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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

MIESZKANIA 
DLA FIRM  

W SULĘCINIE 

TEL.
501544686                                           

(faktura VAT)
pon-pt 800-1700

sob 900-1400

Przyjmę na staż 
z możliwością 

zatrudnie-
nia na stałe, 
na dobrych                         
warunkach.

ZAPRASZAMY!

PŁYTKI CERAMICZNE 
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK

UWAGA!!!
WYDŁUŻONO TERMIN OFEROWANIA KREDYTU DO 28.02.2023 r.

W Torzymiu  
powstał ośrodek 
geriatrii              str. 3

300 tys. podpisów 
w sprawie 
in vitro                  str. 5

SOKowirówka - lo-
kalny przewodnik 
po kulturze       str. 7
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Uważam siebie za mistrza 
promocji. Jak coś już kupuję, 
co na wybrany produkt szu-
kam promocyjnej ceny i cza-
sami mi się to udaje. Bywa 
jednak, że kuszony chęcią 
skorzystania z promocji ku-
puję coś niepotrzebnie, albo 
trafiam na jakiś „badziew”. 
Więc choć ciężko mi się do 
tego przyznać (a powtarza mi 
to ciągle moja żona) rachunek 
wychodzi zapewne na zero, 
bo po pierwsze na jednej 
promocji zyskam, na drugiej 
stracę, a po drugie nawet na 
promocji każdy: producent, 
hurtownik czy handlarz mu-
szą swoje zarobić. Tak czy 
inaczej z moim promocyjnym 
mistrzostwem daleko mi do 

prezesa Narodowego Banku 
Polskiego Adama Glapińskie-
go. Nasz „guru” finansów cią-
gle jeszcze zaklina rzeczywi-
stość i twierdzi, że nie jest tak 
źle jak wszyscy narzekają, i w 
rzeczywistości inflacja nie jest 
tak wysoka jak wskazują sta-
tystyki. Na dowód przed mie-
siącem zapewniał, że kupił w 
Warszawie chleb Baltonowski 
za 2,99 zł, ale to jest pikuś, bo 
na konferencji 9 lutego zapew-
nił, że trafił na cenę promo-
cyjną masła, które kosztowało 
2,8 zł! Według Business Insider 
Polska średnia masła w stycz-
niu wyniosła 6,83 zł. Jeżeli ja 
jestem mistrzem promocji, to 
A. Glapiński jest arcymistrzem. 
Szkoda tylko, że nie powiedział 
gdzie takie ceny, bo chętnie 
bym skorzystał…

Pieniądze z Krajowego Planu 
Odbudowy – 158,5 mld zł to 
dla PiS obecnie być albo nie 
być. Morawiecki z Kaczyńskim 
wiedzą, że by myśleć o zwycię-
stwie w wyborach parlamen-
tarnych, które odbędą się już 
na jesieni tego roku, muszą 
przywieźć z Unii tę kasę. Samo 
jątrzenie i manipulacje w TVPiS 
mogą tym razem mogą nie wy-

starczyć. Ludzie czują wyraźnie 
drenującą ich portfele inflację. 
Sytuację na pewno poprawi-
łaby kasa z Unii - poprawiłaby 
stan gospodarki, wzmocniła 
złotego no i dała spektakular-
ny sukces, którym można się 
chwalić przez miesiące. Unia 
jednak korzysta z mechani-
zmu warunkowości, na który 
naiwny Morawiecki sam się 
ochoczo zgodził, i żąda od 
nas wypełnienia tzw. kamieni 
milowych. Jednym z nich jest 
naprawienie tego, co zepsuł w 
polskim sądownictwie Ziobro. 
Ustawy sądowe, to od blisko 
dwóch lat filmowy „Never En-
ding Story”. Poza tym, że pie-
niędzy z KPO nadal nie ma, to 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej za nie zastoso-
wanie się Polski do wyroków 
w sprawie neo-KRS i Izby Dys-
cyplinarnej nalicza nam nadal 
karę milion euro dziennie. Na 
dziś to już 1,8 miliarda złotych! 
Rząd oczywiście tych kar nie 
płaci, ale UE potrąca je z na-
leżnych nam funduszy. Gdy 
wydawało się, że jesteśmy już 
blisko rozwiązania problemu z 
sądownictwem, prezydent An-
drzej Duda skierował ustawę 

minął miesiąc

Willa Plus i inne minusy
(rzekomo uzgodnioną przez 
PiS z Unią Europejską) do 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Faktycznie wielu ekspertów 
prawniczych ma wątpliwości 
czy ustawa, która w rzeczywi-
stości ma tylko polukrować to 
co przez ostatnie lata zepsuł 
Ziobro, jest zgodna z naszą 
konstytucją. Konstatacja jest 
taka, jak w moim felietonie 
przed miesiącem: za tego rzą-
du zobaczymy kasę z KPO jak 
świnia niebo. W dodatku nie 
wiadomo jak długo, my spo-
łeczeństwo, będziemy musieli 
płacić kary za nieudolność 
PiS-u.

Niewiele jest mnie w stanie 
zaskoczyć w przypadku PiS, 
jednak to co zrobił minister 
Czarnek w przypadku kon-
kursu Ministerstwa Edukacji i 
Nauki, to już skrajny przejaw 
traktowania budżetowych 
pieniędzy (czyli z naszych po-
datków) jak swoich własnych. 
„Rodzina PiS na państwowym” 
w ramach programu „Willa 
Plus”. 12 spośród 42 podmio-
tów, które otrzymały dotację 
na rozwój potencjału infra-
strukturalnego jest powiąza-
nych z politykami lub urzęd-

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

nikami PiS. Najwięcej, bo aż 5 
mln zł na zakup willi od Skar-
bu Państwa otrzymała Fun-
dacja Polska Wielki Projekt, w 
której w radzie programowej 
zasiadają m.in. minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
Piotr Gliński oraz europosło-
wie PiS Zdzisław Krasnodęb-
ski i Ryszard Legutko. Za pięć 
lat willa może być wykorzy-
stana w dowolnych celach, 
w tym komercyjnych. Oprócz 
tego organizacje związane 
z PiS zakupiły m.in. domy na 
warszawskim Żoliborzu, Mo-
kotowie i Ursynowie, lokal w 
zabytkowej kamienicy oraz 
działkę z dwoma stawami, 
własnym lasem i »domkiem 
pszczelarza«. Co istotne, 
większość wniosków złożo-
nych przez organizacje zwią-
zane z partią rządzącą dostała 
negatywne opinie członków 
komisji konkursowej. Widać, 
że jednak jest obawa polity-
ków PiS przed przegraną w 
najbliższych wyborach i pró-
by zabezpieczenia się na chu-
de lata. Dla mnie to jednak już 
czyste złodziejstwo w maje-
stacie prawa.

Chcesz mieć soczyście zielony 
trawnik? 

Pamiętaj, by na 
wiosnę przeprowadzić 

WERTYKULACJĘ!
Dzięki temu zabiegowi usuniesz 

martwe źdźbła trawy 
i napowietrzysz darń, 
a Twój trawnik będzie 

zdrowo rósł!
Możemy w tym pomóc:

501 693 387
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WSPARCIE NA ROZWÓJ FIRM
OD 1 STYCZNIA 2023
ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH 
DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

marketing@kssse.pl     095 721 98 00    www.kssse.pl

Zapytaj o szczegóły. Darmowa informacja:

Dzień Babci i Dziadka jest 
rodzinnym i świeckim świę-
tem /babcie obchodzą swoje 
święto 21 stycznia, a dziad-
kowie 22 stycznia/ .  W tych 
szczególnych dniach wnuki 
składają swoim babciom i 
dziadkom życzenia i wręczają 
laurki. W przedszkolach, świe-
tlicach, szkołach, domach kul-
tury, wielu instytucjach opie-
kuńczo-wychowawcz ych, 
domach seniorów, odbywają 
się spotkania z nestorami, 
pokazy artystyczne w wyko-
naniu najmłodszych, jak rów-

Dzień babci i dziadka w Domu Seniora

nież tradycyjny słodki poczę-
stunek.

Z okazji zbliżającego się 
święta 19 stycznia w Domu 
Dziennego Pobytu Senior+ 
przy Domu Joannitów w Su-
lęcinie z babciami i dziadkami 
spotkali się przy kawie, her-
bacie, ciastkach i owocach: 
zastępczyni burmistrza Sulę-
cina Iwona Walczak, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zbi-
gniew Szczepański, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Andrzej Żelechowski i opie-
kunka placówki Agnieszka 

Polechajło. Zaproszeni goście 
złożyli wszystkim zebranym 
serdeczne życzenia i prze-
kazali drobne upominki. W 
trakcie spotkania wystąpiła 
solistka z Gorzowa Wielkopol-
skiego Jadwiga Puchała, któ-
ra zaprezentowała zebranym 
recital złożony ze znanych 
piosenek i utworów polskich 
wykonawców i własne kom-
pozycje. 

Maciek Barden

- Właśnie zaczyna się kolejny 
ważny etap w historii naszego 
szpitala – mówiła witając przy-
byłych na uroczystość gości Ka-
tarzyna Lebiotkowska, prezes 
zarządu Lubuskiego Szpitala 
Specjalistyczno-Pulmonolo-
giczno-Kardiologicznego w To-
rzymiu. – Sześć lat temu prze-
cinaliśmy wstęgę na otwarciu 
Lubuskiego Centrum Pulmo-
nologii. Dziś, po czterech latach 
starań, otwieramy pierwszy w 
województwie ośrodek geria-
trii.

Ośrodek otwarty, teraz 
czas na kontrakt z NFZ

Podczas uroczystego otwar-

W Torzymiu  
powstał ośrodek 
geriatrii
13 lutego 2023 r. w Lubuskim Szpitalu Specjali-
stycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w 
Torzymiu otwarty został Ośrodek Geriatrii – pierw-
sza taka placówka w województwie lubuskim.

cia marszałek Elżbieta Anna 
Polak podkreślała, że samo-
rząd województwa zadbał nie 
tylko o dzieci i mamy, otwie-
rając Centrum Zdrowia Matki 
i Dziecka w Zielonej Górze, ale 
także o seniorów. W Lubuskiem 
na 150 babć przypada 100 
wnuków. – I musimy pomyśleć, 
w jaki sposób to najmłodsze 
pokolenie wesprzeć. Takich 
ośrodków powinno być znacz-
nie więcej! – mówiła lubuska 
marszałek. - Na niecały milion 
Lubuszan   mamy w regionie 
prawie 230 tys. seniorów. Je-
den ośrodek geriatryczny to 

Cd. na str. 12 



  
4 nr 2(131)/2023 luty 2023

KOCIOŁ NA DREWNO Drew-Ko

wyższe donansowanie 

dostępne moce: 12 kW; 18 kW; 24 kW

urządzenie 5 klasy oraz Ecodesign

z programu „Czyste Powietrze”

EkoPell

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!

POMPY CIEPŁA
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RYBY MAJĄ GŁOS

kanistry i beczki
płyty gumowe
zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw

Wszelkie opłaty PZW oraz zezwolenia na połów ryb 
w roku 2023 są dostępne w Sklepie Wędkarskim DA-
MAX w Sulęcinie przy ul. W. Witosa (na przeciwko 
Banku Spółdzielczego) w godzinach:
- od poniedziałku do piątku - 10.00 - 18.00
- w soboty - 10.00 - 14.00

Pozwolenia na wędkowanie 1  WRN   SUW LZ ĘP CO INŁ

IO E

K

Znaczek z nadrukiem 3D pełnokolorowy i z mosiężnym rzeźbionym laurem

Od 14 grudnia 2022r. rozpoczęliśmy sprzedaż znaków i zezwoleń na połów ryb na 
wodach PZW Okręgu Gorzowskiego w roku 2023.

Tel. do kontaktu : kom. 504 199 566 - Skarbnik 
Paweł Sobczak
 
Zapraszamy
Zarząd koła PZW Nr 1
w Sulęcinie

Niepłodność dotyka w Polsce 15-20 proc. par sta-
rających się o dziecko. To blisko 3 mln Polaków. We-
dług Światowej Organizacji Zdrowia problem ten 
jest sklasyfikowany jako choroba cywilizacyjna.

Politycy Platformy Obywatelskiej wspierają rodzi-
ców, którzy marzą o dzieciach, a nie mogą ich mieć. 
Niestety, nie stać ich na poczęcie dziecka kosztowną 
metodą in vitro. Rząd PiS wycofał się z finansowania 
procedury tuż po dojściu do władzy, blisko siedem 
lat temu, choć program przynosił efekty. 

– Nie kończymy jeszcze zbierania podpisów, bo od-
zew jest bardzo pozytywny. Podpisują się nawet wy-
borcy PiS – mówi Krystyna Sibińska, posłanka KO 
i pełnomocnik komitetu „TAK dla in vitro” w woje-
wództwie lubuskim. 

- Lubuszanie w sprawach pomocy innym nigdy nie 
zawodzą. Tak jest i tym razem; mamy coraz więcej par, 
które chcą a nie mogą mieć dzieci i trzeba wspierać ich 
marzenia i starania – dodała posłanka.

Swój podpis poparcia projektu ustawy można zło-
żyć w biurze poselskim Krystyny Sibińskiej w Gorzo-
wie, Słubicach lub Międzyrzeczu. Wiele osób zbiera 
też podpisy poparcia na własną rękę; drukują listę i 
przynoszą do biur gotowe już pakiety kilkudziesię-
ciu podpisów wsparcia. 

Projekt zakłada coroczne finansowanie z budże-
tu państwa zabiegów in vitro w kwocie 500 mln zł. 
Choć inicjatorem jest Platforma Obywatelska, zde-
cydowała się nie wnieść go jako projekt poselski, 
lecz obywatelski, co wymaga zebrania co najmniej 
100 tys. podpisów. Już wiadomo, że się to uda, bo 
podpisów jest już ponad 300 tys. 

Zdaniem Krystyny Sibińskiej, najważniejszy jest 
wydźwięk prospołeczny i prodemograficzny projek-
tu. Chodzi o to, że Polska znalazła się w zapaści de-
mograficznej; jak wynika z danych GUS, w 2022 roku 
liczba ludności zmniejszyła się o 141 tysięcy w sto-
sunku do poprzedniego roku. Tymczasem urucho-

300 tys. podpisów 
w sprawie in vitro

miony w drugiej kadencji rządów PO–PSL program 
in vitro umożliwił przyjście na świat 22 tys. dzieci.

Według polityków PiS, najlepszym programem 
na rozwiązanie problemów demograficznych Polski 
jest 500+. Tymczasem jego funkcjonowanie skon-
trolowała Najwyższa Izba Kontroli i potwierdziła, że 
to „pieniądze wyrzucone w błoto” - każdego roku w 
naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci, każdego 
roku mniej jak poprzedniego i są to najgorsze wyni-
ki od zakończenia II wojny światowej. 

- To program zmniejszający ubóstwo i dlatego Plat-
forma Obywatelska nie zamierza go zlikwidować, ale 
konieczne będą modyfikacje; wprowadzimy coroczną 
waloryzację kwoty, a świadczenie powiążemy z do-

chodami rodziny; nie może być tak, że ta sama kwota 
trafia do rodzin mających kłopot z „wiązaniem końca z 
końcem” oraz do najbogatszych – wyjaśniła Sibińska.

Leczenie niepłodności to zadanie państwa, ale 
skoro rząd ignoruje in vitro, wprowadzenie w życie 
tej metody podejmują się samorządy. Na przykład 
gorzowska Rada Miasta na ten cel przeznaczyła 1 
mln 860 tys. złotych. Urodziło się już pierwsze dziec-
ko, kolejne są w drodze. Za wprowadzeniem progra-
mu głosowali wszyscy radni, wszyscy oprócz człon-
ków PiS.

DW

Sejm musi zająć się projektem ustawy, 
gdy podpisze się pod nim minimum sto 
tysięcy Polaków. Projekt ustawy o finan-
sowaniu z budżetu państwa zapłodnie-
nia pozaustrojowego ma już wymaganą 
liczbę podpisów, nawet ma ich trzy razy 
więcej, ale nadal wiele osób jest zainte-
resowanych jego wsparciem, stąd akcja 
zbierania podpisów nadal jest kontynu-
owana.
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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.

Kogel – Mogel jest wszędzie
Czytając tzw. paski w tele-

wizorach, teksty w niektórych 
portalach internetowych czy 
słuchając politykierów lub 
uczestników teleturniejów 
w mediach – włos się jeży. 
Wiedza Polaków zatrważa. 
Matura na poziomie dawnej 
ósmej klasy. Egzamin obni-
żony przez ministra od nauki 
zwanego chrześcjaninem i 
białym człowiekiem. Ok. 20% 
młodzieży ma zaświadczenia 
o dysgrafii, dysleksji, dysor-
tografii i dyskalkulii. Kończą 
studia na różnym poziomie i 
z różnym rezultatem, co cza-
sami widać zbyt ostro. Życie 
to nie kopiuj i wklej. I nie dzi-
wota, że mamy to co mamy i 
kropka.

Swoisty kogel-mogel upra-
wiają politycy. Cokolwiek 
zrobi władza, uchodzi jej na 
sucho. Przeszkadzają wol-
ne media, prokuratura jest 

ich i wobec swoich sprawy 
umarzają. Część polityków PiS 
lekceważy afery. Zdumiewa-
ją ich argumenty. Argumenty 
idiotów. W 2015 r. głosili hasła: 
wystarczy nie kraść, uczciwość, 
dekalog, chrześcijaństwo. Ta 
władza po drodze zgubiła całą 
moralność. Pragnęła władzy to 
hasła były szlachetne. W realu 
nic wspólnego z rzeczywisto-
ścią. Ich tępa propaganda ludzi 
oszukuje. Znaczna część spo-
łeczeństwa ma dostęp tylko 
do TVPis. Ta Krynica Partyjnej 
Mądrości wmawia, że rząd jest 
cacy, a totalna opozycja „für 
Deutschland” to zło. Dla swoich 
PiS uwłaszcza się na wspólnym 
majątku, a kradzież jakiej wła-
dza dokonuje porównać moż-
na do wynoszenia pieniędzy 
wiadrami. Zabezpieczają się na 
zaś można tak spuentować. 

Wice MSZ przyciśnięty do 
muru pytaniami, nieco zdener-

wowany sugerował dyploma-
tycznie, że nie kuma pytania i 
odmawiał odpowiedzi. Czyżby 
naprawdę myśli, że wszyst-
ko, tak bez końca ujdzie im 
na sucho? Jak nastąpi zmiana 
władzy zapewne dla opinii pu-
blicznej jak i własnej satysfak-
cji wiele rzeczy ujrzy światło 
dzienne i łatka złodziei zosta-
nie nie tylko przypięta, również 
utrwalona tak by ostracyzm su-
rowo ich dotknął. Politykierzy z 
PiS chyba zdają sobie sprawę, 
że dawno swój Rubikon prze-
kroczyli. Tylko wrzaskiem z try-
buny sejmowej próbują swoje 
sumienia zagłuszyć. 

Minister od nauki przy okazji 
naubliżał opozycji i chyba do-
czeka się pozwu sądowego ku 
uciesze gawiedzi jak niegdyś 
się mawiało i dla satysfakcji 
nauczycieli kierowanych przez 
dra hab., zwykłego kłamcę i 
chama. Łamanie własnych re-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

guł i kpiny z własnej komisji jest 
wg owego ministra standar-
dem praw. Ciekawostką jest, 
że jego decyzją za publikację w 
piśmie “Pedagogika Katolicka” 
naukowcy mogą otrzymać 100 
pkt., a więc tyle, ile otrzyma-
ją w najbardziej prestiżowych 
pismach naukowych. Ale tam, 
aby coś opublikować trzeba 
mieć solidny merytorycznie 
tekst. Wracając do tegoż mi-
nistra to w sieci określają go 
kabotynem, stetryczałym dzia-
dersem i żenującym narcyzem. 

Była niegdyś posłanka PiS 
głosująca na dwie ręce. Prawo-
mocny wyrok zapadł w poło-
wie stycznia. Dwa lata zakazu 
zajmowania stanowisk publicz-
nych w administracji rządowej 
i samorządowej. Nadal niczym 
święta krowa, jest Komendant-
ką Główną OHP. Jeżeli nad-
rzędny minister nie odwołuje 
jej, to podlega takiej samej 

odpowiedzialności karnej jak 
współdziałający w narusze-
niu zakazu sądowego. Prawo 
i Sprawiedliwość wypaczone 
idealnie. 

 Jeżeli notoryczny kłamca 
jakim jest Pinokio, za opluwa-
nie własnej osoby i przeciw-
stawianie się decyzji premiera 
przez ministra Zero – oficjal-
nie mu dziękuje za “słuszne 
uwagi” to chyba nie ma wsty-
du. Jest na sznurkach pocią-
gany z wiadomej siedziby. 
Sam sobie zgotował ten los. 
Jego ostatnie ruganie i żąda-
nie samokrytyki od swojego 
byłego pracodawcy, Tuska, – 
świadczy o nie zrównoważe-
niu psychicznym. Jego prze-
mienność nastrojów jest nie 
do pogodzenia. Niepokojące 
jest to, że on sam tego nie 
zauważa w wystąpieniach na 
żywo.

Na koniec kilka innych 
spraw. Ciekawi mnie czy ma-
tołki z pislicji generała od 
granatnika mieli uprawnienia 
do pracy na wysokościach 
prowadząc inwigilację prze-
strzenną, zewnętrzno-okien-
ną w koszu na podnośniku 
strażackim? Jeżeli nie to za-
pewne jest jakiś paragraf na 
d... ich przełożonych. Że dzia-
łali na dawnej zasadzie Allelu-
ja i do przodu, głupoty szefów 
nie usprawiedliwia. To nie te 
czasy. 

Denerwują idiotyzmy w 
portalach nt. wojny w Ukra-
inie. O sprzęcie piszą często 
bzdury dyletanci. Jest oczy-
wiste, że dostarczany sprzęt 
jest w znacznej mierze nisz-
czony przez Rosjan w wyni-
ku walk. Podkoloryzowanie 
komunikatów jaka to Ukraina 
jest świetna i zawsze zwycię-
ża jest zwyczajnym dmucha-
niem balonów, o czym do-
świadczeni wyżsi oficerowie 
w środkach masowego prze-
kazu zaczynają mówić. Rzecz 
warta refleksji.
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SOKowirówka
lokalny przewodnik po kulturze

Wiele przygotowań, ogromna ilość zaangażowanych osób, mnóstwo pracy              
i otwarte serca darczyńców - to wszystko sprawiło, że 31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy był pięknym wydarzeniem. Z puszek stacjonarnych, z puszek 
wolontariuszy, z licytacji podczas nału oraz z licytacji Allegro udało się zebrać 
kwotę 77 654, 81 zł  - co jest naszym wspólnym rekordem. 

W wielu instytucjach i rmach długo przed nałem stanęły puszki stacjonarne - Błękitna Ostryga, Cuda 
Wianki, Sklep Spożywczy J. Płonka w Żubrowie, Kwiaciarnia Frezja, Second Hand from London, Salon 
Fryzjerski Dawid Bohuszko, Maszoński Logistic, STS Olimpia Sulęcin, Hotel Kormoran Resort & Spa, 
KwiaTy i Ja, Sklep Duet, Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika, Przedszkole nr 2 im. Małych 
Odkrywców, Salon Fryzjerski M. Ł. Laszczak, Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Optyczny 
Halina Kowalczyk, FHU Pasiński STIHL Sulęcin, Biblioteka Publiczna w Sulęcinie, Świetlica Środowiskowa 
OPS w Zarzyniu - to oni rozpoczęli wielką kwestę.
29 stycznia, punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczął się wielki nał. Przed Sulęcińskim Ośrodkiem 
Kultury powstało orkiestrowe miasteczko. W kawiarence serwowaliśmy pyszności od LEKS Sp. z o.o. , 
Piekarni Oskroba i Klubu “Senior+” z Żubrowa. Była zabawa balonowa, pyszne zupy, pajda ze 
smalcem i ogórkiem oraz kiełbasy przygotował Hotel Kormoran Resort & Spa. Dzięki Nadleśnictwu 
Sulęcin było ognisko, a o rozruch i zabawy zadbali harcerze z 3.DSH Red One- Huec Sulęcin.
Punktualnie o 12.00 wystartował bieg - Policz się z cukrzycą organizowany przez SOSiR, a kilka 

Sięgnęliśmy do historii ostatnich 
sulęcińskich nałów WOŚP. W ostatnich 
latach takie sumy pojawiły się na 
naszym koncie:

2018

47 743,59
2019

37 607,24
2020

 57 674,09
2021

 75 833,11
2022

 66 327,67

SULĘCIŃSKI OŚRODEK KULTURY & BIBLIOTEKA PUBLICZNA

LUTY 2023

ciąg dalszy...
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                 Na scenie wystąpiły solistki SOK,        
a w międzyczasie odbyły się pierwsze licytacje. Firma Maszoński 
Logistic zadbała o nagrody dla biegaczy, scenę i zabezpieczenie biegu. 
Koncert nałowy rozpoczął się o godzinie 15.00. Przenieśliśmy się na 
salę widowiskową gdzie wystąpili:
Solistki Studia Piosenki SOK, Tatiana Babkina z Ukrainy, zespół Wszyscy 
Byliśmy Harcerzami, Akrobatyka FIKOŁEK, Zespół taneczny TRANS, 
Przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im. „Małego Przyrodnika”                  
i z Przedszkola nr 2 im. „Małych Odkrywców”, Akademia Karate Karola 
Buksztynowicza.
Taki skład na scenie to gwarancja sukcesu! Do tego kawiarenka, sklepik, 
balonowa zabawa, retro gry, kapsel cross, bilard - każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Na koniec nie mogło zabraknąć światełka do nieba,         
a Saggitta to specjaliści od pokazów pełnych ognia.

Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom:
STS Olimpia Sulęcin, , CZG-12, ChristianaPol Meble Polska, Hotel 
Kormoran Resort & Spa, Ksiądz Proboszcz Sławomir Przychodny, 
Sulecin24.pl, Krzysztof i Zoa Uller, Zenon Kurasik, Anna Kicińska,  
Janusz Parchimowicz, Artur Pawlik, Studio Tatuażu Viking, MOLEX, 
Krzysztof Nesterowicz, Zuzanna Arczyńska, Kasia Rajfur i Ewa 
Kaczmarek, RajBeauty Katarzyna Rajfur, Kudłate szczęście - 
Przychodnia Weterynaryjna, Olimpia Rywacka-Hardyk - Gabinety 
Stomatologiczne “Uśmiechnij Się”, KanguReh Centrum Fizjoterapii Dzieci 
i Rodziców, Gospodarstwo Pszczelarskie Dutkowiak, FHU Pasiński STIHL 
Sulęcin, Pizzeria TARANTO, Starostwo Powiatowe, Second Hand from 
London, Leks Sp. z o.o., Oskroba, Nadleśnictwo Sulęcin, Miasto i Gmina 
Sulęcin, Maszoński Logistic, Kwiaciarnia Frezja, Bajgiel Sklep 
Zoologiczny, PAP Bosko Sulęcin - dziękujemy za przekazane gadżety, 
vouchery i wszystko, co sprawiło, że puszki z licytacji, zabawy balonowej 
i sklepiku były pełne.
Na koniec kilka słów o tych, którzy nie zważając na zimno i warunki 
pogodowe kwestowali na ulicach Sulęcina i nie tylko - wspaniali 
wolontariusze. Bez Was nie ma orkiestry! Wszystko, co dzieje się 
podczas nału WOŚP to ogromna machina - każdy jest ważnym 
trybikiem. Wolontariusze, darczyńcy, artyści, publiczność, 
organizatorzy - tworzymy piękny orkiestrowy zespół! Mamy pewność, 
że taki skład będzie grał do końca świata i jeden dzień dłużej! 

Rozważni i kreatywni – pod takim hasłem odbyły się warsztaty 
artystyczne w ramach tegorocznych ferii zimowych. Rozważni - na 
pewno! Dwa spotkania ze strażakami z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie pozwoliły na zapoznanie się 
ze sprzętem ratunkowym ciężkiego wozu strażackiego oraz z zasadami 
pierwszej pomocy. Jeśli do tego dodać wcześniejsze zajęcia i gry 
przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie to 
egzamin z rozwagi zdaliśmy na piątkę.

A co z kreatywnością?  W czasie czterech dni zajęć odtworzyliśmy        
w formie obrazów mnóstwo znaków drogowych. Okazało się, że 
fantazja i kreatywność dzieciaków nie znają granic.  Zbudowaliśmy 
także gigantyczną grę planszową, w której stawką było zdrowie, życie     
i gotówka. Gra odzwierciedlała rzeczywisty ruch drogowy i wymagała 
od graczy zachowania przepisów ruchu drogowego.  
Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii odbył się bal karnawałowy. 
Przyjechały dzieci wraz z opiekunami ze Świetlic Środowiskowych         
z Zarzynia, Wielowsi, Trzemeszna Lubuskiego, Grochowa, Długoszyna, 
Żubrowa, Trzebowa, Brzeźna, do tego przyszła spora ilość dzieci            
z Sulęcina. Były animacje, tańce, zabawy, piękne stroje i występ solistek 
studia piosenki SOK. Uśmiechy nie schodziły uczestnikom z twarzy! 
U nas nie ma nudy – drugi tydzień ferii to seanse lmowe, a także zajęcia 
w ramach projektu „Cyfryzacja GOKów” czyli długopisy i okulary 3D, 
Ubongo, Scottie Go- edu i wiele innych.
W sali projekcyjnej SOK odbyły się seanse lmowe dla dzieci                 
i młodzieży, a w sobotę (11.02) w tej samej sali 12 zawodników stanęło 
do walki o tytuł Mistrza FIFA 23. Ostatecznie w turnieju najlepszy okazał 
s ię Kacper Kosmala wyprzedzając Wojciec ha Kowalewa                       
i Ignacego Buczkowskiego. 
To były bardzo kreatywne, kolorowe i pełne radości ferie. 

SOKowirówka

DZIĘKUJEMY!!!DZIĘKUJEMY!!!

FERIE w SOKu



9nr 2(131)/2023 luty 2023

SOKowirówka

Zapraszamy na ósme mistrzostwa  
gry w kapsle - Kapsel Cross 2023. 
Już 25. lutego spotykamy się by 
wyłonić mistrzów tej gry. 

Z a p r a s z a j c i e  z n a j o m y c h , 
przybywajcie do Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury i zmierzcie się z 
naszym wymagającym technicznie 
torem, który wymaga niezwykłego 
kunsztu, sprytu, odrobiny taktyki        
i szczęścia. 

W tym roku naszą rozgrywkę 
wzbogaciliśmy o KLASYFIKACJĘ 
DRUŻYNOWĄ (wystarczy aby 
dwóc h  zawodn ików podczas 

zgłoszeń indywidualnych podało nazwę tej samej drużyny aby być 
wziętym pod uwagę w tej klasykacji). Zawody zostaną tradycyjnie 
rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych:  KIDS (ur. 2010 i młodsi) 
oraz OPEN (ur. 2009 i starsi).

Wstępny harmonogram zawodów:
11.45 - zgłoszenia uczestników w biurze zawodów
           ( do 12.15 kategoria KIDS / do godz 14.45 - OPEN)

12.30 - losowanie kolejności startu w eliminacjach KIDS
12.35 - rozpoczęcie zawodów kat KIDS
14.45 - dekoracja zawodników kat. KIDS. 
14.55 - losowanie kategorii OPEN
15.00 - start kategorii OPEN
19.00 - dekoracje zwycięzców kat. OPEN oraz Klasykacji Drużynowej

Wiosenna fala konkursów
LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 

Tradycyjnie o tej porze roku Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza 
lokalnych artystów do udziału w proponowanych przez nas konkursach.
Z uwagi na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością 
artystyczną, wybrane konkursy na szczeblu powiatowym odbędą się     
w naszym ośrodku, natomiast pozostałe w wybranych ośrodkach 
naszego powiatu. Współpraca pomiędzy ośrodkami kultury w naszym 
powiecie układa się na tyle dobrze, że możemy się tymi konkursami 
podzielić.
Każde eliminacje na szczeblu powiatowym wyłonią laureatów, którzy 
wezmą udział w prezentacjach wojewódzkich. Zapraszamy więc 
recytatorów, aktorów, tancerzy, wokalistów i artystów z innych dziedzin 
do zapoznania się ze szczegółami konkursów na naszej stronie 
www.soksulecin.pl w zakładce LKA.

Zapraszamy wszystkich na 
Muzyczny Pchli Targ w ramach 
Festiwalu Rock & Beer. Podczas 
tego wydarzenia będziecie 
mogli kupić, sprzedać lub wymienić przeróżne gadżety muzyczne - 
płyty CD, winyle, kasety, koszulki, instrumenty, książki i wiele więcej. 
Muzyczne targowisko otwieramy o godzinie 12:00. Chętnych 
wystawców prosimy o kontakt pod nr tel. 501 758 991 w celu 
rezerwacji miejsca. 
Data: 25.02.2023, miejsce: sala widowiskowa SOK, ul. Moniuszki 1, 
Sulęcin,  godz. 12:00-18:00,  wstęp wolny.
 

Oczywiście wypatrujemy i mocno się 
przygotowujemy do kolejnej, już VII. 
edycji festiwalu Rock & Beer, która 
odbędzie się 25. lutego. 
Festiwalu bardzo smacznego, 
podczas którego raczymy się 
wyśmienitą muzyką rockową i 
pysznymi piwnymi specjałami. Rock 
& Beer to jedyne takie wydarzenie 
na zachodzie kraju, które co roku do 
Sulęcina ściąga miłośników muzyki i 
kraftowego piwa nie tylko z regionu 
ziemi lubuskiej, ale także z całego 
kraju.
W tym roku część muzyczna 
obtować będzie w nietuzinkowy 
zestaw zespołów! 

Tęsknicie za grunge? Za epoką anelowych koszul, mocnych, gitarowych 
riffów i zadziornych, ale dziwnie przy tym melancholijnych wokali? Bo 
my tak, więc w naszych głowach pojawiła się myśl o wspaniałej 
sentymentalnej podróży.
Fire 90’s to wspólne przedsięwzięcie Piotra Banacha (założyciel HEY 
oraz Indios Bravos) oraz Ka razem ze specjalistami od grunge - Man in 
the Box. Nazwa koncertu to nawiązanie do debiutanckiej płyty „FIRE” 
zespołu Hey, która wprowadziła zespół na szczyt popularności. 
W 30 lat po ukazaniu się płyty „Fire” usłyszymy najbardziej grunge’owe 
piosenki HEY’a razem z hitami Nirvany, Pearl Jam, Soundgarden, oraz 
Alice in Chains. Zapraszamy więc na muzyczną podróż w czasie! 
W ramach wydarzenia będzie miał miejsce również: muzyczny pchli 
targ oraz wystawa fotograi koncertowej.

KAPSEL 

20

JEDYNY TAKI TURNIEJ 
NA ŚWIECIE

CROSS

VII edycja ROCK & BEER

MUZYCZNY
PCHLI TARG
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Rok koncer towy w Klubie u Bulka 
możemy uznać śmiało za rozpoczęty i to 
z przytupem! Pierwszym muzycznym 
wydarzeniem w 2023 roku był występ 
legendarnej metalowej grupy Vader. 

Zespół jest doskonale znany fanom ciężkich 
brzmień na całym świecie. We wczesnych 
latach 90-tych stał się pierwszym polskim 
muzycznym towarem eksportowym, którego 
ścieżką podążają po dziś dzień kolejne 

polskie grupy. Status legendy można było zwerykować 27. stycznia w 
klubie, podczas trasy która zawitała tylko do dziesięciu polskich miast. 
Komplet zgromadzonej publiczności, gorące przyjęcie, wykonawcza 
klasa światowa i profesjonalizm utwierdziły wszystkich w przekonaniu, 
że Vader to coś więcej niż zespół. Za nimi tysiące zagranych koncertów, 
a wkrótce trasa po Ameryce Północnej, Południowej oraz Antypodach. 
Podziwiamy i dziękujemy, że w Sulęcinie powiało wielkim muzycznym 
światem!

 

4. lutego spotkaliśmy się już w nieco mniejszym gronie podczas trzeciej 
edycji wydarzenia zwanego inSULator, które skupia artystów mniej 
znanych ze świata muzyki metalowej. Tym razem na scenie 
zaprezentował się trzy grupy: Anemja z Gorzowa Wlkp., The Buffons z 
Zielonej Góry oraz Discordia z Wrocławia. Każda z nich 
zaprezentowała inne spojrzenie na gitarowe brzmienia co sprawiło, że 
tego wieczoru każdy znalazł coś dla siebie. Od bardziej ekstremalnego, 
ale jednak nośnego death/thrash metalu w wykonaniu Discordia, przez 
bujający i zachęcający do zabawy crossover metal The Buffons, aż po 
progresywno-hardcorowe energetyczne uderzenie gorzowian z 
Anemja. Za jakiś czas pewnie znowu spotkamy się po szyldem inSULator 
by zaprezentować mniej znane, ale prezentujące wysoki poziom załogi 
z kręgu muzyki metalowej.

Zapraszamy na koncert współczesnej muzyki ukraińskiej PANCHYSHYN 
& SVIT, który odbędzie się 10. marca w Klubie u Bulka. Poczuj i usłysz 
Ukrainę dzięki nowoczesnym piosenkom nowych nazwisk ukraińskiej 
sceny niezależnej PANCHYSHYN i SVIT.
Podczas koncertu usłyszycie autorskie utwory artystów oraz covery 
współczesnych światowych przebojów. Styl muzyczny wykonawców 
można przyporządkować do indie-pop. Taka muzyka przypadnie do 
gustu miłośnikom żywego brzmienia z wyranowanym brzmieniem. 
Posłuchaj, jak brzmi współczesna Ukraina!
Data: 10.03, miejsce: Klub u BULKA / SOK, godz. 20:00, wstęp: 25 zł

18 marca 2023 zapraszamy na wyjątkowy koncert zespołu Żywiołak     
w ramach trasy promującej najnowszy album. Nowa płyta Żywiołaka 
zatytułowana „Dekonstrukcja historyczna I” to próba wyciągnięcia 
zapomnianych znaczeń z dobrze znanych nam wszystkim świąt               
i ukazania tych znaczeń w muzycznym kontekście rodzimych wierzeń 
pierwotnych. To również próba zderzenia się artystów z niezwykle 
skomplikowanym w Polsce tematem spuścizny szczątków mitologii 
słowiańskiej. „Dekonstrukcja historyczna I”, to ważny głos w kwestii 
kulturowej świadomości społecznej i bardzo mocny dyskurs o kondycji 
polskiej tożsamości, prowadzony niezmiennie od pierwszego albumu 
zespołu.
Data:18.03, miejsce: Klub u BULKA/SOK, godz.20:00, wstęp: 39/49 

DZIEŃ KOBIET 

Z wielką radością informujemy, iż Festiwal „Tam      
i z Powrotem” otrzymał donansowanie  w ramach 
Fundu szu  Ma łyc h  P ro jek tów P rogram u 
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - 
Polska 2014 - 2020.  Festiwal odbędzie się           
w dniach 14-16 kwietnia br. W tym roku jak           
i w poprzedniej edycjach zapewniamy moc 
atrakcji. Odbędą się spotkania z podróżnikami, 

wystawy, prezentacje regionalnych atrakcji turystycznych, koncerty, 
warsztaty, spotkanie miłośników Korony Gór Polski, a także spacery      
i wędrówki po okolicy. Więcej informacji już niebawem. 

Dzień Kobie t  św ię tu jemy           
w iście hollywoodzkim stylu – 
c z e r w o ny  dy wa n ,  b l a s k 
reektorów, taneczne hi ty           
i świetna zabawa. Zapraszamy 
na imprezę taneczną, która 
o d b ę d z i e  s i ę  w  K l u b i e                
u Bulka/SOK, 11 marca 2023     
o godzinie 20.00. 
Drogie Panie spieszcie się           
z rezerwacją stolików i szykujcie 
kreacje. Ten wieczór należy do 
Was! 
Wsze lk ie  i n formac je  pod 
numerem telefonu 690 311 130.  
Ilość miejsc ograniczona.

TAM I Z POWROTEM
festiwal
podróżniczy

 URODZINY
RADIA SOK5 1K

W
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ZAGRAJĄ:

* FARBEN LEHRE
* KOBRANOCKA

* ZENEK KUPATASA
KLUB u BULKA / SOK
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Krzyż w tym miejscu postawili w podzięce za uratowanie życia z pożogi wojennej 
Paweł i Jan Miaskowscy, repatrianci z obwodu tarnopolskiego. Rodzina Miaskowskich, 
tak jak wielu z Siercza, musiała uciekać przed rzeziami banderowców. Wiele też wycier-
piała, jak to mówią: i za Niemca, i za Ruska. 

Przydrożny krzyż stoi przy drodze z Siercza do Trzciela, konkretnie na na polu przy 
skrzyżowaniu do Bukowca. Ma on ciekawą historię, która niestety ulega już, przez wielu, 
zapomnieniu. Może dzięki tej informacji uda się przedłużyć jej żywot.      

Jan Miaskowski wykonał okolicznościowy napis, którego treść już niestety się zatarła. 
Symbol religijny będący reliktem przeszłości - jest nadal świadectwem wiary i historii.

Początkowo krzyż był cały drewniany i stał na polu Pawła Miaskowskiego. Miejscowy 
proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia i przez wiele lat mieszkańcy Siercza 
przychodzili tu składać kwiaty i odmawiali krótkie modlitwy. Po jakimś czasie polnym 
krzyżem zainteresowały się ówczesne władze z Trzciela i nakazały zlikwidować budowlę. 
Gospodarz pola nie ugiął się przed szykanami miejscowych komunistów i krzyż stał na
dal. W końcu którejś nocy gdzieś zniknął. Bardzo to zmartwiło i zbulwersowało miesz-
kańców. Paweł Miaskowski nie dał za wygraną, a z racji, że był cieślą, wykonał jeszcze 
masywniejszy krzyż z metalowym krucy�ksem. 

Historia ocalona - przydrożny krzyż

Tekst i foto: Andrzej Chmielewski

Kompaktor to maszyna niezbędna przy prawidłowym utrzymaniu składowiska odpa-
dów. Zakupiona maszyna o masie ok. 34 tony pozwoli w sposób efektywny na zarządzanie 
składowiskiem odpadów poprzez odpowiednie rozłożenie odpadów i ich zagęszczenie. 
Kompaktor został dostarczony do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

�rma BOMAG - Soil & Land�ll Com-w Długoszynie, 18 stycznia 2023 r. Dostawca maszyny: 
pactor. Wartość zakupionej maszyny to ponad 2 mln zł. Kilka dni wcześniej, 10 stycznia br., do 
Zakładu dostarczono mobilny przesiewacz bębnowy – specjalistyczny sprzęt służący do lep-
szego przygotowania odpadów do recyklingu i ponownego wykorzystania. Dostawca maszyny: 
�rma Doppstadt - Arcon Polska.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie od 2020 r. realizuje 
wielomilionowe modernizacje i zakupy nowego sprzętu. Jak informuje Przewodniczący 
Zarządu CZG-12 Robert Paluch rok 2023 będzie ob�tował w kolejne nowe inwestycje – „kwota 
zaplanowana w budżecie na ten cel to około 9 milionów złotych". Początek 2023 r. dla Ce-
lowego Związku Gmin CZG-12 to czas realizacji zamówień w ramach projektu pn. „Do-
posażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego 
oraz kompaktora". Umowę na do�nansowanie zadania podpisano w czerwcu zeszłego roku, 
jednak ze względu na specjalistyczne przeznaczenie maszyn ich dostawa trwała niemal 7 miesięcy. 

Wartość całego projektu to ponad 4,2 mln zł brutto, z czego ponad 82% zostanie 
do�nansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. 
Reszta środków to środki własne CZG-12.

CZG-12. Kolejne nowe maszyny
 w gospodarce odpadami
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stanowczo za mało.  Pamiętam, 
jak oglądaliśmy ten budynek 
w stanie surowym i zapytałam 
panią prezes, czy damy radę 
przygotować tu szpital tymcza-
sowy. Byliśmy wtedy w czasie 
pandemii i musieliśmy znaleźć 
obiekt zastępczy dla szpitala 
tymczasowego w szpitalu kli-
nicznym, aby Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka oddać mamom 
i dzieciom. Pani prezes bez wa-
hania od razu podjęła decyzję 
i powiedziała, że zdążymy – 
przypomniała marszałek.  

Marszałek Polak pogratulo-
wała całemu zespołowi szpitala 
w Torzymiu na czele z prezes 
Katarzyną Lebiotkowską oraz 
doktor Urszulą Kawalec-Hur-
ny, konsultant wojewódzką w 
dziedzinie geriatrii. - Najpierw 
była inicjatywa i potrzeba prze-
konywania, że musimy mieć w 
regionie ośrodek geriatryczny 
z prawdziwego zdarzenia, a te-
raz musimy mieć na niego kon-
trakt. Liczę, że nie będzie wąt-
pliwości i Narodowy Fundusz 
Zdrowia ten kontrakt wkrótce 
z nami podpisze – dodała mar-
szałek Elżbieta Anna Polak.   

W Torzymiu powstał ośrodek geriatrii
Cd. ze str. 3

W geriatrii jest jeszcze wie-
le do zrobienia

Prof. Tomasz Targowski, kon-
sultant krajowy w dziedzinie 
geriatrii, pogratulował zarzą-
dowi województwa, prezes 
szpitala oraz pani doktor utwo-
rzenia tak wspaniałego ośrod-
ka.

- Przybywa nam seniorów i 
więcej zasobów opieki zdro-
wotnej zużywają najstarsze po-
kolenia. Każda taka inicjatywa 
tworzenia nowych ośrodków 
geriatrycznych zasługuje na 
poparcie. Opieka geriatryczna 
wymaga jeszcze wielu starań, 
żebyśmy dorównali innym 
krajom, zarówno jeśli chodzi o 

liczbę specjalistów, jak i liczbę 
łóżek – mówił prof. Targowski i 
wyliczał: - U nas z tymi miejsca-
mi jest na razie krucho, mamy 
przelicznik 3-4 łóżek na 100 tys. 
mieszkańców. W kraju takim 
jak np. Szwecja przelicznik wy-
nosi 25 łóżek na 100 tys. miesz-
kańców. Jeszcze dużo pracy 
przed nami wszystkimi. 

Ten ośrodek napawa dumą
Urszula Kawalec-Hurny, kon-

sultant wojewódzki w dziedzi-
nie geriatrii, podkreślała, że 
zmieniające się trendy demo-
graficzne i epidemiologiczne 
powinny decydować o tym, 
w jakim kierunku rozwijają się 

palcówki medyczne. - Wbrew 
alarmującym przewidywaniom 
demograficznym, geriatria w 
Polsce zostaje w dalszym ciągu 
jedną z najbardziej zaniedby-
wanych dziedzin medycyny. 
Brakuje specjalistów geriatrii i 
miejsc, w których mogliby się 
kształcić i w których mogliby 
pracować – podkreśliła Urszula 
Kawalec-Hurny. - Dopiero nie-
dawno, po wielu latach starań, 
geriatria stała się obowiązko-
wym przedmiotem naucza-
nia na wydziałach lekarskich 
uniwersytetów medycznych, 
dlatego ogromne wielopłasz-
czyznowe przedsięwzięcie, 
jakim jest Ośrodek Geriatrii w 
Torzymiu napawa mnie ogrom-
ną dumą i jest dla mnie wielką 
radością jako konsultanta wo-
jewódzkiego i lekarza geriatrii.

Metamorfoza szpitala w To-
rzymiu

Zaczęło się od uruchomie-
nia poradni geriatrycznej oraz 
wpisania do rejestru podmio-
tów leczniczych oddziału ge-
riatrycznego, co miało miejsce 
w 2015 r. Następnie powstała 
koncepcja utworzenia przy 
Szpitalu w Torzymiu pierwsze-
go w województwie ośrodka, 
który otoczyłby seniorów kom-
pleksową opieką zdrowotną. 
Według przyjętych założeń w 

jego strukturach znalazł się 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 
Oddział Geriatryczny, pomiesz-
czenia fizjoterapii z salami do 
rehabilitacji oraz strefa dzien-
nego pobytu dla osób w pode-
szłym wieku.

Lubuski Szpital Specjalistycz-
ny Pulmonologiczno-Kardiolo-
giczny w Torzymiu w ostatnich 
latach przechodzi dużą meta-
morfozę. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom starzejącego 
się społeczeństwa jednym z 
celów była organizacja i roz-
wój lecznictwa geriatrycznego. 
Dziś szpital jest organizacyjnie 
i kadrowo przygotowany do 
świadczenia usług zdrowot-
nych dla osób w podeszłym 
wieku.

Ośrodek Geriatrii zlokalizo-
wany jest w istniejącym budyn-
ku, w kompleksie leśno-parko-
wym na terenie szpitala. 

Koszt tej inwestycji wyniósł 
ponad 18,25 mln zł. Dofinanso-
wanie z budżetu Województwa 
Lubuskiego to ponad 17,3 mln 
zł. Wkład własny szpitala wy-
niósł 547,6 tys. zł, 150 tys. zł do-
łożyła Gmina Torzym, a blisko 
281 tys. zł pochodziło z Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Lubuskie.pl
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W Świetlicy Środowiskowej Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Zarzyniu 21 
stycznia odbyło się spotkanie Senio-
rów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
„Kochani, dziś okazja rzadka, mamy 
dzień babci i dziadka.
Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem 
radości,
Witamy tu wszystkich, dziś zebranych 
gości”.

Wierszami i piosenkami przywitały 
zebranych dzieci świetlicy środowisko-
wej, które uczęszczają w codziennych 
zajęciach w ramach 
nauki, manualnych 
ćwiczeń, rysunku, 
zabaw i dokształ-
cania. Opiekunem 
placówki jest Teresa 
Mazur. W przedsta-
wieniu słowno-mu-
zycznym wystąpiły: 
Celestyn Kula, Ka-
sia Bilon, Filip Kula, 
Alan Koleszka, Ma-
ciek Bilon, Antek 
Brodzikowski, Wik-

Świętowali w Zarzyniu
tor Czuczak, Jakub Raźnik, Antek Czu-
czak, Szymon Wojciechowski, Julka 
Janicka i Gabrysia Pucko.

W uroczystości uczestniczyła zastęp-
ca burmistrza Sulęcina Iwona Walczak, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Sulęcina Andrzej Żelechowski i soł-
tys Zarzynia Grzegorz Czuczak. Za-
proszeni goście przekazali seniorom 
życzenia pomyślności i wręczyli słodki 
upominek, a organizatorzy spotkania 
miniatury doniczkowych kwiatów.

Maciek Barden

W Świetlicy Środowiskowej Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trzebowie 21 stycz-
nia odbył się Dzień Babci i Dziadka. 
W uroczystości z piosenkami, wier-
szami i tańcem wystąpiły dzieci, któ-
re uczestniczą w zajęciach świetlico-
wych: Julian Matla, Elżbieta Matla, 
Julia Strożyk, Rozalia Polechajło, Kara 
Matuszkiewicz, Anna, Matuszkiewicz, 
Alan Kozieł, Antonina Kozieł, Anna 
Jacykowska, Dominika Grygorcewicz, 
Aleksandra Kosiela, Szymon Kosiela, 
Maja Pacholczyk, Adrian Pacholczyk, 
Zuzanna Pacholczyk, Hanna Banasiak, 
Piotr Banasiak i Lena Uller. Opiekunem 
placówki jest wychowawca świetlicy 
Agnieszka Polechajło.

W święcie uczestniczyli zaprosze-
ni goście: burmistrz Sulęcina Dariusz 

Dzień babci i dziadka 
w Trzebowie

Ejchart, zastępca burmistrza Iwona 
Walczak, dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Andrzej Żelechowski i 
sołtys Trzebowa Stanisław Chabza. Z 
okazji dnia babci i dziadka burmistrz 
Sulęcina złożył przybyłym życzenia i 
pomyślności oraz wręczył słodkie pre-
zenty.

Dzień babci i dziadka, rodzinne ko-
lędowanie i poczęstunek przygoto-
wały: Urszula Polechajło, Agnieszka 
Polechajło, Wanda Chabza, Stanisław 
Chabza, Sylwia Banasiak, Małgorzata 
Kula, Wioletta Czwalińska, Marzena 
Matla i Małgorzata Dokurno. Uroczy-
stość zrealizowano z środków fundu-
szu sołeckiego i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z Sulęcina.

Maciek Barden
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W Przedszkolu w Wędrzynie odbyło 
się pasowanie trzylatków na przed-
szkolaków. W uroczystości wzięły 
udział dzieci z grupy „Krasnoludki”, 
nad którymi codzienną opiekę spra-
wuje Monika Krystman, Barbara Sem-
bratowicz z pomocą Anny Pietrzak. W 
spotkaniu uczestniczyli rodzice dzieci 
oraz zaproszeni goście. Zastępczyni 
burmistrza Sulęcina Iwona Walczak, 
kierowniczka Klubu 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej i wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Anna 
Wyczachowska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Żołnierza Polskiego z 
Wędrzyna Rafał Mueller i zastępczyni 

Trzylatki przedszkolakami
dyrektora szkoły Anna Kapała.

W trakcie uroczystości trzylatki 
przedstawiły słowno-muzyczny i ta-
neczny program artystyczny przy-
gotowany przez wychowawców. 
Punktem kulminacyjnym było pa-
sowanie na przedszkolaka, którego 
dokonał dyrektor szkoły. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my oraz maskotki, które przekazały 
wiceprzewodnicząca rady miejskiej i 
zastępczyni burmistrza. Uroczystość 
zakończył słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców i wychowaw-
ców przedszkola.

Maciek Barden

W dniach 30.01-03.02 w hali sporto-
wej I Liceum Ogólnokształcącego w 
Sulęcinie odbyło się zimowisko zorga-
nizowane przez klub Olimpia Sulęcin. 
Uczestniczyli w nim młodzi siatkarze 
- dzieci, które na co dzień trenują w 
Olimpia Kids. Program zimowiska obej-
mował szereg atrakcji: spotkanie z psy-

Zimowisko z Olimpia Kids
chologiem sportowym, panią Moniką 
Hamerską, spotkanie z sędzią, panem 
Aleksandrem Staatsem, codzienne, in-
tensywne treningi,   turniej sportowy 
oraz wycieczkę na Tropical Island w Ber-
linie, a także zajęcia z dietetyczką, panią 
Magdaleną Cieślak. Uczestnicy podczas 
zajęć sportowych pracowali nad wy-

trzymałością, reflek-
sem, kondycją i do-
skonaleniem techniki. 
W zimowisku czynny 
udział wzięli zawodni-
cy Olimpii Sulęcin, któ-
rzy prowadzili treningi.

KN
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

13.02-19.02 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
20.02-26.02 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
27.02-05.03 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
06.03-12.03 - Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1
13.03-19.03 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
20.03-26.03 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
27.03-02.04 - DOZ Apteka dbam o zdrowie 
przy ul. Poznańskiej 1

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 
w godz.: 8:00-22:00. W pilnych 
przypadkach – recepta z SOR - moż-
liwe wydanie leku w porze nocnej  
tel. 607 844 469.

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:
mieszkanie Pl. Mickiewicza S-n
dom ul. Daszyńskiego S-n
kiosk handlowy ul. Kościuszki
12 działek ul. Młynarska
mieszkanie ul. J.Paska
mieszkanie ul. Kochanowskiego
mieszkanie 2-pok. Wędrzyn
kawalerka Ośno Lub. 
dom Karkoszów k/Krzeszyc
2 mieszkania Torzym 
2 domki nad jeziorem Torzym
sklep budowlany Torzym
9 działek Os. Słoneczne II

dom Lubów/Torzym
mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym
dom ul. Pineckiego
pole rolne Glińsk
6 działek Bielice
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym

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. 667986177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 667986177
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

W sali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie 
w dniach 21 i 28 stycznia odbyły się 
rozgrywki Sulęcińskiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. 
Do rozgrywek stanęły cztery drużyny 
kobiet: KS Atak z Gorzowa Wielkopol-
skiego, MKS z Ośna Lubuskiego, WKS 

Amatorska liga siatkówki kobiet i mężczyzn
Sobieski z Żagania i sulęcińska dru-
żyna Do Garów oraz cztery męskie 
drużyny: TEAM „J” z Sulęcina, Guźce z 
Kowalowa, 17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej z Międzyrzecza i 
Dziki z Kowalowa 

W kwalifikacji końcowej kobiet I 
miejsce zajęła drużyna Do Garów z 

Sulęcina, II miejsce WKS Sobieski z Ża-
gania, III miejsce MKS Ośno Lubuskie i 
IV miejsce KS Atak z Gorzowa Wielko-
polskiego. W rozgrywkach mężczyzn 
I miejsce zajęła drużyna 17 Wielko-
polskiej Brygady Zmechanizowanej z 
Międzyrzecza, II miejsce Dziki z Kowa-
lowa, III miejsce TEAM „J” z Sulęcina i 

IV miejsce Guźce z Kowalowa. Mecze 
sędziowali: Stanisław Łuksa i Andrzej 
Staats.

Tekst i zdjęcia: Maciek Barden

Drużyna Do Garów z SulęcinaDrużyna TEAM „J” z Sulęcina


