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Arcydzieła wśród łazienek!
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OŚNO LUBUSKIE
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Szczegóły na str. 8
OŚNO LUBUSKIE

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
pozostanie na stanowisku
swój plac

13 października 2019

SULĘCIN

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.

Weź sprawy w swoje ręce,

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.

IDŹ NA WYBORY!

Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

i pomnik

cd. na s. 16

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

JUŻ OTWARTA!
Sulęcin, ul. Pineckiego 1
więcej informacji na s. 19

Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
Pon.-pt. 8.00 - 16.00

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

95 755 39 15

nr 10(93)/2019

2

Ogłoszenia Drobne

minął miesiąc

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca

Pomysł na Polskę

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI
MIESZKANIOWYMI – jestem
na miejscu, nie musisz szukać
zarządcy w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
• mieszkanie Koryta
• mieszkanie 2-pok. Torzym
• mieszkanie 3-pok. Toporów
• mieszkanie 2-pok. Smogóry
• dom Osiecko
• działka 1,5 ha ul. Młynarska
• mieszkanie 3-pok. ul. Kościuszki
• dom Bielice
• sklep w centrum Sulęcina
• działka Lubów
• dworek Lubień
• działka Lubień
• sklep ul. Kościuszki 34
• 4 działki Garbicz
• dom Muszkowo
• domek nad jeziorem Torzym
• kawalerka w Żubrowie
• dom ul. Orzeszkowej
• pensjonat (budowa) Lubniewice
• działka ul. Zachodnia S-n
• działki ul. Lukoszka S-n
• domy szeregowe Sulęcin
• dom Gądków Wielki
• dom w Sokolej Dąbrowie
• dom Krzeszyce
• dom ul. Wiejska
• 3 domy Torzym
• mieszkanie Dębowiec
• działka w Miechowie
• 3 działki bud. Lubniewice
Do wynajęcia:
sklep ul. Kupiecka
• boksy sprzedażne
• przy Kupieckiej4
• stara „Mrówka”
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
W ofercie ok. 50 pozycji
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl
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Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Najważniejsze wybory Polaków lada chwila, a wielu z nas
nadal jeszcze nie wie, na którą
opcję głosować. Może moje
osobiste konstatacje w pigułce pomogą komuś w wyborze.
Skupiłem się na sprawach światopoglądowych, społecznych i
gospodarczych.
Podręcznikowe
definicje
ugrupowań dość mocno nam
się w Polsce zatarły. Klasyczną
prawicą określić można w zasadzie tylko jedno ugrupowanie,
mianowicie Konfederację Wolność i Niepodległość na czele
z Januszem Korwin-Mikke. Jak
na prawicę przystało, Konfederacja jest konserwatywna w
sprawach światopoglądowych.
Murem stoi za ochroną życia
od poczęcia i przeciwstawia się
ideologii LGBT. W sprawach gospodarczych jest zdecydowanie
najbardziej liberalna ze wszystkich ugrupowań. Chce zakończyć sztuczne pompowanie
płacy minimalnej, ale z drugiej
strony chce całkowicie zlikwidować podatek dochodowy PIT
oraz wprowadzić dobrowolny
ZUS. Podatki mają być niskie i
proste. Chce redukcji licznych
zbędnych urzędów i rządowych
agencji. Konfederacja zdecydowanie wychodzi naprzeciw
drobnym
przedsiębiorcom.
Chce zniesienia kar za handel
uliczny, zwiększenia limitów
działalności
niezarejestrowanej oraz podniesienia limitu po
przekroczeniu którego przedsiębiorca musi zarejestrować się

na VAT, do 400.000 zł.
Po przeciwległej stronie można wyróżnić Lewicę (SLD, Razem,
Wiosna). Zgodnie z nazwą ta koalicja jest najbliższa klasycznym
ideałom lewicowym. Lewica
chciałaby Polkom zapewnić dostęp do aborcji i zrównać prawa
mężczyzn i kobiet. Jest zdecydowanie najbardziej antykościelna – chce zafundować księżom
kasy fiskalne i wycofać religię ze
szkół. W kwestiach gospodarki
Lewica zdecydowanie wychodzi
naprzeciw pracownikom. Chce
m.in., by znieść karę za chorowanie, czyli żeby od pierwszego do
ostatniego dnia zwolnienia chorobowego (L4) wynagrodzenie
wynosiło 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, a nie tak jak
teraz 80 proc. Od 2020 r. lewica
chciałaby aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2700 zł brutto. Dalej w programie sporo jest
o rolnictwie, polityce społecznej,
ale stosunkowo mało o rozwoju
przedsiębiorczości.
Między Konfederacją a Lewicą
można wrzucić resztę ugrupowań z czołówki: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska i
Polskiego Stronnictwo Ludowe z
Kukizem. Ich programy nie pasują do żadnej definicji klasycznej,
bo zawierają zarówno elementy
prawicowe jak i lewicowe. Największą ciekawostką jest dla
mnie Kukiz, który jeszcze niedawno mienił się największym
ugrupowaniem
antysystemowym, a teraz dołączył do najbardziej systemowego PSL-u. Cóż,
poglądy się zmieniają, nieraz
bardzo szybko…
Jak już wspomniałem cała wymieniana reszta stoi okrakiem i
jest gdzieś w okolicach centrum:
trochę czerpią z prawa, trochę z
lewa. Rządzący PiS mieni się partią prawicową. Twardo stoi na
straży tradycji, polskości i Kościoła. A jednak po czterech latach
rządów ustawa o całkowitym zakazie aborcji, pomimo nacisków
Kościoła, nadal jest w sejmowej
zamrażarce. Badania sondażowe

wskazują, że PiS-owi się to nie
opłaca, bo części jego elektoratu
z pewnością by się to rozwiązanie nie spodobało. Program gospodarczo-społeczny PiS można
już jednak nazwać zdecydowanie lewicowym: świadczenie 500
Plus, podniesienie pensji minimalnej do 4000 zł w 2023 r.,
dwie trzynastki dla emerytów w
2021 r. PiS obiecuje pełne dopłaty z UE od hektara dla rolników
(o tym mówił też 4 lata temu) i
wprowadzenie stawek ZUS dla
przedsiębiorców zależnych od
dochodu. Premier M. Morawiecki
podkreśla, że model gospodarki
PiS ma nie opierać się o żadną
doktrynę. Ma być pragmatyczny
dla Polaków.
Koalicja Obywatelska w kwestiach światopoglądowych skręca nieco bardziej w lewo od PiS,
ale nie tak bardzo jak Lewica. KO
chce m.in. uznania związków
partnerskich i wprowadzenia
bezpłatnego in vitro. W swoich
deklaracjach często podkreśla,
że chce wprowadzić Akt Odnowy Demokracji – swoiste przywrócenie praworządności w Polsce po 4 latach rządów PiS. KO
chce podnieść płacę minimalną
do 2750 zł, ale w sposób inny
niż proponują pozostałe partie.
Zdecydowanie większą część
tej podwyżki ma na swoje barki wziąć państwo. Szerzej o tym
pomyśle pisałem w poprzednim
numerze PL. Bardziej „liberalnym” pomysłem KO jest zniesienie zakazu handlu w niedzielę.

Nie zabrakło jednak socjalnych
„giftów”: podtrzymanie programu 500 PLUS, czy 13 emerytura
na stałe.
PSL kiedyś określano mianem partii chłopsko-ludowej.
Dziś jednak elektorat wiejski w
znacznej mierze przerzucił się
na inne partie, zwłaszcza PiS,
dlatego PSL poszukuje poparcia szerzej. Ludowcy proponują
przedsiębiorcom
najbardziej
przejrzyste składki ZUS – w zależności od dochodu 500 lub
1000 zł miesięcznie. Stoją też
po stronie pracowników i chcą
100-procentowego chorobowego już od pierwszego dnia
zwolnienia. Idąc zapewne za
namową koalicjanta (Kukiz) PSL
chce mieszanego systemu wyborczego, w którym co najmniej
połowa mandatów poselskich
będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach. Ciekawym
pomysłem PSL jest program
„Własny kąt”, który zakłada 50
tys. zł dotacji dla młodych na
wkład własny przy zakupie
mieszkania.
Co łączy wszystkie partie?
Negatywne podejście do szybkiego wprowadzenia w Polsce
waluty euro. Wszyscy poza Konfederacją zakładają większą lub
mniejszą interwencję państwa
w gospodarkę i sprawy społeczne.
Życzę drogim Czytelnikom
rozwagi przy urnie, dobrych
wyborów i następnej czterolatki miodem i mlekiem płynącej.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - 600 Mb/s
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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Molex zwalnia pracowników
Największy sulęciński pracodawca i jedna z największych firm w regionie zwalnia pracowników.
Co miesiąc począwszy od lipca po 29 osób. Do zwolnienia jest od 300 do 400 osób.
Zajmujący się produkcją wiązek kablowych Molex zatrudnia około 900
ludzi. Większość pracowników jest z terenu powiatu sulęcińskiego. Wiele osób
obawia się o pracę. – O sytuacji firmy i
planowanych zwolnieniach dowiedzieliśmy się na zebraniach. Wszyscy boimy
się o pracę, bo jest dobra i jak na sulę-

cińskie warunki można nieźle zarobić.
Żyjemy w ciągłej niepewności, bo nie
wiemy kto następny „poleci” – mówi
jedna z pracownic (prosi o niepodawania nazwiska).
W sprawie zwolnień firma Molex
przedstawiła oficjalne stanowisko, które publikujemy poniżej w całości:

„Jako wiodący dostawca na dynamicznie rozwijającym się globalnym
rynku elektroniki, Molex musi stale dokonywać oceny potrzeb rynku i modyfikować swoje procesy w taki sposób,
aby dopasowywać posiadane zasoby
do zmieniającego się popytu. Doprowadziło to do ostatnich zmian w struk-

turze zatrudnienia zakładu w Sulęcinie.
Zakład w Sulęcinie stanowi ważną
część globalnej działalności operacyjnej Molex, ale tak jak wszystkie zakłady Molex musi nieustannie transformować, aby sprostać zmieniającym
się potrzebom rynku. Konkurencyjna
względem rynku struktura kosztów
ma kluczowe znaczenie dla budowania
zrównoważonego biznesu.
Tego rodzaju decyzje nigdy nie są
łatwe i w trakcie procesu zwolnień grupowych będziemy się angażować we
współpracę z pracownikami, których
dotknie ten problem."
Red.
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Oddaliśmy hołd ofiarom Sybiru
W przeddzień obchodów
rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku,
przed obeliskiem Pamięci Sybiraków zmarłych na Syberii,
16 września odbyła się uroczystość złożenia wiązanek
kwiatów i zapalenia zniczy
pamięci.
- …Składając dzisiaj symboliczne wiązanki kwiatów
i zapalając znicze dajemy
dowód, że pamiętamy o
wszystkich, którym nie było
dane przeżyć, wrócić i przekazać świadectwa prawdy,
o tych strasznych dniach.

Składamy im hołd i dołożymy wszelkich starań, aby ta
historia już nigdy się nie powtórzyła. Drodzy Sybiracy.
Dziękuję szczególnie Wam,
za ciężar niesienia prawdy,
przez wszystkie lata Waszego życia. Dziękuję za to, że
możemy korzystać z Waszych doświadczeń i mądrości życiowej. Dzięki przekazywaniu prze Was prawdy
o tamtych dniach, jesteśmy
pokoleniem dumnym z tego,
że jesteśmy Polakami. – powiedział w trakcie uroczystości burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe,
zesłańcy sybiru, kombatanci,
żołnierze Wojska Polskiego,
przedstawiciele służb mundurowych i jednostek orga-

nizacyjnych gminy i powiatu
sulęcińskiego, przedszkolaki
i uczniowie szkół oraz zastępca burmistrza Iwona Walczak
Montaż słowno-muzyczny
przedstawili uczniowie Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II z Sulęcina.
Maciek Barden

REKLAMA

008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT
ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą
- transport do i z miejsca pracy

75 6161 411
www.kamacare.pl

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy
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Pieniądze na drogi gminne i powiatowe
Wojewoda Władysław Dajczak przekazał przedstawicielom samorządów z Powiatu Sulęcińskiego i Międzyrzeckiego symboliczne czeki na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie do 6 gmin i 2 starostw powiatowych
trafiło ponad 13 mln zł.
W sali narad Starostwa Powiatowego w Sulęcinie 25 września
Wojewoda Gorzowski Władysław
Dajczak spotkał się z wójtami i
burmistrzami reprezentującymi
gminy Słońsk, Sulęcin, Bledzew,
Międzyrzecz, Skwierzynę, Przytoczną oraz starostami powiatów
międzyrzeckiego i sulęcińskiego.
W trakcie spotkania wojewoda
wręczył wójtom i burmistrzom
certyfikaty dofinansowania w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną wykorzystane na przewidziane w planach remonty dróg gminnych i
powiatowych.
Dofinansowanie dla Powiatu
Sulęcińskiego:
Starostwo Powiatowe 3.427.303
zł
Gmina Słońsk 1.992.484 zł
Gmina Sulęcin 1.155.962 zł
Razem: 6.575.749 zł
W ramach Funduszu Dróg
Samorządowych można budować, przebudowywać i remontować drogi powiatowe i gmin-

technicznych lokalnej sieci drogowej, a także ma się przyczynić
do zwiększenia atrakcyjności i
dostępności terenów inwestycyjnych.
– Fundusz Dróg Samorządowych był bardzo oczekiwanym
programem, ponieważ pozwala
na realizowanie inwestycji w drogi, które zawsze są bardzo ważne
dla samorządów. Premier Mateusz Morawiecki był zaskoczony,
gdy okazało się, że wszystkie 82
złożone wnioski spełniły wymagania i otrzymały dofinansowanie. Taka sytuacja zdarzyła się
pierwszy raz i mam nadzieję, że
przyczyni się do rozwoju Państwa gmin – mówił wojewoda
zachęcając samorządowców do
dalszego, aktywnego aplikowania do programów proponowanych przez Rząd.
ne, a także realizować zadania
obejmujące budowę mostów
zlokalizowanych w ciągu dróg

wojewódzkich, powiatowych i
gminnych.
Funkcjonowanie
Funduszu

Dróg Samorządowych ma na
celu poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego i parametrów

Red.
Fot. M. Barden
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13 emerytura
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Z dniem 1 września 2019
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tem. Jest jednak
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- Młodzieżo–
13
emerytura
będzie
z pienięwy Ośrodek Socjoteradzy ... emerytów.
pii na poziomie Szkoły
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ryzacja? Wikipedia
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czeń
socjalnych
takich
jak
płace,
Szkolne Koło PCK pod kierunrenty czy emerytury. Ogólnie
kiem nauczyciela Moniki Sterzecz biorąc rewaloryzacja jest
geman. Jednym z zadań koła
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zacja jest więc po to, by wskutek procesów inflacyjnych emeryt otrzymywał świadczenie na
podobnym poziomie i nie stał
się w końcu żebrakiem lub bankrutem.
Ile podwyżki powinni otrzymać 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 zafundował im rewaloryzację na
podstawie wskaźnika 2,86 (tj.
102.86 %). Zaoszczędzono więc
na emerytach dając im mniejszą rewaloryzację. Z zaoszczędzonych pieniędzy teraz rząd
wypłaci emerytom świadczenie
nazywane 13 emeryturą. Czyli
najpierw rząd zabrał emerytom
część pieniędzy, żeby za chwilę to oddać, ale z odpowiednią
dozą propagandy, że robi emerytom dobrze.
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z ich własnych – emerytów –
pieniędzy, bo obniżenie rewaloryzacji o 0,4 pkt spowoduje,
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2020) emerytury będą co miesiąc niższe o ten właśnie wskaźnik – a wypłata 13-ki jednorazowa. Emeryt dostanie więc
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nie rozłożone w comiesięcznej
emeryturze do marca przyszłego roku.
Jest jeszcze jeden aspekt
– przyszłościowy. Obniżenie
rewaloryzacji powoduje, że
emeryci w tym roku może nie
stracą (nieliczni nawet nieco
zyskają), bo niższą rewaloryzację 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 automatyczne obniżenie emerytur
we wszystkich latach następnych. Tej straty pewnie nie zrekompensuje w przyszłości już
żaden następny rząd. Najwięcej 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 kwoty duże, ale ci młodsi emeryci
przez wiele kolejnych lat pobierania swoich emerytur stracą w
konsekwencji dużo więcej niż
rozreklamowana 13 emerytura.
Nawet gdyby 13-tka była wypłacana w latach następnych,
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emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13 emeryturę.
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trzeźwości w myśleniu
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zał datek w wysokości 25 Euro.
W imieniu szkolnej społeczności składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie, poświęcenie wolnego dnia
i ciężką pracę w Kawiarence.
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie
spotkania to wspaniała lekcja
opracowała: Urszula Kołodziej
historii iopiekun
patriotyzmu
dla całej
Rady Rodziców
społeczności SOSW
szkolnej.
w Sulęcinie
B.K.
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Zmiana sposobu dystrybucji Przekroju Lokalnego w Sulęcinie
W związku z wieloma sygnałami
docierającymi od naszych czytelników, o nieskutecznym kolportażu
Przekroju Lokalnego do skrzynek
pocztowych mieszkańców Sulęci-

na, postanowiliśmy zmienić sposób
dystrybucji gazety. Od obecnego wydania gazeta będzie dostępna (nadal
bezpłatnie) w wybranych punktach
handlowo-usługowych oraz w insty-

Punkty dystrybucji Przekroju Lokalnego w Sulęcinie:
• Redakcja Przekroju Lokalnego – ul. Kilińskiego 9
• Urząd Miejski w Sulęcinie – ul. Lipowa 18
• Starostwo Powiatowe w Sulęcinie (budynek Wydziału Komunikacji) –
ul. Lipowa 18A
• Sulęciński Ośrodek Kultury – ul. Moniuszki 1
• Biblioteka Publiczna w Sulęcinie – ul. Moniuszki 1
• NZOZ Hipokrates – ul. Wiejska 6
• NZOZ Medyk – ul. Dudka 13
• RAJ Beauty Katarzyna Rajfur – ul. Dudka 15
• Intermarche Sulęcin – ul. Poznańska 4
• PSB Mrówka – ul. Kupiecka 4

tucjach publicznych na terenie Sulęcina. W ten sposób gazeta na pewno
nie zamoknie w płocie lub skrzynce
i dotrze do osób, które chcą ją przeglądnąć.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazety proszę oczekiwać każdego miesiąca w okolicach drugiego
czwartku.
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Las i Ogród – ul. Młynarska 5
Meble Komfort - ul. Chrobrego 1A
Sklep Zoologiczny Planeta ZOO – plac Czarnieckiego 10
Styl Ceramika – ul. Wojska Polskiego 14
Styl Dom – ul. Wojska Polskiego 14
Centrum Instalacyjno-Techniczne LITKA – ul. Poznańska 1A
ELWO Usługi Elektroniczne – ul. Poznańska 13A
Gama Społem „Kopernik” – os. Kopernika 2
Gama Społem „Jaśko” – ul. Kościuszki 51
Gama Społem „Jedynka”
Gama Społem „Mini” – ul. Poznańska 13B
Gama Społem „Expresowe zakupy” – os. Słoneczne 8

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Jak zdrowo przejść na wegetarianizm?
1 października – Światowy Dzień Wegetarianizmu
Wegetarianizm niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia. Kluczem do sukcesu są przede wszystkim umiejętnie skomponowane,
pełnowartościowe posiłki. Przy okazji Światowego Dnia Wegetarianizmu podpowiadamy na jakie składniki i certyfikaty warto
zwrócić uwagę kupując zarówno pojedyncze produkty, jak i wybierając gotowe posiłki.
- W powszechnej opinii wegetarianizm to dieta niedoborowa.
Wciąż wiele osób uważa, że jej
stosowanie wiąże się z poważnymi brakami witamin i składników mineralnych w organizmie.
Dobrze zbilansowane posiłki pozwolą nie tylko bez obaw cieszyć
się zdrowiem i świetnym samopoczuciem, ale także zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób
cywilizacyjnych. Przy dietach eliminacyjnych warto jednak skonsultować się z dietetykiem, który
podpowie, jak zapobiegać niedoborom – mówi Paulina Barros,
specjalista dietetyk, kierownik
ds. żywienia Maczfit.
„Jestem wege” - czyli co?
Sposób żywienia wykluczający
z codziennego menu produkty
pochodzenia zwierzęcego ma
kilka odmian. Najczęściej wybieraną wersją jest laktoowowegetarianizm – powszechnie znany
jako wegetarianizm. Eliminuje
on mięso, lecz dopuszcza spożywanie pozostałych produktów
odzwierzęcych takich jak jajka
czy nabiał. Zdecydowanie bardziej rygorystycznym wariantem
jest weganizm, który wyklucza z
diety absolutnie wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego.
Na liście znacznie mniej popularnych wersji diety wegetariańskiej znajdują się witarianizm i
frutarianizm. Witarianizm dodatkowo eliminuje spożywanie
produktów poddanych obróbce
termicznej powyżej 40 stopni.

Natomiast osoby decydujące
się na frutarianizm jedzą przede
wszystkim owoce, czasem również nasiona, czy orzechy.
Jak prawidłowo komponować
posiłki w diecie wegetariańskiej?
Przy diecie wegetariańskiej należy zwrócić szczególną uwagę na
dobór składników, tak aby odpowiednio uzupełniały wartości
odżywcze.
Bez wątpienia ważnym elementem dobrze zbilansowanej diety
wegetariańskiej są produkty pełnoziarniste takie jak kasza, brązowy ryż, czy ciemne pieczywo.
Są one źródłem węglowodanów
złożonych, białka i witamin z grupy B. Sporą dawkę białka zapewnią nam rośliny strączkowe (np.
fasola, ciecierzyca, czy soja).
Do posiłków warto dodawać bogate w witaminy z grupy B oraz
mikro i makro elementy jak np.

wapń, cynk i magnez pestki dyni,
orzechy lub sezam. Nie zapominajmy także o dopełnianiu posiłków tłuszczami roślinnymi. Oleje
(np. olej rzepakowy, z orzechów
włoskich, oliwa z oliwek) najlepiej spożywać na surowo, dodając np. do sałatek, czy ugotowanych warzyw.
- W celu zachowania jak największej ilości cennych składników
odżywczych warto zadbać, by
produkty były jak najmniej przetworzone. Jeśli przyjmiemy w
ciągu doby odpowiednią liczbę
kalorii z wartościowych produktów, to ryzyko niedoborów u wegetarian jest naprawdę niewielkie. Natomiast kupując gotowe
posiłki zwróćmy uwagę na ich
pochodzenie. Cenną wskazówkę mogą stanowić odpowiednie
oznaczenia i certyfikaty, np. V-Label, dzięki któremu mamy pewność, że nasze danie jest w 100%
wegetariańskie lub wegańskie.

- podpowiada Paulina Barros,
specjalista dietetyk, kierownik
ds. żywienia Maczfit.
Warzywa i owoce podstawą
zdrowego odżywiania według
Instytut Żywności i Żywienia
Pamiętajmy, że warzywa i owoce to bogactwo witamin, przeciwutleniaczy oraz składników
mineralnych, które sprzyjają
utrzymaniu prawidłowej masy
ciała, chronią przed chorobami
układu krążenia, nowotworami,
a także zmniejszają ryzyko insulinooporności i cukrzycy. Dlatego
są podstawą zdrowego odżywiania piramidy zdrowego żywienia

i aktywności fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Instytut zaleca, by
warzywa i owoce były podstawą
codziennego odżywiania. Powinny stanowić co najmniej 50%
tego, co jemy w ciągu dnia (w
proporcjach: 3/4 warzywa, 1/4
owoce). W dalszej kolejności rekomenduje produkty zbożowe,
nabiał a dopiero na końcu mięso,
ryby i tłuszcze.
Joanna Gołębiewska
Maczfit Foods
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Burmistrz przyjął ślubowanie nauczycieli
11 września burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart przyjął ślubowanie nowo
mianowanych nauczycieli. Ślubowanie złożyły:
Magdalena Kaniuczok – nauczyciel
języka angielskiego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie,
Sonia Anna Stańczyk – nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w
Sulęcinie,
Katarzyna Kurasik – nauczyciel wychowania przedszkolnego przy Przed-

szkolu nr 1 im. Małego Przyrodnika w
Sulęcinie.
W uroczystości obok burmistrza
D. Ejcharta uczestniczyli: zastępca
burmistrza Iwona Walczak, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych Ryszard Nowickie,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
Sławomir Słonik i zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II w Sulęcinie Robert Okopień.
Maciek Barden

XXV Międzynarodowy Zjazd Cyklistów
Z okazji corocznego Międzynarodowego Zjazdu Cyklistów,
który w tym roku obchodził Jubileusz XXV-lecia, 21 września
w zjeździe uczestniczyło ponad tysiąc pasjonatów dwóch
kółek.
Burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart wręczył statuetki „Za
Zasługi na Rzecz Rozwoju Turystyki Gminy Sulęcin”, które
otrzymały osoby od początku
związane ze zjazdem cyklistów. W gronie wyróżnionych
statuetki otrzymali: Burmistrz
Thomas Häle z partnerskiego miasta Friedland /Niemcy/, Zbigniew Kędziora, Józef
Kruczkowski, Regina i Janusz
Kucharscy, Mariusz Laskowski,
Andrzej Mikutel, Jan Mrugalski, Roman Richter, Bogdan
Rusiewicz, Andrzej Sendecki,
Sławomir Słonik, Zbigniew
Szczepański, Witold Wasylków,
Stefan Wiernowolski, Bogusław
Wontor i Małgorzata i Ryszard

Zagaccy.
Specjalne podziękowanie ze
statuetką od Przewodniczącego Lubuskiego Porozumienia
Oddziałów PTTK Zbigniewa
Rudzińskiego, otrzymał burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
oraz były burmistrz Sulęcina
Michał Deptuch.
Podzieleni na grupy cykliści,
w zależności od stopnia trudności w terenie, wyjechali na

wydzielone trasy wraz z przewodnikami, i po ich przejechaniu spotkali się na Uroczysku
Lubniewsko.
Grupa najmłodsza /przedszkolaki wraz z rodzicami/ udała się nad Jezioro Ostrowskie,
nad którym w Ośrodku „Marina” organizatorzy przygotowali
rodzinny piknik.
Tekst i foto. Maciek Barden

STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!

Tel. + 48 507 124 443
lub +48 784 927 466
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS
Sp z o.o.Wielobranżowe
Oddział Glisno
Przedsiębiorstwo
poszukuje
na stanowiska:
LS-PLUS pracowników
Sp z o.o. Oddział
Glisno
poszukuje pracowników na stanowiska:

Kierowca kat. C

•
•
•

Kierowca kat. C

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

Kierowca
- Brygadzista
Pomocnik
kierowcy
/ Ładowacz
• •Wymagania
Wymagania--prawo
chęć dojazdy
pracy kat. B
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22
telefoniczny
telefonu9595755755
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Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego
W Hotelu Kormoran Resort & Spa, 13
września odbyła się uroczystość wręczenia przez przewodniczącego Rady
Miejskiej Zbigniewa Szczepańskiego,
burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta,
zastępcy burmistrza Iwony Walczak, sekretarza Urzędu Iwony Kaszuby, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Habury i zastępcy kierownika USC Pauliny
Lewandowskiej medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”.
Medale otrzymały pary małżeńskie,
które nieprzerwanie przeżyły ze sobą
pięćdziesiąt i więcej lat. W uroczystości
uczestniczyły również dzieci i wnuki Jubilatów.
Medale otrzymali Państwo Maria
i Romuald Adamowiczowie, Teresa
i Wiesław Borowczykowie, Kamila
i Jerzy Frąckiewiczowie, Leonarda
i Feliks Górscy, Krystyna i Jan Kluwakowie, Grażyna i Ryszard Korzeniowscy, Krystyna i Antoni Kujawowie, Krystyna i Leon Łysenkowie,
Teresa i Andrzej Majewscy, Elżbieta i Michał Mazurkowie, Krystyna
i Waldemar Miszczyńscy, Kazimie-

ra i Franciszek Nawrotowie, Elżbieta
i Franciszek Niewiarczukowie, Maria
i Sławomir Rosochaccy, Ryszarda i

Wacław Szkwarkowie i Ludwika i Jan
Szyszkowie.
Jubilaci otrzymali również wiązanki

kwiatów, listy gratulacyjne, upominki i
współczesne oraz archiwalne fotografie.
Tekst i foto. Maciek Barden

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA
POŁĄCZ CIEPŁE Z POŻYTECZNYM
– DLA SIEBIE I DLA ŚRODOWISKA!
Niezależnie od tego, jaka jest Twoja świadomość ekologiczna, gdy
decydujesz się na gaz ziemny jako
paliwo grzewcze, automatycznie przyczyniasz się do aktywnej
walki o zdrowsze powietrze – dla
siebie, dla bliskich, dla przyszłych
pokoleń. Warto poznać te zalety
gazu, które czynią z niego nie tylko
oszczędne, wygodne i bezpieczne,
lecz również najbardziej ekologiczne źródło ogrzewania!
ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Wśród trzech używanych powszechnie paliw pierwotnych
– węgla, oleju opałowego i gazu
ziemnego to właśnie gaz ziemny
jest źródłem energii najbardziej
przyjaznym dla środowiska. Stanowi on pierwotne źródło energii, co
znaczy, że jest gotowy do użycia
praktycznie w takim samym stanie,
w jakim został wydobyty.
BRAK PRZETWARZANIA TO BRAK
ZANIECZYSZCZEŃ!
Gaz ziemny, jako paliwo pierwotne,
nie wymaga ani dodatkowej obróbki, ani dodatkowej infrastruktury, która zazwyczaj obciąża środowisko. Nie trzeba go przetwarzać
na energię wtórną, jak dzieje się to
w przypadku prądu elektrycznego,
ani nie trzeba go uzdatniać – w
przeciwieństwie do benzyny czy
oleju opałowego. A samo wydobywanie i przesyłanie gazu ziemnego
również odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska i otoczenia.

ziemnego w ekologię. W ciągu lat
użytkowania gazu oznacza to naprawdę dużą ulgę dla środowiska!

Fot. EWE
GAZ PALI SIĘ CZYSTO I BEZPIECZNIE
Zastosowanie gazu ziemnego w
indywidualnych gospodarstwach
domowych jest jedną z najbardziej efektywnych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń
powietrza. Gaz ziemny składa się
przede wszystkim z metanu, dzięki czemu w trakcie spalania nie
powstają produkty zanieczyszczające środowisko (dwutlenek
siarki, sadza, popiół, żużel i pyły)
i powodujące degradację lasów,
zakwaszenie wód, gleby czy pogarszanie stanu zdrowia. Ogrzewanie
gazowe jest czyste – nie ma popiołu i pyłu węglowego. W przypadku
ogrzewania gazem ziemnym nie
osadza się sadza w kominie, więc
nie występuje ryzyko zapalenia
przewodu kominowego.
PRECZ ZE SMOGIEM I EFEKTEM
CIEPLARNIANYM!
Przy spalaniu gazu ziemnego emi-

sja dwutlenku węgla jest o 30%
mniejsza niż w przypadku oleju
opałowego i o 50% mniejsza niż w
przypadku węgla. Mniej dwutlenku
węgla oznacza mniejsze ryzyko wystąpienia efektu cieplarnianego –
groźnej zmiany klimatu całej naszej
planety. Spalanie gazu ziemnego
nie powoduje również powstawania tlenków siarki, uważanych za
główną przyczynę kwaśnych deszczy. Emisja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu jest natomiast
od 20% do 60% mniejsza niż przy
spalaniu oleju czy węgla.
MNIEJ SPALIN RÓWNIEŻ NA
DROGACH
Gaz ziemny przesyłany jest systemem podziemnych gazociągów.
To jeszcze jedna zaleta gazu – nie
wymaga transportu samochodowego ani kolejowego, co powoduje, że drogi publiczne są mniej
obciążone, a do atmosfery trafia
mniej spalin. To kolejny wkład gazu

GAZ ZIEMNY KONTRA KONKURENCJA
Przyjrzyjmy się energii elektrycznej. Korzystanie z niej nie przynosi negatywnych skutków dla
środowiska. Niestety, jej wytworzenie w elektrowni węglowej – już
tak. Powstają wtedy odpady, które
trzeba utylizować. A sam węgiel i
inne paliwa stałe? Ich użytkowanie przyczynia się do postępowania m.in. efektu cieplarnianego i
powstawania kwaśnych deszczy.
Podczas spalania generują dużą
ilość odpadów: popiołu, żużlu i
sadzy. Nawet słynny ekogroszek
nie jest „czysty” – w porównaniu
do gazu ziemnego jego spalanie
emituje 100% więcej pyłu, 6 razy
więcej tlenku azotu, aż 7000 razy
więcej siarki i 160 razy więcej tlenku węgla, potocznie nazywanego
czadem. Propan-butan, który jest
gazem płynnym, powstaje w wyniku skomplikowanej obróbki ropy
naftowej i wymaga transportu naziemnego. A olej opałowy? Zawiera
najwięcej siarki spośród innych paliw, podczas spalania emituje 5 razy
więcej pyłów niż gaz ziemny i wymaga transportu z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności
– bo w razie wycieku do wód przyczyniłby się do zanieczyszczenia
fauny i flory. Na takim tle gaz ziemny jest bezkonkurencyjny!

GAZ ZIEMNY – PALIWO PRZYSZŁOŚCI
„Każda z zalet gazu ziemnego – od
powszechnej dostępności i niskiej
ceny przez wygodę obsługi aż po
niezaprzeczalne walory proekologiczne – czyni go paliwem przyszłości, idealnym nie tylko dla użytkowników indywidualnych, lecz
także dla przemysłu i motoryzacji”
– wyjaśnia Marek Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i Obrotu
Sieciowego Gazem EWE. „Gorąco
zachęcamy do wyboru gazu ziemnego jako ekologicznego, wygodnego i generującego oszczędności
paliwa, jak również do przełączenia
się na gaz ziemny. W EWE dbamy
nie tylko o jakość gazu, ale i o bezpieczeństwo jego dostaw. Zależy
nam także na tym, byśmy naszymi
decyzjami i inwestycjami wpływali
pozytywnie na przyszłość naszego
środowiska, naszych dzieci i następnych pokoleń. Korzystajmy z
dobrodziejstw gazu ziemnego, tym
bardziej że z EWE jest to bardzo łatwe!” – zachęca.
EWE to działający od 20 lat w Polsce
niezależny dostawca gazu, posiadający aż 1679 km własnych sieci
gazowych. Dostarcza gaz dla klientów indywidualnych, jak i firm w 49
gminach na terenie 6 województw.
Wszystkie informacje dotyczące
korzystania z gazu ziemnego znajdą Państwo na stronie www.ewe.
pl i pod numerem infolinii 801 100
800.
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Sulęcińscy młodzi moczykije zaliczyli udane zawody
25 września nad Jeziorem
Ostrowieckim odbyły się II
Międzyokręgowe
Zawody
Spławikowe dla Okręgów strefy Północno – Zachodniej, dla
członków uczestników PZW.
Organizatorem imprezy był
Okręg PZW w Gorzowie Wlkp.
oraz koło PZW Sulęcin 1.
W rywalizacji udział wzięło
8 drużyn 3-osobowych oraz
dwóch zawodników indywidualnie w trzech kategoriach
wiekowych u12,u14 i u16. W
trakcie rejestracji zawodników
i zawodniczek na dzieci czekały pyszne hot-dogi, ciepłe oraz
chłodne napoje, a na deser
słodkości.
Otwarcia zawodów dokonał opiekun Strefy Sylwester
Ostapiak wraz z wice prezesem
Okręgu Gorzów Wlkp. Sławomirem Matelskim.
Po dokonaniu otwarcia wędkarze rozlosowali miejsca, a na-

nicy spożyli obiad. Najbardziej
oczekiwanym punktem spotkania było ogłoszenie wyników zawodów oraz wręczenie
nagród wszystkim młodym
wędkarzom, a zaczęliśmy od
klasyfikacji indywidualnej:
W kategorii U12:
1 miejsce Dominik Matelski –
Okręg PZW Gorzów Wlkp.
2 miejsce Kacper Tanajewski Okręg PZW Gorzów Wlkp.
3 miejsce Maja Klimczak Okręg PZW Gorzów Wlkp.
W kategorii U14:
1 miejsce Bartosz Chojnacki –
Okręg PZW Bydgoszcz.
2 miejsce Wojciech Pulka Okręg PZW Gorzów Wlkp.
3 miejsce Mateusz Dziedzic Okręg PZW Gorzów Wlkp.
stępnie łowili 3 godziny.
Po zakończonych połowach
komisja sędziowska przystąpi-

ła do ważenia złowionych ryb
i podsumowania wyników, w
między czasie wszyscy uczest-

W kategorii U16 :
1 miejsce Jakub Kartawik –
Okręg PZW Gorzów Wlkp.

2 miejsce Patryk Stachowicz Okręg PZW Bydgoszcz
3 miejsce Marcin Hauza - Okręg
PZW Gorzów Wlkp.
Następnie w klasyfikacji drużynowej Mistrzami rywalizacji
II Międzyokręgowych Zawodów Spławikowych dla Okręgów strefy Północno – Zachodniej okazali się nasi wędkarze
– Okręg PZW Gorzów Wlkp.
(drużyna z Koła PZW Sulęcin 1)
Najlepsza drużyna za zajęcie I miejsca zdobyła 4 punkty.
Miejsce drugie zajęła drużyna
Okręgu PZW Bydgoszcz ( 10
punktów ) oraz miejsce trzecie
wywalczył Okręg PZW Gorzów
Wlkp. ( Drużyna Koła PZW Sulęcin 2 Lin).
Na Koniec Wice Prezes Okręgu Gorzowskiego podziękował
kolegom i koleżankom wędkarzom za wszelką pomoc organizacyjną.
SM

Puchar Jesieni na zakończenie sezonu
28 września odbyły się
spławikowe zawody Szkółki
Wędkarskiej „Linek Kroczek”
o „Puchar Jesieni”. Sportowa
rywalizacja przeprowadzona
została na Jeziorze Trzecim
(Owiecko Duże), a do wędkarskich zmagań przystąpiło 17
młodych wychowanków szkółki wędkarskiej. Wszystkich młodych uczestników, rodziców
(opiekunów) oraz gości z zaprzyjaźnionego Niemieckiego
Koła (KAV Fürstenwalde/ Stadt
e.V.) Gerda Fischera i Thomasa
Müllera serdecznie przywitali
organizatorzy imprezy Jerzy
Lasota i Bogdan Kułaczkowski,
po czym przystąpiono do losowania stanowisk. Zawody trwały trzy godziny i przeprowadzone były na żywej rybie, co
znaczy, że rybki po zważeniu

w dobrej kondycji powróciły z
powrotem do jeziorka.
W trakcie oczekiwania na
końcowy werdykt sędziowski
dla młodych zawodników, gospodarz koła Mirosław Czewiuk
przygotował przepyszne hamburgery , a dla rodziców (opiekunów) smaczną kwaśnicę, a
na deser ciastka, gorącą kawę
i herbatę.
Na zakończenie zawodów
uczestnicy zapoznali się z końcową klasyfikacją, a organizatorzy wręczyli zwycięzcom pamiątkowe dyplomy, puchary i
upominki. Dodatkowo puchar
za największą rybę ufundowany przez Jerzego Lasotę otrzymał Alan Stefański, a puchar za
najmniejszą rybkę ufundowany przez Paulinę Parafinowicz
otrzymał Oliwier Kuzajewski.
Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za przepiękne puchary.
W kategorii do 9 lat:
01. Oliwier Kuzajewski - 1180
pkt
02. Joanna Parafinowicz - 1110
pkt.
03. Szymon Czewiuk - 1080
pkt.
04. Alan Grzelczyk - 0 pkt.
05. Łukasz Łysakowski - 0 pkt.

W kategorii do 13 lat:
01. Daria Dulik - 2310 pkt
02. Alan Stefański - 1590 pkt.
03. Maja Klimczak - 1360 pkt.
04. Gabriel Pelczarski - 1040
pkt.
05. Igor Smolarczyk - 1040 pkt.
06. Andżelika Raniewicz - 1000
pkt.
07. Daniel Walczak - 990 pkt.
08. Filip Łysakowski - 970 pkt.
09. Dominik Neubauer - 910
pkt.

W kategorii do 17 lat:
01. Mateusz Dziedzic - 1430 pkt
02. Mateusz Onichimowski 1330 pkt.
03. Ivan Markovets - 1070 pkt.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim młodym wychowankom Szkółki Wędkarskiej
„Linek Kroczek” za czynny
udział w spławikowych zawodach wędkarskich w sezonie
2019.
BK
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Kukiełkowy teatr
Szaleństwo wyborcze w pełni. Oklejono wszystko co możliwe. Maraton, festiwal (każda
nazwa dobra) obietnic trwa.
Z plakatów, banerów i diabli
wiedzą skąd jeszcze (może
wyskoczą z lodówki) patrzą
na nas uśmiechnięte kukiełki.
To, że lica kobiet są starannie obrobione w foto-shopie
nie dziwi. Wszak one są na
co dzień za pan brat z makijażem. Kobieta zawsze jest
sama w swej subtelnej dojrzałości piękna. Za to mężczyźni
– kandydaci „świecą” różanymi
twarzyczkami jak nie przymierzając dupa niemowlęcia.
Wielu ich nieraz widać w telewizorniach i wiadomo jak w
rzeczywistości wyglądają. Zaklinanie rzeczywistości trwa
w tym teatrzyku kukiełkowym na płotach i murach. W
prawdziwym teatrze kukiełki
mówią głosem swych animatorów. Tutaj cisza. Może i dobrze, bo niektórzy takie duby
smalone plotą, że zbiera się na
wymioty.
Naród kupiono plusami za
ich własne pieniądze i odpowiednia socjotechnika przekonała, że im to dano. Rząd
nie ma własnych pieniędzy,
więc musiał tu i tam komuś zabrać aby głośno i z przytupem
wręczyć tym, którym zabrał.
Sprawa opodatkowania emerytur to zwykłe świństwo w
wykonaniu posłów, Konkret-

nie tych z PiS, którzy głosowali
za utrzymaniem stanu obecnego. Rząd rakiem wycofuje się z
wielu szumnie zapowiadanych
przez skazanego wyrokami
za kłamstwa – premiera. Nie
będzie miliona samochodów
elektrycznych, będzie ich mniej
i to w dalszym czasie. Podobnie z mieszkaniami. Program
Czyste Powietrze poprzez biurokrację pada na przysłowiowy
pysk. Węgiel sprowadzamy na
potęgę i budujemy potężną
kopalnię węgla. O aferach nie
wspominam, bo o rzeczach
oczywistych wiadomo z niezależnych mediów, bo te rządowe
służą li tylko polityce jedynie
słusznej linii wiadomej partii.
Już to raz w historii Polski przerabialiśmy.
Przykład z rodzimego podwórka. Wiarygodny. Rząd
przyznał podwyżki nauczycielom, ale kasę musi uzupełnić
samorząd, bo subwencja jest
mniejsza. Rząd obniżył podatki
dla młodych. I bardzo dobrze.
Ale owe podatki były zaplanowane w budżecie miasta, podobnie jak inne środki, które
teraz trzeba wypłacać pedagogom. Będzie zapewne czegoś
mniej w mieście i gminie.
Jak nie ptasia grypa, afrykański pomór świń. choroba
szalonych krów czy farma trolli
internetowych w Ministerstwie
Sprawiedliwości – to kłamstwa
rządzących i kierowniczej partii.

Nic tylko się napić, jak mawia
Ferdek Kiepski, ale nie tędy droga. Tylko udział w głosowaniu
może to wyhamować.
Powielanie idiotyzmów jest
grzechem. Ostatnio odnośnie
czytania wróżb usłyszałem, że
Pismo Święte tego zabrania. Nie
potrafiono mi jednak rozsądnie
odpowiedzieć w jakim miejscu
to jest napisane. Lawirowanie
słowne bez merytorycznego
uzasadnienia. Otóż nic takiego
w rzeczonej Biblii nie mam miejsca i kopka. Już zacni i dawni filozofowie Kościoła Katolickiego
twierdzili, że Człowiek poznając
świat, rzeczy, czyny – sam określa Dobro i Zło. Zatem nie wciskajcie ludziom tzw. kitu podpierając się Pismem Świętym.
Byłem na konkursie rękodzieła w wykonaniu osób spraw-

nych inaczej. W skrycie ducha
liczyłem, że wygra przepiękna
tęczowa róża. Perełka sama w
sobie i zgodna z rozczepieniem
światła wg fizyki. Niestety jako
niepoprawna zapewne politycznie, bo tęczowa, przegrała
ze zwykłą różą różową. W tym
miejscu przypomnę co niektórym, że tęcza to znak przymierza z Bogiem. Co w Piśmie Świętym jest zdefiniowane.
W wielu hotelach krajów zachodnich zawsze jest na stoliku
w pokoju Biblia. Służy do odprężenia umysłu podczas odpoczynku. Jest drogowskazem.
Konkretnym. Korzystajmy z
tego, wówczas inaczej spojrzymy na kłamstwa władzy, brnięcie co niektórych purpuratów
w zakłamanie, w tuszowanie
spraw niecnych zboczonych

własnych funkcjonariuszy, o
szermowaniu słowami – Ja katolik… Nie wolno przechodzić
obojętnie… Człowiek poprzez
rozum jest sam sobie sterem,
okrętem, żeglarzem. Warto o
tym pamiętać przy wyborczej
urnie. A tytułowy Teatr Kukiełek? Był, jest i będzie. Socjotechnika zwyczajnie ogłupia, szczególnie ludzi, którzy
praktycznie to g… wiedzą.
Kiedyś się
mawiało – Tyle
wiesz ile
zjesz...

Lech Malinowski

lechm47@wp.pl
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X Rajd Nordic Walking za nami
Na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie,
27 września odbył się X Polsko-Niemiecki Rajd Nordic
Walking.
Pomysłodawcą rajdu jest
Danuta Malinowska, prezes
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a organizatorem
Urząd Miejski w Sulęcinie.
Wymarsz na trasy rajdu poprzedził trening zorganizowany przez instruktorów tej
dyscypliny rekreacyjnej, która
promuje zdrowy stylu życia
poprzez ruch. Ważnym czynnikiem jest możliwość jego
uprawiania bez względu na
wiek, kondycję i wagę.
Imprezę otworzył Burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz

inicjator rajdu Danuta Malinowska.
Organizatorzy imprezy zadbali również o szereg gier
i zabaw, które zostały przeprowadzone razem z uczestnikami oraz ciepły posiłek
przygotowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej z Sulęcina. W imprezie uczestniczyli
sympatycy Nordic Walking z
Beeskow /Niemcy/.
W trakcie losowania /na
podstawie numerów startowych/ upominków ufundowanych przez sponsorów,
nagrodą główną był rower
ufundowany przez Burmistrza
Sulęcina Dariusza Ejcharta,
który wylosowała Danuta Gąsior z Krosna Odrzańskiego.
Tekst i foto. Maciek Barden

Grupa sympatyków nordic walking z Beeskow
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Porady podatkowe Przekroju

Przedsiębiorca na Białej Liście VAT
Od września 2019 r. uruchomiono powszechnie dostępny rejestr podatników VAT
zwany Białą księgą lub białą
listą. Ułatwia to w zachowaniu staranności w rozliczeniu
podatku VAT. Wprowadzona BIAŁA LISTA podatników
umożliwia weryfikację podatników VAT. Zezwala to na
poprawne wystawienie faktur VAT, sprawdzenie rzetel-

ności kontrahenta i zmniejsza
ryzyko wplątania się w oszustwo podatkowe. Biała lista
podatników zawiera przede
wszystkim numery rachunków
bankowych przedsiębiorców,
na które kontrahenci powinni
wpłacać należności. Jest to ułatwienie dla wielu firm ale są to
też nowe sankcje. Przepisy weszły w życie od 1 września 2019
r., natomiast sankcje za wpłatę

na inne konto niż znajdujące się
na tzw. Białej liście będą obowiązywały od 1 stycznia 2020
r. Poza możliwością weryfikacji
danych kontrahentów powinno szczegółowo weryfikować
się listę danego podatnikakontrahenta za każdym razem,
gdy płatność przekracza 15 000
pln. Jeżeli należność zostanie
przekazana na rachunek którego brakuje na tzw. Białej liście

zapłacona kwota nie będzie
kosztem podatkowym. W celu
uniknięcia dotkliwych sankcji
wpłacając na inny rachunek
kontrahenta należy powiadomić o tym fakcie naczelnika
urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury VAT w
ciągu 3 dni od złożenia przelewu. Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek firmowy a nie ma
go w wykazie podatników VAT

musi zaktualizować wpis w
CEIDG/ osoby fizyczne/ lub
poinformować urząd skarbowy / dot. podmiotów nie
podlegających rejestracji w
CEIDG / . Aktualizacji danych
lub ich uzupełnienie można
dokonać online.

mi Borowiec oraz Magdalena
Piechowiak są bardzo dumni
ze swoich wychowanków i

zapowiedzieli jeszcze większą
determinację na treningach.
SSB

Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy - 04027

Srebrny medal w deblu
14 września odbyły się dwa
turnieje, w których udział brali Zawodnicy Sulęcińskiego
Stowarzyszenia Badmintona
.Ogólnopolski Turniej Badmintona w Solcu Kujawskim

oraz Ogólnopolski Turniej
Badmintona Grand Prix Juniorów w Sianowie. Turniejom
patronował Polski Związek
Badmintona.
Aleksandra Cieplak wraz z

partnerką deblową Mileną
Gierońską wywalczyły srebrny medal w Ogólnopolskim
Turnieju Badmintona, który
odbywał się w Solcu Kujawskim. Jest to ogromny sukces
tym bardziej ,że grały ze starszymi koleżankami z wyższej
grupy wiekowej U-17. Poziom gry był bardzo wysoki.
Jakub Górski natomiast brał
udział w zawodach Grand Prix
Juniorów w Sianowie.
Zawodnicy Sulęcińskiego
Stowarzyszenia
Badmintona zdobyli punkty do listy
rankingowej PZBad. Gra z
najlepszymi jest cennym doświadczeniem. Trenerzy Jere-
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Po autostradzie hulajnogą pod prąd
Policjanci z Sulęcina ustalili kto jechał hulajnogą po lubuskim odcinku autostrady A2. Sytuacja choć z pozoru śmieszna, z pewnością nie miała nic wspólnego
ze zdrowym rozsądkiem, bowiem mogła zakończyć się tragicznie. Okazało się, że
kierującemu busem na litewskich nr rejestracyjnych zabrakło paliwa w aucie. Do
najbliższej stacji wybrał się zatem...elektryczną hulajnogą.
W połowie września w mediach społecznościowych oraz
tradycyjnych głośno dyskutowano na temat wybryku, do
którego doszło na lubuskim odcinku autostrady A2 w pobliżu
miejscowości Torzym. Jeden z
uczestników ruchu nagrał jak jakaś osoba w nocy przemieszcza
się autostradą na hulajnodze i
zamieścił film w internecie. Sprawa była szeroko komentowana
przez ogólnopolskie media. Policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Sulęcinie szybko usta-

na stację paliw. Zakupił kanister
i paliwo, a następnie wrócił tą
samą drogą. Zatankował swoje
auto i już nim zjechał ponownie
na stację. Tym razem zatankował
do pełna.
Winowajcą okazał się obywatel
Litwy. Popełnił kilka wykroczeń
drogowych. Przede wszystkim
poruszał się po autostradzie na
hulajnodze, co jest zabronione.
Trwają również czynności zmie-

rzające do ustalenia, czy kierujący hulajnogą stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Do chwili obecnej
nikt z kierujących przemieszczających się wówczas autostradą
nie zawiadomił Policji o takim
fakcie. Policjanci z własnej inicjatywy zajęli się tym wątkiem po
informacjach zamieszczanych w
środkach masowego przekazu.
Źródło: KPP Sulęcin

lili okoliczności w jakich doszło
do tego czynu oraz kto poruszał
się na hulajnodze. Okazało się,
że jeden z kierujących busem
zapomniał, że pojazd trzeba tankować i jeszcze na autostradzie
zabrakło mu paliwa.
W takich okolicznościach można zadziałać na kilka sposobów.
Jednym z nich jest powiadomienie obsługi autostrady telefonicznie. Co dwa kilometry na
drodze są tzw. bezpieczne zatoczki z telefonem bezpośrednio
do obsługi autostrady. Innym
sposobem jest kontakt
z numerem alarmowym
112, za pośrednictwem
którego zostanie powiadomiona obsługa. Niestety tym razem kierujący
wybrał najgorszą z możliwych opcji. Wykorzystał
fakt posiadania w pojeździe elektrycznej hulajnogi. Nią przemieścił się
do najbliższego zjazdu
i w jego pobliżu zjechał

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE
P R Z YJ A Z N E D L A C Z Ł O W I E K A , Z D R O W E Z N AT U R Y
M A J - H A U S , U L . E L I Z Y O R Z E S Z KO W E J 4 6 , 6 9 - 1 0 0 R Z E P I N

W W W. D O M Y - M A J H A U S . P L
5 0 6 1 1 9 41 9 , 7 3 3 5 8 8 8 8 8

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA
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OgłoszeniaDrobne
ODSZKODOWANIA tel. 783743841
Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych
i elektrycznych już od 6 zł.
Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania
opierzeń budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika grubości
lakieru, miernika ciśnienia oleju oraz
kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz tel. 531 800 714
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni
spawaczy MAG i TIG. Praca w Niemczech
przy granicy (długoterminowa). CV na
e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

Która apteka
czynna?

PRZEKRÓJ POLECA:

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
PAŹDZIERNIK
07.10-13.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
14.10-20.10 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1
21.10-27.10 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4
LISTOPAD
28.10-3.11 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16
04.11-10.11 - Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML
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