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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
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

Z połączonych szeregowo 
kamienic przy placu Czarnec-
kiego ewakuowano wszystkich 
mieszkańców. 2 osoby podtruły 
się dymem. Pożar zaczął się na 
poddaszu kamienicy, w której 
mieści się bar szybkiej obsługi. 
Następnie dachami przenosił 
się do kolejnych połączonych 
ze sobą budynków. Pożar nie 
dotarł co prawda do niższych 
kondygnacji budynków (paliły 
się głównie dachy), jednak te 
zostały zalane wodą w wyniku 
akcji gaśniczej. Kilka z poszko-
dowanych lokali przeszło nie-
dawno generalny remont.

Pomoc dla pogorzelców ru-
szyła już po kilku godzinach. 
Część mieszkańców, którzy 
zostali bez dachu nad głową 
urzędnicy miejscy zakwatero-
wali w mieszkaniach zastęp-
czych. Gmina podnajmuje 
obecnie pogorzelcom 4 miesz-
kania dla 3 rodzin i jednego sa-
motnego pana. Pozostali prze-
nieśli się do rodzin. Mieszkańcy 
Sulęcina po apelu Katarzyny 
Rajfur i Ewy Kaczmarek zaczę-

tel. 957554865

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

Przyjmę 
na staż 

z możliwością 
zatrudnienia 

na stałe!

Pożar w centrum Sulęcina
Do zaprószenia ognia doszło 2 stycznia ok. godziny 20. Pożar był bardzo 
groźny. Przez całą noc straż pożarna walczyła z ogniem. W kulminacyjnym 
momencie w akcji uczestniczyło 17 jednostek.

li przynosić poszkodowanym 
najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. 
ciepłe ubrania, koce, żywność.

Z inicjatywy burmistrza Su-
lęcina Dariusza Ejcharta oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trzemesznie Lubuskim zor-
ganizowano zbiórkę na rzecz 
poszkodowanych w pożarze. 
Pieniądze są zbierane na por-
talu zrzutka.pl. Do 14 stycznia 
na konto wpłynęła niebagatel-
na kwota 103.452,00 zł od 756 
osób wspierających. 

- Najbardziej ucierpiała kamie-
nica przy Placu Czarneckiego 15, 
od której zaczął się pożar – mówi 
burmistrz Dariusz Ejchart – cały 
dach trzeba wykonać na nowo. 
W pozostałych budynkach da-
chy są do odratowania, ale 
każdy wymaga remontu. Trze-
ba wymienić niektóre krokwie i 
część dachówek. Na spotkaniu 
z mieszkańcami z poszkodo-
wanych budynków podjęliśmy 

CD. na str.   6
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I nastał nam oczekiwany 
2021 r. Z nim nadzieja, że 
wszystko wreszcie wróci 
do normalności. Zamiast 
tego rząd przedłuża koro-
nawirusowe restrykcje, na 
razie do końca stycznia. Fe-
rie wreszcie ze śniegiem, 
ale co z tego, jak wypoczy-
wać tak dzieci jak i dorośli 
mogą wyłącznie w zaciszu 
swojego domu. Dobrze, że 
przynajmniej po wielu ape-
lach, petycjach i protestach 
pozwolono dzieciakom wy-
chodzić przed szesnastą na 
dwór. W domu to już oszaleć 
można. Lekcje zdalne, praca 
zdalna, posiłki tylko zdalne 
(ewentualnie na wynos z 
knajpy). Nawet kilka dni w 

innym miejscu, nowym oto-
czeniu, z dala od codzienno-
ści, nawet za zachowaniem 
reżimu sanitarnego, zdecy-
dowanie kojąco wpłynęłoby 
na naszą psychikę. Ale nie, 
my mamy siedzieć w domu, 
a branża hotelarska i ga-
stronomiczna niech zdycha. 
Pomijając naszą chęć wy-
rwania się z domu, to są dra-
maty setek tysięcy ludzi, nie 
tylko właścicieli, ale przede 
wszystkim pracowników. 
Taka bezczynność i niemoc 
budzi ogromną frustrację. 
Nie zdziwię się jeżeli wszyscy 
nagle zdecydują się wbrew 
zakazom otworzyć swoje 
hotele, pensjonaty, domki, 
stoki, lodowiska, restaura-
cje i inne miejsca zamknięte 
na głucho przez rząd. I co, 
wszystkim wlepią mandaty? 
Za chwilę może się okazać, 
że nawet nie będzie można 
odmówić przyjęcia. 

Bardzo się cieszę, że dzia-
łają fryzjerzy, kosmetyczki, 
sklepy, banki, ale jaka jest 
różnica między tego typu in-
teresami, a tymi które zostały 
zamknięte? Wszystkie bran-

że usługowe opierają się na 
takim samym kontakcie z 
ludźmi. Wiemy z czym mamy 
do czynienia (z SARS-COV-2 
funkcjonujemy już rok cza-
su) więc już naprawdę mo-
żemy zluzować obostrzenia. 
Dajmy zamkniętym bran-
żom chociaż połowę obło-
żenia. Przynajmniej coś sami 
zarobią nie oglądając się na 
jałmużnę rządu. Obecne tar-
cze antykryzysowe to kropla 
w morzu potrzeb. Jak jeszcze 
wiosną 2020 r. kroplówka 
szła ciurkiem do krwiobiegu 
gospodarczego, to teraz led-
wo co kapie po kropelce.

I tak ogromna część z nas 
przechorowała już Covid-19. 
Oficjalnie potwierdzono w 
naszym kraju 1,4 mln osób 
z pozytywnym wynikiem. 
Przy tak niskiej liczbie wyko-
nywanych badań w praktyce 
mogło przechorować nawet 
dziesięć razy więcej Pola-
ków. Naukowcy orzekli, że 
przebycie koronawirusa daje 
odporność przynajmniej na 
kilka lat. To już samo w sobie 
ogranicza transmisję.

Kolejna nadzieja na szyb-

minął miesiąc

Do siego roku!
kie zakończenie pandemii 
to szczepienia. Mam wra-
żenie, że u nas dużo się o 
tym mówi, ale idzie to jak 
krew z nosa. W ostatnią nie-
dzielę szaleństwo – 1200 
osób zaszczepionych. Przez 
ostatnie 3 tygodnie udało 
się zaszczepić ok. 370 tys. 
osób (informacja na dzień 
14.01.2021 r.). Należy wziąć 
po uwagę, że szczepieni byli 
medycy (nie licząc tych 200 
osób spoza grupy zaszcze-
pionych na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym 
– w tym czasie we Włoszech 
„na boku” zaszczepiono 100 
tys. osób), a zatem osoby 
dostępne od ręki w szpita-
lach i przychodniach. Strach 
pomyśleć, jak przyjdzie czas 
na szczepienia seniorów. 
W takim tempie, to doro-
słą populację Polaków uda 
nam się zaszczepić… za 
około 4-5 lat(!) Rząd powta-
rza, że jesteśmy w czołówce 
państw Europejskich pod 
względem liczby szczepień. 
Francja i Holandia nadal w 
powijakach. Mama mi za-
wsze powtarzała, że mam 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

się oglądać na lepszych, 
a nie gorszych. W Izraelu 
zaszczepiono już blisko 2 
mln mieszkańców. Do koń-
ca marca tamtejszy rząd 
w ramach operacji Powrót 
do Życia chce zaszczepić 
wszystkich mieszkańców 
powyżej 16 roku życia. No 
to jest służba zdrowia na 
której warto się wzorować. 

Prawdopodobnie też by-
łem chory na Covid-19, bo 
zdecydowana większość 
mojej rodziny i przyjaciół 
miało pozytywne testy. U 
mnie objawów nie było, 
więc nie dane było mi się 
zbadać. Ale jak tylko po-
zwolą mi się zaszczepić, to 
pójdę choćby dziś. Nie wie-
rzę w żadne spiskowe teorie 
dziejów o jakichś chipach 
od Microsoftu, czy coś w 
tym stylu.

Na koniec coś optymi-
stycznego. Od stycznia 
mniej zapłacimy za gaz. Nie-
stety, wszystko inne raczej 
będzie drożeć.

KOLEKCJONER 
KUPI:

stare zegarki, 
biżuterię, 
monety 
i inne.

Tel. 884 050 405
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To już pewne! 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy od-
będzie się w niedzielę 31. stycznia 
2021 roku. Tegoroczny finał będzie 
inny niż zwykle, dlatego już ruszyły 
licytacje online.

Na specjalnej grupie na Facebo-
oku: https://www.facebook.com/
groups/wosp2021sulecin oprócz 
gadżetów orkiestrowych znajdują 
się w niej inne rzeczy przekazane 
na licytacje w tym m.in: sesja zdję-
ciowa z Krzysztofem Nesterowi-
czem, piłka z autografami siatkarzy 
Olimpii Sulęcin, czy ręcznie two-
rzone maskotki.

Nadal zachęcamy do włączenia 
się w organizację Sulęcińskiego 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej pomocy! Wciąż przyjmujemy 
przedmioty do loterii fantowej w 
dniu finału oraz licytacji - online 
oraz we wspomnianej grupie na 
Facecbooku. Masz coś takiego? 

Zapraszamy na sulęcińskie licytacje WOŚP!
Czekamy na ciebie w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury (ul. Moniuszki 1, 
Sulęcin) do dnia 20.01.2021 godz. 
16:00.

Nie możesz przyjść? Chcesz w 
inny sposób wesprzeć Sulęciński 
Fonał Wielkiej Orkiestry Świątec-
znej Pomocy? Została już urucho-
miona eSkarbonka sztabu #3768 
przez którą możesz wpłacić wy-
braną kwotę online: https://eskar-
bonka.wosp.org.pl/vtxnv7

Sztab #3768 Sulęciński Ośrodek 
Kultury - Sulęcin

https://www.facebook.com/groups/wosp2021sulecin 
https://www.facebook.com/groups/wosp2021sulecin 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/vtxnv7 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/vtxnv7 
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Po ppłk. Janie Mące, który 
odszedł na wyższe stanowisko 
służbowe w 1962 r. Kolejnymi 
Komendantami Poligonu byli: 
płk Józef Piątek (1962-1972), 
płk Zdzisław Grzelak (1972-
1975), płk Mieczysław Iz-
debski (1975-1980), ppłk Flo-
rian Sawicki (1980-1984), płk 
Wiesław Borowczyk (1984-
2002), ppłk Andrzej Pelc 
(2002-2007), ppłk Stanisław 
Gorzelańczyk (2007-2013). 
Obecnie dowódcą jednostki i 
Komendantem Poligonu jest 
ppłk Przemysław Mikołaj-
czak.

Zarządzeniem Szefa SG w 
1957 r. – 6 Poligon Artyle-
ryjski w Wędrzynie otrzymał 
etat Obozu Ćwiczeń Poligonu 
Artyleryjskiego. Dziesięć lat 
później, 3.04.1967 r. jednostka 
weszła w struktury Śląskiego 
Okręgu Wojskowego i zmie-
niono nazwę na Ośrodek Szko-
lenia Poligonowego Wojsk Lą-
dowych.

Jesienią 1979 r. w miejsce 
odchodzącego na emeryturę 
szefa łączności mjr. Zygmun-
ta Łukasika przyszedł st. sierż. 
sztab. Mieczysław Baufał z 11 
Drezdeńskiej Dywizji Pancer-
nej z Żagania. Tenże po otrzy-
maniu odpowiednich certy-
fikatów dotyczących spraw 
tajnych specjalnego znaczenia 
objął kancelarię mobilizacyjną 
i sprzęt łączności. Dowódcą był 
wówczas płk M. Izdebski. Z-cą 
ds. polit. ppłk Jerzy Dobrze-
jewski, z-cą ds. liniowych ppłk 
Mieczysław Pienio, z-cą ds. 
tech. ppłk Stanisław Woźniak.

Organizacja jednostki: do-
wództwo, sztab, kompania 
zabezpieczenia (d-ca por. Na-
piórkowski, szef kompanii 
chor. Bronisław Tomczak oraz 
drużyna gospodarcza, druży-
na straży pożarnej, kierownicy 
strzelnic wraz z obsługą: strzel-
nica bojowa piechoty kierow-

Historia Garnizonu Wędrzyn (6)
nik chor. Zygmunt 
Morzyk, jego po-
mocnikiem był st. 
sierż. Wiesław  Toś-
ta, strzelnica bojo-
wa czołgowa kie-
rownik mjr Jurczak, 
strzelnica szkolna 
czołgowa st. sierż. 
Adolf Jodejko oraz 
pas taktyczny, któ-
rego kierownikiem 
był chor. Gierma-
nowicz.

Ciekawostką jest 
to, że w skład jed-
nostki wchodziła 
Wojskowa Admini-
stracja Koszar, któ-
rego kierownikiem 
był por. Magnow-
ski, warsztaty - kie-
rownikiem był chor. Ryszard 
Nawrot. W skład warsztatów 
wchodził warsztat mechanicz-
ny, stolarnia i warsztat elektro-
niczny. W warsztatach zatrud-
nieni byli pracownicy cywilni. 
Ponadto jednostka posiadała 
magazyny: magazyn wyszko-
leniówki, magazyn kwaterun-
kowy, magazyn mundurowy. 
Magazynierzy to p. Chojnacki 
p. Salij, p. Solnica.

Szefem kuchni był   st. sierż. 
Urbanowski, lekarzem felczer 
mjr Ryszard Manowski, który 
jednocześnie prowadził spra-
wy kadrowe jednostki, piro-
technikiem chor. Edward Pal-
mowski, kierownik kancelarii 
tajnej sierż. Sielicki, szef służb 
technicznych chor. Gromadz-
ki, księgowa Hanna Guzik.

Do jednostki przydzielone 
były baraki drewniane tzw. „Ko-
lonie”. Latem w tych barakach 
przebywały na koloniach dzie-
ci kadry ŚOW, a w zimie kwa-
terowały wojska, które szkoliły 
się na poligonie. Kierownikiem 
tego obiektu był mjr rez. Bro-
nisław Zieniuk. 

W lesie między „koloniami” 

a jednostką znajdują się dwie 
tzw. „wille”. Za Niemców były 
to domy uciech czyli burdele, 
obecnie wykorzystywane jako 
internat dla kadry zatrudnionej 
w jednostce. 

Następnie jednostka prze-
formowała się wg nowego 
etatu. Odbyły się przesunięcia 
na etatach, doszły też nowe 
stanowiska np. Ośrodek Zurba-
nizowany, komendantem tego 
ośrodka został ppłk Eugeniusz 
Frąckowiak oraz oficerowie 
specjaliści, m.in. kpt. Andru-
siów, kpt. Olszewski. 

Następowały też zmiany ka-
drowe na niektórych stanowi-
skach łącznie z dowódcami, 
co jest normalne w pragmaty-
ce służbowej. Kilka nazwisk i 
stanowisk: z-ca ds. polit. ppłk 
Jerzy Semczyszyn (podwład-
ni dali mu ksywę „Mamunia”), 
kwatermistrzem jednostki 
został ppłk Ryszard Manow-
ski, kierownikiem warsztatów 
sierż  Siembida, d-cą kompanii 
chor. Tomczak, a następnie st. 
chor. Zdzisław Marciniak, ko-
mendantem straży ppoż. sierż. 
Franciszek Kluwak. Kierowni-

Lata 80. d-ca płk Borowczyk wręcza odznaczenia pracow-
nikom cywilnym jednostki, obok z-ca ds. politycznych ppłk 
Semczyszyn.

płk Józef Piątek

Ppłk Borowczyk podczas wręczania odznaczeń kadrze zawo-
dowej jednostki, po prawej z-ca ds. politycznych ppłk Dobrze-
jewski, medale do wręczenia podaje chor. Baufał

ppłk Florian Sawicki płk Wiesław Borowczyk płk Andrzej Pelc ppłk Stanisław Gorzelańczyk

kiem bojowej strzelnicy czoł-
gowej chor. Krzysztof Bień, 
chorążym ewidencyjnym st. 
chor. sztab. Mieczysław Ba-
ufał, kierownikiem kancelarii 
tajnej sierż. Zdzisław Pyrka, 
kierownikiem kancelarii mob. 
mjr Jerzy Grzegorczyk, sze-
fem łączności st. chor. Ryszard 
Nawrot.

Ten odcinek oparłem na 

Wręczanie odznaczeń kadrze jednostki 
d-ca płk Borowczyk, z-ca ds. polit. ppłk 
Semczyszyn

wspomnieniach chor. M. Ba-
ufała, z którym serdecznie 
się znamy z czasów wspólnej 
służby, na jednym korytarzu w 
3pcz w Żaganiu. Ja byłem tech-
nikiem na kpz, on d-cą plut w 
krozp. Czas zatarł w pamięci 
wiele imion…

dr Lech Malinowski
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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.

Rządzących z PiS mam na 
myśli, ale nie tylko. Prokura-
tor podpadł CBA, to będzie 
kara. Presja na śledczych 
niczym za Stalina uderzy w 
nas również. ABW żąda sta-
łego dostępu do monitorin-
gu w środkach komunikacji 
publicznej. Nieźle jak na 
początek roku. Awantura 
o szczepienia – teatr dla 
ciemnego ludu, aby przy-
kryć zagarnięcie prywatne-
go banku na tzw. rympał, 
jak i inne władzy przekręty. 
Podatek cukrowy w trosce 
o nasze zdrowie… Kpina 
w żywe oczy, normalny ha-
racz. Przewalili kasę i są kło-
poty. Jakoś cisza o tonach 
naszego złota. 

Epidemia kłamstw i afer. 
Lewe maseczki, respira-
tory-widmo, sasinada nie 
tylko w wyborach (niegdyś 
była falandyzacja prawa), 
kłamstwa posłów rzecz nor-

Idiotyzmy czyli głupoty należy schować do szałerka
malna, niewybredne słowa w 
Sejmie. Ból prezesa i upadek 
pod rządami PiS radiowej 
Trójki. Dwie wieże w Ostrołę-
ce niczemu nie służące. Stacja 
z peronami, gdzie pociągi w 
ogóle nie jeżdżą. Duże za-
robki zarządzających krowim 
pastwiskiem czyli mającym 
powstać Centralnym Portem 
Komunikacyjnym. Policja 
zbrojnym ramieniem partii. 
Po skandalach z udziałem nie-
douczonych pislicjantów ich 
szef w stolicy awansował do 
KG. W sejmie Szef (wiadomo 
mały, niepozorny ale mści-
wy) prosi o reasumpcję gło-
sowania, bo nie było po jego 
myśli. Może tak reasumpcję 
głosowania na Prezydenta? 
Tenże dla wielu jest tylko Re-
zydentem. Zasłynął słowami: 
Do sklepu chodzimy tylko za 
potrzebą… Osobiście bym 
się wstydził, bo wiem gdzie 
potrzeby się załatwia. Zakazy 

w sylwestra nie miały mocy 
prawnej, i wreszcie ktoś po-
szedł po rozum do głowy, ale 
cyrk był i tak z zawirowaniem. 
Chaos prawny czyli robienie 
z nas idiotów. Patriotyzm czy 
Narodowy odmieniany przez 
przypadki… słowa stały się 
wyświechtanym banałem. Na 
wiele informacji, wielu słusz-
nie ma odruchy fizjologiczne. 
Zwyczajnie rzygać się chce i 
kropka.

Zasadnicze pytanie – Ile 
stracimy za sztuczki rządu? 
Tego nikt nie wie! Wiadomo, 
że ludzie głupieją hurtowo 
(dzięki forsie+) ale mądrzeją 
detalicznie. Teraz po nowo-
rocznych podwyżkach za-
pewne wielu oczy się otwo-
rzą. Każdy jest kowalem swe-
go losu, a że na kowalstwie 
nie wszyscy się znają, to efek-
ty są wiadome. 

Policja ma, i słusznie, we-
wnętrzny zgrzyt. Sądy zde-

cydowanie odrzucają sprawy 
skierowane przez niedouczo-
nych policjantów. Powód kon-
kretny: naruszenie Konstytu-
cji RP i Prawa, bo zarządze-
nia prezesa RM nie mają bez 
ustawy Sejmu mocy prawnej. 
Jeżeli się lawinowo posypią 
sprawy o odszkodowanie, to 
zapłaci KG Policji lub podpisa-
ny pod wnioskiem funkcjona-
riusz. Może to coś ich nauczy.

I po co krzyczeć, nie jest tak 
źle. Wirus w odwrocie mówili 
w TVP. Zgniła maszyna chorej 
propagandy. Kłamstwa kosz-
tują dwa miliardy – śpiewa Ka-
zik. I gitara jak mawia Ferdek 
K.

Są też pozytywy, ale nie 
rządowe. Papież, Franciszek 
I, poparł cywilne związki jed-
nopłciowe. Argumentował, 
że osoby homoseksualne 
mają prawo żyć w rodzinach 
i nazwał ich „dziećmi bożymi”. 
Cieszmy się, że przesył inter-

netowy jest sieciowy lub z 
nadajników masztowych, bo 
w Kenii przekaźniki są zawie-
szone na balonach. Najazd 
kamperów w Zakopanem, 
czyli Polak potrafi myśleć jak 
chce, ale tylko wtedy, gdy 
ma „nóż na gardle”. Pozyty-
wem są również przesłane 
mailowe życzenia od wier-
nych czytelników, za co Ser-
decznie Dziękuję.

A tytułowy – Szałerek? To 
zwyczajowa nazwa, np. na 
Kaszubach, gdzie przecho-
wuje się opał lub tzw. klamo-
ty czyli rzeczy niepotrzebne.

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

wspólnie decyzję, że pieniądze 
ze zbiórki będą przeznaczone 
właśnie na remont dachów.

Kamienice znajdują się w ści-
słym centrum Sulęcina i są ob-
jęte opieką konserwatora za-
bytków. Przez to odtworzenie 
dachów i elewacji budynków 
może okazać się bardzo drogie. 
– Szacujemy, że w zależności 
od decyzji konserwatora koszt 
remont dachów może wynieść 
między 250 a 350 tys. zł – infor-
muje D. Ejchart. 

– Jestem bardzo dumny z na-
szych mieszkańców. W obliczu 
dramatu wielu rodzin zareago-
wali szybko i hojnie. Serdecznie 
dziękuję obecnym ale również 
byłym mieszkańcom Sulęcina 
często mieszkającym za grani-
cą naszego państwa za płynącą 
ciągle pomoc dla pogorzelców. 
Wszyscy wykazali się ogromną 
empatią i solidarnością z po-
szkodowanymi co jest dla mnie 
osobiście bardzo budujące – 
mówi na koniec naszej rozmo-
wy burmistrz. 

Akcja gaśnicza była dla straży 
pożarnej bardzo trudna. Ciąg 
budynków, wąskie bramy, małe 
podwórka z tyłu, to wszystko 
powodowało, że pożar był nie-
zmiernie ciężki do ugaszenia. 

Policja nadal bada przyczyny 
wybuchu pożaru. Według nie-
oficjalnych informacji było to 
zaprószenie ognia na podda-
szu kamienicy nad barem.

Adam Piotrowski

CD. ze str.   1

Pożar w centrum Sulęcina
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Gmina Sulęcin wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowa-
niom w systemie ulepszania 
sulęcińskiej wody i jej dostar-
czania do mieszkań, w kwiet-
niu 2017 roku podpisał umo-
wę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej dotyczącą do-
finansowania inwestycji pod 
nazwą „Rozbudowa i przebu-
dowa oczyszczalni ścieków w 
Sulęcinie wraz z moderniza-
cją sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w aglomera-
cji Sulęcin”, w ramach działa-
nia 2.3 „Gospodarka wodno-
-ściekowa w  aglomeracjach” 

II oś priorytetowa „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014–2020. 
Dzięki pozyskanym środkom 
w aglomeracji Sulęcin prowa-
dzone są inwestycje mające 
na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz ochronę 
zasobów przyrodniczych.

W ramach przedmiotowego 
projektu zrealizowany został 
kontrakt „Rozbudowa i  prze-
budowa stacji uzdatniania 
wody w Sulęcinie” mający na 
celu poprawę jakości wody 
w naszych kranach, a także 

zapewnienie większej wy-
dajność całej infrastruktury 
wodociągowej. Dotychczaso-
wa stacja uzdatniania wody 
mieszcząca się przy ulicy Da-
szyńskiego oparta była na 
starej technologii, a  przy tak 
prężnie rozwijającej się aglo-
meracji, jej wydajność była 
niewystarczająca.

Stacja została wybudowa-
na przed wojną i miała do-
starczać wodę do koło 1500 
mieszkańców przy niecałych 
4 km sieci wodociągowej. 
Obecnie dostarcza wodę naj-
lepszej jakości do ponad 11 
000 sulęcińskich mieszkań 

przez 33,6 km sieci. Reali-
zacja inwestycji zapewniła 
zwiększenie wydajność Stacji 
Uzdatniania Wody oraz po-
prawiła jakość wody zarówno 
pod względem fizyko-che-
micznym jak i biologicznym. 
Wybudowane zostały kolejne 
dwa zbiorniki na wodę czystą 
o łącznej objętości 500 m3 
oraz zmodernizowany ciąg 
technologiczny uzdatniania 
wody, dzięki którym miesz-
kańcy Sulęcina będą mieli 
zapewnioną dostawę wody 
pod odpowiednim ciśnie-
niem.

Zdaniem władz miast i 

gmin nie było czasu na odkła-
danie inwestycji na przyszłe 
lata. Podejmowane działania 
rozwiążą wiele problemów 
związanych z wodą pitną i 
ściekami, a po ich realizacji, 
przyjdzie czas na kolejne, np. 
remont i modernizację dróg 
gminnych.

Inwestycja dobiegła końca 
i 21 grudnia oficjalnie została 
oddana do użytku z udziałem 
wykonawcy, administratora 
stacji i przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego.

UM Sulęcin

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sulęcinie 

Na terenie województwa 
czynne będą 162 punkty 
szczepień. W Sulęcinie bę-
dzie można zaszczepić się w 
dwóch miejscach:

Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej „MEDYK” 
S.C. B.GAWRON, P.KOBYL-
NIK, W.KOCHAŃSKI, E.PIE-
TRZAK w Sulęcinie przy ul. 
Dudka 13 oraz w Niepu-
blicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej „HIPOKRATES” 
G. CZEKALSKA w Sulęcinie 
przy ul. Wiejskiej 6.

27 grudnia w całej Europie, 
także w Polsce ruszył program 
szczepień przeciwko korona-
wirusowi. Obecnie szczepione 
są osoby z grupy 0, wskaza-
nej w Narodowym Programie 
Szczepień (m.in. personel me-
dyczny i niemedyczny szpitali, 
pracownicy domów pomo-
cy społecznej oraz miejskich 
ośrodków pomocy społecznej, 
także zatrudnieni w aptekach, 
hurtowniach farmaceutycz-

Gdzie zaszczepisz się przeciw Covid-19?
nych, studenci medycyny). 
Proces szczepień – zgodnie z 
programem – będzie realizo-

wany etapami.
Zapisy na szczepienia ru-

szą 15 stycznia. Procesu re-

jestracji można dokonać na 
kilka sposobów:

– zapisać się bezpośrednio 
u swojego lekarza rodzinne-
go,

– zadzwonić na specjalnie 

uruchomioną infolinię Na-
rodowego Programu Szcze-
pień (989 lub 22 62 62 989);

– zapisać się przez Interne-

CD. na str. 12
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AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2019!

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466

Ks. Henryk Laszczowski Proboszcz Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki 
Boskiej Różańcowej w Długoszynie w 
roku 2020 pozyskał środki finansowe w 
formie dotacji na remont i konserwację 
obiektów sakralnych , które są wpisane 
do rejestru zabytków.
W ubiegłym roku wykonano II etap re-
montu  konstrukcji i pokrycia hełmu 

Ochrona zabytków sakralnych
wieży kościoła filialnego p.w. św. Anto-
niego w Brzeźnie. Zadanie to stanowiło 
kontynuację prac remontowych wieży 
rozpoczętych w 2019 r. Ogólny koszt 
remontu wieży wykonany w 2020 r. 
wyniósł 159.965,89 zł. Na remont wie-
ży Parafia pozyskała środki finansowe 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w kwocie 68.280,00zł, z 

Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Zielonej Górze 40.000,00 zł, z Gmi-
ny Sulęcin 30.000,00 zł. Wkład własny 
mieszkańców wsi Brzeźno i Rychlik wy-
niósł 21.685,89 zł. 
Kontynuowano II etap prac konserwa-
torsko - restauratorskich ławy probosz-
czowskiej w kościele filialnym p.w. św. 
Wojciecha w Drogominie, których ogól-
ny koszt wyniósł 13.300,00 zł. Na prace 
uzyskano dotację z Gminy Sulęcin w 
wysokości 9.000,00zł, od Wojewódzkie-

go Lubuskiego Konserwatora Zabytków 
2.300,00 zł, oraz 2.000,00zł  dofinanso-
wało Nadleśnictwo Skwierzyna . 
Opracowana została dokumentacja 
programu prac konserwatorskich ele-
wacji kościoła w Drogominie. Ogólny 
koszt opracowania dokumentacji wy-
niósł 11.070,00 zł  w tym 11.000,00 zł 
dofinansowanie z Gminy Sulęcin, 70 zł 
wkład własny. 

Red.
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Technologia i modelarnia
Dwa nowe wydziały w sulęcińskiej 

fabryce mebli sypialnianych już ist-
nieją. Technologicznym od końca 
października ubiegłego roku kieruje 
Adam Bok. Dział jest prawie w ob-
sadzony kadrowo. Pracuje jednak w 
nieco ograniczonym zakresie o czym 
będzie później. Modelarnia ma swo-
jego kierownika, którym jest Marek 
Wietecki, jednak poza sprzętem kom-
puterowym z odpowiednim oprogra-
mowaniem, dział jest jeszcze w fazie 
budowy pomieszczeń i wyposażenia 
w odpowiednie narzędzia. 

M. Wietecki: - Pracuję od początku 
grudnia. Aktualnie trwają prace nad 
przygotowaniem wydzielonych po-
mieszczeń na hali. Oczywiście najlep-
szym rozwiązaniem dla mnie byłoby 
poznanie działania innych modelarni 
w naszych siostrzanych zakładach, jed-
nakże w wyniku obostrzeń sanitarnych 
wyjazd do nich, w chwili obecnej jest 
mocno ograniczony. W fazie budowy 
niezbędne jest skorzystanie z doświad-
czeń innych. Proces tworzenia modelar-
ni od podstaw jest długi, bowiem składa 
się z wielu procesów i składowych, któ-
rych w ciągu miesiąca czy dwóch nie da 
się zrobić, dlatego potrzebujemy kilku 
miesięcy na pełne uruchomienie działu. 

A. Bok - Kolega poruszył istotny pro-
blem braku rozeznania wewnątrz całe-
go naszego konsorcjum. Rozmowy te-
lefoniczne, maile czy wideokonferencje 
nie zastąpią bezpośrednich kontaktów i 
zobaczenia tej samej struktury w innych 
zakładach i skopiowania dobrych roz-
wiązań. 

W tym momencie doskonale rozu-
miem tok myślenia obu moich roz-
mówców. Nie wyważa się otwartych 
drzwi. Oba wydziały mają pracować 
na rzecz własnej firmy jak i na rzecz ca-
łej międzynarodowej spółki. Istotnym 
jest prewencja przed błędami właśnie 
na podstawie doświadczeń innych. 
Tutaj produkuje się meble sypialniane 
na konkretne zamówienia z tzw. wy-
sokiej półki, a to zobowiązuje. 

A. Bok - W obecnej sytuacji staramy 
się wspólnie wiele spraw ułożyć zgodnie 
ze standardami, a elementy wymaga-
jące wyjaśnień będą konsultowane w 
naszym zakładzie lub podczas wyjaz-
du studyjnego do wydziałów technolo-
gicznych czy modelarni w grupie. Mój 
wydział jest merytorycznie i kadrowo 
w pełni przygotowany. Odpowiednie 
oprogramowanie plus umiejętność jego 
obsługi są na wysokim poziomie. A po-
nieważ pracy przed nami wiele, to za-
trudnione 4 osoby mają co robić. 

W Wydziale Modelarni mają być 
docelowo zatrudnione 3 osoby. Dziś 
odręczne szkice zastępują wydruki 
komputerowe z pełnymi danymi. To 

jednak nie zastąpi ręcznej pracy przy 
tworzeniu modelu. A ten, po wykona-
niu, musi zostać zaakceptowany przez 
centralę.

A. Bok – Wydział Technologiczny 
musi do danego modelu przygotować 
wszystko. Od  śrubki, zszywki, elemen-
tów drewnianych, materiału czy kolo-
ru nici poprzez barwę tkaniny, gęstość 
pianki, rodzaj materacy, na sprężynach 
kończąc. 

 Jeżeli jest nowy model, np. dla 
sulęcińskiego zakładu, to jest on przy-
gotowywany w centrali i kierowany 
jest wraz dokumentacją do naszego 
zakładu produkcyjnego. Taka jest za-
sada. To uruchamia całą procedurę…

A. Bok - Model jest rozbierany na 
części pierwsze. Wszystko jest porów-
nywane z otrzymaną dokumentacją. 
Wszelkie uwagi i poprawki natychmiast 
przekazujemy do centrali, aby zosta-
ły wprowadzone do systemu w bazie 
danych modelu. Na podstawie otrzy-
manego prototypu opracujemy własny 
model, który po akceptacji centrali wej-
dzie do produkcji. 

Sulęciński zakład jest jedynym w 
grupie, który produkuje meble sypial-
niane, stąd można sobie pozwolić na 
pewne innowacje ale nie artystyczne 
fantazje, bowiem mebel ma być funk-
cjonalny, znaleźć nabywcę i przynieść 
zysk. Doświadczenia sulęcińskich 
technologów dla centrali są bezcenne.

M. Wietecki – Mam za sobą 10-letnie 
doświadczenie w pracy w modelarni w 
konkurencyjnej firmie. Zasady są nie-
mal takie same. Moim zadaniem na 
teraz jest dobrać personel, który sprosta 
oczekiwaniom kierownictwa zakładu. 
Stworzenie modelu pod konkretnego 
klienta to praca manualna od a do z, 
czyli typowa manufaktura. Całkowicie 
inna kwestią jest przełożenie koncepcji 
modelarskich związanych z powsta-
niem wzoru na procesy produkcyjne, 
dlatego wykorzystam posiadaną wie-
dzę i doświadczenie w tym zakresie. 
Wiadomo, że zakład słynie z krótkich 
serii w różnych wariantach mebli do-
skonałej jakości, dlatego postaramy się 
jako działy, aby tę jakość podtrzymać 
i pomóc umocnić pozycję na rynkach 
sprzedażowych.   

Tworzenie nowych mebli dla róż-
nych grup sklepów zajmujących się 
sprzedażą jest wyzwaniem, któremu 
bez wątpienia sulęciński zakład podła. 
Podstawą w projektowaniu, a później 
w wykonaniu jest nie zaburzenie jako-
ści i funkcjonalności, ale również po-
prawa wyników finansowych w kosz-
tach produkcji danego modelu. 

Rozmawiał Lech Malinowski

Adam Bok, kierownik Działu Technologicznego

Marek Witecki, kierownik Działu Modelarni

Wojciech Malina, pracownik Działu Technologicznego
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Firma „X” zamieszcza swoją reklamę 
w internecie. Najprościej rzecz ujmu-
jąc chodzi o inwestycje kapitału w 
walucie euro, między innymi w złoto. 
Twarzą przedsięwzięcia jest światowej 
sławy piłkarz. Ta oferta wzbudza Two-
ją ciekawość. Wgłębiasz się w temat. 
Myślisz sobie, czemu nie spróbować? 
Zostawiasz swoje namiary. Czekasz 
na kontakt ze strony firmy. Po jakimś 
czasie dzwoni do Ciebie konsultant. 
Rozmowa, upewnia Cię, że zaraz do-
konasz inwestycji swojego życia. Po-
czątkowo masz jednak pewne obawy. 
Co robisz? Rezygnujesz? Nie. Posta-
nawiasz zainwestować małą kwotę. 
Osoba po drugiej stronie telefonu 
namawia Cię, aby ta kwota było nie-
co większa, argumentując to obecną 
korzystną sytuacją na rynku kruszców. 
Zgadzasz się. Wpłacasz pieniądze. Po 
dwóch dniach – Twój wkład wzrasta 
dwukrotnie. Masz internetowy dostęp 
do swojego kapitału, w końcu podczas 
rozmowy z konsultantem, zgodziłeś 
się na udostępnienie swojego pulpi-
tu. Gra zaczyna się poważnie rozkrę-
cać. Kolejna inwestycja i znów strzał 

Uważaj na oszustwa w sieci
Internet bez wątpienia zrewolucjonizował świat. Dziś jest on 
obecny i pomocny niemal w każde dziedzinie życia. Wychwa-
lając jego zalety, często zapominamy o drugiej stronie meda-
lu. Sieć jest niestety również miejscem, gdzie popełniane są 
przestępstwa, w tym między innymi oszustwa. Aby nie paść ich 
ofiarą, niezbędne jest racjonalne podejście do oferowanych 
treści. Przykład: inwestycja z gwarancją szybkiego zysku, bez 
wychodzenia z domu. Czy samo hasło nie wydaje się Państwu 
podejrzane? Niestety, zdarzają się przypadki kiedy chęć surre-
alistycznych oczekiwań zdaje się przejąć kontrolę nad zdrowo-
rozsądkowym podejściem do tematu.

w dziesiątkę. Nagle z niewielkiego 
kapitału, zarobiona suma zaczyna wy-
glądać naprawdę obiecująco. Zachę-
cony wizją kolejnego przypływu euro, 
postanawiasz skorzystać z pożyczki 
w swoim banku, aby inwestować i 
zarabiać. Szach – mat! Twoje konto w 
firmie „X wskazuje już kilkadziesiąt ty-
sięcy euro. Niesamowite! Udało się, to 
nie była „ściema”. Po prostu jesteś mi-
strzem zarabiania kasy.x

Czy na pewno?
Autorem opisanej sytuacji jest samo 

życie. Niestety, jak pokazuje rzeczy-
wistość, zarówno w tym jak i wielu 
innych przypadkach nie kończą się 
one szczęśliwie. Rzeczywiste zakoń-
czenie tej historii jest takie, że osoba, 
która dała się nabrać na szybki zaro-
bek, dziś jest ofiarą oszustwa, która 
straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Co do wizerunku znanej osobistości, 
oczywiście został on użyty bez jej wie-
dzy i zgody. Pokrzywdzona osoba, do 
chwili obecnej nie ma dostępu nawet 
do najmniejszej kwoty, którą wpłaciła, 
nie wspominając już o zysku.

starszy sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

W czwartek (10 grudnia) tuż po go-
dzinie 5 nad ranem dyżurny sulęciń-
skiej jednostki skierował patrol Policji 
w rejon centrum Sulęcina. Według re-
lacji osoby zgłaszającej, na chodniku 
leżał człowiek. Poranek był dość mroź-
ny, więc szybko stało się jasne, że w tej 
sytuacji zagrożone może być życie i 
zdrowie ludzkie. Po przybyciu na miej-
sce, mundurowi podeszli do leżącego 
mężczyzny. Był przytomny, bardzo 
roztrzęsiony, krzyczał. Priorytetem w 
tej sytuacji była jak najszybsza pomoc 
medyczna. Funkcjonariusze wezwali 
na miejsce Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. 22-latek został przewiezio-
ny do Szpitala. W lecznicy, biorąc pod 
uwagę podejrzany stan psycho-
-fizyczny pacjenta, policjanci 
sprawdzili kieszenie jego odzie-
ży. Ich wnętrze dało odpowiedź, 
co bez wątpienia miało wpływ 
na jego zachowanie. Munduro-
wi zabezpieczyli 6 strunowych 
woreczków z zawartością białe-
go proszku, a także kastet. Naj-
prawdopodobniej podejrzany 
zażył substancję psychoaktyw-
ną, która dosłownie „zwaliła” go 
z nóg. Nie wiadomo co stałoby 

Narkotyk zwalił go z nóg
Tragicznie mogła się skończyć się sytuacja, do której doszło 
10 grudnia. 22-latek zażył amfetaminę. Narkotyk zadziałał na 
niego tak silnie, że upadł na chodnik i nie miał siły wstać. Noc 
była wyjątkowo mroźna, nie wiadomo było jak długo męż-
czyzna znajdował się w takiej pozycji. Tuż po godzinie 5 nad 
ranem przypadkowy przechodzień zaalarmował Policję. Po-
dejrzany trafił pod opiekę medyków, a następnie prosto do 
policyjnej celi. Powód? Przy 22-latku funkcjonariusze ujawnili 6 
strunowych woreczków z substancją psychotropową.

się, gdyby nie rekcja przypadkowe-
go przechodnia i interwencja Policji. 
Po otrzymaniu pomocy medycznej, 
22-latek trafił do policyjnej celi. Wstęp-
ne badanie zawartości białej substan-
cji wskazało, że była to amfetamina. 
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania 
substancji psychotropowej, do które-
go się przyznał. Popełnione przestęp-
stwo zagrożone jest karą do 3 lat po-
zbawienia wolności. Pozostaje jeszcze 
sprawa kastetu, którego podejrzany 
nie miał prawa posiadać, gdyż jest on 
traktowany jako broń.

starszy sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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STYCZEŃ
11.01-17.01 -Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16 
18.01-24.01 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
25.01-31.01 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
LUTY
01.02-07.02 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
08.02-14.02 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1

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

Ogłoszenia Drobne

Ostrzenie łańcuchów pilarek 
spalinowych i elektrycznych 

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

budynków oraz osobno do-
ginania blachy opierzeniowej. 

Wypożyczanie miernika 
grubości lakieru,  miernika 

ciśnienia oleju oraz kom-
presji.

Kozia Zagroda Grochowo 
kontakt Tomasz 

tel. 531 800 714

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie Torzym
pole rolne Glińsk
dom Wielowieś
dom Miechów
dom Torzym
OW Marina J.Ostrowskie
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn

działki Os. Słoneczne II
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice

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

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz 
coś dla siebie

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

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

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

Potrzebna opiekunka 
całodobowa do dziew-

ięćdziesięcioletniej pani, 
sympatycznej, w miarę
samodzielnej i kontak-

towej.

Szczegóły do uzgodnienia 
pod numerem 

tel. 500 823 377

towe Konto pacjenta.
Po rejestracji pacjent dosta-

nie e-skierowanie, a sam pro-
ces umówienia na szczepienie 
będzie oparty o centralny sys-
tem e-rejestracji, integrujący 
indywidualne grafiki przyjęć 
poszczególnych punktów 
szczepień.

Na szczepienie można bę-
dzie się umówić za pomocą 
Internetowego Konta Pacjen-
ta, za pośrednictwem pla-
cówki, w której wystawiono 
e-skierowanie, bezpośrednio 

w punkcie szczepień lub za 
pomocą infolinii. Po dokona-
niu rezerwacji system wyśle 
do pacjenta wiadomość SMS 
z informacją o terminie i miej-
scu szczepienia. Kolejna wia-
domość zostanie wysłana na 
dzień przed planowaną wizy-
tą. Co ważne, pacjent od razu 
umawia się na dwie wizyty, ce-
lem przyjęcia pierwszej i dru-
giej dawki szczepionki. Dzień 
przed drugim terminem po-
nownie dostanie wiadomość z 
przypomnieniem.

Źródło: www.lubuskie.pl

Gdzie zaszczepisz się przeciw Covid-19?
CD. ze str. 7

Pierwszym aspektem obcho-
dów 777-lecia nadania praw 
miejskich Sulęcinowi był kon-
kurs na logo uświetniający tę 
wyjątkową rocznicę, zorgani-
zowany przez Sulęciński Ośro-
dek Kultury pod honorowym 
patronatem Burmistrza Dariu-
sza Ejcharta.

Do konkursu zgłosiło się 45 
uczestników przesyłając łącz-
nie blisko 100 prac.

Oceny prac konkursowych 
dokonała komisja w składzie 
Jacek Filipek (przewodniczący), 

Konkurs na logo obchodów 777 rocznicy nadania praw miejskich 
Sulęcinowi - znamy zwycięzcę!

Dariusz Ejchart, 
Anna Wycza-
chowska, Natalia 
Januszkiewicz, 
Zbigniew Szcze-
pański, Roman 
Sakowski. Prace 
były oceniane 
pod kątem czy-
telności przekazu, funkcjonal-
ności, łatwości zapamiętania, 
estetyki oraz oryginalności.

Komisja przyznała nagrodę 
zwycięzcy pani Iwonie Fert.

Zostały również przyzna-

ne wyróżnienia dla Tomasza 
Nadolnego, Zuzanny Badow-
skiej, Jacka Kalińskiego oraz 
Joanny Urbaniak. Zwycięskie 
logo będzie stosowane w 
celu identyfikacji wizualnej 
i promocji obchodów rocz-
nicy, poprzez wykorzystanie 
go m.in. w przekazie elektro-
nicznym – media, na nośni-
kach reklamy zewnętrznej, 
serwisach internetowych, 
drukowanych materiałach pro-
mocyjnych różnego formatu 
i w innych formach używa-
nych, wydawanych i sygno-
wanych przez Organizatora. 
Za wszystkie nadesłane prace 
serdecznie dziękujemy, a zwy-
ciężczyni serdecznie gratuluje-
my!

SOK Sulęcin


