwonić pod numer 112, 
by poinformować o próbie 
oszustwa policję. 

Przypominamy o pod-
stawowych zasadach bez-
pieczeństwa, które uchro-
nią przed staniem się 
ofiarą takiego oszustwa. 
1. Bądź ostrożny w kon-
takcie z nieznajomym. 
2. Nigdy nie przekazuj pie-
niędzy osobom, których nie 
znasz. Nie ufaj osobom, któ-

re telefonicznie podają się za 
krewnych lub ich przyjaciół. 
3. Zawsze potwierdzaj „proś-
bę o pomoc”, kontaktując się 
osobiście: wykonaj telefon lub 

skontaktuj się bezpośrednio. 
4. Wszelkie telefoniczne proś-
by, w tym z zagranicy o po-
moc, grożą utratą pieniędzy. 
5. Gdy ktoś dzwoni w takiej 

sprawie i pojawia się jakiekol-
wiek podejrzenie, że to może 
być oszustwo koniecznie po-
wiadom Policję (nr 112)!

Źródło: policja.pl
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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

W związku ze zrealizowaną inwestycją modernizacji linii sortowniczej 
CZG-12 będzie dążyć do wzrostu ilości przetwarzanych odpadów komunalnych 
i zebranych selektywnie, aby w rezultacie w najbliższym czasie osiągnąć 
3-krotny wzrost ilości odpadów przekazywanych do recyklingu. Jest to ważne 
ze względu na rosnące ustawowo poziomy przygotowania do odzysku 
i recyklingu, które w roku 2022 wynoszą 25 % masy wytworzonych odpadów 
komunalnych. 

 Mimo wielomilionowych nakładów nie da się przesortować odpadów 
bez odpowiedniej kadry. Wraz z uruchomieniem zmodernizowanej linii 
sortowniczej CZG-12 przyjął do pracy dodatkowo 16 osób. Obecnie Celowy 
Związek Gmin CZG-12 zatrudnia 93 osoby. Integralną częścią zakładu jest 
również składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Od stycznia 2022 
roku po wielomiesięcznych pracach związanych z uzyskaniem stosownych 
pozwoleń i decyzji na użytkowanie uruchomiona została kwatera 1C 
składowiska. W dalszym ciągu CZG-12 przekazuje część odpadów do spalarni 
w Szczecinie. Ponadto w ramach Rządowego Programu Nowy Ład ZUOK 
w Długoszynie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na zakup 
kompaktora oraz sita do przesiewania kompostu oraz do przesiewania od-
padów powstających w wyniku wstępnego przesiania stłuczki szklanej.
 - „Wszystkie inwestycje mają jeden wspólny cel - racjonalizacja wykorzysta-
nia surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacja zagospodarowa-
nia odpadów Warto również zauważyć, że w CZG-12 pomimo wielu kosztow-. 
nych inwestycji, wzrostu kosztów eksploatacyjnych i wzrostu zatrudnienia cen-
nik przyjęcia odpadów dla gmin członkowskich pozostał niezmieniony w sto-
sunku do roku 2021. Jest to ważna informacja, która wpływa na koszt za-
gospodarowania odpadów komunalnych i mniejsze obciążenie kieszeni miesz-
kańców Związku.” - zaznacza Przewodniczący CZG-12 Robert Paluch.

Celowy Związek 
Gmin CZG-12 to zwią-
zek skupiający już 
16 gmin. Z począ-
tkiem roku 2022 do 
Związku dołączyła 
gmina Świebodzin 
licząca ok.  30 tyś. 
mieszk ańców.  Po -
większenie  regio -
nu, w którym działa 
CZG-12 oraz reali-
zowane inwestycyjne 
w  Z U O K  w  D ł u -
goszynie mają na ce-
lu scalenie regionu 
we wspólnym celu - 
osiągnięcia jak naj-
lepszych wyników 

w przygotowaniu odpadów do recyklingu i ponownego przetworzenia. 
Rok 2022 to także jubileusz 25 lat działania Związku - efektu pracy wielu 
samorządów, współpracy pomiędzy Wójtami i Burmistrzami wielu kadencji 
i dobrej współpracy z instytucjami i �rmami. Wpisanie gminy Świebodzin do 
Związku poparte było wielomiesięcznymi rozmowami między samorządem 
a Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12.            

Przeprowadzona w 2021 roku modernizacja linii sortowniczej w Zakła-
dzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wpłynęła 
na zwiększenie stopnia automatyzacji procesu sortowania i wzrost skutecz-
ności odzysku. Zamontowane zostały specjalistyczne separatory (separa-
tor balistyczny i trzy separatory optopneumatyczne, separator metali żelaz-
nych i nieżelaznych) wraz z systemem podajników łączących poszczególne 
elementy linii oraz rozbudowany został system sterowania. Dzięki inwesty-
cji znacznie zmniejszy się strumień odpadów przekazywanych na składowisko, 
a zwiększy ilość surowców przekazywanych do recyklingu. Projekt nie po-
zostaje również bez wpływu na środowisko. Wartościowe surowce wtórne, 
które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub innej postaci, 
pozwalają oszczędzić zasoby przyrody i energię. Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Długoszynie uzyskał również niezbędną do 
funkcjonowania zmodernizowanej linii analizę BAT (tj. zastosowania 
technologii skutkujących minimalnym obciążeniem środowiska) w odniesieniu 
do przetwarzania odpadów zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE.
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CZG-12  - 25 lat wspólnie dbamy o środowisko

tel. 607 8011 33

profesjonalna obsługa
dostępność  całodobowa

24h

bez wychodzenia z domu
bez kolejek
z dojazdem do Klienta

 - P R Z YJ E D Z I E M Y
zadzwoń
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RYBY MAJĄ GŁOS

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

W Świetlicy Środowiskowej i Klu-
bie Seniora+ w Żubrowie 21 stycznia 
odbył się przy kawie, ciastach i owo-
cach Dzień Babci i Dziadka. W spotka-
niu z Seniorami uczestniczył dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej z Sulęci-
na Andrzej Żelechowski, sołtys Żubro-
wa Krystian Bielecki, opiekun placów-
ki Katarzyna Kurasik i przedstawicielka 
Filii Biblioteki Publicznej w Sulęcinie 
Danuta Hasiuk. Wszystkim zebranym 
życzenia oraz upominki od przewod-
niczącego Rady Miejskiej Zbigniewa 
Szczepańskiego, burmistrza Sulęcina 
Dariusza Ejcharta, zastępcy burmi-
strza Iwony i własnym złożył i prze-
kazał dyrektor OPS. Kwiaty i słodycze 
babciom i dziadkom wręczył również 
sołtys Żubrowa. Uroczystości towarzy-
szyła miła atmosfera i wspólne śpie-
wanie piosenek. 

Maciek Barden

Dzień babci i dziadka w Żubrowie

Miło poznawać nowych ludzi, 
zwłaszcza jeśli dzięki temu można 
stworzyć coś nowego. 27 i 28 stycz-
nia uczniowie klas humanistycznych 
mieli możliwość gościć w Muzeum 
Martyrologii w Słońsku z uczniami 
12-tej klasy (maturalnej) gimnazjum 
im. Ulricha von Huttena z berlińskiej 

Spotkania polsko-niemieckie 
w Muzeum Martyrologii

dzielnicy Lichtenrade, upamiętniając 
wspólnymi zajęciami historycznymi 
i integracyjnymi Dzień Pamięci o Za-
gładzie. Mamy nadzieję, że nawiązana 
dzięki pani Dominice Piotrowskiej-Ku-
ipers współpraca zaowocuje wielolet-
nią przyjaźnią.

Źródło: lo-sulecin.pl

Od 25 stycznia br. ruszyła III część 
programu Czyste Powietrze z najwyż-
szym dofinansowaniem do 69 tys. zł 
dla mniej zamożnych i nowymi, ła-
twiejszymi zasadami.

Obecnie w Czystym Powietrzu obo-
wiązują dwie części programu. Pierw-
sza - czyli podstawowy poziom dofi-
nansowania do 30 tys. zł – dla osób z 
rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz 
druga – podwyższony poziom dofi-
nansowania do 37 tys. zł – licząc prze-
ciętny miesięczny dochód na osobę 
do 1564 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym i do 2189 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym. Od 25 stycznia 2022 
osoby, których miesięczny dochód na 
jednego członka w gospodarstwie 
wieloosobowym nie przekracza 900 
zł oraz 1.260 zł w przypadku gospo-
darstw jednoosobowych będą mogły 
otrzymać nawet do 90% dofinansowa-

Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze”

nia. Oznacza to, że maksymalnie kwota 
dotacji wyniesie 69.000 zł. Najważniej-
sze ze zmian, które będą obowiązywać 
w III części programu Czyste Powietrze, 
to: 

• uwzględnienie możliwości finan-
sowania z Czystego Powietrza, gdy 
dofinansowanie łączy się z gminnymi 
programami parasolowymi, w których 
wnioskodawca nie staje się właścicie-
lem kotła do zakończenia okresu trwa-
łości, a także umożliwianie dłuższej 
realizacji projektu, gdy opóźnienie roz-
liczenia wynika z przesunięcia terminu 
przyłączenia gazu przez operatora, 

• dopuszczenie kotłów dwupaliwo-
wych zgazowujących drewno i spalają-
cych pellet drzewny, jako zgodnych z 
celami programu Czyste Powietrze,

• doprecyzowanie wymagań dla 
przewodów kominowych w przypad-
ku kotłów na paliwo stałe, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa.

Od 1 stycznia 2022 r. nie można skła-
dać wniosków o dotacje na kotły wę-
glowe.

Źródło: gov.pl
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W hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie 5 
lutego burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart, dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Paweł Krzyżaniak i 
koordynator turnieju Zbigniew Kę-
dziora zainaugurowali I Sulęcińską 

Ruszyła liga amatorów siatkówki
Amatorską Ligę Siatkówki Kobiet i 
Mężczyzn Sezon 2022 o Puchar Bur-
mistrza Sulęcina. Do rozgrywek zgło-
siły swój udział cztery drużyny kobiet: 
Prymulki ze Słubic, MKS Ośno Lubu-
skie, LO Sulęcin i Do Garów z Sulęci-
na. W kategorii mężczyzn do turnieju 

zgłosiły się trzy drużyny: Dziki z Kowa-
lowa, Straż Sulęcin i Team J.

Rozpoczęcie rozgrywek zainicjo-
wały zgłoszone do turnieju drużyny 
mężczyzn, którzy rozegrali mecze w 
systemie „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów. Organizator turnie-
ju Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zapewnia uczestnikom puchary 

za zajęcie I, II i III miejsca w każdej 
kategorii, wyróżnienia indywidualne 
najbardziej aktywnej zawodniczki i 
zawodnika oraz dyplomy indywidual-
ne, które otrzymają w finale wszyscy 
uczestnicy turnieju. W inauguracyj-
nych dniu rozgrywek I miejsce zajęła 
drużyna Dziki z Kowalowa, II miejsce 
Straż Sulęcin i III miejsce Team J. W 
ustalonych terminach rozgrywki po-
trwają do 12 marca. Mecze sędziowali: 
Andrzej Staats i Aleksander Staats.  

Tekst i zdjęcia Maciek Barden
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Obyczajom pradawnym zadość 
czyniąc, na sto dni przed maturą we-
terani trzyletnich bojów z nauką bal 
huczny wyprawili, profesorów swo-

Studniówka 2022 w I LO

ich nań zapraszając. Podziękowawszy 
pedagogom za znój ich i mozół, oraz 
rodzicielom swoim za cierpliwość, cni 
żakowie w nieprzesadnie podniosłej 

atmosferze po blady świat się bawili. 
Parafrazując klasyka: koniec i bomba, 
a kto nie był, ten trąba!

Przesyłamy szczególne podzięko-

wania organizatorom studniówki - ra-
dzie rodziców klasy 3 AG i 3BG, oraz 
druhowi Arturowi Pawlikowi, któremu 
zawdzięczamy zdjęcia z balu. 

Źródło: lo-sulecin.pl
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

14.02-20.02 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
21.02-27.02 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
28.02-6.03 - EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej 
7.03-13.03 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
14.03-20.03 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
21.03-27.03 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16

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 Smogóry/Ośno
2 domy Lubów/Torzym
dom Bielice/Torzym
dom Miechów
domek letn. Lubniewice
mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
pole 4,5 ha Mierczany
pole rolne Glińsk
6 działek Bielice

działka Lubów
dom Muszkowo
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

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

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.nieruchomosci.sulecin.biz.pl

W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz 
coś dla siebie
Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl

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

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

Potrzebny szpachlarz-tyn-
karz przy remoncie w domu 
prywatnym. Tel. 695399177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 695399177

W czasie ferii zimowych w 
dniach 22-29.01.2022 roku ro-
zegrano w Szklarskiej Porębie 
XVI Turniej Szachowy Karko-
nosze 2022, pierwszy z cyklu 
„Z szachami przez Polskę 2022”. 
Organizatorem turnieju był 
Klub Sportowy Stilon Gorzów 
Wielkopolski.

W grupie  najsilniejszej „A” 
grali zawodnicy z ELO 1500 
na dystansie 9 rund - tempem 
gry 90’ +30” na ruch. W gronie 
45 zawodników z całej Polski 
rewelacyjnie spisał się Paweł 
Musin ze Szkoły Podstawowej 
nr2 im. Polskich Olimpijczyków 
z Sulęcina. Zdobył 7,5 pkt. z 9 
partii i zajął II miejsce w ogól-
nej klasyfikacji. W turnieju uzy-
skał ranking 2020, co dało jemu 
pierwszą normę na I kategorię   
/II+/.

Mistrz szachowy Janusz Ku-
śnierz z Sulęcina, który kore-
spondencyjnie gra w szachy od 
1985 roku i posiada tytuł kan-
dydata na mistrza w grze kore-
spondencyjnej, zakwalifikował 

Sukces szachowy Pawła Musina

się do finału Mistrzostw Europy w 
szachach korespondencyjnych ama-
torów w rankingu 2000. Wygrał elimi-
nacje w turnieju EU/A/Cup C2020pr.8, 
a w półfinałach awansował z 3-ciego 
miejsca. Finał EU Amateur Cup 2022-
2023 rozpoczął się 1 lutego 2022 roku 
z udziałem 13 zawodników z całej Eu-

ropy, w tym 2 szachistów z Polski. Nor-
ma na CCM  wynosi 8 pkt. z 12 pkt., a 
norma CCE wynosi 6,5 pkt.

Maciek Barden
Zdjęcia: Maciek Barden oraz archi-

wum własne Pawła Musiała
Paweł Musiał odbiera gratulacje od organiza-
tora turnieju szachowego w Karpaczu Aleksan-
dra Czerwońskiego

Janusz Kuśnierz rozgrywa partię z juniorem Robertem Rosłanowskim


