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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

W OFERCIE 
RÓWNIEŻ

AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ 
PRODUKCJI

pon-pt 800-1700

sob 900-1300 Cd. na str. 11

Kolorowo, wesoło, z uśmie-
chem i muzycznie młodzi i 
starsi mieszkańcy nie tylko 
Sulęcina, 29 sierpnia uczestni-
czyli w zakończeniu Projektu 
Lato 2020, którego organiza-
torem był Sulęciński Ośrodek 
Kultury i Biblioteka Publicz-
na z Sulęcina. Imprezy od-
bywały się w trzech różnych 
miejscach miasta. W parku 
miejskim, w rynku i na byłym 
korcie tenisowym przy domu 
kultury.

W rynku odbyło się święto 
kolorów z udziałem nie tylko 
dzieci, ale również rodziców, a 
kolorowe proszki cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. 

Angielski jest the best, wy-
stawy fotografii, wakacyjne 
przeboje z udziałem solistów 
Studia Piosenki Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury, animacje z 
udziałem dzieci pod hasłem 
„Dworzec tworzec” i widowi-
sko teatralne „Cyrk przyjechał” 
w wykonaniu gorzowskich ar-
tystów teatru, miały miejsce 
w parku miejskim. 

Podsumowaniem dnia był 
wieczorny koncert z cyklu 
„Próba na żywo” w wykonaniu 

tel. 957554865

pon-pt 800-1700

sob 900-1300

Przyjmę 
na staż 

z możliwością 
zatrudnienia 

na stałe!

Projekt Lato 2020 za nami
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Sezon ogórkowy za nami. 
Tegoroczne wakacje przebie-
gły pod znakiem koronawi-
rusa. Były minister zdrowia 
„Szumi Miś” ostrzegał, by nie 
wypoczywać za granicą, a już 
broń Boże w Hiszpani, tym-
czasem sam zaraz po złożeniu 
urzędu wybrał się na Kanary. 
I po co było ludziom plany 
psuć? Ostatecznie przez Co-
vid-19 duża część Polaków w 
tym roku w ogóle zrezygno-
wała z wypoczynku. Część 
urlopowiczów wybrała rodzi-
my Bałtyk, który w tym roku 
nie rozpieszczał ani pogodą 
ani cenami. Ja uznałem, że 
nikt mi nie będzie mówił, 
gdzie mam spędzać wakacje 
i tradycyjnie wyjechałem do 
Chorwacji. Apartament 75 

m2 (z tarasem z widokiem na 
morze) z ogrodem wychodzą-
cym na Adriatyk (50 m do nie-
zatłoczonej plaży) za 330,00 zł 
za dobę, do tego codziennie 
słońce i 30 stopni, ciepła woda 
w morzu, to nokaut dla rodzi-
mego Bałtyku. Nie chcę, żeby 
to zabrzmiało jak przechwala-
nie się, po prostu uważam, że 
warto pokonać te 1300-1400 
km w jedną stronę, by odciąć 
się od wszystkiego i tym bar-
dziej nie denerwować się czy 
będzie ładna pogoda. A nad 
Bałtyk chętnie jeżdżę jesienią, 
gdy już ludzi mniej, ceny niż-
sze, nie ma straganów co 2 
metry i można bez problemu 
kilometrami spacerować pla-
żą.

Wakacje i urlopy mają jed-
nak to do siebie, że szybko 
się kończą, a my wracamy do 
„bierzączki”. Czy czas pande-
mii można tak nazwać? Sądzę, 
że tak. Trwa to już na tyle dłu-
go (i zapewne szybko się nie 
skończy), że już nauczyliśmy 
się w jakiś sposób funkcjo-
nować z Covid-19. Oczywi-
ście trzeba zachować daleko 
idącą ostrożność, by uniknąć 
zakażenia, ale nie możemy 

się dać zwariować i żyć w peł-
nym zamknięciu jak to mia-
ło miejsce na początku roku. 
Dlatego ogromnie się cieszę, 
że dzieci poszły do szkół. Na-
uczanie zdalne wychodziło 
jednym placówkom lepiej, in-
nym gorzej, ale nic nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu z 
nauczycielem czy nawet z ró-
wieśnikiem w szkole. 

Czas najwyższy, żeby służba 
zdrowia wracała stopniowo 
przynajmniej do wcześniejszej 
wydajności. Przez epidemię 
zmniejszyła się w Polsce aż o 
1/4 liczba wykrytych przypad-
ków raka. O 1/3 mniej osób 
trafia do szpitali z wykrytymi 
zawałami. I to nie dlatego, 
że chorujemy mniej. Według 
ekspertów skutki zaniedbań 
w leczeniu innych chorób niż 
Covid-19 mogą być śmier-
telne dla znacznie większej 
liczby pacjentów niż korona-
wirus. Wiele osób nie wzywa 
karetki lub korzysta jedynie z 
tele porady lekarza rodzinne-
go z obawy przed zarażeniem 
Covid-19. Szpitale przyjmują 
pacjentów w ograniczonym 
zakresie a chorzy trafiają do 
lekarzy z nowotworami znacz-

minął miesiąc

Czy możemy żyć normalnie?
nie bardzie zawansowanymi 
niż to było wcześniej. Oprócz 
strachu przez pójściem do 
placówki zdrowia to w dużej 
mierze efekt przesuniętych 
wizyt, zamkniętych oddzia-
łów, czy tele porad, które nie 
zastąpią pełnej diagnozy. Jak 
dotąd na Covid-19 zmarło 
w Polsce 2120 osób w ciągu 
6 miesięcy, tymczasem ok. 
2000 osób umiera w raka 
w ciągu tygodnia! Liczę, że 
nowy minister zdrowia znor-
malizuje sytuację.

Tymczasem nadal kuleje 
system wykrywania zakaże-
nia koronawirusem. W Pol-
sce wykonano dotychczas 
2.870.363 próbki na obec-
ność Covid-19. W przeliczeniu 
daje to 75.091 przebadanych 
osób na milion mieszkańców. 
To 23 miejsce na 27 unijnych 
krajów. Włosi mają 153.393 
testy na milion mieszkańców 
a Niemcy 147.708 na milion 
osób (dane w przybliżeniu). 
Ale ok, jeżeli nawet rząd nie 
widzi możliwości lub powo-
du by testować więcej, to 
mógłby zadbać przynajmniej 
o szybsze tempo wykonywa-
nia wyniku testu. Niedawno 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

miałem z tym osobiście przy-
kre doświadczenie. Dwoje 
moich pracowników wróci-
ło z urlopu na Ukrainie. Po 
przekroczeniu granicy weszli 
w okres 2-tygodniowej kwa-
rantanny. Na ten czas mieli 
przebywać w specjalnie dla 
nich przygotowanym miesz-
kaniu (koszt pracodawcy). 
Zgodnie jednak z przepisa-
mi mogli w 10 lub 11 dobie 
kwarantanny zrobić bezpłat-
ny test na obecność SARS-
-CoV-2. Tak się złożyło, że 10 
doba przypadała w sobotę. 
Byłem zaskoczony jednak, że 
po naszym zgłoszeniu mimo 
wszystko przyjechała ekipa 
na pobranie próbek. Wszy-
scy byliśmy przekonani, że 
w poniedziałek będzie wynik 
i od wtorku osoby będą mo-
gły ruszyć do pracy. Okazało 
się jednak, że po dziesiątkach 
telefonów wyniki poznaliśmy 
dopiero we wtorek po połu-
dniu. Wynik był negatywny. 
Zaznaczono nam przy tym, 
że kwarantannę mogą za-
kończyć o godzinie 18. Czyli 
na niespełna 1,5 dnia przed 
końcem 14-dniowej kwaran-
tanny. Bez komentarza…

KOLEKCJONER 
KUPI:

stare zegarki, 
biżuterię, 
monety 
i inne.

Tel. 884 050 405
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Powiat Sulęciński podpisał 
umowę na realizację zada-
nia pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej 1259F St. Kol. 
Drzewce - Koryta”. Inwestycja 
o wartości ok. 1,7 mln   zł bę-
dzie finansowana ze środków 
pozyskanych przez Powiat z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych, z budżetu Powiatu Su-
lęcińskiego, budżetu Gminy 

Wkrótce remont drogi Drzewce-Koryta
Torzym oraz środków finanso-
wych Generalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych. W ramach 
ww. kwoty planowana jest 
do wykonania   przebudowa 
odcinka drogi o długości ok 
3,9 km. Wykonawcą robót bu-
dowlanych będzie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych 
DROGBUD ze Świebodzina. 

Przebudowa drogi w znacz-

nym stopniu poprawi jakość 
dojazdu do wsi Drzewce.

Źródło: powiatsulecinski.pl
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Zajmując się sprawami fran-
kowymi na bieżąco śledzimy 
orzecznictwo sądów w spra-
wach frankowych i możemy 
pokusić się o stwierdzenie, 
że jest ono „odważniejsze” 
– sądy co raz częściej stwier-
dzają nieważność umów fran-
kowych. 

W przypadku wydania wy-
roku stwierdzającego nieważ-
ność umowy kredytowej obie 
strony (frankowicz i bank) 
będą zobowiązane do wza-
jemnego zwrotu sobie tego, 
co nawzajem sobie świadczy-
ły. W takim przypadku najczę-
ściej bank nie zwraca fran-
kowiczowi nic, a frankowicz 
zwraca bankowi pozostałą 
część niespłaconego kapita-
łu. W sytuacji, gdy frankowicz 
spłacił już nominalnie kredyt, 
będzie miał on tytuł do zwro-
tu od banku nadwyżki zapła-
conej ponad kapitał. Z upad-
kiem umowy (stwierdzeniem 
jej nieważności) wiąże się 
także korzyść w postaci moż-

Kredyty frankowe – czy warto iść do sądu?

liwości wykreślenia z księgi 
wieczystej hipotek obciążają-
cych nieruchomość ustano-
wionych na rzecz banku.

Przed sądem można doma-
gać się także tzw. „odfranko-
wienia” kredytu, co w praktyce  
oznacza uznanie za niewiążą-
ce klauzul umowy kredytowej 
dotyczących indeksowania 

zobowiązania we  frankach 
szwajcarskich. „Odfrankowio-
ny” kredyt przekształca się 
w  kredyt złotówkowy przy 
zachowaniu tego samego 
oprocentowania, a franko-
wicz odzyskuje dotychczas 
nadpłacone raty. 

Większość spraw franko-
wych dotyczy konsumentów, 

którzy zaciągnęli kredyt na 
zakup mieszkania i na chwi-
lę obecną np. przy kredycie  
w kwocie 150.000,00 zł i jego 
spłacaniu od 2007 r. do jego 
całkowitej spłaty pozostaje 
kwota ok. 250.000,00 zł. Tym 
samym z pewnością warto 
dochodzić swoich praw przed 
sądem. Przed podjęciem 

NIEODPŁATNA ANA-
LIZA UMÓW FRANKO-
WYCH odbędzie się 
w dniu 28 września 
2020 r. od godz. 15:00 
do godz. 16:30 (obo-
wiązuje rejestracja 
telefoniczna pod nu-
merami 601  959  526, 
604  292  183) w filii 
naszych kancelarii  
w Sulęcinie przy ulicy 
Poznańskiej 1.

decyzji o wdaniu się w spór  
z bankiem w sprawie franko-
wej warto zasięgnąć porady 
osoby zajmującej się takimi 
sprawami. Sprawy te są złożo-
ne i każdorazowo wymagają 
indywidualnej analizy, w tym 
analizy możliwości finanso-
wych frankowicza.  

Paulina Kałkus, 
Aleksandra Przybył-Owczarek

adwokaci, mediatorzy

Parterowy budynek, niemal cen-
trum Sulęcina, w nim sklep i zakład 
fryzjerski. Ten ostatni nie byle jaki z 
racji świadczonych tu usług, na które 
trzeba się zapisywać i czasami czekać. 
Ale warto. „Króluje” tu samodzielnie 
Tomasz Olejnik.

- Swój zakład fryzjerski „Barber” pro-
wadzę w Sulęcinie od czerwca 2019 
roku. Doświadczenie zawodowe, po 
uzyskaniu statusu czeladnika w 2012 
roku, zdobyłem pracując w kilku usłu-
gowych punktach fryzjerskich w kraju 
i za granicą. Tym samym poszerzyłem 
swoją wiedzę nie tylko o stylach czy 
modnych trendach ale również w od-
niesieniu do używanego sprzętu i ko-
smetyków. Papiery czeladnicze mam 
jako fryzjer damsko-męski, ale z wyboru 
jestem fryzjerem męskim.

Ponieważ mój rozmówca jest fry-
zjerem męskim, to strzyżenie, mode-
lowanie fryzury czy golenie można 
skwitować określeniem – wszystko 
służy upiększeniu mężczyzny. 

- Zakład mam otwarty od wtorku do 
soboty. System zapisu zapewnia klien-
ta, któremu poświęcam sporo czasu. 
Ponadto nie jest on zestresowany ocze-
kiwaniem. System zapisu jest konkretny 

Zawód z pasją
dla obu stron. Fryzjerki damskie stosują 
to od dawna.  Jestem zdecydowanym 
przeciwnikiem tzw. szybkiej taśmowej 
obsługi. Jakość świadczonej usługi jest 
priorytetem i jestem z tego zadowolony, 
podobnie jak klienci, którzy tu wracają 
i polecają moje usługi innym. Oczywi-
ście pandemia znanego wirusa skom-
plikowała proces usługi, ale nie na tyle 
aby jej poziom zaniżyć. Najmodniejsze 
fryzury męskie wymagają dokładnego, 
długiego w czasie cieniowania, gdzie 
boki podkreślają fryzurę. Podobnie jest 
z goleniem do którego używam prze-
źroczystego żelu, co pomaga mi widzieć 
skórę klienta, pod pianką byłoby to nie-
możliwe. Stąd swoista celebra mająca 
przełożenie na czas obsługi klienta. Wy-
konanie fryzury kreatywnej i ciekawej to 
czasochłonny i pracowity zabieg.

Włosy na głowie, gęste, rzadkie, le-
piej się układające lub przeciwnie, 
to zawsze jest wyzwanie dla fryzjera. 
Mężczyźni też mają swoje fantazje 
podczas wizyty u fryzjera, ale chyba 
jednak decydują włosy… Teoretycz-
nie można zrobić wszystko, no prawie, 
ale od tego jest fachowiec, aby klienta 
przekonać.

- Niebawem chciałbym rozwinąć swój 

salonik, miejsce jest. Może zatrudnić 
drugą osobę… to zapewne da mi więcej 
czasu abym mógł oddać się swoim po-
zazawodowym pasjom, które podziela 
moja życiowa partnerka, motocross i 
wędkarstwo. 

Mój rozmówca w pracy wykorzystu-
je profesjonalny sprzęt amerykański. 

Kosmetyki są identyczne jakie sto-
sują fryzjerzy w dużych miastach w 
renomowanych salonach, czyli z tzw. 
górnej półki. W połączeniu z rzetelną 
usługą wizyta w tym saloniku jest do-
brą inwestycją w swój wygląd.

Tekst i fot. L. Malinowski
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.

Sądząc po niespełnio-
nych, solennie przyrzeka-
nych, obietnicach wybor-
czych  coś jest na rzeczy. Ale 
nie dotyczy to wybranych 
czy w niejasnych zagranicz-
nych wyborach – wybra-
nego. No cóż Rodzina na 
swoim się rozwija. W emery-
talnym wieku zatrudnienie 
pociotka urzędującej głowy 
państwa w zarządzie jednej 
ze spółek kolejowych, nie 
znającego się na kolejnic-
twie jest kpiną z nas. Pod 
presją z podobnych stano-
wisk zrezygnowało kilka 
osób. A ile ich jeszcze jest 
diabli wiedzą.

Kłamiący premier zachę-
cał emerytów do pójścia 
do urn, bo wirus w odwro-
cie. Wyszło jak zwykle, czyli 

Czy król jest nagi?
oszustwo. Wazeliniarzy nigdy 
za mało, wystarczy poczytać, 
posłuchać jak kłamie władza, 
część purpuratów i szerego-
wy poseł małego wzrostu. Za-
kłamują historię na naszych 
oczach. Najważniejszy od 
edukacji publicznie wyznał, 
że dzieci powinny się uczyć o 
agencie Bolku. Chyba do nie-
go nie dotarło, że była SB fał-
szowała dokumenty, a i w IPN 
w końcu (dzięki niezawisłym 
jeszcze sądom) zorientowano 
się, że ich wysoki urzędnik z 
tytułem naukowym fałszował 
dokumenty ludzi nie przy-
chylnych Dobrej Zmianie. 

Wracając do znanego sze-
regowego posła, to gorąco 
wychwalał znanego Ojca dy-
rektora. Jakoś nie pamiętał jak 
tenże publicznie zbeształ jako 

czarownicę śp. jego bratową, 
a i bratu nie poskąpił oskar-
żeń. Ten sam szeregowy poseł 
zwany z przekąsem Naczelni-
kiem Państwa kłamie, że dzię-
ki niemu i bratu Solidarność 
zwyciężyła. W publikowanych 
archiwaliach Tygodnika Soli-
darność nazwisk obu bliźnia-
ków nie uświadczysz. 

W każdym porządnym de-
mokratycznym kraju gdyby 
Rzecznik Praw Dziecka zarzu-
cił edukatorom podawanie 
dzieciom tabletek zmiany 
płci – wyleciałby nazajutrz 
na zbity pysk jako niepoczy-
talny. Podobnie jak ten od 
zdrowia ze swym zastępcą za 
kasę, którą szemrana firma w 
wysokości 70 mln zł  bez żad-
nych podstaw prawych wzię-
ła jako zaliczkę, i do tej poru 

nie zwróciła, a minęło 3 mie-
siące a sprawnych respirato-
rów nie dostarczyła, za wyjąt-
kiem 1/3 zamówienia lecz nie 
kompletnych i bez gwarancji 
serwisu. O wiele sprawniej 
działają pompki do rowerów i 
kompresory powietrza… Owi 
spece od zamówień podali 
się do dymisji. Szarego oby-
watela dawno by zgnojono. 
Jakoś ucichło wywalenie w 
przysłowiowe błoto 70 mln zł 
wydanych na druki do niedo-
szłego głosowania, bez żad-
nych prawnych umocować. 
Ten spec od wszystkiego na-
dal ministruje. A swoją drogą 
to ma on wyczucie w swym 
ogromnym nosie. Tu wątek 
sprzed 10 lat. Jako pracownik 
kancelarii Prezydenta RP zor-
ganizował niefortunny lot do 

Smoleńska, ale sam nie po-
leciał…

Tylko w Polsce jest możli-
we, że przewodniczący ko-
misji ds. zbadania wiadomej 
katastrofy dobrał sobie spe-
ców od wszystkiego ale nie 
od wypadków lotniczych i 
co raz wymyśla nowe zama-
chowe teorie i za wyjątkiem 
animowanego filmu nic w 
dokumentach nie przedsta-
wił, ale kasę bierze. I to nie 
małą. Część społeczeństwa 
widziałaby go we Wronkach 
albo Tworkach. Nic dziw-
nego, że śmieją się z nas w 
świecie.

Internet obiegła infor-
macja, że wrogie siły pre-
zydentowi stolicy założyły 
stronę z licznikiem ścieków 
zrzucanych w wyniku awa-
rii do Wisły. Chyba to zrobili 
jasnowidzący, bo założono 
ją na kilka dni przed awa-
rią. Przypadek? Może tak, a 
może nie.

Ileż to krwi napsuto na-
szym żołnierzom, chyba jed-
nak wazeliniarskim dowód-
com, w czasach „rządów” 
Misiewicza. I znowu pojawił 
się żołnierz z ogromnym pa-
rasolem nad Ojcem dyrekto-
rem, bo padało. I tak żołnierz 
stał się ponownie lokajem. 
Zresztą jest nimi cały czas w 
stosunku do władzy. A ta ma 
nas w zależności od doraź-
nych potrzeb w różnych na-
zwijmy to elegancko – kon-
stelacjach gwiezdnych. A że 
w przestrzeni kosmicznej 
jest Czarna Dziura, dosadne 
słowo zamiennik samo przy-
chodzi na myśl.

Szumnie zapowiadano 
budżet zrównoważony, a 
mamy potężny deficyt, i nie 
wolno wszystko zwalać na 
pandemię. Tolerowanie tego 
wszystkiego świadczy o sła-
bości państwa, czyli Król jest 
nagi.

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl
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Fabryka mebli sypialnianych w Sulę-
cinie stale się rozwija, prawdopodob-
nie wejdzie w kooperację z podob-
nym zakładem, którego pracownicy 
od miesiąca wdrażają się w proces 
produkcji mebli. Mebli wykonywa-
nych pod indywidulane potrzeby 
klienta, niepowtarzalnych, a tym sa-
mym skomplikowanych w procesie 
produkcyjnym. Tu nie ma seryjnej 
produkcji, a po zlecone zamówienia 
codziennie przyjeżdża kilka tirów z 
Europy Zachodniej.
Pracownikami magazynu wyrobów 
gotowych od 2 lat kieruje Wojciech 
Matla, sympatyczny mieszkaniec 
Sulęcina. – Obecnie 12 pracowników 
ma pełne ręce roboty. Czas rozpoczę-
cia pracy jest dostosowany do potrzeb 
jednej zmiany. Odbiorcy z reguły przy-
jeżdżają do południa. Wiem dosko-
nale jaki towar w danym dniu będzie 
odbierany. Zanim trafi on na naczepę 
pojazdu musi być przez podległych mi 
pracowników odebrany z produkcji, 
odpowiednio uzupełniony i posiadać 
certyfikaty.
Uzupełnienie polega na skompleto-
waniu właściwych dodatków, ponie-
waż są to jednostkowe wyroby. Kilka 
elementów, z uwagi na transport, jest 
pakowanych osobno. Zapewne jest 
to w pewnym sensie uciążliwe, ale 
nie dla pracowników magazynu wy-
robów gotowych. 
- Dokumentacja wyrobu jest podstawą 
w naszej pracy. Tu nie może być mowy 
o pomyłce, byłoby to zbyt kosztowne 
dla firmy. Wspomniana dokumentacja 
jest wprowadzona do systemu, stąd 
wiem co i gdzie w danej chwili się znaj-
duje, mam na myśli produkcję i mon-
taż. Tym zajmuje się Justyna Misiejuk. 
Jest to ważne stanowisko pracy choćby 
z uwagi na wysyłane przez nas prze-
syłki kurierskie. Aby ułatwić załadunek 
opisujemy numerami zafoliowany to-
war, wówczas wiadomo, który ma być 
załadowany pierwszy, a który ostatni, 
ponieważ znamy, dzięki naszym logi-
stykom, trasę i punkty odbioru naszych 
wyrobów.
Towar ładowany jest ręcznymi wózka-
mi, co w pełni zdaje egzamin. Jednak 
do magazynu przywożony jest spo-
sobem kombinowanym. Widlakiem 
lub wspomnianym ręcznym. Wyda-
je się, że towarzyszy temu głównie 
pośpiech. Nic bardziej złudnego. To 
wszystko jest przemyślane, bo na tym 
polega sedno pracy w tym magazy-
nie. Przywieziony z produkcji towar 
musi być odpowiednio posortowany 
do wysyłki.
- Praca powinna satysfakcjonować, a 
nie stresować niepotrzebnie – mówi 

Praca powinna satysfakcjonować

kierownik magazynu wyrobów goto-
wych. – Pracowałem w kilku miejscach, 
także w Niemczech, ale przyszedł czas 
na zakotwiczenie się blisko domu i 
tutaj taką pracę znalazłem z czego je-
stem zadowolony. Tym bardziej, ze uro-
dziła mi się pierwsza córka i byłem na 
tzw. urlopie ojcowskim. Zmiany w or-
ganizacji pracy nie przerażają, bowiem 
wszelkie usprawnienia z reguły wycho-
dzą na dobre.
 Kierownik zawsze sprawdza wnętrze 
naczepy przed załadunkiem. Powin-
no ono mieć odpowiednie zabez-
pieczenie ścian drewnem. Wówczas 
folia, którą powleczone są meble nie 
brudzi się, co jest nagminne przy 
zabezpieczeniach aluminiowych. Es-
tetyka zapakowanego towaru przy 
odbiorze jest ważna, bo świadczy o 

producencie, choć na warunki trans-
portu nie ma on wpływu.
- Gdy ponownie ruszyliśmy z produk-
cją i przyjeżdżali zleceniobiorcy po 
zaległy towar, który był opóźniony z 
powodu chwilowo zamkniętych gra-
nic, pracowaliśmy nawet w nadgodzi-
nach. Czasami zdarza się, że wiemy o 
terminie odbioru, a towaru na maga-
zynie jeszcze nie ma, wówczas dzięki 
wewnętrznemu systemowi informacji 
wiemy, gdzie jest i kiedy będzie goto-
wy do obioru z produkcji przez moich 
pracowników. Pracowników, których 
rotacja się zatrzymała, co świadczy o 
stabilności zespołu.
Justyna Misiejuk w pomieszczeniu 
biurowym magazynu wyrobów goto-
wych siedzi za monitorem kompute-
ra. Ma doświadczenie w pracy maga-
zynowej w Holandii. Tutaj pracuje od 
niedawna. – Jestem sulęcinianką więc 
z pracy na miejscu jestem zadowolona. 
Wprowadzam dane do systemu i wiem 
gdzie są części do danego łóżka jak i 
sam wyrób. To pozwala całość złożyć 
w magazynie. Jest to bardzo ważne 
przy naszej jednostkowej produkcji. 
Jak wspomniałam praca daje mi satys-
fakcję, no i zabezpieczenie finansowe, 
co jest ważne, bo wychowuję syna. Pry-
watnie lubię pływać w basenie lub je-
ziorze. Z kolei mój szef lubi wędkować.
 Prawie od roku jestem zwią-
zany poprzez materiały prasowe z 
tym zakładem i stale jestem zaskaki-
wany. Zaskakiwany pozytywnie. Jest 
to firma przyjazna pracownikom i 
otoczeniu. Młode kierownictwo i za-
łoga, nie skażone poprzednim syste-
mem, stosując sprawdzone wzorce 
zachodnie w polskich realiach dobrze 
rokują.

Lech Malinowski

Justyna Misiejuk

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

Wojciech Matla
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Wspieramy innowacje, bo warto
– Chcemy być Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii - to cel, do którego zmierzamy. Nie ukrywamy deficytów. Jesteśmy 
świadomi, że posiadamy w regionie słabe punkty. Prawdą jest, że musimy odrobić straty, bo nasza innowacyjność jest niska 
– wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. W związku z tym samorząd województwa podejmuje szereg działań mających na 
celu poprawę sytuacji w tym obszarze.

Nauka i biznes – małżeństwo idealne 
Krok pierwszy to infrastruktura - bez niej nie 
ma mowy o nowoczesnych technologiach. In-
frastruktura naukowo-badawcza daje szansę na 
powstawanie innowacyjnych projektów. Takiej  
w Lubuskiem długo nie było. Jednak kilka lat 
temu, dzięki środkom z Unii Europejskiej to 
się zmieniło. Powstały parki naukowo-techno-
logiczne (jest ich obecnie 5), w których odby-
wa się prawdziwy transfer wiedzy do biznesu! 
To małżeństwo  - nauka + biznes to gwarancja 
sukcesu. Parki umożliwiają firmom korzystanie 
z nowoczesnej infrastruktury badawczej – la-
boratoriów oraz wiedzy pracowników nauko-
wych. - Teraz jest czas na wykorzystanie tych 
zasobów, żeby zatrzymać tutaj młodych ludzi, 
postawić na potencjał intelektualny, finansując 
transfer badań do biznesu – wyjaśnia marsza-
łek Polak. Jednak na tym nie koniec. Kolejnym 
korkiem do rozwoju innowacji było utworzenie  
w  Lubuskiem prawdziwej naukowej kuź-
ni - filii Centrum Badań Kosmicznych Pol-
skiej Akademii Nauk. A to z kolei wiąże się  
z powstaniem Parku Technologii Kosmicznych. 
Ten wart 60,7 mln zł (dofinansowanie z RPO 

l2020 – 42 mln zł) projekt pozwoli stworzyć kolej-
ne miejsce, w którym rodzić się będą nowoczesne 
technologie. – Powstaną u nas takie laboratoria 
jak medycyna kosmiczna, czy satelitarne, służące 
potrzebom technologii kosmicznych – wyjaśnia 
marszałek Elżbieta Anna Polak. - Chcemy zatrzy-
mać absolwentów naszego uniwersytetu i nawią-
zać współpracę z najlepszymi uniwersytetami  
w Polsce. Budowa tego Parku bardzo nam w tym 
pomoże – dodaje.

Unia Europejska wspiera innowa-
cyjne projekty
Jak wiadomo innowacje rodzą się w przedsię-
biorstwach. Dlatego samorząd województwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
wspiera projekty nowoczesne! Na badania i inno-
wacje w lubuskiej gospodarce przeznaczono do tej 
pory 586 mln zł, dzięki czemu lubuscy przedsię-
biorcy zrealizowali 193 projekty. – To pokazuje, że 
mamy w regionie firmy, które poszukują nowych 
rozwiązań i chcą się rozwijać. Pieniądze unijne 
tylko im w tym pomagają. Dajemy im wędkę, a oni 
łowią ryby i robią to doskonale – mówi członek 
zarządu Marcin Jabłoński. Jednym z przykładów 

unijnego wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój 
nowoczesnych technologii jest konkurs Lubuskie 
Bony na Innowacje. Właśnie ruszyła jego trzecia 
edycja. Do tej pory w ramach dwóch pierwszych 
odsłon przyznano 230 grantów o łącznej wartości 
blisko 16 mln zł! To dofinansowanie przyniosło 
już efekty! To 43 zgłoszenia patentowe (w tym też 
wzoru przemysłowego lub użytkowego) w kra-
ju oraz 94 poza jego granicami! Czas na kolejne!  
W ramach startującej właśnie odsłony konkursu 
do wzięcia jest 10 mln zł. Ich realizatorami, po-
dobnie jak do tej pory będą: zielonogórska Or-
ganizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz 
gorzowska Zachodnia Izba Przemysłowo-Han-
dlowa. 

Tu jednak wsparcie się nie kończy, choć kończy 
się obecna perspektywa finansowa UE. W kolej-
nym unijnym rozdaniu Lubuskie także postawi 
na innowacje. Taki też będzie kierunek rozwoju 
regionu, który zgodnie z zapisami zaktualizowa-
nej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 
ma być Zieloną Krainą Inteligentnych Techno-
logii. Ile środków trafi do Lubuskiego w ramach 
nowej perspektywy? Dowiemy się już niebawem!

 Jeden z projektów wizualizacji Parku Technologii Kosmicznych



9nr 9(104)/2020 wrzesień 2020

 – Nr 21/2020 – 

Programy do zadań specjalnych
Dużym zainteresowaniem wśród Lubuszan cieszy się samorządowy program polityki zdrowotnej dotyczący leczenia 
niepłodności metodą in vitro. Mamy pierwsze sukcesy tegorocznej edycji – to 5 potwierdzonych ciąż (w tym 1 bliźniacza). 
– Stale rosnące zainteresowanie i efekty wcześniejszych edycji pokazują, że warto było zainwestować w taki program – 
mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Dziś przypominamy też o innych programach, które na 
początku pandemii koronawirusa przejściowo wyhamowały.

In vitro w Lubuskiem ma już swoją trzecią edycję. 
I mimo że w tym roku, z uwagi na pandemię ko-
ronawirusa, kwalifikacja pacjentek była na kilka 
tygodni zawieszona, od momentu „odmrożenia” 
zapisów zgłosiły się 123 pacjentki. Ostatecznie 
pozostało 109 kobiet (14 anulowało udział z uwa-
gi na COVID-19, sytuację osobistą, a także ciążę 
naturalną) i od 1 czerwca do 27 sierpnia udało 
się wykonać 42 procedury. Natomiast od począt-
ku trwania programu urodziło się już 24 dzieci. 

Udział w programie gwarantuje uczestnikom 
możliwość trzykrotnego zapłodnienia. Wcze-
śniej jednak, para musi przedłożyć dokumenta-
cję medyczną potwierdzającą, że starała się le-
czyć niepłodność co najmniej przez rok. Ważne 
jest również zamieszkanie i zameldowanie na 
pobyt stały na terenie województwa lubuskiego. 
Są także ograniczenia wiekowe: program skie-
rowany jest do kobiet w przedziale 20-40 lat.  

Z uwagi na duże zainteresowanie takim sposobem 
leczenia niepłodności, lubuski samorząd - planu-
je zabezpieczyć środki na ten cel, na 2021 rok, na 
poziomie tegorocznym tj. 500 tys. zł (w pierwszej, 
pilotażowej przekazano z budżetu samorządu 100 
tys. zł, w drugiej 200 tys. zł). Koszt jednorazowe-
go dofinansowania do procedury przez samorząd 
wynosi 5 tys. zł. Lubuski program „in vitro” otrzy-
mał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Realizato-
rem programu jest Medi Partner sp. z o.o. z War-
szawy, a obecne miejsce wykonywania świadczeń 
to InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa  
w Poznaniu.

Badajmy się
Samorząd wojewódzki wspiera realizację wielu 
programów zdrowotnych, w tym ze szczególnym 
ukierunkowaniem m. in. na wykrywanie i zapobie-
ganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki 
macicy czy piersi. W związku z pandemią korona-
wirusa, przejściowo zmniejszyła się zgłaszalność 
pacjentów na badania profilaktyczne mające na 

celu wczesne rozpoznawanie chorób nowotwo-
rowych. Tymczasem nawet w tak trudnych wa-
runkach, z jakimi wszystkim przyszło dziś się 
mierzyć, warto korzystać z dostępnych badań 
i nie odkładać ich na później, bo wiele chorób 
rozwija się w ukryciu. – Wczesny rak jelita gru-
bego nie zaprzestał nam zagrażać. Apeluję, aby 
nie odkładać wykonywania profilaktycznych 
kolonoskopii. Pandemia nie spowalnia rozwoju 
polipów ani raka, i nie może uśpić naszej czuj-
ności onkologicznej – przypomina dr n. med. 
Dariusz Giezowski, konsultant wojewódzki  
w dziedzinie gastroenterologii dla wojewódz-
twa lubuskiego i jednocześnie dyrektor Zdrojo-
wa Clinic, która nieprzerwanie realizuje Projekt 
„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom” 
dotyczący profilaktyki raka jelita grubego.  
W ramach projektu zaplanowano łącznie 2700 

badań. Dotychczas wykonano 2325 kolono-
skopii i 754 polipektomii. Liczba wykrytych 
nowotworów – 13. Wskaźnik „ADR” - 32% 
(ilość wykrytych i usuniętych polipów w sto-
sunku do wykonanych kolonoskopii). 

Dane liczbowe z innego projektu, który został 
już zakończony i podsumowany, i dotyczył 
wczesnego wykrywania cukrzycy typu II, też 
pokazuje jak ważne jest wspieranie badań 
profilaktycznych i prowadzenie kampanii 
informacyjnych. W programie „Wyprzedzić 
cukrzycę” (finansowanym ze środków UE  
w ramach RLPO – Lubuskie 2020 w kwocie 
184 tys. zł), realizowanym od października 
2017 do grudnia 2019 roku, udział wzięło 
1277 osób, u 342 zdiagnozowano stan przed-
cukrzycowy.

Zdrowy nawyk – badać się
1. Program “Lubuszanie skutecznie przeciw nowotwo-
rom” – wsparcie (poprzez działania informacyjno-edu-
kacyjne, profilaktyczne) realizacji programów ukierun-
kowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom 
złośliwym:

jelita grubego - kolonoskopia dla mieszkańców 
województwa lubuskiego (osoby w wieku 55-64 lata lub 
osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem 
genetycznym, pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP)

szyjki macicy - cytologia dla mieszkanek województwa 
lubuskiego (kobiety w wieku 25 do 59 lat, które nie 
miały wykonywanej cytologii w ramach programu 
profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat)

piersi - mammografia dla mieszkanek województwa 
lubuskiego (kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały 
wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi  
w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały 
wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi).

Dofinansowanie programu w wysokości 3,5 mln zł (ze 
środków RPO - Lubuskie 2020). Realizacja w latach 2017-
2020

2. Wyprzedzić cukrzycę (program zakończony, trwają 
prace nad uruchomieniem kolejnego)

Program profilaktyki cukrzycy finansowany ze środków 
UE w ramach RLPO – Lubuskie 2020 i realizowany od 
października 2017 do grudnia 2019 roku przez SP ZOZ 
Medkol w Zielonej Górze. 

Do udziału byli zapraszani Lubuszanie w wieku 
aktywności zawodowej (powyżej 15 roku życia), 
którzy nie byli leczeni z powodu cukrzycy i nie mieli 
wykonywanych badań przesiewowych w kierunku 
cukrzycy w ciągu ostatniego roku oraz kobiety będące  
w pierwszym trymestrze ciąży.

Wartość projektu: 185 tys. zł.

3. Program polityki zdrowotnej dla województwa lubu-
skiego skierowany do osób pracujących i powracających do 
pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń ukła-
du ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych 
ze sposobem wykonywania pracy (realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubu-
skiego na lata 2014-2020).

Cel Projektu: przywrócenie osobom ze schorzeniami ukła-
du ruchu i obwodowego układu nerwowego, związanymi ze 
sposobem wykonywania pracy, pełnej lub max możliwej do 
osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktyw-
ności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego Pro-
gramu rehabilitacji medycznej dla osób z terenu woj. lubu-
skiego. 

Realizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
w Zielonej Górze, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
w Gorzowie Wlkp., Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, 
Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurolo-
gicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzo-
wie Wlkp. Łączna wartość projektu (dla wszystkich realiza-
torów): 6,7 mln zł.
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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.

Dziś dawne obiekty woj-
skowe są m.in. wykorzystane 
jako siedziba Starostwa Po-
wiatowego i Urzędu Miasta. 
Stacjonował tu 39. Batalion 
Łączności sformowany w 
1949 r. na bazie 25 kompanii 
łączności w Międzyrzeczu (JW 
3141). W 1956 r. d-cą batalio-
nu był kpt. Stanisław Krajew-
ski. Jednostkę rozformowano 
razem z dywizją w 1957 r. 
Batalion zajmował kompleks 
koszarowy przy ul. Narutowi-
cza. Tamże przeniesiono rów-
nież sztab 5 Saskiej Dywizji 
Piechoty (JW 1586) w 1950 r. 
Dowódcą Związku Taktyczne-
go był ppłk Grzegorz Derus. 
Równocześnie przeniesiono z 
Międzyrzecza kompanię szta-
bową i nadano jej numer 40.

W Sulęcinie stacjonował 
53. batalion samochodowo-
-transportowy (JW 3100) sfor-
mowany na bazie  73. kompa-
nii transportowej. Ruchomy 
Warsztat Naprawy Samocho-
dów nr 36 (JW 163). Ta jed-
nostka powstała jako nowo 
utworzona w Sulęcinie. W 
niedalekim Torzymiu był 128 
Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 
(JW 1517) przeformowany z 
chwilą rozwiązania 5SDP w 26 
dywizjon artylerii przeciwlot-
niczej. Wszystkie jednostki 
w Sulęcinie wraz ze sztabem 
dywizji zostały rozformowane 
rozkazem MON z 2.04.1957 r. 

Garnizon Sulęcin

Do lat pięćdziesiątych w budynku obecnego Urzędu Miejskiego mieściły się koszary i 
sztab dywizji

Pozostałe jednostki przekaza-
no innym związkom taktycz-
nym. Ostatnim dowódcą dy-
wizji był płk Florian Siwicki.

Były również - Wydział In-
formacji Wojskowej 5 Saskiej 
DP (1946-48), Wydział Infor-
macji nr 32 (1948-50) Wydział 
Informacji 5 Saskiej DP (JW 
4023). Informacja Wojskowa 
to organ kontrwywiadu woj-
skowego w latach 1944-57. 
Potem zajmowała się tym 
utworzona Wojskowa Służba 
Wewnętrzna. W grudniu 2010 
r. w Sulęcinie zlikwidowano 
Wojskową Komendę Uzupeł-
nień. Garnizon przestał ist-
nieć.

Powojenna historia dywi-
zji wiąże się z dyslokacją jej 
jednostek w północnej czę-
ści obecnego województwa: 
Sulęcin, Międzyrzecz, Skwie-
rzyna, Cibórz, Sulechów, Wę-
drzyn, Gorzów Wlkp., Kęszyca, 
Torzym. W 1951 r. nastąpiła 
duża reorganizacja dywizji, 
którą zakończono  w grudniu 
tegoż roku.

Dywizja frontowa (II AWP) 
poniosła bardzo duże straty 
w Operacji Łużyckiej. Jej do-
wódca gen. bryg. Aleksander 
Waszkiewicz został po wzięciu 
do niewoli bestialsko zamor-
dowany przez hitlerowców. 
Po zakończeniu działań wo-
jennych od 20 maja dywizja 
obsadziła granicę na Odrze 

od Gryfina do Słubic (sztab 
ZT w Myśliborzu). Tydzień 
później obszar ochrony gra-
nicy rozciągnięto aż po ujście 
Nysy Łużyckiej do Odry (sztab 
ZT przeniesiono do Krzeszyc 
w obecnym powiecie sulę-
cińskim).  W sierpniu 1945 r. 
część odcinków granicznych 
przekazano dla 12 i 11 DP. W 
listopadzie ochronę granicy 
przejęły Wojska Ochrony Po-
granicza.

Po częściowym wysiedleniu 
Niemców za Odrę, byli fron-
towi żołnierze zajmowali się 
pracami rolnymi, również kie-
rowali pierwszych osadników 

do wiejskich pustostanów. 
Sulęcin był w strefie Obwodu 
Osiedleńczego nr 2. Inspekto-
rem obwodowym był ówcze-
sny d-ca 5 DP. 

To tematu powojennego 
zasiedlenia Sulęcina i powia-
tu przez osadników wojsko-
wych zapewne powrócę, bo 
duża tu była rola frontowych 
żołnierzy II AWP. Im poświę-
cony pomnik nie potrafiono 
w Sulęcinie zachować tłuma-
cząc się podporządkowaniu 
decyzjom rządowym. Można 
było usunąć wątek i symbole 
rosyjskie jak w Kęszycy Leśnej 
gdzie jest duży pomnik i po-

trafiono go zachować. Było 
tutaj wojsko i garnizon. To 
część historii miasta, nie wsty-
dliwa, ale już zapominana.

dr Lech Malinowski

Pamiątkowy medal Saskiej DP
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sulęcińskiej formacji muzycz-
nej Kufajka rencisty.

Przez dwa miesiące wakacji, 

Cd. ze str. 1

Projekt Lato 2020 za nami
na podstawie Projektu Lato 
2020, pracownicy Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury i Bi-
blioteki Publicznej zorganizo-
wali wiele ciekawych imprez i 

koncertów na terenie miasta, 
które cieszyły się dużym po-
wodzeniem.

Źródło: SOK

Pamiątkowy medal Saskiej DP
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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

W hali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Su-
lęcinie, 5 i 6 września odbył 
się coroczny Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmi-
strza Sulęcina. Do turnieju 
zgłosiły swój udział zespo-
ły: Krispol z Wrześni, Gwar-
dia z Wrocławia, BKS Visła z 
Bydgoszczy i STS Olimpia z 
Sulęcina.

W pierwszym dniu rozgry-
wek STS Olimpia Sulęcin wy-
grała z Krispol Września 3:0 
(25:23, 25:12, 25:17). Gwar-
dia Wrocław przegrała z BKS 
Visła Bydgoszcz 1:2 (15:25, 
27:25, 20:25), ale w meczu 
z Krispol Września, Gwardia 
Wrocław wygrała 3:0 (25:21, 
25:22, 25:17). Nasza drużyna 
STS Olimpia Sulęcin przegra-
ła z BKS Visła Bydgoszcz 1:2 
(28:26, 23:25, 17:25).

W finale, który odbył się w 
drugim dniu turnieju zagrały 

Turniej piłki siatkowej o puchar burmistrza Sulęcina

drużyny:
BKS Visła Bydgoszcz - Krispol 

Września,
Gwardia Wrocław - STS 

Olimpia Sulęcin.
Finał zakończył się zwy-

cięstwem drużyny BKS Visła 
z Bydgoszczy, która zajęła I 
miejsce. Drugie miejsce zdo-
był drużyna Gwardii z Wro-
cławia, III miejsce zajęła STS 
Olimpia z Sulęcina i IV miejsce 

Krispol z Wrześni.
Puchary, upominki i plakie-

ty zawodnikom i kapitanom 
drużyn wręczył burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart i za-
stępca burmistrza Iwona Wal-

czak.

Tekst i foto. Maciek Barden

Asp. Przemysław Matczak 
to doskonały przykład osoby, 
dla której pomoc drugiemu 
człowiekowi jest priorytetem. 
Policjant z pełnym zaangażo-
waniem realizuje swoją misję 
na wielu płaszczyznach. Jest 
dzielnicowym gminy Lubnie-
wice, w sezonie letnim pełni 
służbę na wodzie, jest także 
Przewodniczącym Zarządu 
Terenowego NSZZ Policjan-
tów w Sulęcinie. Co robi poza 

Mężczyzna topił się w bagnie. Uratował go dzielnicowy
służbą? Jest ratownikiem 
WOPR, członkiem Społecznej 
Straży Rybackiej, a także rad-
nym Lubniewic. Sytuacja, któ-
ra miała miejsce pod koniec 
ubiegłego tygodnia, po raz 
kolejny udowodniła, że nasz 
„człowiek orkiestra” jest za-
wsze tam, gdzie powinien. W 
czwartek (6 sierpnia), w czasie 
wolnym od służby, asp. Prze-
mysław Matczak zaangażował 
się w sprawę ustalenia osób, 

które biwakują w lesie, robiąc 
przy tym niemałe szkody. 
Wspólnie z leśniczym poje-
chali w miejsce gdzie przeby-
wać miała grupka mężczyzn. 
Dzielnicowy postanowił po-
prosić o wsparcie patrolu Poli-
cji. Kiedy biwakowicze zorien-
towali się, że ktoś zmierza w 
ich stronę, jeden z nich posta-
nowił uciec z lasu. Nie przewi-
dział jednak, że obok znajduje 
się bagno, w które wpadł. Mo-

kradła natychmiast zaczęły 
wciągać młodego człowieka. 
Wtedy na ratunek ruszył asp. 
Matczak. Brodząc w błocie, 
wyciągnął 22-latka na brzeg. 
Sprawę dodatkowo utrudniał 
fakt, że mężczyzna był nie-
trzeźwy – miał ponad promil 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Z uwagi na swój stan, 
22-latek został przekazany dla 
patrolu Policji. Noc spędził w 
celi, a następnego dnia, gdy 

wytrzeźwiał, została nałożona 
na niego grzywna w kwocie 
1000 złotych. Biwakowicze 
– wandale uszkodzili tablicę 
informacyjną, zdewastowali 
wiatę, a także rozpalili ogni-
sko w lesie. Pozostali męż-
czyźni za swoje czyny odpo-
wiedzą po wycenie strat jakie 
spowodowali.

 
Źródło: sierż. Klaudia Richter
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Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić 
dzwoniąc na infolinię, bądź do biura spisowego.

I N F O L I N I A   S P I S O W A

22 279 99 99
?

Spis zostanie przeprowadzony w miesiącach wrze-
sień – listopad br., a będziemy pytać 
o dane według stanu na dzień 1 czerwca br. 
lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. 
do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

- internetowo

- przez telefon

- przyjmując
   rachmistrza

Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospo-
darstwo rolne?

uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy 
rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę 
i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,

chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 
tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, 
pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, 
sarny, daniele, lamy) i pszczół, 

utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywa-
nych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej 
kultury rolnej (zgodnie z normami).
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W ostatnim czasie obser-
wujemy i słyszymy, jak bardzo 
potrzeba ludziom nadziei, 
poczucia bezpieczeństwa, 
kontaktu z naturą i drugim 
człowiekiem, a także kon-
taktu z kulturą, który na 
długi czas został odebrany. 
Ekipa Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury zastanawiała się, 
co możemy zrobić, aby za-
spokoić przynajmniej część 
tych potrzeb i tak powstał 
pomysł zorganizowania Fe-
stiwalu Natura-Kultura, który 
ma na celu poprawę jakości 
funkcjonowania w otacza-
jącej rzeczywistości, zmini-
malizowanie negatywnych 
emocji, lęku, obaw, poprzez 
kontakt z naturą 
i kulturą, oczy-
wiście w bez-
pieczny sposób. 
Festiwal Natu-
ra-Kultura po-
zwoli oderwać 
się od codzien-
ności i poczuć 
nadzieję będąc 
bliżej natury. 
Festiwal połą-
czy pasjona-

NOWOŚĆ W SOK

Festiwal 
Natura-Kultura

tów natury, podróży, muzyki, 
sztuki, literatury i przygód. 
Festiwal odbędzie się w 
dniach 18-20 września 2020 r. 
na terenie Sulęcina i okolic, w 
programie znajdziemy m.in. 
spotkania autorskie, piesze 
wycieczki po najpiękniejszych 
miejscach w okolicy Sulęcina, 
działania z ideą „nie kupuj no-
wego, bądź eko” – warsztaty 
upcyklingu, będzie również 
Pchli Targ, spływ kajakowy 
oraz sprzątanie Postomii i jej 
okolic, wystawy rękodzielni-
ków, wystawy podróżnicze, 
muzyka natury, koncerty i 
wiele innych równie cieka-
wych atrakcji.

Źródło: SOK
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Plany na jesień – strategia walki z pandemią koronawirusa
Lato dobiega końca. Przed 

nami coraz chłodniejsze dni. 
W okresie jesienno-zimowym 
łatwiej o infekcję górnych dróg 
oddechowych i grypę. Nadal 
walczymy z pandemią koro-
nawirusa. Podobieństwo obja-
wów COVID-19 do innych in-
fekcji sprawia, że przeciwdzia-
łanie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa będzie jeszcze 
trudniejsze. W tym celu została 
opracowana strategia zwalcza-
nia pandemii. Co się zmieni? 
Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Nowe zasady dotyczące szpi-
tali
Odchodzimy od koncepcji 
szpitali jednoimiennych. Jesie-
nią szpitale odpowiedzialne za 
leczenie chorych na koronawi-
rusa podzielimy na trzy pozio-
my.

•	 We wszystkich szpi-
talach należących do sieci 
szpitali utworzymy miejsca 
dla pacjentów z podejrzeniem 
koronawirusa. Pacjenci będą 
przebywać w placówce do cza-
su otrzymania wyniku bada-
nia lub, w razie konieczności, 
wdrożenia zabiegów ratują-
cych życie.

•	 W szpitalach zakaź-
nych zabezpieczymy miejsca 
do leczenia osób zarażonych 
koronawirusem. Będzie to 87 
oddziałów zakaźnych i ob-
serwacyjno-zakaźnych, które 
przygotujemy na przyjęcie pa-
cjentów z COVID-19. W sumie 
znajduje się w nich ok. 4 tys. 
miejsc dla pacjentów wyma-
gających opieki typowo inter-
nistycznej, ale także np. podłą-
czenia do respiratora. 

•	 Pacjenci z rozpozna-
nym już koronawirusem będą 
kierowani również do szpitali 
wielospecjalistycznych. Do 
tych placówek będą trafiały 
osoby, które wymagają wyso-
kospecjalistycznego leczenia. 
Jednak będzie można w nich 
udzielać świadczeń także oso-
bom, które nie są zakażone 
koronawirusem. W tych szpi-
talach przygotujemy ponad 2 
tys. miejsc.

•	
Testy obowiązkowo będą 
wykonywane:

•	 u osób z objawami su-
gerującymi zakażenie korona-
wirusem,

•	 u osób przed roz-
poczęciem turnusu leczenia 
uzdrowiskowego lub rehabili-
tacji uzdrowiskowej oraz przed 
przyjęciem do placówek opieki 
długoterminowej, takich jak 
hospicja czy domy pomocy 
społecznej.
Co ważne, obecnie w Polsce 
mamy ponad 260 punktów 
drive thru w ponad 200 powia-

tach. Chcemy nadal zwiększać 
ilość tego typu mobilnych 
punktów pobierania wyma-
zów w naszym kraju.

Nowa rola lekarzy POZ
W okresie jesienno-zimowym 
lekarze Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej będą mogli zle-
cać testy pacjentom z infekcją 
dróg oddechowych. Jak będzie 
się to odbywać? Osoba, która 
ma objawy powinna skontak-
tować się z lekarzem w ramach 
teleporady. Podczas rozmowy 
lekarz zdecyduje o sposobie 
dalszego postępowania. W sy-
tuacji, gdy objawy będą wyraź-
nie wskazywały na możliwość 
zarażenia koronawirusem, nie 
będzie trzeba odbywać trady-
cyjnej wizyty i badania fizykal-
nego przed zleceniem testu. 
Po wykonania testu, jeśli jego 
wynik będzie ujemny, pacjent 
zostanie pod opieką lekarza 
POZ. W sytuacji, jeśli wynik 
testu na koronawirusa będzie 
pozytywny – zostanie skiero-
wany na tzw. „ścieżkę zakaźną”, 
czyli do jednej z placówek, któ-
ra zajmuje się leczeniem cho-
rób zakaźnych.

Kwarantanna i izolacja
•	 Krótsza kwarantan-

na
Obowiązkowa kwarantan-
na dotyczy osób, które miały 
styczność z osobą chorą lub 
były narażone na zakażenie 
oraz osób, które przekraczają 
granicę zewnętrzną UE (z okre-
ślonymi wyjątkami).
Co się zmieniło? Kwarantanna 
nakładana przez inspekcję sa-
nitarną, jak i dla osób przekra-
czających granicę, została skró-
cona do 10 dni. Osoby, które 
nie maja objawów choroby nie 
będą poddawane testom na 
koronawirusa.  

•	 Izolacja domowa
Na izolacji domowej muszą 
przebywać pacjenci, u któ-
rych zostało zdiagnozowane 
zarażenie koronawirusem, ale 
czują się na tyle dobrze, że nie 
muszą pozostać w szpitalu.

W 7 dobie, pacjent otrzyma 
SMS z informacją o tym, że w 
8-10 dobie powinna odbyć się 
teleporada z lekarzem POZ. 
W trakcie porady lekarz oce-
ni stan zdrowia i zadecyduje 
o ewentualnym przedłużeniu 
izolacji powyżej 10 dni – jeśli 
wystąpiły objawy choroby.

Jeśli u pacjenta nie wystąpiły 
objawy, izolacja kończy się au-
tomatycznie w 10 dniu od daty 
wykonania testu.
W sytuacji, kiedy wystąpiły 
objawy infekcji, czas trwania 
izolacji wynosi minimum 13 
dni od daty pojawienia się ob-
jawów. Co ważne, ostatnie trzy 
dni muszą być bezobjawowe. 
Jeśli jest konieczność przedłu-
żenia izolacji domowej, lekarz 
POZ z wykorzystaniem apli-
kacji gabinet.gov.pl przesyła 
udostępniony formularz z in-
formacjami o pacjencie i termi-
nie przedłużenia.
Prewencja przede wszystkim 
Zachowanie wszystkich osób 
i przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa jest bardzo ważne 
w walce z koronawirusem. Od 

każdego z nas zależy, czy wi-
rus będzie rozprzestrzeniał się 
dalej. W kolejnych tygodniach 
podstawą działań prewencyj-
nych będzie nadal:

•	 dystans społeczny,
•	 dezynfekcja i częste 
mycie rąk,
•	 zasłaniania nosa i ust.

Przed nami jesień – czas in-
fekcji górnych dróg oddecho-
wych i grypy. A co za tym idzie 
również czas nakładania się 
zachorowań. Dlatego rozważ 
szczepienie przeciwko grypie. 
Wykonanie takiego szczepie-
nia zmniejsza ryzyko nakłada-
nia się na siebie objawów gry-
py i koronawirusa.

Źródło: gov.pl/koronawirus
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WRZESIEŃ
14.09-20.09 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
21.09-27.09 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1
28.09-04.10 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4
PAŹDZIERNIK
05.10-11.10 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
12.10-18.10 -Apteka  “Centrum Zdrowia"

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. Paska
dom Miechów
dom Torzym
dom Trześniów
OW Marina J.Ostrowskie
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
dom ul. Łąkowa Torzym
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
działka Lubów

dworek Lubień
działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
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

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

Chociaż pogoda płatała fi-
gle 22 sierpnia na boiskach 
piłki siatkowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie, 
odbył się IX Turniej Plażowej 
Piłki Siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Sulęcina.

Otwarcia turnieju dokonał 
Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart i Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Sławomir Słonik.

W rozgrywkach wzięło 

IX Turniej plażowej piłki siatkowej

udział cztery drużyny żeńskie 
i cztery drużyny męskie.

W kwalifikacji ogólnej: 
I miejsce w kategorii Pań za-
jęły: Paulina Robak i Kamila 
Dembna,
II miejsce Sylwia Grygorce-
wicz i Anna Uller,
III miejsce Patrycja Sobecka i 
Małgorzata Góra,
IV miejsce Justyna Kostka i 
Martyna Konopko.
W kategorii Panów:
I miejsce zajęli: Marek Bielarz i 
Rafał Sobecki,
II miejsce Rafał Tośta i Mariusz 
Meller,
III miejsce Jakub Kartawik i 
Michał Cychowski,
IV miejsce Grzegorz Leśniak i 
Michał Gimbut.
Medale i puchary wręczył za-
wodnikom Burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart.
Turniej sędziowali: Edward 
Zwierzchowski i Stanisław Łu-
ksa.

Tekst i foto: Maciek Barden


