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OŚNO LUBUSKIE

SULĘCIN
KRZESZYCE
LUBNIEWICE
SŁOŃSK
pizza
tylko na dowóz!
TORZYM
niedz. - czw.

12.00 - 22.00
pt. - sob. 12.00 - 23.00

OŚNO LUBUSKIE

512 045 292

ZABIJA NAS DYM!

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

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

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.
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

cd. na s. 16

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

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

i pomnik

28 czerwca w Krzeszycach odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny ps.
„Inka” placowi rekreacyjno-wypoczynkowemu w
Więcej na str. 2
centrum
miejscowości
oraz odsłonięcia pomnika dzielnej sanitariuszki.
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 11(94)/2019

2

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie

minął miesiąc

Sulęcin jednym ze smogowych liderów!

poszukuje dla swojego klienta mieszkania 4-pokojowego
w Sulęcinie, do wynajęcia na
okres min. 2 lat.
Najnowsze na sprzedaż:
• dom Długoszyn
• działki Os. Słoneczne II
• dom ul. Łąkowa Torzym
• mieszkanie Koryta
• mieszkanie 2-pok. Torzym
• mieszkanie 2-pok. Smogóry
• działka 1,5 ha ul. Młynarska
• 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
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Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com

Polski Alarm Smogowy
podsumował wyniki pomiarów powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za ostatni rok. Jakież
było moje zdziwienie, gdy
pomiędzy 9 a 11 miejscem
pod względem największego średniorocznego stężenia rakotwórczego benzo(a)
pirenu w 2018 r. znalazł się
Sulęcin! Stężenie tej substancji w naszym mieście
wynosiło 9 ng/m3 powietrza, podczas gdy norma to
1 ng/m3. To tak, jakby każdy
z nas (mówię tu także o dzieciach) tylko oddychając sulęcińskim powietrzem wypalał

11 papierosów dziennie! Do
Nowego Targu jeszcze trochę
nam brakuje (tam średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w 2018 r. wyniosło 18
ng/m3), ale jak na miejscowość otoczoną dookoła lasami i jeziorami nie wygląda
to dobrze. Często mam możliwość obserwować Sulęcin
ze wznoszących się nad nim
wzgórz. Miałem wrażenie, że
w chłodne i bezwietrzne wieczory powietrze nad miastem
spowijała dość gęsta mgła,
której nie było poza miastem.
Szybko uzmysłowiłem sobie
jednak, że to nie mgła, tylko
dym z kominów. Niedawno
moja żona wybrała się z córką do lekarza, ponieważ małą
męczy od kilku tygodni uporczywy suchy kaszel. Żadnych innych objawów, tylko
kaszel. Pani doktor stwierdziła, że to przez smog i zaleciła,
żeby jak najmniej wychodzić
w miesiącach zimowych z
dzieckiem na dwór.
Tak dramatyczna sytuacja
(dotyka w szczególności
małe i średnie miejscowości)

Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
W ofercie ok. 50 pozycji

wynika ze spalania węgla,
drewna i niestety odpadów w
„kopciuchach”, które są podstawowym źródłem ciepła w
setkach sulęcińskich domów.
Co prawda rząd uruchomił
Program Czyste Powietrze,
który zakłada dopłaty do wymian starych „kopciuchów”
na nowoczesne kotły, ale od
września 2018 podpisano
zaledwie 35000 umów, realizując około 1 proc. celu (w
Polsce funkcjonuje ponad 4
mln starych pieców). Nie ma
też nadal programu wymiany kopciuchów w domach
wielorodzinnych – obecnie
mieszkańcy kamienic nie
mogą skorzystać z dotacji na
wymianę ogrzewania.
Jeżeli rząd w tym temacie
się wykłada, to może samorząd coś by poradził? Mam
nadzieję, że miejscy rajcy na
najbliższej sesji zastanowią
się co miasto może zrobić, by
jego mieszkańcy przestali się
bezsensownie truć. W Krakowie na przykład zakazano
całkowicie palenia węglem
i drewnem. Od tego czasu
jakość powietrza w mieście
znacznie się poprawiła. Nie
mówię, żeby w Sulęcinie
wprowadzić podobny prze-

pis, ale coś trzeba zrobić,
bo niedługo nikt nie będzie
chciał tutaj mieszkać.
W kraju krajobraz po wyborach zupełnie inny niż
przed. Pomimo wielu zabiegów Prawa i Sprawiedliwości, żaden z senatorów opozycyjnych nie zmienił barw
(nawet pomimo kuszenia
stanowiskami ministrów) i
w ten sposób Izba Wyższa
polskiego parlamentu nie
będzie rządzona przez partię, która całkowicie zdominowała Sejm. Rządzący
będą mieli z pewnością z
tego powodu ciężkie przeprawy z niektórymi ustawami. Ważniejsze jednak
jest to, że pomimo ciężkich
pieniędzy transferowanych
do społeczeństwa w postaci wszystkich rodzajów 500
PLUS, trzynastej i czternastej
emerytury, obniżenia wieku
emerytalnego, a także pomimo natarczywej propagandy sączonej z telewizji Kurskiego TVP, PiS przegrał wybory do Senatu. To wyraźny
sygnał dla opozycji, że pełna
konsolidacja daję szansę na
zwycięstwo w zbliżających
się wyborach prezydenckich.

Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Zarządzanie Wspólnotami
Mieszkaniowymi – jestem
na miejscu, nie musisz
szukać zarządcy w innych
miastach.

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
Redakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysław Mielczarek, Anna Suchy, Łukasz Piotrowski, Lech Malinowski
Adres redakcji: ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: 511225133 Druk: Polskapresse
Oddział w Poznaniu; Nakład: 7000 egz.; Dystrybucjax: PROGRESS
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione
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Serdecznie dziękuję
za zaufanie, którym obdarzyło mnie 69.298 osób. Mieszkańcy województwa lubuskiego
uznali, że powinienem nadal wykonywać mandat senatora. Słowa podziękowań
składam Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos oraz wspierali mnie podczas
tygodni kampanii wyborczej.
Państwa zaufanie to dla mnie zaszczyt.

Z wyrazami szacunku

WŁADYSŁAW KOMARNICKI

Senator RP

W Sulęcinie powstanie pomnik
Spośród wielu koncepcji powstania w Sulęcinie pomnika upamiętniającego mieszkańców naszego miasta i gminy, jedna wydaje się najbardziej realna i zasługuje na wsparcie.
W maju 2019 roku z inicjatywy wieloletniego mieszkańca Sulęcina Leszka
Siarki powołany został Społeczny Komitet Upamiętnienia Pionierów Ziemi
Sulęcińskiej, do którego przyłączyli się
między innymi: Tadeusz Kazimierczak
wieloletni dyrektor szkoły podstawowej nr 2, nauczyciel i pedagog wielu
pokoleń, Bolesław Karaś Przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych,
Jan Kmieć mieszkaniec Sulęcina, Ze-

non Walczak Przewodniczący Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Starostwo Powiatowe i
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
- W dotychczasowej historii Ziemi
Sulęcińskiej nikt nie podjął się działań
zmierzających do upamiętnienia pionierów przybyłych z Białorusi, Ukrainy,
Litwy i dalekiej Syberii, którzy trafili na
ziemie zachodnie po II wojnie światowej. Pomnik, który Komitet chciałby,

aby powstał w Sulęcinie, będzie łączył
i integrował nasze społeczeństwo, ponieważ upamiętni wielu konkretnych
ludzi. Między innymi naszych dziadków, rodziców i całe rodziny przybyłe po II wojnie światowej w tę część
Polski. Przez dziesięciolecia stworzone nowe społeczeństwo przyczyniło
się do rozwoju życia gospodarczego
na jego terenie i stało się jego nierozerwalną częścią. Z tamtego pokolenia
przyszły na świat kolejne, które kształcą się, pracują i zakładają kolejne rodziny. Naszym przodkom jesteśmy
winni pamięć i szacunek za wszystkie
drogi, które przeszli w swoim życiu.
Pomnikiem chcemy uczcić ich trud
włożony w rozkwit Sulęcina i całej
gminy. To nasz obowiązek, zadanie i
powinność, która na nas spoczywa.
Liczymy na wsparcie całej sulęcińskiej wspólnoty miasta i gminy – powiedział nam Leszek Siarka założyciel
Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pionierów Ziemi Sulęcińskiej.
Osoby, które czują się mieszkańcami
Ziemi Sulęcińskiej i znają przeszłość
swoich rodzin, a jednocześnie mają
życzenie wesprzeć inicjatywę powsta-

Leszek Siarka, inicjator powstania Pomnika Pionierów Ziemi Sulęcińskiej
nia pomnika swoich przodków, mogą
dokonać wpłaty lub przelewu na konto Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pionierów Ziemi Sulęcińskiej:
SGB Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie 85 8369 0008 7109 7042
2000 0010 z dopiskiem Budowa
Pomnika Pionierów Ziemi Sulęcińskiej.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Zaduszki żołnierskie
Uroczystości rozpoczęły się 8
listopada od kościelnej celebry
w asyście wojskowej na cmentarzu w Sulęcinie, a następnie
kontynuowano je w Wędrzynie
pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy na
misjach poza granicami kraju.
Zwieńczeniem zaduszek była

Msza św., gdzie głównym celebransem był ks. ppłk Stanisław
Garbacik, proboszcz wędrzyńskiej parafii i kapelan tutejszego
garnizonu.
Przy kolejnych stacjach na
cmentarzu modlono się za inwalidów I i II wojny światowej,
za poległych, pomordowanych

i zmarłych żołnierzy WP, uczestników powstań niepodległościowych, za zmarłych żołnierzy
garnizonu Wędrzyn i pracowników cywilnych wojska. Pierwszą modlitwę odprawił ks. ppłk
Stanisław Garbacik. Kolejne: ks.
Ernest Sekulski (proboszcz parafii grekokatolickiej w Międzyrze-

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

czu i kapelan cywilny 17 WBZ)
ks. Henryk Laszczowski (proboszcz parafii w Długoszynie) i
ks. Stanisław Maleńki sercanin
(od 19 lat proboszcz parafii w
Lachowiczach na Polesiu, diecezja pińska na Białorusi), który
przebywał w okolicy na urlopie
u znajomych. I jak powiedział
jest to dla niego pierwsza taka
uroczystość i jest z tego tytułu
wdzięczny kapelanowi i stosowną informację przekaże po
powrocie na Białoruś w swojej
parafii. Modlono się również za
tych żołnierzy, których groby są
rozsiane po całym świecie.
Pomysł żołnierskich zaduszek wyszedł od Leszka Siarki,
byłego żołnierza zawodowego
z Wędrzyna, który prowadził
rozmowy z poprzednimi kapelanami, bowiem na sulęcińskim
cmentarzu spoczywa 70. byłych żołnierzy. Dopiero obecny
kapelan poparł ten pomysł i od
dwóch lat zaduszki żołnierskie
są Dniem Pamięci.
W Wędrzynie przy wymienionym wcześniej pomniku
stanęła kompania honorowa z

7. Dywizjonu Artylerii Konnej
Wielkopolskiej (Dywizjon Artylerii Samobieżnej). D-cą był kpt.
Damian Smejlis. Po odprawieniu
modlitwy byli żołnierze zawodowi i osoby cywilne złożyły
kwiaty. Kwiaty złożyła również
delegacja żołnierzy zawodowych z garnizonu Wędrzyn.
Po wprowadzeniu kompanii
honorowej z pocztem sztandarowym do kościoła p.w. Świętego Sebastiana Męczennika,
rozpoczęła się uroczysta Msza
św. z udziałem duchownych. W
żołnierskich zaduszkach od początku do końca uczestniczyli
licznie mieszkańcy Wędrzyna
oraz Tomasz Prozorowicz – wicestarosta sulęciński oraz st. kpt.
Waldemar Konieczny – Komendant Powiatowy PSP w Sulęcinie. Znamiennym było zakończenie Mszy św., wówczas to ks.
kapelan wyraził życzenie, aby za
rok wymienić personalnie żołnierzy leżących w mogiłach w
Sulęcinie podczas cmentarnej
celebry.
Tekst i fot. Lech Malinowski
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XXI Memoriał im. Stanisława Ożoga
W centrum Sulęcina 26 października
odbył się XXI Memoriał im. Stanisława
Ożoga, olimpijczyka z Rzymu z 1960
roku. Gościem Honorowym imprezy,
która od dwudziestu jeden lat zapisana
jest w kalendarzu imprez sportowych
Ziemi Sulęcińskiej, była małżonka olimpijczyka pani Krystyna Ożóg.
Biegi zainaugurowali najmłodsi mieszkańcu miasta i gminy /przedszkolaki/
oraz dzieci i młodzież szkolna, którzy w
zależności od wieku pokonywali różnej
długości wyznaczonych tras.
Big główny na dystansie 10 kilometrów /trzy pętle/ odbył się z Placu Czarnieckiego, i przebiegał ulicami: Winna Góra, Stanisława Moniuszki, Aleje
Ostrowskie, Fabryczna, Wincentego Witosa i Tadeusza Kościuszki.
W kategorii kobiet
I miejsce zajęła Justyna Hałka z Klubu
Trucht Łobez,
II miejsce zajęła Nikola Sobczak z Biegam Bo Muszę z Sulęcina,
III miejsce zajęła Anna Tyczyńska z Klubu
Morsy Ośno Lubuskie,
IV miejsce zajęła Katarzyna Noszczyńska
z Sulęcina,
V miejsce zajęła Kamila Tatarynowicz z
Klubu RV-MOR z Łagowa.
W kategorii mężczyźni
I miejsce zajął Jakub Gocal z Klubu Molex Run z Sulęcina,

II miejsce zajął Przemysław Bartosik z
Klubu HRmax z Barlinka,
III miejsce zajął Kamil Urbański z Sulęcina,
IV miejsce zajął Rafał Sobczak z Biegam
Bo Muszę z Sulęcina,
V miejsce zajął Paweł Bosiński z Klubu
Molex Team z Sulęcina.
Wszystkim uczestnikom medale, upominki i puchary wręczyli: Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak i Przewodniczący
Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański.
Imprezę prowadził Ireneusz Góra z
MLUKS Postomia Sulęcin – Kołczyn.
Tekst i zdjęcia: Maciek Barden
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Miejsko-gminny
Dzień Seniora
13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

Rząd, telewizja, gazety oraz
internet wszem i wobec ogłaszają, że emeryci dostaną 13
emeryturę - ja pewnie dostanę także, bo jestem emerytem. Jest jednak pewne „ale”
– 13 emerytura będzie z pieniędzy ... emerytów.
Po kolei – co to jest waloryzacja? Wikipedia podaje:
podparte ustawą podwyższenie
nominalnej wartości pieniądza
W sali widowiskowej Sulęwobec kursu złota; przywrócenie
cińskiego
Ośrodka Kultury 18
dochodom ich realnej wartopaździernika
ramach inflacji.
Lubuści utraconej zwpowodu
skiego
Tygodnia
Seniora
odOdnosi się to głównie do świadbyła
się
uroczystość
obchoczeń socjalnych takich jak płace,
dów
z udziałem
renty Dnia
czy Seniora
emerytury.
Ogólnie
seniorów
w
rzecz biorąc mieszkających
rewaloryzacja jest
Gminie
Sulęcin.
Na
zaproszeto nadanie pierwotnej wartonie
Daści, burmistrza
odnowienie,Sulęcina
przywrócenie
świetności.
riusza
Ejcharta odpowiedziaw Polsce
wylicza się
inflało Jak
swoją
obecnością
ponad
cję
?
trzysta osób, które uczestniWaloryzacja
polegaObchody
na poczyły
w spotkaniu.

mnożeniu kwoty świadczenia
(emerytury) i podstawy jego
wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.
Wskaźnik waloryzacji to dwa
elementy łącznie:
1. średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
z roku poprzedniego, albo
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, jeżeli jest on wyższy
od wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
2. zwiększony o co najmniej
20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w
poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnik ten jest ogłaszany
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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,
to i tak ich emerytury realnie
obniżą się o zaniżony w 2019 r.
wskaźnik rewaloryzacji.
W ustawie o przyznaniu 13

emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13 emeryturę.
Podsumowując – wypłata 13
emerytury nie jest więc żadnym
dodatkowym świadczeniem, a
jedynie wyrównaniem zaniżonej rewaloryzacji. Zapowiadana 13 emerytura w wysokości
1.100 zł dla wszystkich podlega
obciążeniom fiskalnym, więc
do wypłaty „na rękę” będzie tylko 888 zł.
Zyska jedynie rząd PiS (propagandowo)
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 milionom Polaków (nie tylko emerytom). To jedynie zagrywka
przed wyborami i dodatkowo
w najbardziej bezczelnym wydaniu – psująca zarówno politykę społeczną, jak i politykę w
ogóle.
Ja sam osobiście wolałbym
otrzymać należną mi rewaloryzację 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

burmistrza Iwona Walczak
oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Żelechowski.
domić
wszystkim,
jak istotną
W swoim
wystąpieniu
D.
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Ejchart nawiązał do Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i ich udziale w życiu
rodzinnym i społecznym. Poapelu, podkreśliła
rangę
tego
dziękował
za ogromny
wkład,
ważnego
wydarzenia
i skłoktóry
seniorzy
wnieśli w
rozniła
wszystkich
do
refleksji
wój miasta i gminy w wielu
nad słowami:
OJCZYZNA,PAdziedzinach
życia
i przyczynili
TRIOTYZM
i WOLNOŚĆ. Takie
się
do jego rozwoju.
spotkania
wspaniała dedylekcja
W części to
artystycznej
historii
i
patriotyzmu
dla
całej
kowanej seniorom, wystąpili
społeczności
szkolnej.
artyści estrady i aktorzy teatru
B.K.
z Gorzowa Wielkopolskiego.
Anna Dębicka – taniec, w
piosenkach aktorka Anna Łaniewska i aktorka Edyta Mielczarek, konferansjer i aktor
Marcin Ciężki oraz muzycy:
akordeon Mariusz Ambrożuk,
Marek Zalewski klawisze, Mariusz Lipiński perkusja i Jerzy
Dutkiewicz kontrabas.
Uroczystość
zakończył
obiad i poczęstunek, który
przygotowali seniorom organizatorzy spotkania.

emeryt Stanisław P.

SULĘCIN / WĘDRZYN
otworzył burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart i współorganizatorzy spotkania przewodniczący Rady Miejskiej Zbi,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
gniew
Szczepański, zastępca
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

Tekst foto. Maciek Barden
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Czas wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Ośnie Lubuskim
11 października 2019 r. w auli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście,
pan Marcin Jabłoński, członek zarządu
województwa lubuskiego, pan Leszek
Bajon – starosta słubicki, pan Bogdan
Hajkowicz, radny powiatu słubickiego i
Pani Beata Wieczorek – wiceprzewodniczącą rady miejskiej w Ośnie Lubuskim,
swoją obecnością podkreślili świąteczny charakter Dnia Nauczyciela.
Świąteczne spotkanie w auli MOS rozpoczął solowy występ Jakuba Ciepłego,
który zahipnotyzował zgromadzonych
wykonaniem piosenki „Mama”.
W oficjalnej części spotkania zaproszonych gości przywitała dyrektor
Ośrodka - Jolanta Kawecka-Smalec.
Podczas swojego wystąpienia pani
dyrektor podkreślała, że zawód nauczyciela jest zawodem trudnym i
odpowiedzialnym. Akcentowała odpowiedzialność nauczycieli za wychowanków, których dobry nauczyciel
ukierunkuje na właściwe działanie, rozwinie u nich zdolności i zainteresowania. Przekaże wartości, którymi należy
kierować się w życiu.
Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za
wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzają
wychowanków. – To dzięki Waszej pracy
nasza szkoła jest wyjątkowa. To między
innymi Wam zawdzięczam, że w naszej placówce panuje niepowtarzalna
atmosfera. Atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie, jak i my – pracownicy
szkoły – traktujemy ją jak wspólny dom
– podkreślała.
W swoim wystąpieniu pani dyrektor
również podziękowała pracownikom
niepedagogicznym, bez których szkoła
nie przypominałaby takiego miejsca,
jakim jest. – Organizm nie funkcjonowałaby prawidłowo bez prawidłowego
współdziałania poszczególnych organów. Nasz organizm – społeczność szkolna funkcjonuje dzięki zaangażowaniu i
pracy pracowników obsługi i administracji. Dzieci mogą liczyć na pomoc z ich
strony tak samo, jak ze strony nauczycieli. Dziękuję Państwu za to, że nasza
szkoła jest czysta, zadbana i bezpieczna.
Dziękuję, mówiła, za pomoc udzielaną
dzieciom, kiedy widzicie, że taka jest potrzebna, za to, że zwracacie uwagę na
ich zachowanie i pomagacie w procesie
wychowania.
Zaproszeni goście bardzo ciepło, z
uznaniem wypowiadali się na temat
funkcjonowania placówki, byli mile zaskoczeni atmosferą panująca w szkole
oraz osiągnięciami naszych podopiecznych.
Podczas uroczystości nauczyciele

oraz pracownicy administracji i obsługi
zostali uhonorowani podziękowaniami
i nagrodami.
Później już tylko wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
prezentowali swoje umiejętności artystyczne, poprzez taniec i śpiew.
Barbara Cage powiedziała: Nauczyciel to ktoś, kto widzi w dziecku wyjątko-

wą osobę i zachęca do rozwijania jego
indywidualnych talentów oraz mocnych
stron. Ta myśl koresponduje ze szczególnym wydarzeniem, bowiem na
wniosek Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim została przyznana pani Monice
Stegeman nagroda Ministra Edukacji
Narodowej. Nauczyciel – wychowawca

w MOS była honorowym gościem uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października w Teatrze im. Juliusza Osterwy w
Gorzowie Wlkp.
Źródło: MOS w Ośnie Lubuskim
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Drużynowe Zawody Spławikowe Kól Powiatu Sulęcińskiego
19 października na jeziorze
Ostrowskim, odbyły się drużynowe zawody spławikowe
w ramach projektu „Aktywni
mieszkańcy LGR „Wodny Świat”
na lubuskim pograniczu” finansowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego.
Organizatorem zawodów była
Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” i Koło PZW Nr 1 w Sulęcinie.
O godz. 8.00 zawody otworzyli: Prezes LGR „Wodny Świat”
– Eugeniusz Sembratowicz i
Prezes Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie – Ryszard Stachowiak. Z
regulaminem zawodów wędkarskich zapoznał uczestników Sławomir Matelski. Po
przeprowadzonym losowaniu
sektorów i stanowisk zawodnicy z drużyn Kół Powiatu Sulęcińskiego rozeszli się na stanowiska. W zawodach wzięło
udział 10 pięcioosobowych
drużyn z Kół: Sulęcin Nr 1, Sulęcin Nr 2 LIN, Sulęcin Nr 3
GUMOPLAST, Wędrzyn, Lubniewice Nr 1, Lubniewice Nr
2, Słońsk Nr 1, Krzeszyce, Torzym AMUR, Boczów. Sędzią

głównym zawodów był Kol.
Grzegorz Gregoryński, który
wraz z sędziami pomocniczymi
wystawionymi z kół sprawował
pieczę nad prawidłowym przebiegiem zawodów. Kuchnią
podczas zawodów od samego początku zajmował się kol.
Piotr Cichała.
O godz. 10.00 rozpoczęły się
zawody, a zakończyły się po
czterech godzinach wędkowania, o godz. 14.00. Pogoda jak
na październik była znośna, co
chwilę padał lekki deszczyk, ale
było w miarę ciepło i bezwietrznie. Brania ryb były wyjątkowo
słabe. Głównie drobnica. Na
kilku stanowiskach zawodnicy
nie złapali żadnej ryby. Po czterech godzinach wędkarskich
zmagań, sędziowie dokonali
ważenia ryb na stanowiskach.
Po ważeniu ryby wróciły z po-

wrotem do wody. Sędziowie
po skończonym ważeniu zasiedli do ustalenia wyników,
a uczestnicy zawodów mieli
czas na wspólne biesiadowanie
przy ugotowanym przez kol.
Piotra Cichałę gulaszu. Wspólne biesiadowanie w gronie
wędkarzy - przedstawicieli Kół
Powiatu Sulęcińskiego, było
spotkaniem podsumowującym
sezon wędkarski w Powiecie
Sulęcińskim.
Po ustaleniu przez sędziów
wyników zawodów przystąpiono do wręczania statuetek,
pucharów i nagród indywidualnych uczestnikom zawodów.
Nagrody wręczali: Patryk Lewicki – w imieniu Wice Marszałka Województwa Lubuskiego
Łukasza Poryckiego, Eugeniusz
Sembratowicz – Prezes LGR
Wodny Świat i Sławomir Matel-

W Drogominie oddano nowy chodnik
W dobie spojrzenia „ktoś zrobi to za
nas”, każda inicjatywa społeczna napawa optymizmem, że nie wszędzie
jeszcze zawitał marazm. Razem można zrobić więcej, o tym przekonali się
mieszkańcy Sołectwa Drogomin, którzy 26 października oddali do użytku
nowy chodnik w kierunku cmentarza,
realizując związane z nim prace własnymi dostępnymi siłami i narzędziami.
Pomysłodawcą wykonania chodnika
był sołtys Drogomina Andrzej Policzkiewicz, który pobudził do działania sołecką społeczność. Przy biegnącej drodze na cmentarz, wspólnie położony
został chodnik i krawężniki o długości
około 150 metrów. Część materiałów

ski – Wice Prezes Koła PZW Nr
1 w Sulęcinie. Każda startująca
w zawodach drużyna otrzymała statuetkę za udział w zawodach oraz puchary za wkład w
rozwój wędkarstwa w Powiecie
Sulęcińskim, których sponsorem był Marszałek Woj. Lubuskiego.
Klasyfikacja drużynowa zawodów (zał. wyniki):
I miejsce – Koło PZW Boczów

– 17 pkt.
II miejsce – Koło PZW Nr 2 LIN
Sulęcin – 18,5 pkt.
III miejsce – Koło PZW AMUR
Torzym – 5 pkt.
IV miejsce - Koło PZW Nr 1
Słońsk – 23 pkt.
V miejsce – Koło PZW Nr 3
Gumoplast – 27 pkt.
VI miejsce – Koło PZW Nr 1
Sulęcin – 28,5 pkt.
VII miejsce – Koło PZW Nr 1
Lubniewice – 30,5 pkt.
VIII miejsce – Koło PZW Krzeszyce – 34 pkt.
IX miejsce – Koło PZW Wędrzyn – 35 pkt.
X miejsce – Koło PZW Nr 2
Lubniewice – 39 pkt.
Statuetkę za największą rybę
odebrał Kol. Sławomir Matelski – Koło PZW Nr 1 Sulęcin, za
leszczyka 275 g.
Na zakończenie zawodów
Prezes LGR E. Semratowicz
podziękował sponsorom i organizatorom projektu za jego
realizację i zaprosił wędkarzy z
Kół Powiatu Sulęcińskiego do
udziału w podobnych projektach wędkarskich organizowanych przez LGR „Wodny Świat”
w roku 2020.
Tekst i foto. R. Stachowiak

wygenerowana została z odzysku, a
część zakupił Urząd Miejski z Sulęcina.
W uroczystości oddania w użytkowanie chodnika uczestniczyli mieszkańcy
sołectwa, burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart, zastępca burmistrza Iwona
Walczak, radny Rady Miejskiej Piotr Jacykowski oraz proboszcz Parafii Długoszyn ks. Henryk Laszczowski.
Tekst i zdjęcie: Maciek Barden
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Dział produkcji materacy
Od pewnego czasu na naszych łamach prezentujemy firmę Living Furniture Europe Sp. z o.o., którą w Sulęcinie nazywa się zwyczajowo – fabryką mebli, co jest w pełni zasadne. Zakład zatrudniający wiele osób z miasta oraz bliższej i dalszej okolicy jest
niezwykle przyjazny dla środowiska jak i dla pracowników.
Dział produkcji materacy
i topperów zajmuje 1/3 powierzchni zakładu. Produkcja
materacy jest niemalże w 100
procentach zautomatyzowana. W magazynie wyrobów
przeznaczonych do produkcji
znajduje się poukładana w stosy pianka lateksowa różnych
rozmiarów, w różnym kolorze,
o różnej grubości i strukturze
twardości, oznaczona literowo
i dodatkowo numerami. Trafiają one na dział produkcji, gdzie
Filip Gaik (kierownik Działu
Materacy) kieruje je na linię
produkcyjną. Wcześniej pracował w kilku innych firmach, ale
tutaj jak mówi odnalazł swoje
miejsce.
Dwie równoległe linie: włoski Aper i holenderski Stricover
(wałkowanie, klejenie, pakowanie) obsługuje Krzysztof
Stecyk – operator, ale ułożenie
gąbek i sprężyn oraz przygotowanie do oklejenia boków
materaca jest ręczne, co niezwykle sprawnie jest obsłu-

giwane przez 4 do 5 osób na
jednej linii. Po kilku minutach
z taśmy zjeżdża otulony w trykot materac. Proces nasycenia
klejem (na bazie wody), skle-

janie pod ciśnieniem i temperaturą i suszenie jest w pełni
zautomatyzowany.
Dobór
komponentów do produkcji
jest automatyczny po zeskano-

waniu deklaracji technicznej
materiału, którą każda gąbka
czy sprężyna posiada. System
współpracujących ze sobą maszyn jest zabezpieczony siatką

ochronną, a wymalowane dodatkowo linie na podłodze są
oznaczeniem z zakresu BHP.
Każdorazowe wejście powoduje natychmiastowe odcięcie
zasilania (system świetlnych
czujników) o czym przekonałem się osobiście. W ciągu jednej zmiany z maszyn zjeżdża
ok. 200-220 materacy. Docelowo przewidziane jest 250 szt.
W firmie, jak wspomniałem
bardzo przyjaznej dla pracowników, zdarzył się jednak
przypadek wandalizmu, rzec
nawet można – sabotażu, bowiem fakt powyrywania kabli
z oprzyrządowania tak właśnie
można nazwać. Jest to szkodliwe dla zakładu, ale przede
wszystkim dla młodego zespołu. Zespołu, który potrafił się
zgrać i doskonale się porozumiewa miedzy sobą. Przerwa
w produkcji jest wymierna finansowo również dla pracowników i wandal powinien sobie
zdawać z tego sprawę.
Materac musi zostać „ubrany” w uszyty pokrowiec – topper, który poprawia komfort
wypoczynku. Na innej linii produkcyjnej, sterowanej automatycznie i kontrolowanej przez
Mirosław Kaczmarka, następuje łączenie pod ciśnieniem
i temperaturą flizeliny z odpowiednią gramaturą papieru.
Gotowy produkt trafia do rąk
szwaczek, które go następnie
przycinają i zszywają. Topper
jest gotowy. Pracująca na tym
stanowisku Anna Tuszkiewicz
jest zadowolona ze swej pracy. Z pozoru wydaje się ona
monotonną, jednak satysfakcjonuje ją różnorodność i delikatność materiału w dotyku. W
sumie na całym dziale pracuje
ok. 20 osób.
Aby dział mógł w pełni prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest wewnętrzna logistyka za którą odpowiada
Michał Szczerbin. Trzy linie
montażowe muszą mieć cykliczne zabezpieczenie według
otrzymanych specyfikacji.
Tekst i fot. Lech Malinowski
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RYBY MAJĄ GŁOS

„Lin” zakończył sezon
Zawodami
spławikowo – gruntowymi zakończyliśmy sezon wędkarski
2019. Wędkarskie zmagania
przeprowadzone zostały 06
października 2019 r., na Jeziorze Rzepsko (Piaskowe), które znajduje się około 5 km od
Rzepina, jadąc w kierunku Boczowa. W tym przepięknym
jesiennym dniu do zawodów
przystąpiło 25 uczestników (17
seniorów, 2 kobiety oraz 6 juniorów). Sportową rywalizację
moczykije rozpoczęli o godz.
09:15, a zakończyli o godz.
13:15, juniorzy zakończyli zmagania o godz.12:15. Pogoda dopisała i rybka współpracowała
z naszymi wędkarzami. W siatkach dominowała płoć, ukleja,
krąp, sporadycznie leszcz oraz

trafiły się pojedyncze karasie.
Rybki po zważeniu powróciły
w dobrym stanie do wody.
W trakcie oczekiwania na
końcowy werdykt sędziowski,
gospodarze Koła Dawid Melanowicz i Mirosław Czewiuk
przygotowali dla wszystkich
uczestników przepyszny obiad,
a na deser serwowali ciastka,
gorącą kawę i herbatkę.
Z końcową klasyfikacją zawodów zapoznał startujących
zawodników sędzia główny,
wiceprezes ds. Sportu Przemysław Struch i wspólnie z sekretarzem Koła Jerzym Lasotą
wręczyli pamiątkowe dyplomy
i nagrody.
Uchwałą Zarządu Głównego
PZW z dnia 26.06.2019r. BRĄZOWĄ ODZNAKĘ PZW ZA

ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA
POLSKIEGO otrzymali PIOTR
KLIMCZAK I DAWID MELANOWICZ
Serdecznie gratulujemy naszym kolegom wyróżnienia i
życzymy dalszej owocnej pracy
na rozwój Polskiego Związku
Wędkarskiego.
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów.
Klasyfikacja juniorów:
I miejsce – Mateusz Dziedzic 3435 pkt.
II miejsce – Daria Dulik - 2135
pkt.
III miejsce – Gabriel Pelczarski 1880 pkt.
Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – Halina Lasota - 2135

pkt.
II miejsce – Małgorzata Neubauer - 1485 pkt.
Klasyfikacja seniorów:
I miejsce – Bogdan Kułaczkowski - 6030 pkt.
II miejsce – Marcin Stefański 5420 pkt.
III miejsce – Bartłomiej Szewczyk - 4710 pkt.
Klasyfikacja zawodników po

VII Turze Grand Prix Koła 2019
JUNIORZY:
1. Daria Dulik - 63 pkt.
2. Gabriel Pelczarski - 62 pkt.
3. Mateusz Dziedzic - 49 pkt.
4. Patrycja Woźniak - 49 pkt.
5. Mateusz Onichimowski - 39
pkt.
6. Maja Klimczak - 38 pkt.
7. Patryk Raniewicz - 31 pkt.
8. Ivan Markovets - 28 pkt.
9. Fabian Łapa - 24 pkt.
10. Krzysztof Rypina - 22 pkt.
KOBIETY:
1. Halina Lasota - 87 pkt.
2. Małgorzata Neubauer - 81
pkt.
3. Anna Kruzińska - 58 pkt.
4. Klaudia Kułaczkowska - 15
pkt.
SENIORZY:
1. Bogdan Kułaczkowski - 96
pkt.
2. Marcin Stefański - 77 pkt.
3. Piotr Klimczak - 76 pkt.
4. Bartłomiej Szewczyk - 58 pkt.
5. Jerzy Lasota - 53 pkt.
6. Jerzy Śmiecikowski - 47 pkt.
7. Piotr Raniewicz - 43 pkt.
8. Andrzej Raniewicz - 41 pkt.
9. Robert Godzina - 41 pkt
10. Marcin Ścieszka - 40 pkt.
BK

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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Pod patronatem Przekroju

Sulęcin Reggae Festiwal
IX edycja Sulęcin Reggae Festiwal
za nami. Co się działo w kulturalnym
centrum regionu – Sulęcinie? Dwa dni
energetycznych koncertów, wystawa
fotografii ph. „Nasza trójkolorowa podróż” Ewy, Mariusza i Olafa Stasiaków,
bębniarskie jam session, Turniej Piłki
Nożnej o puchar Boba Marleya, projekcje filmów a także spotkanie z Mirosła-

wem „Makenem” Dzięciołowskim pt.
„Moja Jamajka”!
W dniach 4-5 października w Sulęcińskim Ośrodku Kultury działo się, nasz
festiwalowy grafik „pękał w szwach” –
wszystkie działania odbyły się w trójkolorowych barwach kultury reggae.
W piątek na naszej klubowej scenie
wystąpił Draggy oraz zespół Bethel, w

sobotę natomiast I-REY,
Shashamane oraz DJ Bass
Reprodukktor Xiądz Maken I (DJ set).
W niedzielę odbył się
Turniej Piłki Nożnej o puchar Boba Marleya – do
rywalizacji stanęły trzy
drużyny. Klasyfikacja po
sześciu meczach prezentuje się następująco:
I miejsce: Żywe Legendy
– 10 punktów
II miejsce: Gibraltar – 6
punktów
III miejsce: Grabowianka Grabów – 1
punkt
Dziękujemy wszystkim za obecność i
niesamowity klimat wydarzenia, który

tworzą ludzie! Widzimy się za rok na jubileuszowym trójkolorowym graniu.
Źródło: SOK Sulęcin
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W podziękowaniu za codzienny trud
11 października w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie świętowaliśmy jedno z najważniejszych świąt w szkolnym
kalendarzu - Dzień Edukacji Narodowej.
W tym dniu w stronę Dyrekcji, Grona pedagogicznego i Pracowników niepedagogicznych szkoły, popłynęły życzenia,
gratulacje, kwiaty. Artyści Szkolnego
Koła Teatralnego „Bystrzaki” pod kierunkiem pani Anny Sobieraj w przedstawieniu „Szkoła na wesoło” zaprezentowali zabawne teksty z codziennego
życia szkoły. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego na ręce dyrektora szkoły złożyli piękne bukiety symbolizujące
podziękowanie za szkolny, codzienny
trud.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja
do wyrażenia wdzięczności partnerom,
przyjaciołom szkoły, wszystkim tym,
którzy aktywnie wspierają edukację
młodzieży. dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom
administracji i obsługi, zaproszonym
gościom za niezmiernie ważną, niełatwą pracę związaną z kształceniem, wychowaniem i opieką.
W dniu 14.10.2019 na uroczystości z
okazji Dnia Edukacji Narodowej gościliśmy starostę sulęcińskiego, pana Tomasza Jaskułę. Skierował on życzenia oraz
wręczył nagrody starosty sulęcińskiego,
które otrzymali, dyrektor szkoły pani
Grażyna Sobieraj oraz nauczyciele pani

Anna Sobieraj i pan Damian Kierzek. Z
rąk Dyrektora Szkoły nagrody uznania
trafiły do szczególnie wyróżniających
się nauczycieli, kadry kierowniczej, pra-

cowników administracji i obsługi. Gratulujemy i życzymy na wszystkich szkolnych, nie zawsze prostych, drogach
dużo wytrwałości, słonecznej pogody i
zdobywania celów.
Karina Rogowska

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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Porady podatkowe Przekroju

STATUS MAŁEGO PODATNIKA ORAZ LIMITY DLA VAT
Przepisy ustaw podatkowych / PIT, CIT, PPE, o VAT
/ i ustawy o rachunkowości
określają limity których wysokość daje możliwości do
skorzystania w następnym
roku podatkowym z rozwiązań lub uproszczeń. Limity
te decydują m.in. o statusie
małego podatnika, co umożliwia dokonywanie jednorazowej amortyzacji, opłacanie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz reguluje obowiązek prowadzenia

ksiąg rachunkowych przez podmioty. Limity obowiązujące w
2020 r. są ustalane na podstawie
średniego kursu euro NBP z 1
października 2019 r. przeliczone na złote. W 2020 r. prawo do
opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą
mieli podatnicy, których przychody nie przekroczą 1.093.350
zł. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany jest
miesięcznie. Jednak podatnicy
których obroty w 2019 roku
nie przekroczą 109.335 zł mają

prawo do opłacania ryczałtu za
okresy kwartalne.
W 2020 roku status małego
podatnika dla celów PIT/CIT będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu wraz z
kwotą należnego podatku VAT
nie przekroczy w 2019 r. kwoty
8.747.000. Mali podatnicy oraz
podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej / rok rozpoczęcia/ mają
prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które są
zaliczone do grupy 3-8 KŚT z wy-

łączeniem samochodów osobowych. Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2020
r. będzie wynosił 219.000 zł.
Mali podatnicy maja tez przywileje w podatku VAT i mogą korzystać z pewnych uproszczeń
w zakresie VAT m.in. z kasowej
metody rozliczania VAT, kwartalnego składania deklaracji / od 1
lipca 2020 r. zmiana /. Dla celów
VAT status małego podatnika w
2020 r. będzie posiadał podmiot
u którego sprzedaż brutto w
2019 roku nie przekroczy kwoty

Orkiestra dęta otrzymała mikrobus
W ramach współpracy oraz
50-lecia Orkiestry Dętej OSP,
11 października przed siedzibą
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Grochowie, w której prowadzą
swoją działalność muzyczną
strażacy orkiestry dętej, odbyło
się uroczyste przekazanie mikrobusu osobowego.
Ofiarodawcą mikrobusu jest
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z Gorzowa
Wielkopolskiego.
W obecności strażaków orkiestry dętej z Grochowa,
burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta, zastępcy burmistrza
Iwony Walczak, komendanta powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej z Sulęcina kpt.
Waldemara Koniecznego i sołtysa Grochowa Marka Szredera,
dokumenty i kluczyki do pojazdu przekazał Prezesowi OSP Janowi Małeckiemu, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu
Drogowego Bogdan Trzpis.
Przekazany strażakom mikrobus będzie służył do przemieszczania się członków OSP
w szczególnych zadaniach z
zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przewozu
orkiestry dętej oraz instrumentów na określone koncerty, festiwale, konkursy orkiestr dętych i festyny.
Tekst i foto. Maciek Barden

5,248.000 zł. Podatnik decydując się na wybór metody
kasowej musi zawiadomić
naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto małym podatnikiem VAT może zostać podatnik rozpoczynający w ciągu
roku wykonywanie czynności
opodatkowanych VAT zachowując odpowiednio proporcje kwoty limitu do okresu
prowadzonej sprzedaży.
Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy - 04027
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Owocne dyskusje w doborowym towarzystwie
Dobra książka, przepyszne ciasto i aromatyczna kawa… czyli spotkanie z uczestnikami Dzienny Dom ” Senior
+ ” w Sulęcinie.
Dyskusję z seniorami oparliśmy na książce Moniki Jaruzelskiej pt. „Rodzina”. Poprzednia
książka autorki „Towarzyszka
Panienka” była głośnym wydarzeniem i natychmiast stała się
bestsellerem. Córka generała
opowiedziała w niej historię
swojego życia. W „Rodzinie” nakreśliła sylwetki rodziców, rozmawia z ojcem i matką o niełatwych relacjach rodzinnych.
Zamieściła fragmenty dzienni-

ka, w którym notuje zdarzenia
bolesne, ale też i radosne.
Podczas spotkania wyjściem
do rozmów jest książka, ale
okazuje się, że jest początkiem
historii, doświadczeń i wspomnień każdego z nas. Niektóre
treści odnosimy do prywatnego życia, opowiadamy i wspominamy.
Każdy z uczestników Dziennego Domu ma bogaty bagaż
doświadczeń, mądrość życio-

wą, przeżył ciekawe przygody i ma w sobie wiele treści, z
których powstałaby niejedna
książka.
Sobie i Państwu życzymy tak
ogromnej pogody ducha i apetytu na życie jakie widzimy w
uczestnikach Dziennego Domu
„Senior+” w Sulęcinie.
Źródło: Biblioteka Publiczna
w Sulęcinie

Co turniej medale
Kolejne medale dla zawodników Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona z Krajowego Turnieju Juniorów
Młodszych i Młodzików Młodszych, który odbył się w dniu
19.10.2019 r. w Lubniewicach.
Aleksandra Cieplak wraz z
partnerką deblową Mileną Gierońską zajęły 3 miejsce w grze

podwójnej Juniorów Młodszych. Milena w grze mieszanej
z Karolem Chojnackim dodatkowo zdobyli drugi brązowy
medal. Zawodnicy wywalczyli
kolejne cenne punkty w rankingu PZBad. Zdobyli nowe
doświadczenie, nawiązali znajomości a przy tym wszystkim,
dobrze się bawili!
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Jakub Górski ze srebrnym Konkurs kaligraficzny
i brązowym medalem
W dniach 5-6.10.2019 na Podkarpaciu w miejscowości Medyka koło Przemyśla rozegrany
został w obsadzie międzynarodowej z udziałem około 150 zawodniczek i zawodników z Polski
oraz Ukrainy punktowany Międzynarodowy Turniej Badmintona pod nazwą „Carpatia Bad
2019”.Turniej objęty był patronatem Polskiego Związku Badmintona.
W zawodach tych wystartował
utalentowany zawodnik Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona Jakub Górski, który wystąpił
w kategorii Junior. Jakub w tym
turnieju spisał się rewelacyjnie,
bo w grze pojedynczej wywalczył trzecie miejsce, a w grze
podwójnej wspólnie ze swoim

partnerem deblowym Patrykiem
Kordkiem drugie miejsce. Zdobył
też sporo punktów do listy rankingowej PZBad.

Dumni trenerzy Jeremi Borowiec, oraz Magdalena Piechowiak gratulują i trzymają kciuki
za kolejne sukcesy Kuby.

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
Sprzedam ziemię na os. Słonecznym
2. Działka o wielkości 37184 m2. Posiada warunki zabudowy. Kontakt
717167673, +491772422623. Cena do
negocjacji.

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

W przedświątecznym czasie, w
Szkole Podstawowej im. Polskich
Strażaków Trzemesznie Lub.,
zorganizowano po raz pierwszy konkurs, którego głównym
celem było zwrócenie uwagi na
czytelną, kształtną grafikę pisma, doskonalenie umiejętności
kształtnego i pięknego pisania
piórem, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów oraz
promowanie zainteresowania
kolędą polską. Konkurs skierowany był do wszystkich chętnych uczniów.
Jury: nauczyciel języka polskiego i nauczyciel plastyki, oceniło
staranność i oryginalność elementów graficznych, płynność
pisma i estetykę połączeń literowych, kompozycję ,poprawność
ortograficzną i interpunkcyjną, a
także samodzielność pracy.
Spośród 16 prac wyróżniono

pięć. Pierwsze miejsca w dwóch
kategoriach wiekowych jury
przyznało dwóm siostrom, Wiktorii Tymczyn z kl. VIII i Natalii
Tymczyn z kl. IV. Nagrodzono
również prace: Gabrysi Pucko i
Julii Janickiej- uczennic z klasy IV
oraz Agaty Kozy z kl. V. Laureatki otrzymały nagrody rzeczowe,
a wszyscy uczestnicy konkursu
słodkości i wymarzone szóstki i
piątki z języka polskiego. Pani dyrektor, Teresa MUZUR, pogratulowała uczestnikom, a najmłodsi
uczniowie z klasy pierwszej swoim kolędowaniem uatrakcyjnili
to szkolne wydarzenie.
Wystawa prac kaligraficznych
wspaniale konweniuje ze świątecznymi dekoracjami szkolnego
hollu.
Organizatorzy: K. Borowiecka,
A. Miklaś

