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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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www.przekrojlokalny.pl

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

Koronawirus w Polsce.
Zamknięte szkoły i przedszkola. 
Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Cd. na str. 4

WYPRZEDAŻ
kosiarek

VIKING
- 10%!

RATY 0%!
OLEJ 0 zł!

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

W Polsce na dzień przed 
ukazaniem się gazety (11 
marca) potwierdzono 33 
przypadków zakażeń. Rząd 
chce maksymalnie spowolnić 
możliwość rozprzestrzeniania 
się koronawirusa i stąd tak ra-
dykalne decyzje.

Rząd zdecydował, że 
od poniedziałku 16 
marca wszystkie szko-
ły, uczelnie wyższe oraz 
przedszkola w całym 
kraju z powodu koro-
nawirusa zostaną za-
mknięte. Zamknięte 
zostaną również kina, 
muzea i placówki kultu-
ralne.

ATRAKCYJNE
OFERTY PRACY

więcej na str. 3

NOWA SPEDYCJA
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Bez dwóch zdań politycz-
ny spektakl, którego efek-
tem ma być wybór głowy 
państwa w maju br. został 
nieco przysłonięty przez 
agresywnego wirusa. Pomi-
jając to, że sytuacja faktycz-
nie nie jest zbyt ciekawa, bo 
zakażeń w Polsce jest co-
raz więcej (nie wspomnę o 
Włochach i innych krajach) 
najlepiej wychodzi na tym 
urzędujący prezydent, który 
z troską włącza się w kolej-
ne działania mające zatrzy-
mać epidemię w naszym 
kraju. Na jego wniosek mar-
szałek Witek zwołała nawet 
nadzwyczajne posiedzenie 
Sejmu. Pomijam, że dzień 
wcześniej Senat wezwał 

rządzących do przekazania 
informacji o wirusie, jednak 
wtedy wszyscy senatorowie 
PiS zagłosowali przeciw. 

W obliczu wirusa nie oby-
ło się od złośliwości. Po tym 
gdy marszałek Senatu To-
masz Grodzki pokazał jak 
myć ręce płynem dezyn-
fekującym, wicemarszałek 
Stanisław Karczewski zwołał 
konferencję, by wytknąć ko-
ledze lekarzowi, że zamiast 
łokciem dotknął dozownika 
z mydłem kciukiem. Chyba 
do dziś Karczewski nie po-
godził się z utraconym sta-
nowiskiem.

Koronawirus przesłonił 
też inne istotne kwestie w 
państwie. Pod koniec lutego 
Prokuratura Krajowa wystą-
piła o uchylenie immunitetu 
sędziemu Igorowi Tulei za to, 
że nakazał śledztwo w spra-
wie głosowania PiS w Sali 
Kolumnowej Sejmu. Tuleya 
będzie pierwszym sędziom, 
wobec którego zastosowa-
no ustawę kagańcową, po-
nieważ o jego immunitecie 
zadecyduje nielegalna Izba 

Dyscyplinarna. Co dalej z za-
rzutami Komisji Weneckiej i 
Unii Europejskiej o łamaniu 
w Polsce praworządności? 
Na razie ucichło, bo Europa 
zajmuje się koronawirusem.

Prezydent podpisał usta-
wę w efekcie której Telewizja 
Publiczna otrzyma niespeł-
na 10 mld. zł na swoją bie-
żącą działalność. To nie po-
myłka. Nie 2 mld., o których 
słychać dookoła, tylko 10 
mld przez okres najbliższych 
5 lat. Opozycja chciała tą 
niewyobrażalną kasę prze-
znaczyć na programy onko-
logiczne, w których pienię-
dzy ciągle brakuje. A. Duda 
takimi argumentami nie 
dał się przekonać. W końcu 
TVPiS, to również jego tuba 
propagandowa. Wytargował 
jednak, że w zamian zwol-
niony zostanie obecny szef 
TVP Jacek Kurski. Widocznie 
prezydentowi nie spodobał 
się film „Zenek”.

Na wniosek Prokuratury 
Regionalnej w Białymsto-
ku policja aresztowała na 
3 miesiące byłego agenta 

minął miesiąc

Wybory w cieniu COVID-19
CBA i byłego posła PiS To-
masza Kaczmarka. Areszt 
jest związany z nieprawi-
dłowościami w działalności 
stowarzyszenia Helper oraz 
zarzutami prania brudnych 
pieniędzy. „Agent Tomek” 
był symbolem i ikoną IV RP. 
Prowadził głośne sprawy 
związane z korupcją, m.in. 
posłanki PO Beaty Sawic-
kiej, czy zakupu willi w Wi-
śle przez parę prezydencką 
Jolantę i Aleksandra Kwa-
śniewskich. W 2009 r. otrzy-
mał tytuł „Człowieka Roku” 
przyznawany przez „Gazetę 
Polską”. Niedawno T. Kacz-
marek w programie TVN 
„Superwizjer” oskarżył sze-
fa MSWiA Mariusza Kamiń-
skiego o naciski w różnych 
śledztwach. Dziś rewolucja 
pożarła własne dziecko.

Polskie spółki węglowe, 
to dla mnie całkiem nie-
zrozumiały byt, na jakby 
nie patrzeć, wolnym rynku. 
W jakiej innej firmie, która 
ponosi straty i ma ogrom-
ne zadłużenie podnosi się 
pensje? Najgorsze, że odbi-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

je się to na wszystkich. Rząd 
z jednej strony wypompo-
wuje kasę ze spółek ener-
getycznych na wypłaty dla 
górników (funkcjonują w 
tej samej grupie) a z drugiej 
nie pozwala elektrowniom 
kupować tańszego węgla 
z eksportu. W efekcie war-
tość giełdowa spółek ener-
getycznych jest najniższa 
w historii. Tracimy na tym 
wszyscy, bo w spółkach 
energetycznych ulokowa-
nych jest grom środków z 
funduszy emerytalnych, w 
związku z czym nasze pro-
gnozowane niskie emery-
tury będą jeszcze niższe.

Absolutnie COVID-19 
bagatelizować nie wolno.  
Popadanie jednak w pani-
kę i zapominanie o innych 
istotnych sprawach życia 
codziennego to gruba prze-
sada.

KOLEKCJONER 
KUPI:

stare zegarki, 
biżuterię, 
monety 
i inne.

Tel. 884 050 405
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POD PATRONATEM PRZEKROJU

Wynajmę lokal 
na biura 

w centrum Sulęcina.
Wysoki standard!
Tel. 602226295

Wiosna sprzyja większym porząd-
kom w domu oraz w ogrodzie. Często 
przy tej okazji gromadzą się odpady, z 
którymi nie wiemy co zrobić. Zamiast 
upychać je po pojemnikach można 
większości z nich  pozbyć się w spo-
sób całkowicie legalny i bezpłatny! Po 
prostu oddaj odpady problemowe do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych!

Celowy Związek Gmin CZG-12 zapra-
sza już po raz czwarty mieszkańców 
gmin: Sulęcin, Lubniewice, Łagów Lu-
buski i Ośno Lubuskie do udziału w ak-
cji ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI!

ZAMIEŃ ODPADKI NA KWIATKI 
– wiosenna akcja CZG-12

Za oddane odpady do PSZOK w 
dniach 02. marca – 24. kwietnia br. 
każdy otrzyma kupon na sadzonkę 
kwiatka. Jednorazowa wizyta w Punk-
cie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Długoszynie w w/w 
terminie upoważnia do odebrania jed-
nego kuponu, bez względu na ilość 
i rodzaj oddawanych odpadów. Wię-
cej informacji: www.czg12.pl oraz na 
portalu społecznościowym Celowego 
Związku Gmin CZG-12.

Źródło: CZG-12

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
(ZUOK, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin)

Godziny otwarcia: wt-pt: 8.00-16.00 sobota: 7.00-15.00
(oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstałe na nieru-
chomościach zamieszkałych, m.in.: odpady opakowaniowe (z papieru, 
plastiku, szkła), opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne, 
baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po farbach, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, gruz 
budowlany, opony, odzież i tekstylia. Przed przywiezieniem odpadów 
sprawdź Regulamin PSZOK dla swojej gminy! Informacji o przyjmowa-
nym w ramach PSZOK asortymencie można uzyskać również pod nume-
rem telefonu w Celowym Związku Gmin CZG-12 : 95 755 93 71/72.

RUTOM Cargo to firma transportowa specjalizująca się w szybkim transporcie. 
Firma posiada 200 cięgników siodłowych i 400 naczep. RUTOM Cargo ma 
oddziały w Niemczech (Hamburg), Holandii (Helmond) oraz nowo otwarty 

oddział w Polsce (okolice Torzymia).

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Planista/dyspozytor
- praca od pon. do pt.
- znajomość j. angielskiego 
  lub niemieckiego
- doświadczenie w branży transportowej
- umiejętność współpracy z kierowcami

Pracownik administracyjno-biurowy
- elastyczne godziny pracy
- doświadczenie w pracy biurowej
- znajomość środowiska windows i excel
- znajomość j. angielskiego 
  lub  niemieckiego

Kierowca międzynarodowy CE
- system pracy 2/1 lub 3/1
- minimum rok doświadczenia
- umowa o pracę z niemieckim pracodawcą
- dojazd busem z Torzymia do bazy w Hamburgu

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w rozwijającej się firmie
- dobrze zorganizowane, nowoczesne miejsce pracy
- możliwość rozwoju
- atrakcyjne wynagrodzenie
- pracę w dobrze zorganizowanym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na work@rutom.eu
Osoby do kontaktu: Joanna 0049 408 740 235, Damian 0048 531 095 282
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Zamknięte szkoły i przedszkola. Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?
Cd. ze str. 1

Zasiłek opiekuńczy 
dla rodziców z powodu ko-
ronawirusa. Jak go  otrzy-
mać?

W związku z zamknięciem 
placówek oświatowych rząd 

postanowił uruchomić spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy dla 
rodziców dzieci do lat ośmiu. 
Aby otrzymać zasiłek, na-
leży wypełnić przygotowa-
ne przez ZUS oświadczenie 
(wzór oświadczenia dostęp-
ny jest na stronie interneto-

wej www.przekrojlokalny.
pl) i dostarczyć je do pra-
codawcy lub bezpośrednio 
do ZUS w przypadku osoby 
wykonującej działalność go-
spodarczą pozarolniczą. 

Ze świadczenia może ko-
rzystać jednak tylko jeden 

rodzić w  tym samym mo-
mencie. Zasiłek opiekuńczy 
jest wypłacany za  każdy 
dzień sprawowania opieki. 
Jeśli oboje rodzice dziecka 
racują, to o dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy może wystą-
pić jedno z  rodziców. Mogą 

też podzielić się opieką nad 
dzieckiem w  ramach limitu 
14 dni. Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy przysługuje ro-
dzicom łącznie przez 14 dni, 
niezależnie od  liczby dzieci 
wymagających opieki.

Red.

Rada artystyczna w skła-
dzie:
- p. Gabriela Augustyniak-
-Żmuda, przewodnicząca 
jury, ekspert z ramienia Re-
gionalnalnego Centrum Ani-
macji Kultury - doktor nauk 
humanistycznych w dyscy-
plinie językoznawstwa, ad-
iunkt Instytutu Slawistyki 
Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie. Zajmuje się pro-
blematyką biografii języko-
wych. Interesuje się socjo-
lingwistyką, dialektologią i 
wielojęzycznością. 
- p. Katarzyna Gardziejewska 
– z wykształcenia pedagog, 
miłośniczka poezji, wokalist-
ka w zespole Trupięgi, czyli 
muzycznej interpretacji po-
ezji Bolesława Leśmiana. 
- p. Natalia Januszkiewicz – 
kierowniczka Biblioteki Pu-
blicznej w Sulęcinie,
przyznała wyróżnienia oraz 
oczywiście – nominacje do 

Powiatowe eliminacje 
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

POWIAT SULĘCIŃSKI

27 lutego w Klubie 
u Bulka (Sulęciński 
Ośrodek Kultury) od-
były się powiatowe 
eliminacje Lubuskie-
go Konkursu Recyta-
torskiego, który jest 
częścią Programu 
Promocji Twórczo-
ści Dzieci i Młodzieży 
PRO ARTE. Operato-
rem programu jest 
Regionalne Centrum 
Animacji Kultury, re-
alizatorem natomiast 
Sulęciński Ośrodek 
Kultury. 

finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się w dniach 26 i 
27 marca.  

Jury oceniało aż 43 uczest-
ników, biorąc pod uwagę 
następujące kryteria:

1) dobór repertuaru (jego 
wartość artystyczna, orygi-
nalność i dostosowanie do 
możliwości wykonawczych 
recytatora oraz jego wieku);

2) interpretacja utworu;
3) warsztat artystyczny 

(opanowanie pamięciowe 
utworu, modulowanie gło-
sem, tempo wygłaszania, 
właściwe akcentowanie tre-
ści, właściwa artykulacja);

4) kultura słowa i ogólny 
wyraz artystyczny;

5) celowość użycia środ-
ków pozasłownych (np. 
mimiki, kostiumu, elemen-

tów scenografii, dźwięku i 
innych) wspomagających 
prezentację.

Miło nam poinformować, 
że nominacje do finału wo-
jewódzkiego otrzymali:

I kategoria wiekowa: 
- Piotr Kuchnio
- Pola Młyńczyk
- Zofia Busler
II kategoria wiekowa:
- Laura Płonka
- Jacek Lembicz
- Julia Jarmuszyńska
III kategoria wiekowa:
- Anna Martin
- Oliwia Wierzbińska
- Alicja Przybyłek

Źródło: SOK
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

  
6 nr 5(89)/2019 maj 2019

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.

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

W Domu Joannitów w Su-
lęcinie, 9 marca z okazji Dnia 
Kobiet, przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Szczepań-
ski, zastępca burmistrza Iwo-
na Walczak i dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Andrzej 
Żelechowski spotkali się z 
seniorkami domu dziennego 
pobytu Senior+.

W trakcie spotkania zebrani 
mieli okazję zobaczyć i wy-
słuchać męskiego grona se-
niorów, którzy z okazji święta 
kobiet, przygotowali program 
artystyczny „O kobietach z 
przymrużeniem oka, czyli 
scenki rodzajowe przy piw-
ku”, poświęcony codziennym 
sprawom w życiu małżeń-
skim. Imprezę przygotowała 
kierownik domu dziennego 
pobytu Agnieszka Polechajło, 
przy współpracy z Dagmarą 
Szewc. 

W imieniu Rady Miejskiej, 
burmistrza Sulęcina Dariu-
sza Ejcharta i pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, życzenia, kwiaty, laurki 
i drobne upominki, wręczyli 
seniorkom przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zbigniew 
Szczepański, zastępca burmi-
strza Iwona Walczak, dyrek-
tor OPS Andrzej Żelechowski 
i seniorzy domu dziennego 
pobytu. Dalsza część spotka-
nia przebiegła w luźnych roz-
mowach przy kawie, herbacie 
i ciastach.

Tekst i foto. Maciek Barden    

Dzień kobiet u seniorów
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Z udziałem burmistrza Sulę-
cina Dariusza Ejcharta, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Zbigniewa Szczepańskiego, 
zastępcy burmistrza Iwony 
Walczak, starosty sulęcińskie-
go Tomasza Jaskuły, burmi-
strza zaprzyjaźnionego mia-
sta Friedland w Niemczech 
Thomasa Häle, proboszcza 
Parafii Sulęcin ks. Piotra Ma-
zurka, jak również byłych pra-
cowników Żłobka Miejskiego 
sprzed 1995 rokiem, pań Syl-
wii Prozorowicz (dyrektora 
placówki), Anny Łuksa, Danu-
ty Ogrodnik, Danuty Kubiak, 
Krystyny Górczak i Barbary 
Bogdanowicz, przedstawicieli 
wojewody lubuskiego, wyko-
nawcy oraz przedstawicieli 

Nowy żłobek samorządowy w Sulęcinie
Gmina Sulęcin potrzebowała 25 lat, aby w jej granicach, z myślą o dzieciach do lat trzech, ponownie powstał żłobek. Tego typu 
placóka wcześniej istniała w Sulęcinie do 1995 r. pod nazwą Żłobek Miejski w Sulęcinie.

służb mundurowych i jedno-
stek organizacyjnych gminy 
i powiatu, 18 lutego miało 
miejsce uroczyste otwarcie 
Żłobka Samorządowego w 
Sulęcinie.

- Żłobek jest inwestycją 
długo oczekiwaną przez 
mieszkańców Gminy Sulęcin. 
Ułatwienie dostępu do opieki 
nad najmłodszymi jest bardzo 
ważnym elementem życia 
dostrzeganym przez władze 
samorządowe, jak również 
rodziców, którym daje szan-
sę powrotu do zawodowej 
aktywności… Stworzone wa-
runki pozwolą naszym dzie-
ciom poszerzać umiejętności, 
rozwijać zainteresowania, z 
wiarą patrzeć w przyszłość. 

Przez następne lata nasz żło-
bek służyć będzie nowym 
pokoleniom, a my z dumą bę-
dziemy obserwowali ich roz-
wój – powiedział burmistrz 
Dariusz Ejchart.

Nowy żłobek, który ma swo-
ją siedzibę przy Przedszkolu 
nr 2 im. Małych Odkrywców 
w Sulęcinie, został współfi-
nansowany z resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat trzech - Maluch+ oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go – Lubuskie 2020. 

Tekst i foto. Maciek Barden
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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

Komisja w składzie: st. kpt. Rafał Sob-
czak przewodniczący, Grzegorz Gap 
sekretarz, Roman Krzemiński i Grze-
gorz Bertasz członkowie komisji, po 
dokonaniu oceny wszystkich testów 
przyznała następującą ilość punktów.

W I grupie wiekowej szkół podsta-
wowych /klasy od I do VI/: Natalia Tym-
czyn 33 pkt., Agata Koza 27 pkt., Anna 
Grobelna 26 pkt., Zofia Owczarczyk 
23 pkt., Jakub Lenard 22 pkt., Klaudia 
Łaniec 21 pkt., Franciszek Dziadas 18 
pkt., Adrian Pacek 17 pkt., Antoni Ba-
biak 15 pkt., Marek Betiuk 15 pkt.

W II grupie wiekowej szkół podsta-
wowych /klasy VII i VIII/: Ewa Gap 37 
pkt., Aleksandra Żmudzińska 21 pkt., 
Tobiasz Konopko 19 pkt., Stanisław 
Gęślowski 17 pkt.

W grupie uczniów szkół średnich: 
Maciej Gap 35 pkt., Michał Krzemiń-
ski 34 pkt., Wiktoria Tymczyn 30 pkt., 
Jarosław Szpak 25 pkt., Krzysztof Dzi-
kowski 25 pkt., Mateusz Umski 20 pkt., 
Dawid Zieńkowicz 19 pkt., Martyna 
Konopko 18 pkt.

Do kolejnego etapu konkursu na 
eliminacje powiatowe zakwalifikowali 
się następujący uczniowie.

Z grupy szkół podstawowych /kla-
sy od I do VI/: Natalia Tymczyn i Aga-

Gminny OTWP 

ta Koza ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Strażaków z Trzemeszna Lu-
buskiego i Anna Grobelna ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Polskich Olim-
pijczyków z Sulęcina.

Z grupy szkół podstawowych /klasy 
VII i VIII/: Ewa Gap ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina, 
Aleksandra Żmudzińska i Tobiasz Ko-
nopko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków z Sulęcina.

Z grupy szkół średnich: Maciej Gap, 
Michał Krzemiński i Wiktoria Tymczyn 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza z Sulęcina i Jaro-
sław Szpak z Zespołu Szkół Licealnych 
i Zawodowych im. Unii Europejskiej z 
Sulęcina.

W imieniu burmistrza Sulęcina Da-
riusza Ejcharta wszystkim uczest-
nikom konkursu dyplomy wręczyła 
zastępca burmistrza Iwona Walczak 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie 
Sławomir Słonik. Nagrody uczestnicy 
konkursu wybrali sami, w kolejności 
zdobytych punktów.  

Tekst i foto. Maciek Barden

W Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęci-
nie, 25 lutego odbył się gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju prze-
prowadzonym w formie testu wzięły udział dzieci i młodzież 
szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Sulęcin.
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Z inicjatywy Sulęcińskiej 
Rady Seniorów, 29 lutego w 
Domu Joannitów odbył się 
II Turniej Brydżowy Parami 
Senior+ o Puchar Burmistrza 
Sulęcina. Do udziału w tur-
nieju zgłosiło się dwunastu 
seniorów, których przywitała 
Zastępca Burmistrza Iwona 
Walczak i Przewodniczący 
Sulęcińskiej Rady Seniorów 
Tadeusz Kazimierczak.

W kwalifikacji ogólnej:

Turniej brydżowy 
Senior+ 

I miejsce zajęła para Ludwik 
Dancewicz i Zbigniew Kosior,
II miejsce para Irena i Marian 
Buczkowscy,
III miejsce para Lutz Reichert i 
Franciszek Baszak.

Puchary i nagrody wręczył 
Burmistrza Sulęcina Dariusz 
Ejchart.

Turniej sędziował Ryszard 
Andrzejewski.  

Maciek Barden

Przedsiębiorcy, którzy z po-
wodu koronawirusa mają pro-
blemy z prowadzeniem firmy 
i płynnością finansową mogą 
liczyć na pomoc ZUS. Istnieje 
możliwość odroczenia termi-
nu płatności składek a nawet 
w szczególnych przypadkach 
umorzenie płatności składek 
na własne ubezpieczenia.

Gdy z powodu korona-
wirusa doszło np. do braku 
dostaw, opóźnień w płatno-
ściach przez kontrahentów 
bądź nieobecności pracow-
ników, przez co firma straciła 
płynność finansową, przed-
siębiorca może złożyć wnio-
sek o odroczenie terminu 
płatności składek lub umo-
rzenie płatności składek na 
własne ubezpieczenie. Gdy 
ZUS zgodzi się na warunki 
umowy, przedsiębiorca bę-
dzie mógł uregulować skład-
ki później. Nie zapłaci z tego 
powodu odsetek za zwłokę, 
a jedynie opłatę prolongacyj-
ną. Co ważne, ZUS może od-
roczyć tylko składki bieżące 
lub przyszłe, których termin 

Koronawirus: wsparcie 
z ZUS dla przedsiębiorców

płatności jeszcze nie upłynął. 
Jeśli przedsiębiorca ma za-
dłużenie z tytułu składek i nie 
jest w stanie go spłacić jedno-
razowo, może złożyć wniosek 
o jego rozłożenie na dogodne 
dla siebie raty. 

W sytuacji, gdy przedsię-
biorca poniósł straty material-
ne w wyniku nadzwyczajnego 
zdarzenia, które powodują, że 
opłacenie należności z tytułu 
składek mogłoby pozbawić 
go możliwości dalszego pro-
wadzenia firmy, może złożyć 
wniosek o  ich umorzenie. 
Umorzeniu podlegają wte-
dy wyłącznie składki na jego 
własne ubezpieczenia. Nie 
można umorzyć składek za 
pracowników. 

W placówkach ZUS pracują 
doradcy do spraw ulg i umo-
rzeń, którzy udzielą informa-
cji o pomocy o jaką można się 
ubiega oraz pomogą skom-
pletować i wypełnić doku-
menty niezbędne do rozpa-
trzenia wniosku. 

Źródło: ZUS
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Pracuje tutaj Katarzyna 
Marcinkowska, która dojeż-
dża do pracy ze Skwierzyny. 
– Dojeżdżam autobusem wy-
najętym przez zakład, co jest 
wygodne. Doświadczenie za-
wodowe mam, pracowałam 
w skórze, a tu mam materiał. 
Kwestia właściwego opero-
wania maszyną do szycia, do-
świadczenie i może trochę tzw. 
smykałki. Tutaj trafiłam na 
zasadzie chęci zmiany miejsca 
pracy. Czy mam satysfakcję? 
Trudno w chwili obecnej jed-
noznacznie na to odpowie-
dzieć. Okres wdrażania mam 
za sobą, cenne wskazówki 
przekazała Pani Beatka. Sprzęt 
jest bardzo dobry, zlecenia 
czytelne, różnorodność kolo-
rystyki materiałów nie męczy 
wzroku. Dla szwaczki praca 
przy jednym wzorze i kolorze 
to monotonia, a ona jest za-
wsze czynnikiem deprymują-
cym. Może delikatna muzyka 
w tle byłaby wskazana. Zespół 
jest zgrany, dziewczyny są bar-
dzo życzliwe i oceniam to nie 
tylko na podstawie rozmów 
podczas przerw. Może czasa-
mi w obowiązującym systemie 
pracy jest nieco zawirowań, a 
może mi się tylko tak wydaje. 
Pracuję tutaj od października 
ubiegłego roku i umowę mam 
tylko do maja, a ponoć całkiem 
sympatyczny jest tutaj Dzień 
Familijny.

Na innym stanowisku pra-
cuje Krystyna Sienkiewicz, 
do pracy dojeżdża z Ośna 
Lubuskiego, stolicy konwa-
lii jak się zwykło mawiać, co 
potwierdza historyczna li-
teratura. – Z pracy jestem w 
miarę zadowolona. Pracuję 
tutaj blisko pół roku, zarobki 
mogłyby być wyższe. Średnia 
krajowa poszła w górę, ceny 
są też czasami zwariowane. 
Liczę, że i tutaj ekonomiczne 
będzie lepiej. Do pracy przy-
szłam aby dobrze pracować 
i dobrze zarabiać. Plusem są 
dobre warunki socjalne dla za-
łogi, ale i praca nie jest lekka. 
Szycie to monotonia, normy i 
wiele innych rzeczy składa się 
na wszystko co się wykonuje w 

Dział się rozwija, produkcja również
REPORTAŻ PRZEKROJU

Prawie rok temu w dziale zwanym potocznie Szwalnią w zakładzie produkcji mebli sypialnianych w Sulęcinie pracowało kilkana-
ście szwaczek, o ich pracy, także w innych działach, pisałem na łamach „Przekroju Lokalnego”. Dziś rzeczony dział się rozwinął, 
ponieważ zatrudnionych jest tutaj znacznie więcej osób. Wynika to ze wzrostu produkcji w związku ze zleceniami odbiorców.

określonym czasie. 
Wzrost produkcji stawia 

przed kierownictwem wie-
le zadań. Hasło pracownicy, 
najlepiej specjaliści są pilnie 
poszukiwani jest stale aktu-
alne. Europa przyjmuje Pola-
ków, dlaczego Polska ma nie 
przyjąć pracowników spoza 
granic kraju, tym bardziej, 
że w powiecie i powiatach 
ościennych jest masa pracu-
jących obcokrajowców. W ten 
sposób na szwalni pojawili 

się szwacze z Ukrainy. Trzy 
dojrzałe, sympatyczne, kobie-
ty i mężczyzna.

- Praca jest stabilna – mówią 
na przemian Ukrainki. – Daje 
możliwość zarobku, wspomo-
żenia rodziny, bo u nas w domu 
nie ma dobrze płatnej i stabil-
nej pracy. Są tu bardzo dobre 
warunki socjalne, jak w Euro-
pie, bo dla nas to już Zachód i 
ludzie życzliwi. Słowiańska du-
sza łączy nas wszystkich. 

Mężczyzna przyjechał aż z 

Charkowa i tu mu się podoba. 
– Przyjechałem tutaj w stycz-
niu i mając zawód szwacza 
znalazłem zatrudnienie. Praca 
przy maszynie zawsze jest cięż-
ka, normy na razie mam dobre, 
ale nawet przy zwiększonych 
dam radę. Aby tylko maszyna 
do szycia wytrzymała, zresztą 
jest ona doskonała.

Sam kiedyś zastanawiałem 
się jaki długi jest okres eks-
ploatacji zainstalowanych 
tutaj maszyn do szycia? Po-

nieważ są wysokiej klasy i 
pracują tylko w systemie 
jednozmianowym zapewne 
będą długo służyć. Zresztą od 
tego jest serwis. Awarie mają 
prawo zdarzyć się zawsze, 
czego sympatycznym pra-
cownikom szwalni nie życzę, 
wszak to ich podstawowe na-
rzędzie pracy.

Lech Malinowski
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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

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

Duże skupiska ludzi to śro-
dowisko sprzyjające rozprze-
strzenianiu się koronawirusa 
i innych wirusów przenoszo-
nych drogą kropelkową. 

Jeżeli to możliwe, należy 
ograniczyć przebywanie w 
miejscach publicznych   i po-
prosić bliskich o pomoc w 
codziennych czynnościach, 
takich jak zakupy, zaopatrze-
nie w leki, załatwianie spraw 
urzędowych i pocztowych. 

Często myj ręce 
Należy pamiętać o częstym 

myciu rąk wodą z mydłem, a 
jeśli nie ma takiej możliwości 
dezynfekować je płynami/
żelami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanie-
czyszczonych powierzchni 
na rękach. Dlatego częste 
mycie rąk zmniejsza ryzyko 
zakażenia. 

Unikaj dotykania oczu, 
nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu po-

Informacja dla seniorów dotycząca koronawirusa 
wierzchni, które mogą być 
zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub 
ust zanieczyszczonymi rę-
kami, może spowodować 
przeniesienie się wirusa z 
powierzchni na siebie. 

Regularnie myj lub de-
zynfekuj powierzchnie do-
tykowe 

Powierzchnie dotykowe 
w tym biurka, lady i stoły, 
klamki, włączniki światła, po-
ręcze muszą być regularnie 
przecierane z użyciem wody 
i detergentu lub środka de-
zynfekcyjnego. Wszystkie 
miejsca, z których często ko-
rzystają domownicy powin-
ny być starannie dezynfeko-
wane. 

Regularnie dezynfekuj 
swój telefon i nie korzystaj 
z niego podczas spożywa-
nia posiłków 

Na powierzchni telefonów 
komórkowych bardzo łatwo 
gromadzą się chorobotwór-

cze drobnoustroje. Regular-
nie dezynfekuj swój telefon 
komórkowy (np.: wilgotnymi 
chusteczkami nasączonymi 
środkiem dezynfekującym). 
Nie kładź telefonu na stole 
i nie korzystaj z niego pod-
czas spożywania posiłków. 

Zachowaj bezpieczną od-
ległość od rozmówcy 

Należy zachować co naj-
mniej 1-1,5 metr odległości z 
osobą, która kaszle, kicha lub 
ma gorączkę. 

Stosuj zasady ochrony 
podczas kichania i kaszlu. 

Podczas kaszlu i kichania 
należy zakryć usta i nos zgię-
tym łokciem lub chustecz-
ką - jak najszybciej wyrzuć 
chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce używa-
jąc mydła i wody lub zde-
zynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). 
Zakrycie ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zaraz-
ków, w tym wirusów. 

Odżywiaj się zdrowo i 
pamiętaj o nawodnieniu 
organizmu 

Stosuj zrównoważoną die-
tę. Unikaj wysoko przetwo-
rzonej żywności. Pamiętaj o 
codziennym jedzeniu mini-
mum 5 porcji warzyw i owo-
ców. Odpowiednio nawad-
niaj organizm. Codziennie 
pij ok. 2 litry płynów (najle-
piej wodę). Doświadczenia 
z innych krajów wskazują, 
że nie ma potrzeby robienia 

zapasów żywności na wypa-
dek rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. 

Korzystaj ze sprawdzo-
nych źródeł wiedzy o koro-
nawirusie 

Niepokój to naturalny od-
ruch w przypadku występo-
wania nowego zagrożenia 
zdrowotnego. Korzystaj ze 
sprawdzonych źródeł wie-
dzy opartych na dowodach 
naukowych, które publiko-
wane są na stronach inter-
netowych GIS i MZ. Wiedza 
naukowa to najskuteczniej-
sze narzędzie w walce z ko-
ronawirusem. 

Źródło: Główny Inspektor 
Sanitarny 
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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

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Mie-
chów odwiedziła jedną z najstarszych 
mieszkanek Miechowa, panią Anielę 
Szostak, świętującą 99 urodziny. Go-
ście złożyli Jubilatce serdeczne życze-
nia i gratulacje. 

Okazję do świętowania miała rów-
nież pani Waleria Śuśkiel z okazji jubi-
leuszu 95 urodzin. Pani Walerii Sołtys 
oraz Rada Sołecka również złożyli naj-
serdeczniejsze życzenia i gratulacje.

Życzenia otrzymała także pani Ja-
dwiga Studenna   z okazji jubileuszu   

Piękne jubileusze mieszkanek Miechowa
80 urodzin.

Wszystkiego najlepszego! Spełnie-
nia marzeń, również tych najskryt-
szych. Niech kolejny rok życia zostanie 
zapamiętany jako najpiękniejszy, pe-
łen radości i miłości.

Oprócz życzeń Jubilatki otrzymały 
kwiaty oraz upominki. Nasze miesz-
kanki podziękowały za życzenia i bar-
dzo cieszyły się z odwiedzin.

Anna Kubiszyn
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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.

Remont świetlicy wiejskiej w so-
łectwie Ostrów trwał prawie dwa 
lata. Termomodernizacja elewacji 
budynku przyczyniła się do popra-
wy efektywności energetycznej w 
jego strukturze. Ogrzewanie podło-
gowe zainstalowane we wszystkich 
pomieszczeniach wyeliminowało 
kaloryfery centralnego ogrzewania, 
przyczyniając się do uzyskania więk-
szej i bardziej dostępnej powierzchni. 
Świetlica posiada salę widowiskowo-
-taneczną, własną kuchnię, sanitariaty, 
szatnię i pomieszczenia gospodarcze, 
które zostały wyremontowane i po-
malowane. W budynku wymieniono 
całą instalację elektryczną i zakupiono 
nowe oświetlenie razem z kinkietami. 

Oficjalne otwarcie Świetlicy Wiej-
skiej w Ostrowie oraz przecięcie sym-
bolicznej wstęgi, zostało połączone z 
obchodami Dnia Kobiet i odbyło się 
7 marca. W uroczystości uczestniczy-
li mieszkańcy sołectwa, radni Rady 
Miejskiej, zaproszeni na uroczystość 
sołtysi z Gminy Sulęcin, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Jan Szymczy-
szyn, burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart oraz Sołtys Ostrowa Agnieszka 
Szmytkowska.

Z okazji dnia kobiet burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart złożył obecnym 
w sali paniom życzenia i przekazał 
wiązankę tulipanów na ręce sołtysowi 
Agnieszce Szmytkowskiej. W imieniu 
własnym i radnych Rady Miejskiej ży-
czenia złożył również radny Stanisław 
Przybylski. W części artystycznej z oka-
zji dnia kobiet z życzeniami i poezją 
wystąpiły dzieci z sołectwa Ostrów. 

Maciek Barden

Świetlica wiejska w Ostrowie otwarta
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W Polsce odnotowano 
pierwsze zachorowania na 
koronawirusa, a policjanci w 
ostatnim czasie otrzymali sy-
gnały o przypadkach oszustw 
z tym związanych. W sieci 
pojawiły się oferty sprzedaży 
środków m.in. amuletów czy 
cudownych herbatek, które 
mają rzekomo uchronić przed 
zachorowaniem na korona-
wirusa czy też w przypadku 
zarażenia spowodować cu-
downe ozdrowienie. Problem 
dotyczy nie tylko nieuczci-
wych sprzedawców ale i pod-
szywania się pod Służby Sani-
tarne i Ministerstwo Zdrowia 
oraz inne instytucje i organi-

Policja ostrzega przed 
oszustami w związku 
z koronawirusem
Policjanci przestrzegają przed nieuczciwy-
mi zachowaniami osób, które wykorzystując 
epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży 
środki mające rzekomo cudowne właściwości 
i zwalczające wirusa. Oferują je w Internecie 
lub podszywają się pod instytucje i organiza-
cje mające na celu zwalczanie i zapobiega-
nie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się 
jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każ-
dym taki przypadku informujmy Policję.

zacje, które walczą z rozprze-
strzenianiem się i szerzeniem 
koronawirusa. Odnotowano 
przypadki nieuczciwych ofert 
i rozpowszechniania nie tylko 
w Internecie nieprawdziwych 
informacji dotyczących wła-
śnie ewentualnych metod le-
czenia tego wirusa.

Źródło: Policja Sulęcin

NA SYGNALE

Dzięki profesjonalnie przy-
gotowanemu torowi mieli-
śmy okazję przenieść się w 
czasie do lat naszej młodości 
i zagrać w turnieju zorgani-
zowanym przez Sulęciński 
Ośrodek Kultury. W tym roku 
postawiliśmy na motyw Dzi-
kiego Zachodu – był zatem 
saloon, bank, skaliste góry, 
kaktusy, elementy kolejki, 
urwiska, kamienie. To tylko 
nieliczne z przeszkód, które 
czekały na mistrzów gry w 
kapsle. DJ Nambear zadbał o 
oprawę muzyczną kapslowej 
rywalizacji – dziękujemy!

Zdrową i sportową rywa-
lizację sędziowali Nikodem 
i Oliwier Mazurek, na torze 
dziecięcym sędziował Jacek 
Hardyk. Do ścisłego finału 
przeszło ośmiu zawodników 
z kategorii OPEN, którzy w 
ostatecznym starciu zmierzyli 
się z podwójnym torem. Nie 
zabrakło emocji!

Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe statuetki i 
nagrody rzeczowe, a każdy z 
zawodników w pakiecie star-
towym otrzymał: numer star-
towy, przypinka, pamiątkowy 
medal oraz darmowy wstęp 
na Afterparty: koncert Broda-
cze live act.

Oto jak prezentuje się ogól-
na klasyfikacja na zakończe-

Kapsel Cross za nami
22 lutego br. odbyła się V edycja Międzynarodowych Mistrzostw Gry w Kapsle 
– Kapsel Cross. W tym roku do kapslowej rywalizacji stanęło aż 35 uczestników:  
11 osób w kategorii KIDS oraz w 25 osób w kategorii OPEN.

nie turnieju:
KATEGORIA OPEN

I miejsce: Radosław Pastu-
siak
II miejsce: Aleksandra Ma-
lara
III miejsce: Wojciech Obrze-

zgiewicz
Kapsel Cross KIDS:

I miejsce: Jan Pietrzak
II miejsce: Oskar Cyra
III miejsce: Maciej Filipek

Źródło: SOK
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XXXIII Turniej brydżowy 
im. Janusza Bołdaka

Turniej w imieniu Dowódcy 17 Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowa-
nej gen. Bryg. Roberta Kosowskiego 
otworzyła Kierownik Klubu 17 WBZ 
Anna Wyczachowska oraz zastępca 
burmistrza Sulęcina Iwona Walczak. 

W kwalifikacji ogólnej:
I miejsce zajęła para Tomasz Bartnic-

ki AZS Uniwersytet Zielonogórski i Ry-
szard Sakowicz Ilanka 1 Rzepin.

II miejsce zajęła para Bogusław 
Drozd i Henryk Tyburczy z Free Draw-
no,

III miejsce zajęła para Andrzej Jele-

W Klubie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wę-
drzynie, 23 lutego odbył się XXXIII Turniej Brydżowy Parami im. 
Janusza Bołdaka, w którym wzięło udział 60 zawodników.

niewski AD Szczecin i Jarosław Wach-
nowski Fundacja I Love Bridge/Zel-
bruk.

Najlepsza para reprezentująca Ste-
inpol Klub 17 WBZ – Mirosław Jedynak 
i Przemysław Wojtczak.

Najlepsza para z Powiatu Sulęciń-
skiego – Ryszard Andrzejewski i Zbi-
gniew Kosiór – Steinpol 17 WBZ.

Najlepsza para mieszana – Zofia 
Miechowicz AZS Uniwersytet Zielo-
nogórski i Marcin Sakowicz Singleton 
Zielona Góra.

Maciek Barden
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MARZEC
09.03.-15.03 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1
16.03-22.03 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4
23.03-29.03 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
KWIECIEŃ
30.03.-05.04 - Apteka  “Centrum Zdrowia 
przy ul. Pincekiego 1
6.04-12.04 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

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 Trześniów
OW Marina J.Ostrowskie
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
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka w Miechowie
2 działki bud.  Lubniewice

Do wynajęcia:
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 sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Jana Pawła 
II w Sulęcinie, 15 lutego odbył 
się turniej tenisa stołowego 
V ligi, w którym zmierzyli się 
zawodnicy GKS Gorzovia VI 
z Gorzowa Wielkopolskiego 
i MKS Stal z Sulęcina. Turniej 
zakończył się wynikiem 10:5 
MKS Stal Sulęcin. Najwięk-
szą ilość punktów z MKS Stal 
Sulęcin zdobyli zawodnicy: 

Turniej tenisa 
stołowego V ligi 

Grzegorz Kaszuba 4,5 pkt., 
Monika Barcińska 2,5 pkt., Je-
rzy Sykuła 2,5 pkt. i Kazimierz 
Gryz 0,5 pkt. Punkty zawodni-
ków GKS Gorzovia VI: Rado-
sław Senkowski 2 punkty, Łu-
kasz Marcinkiewicz 1 punkt, 
Damian Badura 1 punkt i Mi-
chał Wilman 1 punkt.

Maciek Barden
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