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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

pizza tylko na dowóz!
niedz. - czw.  12.00 - 22.00

pt. - sob. 12.00 - 23.00

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

512 045 292

„Czyste powietrze” to komplek-
sowy program, skierowany do osób 
fizycznych, którego celem jest po-
prawa efektywności energetycznej 
oraz zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczysz-
czeń wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne.

Program będzie działał do 2029 
r. Przewidziane są dwie formy do-
finansowania: dotacja i pożyczka.              

Skorzystaj z dotacji na wymianę starego pieca 

Cd. na str. 4

WYPRZEDAŻ
kosiarek

VIKING
- 10%!

RATY 0%!
OLEJ 0 zł!

pon-pt 800-1700

sob 900-1300
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W kraju afera na całego. 
Sądy nie funkcjonują najle-
piej, o czym przekonałem się 
na własnej skórze (w głównej 
mierze przez przewlekłość 
spraw), to jednak wprowa-
dzane przez PiS reformy wca-
le nie wpłyną na poprawę 
ich funkcjonowania. Założe-
niem reform jest w zasadzie 
podporządkowanie sadów 
rządzącym. Z założenia wła-
dza w Polsce jest podzielona 
zgodnie z Monteskiuszowską 
zasadą na ustawodawczą 
(Sejm i Senat), wykonaw-
czą (rząd) i sądowniczą. PiS 
zagarnął już prokuraturę, 
a teraz przez m.in. utwo-
rzenie Izby Dyscyplinarnej 
chce sobie podporządko-
wać również sądy, zaburza-
jąc tym samym porządek 
prawny w Polsce. Prezydent 
„wszystkich Polaków” bezre-
fleksyjnie, ale też bez kamer 
i rozgłosu (jak zazwyczaj), 
podpisał ustawę pokrzykując 
przy różnych okazjach o roz-
pasaniu sędziów. Po wejściu 
w życie nowych przepisów, 
gdy sędzia nie będzie orzekał 
po myśli jedynej właściwej 
partii może trafić pod but 
powołanej przez Prezydenta 

Izby Dyscyplinarnej. Zaczyna 
to pachnieć autorytaryzmem. 

Oprócz zmian w przepisach 
zupełnie nie zrozumiałe jest, 
dlaczego rząd nie wykonuje 
wyroków sądów? Naczelny 
Sąd Administracyjny wydał 
wyrok (ostateczny i niepod-
ważalny) o nakazie publikacji 
list poparcia dla kandydatów 
do Krajowej Rady Sądowni-
czej. Rząd ma Sąd w nosie i 
do dzisiaj list nie ujawnił, a sę-
dziego z Olsztyna, który pró-
bował coś zrobić w sprawie 
zawieszono w obowiązkach. 
Jeżeli rząd nie wykonuje wy-
roków sądów, to po co my 
mamy to robić? W taki sposób 
w kraju niedługo zapanuje 
anarchia.

Po ponad 30 latach obietnic 
i zapewnień kolejnych wło-
darzy w Sulęcinie wreszcie 
powstał żłobek. Co prawda 18 
miejsc, to kropla w morzu na 
całą 16-tysięczną gminę, ale 
dobre i to. Wiem, że ambicje 
burmistrza były większe, bo 
żłobek na więcej miejsc miał 
powstać w planowanym od 4 
lat już budynku komunalnym 
na os. Kopernika, ale do tej in-
westycji jeszcze daleko, a być 

może w ogóle nie dojdzie. Od 
samego początku ciała daje 
fundusz inwestycyjny, który 
podpisał umowę z gminą i 
miał sfinansować budowę 75 
mieszkań komunalnych (gmi-
na wniosła jako wkład dwie 
działki – na wspomnianym os. 
Kopernika i drugą między ul. 
Krótką a Kościuszki). Niestety, 
nasz fundusz załapał się na 
kompromitację PiS pod na-
zwą „Mieszkanie PLUS - 100 
tys. nowych mieszkań” (do 
dziś po ponad 4 latach od 
szumnego ogłoszenia progra-
mu, zostało wybudowanych 
niespełna 1 tys. mieszkań!). 
Ciągłe zmiany szefów (nieraz 
co kilka miesięcy) i związa-
ny z tym burdel w tego typu 
funduszach spowodował, że 
tam nie miał kto pracować i 
w ten sposób w Sulęcinie, jak 
i w wielu innych miastach w 
Polsce nawet łopaty w ziemię 
nie wbito. Obecnie najlepszy 
czas na tego typu inwesty-
cje dawno już minął. Przez 
ostatnie 4 lata materiały i wy-
konawstwo w branży miesz-
kaniowej wzrosło przynaj-
mniej o 30 proc. 4 lata temu 
szacowano, że koszt budowy 

minął miesiąc

Rząd depcze sądy a Prezydent przyklaskuje
3 budynków z mieszkaniami 
komunalnymi wyniesie 22,5 
mln zł. Dziś taka inwestycja 
pochłonęłaby nawet niespeł-
na 30 mln. zł. Efekt jest taki, 
że w Sulęcinie ciągle miesz-
kań brakuje. Zasób komu-
nalny jest skromny, a w kolej-
kach wciąż sporo osób, które 
nie mogą sobie pozwolić na 
mieszkanie z rynku. Mieszka-
nia wynajmowane prywat-
nie, schodzą jak ciepłe bu-
łeczki, gdy tylko się pojawią. 
Cena – ok 1000,00 zł za ka-
walerkę (plus rachunki) i min. 
1200,00 zł za dwupokojowe. 
Ostatnio najbardziej zmrozi-
ły mnie jednak ceny miesz-
kań na sprzedaż. Mieszkanie 
deweloperskie w dobudo-
wywanej klatce w budynku 
przy ul. Paska – 4000,00 zł 
na metr! Mieszkanie wykoń-
czone (standard dobry, ale 
nie luksusowy), kilkunasto-
letnie (nowe budownictwo) 
– 6000,00 zł za metr! I one 
się sprzedają. To są ceny za 
nieruchomości na poziomie 
Słubic, Gorzowa i Kostrzyna 
nad Odrą. Pod względem 
zasobności portfela (szcze-
gólnie poziomu wynagro-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

dzeń) Sulęcinowi jednak do 
tych miast daleko. Problem 
wynika częściowo z małej 
ilości inwestycji prywatnych 
w Sulęcinie i dużego popytu. 
75 mieszkań komunalnych z 
pewnością znormalizowało 
by rynek, ale na to rozwiąza-
nie chyba nie ma co liczyć.

Można słusznie zapytać, 
skąd takie wzrosty cen. Bo, 
że wszystko gwałtownie 
drożeje nikt nie ma do tego 
najmniejszej wątpliwości. 
Niedawno pojawił się cieka-
wy raport Głównego Urzędu 
Statystycznego nt. tego, jak 
wypłaty z 500 PLUS wpły-
nęły na inflację. Okazało się, 
że od pierwszych wypłat w 
2016 r. inflacja z roku na rok 
była wyraźnie coraz wyższa 
do aż 3,40% na koniec 2019 
r. Na początku 2019 r. infla-
cja w Polsce oderwała się od 
globalnej tendencji (wskaza-
nej na przykładzie Niemiec) i 
wróciła do globalnego tren-
du na koniec 2019 r., ale już 
na wyższym poziomie.

I jak żyć panie prezesie?
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Sulęcinie zaprasza wszyst-
kich uczniów do udziału w VIII edycji 
Międzyszkolnego Regionalnego 
Konkursu Historyczno-Plastyczne-
go pt.”Historia Malowana”. Konkurs 
trwa od  1 lutego do 30 kwietnia 2020 
roku. Skierowany jest do uczniów 

Czy znasz historię?
POD PATRONATEM PRZEKROJU

wszystkich placówek oświatowych, 
w tym uczniów niepełnosprawnych 
z województw: lubuskiego, wielko-
polskiego i zachodniopomorskiego. 
Mogą wziąć w nim udział uczniowie 
od 6 do 24 roku życia. Celem kon-
kursu jest popularyzowanie historii 
Polski, rozwijanie wiedzy historycz-

nej, stworzenia szansy do rozwijania 
wyobraźni, wymiany emocji, wra-
żeń artystycznych, a także integracja 
dzieci i młodzieży o różnym stopniu 
sprawności. Tematem 
prac plastycznych wy-
konywanych dowolną 
techniką malarską jest 
postać /postacie, znak 
lub wydarzenie związa-
ne z historią Polski. 

Prace można nadsy-
łać wraz z wypełnioną 
metryczką i oświad-
czeniem na adres: Spe-
cjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w 
Sulęcinie ul. Lipowa 
12 A, 69-200 Sulęcin 
z dopiskiem: VIII  Mię-
dzyszkolny Wojewódzki 
Konkursu Historyczno-
-Plastyczny pt. „Historia 
malowana”. Szczegóło-
we informacje znajdują 
się na stronie interneto-
wej Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wycho-
wawczego w Sulęcinie 
(sosw-sulecin.edu.pl)

Wioletta Kaźmierczak
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REKLAMA 008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

 ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą 
- transport do i z miejsca pracy

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy

Hasło ogólne i każdy może 
w dowolny sposób dopaso-
wać do siebie i nie tylko. Po-
zostaje kwestia odpowiedzial-
ności własnej jak i publicznej. 
W maju czekają nas wybory 
prezydenckie. Co mówi i robi 
urzędująca głowa państwa 
jest przez wielu oceniana ne-
gatywnie. Kiedyś liczyliśmy się 
w Europie teraz, szkoda mó-
wić. On nie prezentuje wszyst-

kich tylko swoich partyjnych 
mocodawców. Konkretnie jed-
nego, szeregowego posła. Ten-
że, gdy przyjdzie do rozliczeń, 
a to musi nastąpić, wywinie 
się niczym padalec zrzucając 
odpowiedzialność na sprawu-
jących różne funkcję w rządzie 
i jego agendach. Wróćmy do  
Prezydenta. W górniczej karcz-
mie piwnej prosi o wsparcie 
fedrujących pod ziemią o po-

Kłopoty na własne życzenie

Będą kary za 
nieprzerejestrowanie
auta

Maksymalny możliwy koszt, 
kwalifikujący się do dofinan-
sowania, od którego liczona 
jest wysokość dotacji, to 53 
tys. zł na budynek jednoro-
dzinny lub wydzielony lokal 
mieszkalny z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Pozostała 
część kosztów kwalifikowa-
nych może zostać sfinanso-
wana pożyczką. Kwota dota-

Skorzystaj z dotacji na wymianę starego pieca 
Cd. ze str. 1 cji liczona jest w zależności 

od wysokości średniego mie-
sięcznego dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym. 
Minimalny koszt kwalifikowa-
ny w ramach jednego wnio-
sku o dofinansowane to 7 tys. 
zł.

Na co przeznaczyć można 
dotację?

- Dofinansowanie lub po-
życzkę możemy przezna-

czyć na:
- Demontaż starych źródeł 
ciepła na paliwa stałe oraz 
zakup i montaż nowych źró-
deł ciepła.
- Docieplenie przegród bu-
dowlanych.
- Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej.
- Instalacja odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji foto-
woltaicznej).

- Montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wnio-
sków

Wnioski przyjmowane są 
w wojewódzkich funduszach 
ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej (wfośigw) 
właściwych terytorialnie ze 
względu na usytuowanie bu-
dynku, a także w gminach, 
które podpisały porozumie-
nie z wfośigw. W powiecie 
sulęcińskim umowę podpisa-
ła tylko gmina Słońsk. Miesz-

moc w wyczyszczeniu Polskie-
go Domu. Gomułkę w okresie 
schyłkowym też wspierał aktyw 
robotniczy rozpędzając mani-
festujących studentów. Krzyk 
podczas przemówień głowy 
państwa świadczy o…

Wiecowanie, bo tak to należy 
nazywać, nie ma dobrych ko-
notacji. Premier ma już wyroki 
za kłamstwa, on jeszcze nie. Nie 
widzi lub nie chce widzieć ba-

łaganu w kraju np. w systemie 
sądowniczym. Jest zgoda aby 
to naprawić, ale nie poprzez 
nominacje swoich, z reguły 
bez doświadczenia ale wier-
nych i głupich, których argu-
mentem jest publiczne darcie 
dokumentów. Wstyd to mało 
powiedziane. Trójpodział wła-
dzy jest podstawą demokracji i 
jest dla rządzących przeszkodą. 
Nawet kurtuazyjne spotkania 
w pałacu, nie zmieniają jego 
postawy. W obcych językach 
nikt nam nie będzie nam nic 
narzucał. Chyba nie zna do-
kładnie podpisanego przez śp. 
Lecha Kaczyńskiego naszego 
akcesu do UE. Prezydent i jego 
doradcy, podobnie jak premier 
z ministrami i pożal się Boże 
magistrami prawa jako wice 
lub doradcy zwyczajnie mają 
za nic autorytety prawne krajo-
we jak i zza granicy. Usta pełne 
frazesów, ale nominacje byłego 
prokuratora czy fatalnej prezes 
TS – podpisał. Jakże ironicznie 
brzmią w jego złotych ustach 
słowa Skierowałem wątpliwe 
ustawy do TS, który jest „ich” 
chociaż są wyraźne sygna-
ły buntu w tym organie. I tak 
można wyliczać… Ostatnia wy-
powiedź – Nawet jak z podpi-
sami kandydatów do KRS było 
coś nie tak, to nic to nie zmie-
nia bo podpisałem. I to mówi dr 
nauk prawnych. Zresztą podpi-
sał ułaskawienie Kamińskiego, 
który miał postawionych ok 30 
zarzutów w sądzie pierwszej in-
stancji. Urzędowanie kiedyś się 
zakończy, wstyd pozostanie a 
wraz z nim kłopoty.

Wielu wazeliniarzy których 
zawsze pełno, tak jak i „sygna-
listów” wybiera konformizm 
świadomie rezygnując z wolno-
ści. Wolności słowa. Narzucając 
siłą jeden rodzaj światopoglą-
du, któremu podporządkowuje 
się prawo i politykę jest ograni-
czeniem wolności. Kupowanie 
finansowymi plusami jest dla 
Narodu krokiem do samoznie-
wolenia.

Z punktu widzenia moralne-
go, wg filozofii, niepokojący 

jest stan zakłamania rządzą-
cych. Mówienie o autorytetach 
moralnych jest skierowaniem 
uwagi na pozyskanie dla siebie 
grup społecznych, dla swych 
doraźnych ceków. Poglądów 
moralnych o charakterze uni-
wersalnym nie ma, co dawno 
filozofowie udowodnili. Niedo-
puszczanie do wolnego dialogu 
w Sejmie jest sprzeczne z bu-
dową społeczeństwa obywatel-
skiego. Nagrane i upublicznio-
ne słowa posłanki do znanego 
szeregowego posła, aby głoso-
wać ponownie, bo przegramy – 
świadczy że PiS wywiercił dziurę 
w dnie do którego sam zmierza.

Ataki anonimów na Marszałka 
Senatu to zwykłe świństwo. Ba 
nawet mój znajomy, wykształ-
cony, zdawałoby się światły 
międzyrzeczanin pisze na Fej-
sie, że Marszałek Senatu brał ko-
perty z łapówkami. Wiedze czer-
pie chyba z sufitu i idiotycznych 
trolli internetowych. Oskarża 
bezpodstawnie, bo nie było go 
przy tym, świadom swych jak-
że niecnych uwag. Frustrat czy 
chory? Ujawniono famy trolli 
internetowych w ministerstwie 
tzw. Zera i co? Jednego z wice 
„odstrzelona” i dalej ta grupa 
działa. Oby majowe wybory 
były przełomem. 

Skrucha, np. agenta Tomka 
czy miażdżące raporty NIK są 
wyraźnym sygnałem, że jest 
źle. Zalecano Banasiowi dymi-
sję. Nawet publicznie Premier 
mówił o planie B wobec niego. 
Kłamał. Ale Pancerny Marian 
poprzez swych kontrolerów 
pokazuje rzeczywisty obraz 
władzy, która jest pazerna na 
wszystko, a wszak Prezydent 
RP mówił, że nie będzie ha-
sła – Ojczyznę dojną racz nam 
zwrócić panie. A jednak JEST! 
Chyba nie takiej głowy państwa 
chcieliśmy po wyborach. Jego 
osiągniecia podsumował ideal-
nie jeden z polityków – Przytył 
i wyłysiał. 

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl

kańcy pozostałych gmin, by 
zasięgnąć więcej informacji 
powinny się skontaktować z 
Lubuskim Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pod nu-
merem tel. 68 419 6900.

Uwaga! Koszty inwestycji 
nie mogą zostać poniesione 
przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie!

Red.
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W związku z planowanym urucho-
mieniem Żłobka Samorządowego w 
Sulęcinie przy ul. Os. Kopernika 7 ser-
decznie zapraszamy rodziców wraz z 

„Drzwi Otwarte” 
w sulęcińskim żłobku

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

dziećmi na spotkanie z cyklu „Drzwi 
Otwarte”, które odbędzie się w dniu 
17 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie żłobka.

Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Otwarcie Żłobka Samorządowego 
przy ul. Os. Kopernika 7 w Sulęcinie, które odbędzie się w dniu 18 lutego o 
godz. 10.00 w siedzibie żłobka. 

Żłobek to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców gminy, gdyż 
od lat 90 ubiegłego stulecia na terenie gminy nie funkcjonowała żadna 
instytucja opieki nad dziećmi do lat 3.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z rządowego programu Ma-
luch+ oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W ramach pozyskanych środków powstało 18 miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3. Jest to niezmiernie ważne wydarzenie w życiu naszej gminy.

Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w tym ważnym dniu.
UM w Sulęcinie

POD PATRONATEM PRZEKROJU
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!
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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.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w Szkole Podstawowej 
w Trzemesznie Lubuskim

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„ROB-BUD” Robert Pluszczewski

- wykończenia wnętrz;
- usługi glazurnicze;
- remonty łazienek;
- kamień dekoracyjny;
- podwieszanie sufitów;
- zabudowy karton-gips;
- szpachlowanie;
- malowanie;
- tapetowanie;
- panele podłogowe;
- inne prace wykończeniowe.

Tel. + 48 721 290 300

Dla kogo ta laurka, 
W słońcu, zieleni, chmurkach? 
Dla kogo każda wnuczka, 
Dla kogo każdy wnuczek, 
Maluje dzisiaj kwiaty, 
Przynosi upominek? 
Dla kogo jest ten wierszyk, 
I życzenia od dzieci? 
Już wiecie? 
Oczywiście! 
Dla wszystkich Babć i Dziadków 
Na świecie.
W. Chotomska

22 stycznia 2020 r. w na-
szej szkole odbyła się prze-
piękna uroczystość, która w 
naszej placówce ma długo-
letnią tradycję – Dzień Babci 
i Dziadka. To święto przygo-

towują uczniowie z klas I-III 
wraz z wychowawczyniami. 
W pięknie udekorowanej sali 
spotkali się dziadkowie i wnu-
częta. Wspólnie mogli w tym 
dniu zabawić się, wysłuchać 
pięknych wierszy i piosenek, 
wziąć udział w różnych grach, 
konkursach i turniejach oraz 
rozsmakować się pysznym 
ciastem, pieczonym przez ro-
dziców uczniów naszej szkoły. 
Już u progu sali naszych sza-
nownych gości witali pięknie 
przebrani za babcię i dziadka 
starsi uczniowie naszej szkoły, 
którzy pomagali w również w 
powieszeniu płaszczy i kur-
tek. 

Na początek wszystkich 
bardzo serdecznie powitała 
dyrektor szkoły Teresa Mazur. 
Następnie dzieci przedsta-
wiły gościom jasełka, które 
przygotowały podczas zajęć 
kółka teatralnego. W dalszej 
części spotkania dzieci z klas 
młodszych zaprezentowały 
dziadkom program artystycz-
ny. Złożyły też życzenia i wrę-
czyły upominki swoim uko-
chanym babciom i dziadkom. 

To właśnie oni, nasi dziad-
kowie mają w sobie niewy-
obrażalne pokłady cierpli-
wości, często poświęcają 
maluchom więcej czasu niż 
rodzice, przekazują im wiedzę 
i umiejętności, dzielą się swo-
im doświadczeniem, snują 
ciekawe opowieści dotyczące 
rodziny, sprawiają wnukom 
wiele radości.

Po życzeniach nastąpił czas 
wspólnych zabaw. Było plece-
nie łańcuchów z bibuły, odbi-
janie piłeczki pingpongowej, 
kręcenie hula-hopem, rozpo-
znawanie po głosie wnuczka 
lub wnuczki, podawanie pi-
łek, kapelusza i wiele, wiele 
innych ciekawych rozgrywek.

Śmiech, radość i zabawa 
stworzyły niecodzienną i 
wzruszającą choreografię 
tego spotkania!

Organizatorzy: A. Miklaś, I. 
Wołowska, M. Wierzowiecka
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Podczas spotkania Maciek 
Barden odpowiadając na pyta-
nia Natalii Januszkiewicz opo-
wiedział kilka historii z prze-
szłości związanych z rozkwitem 
kariery muzycznej, latami szkol-
nymi, pracą zawodową. Starał 
się nie zdradzać wielu szcze-
gółów z książki, ale… chwilami 
coś się wymsknęło.

Skąd pomysł na książkę?
Pomysł na książkę narodził 

się gdzieś 10 lat temu. Wtedy 
jednak jeszcze nie dojrzałem do 
jej wydania. Od tego czasu po-
wstało wiele zapisków i notatek, 
ale głębsza praca rozpoczęła się 
4 lata temu. W pisaniu bardzo 
pomogły mi zdjęcia. Starałem 
się nie wymieniać nazwisk, ale 
najważniejsze musiały się w niej 

17 stycznia na sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury odbyło się spo-
tkanie z Maćkiem Bardenem, autorem i wydawcą książki „Sentymentalna po-
dróż”. Książka jest osobistym wspomnieniem ponad 50-letniej twórczości (ale 
nie tylko) naszego sulęcińskiego artysty. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że 
spotkanie zgromadziło tłumy przyjaciół, sympatyków i fanów pana Maćka. 

Muzyka, zrozumienie, miłość

znaleźć. Książkę napisałem wła-
snym językiem, bez koloryzo-
wania i idealizowania własnej 
postaci. Moja mama mnie tego 
nauczyła – gdy schodzisz ze sce-
ny, masz na powrót stać się Mać-
kiem.

Działalność artystyczna Ma-
cieja Bardena, oparta o własną 
twórczość, rozpoczęła się w 
1969 r. Jednak pierwszy raz na 
scenie wystąpił w wieku 6 lat z 
piosenką „Jestem sobie komi-
niarczyk”, którą specjalnie dla 
małego Maćka napisała i skom-
ponowała muzykę jego mama. 
M. Barden wykonał piosenkę 
podczas spotkania, wywołując 
tym aplauz publiczności.

Sulęcin w 1969 r. to była moja 
15 przeprowadzka w życiu. Po 
burzliwej w nowe miejsca wcze-
snej młodości tutaj osiadłem i 
do dziś mieszkam w tym samym 
mieszkaniu. W roku przyjazdu 
do Sulęcina zostałem perkusistą 
i wokalistą zespołu „Wendowie”. 
To były niesamowite czasy. 3 
młodocianych grało imprezy w 
kawiarni ówczesnego Powia-
towego Domu Kultury. Nie było 

łatwo dostać bilety na nasze wy-
stępy.

Po skończeniu Liceum star-
towałem do Państwowego Lu-
dowego Zespołu Pieśni i Tańca 
Mazowsze. To niezapomniana 
chwila w moim życiu. Nie prze-
szedłem rekrutacji, ale zostałem 
zaproszony, by próbować w ko-
lejnym roku.

W późniejszym okresie Ma-
ciej Barden był założycielem ze-
społy „MAW” i kabaretu „Rura”. 
Pracował w Powiatowym, a 
następnie Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury.

Drugą moją ulubioną miejsco-
wością po Sulęcinie są Lubnie-
wice. Bardzo miło wspominam 
lata ‘72, ’73. W sezonie graliśmy 
bardzo często w Lubniewicach 
dla turystów spragnionych za-

bawy. Turnusy zmieniały się co 2 
tygodnie, cały czas nowe twarze, 
nowe znajomości.

W pewnym momencie życia 
przerzuciłem się jednak na chał-
turę. Przestałem komponować, 
pisać teksty. Z letargu obudziła 
mnie Jola Taraszkiewicz. Wstrzą-
snęła mną tak, że z powrotem 
wróciłem do tworzenia. W 1997 
r. nagrałem 1 kasetę – „Barden 
Grey”. Po wydaniu odbył się duży 
koncert. Udowodniłem Joli Ta-
raszkiewicz, że jednak potrafię.

Po „Barden Grey” ukazały się 
jeszcze dwie płyty autorskie 
Macieja Bardena: „Sansiri Don’t 
For Get Me” oraz „Poczekaj”.

Do piosenki „Gdzieś na trasie” 
z drugiej płyty powstał teledysk. 
W nagrywaniu zawsze pomagał 
mi Waldek Handzlewicz. Jestem 
mu ogromnie wdzięczny za set-
ki albo tysiące godzin pracy ze 
mną.

Przez okres 50 lat twórczości 
artystycznej przez moje życie 
przewinęło się bardzo dużo osób, 
z którymi współpracowałem mu-
zycznie. Tylko ja przetrwałem w 
tym fachu do dziś. Nigdy jednak 

nie zależało mi na zrobieniu ka-
riery. 

Muzyka, zrozumienie, miłość. 
To trzy nuty, które kierowały 
moim życiem. Więcej nic już nie 
będę mówił – zachęcam do prze-
czytania książki (śmiech).

Maciek Barden oprócz działal-
ności muzycznej jest autorem 
kilku tysięcy artykułów praso-
wych, nie tylko o życiu miasta 
i gminy Sulęcin. W wolnych 
chwilach regionalista i fotograf 
amator (dziesiątki tysięcy wy-
konanych fotografii).

Wieloletnia działalność kul-
turalna, muzyczna, rozryw-
kowa, sceniczna i społeczna 
Maćka Bardena przyczyniła się 
do nadania w 1999 r. statuetki 
i dyplomu „Zasłużony Działacz 

Kultury Ziemi Sulęcińskiej” oraz 
„Za Zasługi dla Powiatu Sulę-
cińskiego”.

W 2004 roku otrzymał „Order 
Wielkiego Serca” przyznany 
przez Warsztat Terapii Zajęcio-

wej z Sulęcina. W 2005 r. medal 
„Za Zasługi dla Ziemi Sulęciń-
skiej”. W 2015 r. uhonorowany 
tytułem „Przyjaciela Szkoły” I 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Su-

lęcinie, jak również medal „Za 
Zasługi dla Województwa Lu-
buskiego” nadany w 2019 r. 
uchwałą Sejmiku Województwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze.

Adam Piotrowski

fot. Jacek Stępniewski

fot. Jacek Stępniewskifot. Jacek Stępniewski fot. Tomasz Kluszczyk
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

W Domu Joannitów 28 stycznia 
odbył się koncert z okazji Dnia Babci 
i Dziadka dedykowany uczestnikom 
Domu Dziennego Pobytu Senior+. 
Wśród sulęcińskich Seniorów w kon-
cercie uczestniczyli również zaprosze-
ni goście: burmistrz Sulęcina Dariusz 

Dzień Babci i Dziadka z Seniorami+
Ejchart, zastępca burmistrza Iwona 
Walczak, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Andrzej Żelechowski oraz 
kierownik Domu Dziennego Pobytu 
Agnieszka Polechajło i pracownicy 
placówki.

W koncercie wystąpiła solistka Ja-

dwiga Puchała z Gorzowa Wielko-
polskiego i tancerki Urszula i Hanna 
Pomorskie. Wśród wielu piosenek do 
własnych tekstów i muzyki Jadwigi 
Puchały, znalazły się również zna-
ne przeboje nie tylko z repertuaru i 
folkloru cygańskiego, które seniorzy 

nagrodzili brawami. Uroczystość za-
kończył słodki poczęstunek, upomin-
ki i życzenia, które wręczyli i złożyli 
seniorom burmistrza Sulęcina razem 
ze swoim zastępcą i dyrektorem OPS. 

Tekst i foto. Maciek Barden

Dzieci z Trzebowa swoim babciom i dziadkom
Z inicjatywy wychowawcy i opieku-

na Świetlicy Środowiskowej Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Trzebowie 
Agnieszki Polechajło, Rady Sołeckiej 
i Sołtysa Stanisława Chabzy, 2 lutego 
w sali świetlicy odbył się koncert arty-
styczny z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
w którym wystąpiły dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia w placówce. Wiersze i 
piosenki przedstawiły: Kinga Uruska, 
Nikolas Kozieł, Nikola Kozieł, Alan Ko-
zieł, Antonina Kozieł, Szymon Kosiela, 
Aleksandra Kosiela, Dominika Gry-
gorcewicz, Julia Sak, Piotr Kula, Julian 
Matla i Rozalia Polechajło.

Scenariusz imprezy przygotowała 
wychowawca świetlicy środowisko-
wej Agnieszka Polechajło, a wspaniały 
tort Urszula Polechajło. W dekorowa-
niu sali i przygotowaniu słodkiego po-

częstunku /deserów, galaretki z loda-
mi i bitą śmietaną, kawy, herbaty oraz 
słodkich upominków, które wręczyły 
dzieci swoim babciom i dziadkom/ 
pomagały Urszula Uruska i Wanda 
Chabza.

W trakcie uroczystości zastępca 
burmistrza Sulęcina Iwona Walczak i 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Sulęcina Andrzej Żelechowski, prze-
kazali zebranym życzenia w imieniu 
własnym i burmistrza Sulęcina Dariu-
sza Ejcharta oraz wręczyli w szklanych 
opakowaniach herbatki z załączonymi 
życzeniami. W obchodach uczestni-
czył również proboszcz Parafii Długo-
szyn p.w. Matki Bożej Różańcowej ks. 
Henryk Laszczowski.

Tekst i foto. Maciek Barden
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Sulęcińska fabryka mebli sy-
pialnianych położona na pół-
nocnych obrzeżach miasta już 
na trwałe wpisała się w jego 
krajobraz. Załoga okrzepła i 
poczuła się wspólnotą. Praca 
od zawsze łączy. Słabsi odcho-
dzą, w ich miejsce pojawiają się 
nowi. Pracownicy wyznają róż-
ne wartości i są w różnym wie-
ku. Przyjeżdżają lub są przy-
wożeni do pracy z pobliskich 
miejscowości. Kim są? Wielu z 
nich po prostu – doskonałymi 
pracownikami.

Najstarszym stażem w za-
wodzie tapicera jest Andrzej 
Boczkowski. Pracował wcze-
śniej w tej branży w Niemczech 
na zasadzie kontraktu, choć 
zawód wyuczony miał inny. 
Pracując tam zdobył doświad-
czenie, szkolił Polaków tam 
zatrudnionych, a gdy powstał 
zakład w Skwierzynie, wrócił 
do Polski. Dziś jest szefem kon-
troli wewnętrznej w zakładzie, 
szkoli nowych pracowników i 
kieruje działem tapicerni. Za 
kilka lat stuknie mu pół wieku, 
ale sportowa sylwetka wcale 
tego nie potwierdza. 

– Sporo wolnego czasu po-
święcam jeździe na rowerze. 
Dzięki temu poznaję okolicę, bo-
wiem nie pochodzę  z tych stron. 
Moja rodzina mieszka w Lubli-
nie. Mam żonę, dorosłą córkę i 
już 18-letniego syna, który jesz-
cze się uczy w technikum. Week-
endy spędzam z najbliższymi, 
choć nie jest to regułą. Wpraw-
dzie muszę przejechać wszerz 
cały kraj jednak nie jest to pro-
blemem, mam dobry samochód 
i drogi są coraz lepsze. Lubię jaz-
dę samochodem, ale lubię też 
czynnie uprawiać sport. Spacery 
czy biegi po lesie są przyjem-
nością. Lubię pływać w okolicz-
nych jeziorach. Ruch mam we 
krwi i dlatego korzystam z tego 
w czasie wolnym. Wycieczki tu-
rystyczne, nawet te weekendo-
we z rodziną są zawsze okazją 
do poznania czegoś nowego. 
Poza tym takie wyprawy silnie 
wiążą, co w moim przypadku, z 
uwagi na rozłąkę z rodziną, jest 
niezwykle istotne. Nie mam wy-
górowanych marzeń, corocznie 
urlop spędzamy wspólnie, za 
każdym razem w innym miejscu. 
Zachwycony jestem zabytkową 

Nie samą pracą człowiek żyje
REPORTAŻ PRZEKROJU

Od pewnego czasu na naszych łamach prezentujemy firmę Living Furniture Europe Sp. z o.o., którą w Sulęcinie nazywa 
się zwyczajowo – fabryką mebli, co jest w pełni zasadne. Zakład zatrudniający wiele osób z miasta oraz bliższej i dalszej 
okolicy jest niezwykle przyjazny dla środowiska jak i dla pracowników.

architekturą Rzymu, bo historia 
to moja druga pasja. Z kolei kra-
jobrazy Szwecji uspakajają. Wy-
prawy łódką na ryby są same w 
sobie przygodą.

W dziale tapicerni pracuje 
Barbara Waszkiewicz, któ-

ra dojeżdża do pracy z okolic 
Skwierzyny, konkretnie z Mu-
rzynowa. Zakład ze Skwierzyny 
przeniósł się, to i ona razem 
z nim. Jej praca jest wysoko 
ceniona przez kierownictwo. 
Spokojna, może nieco spięta 

podczas rozmowy ale zadowo-
lona z tego co robi.

- Mąż pracuje za granicą, dzie-
ci są dorosłe więc zasadniczo 
większych problemów nie mam. 
Utrzymanie domu jest dla mnie 
wyzwaniem, ale daję radę. Nie-
bawem trzeba będzie zabrać się 
za ogródek, który jest nie tylko 
miejscem przyjemnego odpo-
czynku, ale przede wszystkim 
warzywniakiem. Mam również 
kwiaty, szczególnie kocham 
goździki. Relaks przy dobrym 
filmie w telewizji musi wystar-
czyć. Jeszcze za wcześnie aby 
planować wyjazd na urlop w 

konkretne miejsce, ale ja swoje 
tajemnice mam i sądzę, że mąż 
to zaakceptuje. Rozłąka męczy i 
trzeba to nadrobić – zakończyła 
rezolutnie.

Brygadzistką, a w nowym 
słownictwie liderką, na szwalni 
jest Kamilla Krompaszczyk. 
Dojeżdża do pracy ze Skwie-
rzyny i związana jest z zakła-
dem od początku, czyli od cza-
sów skwierzyńskich. 

- Jestem szczęśliwą mężatką 
od 17 lat, mamy dwoje dzie-
ci, dziewczynki, 11 i 17-letnia. 
Uwielbiam jazdę moim samo-

chodem ale marzy mi się po-
rządny motocykl. Palić gumy na 
asfalcie… coś w tym jest, jak z 
samotnego jeźdźca, choć mo-
tocykliści jadący w grupie też 
mają swoją siłę. Oczywiście ja-
dąc zgodnie z przepisami. Rajdy 
i zloty motocyklowe mają swoją 
niepowtarzalną atmosferę. Wio-
sną mam w planie kupić sobie 
stalowego rumaka. Urlop oczy-
wiście nad polskim morzem, ja-
koś dotychczas urlop za granicą 
nie był zrealizowany, aczkolwiek 
marzenia były. Czym jednak 
byłby człowiek, a tym bardziej  
kobieta, bez marzeń. Lubię tań-

czyć, bo to jest relaksujące. 
Rozmową z elokwentną, 

zgrabną, szczupłą blondynką 
zwieńczyła moją reporterską 
wizytę w zakładzie. Za miesiąc 
powrócę na dział szwalni, któ-
ry się rozbudował o kilkanaście 
nowych stanowisk. Trzymając 
się konwencji znanej angiel-
skiej komedii – Co ludzie po-
wiedzą? Czytelnicy przeczytają 
o pracy nowozatrudnionych w 
tym przyjaznym nie tylko dla 
Polaków – zakładzie.

 
Tekst i fot. Lech Malinowski 

Kamilla Krompaszczyk

Andrzej Boczkowski

Barbara Waszkiewicz
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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

„Takiej drugiej nocy nie będziesz 
miał, takiego nieba pełnego gwiazd. 
Gwiazdy, stańcie na chwilę, na jedną 
chwilę, której powiem trwaj”. Tymi 
poetyckimi słowami, przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego – Natalia 
Góreńczyk rozpoczęła jedną z naj-
piękniejszych uroczystości w życiu 
szkoły. W błysku fleszy, mieniących się 
kolorami przepięknych kreacji dam i 
eleganckich strojów dżentelmenów, 
gorąco powitano jej uczestników: dy-
rektora Szkoły, panią Grażynę Sobie-
raj, władze samorządowe w osobach, 
starosty sulęcińskiego, pana Tomasza 
Jaskuły, wicestarosty, pana Tomasza 
Prozorowicza, zastępcy burmistrza Su-
lęcina - pani Iwony Walczak, przedsta-
wiciela Rady Rodziców, pani Angeliki 
Owczarek, wychowawców, nauczycie-
li, pracowników administracji i obsłu-

„Gwiazdy stańcie na chwilę” – Studniówka 2020
10 stycznia 2020 r.,100 dni przed maturą odbył się Bal  tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie. 

gi, drogich rodziców i oczywiście do-
stojnych Bohaterów imprezy. 

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i 
Zawodowych- Pani Grażyna Sobieraj, 
uroczyście otworzyła wielki bal mło-
dości. 

Maturzyści nie szczędzili słów 
wdzięczności, które popłynęły w stronę 
wszystkich tych, którzy przyczynili się 
do wspomagania ich edukacji i rozwo-
ju. Kwiaty i wyrazy uznania skierowa-
no do dyrektora szkoły, organu prowa-
dzącego, ale też partnerów i przyjaciół 
szkoły oraz pracowników administracji 
i obsługi szkoły. Otrzymali i usłyszeli je 
również wychowawcy, pani Elżbieta 
Czerwińska, pani Agnieszka Sobieraj, 
pani Jolanta Maciak, pan Krzysztof 
Jacniacki, i pani Anna Sobieraj. Go-
rące podziękowania popłynęły także 
w stronę rodziców, którzy jak powie-

dzieli uczniowie cyt. „nie tylko dzisiaj, 
nie tylko przez  lata nauki w liceum, 
czy technikum,  ale przez całe życie 
byli i zapewne będą przy nas, wspie-
rając nas swoją radą, pomagając, do-
dając otuchy, będąc wyrozumiałymi, 
cierpliwymi i o wielkim sercu.” Łzy 
wzruszenia popłynęły po policzkach 
rodziców, kiedy  usłyszeli dedykowa-
ny im utwór wyrażający naszą miłość i 
wdzięczność za rodzicielski trud. 

„Poloneza czas zacząć!”- te słynne 
słowa powtórzyli za wieszczem pro-
wadzący uroczystość. 

 Zgodnie z tradycją dały one sygnał 
do odtańczenia staropolskiego tańca, 
kończącego oficjalną część studniów-
ki. 

Zabawa na sto dni przed maturą 
była przednia, bo z nostalgią wspo-
mniano ją również w poniedziałek, 

13.01.2020r., kiedy ostatni raz za-
brzmiał polonez, a pani dyrektor po-
dziękowała za piękną i kulturalną 
zabawę. W finale, na otarcie łez, że 
koniec szkoły już blisko, a studniówka 
minęła, wszyscy poczęstowali się pysz-
nym tortem. 

Przedstawiciele klas maturalnych: Ja-
kub Ossowski, Daniel Leszczyński, Pau-
la Wilimberg, Natalia Góreńczyk, Kata-
rzyna Witkowska, Julia Rzepa, Karolina 
Kościuk i Dominika Kościecha, którzy 
dołożyli wszelkich starań i marzyli, aby 
Studniówka stała się niezapomnianym 
wydarzeniem, w imieniu swoim oraz 
koleżanek i kolegów składają gorące 
podziękowania Wszystkim, dzięki któ-
rym to marzenie się spełniło.

Natalia Góreńczyk
Karina Rogowska
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W Polsko-Niemieckim Cen-
trum Spotkań i Szkolenia Stra-
ży Pożarnych w Trzemesznie 
Lubuskim, 25 stycznia odbyło 
się zebranie sprawozdawcze 
za 2019 rok jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z udziałem 
druhów strażaków, Zarządu 
OSP oraz zaproszonych gości: 
prezesa Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP dh Dariusza Ejcharta, 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Strażaków w Trze-

Sprawozdawcze w OSP 
w Trzemesznie Lubuskim

mesznie Lubuskim Teresy Ma-
zur, komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
z Sulęcina st. kpt. Waldema-
ra Koniecznego, komendanta 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
dh Grzegorza Gapa i prezesa 
Powiatowego ZOSP RP dh To-
masza Prozorowicza.

Uczestnicy zebrania zostali 
zapoznani z protokołami rocz-
nego sprawozdania z działal-
ności OSP, komisji rewizyjnej, 

finansowej i planami na nowy 
2020 rok. Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trzemesznie 
Lubuskim otrzymał absoluto-
rium za rok ubiegły. 

W innych terminach, zebra-
nia sprawozdawcze odbyły się 
również w pozostałych trzech 
jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Miechowie, 
Grochowie i Trzebowie.

Tekst i foto. Maciek Barden

W związku z tym, że nie 
wszystkie funkcjonujące urzą-
dzenia fiskalne posiadają moż-
liwość umieszczenia na para-
gonie numeru identyfikującego 
nabywcę, wystawianie faktur 
będzie ograniczone do tej gru-
py kas, które posiadają tą funk-
cję. W sytuacji, gdy podatnik 
dokonujący sprzedaży nie bę-
dzie miał technicznie możliwo-
ści wpisania numeru identyfiku-
jącego na paragonie, nabywca 
powinien w momencie dokony-
wania zakupu zadeklarować, że 
nabywa towar jako podatnik i w 
takiej sytuacji sprzedawca nie 
powinien rejestrować zakupu 
w kasie, tylko powinien od razu 
wystawić fakturę. Zmiana prze-
pisów nie skutkuje konieczno-
ścią wymiany kas rejestrujących 
przez podatników. Z przepisu 
wynika jasno i to się nie zmie-
niło, że za pomocą kas rejestru-
jących ewidencjonuje się tylko 
sprzedaż na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej. Za nie-
stosowanie się podatników do 
wymienionych zasad organ po-
datkowy będzie ustalał dodat-
kowe zobowiązanie podatkowe 
w wysokości odpowiadającej 

Paragon z NIP i faktura
100 proc. kwoty podatku VAT 
wykazanego na fakturze. Art. 
109a ustawy VAT wprowadza 
sankcję dla podatników, któ-
rzy ujmą w ewidencji fakturę 
dotyczącą sprzedaży udo-
kumentowanej paragonem 
nie posiadającym numeru 
identyfikującego podatnika 
na potrzeby podatku. Wpro-
wadzenie sankcji na niższym 
poziomie oznaczałoby, że 
podatnik i tak ma korzyść, 
stąd potrzeba sankcji 100 
proc. również do odliczone-
go podatku z tytułu nabycia 
w deklaracji VAT. 

Zmiany te są reakcją na 
zaobserwowany proceder 
polegający na wystawianiu 
faktur do paragonów wyge-
nerowanych przez kasę, a nie 
odebranych przez klientów. 
Ustawodawca postanowił 
ograniczyć prawo wystawia-
nia faktur tylko do parago-
nów posiadających numer 
identyfikacyjny nabywcy. 
Zmiany obowiązują od 1 
stycznia 2020 i tylko sprze-
daży dokonanej od tej daty.

Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy - 04027

Porady podatkowe Przekroju
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Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, zastępca burmistrza 
Iwona Walczak, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Jan Szymczyszyn i ks. Jan 
Podedworny, 24 stycznia 
spotkali się na uroczysto-
ści wigilijno-noworocznej z 
działaczami i uczestnikami 
stowarzyszeń, które mają 
swoje siedziby w Gminie Su-
lęcin.

W świątecznym wieczorze 
uczestniczyły osoby repre-
zentujące Związek Sybira-
ków, Związek Inwalidów 
Wojennych, Związek Kom-
batantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, chór Biały 
Orzeł, Stowarzyszenie Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.

W trakcie spotkania w re-
citalu polskich piosenek 
wystąpiła aktorka Teatru im. 
Janusza Osterwy z Gorzo-
wa Wielkopolskiego Anna 
Łaniewska, akompaniator 

Spotkanie burmistrza z działaczami stowarzyszeń
Marek Zalew-
ski oraz duet 
wiolonczelo-
wy Filharmonii 
G o r zow s k i e j 
Katarzyna Win-
kiewicz i Piotr 
Więcław. Uro-
czystość pro-
wadził aktor 
Marcin Ciężki.

Tekst i foto. 
Maciek Barden 
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POD PATRONATEM PRZEKROJU

IV edycja Rock and Beer Fest za nami

Weekendowe granie rozpo-
częliśmy w piątek – w Klubie 
u Bulka wystąpiła formacja 
Progressive JJ – lubuskie gra-
nie porwało publiczność, a 
wieczór wzbogaciła prawdzi-
wa piwna uczta z Browarem 
Moczybroda.

Sobotnie granie odbyło się 
w Sali Widowiskowej Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury, na-
tomiast w przyległej Sali Wy-
stawowej urządzony został 
„ogródek piwny”, czyli kącik 
dla amatorów piwa, w któ-
rym mogliśmy skorzystać z 
oferty beer geek’ów z Pozna-

Dwa dni festiwalu, pięć świetnych koncertów, Piwna Rewolucja z Browarem Moczybroda, a do tego wiele ciepłych słów od 
uczestników imprezy, a także od wykonawców… To wszystko wciągnęło nas w wir emocji i ekscytacji, i sprawiło, że tę edycję 
zapamiętamy na bardzo, bardzo długo…

nia i skosztować ponad stu 
gatunków piwa. Ściany Sali 
Wystawowej jednocześnie 
ozdabiały pięknie oprawione 
fotografie autorstwa Krzysz-
tofa Nesterowicza. Za cate-
ring odpowiadała niezawod-
na Restauracja Mak z Rzepina, 
dziękujemy!

Na scenie 8 lutego zapre-
zentowały się 4 zespoły: A l i 
v e., J.A.D, Wiewiórka na Drze-
wie oraz Łydka Grubasa!

Festiwal był dla Sulęcińskie-
go Ośrodka Kultury ogrom-
nym sukcesem. Wspaniała 
publiczność (nie tylko z Sulę-

cina, ale i z miejscowości od-
dalonych od województwa 
lubuskiego o kilkadziesiąt, ale 
i kilkaset kilometrów!) bawiła 
się wyśmienicie. Wszystkie ze-
społy na scenie dały z siebie 
100% – zagrały cudowne kon-
certy, które zapewne zostaną 
w naszej pamięci na długo…

Jako organizatorom tego 
corocznego już przedsię-
wzięcia wypada nam przede 
wszystkim podziękować – 
uczestnikom festiwalu, arty-
stom, mediom, ochronie… 
Bardzo dziękujemy i do zoba-
czenia za rok, na piątej edycji 

Rock and Beer Fest w Sulęci-
nie!

Źródło: SOK
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W sali wystaw Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury, 6 lutego odbył się XXVIII 
indywidualny turniej szachowy w 
ramach ferii zimowych 2020. W roz-
grywkach wzięło udział dziewięciu 
zawodników, którzy zgłosili się do tur-
nieju. W kwalifikacji ogólnej poszcze-
gólne miejsce zajęli:
I miejsce Damian Świerc /ZSLiZ Sulę-
cin/,
II miejsce Jakub Jeremicz /SP nr 1 Su-
lęcin/,
III miejsce Jan Jasik /ZSP Krosno Od-
rzańskie/,
IV miejsce Daniel Tytus /SP nr 1 Sulę-

Ferie z szachami
cin/,
V Paweł Karaś /SP Kołczyn/,
VI Robert Rosłanowski,
VII Natalia Karaś,
VIII Wiktor Ignatowicz,
IX Antoni Maciąg.

Nagrody ufundowane przez Burmi-
strza Sulęcina Dariusza Ejcharta wrę-
czył zawodnikom turnieju organizator 
Zbigniew Kędziora oraz sędzia główny 
turnieju mistrz szachowy Janusz Ku-
śnierz. 

Tekst i foto. Maciek Barden

Takim mottem kierują się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Strażaków w Trzemesznie Lubuskim, 
którzy chętnie biorą udział w rozma-
itych działaniach charytatywnych. Od 
początku roku szkolnego trwała tutaj 
akcja ,,ODKRĘCAMY DLA JASIA”, po-
legająca na zbiórce nakrętek od pla-
stikowych butelek. Nakrętki zostały 
przekazane rodzicom Jasia, zostaną 
sprzedane, a uzyskane w ten sposób 
pieniądze sfinansują turnus rehabili-
tacyjny dziecka. Chłopiec cierpi na au-
tyzm dziecięcy. Choroba ta wymaga 
częstych wizyt lekarskich, długotrwa-
łej terapii oraz systematycznej rehabi-
litacji. 

Jedną nakrętką nie zasponsoruje-
my leczenia Jasia, dlatego w zbiórkę 
surowców wtórnych wkręcili się wszy-

I Ty możesz zostać wolontariuszem
scy uczniowie i wychowawcy szkoły 
w Trzemesznie. Można przy okazji 
zadbać o środowisko, ale priorytetem 
było dla wszystkich wsparcie małego 
mieszkańca naszej wsi. CZĘSTO NIE-
WIELE POTRZEBA, BY POMÓC DRU-
GIEMU CZŁOWIEKOWI. Największym 
zaangażowaniem w zbiórkę nakrętek 
wykazała się klasa V. A bezapelacyjnie 
na wyróżnienie zasługują: Julia Janic-
ka i Wojciech Drabek, którzy przynieśli 
najwięcej zakrętek! Do akcji dołączyli 
się też : Gabrysia Pucko, Kamil Ko-
zieł, Sebastian Zatarski, Franek Ma-
ślikiewicz oraz Karolina Sokołowska. 
Wszystkim uczniom, którzy zbierali 
zakrętki dziękujemy.

Wolontariuszem może zostać nie-
mal każdy – nie musimy mieć jakichś 
szczególnych zdolności i umiejętno-

ści. Najważniej-
sze są chęci i 
zaangażowanie. 
Wo l o n t a r i u s z 
nie pobiera wy-
n a g r o d z e n i a 
za to, co robi. 
D o b r o w o l n i e 
angażuje się 
na rzecz orga-
nizacji i innych 
osób, oferuje im 
swój wolny czas 
i umiejętności

M. Ankudo
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LUTY
10.02-16.02 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
17.02-23.02 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
24.02-01.03 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
MARZEC
02.03.-08.03 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
09.03.-15.03 - 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 budyn-

ków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej. 
Wypożyczanie miernika grubości lakieru,  miernika ciśnie-

nia oleju oraz kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo 

kontakt Tomasz 
tel. 531 800 714

KOLEKCJONER KUPI:
stare zegarki, biżuterię, monety i inne.

Tel. 884 050 405

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
dom ul. Łąkowa Torzym
mieszkanie 2-pok. Torzym
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
działka Lubów
dworek Lubień
działka Lubień
4 działki Garbicz
dom Muszkowo

domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (bud.) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
domy szeregowe Sulęcin
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
mieszkanie Dębowiec
działka w Miechowie
3 działki bud.  Lubniewice

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pok. ul. Pineckiego
hale, magazyny w Ośnie Lub.

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

W hali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ada-
ma Mickiewicza w Sulęcinie, 
19 stycznia odbył się Turniej 
o Puchar Burmistrza Sulęci-
na. W rozgrywkach wystąpili 
najmłodsi zawodnicy z gru-
py Skrzaty z roczników 2015, 

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sulęcina
2014 i 2013. PAP Bosko z Sulę-
cina, Polonii ze Słubic, Pogonii 
ze Skwierzyny, Warty z Gorzo-
wa Wielkopolskiego, LAP ze 
Słubic, Stali z Gorzowa Wiel-
kopolskiego, APMM z Zielo-
nej Góry i Progress z Gorzowa 
Wielkopolskiego. W turnieju 

uczestniczyło 140 osób.
Organizatorzy z Parafial-

nej Akademii Piłkarskiej Bo-
sko składają podziękowanie 
wszystkim osobom, które 
wsparły turniej. Burmistrzowi 
Sulęcina  Dariuszowi Ejchar-
towi za ufundowanie nagród, 

dyrektorowi I LO Tomaszowi 
Walenciakowi za udostępnie-
nie hali sportowej, uczniom I 
LO za pomoc w obsłudze tur-
nieju, Firmie LEKS za słodki 
poczęstunek oraz trenerom.

Głównym celem turnieju 
jest wychowanie najmłodsze-

go pokolenia poprzez sport, 
rozrywkę i relaks.

Tekst i foto. Maciek Barden

https://www.facebook.com/dariusz.ejchart?__tn__=KH-R&eid=ARDthfieAd6ViLU5xzgbiLvcL26BQF70040igTOJsKy_BRhlYl5K3aADdhFm3GGFm-rCZ2x3ac8VUZsM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKBlW-y0iM2bI7aEpEkXMdV_lUI9UmC7FwjYsep7xMDQWbXQ-q2yemA0x4DKptNjyhK2A-hbwm2p7Bgt3bewb2p-ZWlCItX6tDFMzj5q-QG9H-qfDWbCtQGcan5U_duZV1yTavBpXyUsoROHppnnbzLmoO24XtF6i-xeBVuDLTUSWRlz0EyDo6A3l4fx9v23SHvxA8j4qu8R5zSNursrX8i7-NEASPRjsyIxqUqkklbZLfs6oyVdwjLwWH_ajGurW5XridfYQJe78Wab2WEcgd7cf7I8YPkJmt-ah26DRhaKkB-0EOe8lzXIySzG2Z2gx527_qd1cklFaAESm0zA
https://www.facebook.com/dariusz.ejchart?__tn__=KH-R&eid=ARDthfieAd6ViLU5xzgbiLvcL26BQF70040igTOJsKy_BRhlYl5K3aADdhFm3GGFm-rCZ2x3ac8VUZsM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKBlW-y0iM2bI7aEpEkXMdV_lUI9UmC7FwjYsep7xMDQWbXQ-q2yemA0x4DKptNjyhK2A-hbwm2p7Bgt3bewb2p-ZWlCItX6tDFMzj5q-QG9H-qfDWbCtQGcan5U_duZV1yTavBpXyUsoROHppnnbzLmoO24XtF6i-xeBVuDLTUSWRlz0EyDo6A3l4fx9v23SHvxA8j4qu8R5zSNursrX8i7-NEASPRjsyIxqUqkklbZLfs6oyVdwjLwWH_ajGurW5XridfYQJe78Wab2WEcgd7cf7I8YPkJmt-ah26DRhaKkB-0EOe8lzXIySzG2Z2gx527_qd1cklFaAESm0zA
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