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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

Emocje ciągle w nas kipią, 
mimo ogromnego zmęcze-
nia, ale przede wszystkim ser-
ca włożonego w organizację. 
Jesteśmy niesamowicie szczę-
śliwi móc uczestnicząc w ko-
lejnym finale WOŚP.

Przygotowania rozpoczęli-
śmy już kilka miesięcy temu i 
ostatni weekend stycznia był 
cudownym zwieńczeniem 
wszystkich działań z tym 
związanych.

Tradycyjnie wieczór poprze-
dzający niedzielny finał stał 
pod znakiem J&J Day. W tym 
roku inny, bo w formie onli-
ne, ale nie tylko to stanowiło 
o jego wyjątkowości. Po raz 
pierwszy podczas koncertu 
na jednej scenie stanęli razem 
muzycy związani z Sulęcinem. 
Prawdziwy tygiel muzycz-
ny i pokoleniowy powstał za 
sprawą Kufajki Rencisty, re-
aktywowanego MAW2020, 
Łukasza Łyczkowskiego i 
Arka Jurusza oraz zespołu 

tel. 957554865

pon-pt 800-1700

sob 900-1400

29 finał WOŚP za nami
Siema! 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Pandemia 
i mróz nie przeszkodziły sulęcinianom w byciu chojnym. W tym roku wo-
lontariusze z Sulęcina i okolicznych miejscowości zebrali rekordową sumę 
70.503,33. Nie jest to jednak ostateczna kwota, bo trwają jeszcze licytacje. 

Trupięgi. Każda z grup wyko-
nała po kilka utworów by na 
koniec połączyć się w jedyną 
w swoim rodzaju Sulęcińską 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Sala widowiskowa 
Sulęcińskiego Ośrodka Kul-
tury dosłownie uniosła się w 
powietrze za sprawą emocji i 
radości z realizacji wspólnego 
szczytnego celu jakiem jest 

granie dla WOŚP. Wydarze-
niu oczywiście towarzyszyły 
licytacje, żywiołowo i zabaw-
nie prowadzone przez duet 
J&J czyli Jacek Filipek i Jurek 
Hippmann. Największą kwo-
tę, 17000 złotych, wylicyto-
wano za morsowanie z Łuka-
szem Łyczkowskim, a pomysł 

CD. na str.   6-7
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Pod pretekstem zasile-
nia Narodowego Funduszu 
Zdrowia nadszarpniętego 
walką z koronawirusem rząd 
chce wprowadzić składkę 
od reklam będącą niczym 
innym jak nowym podat-
kiem. Nową daninę w wyso-
kości aż 5 proc. od przycho-
du bezpośrednio zapłacą 
dostawcy usług medialnych, 
nadawcy, podmioty prowa-
dzące sieci kin, podmioty 
umieszczające reklamę na 
nośniku zewnętrznym oraz 
wydawcy świadczący usłu-
gi reklamy. Warunkiem jest 
to, że ich przychód z rekla-
my przekroczył w roku po-
datkowym równowartość 
5 mln euro. Pośrednio za 

składkę zapłacimy jednak 
my wszyscy zjadacze chle-
ba. Dlaczego? Bo wszyscy 
dostawcy usług medialnych 
by działać w podobnym za-
kresie będą musieli podnieść 
ceny reklam. Dostarczyciele 
reklam, czyli producenci i 
usługodawcy, żeby zrekom-
pensować dodatkowe kosz-
ty podniosą ceny produktów 
i usług, których Piotrowski, 
Kowalski i Nowak są odbior-
cami. Zatem bocznym wej-
ściem podatek zapłacimy 
wszyscy. No to zobaczymy 
jak się zachowa prezydent 
Andrzej Duda, który obiecał, 
że żadnej podwyżki podat-
ków nie podpisze. Covid-19 
na pewno nie będzie mógł 
się zasłonić, bo jak składał 
obietnicę wyborczą, to koro-
nawirus już był.

W projekcie PiSu może 
być też drugie dno. Nowy 
podatek uderzy głównie 
w największe telewizje ko-
mercyjne, jak Polsat i TVN. 
Z pewnością TVP tego nie 
odczuje, bo i tak dostaje co 
roku 2 mld z budżetu pań-
stwa (czyli z naszej kasy). 

Kurski wyciągając łapy po 
naszą kasę wcale nie będzie 
musiał podnosić cen reklam, 
przez co telewizje komer-
cyjne będą mniej konku-
rencyjne na rynku. A może 
jakaś spółka skarbu państwa 
wykupi telewizję prywatną 
w złej kondycji finansowej? 
Niemożliwe? Niedawno Or-
len wykupił wydawnictwo 
Polska Press, które w swoim 
portfolio posiada 20 z 22 
dzienników regionalnych 
(m.in. Gazeta Lubuska), ok. 
150 tygodników i kilkaset 
portali internetowych. Po co 
państwowemu gigantowi 
paliwowemu gazety i porta-
le? To oczywiste, by obsadzić 
stanowiska ludźmi władzy i 
zrobić z nich coś w rodzaju 
TVP-bis. Osłabione nowym 
podatkiem telewizje będą 
łakomym kąskiem dla rządu. 
A od przejęcia mediów już 
tylko krok nas dzieli od dyk-
tatury. 

Tuż przed wydaniem Prze-
kroju wolne media zapro-
testowały nie nadając 10 
lutego żadnych programów. 
Reżimową TVP się brzydzę, 

minął miesiąc

PiS chce przejąć media
więc naprawdę nie wie-
działem co się w Polsce i na 
świecie dzieje. Jeżeli tak ma 
wyglądać przyszłość… W 
tym samym czasie Gazeta 
Polska ogłosiła człowiekiem 
roku Jarosława Kaczyńskie-
go. Cóż, jaki rok, taki czło-
wiek roku.

Po medykach i seniorach 
wkrótce mają być zaszcze-
pieni przeciwko Covid-19 
nauczyciele, którzy pracują 
stacjonarnie. Gdy szcze-
piono personel medyczny 
dano taką możliwość rów-
nież pracownikom admini-
stracyjnym placówek służ-
by zdrowia. W przypadku 
szkół jednak administracja 
i obsługa nie załapią się na 
szczepienie. Zatem pracow-
nik szpitala zajmujący się 
np. zamówieniami, często 
pracujący zdalnie jest w 
grupie ryzyka, jednak woź-
na szkolna, która codzien-
nie ma kontakt praktycznie 
ze wszystkimi dziećmi w 
szkole nie jest potencjalnie 
narażona na zarażenie SARS 
Cov-2? Czy ktoś widział lo-
gikę?

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

Całe szczęście otworzyli 
nam nieco gospodarkę. W 
górskich hotelach podobno 
po 15 minutach od ogło-
szenia tej informacji zabra-
kło wolnych miejsc. Przez 
najbliższe dwa tygodnie na 
stokach naprawdę zrobi się 
tłoczno. Gdyby wcześniej 
działały, ruch turystyczny 
rozłożyłby się na kilka mie-
sięcy. Teraz sporo osób sku-
muluje się przez najbliższe 
dwa tygodnie.

Minister Niedzielski 
stwierdził, że nie można 
otworzyć siłowni, bo ludzie 
będą się spotykać w szat-
niach przez co może dojść 
do zarażenia. Kilka dni póź-
niej otworzono baseny. To 
chyba teraz klienci pływalni 
będą się przebierać na dwo-
rze?

Absurdów nam nie brak. 
A premier Morawiecki z ra-
dosnym uśmiechem i tak 
nam oznajmi, że nasz kraj 
miodem i winem płynie. Fe 
Pinokio.
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Pierwsze kroki w realiza-
cji największej inwestycji w 
mieście, którą była rozbu-
dowa i przebudowa oczysz-
czalni ścieków w Sulęcinie, 
poczyniono w 2015 roku. 
Przygotowana dokumentacja 
oraz otrzymane zezwolenie 
na budowę, umożliwiły w 
2016 roku złożenie wniosku 
na dofinansowanie projek-
tu rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Su-
lęcinie wraz z modernizacją 
sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w aglomeracji 
Sulęcin. 7 kwietnia 2017 roku 
Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart podpisał umowę z Na-
rodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na środki pomocowe, 
które zostały udzielone z Fun-
duszu Spójności.

Wartość całego projektu 
złożonego z pięciu kontrak-
tów wynosi 43.900.474,89 

Oczyszczalnia ścieków oddana do użytku

PLN. Wartość dofinansowa-
na ze środków Unii Europej-
skiej /cały projekt/ wynosi 
22.753.294,91 PLN. Wkład 
własny gminy /cały projekt/ 

wynosi 21. 147.179,98 PLN. 
Realizowane w ramach pro-
jektu kontrakty dotyczą: 
rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków przy 

ul. Ignacego Daszyńskiego 
w Sulęcinie, rozdziału sieci 
kanalizacji ogólnospławnej, 
przebudowy i remontu kana-
lizacji sanitarnej, przebudowę 

i remontu sieci wodociągowej 
oraz rozbudowy i przebudo-
wy stacji uzdatniania wody /
inwestycja oddana do użyt-
ku/.

Podpisana 1 październi-
ka 2018 roku przez Burmi-
strza Sulęcina Dariusza Ej-
charta umowa z firmą SEEN 
Technologie Spółka z o.o. z 
Warszawy dotycząca rozbu-
dowy i przebudowy oczysz-
czalni ścieków dobiegła koń-
ca. Wartość całej inwestycji 
wyniosła 24.531.916,50 PLN. 
Wartość dofinansowana – 
12.565.943,12 PLN. Wkład 
własny gminy – 11.965.973,40 
PLN.

Z okazji zakończenia prze-
budowy i rozbudowy oczysz-
czalni ścieków przy ulicy 
Ignacego Daszyńskiego w 
Sulęcinie, 3 lutego odbyło się 
oficjalne oddanie inwestycji 

CD. na str.   10
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Aktualnie (od 2014 r.) Ko-
mendantem Ośrodka Szko-
lenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych im. gen. dyw. De-
zyderego Chłapowskiego 
jest ppłk Przemysław Miko-
łajczak. Patron jednostki jak 
i przyjęcie tradycji oraz usta-
nowienie święta jednostki (6 
czerwca) zostało ustanowio-
ne decyzją nr 147/MON z 23 
kwietnia 2014 r.

Ponieważ JW 1986 powsta-
ła na bazie rozwiązanej 14 
Sudeckiej Samodzielnej Bry-
gady Przeciwpancernej jako 
Poligon Artyleryjski w Mo-
niach k/Sieradza,  a następnie 
przeniesiona do Raducza k/
Skierniewic jako Okręgowy 
Poligon Artyleryjski nr 3 i 
wreszcie do Wędrzyna  (Okrę-
gowy Poligon Artyleryjski nr 
3 w 1948 r., Centralny Poli-
gon Artyleryjski nr 6 w latach 
1948-51, Poligon Artyleryjski 
nr 6 w latach 1951-57, Obóz 
Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski 
w latach 1957-67) jest kon-
tynuatorką tradycji, nosząc 
stale ten sam numer jednost-
ki wojskowej. Rok później 
(2015) wprowadzona została 
odznaka rozpoznawcza.

28 marca 2018 r. Prezydent 
RP na wniosek Ministra Obro-
ny Narodowej nadał sztandar 
jednostce. W imieniu prezy-
denta wręczył go gen. dyw. 
Stanisław Czosnek, dowód-
ca 11 Lubuskiej Dywizji Kawa-
lerii Pancernej.

OSPWL przeznaczony jest 

Historia Garnizonu Wędrzyn (7)
do prowadzenia: ćwiczeń z 
wojskami w tym ćwiczeń z 
kierowania ogniem; ćwiczeń 
z dowódcami i sztabami; ćwi-
czeń i zajęć przygotowaw-
czych; strzelań szkolnych, 
bojowych i sytuacyjnych; 
bombardowań; badań i poka-
zów.

Wszystko to odbywa się na 
ogólnie rzecz ujmując bazie 
szkoleniowej składającej się 
z: pasa ćwiczeń taktycznych, 
dwóch strzelnic wozów bo-
jowych (czołgi transportery 
opancerzone na kołach lub 
gąsienicach), strzelnicy pie-
choty, strzelnicy do strzelań 
nawodnych, ośrodka zurba-
nizowanego, ośrodka inży-
nieryjno-saperskiego, ośrod-
ka szkolenia płetwonurków, 
ośrodka pokonywania i for-
sowania przeszkód wodnych 
i dwóch obozowisk.

Poza służbą wojskową część 
kadry jednostki od 1952 r. jest 
skupiona w Wojskowym Kole 
Łowieckim „Szop”. Mogło ono 
powstać dzięki pomocy Woj-
skowej Rady Łowieckiej przy 
Dowództwie ŚOW. Pierwszy-
mi, którzy zdali stosowny eg-
zamin i zostali myśliwymi byli: 
Jan Mąka, Roman Okupski, 
Tadeusz Habza, Henryk 
Zych, Tadeusz Rodkiewicz, 
Kazimierz Zieliński, Tade-
usz Strzelczyk, Mieczysław 
Wojnicz, Ryszard Manowski 
i Roman Antolik. Pierwszym 
przewodniczącym koła był. M. 
Wojnicz, a łowczym – Ryszard 

Manowski. Pierwszym obwo-
dem łowieckim był teren po-
ligonu. Koło w 2002 r. z okazji 
jubileuszu 50.lecia otrzymało 
sztandar, którego fundatorem 
było wiele instytucji i członko-
wie koła. Sztandar poświecił 
ówczesny kapelan garnizonu, 
ks. mjr Sławomir Węgłowski. 
Ponieważ temat jest zbyt ob-
szernym, to do tego wątku 
powrócę w osobnym artyku-
le.

Wracając na „wojskowe po-
dwórko” warto wiedzieć, że 
OSPWL stale przechodzi roż-
ne techniczne modernizacje 
na strzelnicach i pasie ćwi-
czeń taktycznych oraz się roz-
budowuje. Niewielka drużyna 
ppoż. została etatowo i sprzę-
towo rozbudowana ( o czym 
będzie w kolejnym odcinku) 
oraz ma remizę niczym po-
wiatowa PSP. W latach 80.tych 
ubiegłego wieku ćwiczyli tu 
m.in. żołnierze czechosłowac-
cy. Teraz ćwiczą tu podod-
działy wojsk sojuszniczych 
NATO. Ważnym akcentem 
historycznym jednostki jest 
tablica poświęcona pierwsze-
mu dowódcy – ppłk. Janowi 
Mące. Rzecz unikatowa w ist-
niejących jeszcze lubuskich 
garnizonach.

Mieszkańcy przywykli do 
odgłosów huku wystrzałów, 
charakterystycznego warko-
tu silników helikopterów czy 
uciążliwych chwilowo głosu 
samolotów szturmowych, 
które nadlatując nad wska-

Poświęcenie tablicy pamięci pierwszego Komendanta Poligo-
nu płk Jaba Mąki

Polowanie zbiorowe W.K.Ł. Szop Wędrzyn w czasie przerwy na 
posiłek. Lata 80-te

płk Mieczysław Izdebski

zane cele ostrzeliwują je lub 
bombardują. Zwykła proza 
życia leśnego garnizonu przy 
poligonie. 

W poprzednim odcinku nie 
zostało zamieszczone zdjęcie 
płk Mieczysława Izdebskie-
go, d-cy jednostki 1975-80. 
Aby być w porządku wobec 
Szanownych Czytelników, za-
mieszczamy go teraz.

dr Lech Malinowski
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(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

Tytuł niczym z horroru, ale 
wiele co się dzieje w kraju – 
można porównać. Z począt-
kiem roku wprowadzono 
podatki czyli rząd szuka kasy 
w naszych kieszeniach. Jest 
pomysł aby opodatkować re-
klamy, a przecież i tak już VAT 
i CIT od tego jest odprowa-
dzany. Może wprowadzić po-
datek od nekrologów. Ludzie 
umierają, więc dochód byłby 
stały, a przy pandemii nawet 
nieco wyższy. Odpowiedzi 
rzeczników policji to swoiste 
perełki kamuflażu, itp., itd. 
Szkoda słów. 

Rząd sam siebie, a przy 
okazji i nas, wprowadza w 
błąd. Wystarczy posłuchać 
na kanałach wolnych me-
diów (TVPartyjna się nie liczy) 
jak różni ministrowie, wice, 
rzecznicy i co ponoć ważniej-
si posłowie sobie nawzajem 
przeczą w wypowiedziach. 
Śmiechu warte. 

A może wprowadzić podatek od nekrologów?
Narodowy Program Szcze-

pień to iden per iden czyli błęd-
ne koło. Wzajemne „podchody” 
w grupie trzymającej władzę 
można porównać do wojny hy-
brydowej. Konferencje prasowe 
bez możliwości zadawania py-
tań to już standard. W wolnych 
mediach prawicowi politycy 
zamiast odpowiadać na zada-
ne pytania, mówią to co chcą 
ale nie na temat. Próbują nawet 
ustawiać do pionu dziennikarzy 
zadających niewygodne pyta-
nia.

Wazeliniarstwo wśród posłów 
prawicy względem Kościoła 
Katolickiego, w tym i posłanek, 
jest zatrważające. Kara więzie-
nia dla kobiet dokonujących 
aborcję, świeczkowe manifesta-
cje w Sejmie RP w dniu związa-
nym z Matką Boską Gromniczną 
i wiele innych rzeczy robionych 
pod publiczkę - ślą ocenę o nas 
w świat. W XXI w. w cywilizowa-
nej Europie tylko Polska i Cypr 

ma takie aborcyjne prawo.
Przerzucanie niepokornych 

prokuratorów gdzieś daleko od 
domu w ramach delegacji jest 
konkretnym mszczeniem się. A 
ci pokorni dotychczas nie mogą 
wyjaśnić sprawy Dwóch Wież, 
afery SKOK, Getbacku, sex afery 
Kuchcińskiego, o 70 mln zło-
tych na wybory nie wspomina-
jąc. Sasinienie całą gębą przez 
wszystkich którzy rządzą, jak 
i tych co poprzez profity są od 
nich zależni.

Trybunał rządzony przez ma-
gister prawa w uzasadnieniu 
swego bulwersującego wyro-
ku w sprawie aborcji KŁAMIE 
stwierdzając o ochronie życia 
od poczęcia, że jest zgodne z 
Konstytucją RP. Jest w konsty-
tucji zapisane o ochronie życia, 
ale nie ma słów, że OD POCZĘ-
CIA! Robienie z nas idiotów to 
ich specjalność. Podobnie jak 
skwitowanie oświadczeniem 
przez niskiego wzrostu wice-

premiera, że z zakupem respi-
ratorów od handlarza bronią 
jest wszystko OK. Ale kasy nadal 
rząd nie może odzyskać, choć 
do Torunia płynie ze wszystkich 
ministerstw. 

Za to szczodrze popłynęła 
kasa do puszek WOŚP, bo mamy 
serce dla dyrygenta orkiestry, 
który rozlicza się akuratnie i 
kupuje sprzęt jak najbardziej 
potrzebny dla leczenia i rato-
wania życia. Mamy nawet swo-
isty przekór, im prawica zarzuca 
więcej Owsiakowi, tym bardziej 
wrzucamy do puszek. Z wiosną 
WOŚP poda końcowy wynik i 
zapewne będzie po raz kolejny 
rekordowy.

Pewne obostrzenia warun-
kowo zostały zdjęte. Nałożone 
poprzednio na zasadzie byleja-
kości bez rozeznania i efektyw-
nego wsparcia finansowego. 
Zdjęte zapewne pod wpływem 
determinacji przedsiębiorców. 
Czyli jak było na początku – 

Rząd sam siebie i nas robi w 
pióro. Wielu widzi nadzieję 
lub światełko w tunelu jednak 
przy tym jakże rozbudowa-
nym politycznie rządzie i zdo-
minowanym przez niepoważ-
nych polityków sejmie – szans 
nie ma lub są bardzo nikłe.

Ale bądźmy optymistami. 
Po burzy zawsze jest pogoda 
i pogody ducha życzę. Po-
zdrawiam przy okazji Stefana, 
sympatycznego czworonoga z 
Kaszub.

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

powstał na gorąco podczas 
tego szalonego wieczoru.

Niedziela to od rana już ak-
cja w terenie i wolontariusze, 
których można było spotkać 
nie tylko na ulicach Sulęcina, 
ale również w Lubniewicach, 
Żubrowie, Miechowie, Trze-
mesznie, Grochowie, Smogó-
rach, Kołczynie, Rudnicy, Wę-
drzynie, Lubieniu.

Dla gotowych na przyjemny 
spacer do puszki w zimowej 
aurze i w promieniach słoń-
ca od godziny 13:00 czekała 
już ekipa SOK. Tu można było 
wziąć udział w zabawie balo-
nowej z atrakcyjnymi nagro-
dami dla wszystkich, zarówno 
tych najmłodszych jak i naj-
starszych. Oczywiście udział 
w zabawie wiązał się z wpłatą 
do puszki WOŚP. Jak zawsze 
uśmiechnięte i pozytywnie 
zakręcone dziewczyny z sulę-
cińskiej Biblioteki Publicznej 
raczyły przybyłych miesz-
kańców ciepłymi napojami 
oraz przepysznym ciastem 
w orkiestrowej kawiarence 
na świeżym powietrzu. Było 
bardzo mroźnie, ale wszyst-
kich rozgrzewała orkiestrowa 
atmosfera, płonące ognisko 
oraz występy wokalne mło-
dych solistek Studia Piosen-
ki SOK pod kierownictwem 
Waldemara Handzlewicza. 
Nie mogło zabraknąć w tym 
wyjątkowym dniu również 3 

CD. ze str.   1

29 finał WOŚP za nami
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Drużyny Starszoharcerskiej 
„Red One” im. Cichociem-
nych, którzy licznie i z rado-
ścią na twarzach dali koncert 
na plenerowej scenie.

Również w sali widowisko-
wej trwały działania online 
związane z finałem. Od 14:00 
ruszyło festiwalowe studio 
SOK gdzie duet dwóch Jac-
ków prowadził licytacje przy 
okazji rozbawiając widzów 
śledzących transmisję na 
profilu FB. Szalone licytacje 
zostały uświetnione również 
występami solistek Studia 
Piosenki SOK oraz pokazem 
tańca hinduskiego. Jednym z 
ostatnich akcentów artystycz-
nych była transmisja koncertu 
zespołu Meteroids, który kilka 
miesięcy wcześniej zwyciężył 
w przeglądzie Lubuskie Do-
brze Rockuje oraz znakomicie 
sobie radzi na liście przebo-
jów Radio SOK.

Na zakończenie tego in-
tensywnego, pełnego mi-
łości i dobrej energii week-
endu, spotkaliśmy się przez 
wejściem do Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, by podzi-
wiać fire show w wykonaniu 
grupy Sagitta.

Pragniemy z całego serca 
podziękować wszystkim dar-
czyńcom, wolontariuszom, 
instytucjom, firmom, wszyst-
kim zaangażowanym w orga-
nizację, obsłudze technicznej, 
wszystkim razem i każdemu 
z osobna, kto miał udział 
w tworzeniu i przeżywaniu 
tego wspaniałego wydarze-
nia jakim jest finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Spotkaliśmy się już po raz 
29, ale pamiętajcie gramy do 
końca świata i jeden dzień 
dłużej. Dzielcie się miłością i 
dobrem przez cały rok!

Źródło: SOK
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AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
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 Prezes zarządu międzyrzeckiego szpitala, Waldemar Taborski, 
15 stycznia, był gospodarzem spotkania dyrektorów szpitali, lub osób 
upoważnionych, którzy podpisali wspólną umowę z poznańską 
rmą „Konsultant IT” (generalny wykonawca, reprezentowana przez 
prezesa Pawła Ozorowskiego) mającą rozbudować szpitalne 
systemy HIS i dokonać modernizacji infrastruktury sprzętowej 
i sieciowej oraz dostawę Platformy Zintegrowanych Systemów 
Informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego, Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie i Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 
2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2-Rozwój cyfrowy, 
Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informatycznego ID376358 - 
uzyskano donansowanie w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług 
w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz 
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

Rozbudowa szpitalnych systemów HIS

W. Taborski - Partnerów do projektu dobrał mój poprzednik. Wszyscy oni byli zainteresowani aby projekt ruszył. Szpital międzyrzecki stał się 
liderem w tej grupie. Platforma informatyczna pozwoli placówkom szybciej wymieniać się danymi również z innymi szpitalami w województwie, co 
zdecydowanie poprawi wiele elementów związanych z ogólnie pojętym leczeniem. Mamy 180 dni na całkowite wdrożenie programu, który będzie 
kompatybilny dla wszystkich. Korzystać będzie z niego zarówno kierownictwo oddziałów jak i część logistyczna czy administracyjna.

Omówiono sposób nansowania projektu, ustalono z wykonawca harmonogram prac wdrożeniowych. Szpital w Międzyrzeczu-
Obrzycach reprezentowała Ewa Lewicka-Michalewska - dyrektor placówki; szpital w Sulechowie Beata Kucuń - dyrektor; szpital w Sulęcinie 
Mariusz Bojar - informatyk. Prezesowi szpitala w Międzyrzeczu towarzyszył informatyk Łukasz Grek. Obecni byli również: Izabela Banaszak - 
dyrektor ds. Marketingu i Koordynacji Zamówień w rmie „Konsultant IT” oraz Krzysztof Adamski (rma „Prosensi” prowadząca postępowanie 
przetargowe). Ł. Grek - Szpitale pozyskają nowy sprzęt i oprogramowanie. Nowe serwery zapewnią dobre przesyłanie danych. Będą szkolenia 
z nowego oprogramowania. Program Eskulap generalnie łączy wszystko, a podstawą jest dokumentacja medyczna. Łączy również urządzenia 
np. typu aparat rentgenowski czy USG, co umożliwi przesłanie zdjęć.                                                             

Podpisanie umowy dotyczącej projektu odbyło się dosłownie w ostatniej chwili. Projekt był przygotowany znacznie wcześniej przez 
kompetentną osobę i dopiero zdecydowana decyzja obecnego prezesa nadała bieg sprawie. Kwota przeznaczona na inwestycje to 12 718 200 zł.

Przed przyjazdem do Pniewa zainteresowani zwiedzaniem międzyrzeckich 
bunkrów powinni umówić się telefonicznie z pracownikami muzeum (nr tel. 
509 868 965 lub 95 741 99 99).   

 Po trzymiesięcznej przerwie w poniedziałek, 1 lutego, ponownie otwarto 
Muzeum Fortykacji i Nietoperzy w Pniewie. Zwiedzanie jedynej całorocznej trasy 
turystycznej odbywa się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

- Mamy pierwsze telefonicznych zgłoszenia - mówił nam w poniedziałek dyrektor 
muzeum Leszek Lisiecki. - Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym.
 Międzyrzeckie bunkry są największą atrakcją turystyczną nie tylko gminy, 
ale także całego regionu. Przypominamy, że w Pniewie trwa budowa nowej siedziby 
muzeum. Kolejna atrakcją dla turystów ma być podziemna kolejka, która urucho-
miono zostanie do końca br. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy, ok. 10 000 zł rocznie za 1ha. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod nr tel. 607 07 08 49, biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha

Tekst i fot. Lech Malinowski

Zapraszamy do Muzeum 
Fortykacji i Nietoperzy w Pniewie

  „Nasza tożsamość jest jak wielkie rozłożyste drzewo, które swoimi korzeniami sięga bardzo głęboko. 
My jesteśmy jego małą gałązką, listkiem w koronie, które życiodajne soki czerpie przede wszystkim z korzeni 
- z przeszłości”. prof. Andrzej Wyrwa. 
 Izba Pamięci Klubu 17 WBZ w Międzyrzeczu to miejsce, które odkryje ślady związane z historią naszej
 ojczyzny. Pomysłodawcą utworzenia izby jest Sekcja Historyczna Klubu „Dowborczycy”. Gromadzone są w niej  
bezcenne pamiątki świadczące o przeszłości naszego narodu i o walce naszych bohaterów. Wśród eksponatów 
będzie można zobaczyć przedmioty związane z wojskowością, przedmioty codziennego użytku, fotograe, prasa, 
książki, odznaczenia, dokumenty i wiele innych unikatowych egzemplarzy z okresu przedwojennego, wojen-
nego i powojennego. Termin uroczystego otwarcia zostanie wkrótce ogłoszony. 

Sekcja Historyczna działa…
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Twoja rek lama na naszych łamach

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

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

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

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

Samorządowcy razem
SŁUBICE

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

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

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

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

źródło: www.slubice.pl

Będzie obwodnica Słubic?
SŁUBICE

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

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

źródło: www.slubice.pl
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STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466

Nadzorują produkcję w Christianapol – 
Meble w Sulęcinie

W sulęcińskiej fabryce mebli sy-
pialnianych „CHRISTIANAPOL MEBLE 
POLSKA” nadzór nad procesem pro-
dukcyjnym sprawuje dyrektor Adam 
Dreger wraz z zastępcą: Mario Tesa-
novicem (bardzo sympatyczny Bo-
śniak władający kilkoma językami) 
oraz Wolfgangiem Cammannem,  
który jest Niemcem i udziela wspar-
cia w obszarze zarządzania procesa-
mi produkcyjnymi.

– Z tutejszym zakładem jestem 
związany od chwili włączenia ponad 
40 pracowników z firmy CHRISTIANA 
MEBLE w Skwierzynie dokładnie od 1 
lipca 2020 r. – mówi Adam Dreger. 
– w branży meblarskiej pracuję od 
1996 r., a w koncernie POLIPOL je-
stem od dwóch i pół roku. Pomimo 
długoletniego doświadczenia produk-
cja łóżek sypialnianych jest dla mnie 
czymś nowym. Zarządzanie całą pro-
dukcją, poprzez kierowników działów, 
jest bardzo odpowiedzialne. Krótko 
mówiąc poszczególne wydziały: kro-
ju, szwalni, produkcji materacy - robią 
konkretne elementy mebla, które do-
piero w końcowej fazie są łączone w 
tapicerni w całość, a następnie meble 
trafiają do magazynu wyrobów goto-
wych. Do mnie i mojego zespołu nale-
ży ustalenie zdolności produkcyjnych 
poszczególnych działów, a także opty-
malizacja produkcji i wdrażanie nowo-
czesnych rozwiązań. Linie produkcyjne 
to nie tylko maszyny ale przede wszyst-
kim zatrudnieni pracownicy którzy są 
najważniejsi, na obecną chwilę jest ich 
ponad 150 osób pracujących na jednej 
zmianie. 

Zapewne nadzór nad produkcją 
mebli sypialnianych przy krótkich 

seriach, robionych pod konkretnego 
odbiorcę jest wyzwaniem ?

Chociaż wiele się już nauczyłem, to 
odmienność produkcji powoduje że 
jeszcze wiele nowych spraw przede 
mną. Obecnie wdrażamy wiele pro-
jektów, zatem optymalne możliwości 
działów produkcyjnych nie są w pełni 
wykorzystane. Cały czas trwa nabór 
pracowników jaki i szkolenie. Reżim 
sanitarny też nas dotyczy, stąd pew-
ne utrudnienia. Wchodzimy w system 
SAP, który jest w pełni zintegrowany 
w całej korporacji, gdzie nasz zakład 
jest częścią składową. Rozwiązanie to 
pozwala kontrolować procesy bizne-
sowe w przedsiębiorstwie. Jesteśmy w 
okresie przejściowym i optymalnie nic 
jeszcze nie jest do końca ustawione, 
aczkolwiek produkcja trwa. Branża, 
która tutaj w Sulęcinie zagościła, ma 
duże perspektywy rozwoju przed sobą. 
I wspólnie do tego zmierzamy.

Skoro przybył Pan z zewnątrz, spo-
za Sulęcina, to jak sobie Pan daje 
radę?

- Do pracy codziennie dojeżdżam 80 
km. Nie jest to tak uciążliwe, chyba że 
nie sprzyja aura, która tej zimy jest za-
skakująca. Po pracy, w czasie wolnym 
poświęcam się bieganiu, głównie pół-
maratony i maratony.

 Mario Tesanovic, uśmiechnięty 
zza biurka jest zadowolony z pracy 
tutaj. 

- Pracuję tutaj prawie dwa lata. W 
branży pracuję już 12 lat. Zaczynałem 
od firmy w Holandii. Jestem specjali-
stą od organizacji produkcji. Po roz-
mowach z poprzednim pracodawcą z 
Niemiec zaakceptowałem ofertę pracy 

Adam Dreger, dyrektor produkcji

Mario Tesanovic, z-ca dyr. produkcji
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 Prezes zarządu międzyrzeckiego szpitala, Waldemar Taborski, 
15 stycznia, był gospodarzem spotkania dyrektorów szpitali, lub osób 
upoważnionych, którzy podpisali wspólną umowę z poznańską 
rmą „Konsultant IT” (generalny wykonawca, reprezentowana przez 
prezesa Pawła Ozorowskiego) mającą rozbudować szpitalne 
systemy HIS i dokonać modernizacji infrastruktury sprzętowej 
i sieciowej oraz dostawę Platformy Zintegrowanych Systemów 
Informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego, Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie i Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 
2020 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2-Rozwój cyfrowy, 
Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informatycznego ID376358 - 
uzyskano donansowanie w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług 
w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz 
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

Rozbudowa szpitalnych systemów HIS

W. Taborski - Partnerów do projektu dobrał mój poprzednik. Wszyscy oni byli zainteresowani aby projekt ruszył. Szpital międzyrzecki stał się 
liderem w tej grupie. Platforma informatyczna pozwoli placówkom szybciej wymieniać się danymi również z innymi szpitalami w województwie, co 
zdecydowanie poprawi wiele elementów związanych z ogólnie pojętym leczeniem. Mamy 180 dni na całkowite wdrożenie programu, który będzie 
kompatybilny dla wszystkich. Korzystać będzie z niego zarówno kierownictwo oddziałów jak i część logistyczna czy administracyjna.

Omówiono sposób nansowania projektu, ustalono z wykonawca harmonogram prac wdrożeniowych. Szpital w Międzyrzeczu-
Obrzycach reprezentowała Ewa Lewicka-Michalewska - dyrektor placówki; szpital w Sulechowie Beata Kucuń - dyrektor; szpital w Sulęcinie 
Mariusz Bojar - informatyk. Prezesowi szpitala w Międzyrzeczu towarzyszył informatyk Łukasz Grek. Obecni byli również: Izabela Banaszak - 
dyrektor ds. Marketingu i Koordynacji Zamówień w rmie „Konsultant IT” oraz Krzysztof Adamski (rma „Prosensi” prowadząca postępowanie 
przetargowe). Ł. Grek - Szpitale pozyskają nowy sprzęt i oprogramowanie. Nowe serwery zapewnią dobre przesyłanie danych. Będą szkolenia 
z nowego oprogramowania. Program Eskulap generalnie łączy wszystko, a podstawą jest dokumentacja medyczna. Łączy również urządzenia 
np. typu aparat rentgenowski czy USG, co umożliwi przesłanie zdjęć.                                                             

Podpisanie umowy dotyczącej projektu odbyło się dosłownie w ostatniej chwili. Projekt był przygotowany znacznie wcześniej przez 
kompetentną osobę i dopiero zdecydowana decyzja obecnego prezesa nadała bieg sprawie. Kwota przeznaczona na inwestycje to 12 718 200 zł.

Przed przyjazdem do Pniewa zainteresowani zwiedzaniem międzyrzeckich 
bunkrów powinni umówić się telefonicznie z pracownikami muzeum (nr tel. 
509 868 965 lub 95 741 99 99).   

 Po trzymiesięcznej przerwie w poniedziałek, 1 lutego, ponownie otwarto 
Muzeum Fortykacji i Nietoperzy w Pniewie. Zwiedzanie jedynej całorocznej trasy 
turystycznej odbywa się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

- Mamy pierwsze telefonicznych zgłoszenia - mówił nam w poniedziałek dyrektor 
muzeum Leszek Lisiecki. - Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym.
 Międzyrzeckie bunkry są największą atrakcją turystyczną nie tylko gminy, 
ale także całego regionu. Przypominamy, że w Pniewie trwa budowa nowej siedziby 
muzeum. Kolejna atrakcją dla turystów ma być podziemna kolejka, która urucho-
miono zostanie do końca br. 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy, ok. 10 000 zł rocznie za 1ha. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod nr tel. 607 07 08 49, biuro@peo24.pl, Jakub Jałocha

Tekst i fot. Lech Malinowski

Zapraszamy do Muzeum 
Fortykacji i Nietoperzy w Pniewie

  „Nasza tożsamość jest jak wielkie rozłożyste drzewo, które swoimi korzeniami sięga bardzo głęboko. 
My jesteśmy jego małą gałązką, listkiem w koronie, które życiodajne soki czerpie przede wszystkim z korzeni 
- z przeszłości”. prof. Andrzej Wyrwa. 
 Izba Pamięci Klubu 17 WBZ w Międzyrzeczu to miejsce, które odkryje ślady związane z historią naszej
 ojczyzny. Pomysłodawcą utworzenia izby jest Sekcja Historyczna Klubu „Dowborczycy”. Gromadzone są w niej  
bezcenne pamiątki świadczące o przeszłości naszego narodu i o walce naszych bohaterów. Wśród eksponatów 
będzie można zobaczyć przedmioty związane z wojskowością, przedmioty codziennego użytku, fotograe, prasa, 
książki, odznaczenia, dokumenty i wiele innych unikatowych egzemplarzy z okresu przedwojennego, wojen-
nego i powojennego. Termin uroczystego otwarcia zostanie wkrótce ogłoszony. 

Sekcja Historyczna działa…

i zdecydowałem się podjąć współpra-
cę z firmą LFE, która została przejęta 
przez koncern POLIPOL. Nowy praco-
dawca daje możliwość rozwoju firmy 
i pracowników. Do pracowników pod-
chodzę z respektem, bowiem oni są 
ogniwami całego łańcucha, który na-
pędza produkcję. Pracownicy są naj-
ważniejsi. Po pracy w czasie wolnym 
biegam, uczęszczam na siłownię oraz 
czytam książki historyczne. Władam 

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

biegle kilkoma językami, aktualnie 
cały czas ze zrozumiałych względów 
szlifuję język polski. 

Za miesiąc, jak ponownie zawitam 
do zakładu, aby zrobić kolejny mate-
riał zapewne na chwilę odwiedzę w 
czasie przerwy sympatycznych pa-
nów z nadzoru produkcji.

Lech Malinowski
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PSP PRZYPOMINA

Jeden metr kwadratowy śniegu o grubości 15 cm może ważyć 50 kg. W okresie odwilży nawet kil-
kucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. Jest to niebezpieczne 
dla konstrukcji dachów płaskich. Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal 
wystawienniczych - przypominają strażacy PSP.

UWAGA! OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA DACHÓW!
W związku prognozowanymi opadami śniegu Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku od-
śnieżania dachów. Obowiązek odśnieżania dachów i usuwa-
nie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy 
nieruchomości.   Za właścicieli są uważane nie tylko osoby 
czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, 
ale i współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje 
mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
 Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzch-
ni przekraczającej 2.000 m² oraz o powierzchni dachów                        
wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hiper-
markety, hale targowe, sportowe, magazyny. Właściciel bądź 
zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania 
dachu może zostać ukarany mandatem w wysokości co naj-
mniej 500 zł. Można również wprowadzić natychmiastowy                                                                                                                                
zakaz użytkowania obiektu.
Administratorzy budynków o powierzchni przekracza-
jącej 2 tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych                           
o  powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m kw. mają 
obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kon-
troli stanu technicznego swoich obiektów. Przestrzeganie 
prawa sprawdzają inspektorzy Powiatowych Inspektoratów                 
Nadzoru Budowlanego.
O konieczności zachowania szczególnej ostrożności pod-
czas wykonywania prac budowlanych przypomniana głów-
ny inspektor pracy. Należy pamiętać o zagrożeniach dla 
pracowników i osób postronnych, jakie stwarzają spadające 
z wysokości śnieg czy sople lodu - podkreśla Państwowa 
Inspekcja Pracy. Osoby odśnieżające dachy powinny mieć 
orzeczenie lekarskie, że mogą wykonywać pracę na wyso-
kościach, być przeszkolone i świadome grożącego im nie-
bezpieczeństwa; muszą być także zabezpieczone - mieć kask 
ochronny na głowie. 

foto: BIP - Komenda Powiatowa PSP w Dzierżoniowie

17 stycznia 2002 roku Rada Miejska ustanowiła Hejnał      
Kostrzyna.  Kompozytorem Hejnału jest Kazimierz Sauter, 
który zmarł w 2005 roku. 
18 kwietnia 2002 roku z budynku kostrzyńskiego Urzędu 
Miasta przy ul. Mikołaja Kopernika nasz Hejnał zabrzmiał 
po raz pierwszy. W tym samym dniu miała miejsce promo-
cja  książki dla dzieci autorstwa Małgorzaty Maj pt. „Baśń o 
kostrzyńskim hejnale”. Książka podbiła serca najmłodszych 
i do dzisiaj znajduje się ona w wielu kostrzyńskich domach.  
W 2019 roku budynek został przekazany wykonawcy prac 
inwestycyjnych - kostrzyńskiej firmie IKKA.  W związku 
z pracami budowlanymi na obiekcie hejnał i zegar zostały 
czasowo odłączone. 
Hejnał Miasta rozbrzmiał ponownie 5 lutego br. Będziemy 
go słuchać  każdego dnia o godzinie 12:00, a kostrzyńskie 
dzieciaki czytając „Baśń o Kostrzyńskim hejnale” z pewno-
ścią uważnie wsłuchają się w dźwięk trąbki wygrywającej 
nuty Hejnału Miasta. 

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą 

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Od 5 lutego 2021 roku z Willi Wagenera (dawny 
budynek Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą) 
codziennie, w samo południe, słychać dźwięki 
kostrzyńskiego hejnału.

H  E  J  N  A  Ł
ROZBRZMIAŁ PONOWNIE

BURMISTRZ PRZYPOMINA:
DODATEK DO CZYNSZU -+- WNIOSKI DO 31 MARCA

KOSTRZYN NAD ODRĄ

5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzające dopłaty do czynszu powięk-
szające dodatki mieszkaniowe. Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody 
z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą  wnioski o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złoże-
nie wniosków to 31 marca 2021 r. Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 
przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom 
zamieszkującym własne mieszkanie).
Cztery warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
1. warunek podstawowy - posiadanie prawa do dodatku 

mieszkaniowego  
2. utrata średniego miesięcznego dochodu, przypada-

jącego na jednego członka gospodarstwa domowego 
najemcy lub podnajemcy - osiągniętego w 2019 roku 
o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcz-
nego dochodu, przypadającego na jednego członka go-
spodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprze-
dzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego

3. niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększo-
nego o dopłatę do czynszu  w okresie wcześniejszym

4. posiadanie przed 14 marca 2020 roku statusu najem-
cy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek 
ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal 
mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku 
o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 
czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmo-
wany w dniu 14 marca 2020 roku).

Spełniasz warunki - złóż wniosek 
Komplet dokumentów wymagany do uzyskania dodatku:
• wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” 
• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przy-

padającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszka-
niowy, powiększony o dopłatę do czynszu;

• oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się 
o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do 
czynszu;

• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego 
czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek 
mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu: na 
dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r., 

Komplet dokumentów można składać:
1. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 

w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2 lub
2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta, ul. Graniczna 2,                                                                                                                                          

66-470 Kostrzyn nad Odrą lub
3. elektronicznie za pośrednictwem ePUAP (skan wnio-

sku oraz załączniki należy podłączyć pod pismo ogólne 
do urzędu).

Oczyszczalnia ścieków oddana do użytku
CD. ze str.   3

do użytku. W otwarciu uczestniczyli: 
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
Zastępca Burmistrza Iwona Walczak, 
Generalny Wykonawca SEEN Techno-
logie Spółka z o.o. z Warszawy – Pre-
zes Zarządu Dariusz Jasak, Prokurent 
Krzysztof Michałek, przedstawiciel 
wykonawcy Rafał Seroczyński, pra-
cownik administracyjny Aleksandra 
Staniszewska oraz kierownik budowy 
Robert Grudziński. Nadzór inwestorski 
Firmy Ekocentrum Spółka z o.o. repre-
zentowała Anna Jakowienko. Podwy-
konawców inwestycji reprezentowali: 
Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyj-
nych Insbut Spółka z o.o. – kierownik 

robót Tomasz Kuriata i Daniel Fiedu-
kiewicz. Biuro Projektów i Realizacji 
Inwestycji Ampertech Justyny Wesoły 
reprezentował Rafał Wesoły. Przed-
siębiorstwo Inwestycji Technicznych i 
Technologicznych SENCO Spółka z o.o. 
Prezes Zarządu Jacek Kwaśniewicz. Z 
ramienia użytkownika oczyszczalni – 
Prezes Zarządu ZWiK Spółka z o.o. w 
Sulęcinie Wiesław Zbiorczyk i Andrzej 
Wójcik oraz z ramienia realizatora pro-
jektu - kierownik jednostki realizującej 
projekt Tomasz Kluszczyk, koordyna-
tor zadania Maja Sobieraj-Kusz i spe-
cjalista ds. finansowych projektu Mar-
ta Małecka.

Tekst i zdjęcia: Maciek Barden
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         Henryk Czaplewski, urodzony w Tczewie, dziś mieszka ze swą partnerką Ireną w nie-
wielkim, ale sympatycznie urządzonym wewnątrz domku w Kalsku nieopodal Międzyrzecza. 
Aktywny senior, uczestnik DDS+ ma ciekawy życiorys.            

     Zamustrował się na s/s „Narwik”, polskim drobnicowcu zbudowanym w Anglii w 1941 r. 
Zaledwie rok młodszym od Henryka, ale za to z bogatym wojennym doświadczeniem 
w konwojach. Od 1945 r., z chwilą powrotu do kraju statek wykonywał rejsy transatlantyckie. 

- Pamiętam moje pierwsze noce na koi z zabezpieczeniami, bo przechyły były czasami 
dość znaczne. Musiałem nauczyć się chodzić w specyczny sposób. Naczynia wprawdzie były 
zabezpieczone, ale różnie bywało bowiem przechyły w czasie sztormu dochodziły do 40 stopni. 
Kiedyś po raz pierwszy w życiu, nad ranem gdy wyszedłem z wieloosobowej kajuty, aby rozko-
szować się rześkim morskim powietrzem, zobaczyłem skaczące na falach delny i fruwające ryby. 
Niesamowite przeżycie. Chciałoby się patrzyć na to bez końca, jednak obowiązki wzywały. Pierwszy 
po Bogu na pokładzie musiał mieć podane posiłki zgodnie z rozkładem dnia, a i czasami gorący 
napój musiał być dostarczony na mostek kapitański.      

    Ojciec, pracownik parowozowni w Tczewie, matka zajmowała się domem w ciężkich 
czasach wojennych. Zapewne był to szczęśliwe małżeństwo, skoro w tamtych czasach (1940 r.) 
urodził się Henryk. Po wojnie dorósł i ukończył szkołę zawodową. Ukończył też kurs kino-
operatorów i jeździł po wsiach regionu kinem objazdowym. W wieku akuratnym (18 lat) otrzy-
mał wezwanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Trał na 3 lata do Marynarki 
Wojennej. Tamże zdobył kwalikacje łącznościowca i służył w Centrum Dowodzenia Marynarki 
Wojennej w Gdyni, pracując na dalekopisach. Zapewne odpowiednie służby nieźle go 
„prześwietliły” skoro zaproponowano mu złożenie podania do pracy w Polskich Linii Oceanicz-
nych, co też żądny morskich przygód uczynił i czekał. Młodość od zawsze jest niepokorna, hormony 
szaleją, to i dziewczyna się znalazła (gdańszczanka) i odbył się w Tczewie huczny ślub. 
Stabilizacja mieszczucha została przerwana przesłaną zgodą na zatrudnienie w marynarce 
hadlowej. I tak tokarz-ślusarz został w 1963 r. stewardem kapitańskim.      

 Steward kapitański, członek załogi statku handlowego to odpowiedzialne i specyczne 
stanowisko. Potwierdzone w Książeczce Żeglarskiej. Pierwszy jego rejs odbył do Meksyku. 
Trwał 113 dni. Serwowanie posiłków dla kapitana, pierwszego ocera, głównego mechanika 
czy ochmistrza było podstawowym zadaniem. Nie cierpiał na chorobę morską, więc proble-
mów nie było. Załoga niewielka, zaledwie 38 osób, trudno się nie znać podczas taj długiego 
rejsu. Późniejsze na innych statkach były znacznie dłuższe.        

 Statek „Narwik” noszący to imię dla upamiętnienia polskiego wkładu w bitwie o Narwik 
w Norwegii. Henryk pływał na nim 2 lata.                
 - Było to dla mnie nie lada przeżyciem. Uczestniczyłem w skromnej ale dostojnej uro-
czystości złożenia wieńców pod historycznym pomnikiem poświęconym polskim marynarzom 
i żołnierzom. Narwik był na trasie naszego rejsu do Murmańska, nigdy nie zamarzającego portu 
morskiego, do którego płynęły konwoje z pomocą dla walczących Rosjan w czasi e ostatniej wojny.  
Po drodze odbył się tradycyjny chrzest morski dla nowicjuszy przekraczających Koło Podbiegunowe. 
Wówczas stres, a dziś miłe wspomnienia.    
 Potem były kolejne statki i kolejne rejsy, znacznie dłuższe, bo aż na Daleki Wschód. 
Awarie na morzu, chrzty morskie, egzotyczne porty… w kolejnych odcinkach.     
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Byłem stewardem na polskich statkach (1)

Za sterem statku, fantazyjnie.

Załoga statku podczas uroczystości pod polskim
pomnikiem w Narwiku

Lech Malinowski
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Celowy Związek Gmin 
CZG-12 w ramach realizacji 
projektu ”Modernizacja linii 
sortowniczej Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów Ko-
munalnych w Długoszynie 
wraz z rozbudową PSZOK w 
Krzeszycach” dokonał zakupu 
mobilnych urządzeń w po-
staci rozrywarki do worków 
oraz perforatora. Zakupiona 
rozrywarka pozwoli na roz-
rywanie worków z odpadami 
komunalnymi i opróżnianie 
worków bez naruszania ich 
zawartości, co pozwoli na 
efektywniejsze przerabianie 
odpadów na istniejącej linii 
sortowniczej. Perforator to 
urządzenie służące do dziu-
rawienia tworzyw sztucznych 
(butelki PET), które transpor-
towane są do prasy belującej. 
Szczelnie zakręcone butelki 
przy zgniataniu nie pękają, 
lecz magazynują energię w 
postaci sprężonego w nich 
powietrza. Kilkanaście takich 
zakręconych  butelek PET w 
sprasowanej paczce (beli) po-
trafi po wyjęciu jej z prasy ro-
zerwać druty wiążące. Proces 
odkręcania nakrętek zmniej-
sza wydajność sortowania 
nawet do pięciu razy, zaś sto-
sowane obecnie na linii prze-

MODERNIZACJA LINII SORTOWNICZEJ W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH i PSZOK W KRZESZYCACH

Rozrywarka do worków

bijanie butelek ostrym narzę-
dziem na taśmie sortowniczej  
zajmuje dużo czasu. Zaku-
pione urządzenia pozwolą 
osiągnąć większą wydajność 
linii sortowniczej, wpłyną na 
lepsze przygotowanie odpa-
dów do recyklingu i lepszą 
organizację pracy. Urządze-
nia stanowią pierwszy etap 
modernizacji Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Długoszynie, który 
będzie trwać przez cały 2021 
rok.

W ramach projektu została 
przeprowadzona rozbudowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w 
Krzeszycach (koszt 500 000,00 
zł). Rozbudowa gminnego 
PSZOK polegała na komplek-
sowym wyposażeniu punktu 
w elementy niezbędne do 
prawidłowego zbierania i se-
lekcji odpadów, obejmując 
min.: zakup kontenerów, wagi 
samochodowej, systemu mo-
nitoringi i koparko-ładowarki. 
PSZOK w Krzeszycach będzie 
miał także swój warsztat na-
prawczy, w celu nadania nie-
potrzebnym rzeczom „drugie-
go życia”.

CZG 12

Projekt realizowany jest w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego – Lu-

buskie 2020, Osi Prioryteto-
wej 4 Środowisko i kultura,  
Działania 4.2 Gospodarka 
Odpadami Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
- Lubuskie 2020. Wartość 
projektu 9 870 300,00 zł, 

dofinansowanie z UE 3 774 
199,02 zł. 
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 Dziwny czas panującego ostatnimi miesiącami czasu mocno uśpił sferę kultury. 
Tym bardziej cieszy fakt ukazania się krążka CD z klasyczną muzyką gitarową. 
Krążek „Zespoły Gitarowe Szkoły Muzycznej” to muzyka nie tylko dla koneserów, 
czy sympatyków, ale wizytówka młodych uzdolnionych muzycznie osób naszego 
powiatu międzyrzeckiego.                                      

Trudny czas siedzenia w domu i wręcz wstrzymania wszelkich działań 
w dziedzinie kultury można było jednak pożytecznie wyko-rzystać. Aby się nie 
przewróciło w głowie od nadmiaru wolnego czasu, kreatywni ludzie spędzają 
go bardzo twórczo. Wpadłem na pomysł, aby przeglądnąć i przesłuchać domowe 
archiwum muzyczne i odkryłem w nich prawdziwe kulturowe bogactwo muzyczne. 

ZESPOŁY GITAROWE SZKOLY MUZYCZNEJ to 13-ta już płyta CD (jak ten 
czas artystycznych działań zleciał), w której byłem za-angażowany. Zarejestrowano 
na niej nagrania uzdolnionej młodzieży mieszkającej wśród nas na terenie niemal 
całego Powiatu Międzyrzec-kiego. Będzie ona prezentem na zbliżającą się 30-stą 
rocznicę utworzenia naszej Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu.          

Płyta CD będzie wręczana laureatom konkursów muzycznych organi-
zowanych w przyszłości. Można jej słuchać, a niektóre kompozycje nadają się wręcz 
do tańca. Zresztą, niech słuchacze ocenią jej muzyczne walory.            

Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy: serdecznie dziękujemy za Patronat Starosty Powiatu Międzyrzeckiego, Arturowi Anuszewskiemu, 
Sergiuszowi Sokołow, B. Studio w Gorzowie Wlkp. Podziękowania dla byłych i obecnych uczniów za zaangażowanie i artystyczny trud: Wiolety, Pauliny, 
Mateusza, Zuzanny, Julii, Bartosza, Alana, Kamili, Mai. Można przypuszczać, że w cykl muzyczno-produkcyjny zaangażowanych było bezpośrednio kilkanaście 

osób. Dodając do tego nauczycieli, rodziców, babcie, dziadków ... osoby przy 
produkcji płyty to ilość osób zaangażowanych pośrednio w proces edukacyjno - 
muzyczny sięga kilkuset. Trzeba uzmysłowić wielu ludziom ten fakt, o którym 
nie zdają sobie sprawy, lub nie wiedzą.  

W czerwcu 2020 roku nieco zelżały obostrzenia sanitarne. Były możliwe 
konsultacje z uczniami. Zaproponowałem im, aby nagrać kilka utworów. Kiedyś 
wspominałem uczniom o wydaniu płyty CD, aby mieli pamiątkę wspólnych
i ciekawych lat spędzonych w szkole muzycznej. Była to też zachęta do zwiększonego 
wysiłku pracy z instrumentem muzycznym. Pomysł się bardzo spodobał, ale praca 
w zaimprowizowanym studiu nagrań to jednak był spory wysiłek. Nie muzykowanie
ze sobą kilką miesięcy spowolniało sesję nagraniową. Zaplanowaliśmy kilka dni - sesji 
nagraniowych. Ostatecznie został jeden. Przyczyny natury logistycznej nie pozwoliły 

na pełną realizację zamierzeń. Nagrany materiał muzyczny był trochę za krótki na całą płytę. Wpadłem na pomysł dodania poprzednich zespołów gitarowych, 
które prowadziłem. Ostatecznie zarejestrowano uczniowskie kwartety i tria z lat 2016-2020.                                    

Zarejestrowany materiał muzyczny pochodził czasem z wykonań live, co niestety słychać na ścieżkach dźwiękowych. Nawet mastering i inne 
zabiegi techniczne w studiu  nie wyeliminowały odgłosów publiczności. Te już historyczne nagrania są wizytówką Szkoły Muzycznej Sergiusza Sokołowa
w Międzyrzeczu. Wzór okładki zaprojektowany został w B. Studio w Gorzowie Wlkp. Zdjęcia sam wykonałem, jedno było autorstwa , Artura Anuszewskiego
inne pochodziły z archiwum pomysłodawcy. Patronat medialny objął Portal Społecznościowy Ziemia Międzyrzecka. Patronat Starosta Powiatu 
Międzyrzeckiego. Całością zajęło się Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy, nansując min. mastering i zabiegi techniczne w studiu. Zamieszczone 
logotypy Powiatu Międzyrzeckiego Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Międzyrzeczu i Stowarzyszenia LWG są dobrze widoczne. Mogą być dobrą , 
reklamą naszej pięknej ziemi Powiatu Międzyrzeckiego. Profesjonalną produkcją  krążków CD zajęła się (wielokrotnie już sprawdzona) Agencja 
Reklamowo-Wydawnicza                                                                        PROPAGANDA Jelenia Góra.
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PŁYTA CD Z MUZYKĄ - WIZYTÓWKĄ NASZEGO POWIATU

Państwowa Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Międzyrzeczu 

ogłasza nabór na nowy rok szkolny. 
Szkoła uczy gry na: akordeonie, ecie,

 fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie,
 skrzypcach, wiolonczeli.  

Więcej na stronie www.psm,międzyrzecz 
lub pod nr telefonu 95 741 24 44

Z muzycznym pozdrowieniem - Zdzisław Musiał

PŁYTA CD Z MUZYKĄ - WIZYTÓWKĄ POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Mieszkankom

Miasta i Gminy Sulęcin

spełnienia najskrytszych marzeń,

zdrowia, a także wielu sukcesów 

w życiu zawodowym i prywatnym

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcina
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W niedzielę (31 stycznia) po północy 
uwagę policjantów zespołu patrolowo–
interwencyjnego zwróciło osobowe 
audi. Jego kierowca, jadąc jedną z głów-
nych ulic Sulęcina, na widok radiowo-
zu gwałtownie skręcił w boczną drogę. 
Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, 
co było powodem jego zachowania. 
Ruszyli za nim. Nadali sygnały świetl-
ne i dźwiękowe do zatrzymania. Kie-
rowca audi nie reagował. Szybko stało 
się jasne, że za wszelką cenę zamierza 
uniknąć kontroli. Rozpoczął się pościg. 
Mężczyzna usiłował zgubić munduro-
wych poruszając się drogami gruntowy-
mi. Gdy to nie przyniosło skutku, zaczął 
kierować się w stronę gminy Torzym. 
Sprawna wymiana informacji, pozwo-
liła na rozstawienie przez drugi patrol 
punktu blokadowego na drodze uciecz-
ki kierowcy. Ścigany był tak zdespero-
wany, że nie zważając na jednego 
z funkcjonariuszy znajdującego 
się na drodze kontynuował jazdę. 
Policjant zmuszony był odskoczyć, 
aby uniknąć potrącenia. Po przeje-
chaniu kilku kilometrów, mężczy-
zna wjechał w teren leśny. Tam na 
ośnieżonej drodze stracił panowa-
nie nad kierownicą i rozbił pojazd. 
W tym momencie do auta podbie-
gli policjanci. Mężczyzna usiłował 

Uciekał na "bani"
Mieszkaniec Sulęcina, próbując uniknąć kontroli drogowej, 
przez kilkanaście kilometrów prowadził szalony rajd osobo-
wą audi. O mało nie potrącił jednego z policjantów. Jego 
ucieczka zakończyła się rozbiciem auta i zatrzymaniem. Lista 
powodów jego zachowania była naprawdę długa. Był pod 
wpływem alkoholu, posiadał przy sobie amfetaminę. Ponadto 
mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogo-
wej, a także narażenie funkcjonariusza na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

jeszcze uruchomić samochód, jednak 
nie miał już na to szans. Funkcjonariu-
sze musieli rozbić szybę, aby dostać się 
do wnętrza i zatrzymać kierowcę. Już 
po chwili uciekinier miał na rękach kaj-
danki. Jak się okazało był nim 42-latek z 
bogatą kryminalną przeszłością. Powo-
dów, dla których nie chciał poddać się 
kontroli było sporo. Był pod wpływem 
alkoholu, posiadał przy sobie amfeta-
minę. Ponadto mężczyzna odpowie za 
niezatrzymanie się do kontroli drogo-
wej, zmuszenie funkcjonariusza do za-
niechania czynności prawnej, a także 
narażenie go na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia u zdrowia. Li-
sta Stając przed wymiarem sprawiedli-
wości, podejrzany może usłyszeć wyrok 
nawet 5 lat pozbawienia wolności.

starszy sierżant Klaudia Biernacka
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Ostatnimi czasy, głowy mieszkańców 
osiedla znajdującego się na terenie gmi-
ny Torzym zaprzątał nie lada problem. Z 
ich piwnic zaczęły znikać cenne przed-
mioty, między innymi wieża muzyczna, 
sprężarka oraz agregat prądotwórczy. 
Sulęcińscy kryminalni, poinformowa-
ni o zdarzeniach, natychmiast ruszyli 
do działania. Zaledwie kilka dni zajęło 
funkcjonariuszom wytypowanie, kto 
może stać za kradzieżami. Dzięki rozpo-
znaniu, dotarli do złodzieja. Okazał się 
nim mieszkaniec okradanego osiedla. 
Mężczyzna bez żadnego skrępowania 
włamywał się do 
piwnic sąsiadów, 
zabierając z nich 
w a r t o ś c i o w y 
sprzęt. Następ-
nie, sprzedawał 
go przypadko-
wym osobom. 
Szybka reakcja ze 
strony munduro-
wych, pozwoliła 
na odzyskanie 
przedmiotów o 
łącznej wartości 
niemal 4 tysięcy 
złotych. 32-latek 
na razie usłyszał 
zarzut kradzieży 

Okradał sąsiadów
Kradzież jako przestępstwo, samo w sobie budzi negatywne 
skojarzenia i emocje. Zrozumiałe. Prawda? Tym większe okaza-
ło się rozgoryczenie mieszkańców jednego z bloków znajdują-
cych się na terenie gminy Torzym, gdy okazało się, że złodziej 
mieszkał wśród nich. Sulęcińscy kryminalni, ustalili i zatrzymali 
sprawcę kradzieży z włamaniem. Dzięki ich pracy, sprzęt wart 
niemal 4 tysiące złotych powrócił w prawowite ręce. 32-latko-
wi prócz wstydu wobec sąsiadów grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

z włamaniem. Sprawa jest jednak roz-
wojowa i wszystko wskazuje na to, że li-
sta jego przewinień może się wydłużyć. 
Podejrzany był już wcześniej notowany 
za podobne przestępstwa. Stając przed 
wymiarem sprawiedliwości może usły-
szeć wyrok, nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Jedno jest pewne. Przez 
swoją kryminalną działalność raczej nie 
ma co liczyć na sąsiedzką sympatię.

 
starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
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Dla wielu z nas wyobrażenie sobie codziennego życia bez szybkiego internetu w domu graniczy już 
z niemożliwością. A czas pandemii sprawił, że potrzebujemy dobrej sieci jeszcze bardziej. Zdalna edukacja,
praca, zakupy, sprawy urzędowe, to już nasza codzienność. A co z dostępem do informacji, czy po prostu 
rozrywki? Ktoś z rodziny chce obejrzeć odcinek ulubionego serialu, ktoś inny pograć na komputerze. 
Czy sieć to wytrzyma? Na pewno tak, jeśli tylko będzie to światłowód.

WYBIERAMY
ŚWIATŁOWÓD
Już niedługo mieszkańcy 
powiatu gorzowskiego 
i Kostrzyna nad Odrą 
będą mogli korzystać 
z superszybkiego internetu 
światłowodowego 
o prędkościach, 300 Mb/s 
lub 600 Mb/s. Budowana 
w powiecie powstaje 
z wykorzystaniem środków 
unijnych POPC. Fachowcy 
podłączą wszystkim 
zainteresowanym 
światłowód prosto do domu. 
Wykonają instalację, 
podłączą i skonfigurują 
domowe urządzenia. 
Wszystko w około 3 godziny 
z zachowaniem wszystkich 
reguł pozwalających uniknąć 
zakażenia, bo w Orange 

dbamy o bezpieczeństwo. 
Również w naszych, 
otwartych już, salonach, 
zapewniamy konieczną 
ochronę przed zakażeniem 
klientom, jak i naszym 
pracownikom. 
Światłowód ma sporo zalet.  
Nie zerwie się z powodu 
burzy i nie zwolni, kiedy 
wszyscy w okolicy 
będą również korzystać 
z internetu. Zapewni nam 
też wi-fi bardzo dobrej
jakości, dzięki któremu
wszyscy domownicy będą
mogli korzystać z sieci
jednocześnie na różnych
urządzeniach - smartfonach,
tabletach, komputerach, czy
nawet na telewizorze.

Domowy światłowód
pozwala oglądać filmy online
i ściągać video w najwyższej
jakości bez tracenia czasu
na buforowanie. A wybierać
możemy spośród bogatej
oferty seriali Netflixa - np.
Flash, The 100, Niemowlęta,
czy HBO – np. BettyHere, 
We’re Here, czy To wiem
na pewno. Możemy też
skorzystać z Orange TV
i obejrzeć najnowsze filmy
jak choćby Zew krwi, Wyspa
fantazji, czy Arkansas.
Wybierając światłowód
od Orange, dostaniemy
także najnowocześniejszy
dekoder, dzięki któremu
możemy oglądać telewizję
w jakości 4K. A jeśli w tym

samym czasie w telewizji
jest kilka interesujących
nas propozycji? Nie ma
problemu, możemy nagrać
filmy czy inne programy
a jednocześnie z trzech
różnych kanałów i, a obejrzeć
je w dowolnej chwili. Gdy
wybierzemy „multiroom”,
z pewnością uda nam się
uniknąć domowych napięć
i „walki o pilota”. Dzięki
tej usłudze, w jednym
pokoju dzieci mogą oglądać
ulubioną bajkę, a rodzice
w drugim swój serial albo
mecz Ligi Mistrzów. Zalety
światłowodu docenią też
fani gier sieciowych, którym
przestaną przeszkadzać
„lagi”, czyli opóźnienia,

a granie będzie czystą
przyjemnością.
Domowy internet warto
zamówić razem z innymi
usługami. Na przykład
w pakiecie Orange Love
możemy mieć internet
domowy, telewizję, telefon
komórkowy i stacjonarny.
Wszystko na jednym
rachunku i w bardzo dobrej
cenie.
Więcej informacji na stronie
www.orange.pl lub pod
numerem telefonu
500 635 800

Zapraszam do kontaktu!

Jeeest!
Odbiór w jakości 4K wybranych kanałów i filmów VOD możliwy tylko ze Światłowodem oraz odpowiednim sprzętem. Szczegóły na orange.pl/swiatlowod oraz w Regulaminie usług multimedialnych 
na orange.pl, gdzie sprawdzisz też zasięg Światłowodu. Opłata za połączenie wg cennika. Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych. 

Zapraszam do kontaktu! 
 Krzysztof Kamiński  
 500 635 800

W tej okolicy dostarczamy ultraszybki
Orange Światłowód i telewizję w jakości 4K

Krzysztof Piotrowski
501 693 387
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STYCZEŃ
08.02-14.02 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1
15.02-21.02 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
22.02-28.02 -Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
MARZEC
01.03-07.03 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
08.03-14.03 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 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 ul. Żeromskiego
mieszkanie ul. Kościuszki
b.piekarnia Ośno L.
mieszkanie Torzym
pole rolne Glińsk
dom Miechów
dom Torzym

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
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
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

Morsy – WOŚP 2021. Jezioro 
Ostrowskie 31.01.2021. To już 
tradycja, że w trakcie finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy spotykają się 
sympatycy morsowania. Nie 
inaczej było też podczas 29 
edycji WOŚP. Pogoda dopisa-
ła, bo jak mówili uczestnicy 
zimowej kąpieli, warunki dla 
nich były idealne. Cel oczywi-
ście był szlachetny, a puszki 
się zapełniały.

Źródło: Madman24.pl

Oddam cegłę rozbiórkową w zamian za 
wyburzenie i uporządkowanie terenu.

Wieś Wysowa gmina Torzym.
Tel do kontaktu 609 500 328

Morsy – WOŚP 
2021


