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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

Do negocjacji 
– nie jesteśmy tak 
twardzi, jak 
materiał, 
z którego 
robimy!Ostrów 47A, 69-200 Sulęcin
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Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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STR. 11

500 +
na każde dziecko
już od 1 lipca!
Rozmowa z Elżbietą Rafalską,

posłem Ziemii Lubuskiej, 
Ministrem Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej  
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Rząd planuje całkowite zli-
kwidowanie Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych. Premier 
Mateusz Morawiecki zapo-
wiedział przekazanie Polakom 
kasy zgromadzonej na ich oso-
bistych kontach OFE. Opozycja 
grzmi, że to skok na pieniądze 
obywateli. Chciałbym jednak 
przypomnieć, że to Platforma 
Obywatelska rozpoczęła roz-
montowywanie OFE w 2013. 
Wtedy rząd „gwizdnął” oby-
watelom 150 mld zł. Dziś na 
kontach Polaków w OFE jest 
162,5 mld zł. Duża kasa = silna 
pokusa, biorąc pod uwagę, że 
budżet przez różne programy 

socjalne jest podziurawiony jak 
sito.

Zgodnie z zapowiedzią wszy-
scy, którzy mają coś odłożone 
na OFE (ok 16 mln obywateli) 
będą mogli zdecydować czy 
pieniądze trafią na Indywidu-
alne Konto Emerytalne czy 
do ZUS. Domyślnie będzie to 
pierwsza opcja. Gdybyśmy zde-
cydowali się na ZUS, będzie-
my musieli wypełnić specjalną 
deklarację. No i gdzie jest ha-
czyk? Jeżeli pieniądze trafią na 
IKE (to rachunek w funduszu 
inwestycyjnym, środki na nim 
będą więc w całości prywatne. 
Oczywiście wydać będziemy je 
mogli dopiero po przejściu na 
emeryturę), rząd pobierze 15 
proc. ze zgromadzonej sumy 
jako opłatę przekształceniową. 
Gdyby wszyscy zostali w IKE, 
rząd zainkasuje ok 24,3 mld 
zł wprost do budżetu i będzie 
mógł je od razu wydać. 

Jeżeli zdecydujemy się złożyć 
deklarację i przenieść zgroma-
dzone w OFE środki do ZUS, 
kasa wpadnie do dziury bez dna 

w zamian za obietnicę kiedyś 
tam wyższej emerytury. Od tych 
pieniędzy nie będzie żadnej 
prowizji, ale przy wypłacie eme-
rytury w przyszłości czeka nas 
19 lub 32 procentowy podatek 
dochodowy. Docelowo więc 
oba wyjścia korzystne będą 
przede wszystkim dla rządu.

Przy okazji święta Konstytucji 
3 Maja mieliśmy jak zwykle festi-
wal przemówień. Przynajmniej 
dwa zasługują jednak na szcze-
gólną uwagę. Po ostatniej wizy-
cie prezydenta Andrzeja Dudy 
w Sulęcinie musiałem przy-
znać, że niezły z niego mówca. 
Był świetnie przygotowany, 
sypał z rękawa informacjami o 
historii Sulęcina, przemówie-
nie było składne i nie usypia-
ło. 3 maja Prezydent w swoim 
przemówieniu, podobnie jak 
w Sulęcinie mocno odniósł się 
do przeszłości, która ma być 
uzasadnieniem dla dzisiejszych 
działań. Prezydent podkreślał 
znaczenie naszego dziedzictwa 
narodowego i związanej z nim 
symboliki. Według mnie, jak 
często w przypadku A. Dudy 
przemówienie było trochę zbyt 
nadęte. Na drugim biegunie 
znalazł się przewodniczący 
Rady Europejskiej Donald Tusk. 
Polityk z wieloletnim doświad-
czeniem i w dodatku obyty na 
europejskich salonach. W swo-
im przemówieniu 3 maja od-
nosił się głównie do przyszło-
ści. Zauważył, że przed naszym 
krajem stoją ogromne wyzwa-
nia cywilizacyjne i społeczne 
współczesnego świata. Poruszył 
temat ekologii i nowoczesnych 
technologii, które są w Polsce 
często traktowane tylko hasło-

minął miesiąc

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu, nie musisz szukać 
zarządcy w innych miastach.

Najnowsze na sprzedaż:
sklep w centrum Sulęcina
działka Lubów
dworek Lubień
działka Lubień
sklep ul. Kościuszki 34
mieszkanie Torzym
działka Rychlik
4 działki Garbicz
dom Muszkowo
mieszkanie Jarnatów
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 budowlana Żubrów
działka w Miechowie
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice

Do wynajęcia:
sklep ul. Kupiecka
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
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 

Koniec OFE
wo. Ogólna konstatacja wyni-
kająca ze słów Tuska jest taka, 
że jeżeli teraz się zatrzymamy, 
skupimy tylko na bieżących 
sprawach wewnątrz, to prze-
padniemy. Duda i Tusk, to jak 
dla mnie naturalni kandydaci 
w przyszłorocznych wyborach 
prezydenckich. Kampania za-
tem zapowiada się ciekawie.

Wróćmy jednak na nasze lo-
kalne podwórko. W Sulęcinie 
pracuje i żyje już spora grupa 
osób zza naszej wschodniej 
granicy. Są to w głównej mie-
rze Ukraińcy. Szczerze mówiąc 
bez nich wielu pracodawców 
miałoby poważny problem z 
normalnym funkcjonowaniem 
zakładu z uwagi na brak chęt-
nych do pracy. Zatrudnieni na 
lokalnym rynku pracy płacą 
podatki i składki ZUS tak samo, 
jak polscy pracownicy. Tym sa-
mym mają takie same prawo 
np. do opieki zdrowotnej. Nie 
rozumiem więc, dlaczego w 
naszym Szpitalu Powiatowym 
od Ukraińców celem potwier-
dzenia ubezpieczenia żąda się 
deklaracji ZUS (koniecznie z 
ostatniego miesiąca), gdy w 
rzeczywistości wystarczy po-
dać numer PESEL (większość 
Ukraińców już taki posiada) 
na podstawie którego w sys-
temie potencjalny pacjent 
zaświeci się na zielono lub na 
czerwono (ubezpieczony lub 
nie). Taka praktyka jest w przy-
padku Polaków. Czyżby pani 
za okienkiem miała nadzieję, 
że obcokrajowiec zniechęci się 
i jednak nie skorzysta z opieki 
zdrowotnej? Kolejny biurokra-
tyczny wymysł… 

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów
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tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy internet
600 Mb/s

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

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

DORADCA KLIENTA

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 maja w Sulęcinie

W uroczystości wzięły 
udział poczty sztandarowe 
szkół, wojska, straży pożar-
nych, organizacji i stowarzy-
szeń kombatanckich, miesz-
kańcy miasta i gminy, radni 
rady miejskiej, przedstawicie-
le powiatu, zaproszeni goście 
z zaprzyjaźnionych miast w 
Niemczech oraz przedstawi-
ciele służb mundurowych.

Referat okolicznościowy 
poświęcony Konstytucji 3 
maja odczytał burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart. Głos za-
brał również przebywający na 
uroczystości europoseł prof. 
Bogusław Liberadzki.

Uchwałą Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego w Zielo-
nej Górze odznakę honorową 
„Za Zasługi dla Województwa 
Lubuskiego” otrzymali: Sta-
nisława Markowska, Maciej 
Barden oraz chór „Biały Orzeł”. 
Odznaki wręczył wiceprze-
wodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego Miro-
sław Marcinkiewicz.

„Złotą odznakę honorową 
Związku Inwalidów Wojen-
nych RP” otrzymał Marian Sej-

W sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 3 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów 228 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, regulującej ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

fert.
Odznakę wręczył Prezes 

Zarządu Związku Inwalidów 
Wojennych RP Bolesław Ka-
raś, burmistrz Dariusz Ejchart 
oraz przedstawiciel 17 Wiel-
kopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej.

W części artystycznej w in-
scenizacji słowno-muzycznej 
i tańcach wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków z Su-
lęcina oraz dzieci z Przedszko-
la nr 1 im. Małego Przyrodnika 
i Przedszkola nr 2 im. Małego 
Odkrywcy z Sulęcina.

Podziękowania za przygo-
towanie programu artystycz-
nego i dekoracji przez Renatę 
Domaszewicz, Joannę Twa-
rowską, Ewę Stadnik, Annę 
Woronę, Idę Kupisz, Wero-
nikę Gaj, Katarzynę Kurasik, 
Małgorzatę Michalską, Beatę 
Przybył, Grażynę Kaczmarek 
i Joannę Jung, przekazał bur-
mistrz Dariusz Ejchart oraz 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak.

Tekst i foto. Maciek Barden
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KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

 ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą 
- transport do i z miejsca pracy

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy

26 kwietnia w Nowym Mia-
steczku odbył się finał Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Miejscem zmagań 78 
zwycięzców eliminacji szczebla 
powiatowego w trzech gru-
pach wiekowych było Centrum 
Ratownictwa Pożarowego przy 
tamtejszej OSP. 

Przybyłych (zawodników 
i opiekunów) przywitała dh 
Elżbieta Polak, dyrektor ZOW 
ZOSP RP w Zielonej Górze. Ze-
społem sędziowskim kierował 
mł. bryg. Leszek Fijałkowski 
z KW PSP w Gorzowie Wlkp. 
Odpowiedzi pisemne (testy) i 
ustne (5 najlepszych w grupie) 
oceniała komisja w składzie: 
st. kpt. Krzysztof Dobkiewicz, 

Udział w finale wojewódzkim OTWP
mł. kpt. Aleksandra Świstel, 
dh Mieczysław Witczak i dh 
Tadeusz Ostrowski. Obecna 
była również Danuta Wojtasik 
– burmistrz Nowego Miastecz-
ka.

Z powiatu sulęcińskiego 
6.osobowa ekipa wprawdzie 
nie wywalczyła miejsc do finału 
krajowego ale sam fakt uczest-
nictwa w tym konkursie jest 
chwalebny. Zespołem opieko-
wał się dh Roman Krzemiń-
ski. Siostry Natalia i Wiktoria 
Tymczyn. Podobnie jak Michał 
Krzemiński nie są nowicju-
szami w tym turnieju. Natalia 
uczennica IV kl. SP im. Polskich 
Strażaków w Trzemesznie Lu-
buskim brała udział po raz 
drugi w tym konkursie. Pytania 

były trudne – rezolutnie od-
powiedziała. – Chcę pogłębiać 
swoją wiedzę w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej, pomagać 
ludziom i gasić pożary. Jej sio-
stra Wiktoria była w czerwo-
nym mundurku Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Dlaczego 
w nim? – Bo jestem jej człon-
kiem i dumna jestem z tego. Har-
cerstwo dla mnie to za mało. W 
MDP jest wiele ciekawszych rze-
czy, poznałam sprzęt i umiem się 
nim posługiwać. Na turnieju w fi-
nale wojewódzkim jestem po raz 
trzeci. Michał jest weteranem, 
startował po raz szósty.

Część ustana poprzedzona 
była testem rozpoznania wy-
łożonego sprzętu. Taką formę 
edukacji od kilku lat stosuje 
się w konkursach na szczeblu 
wielu gmin. Niech za cieka-
wostkę służy zaprezentowanie 
pomalowanej na biało w ludo-
we wzorki gaśnicy. Ta zgodnie 
z oznaczeniem powinna być 
nazwana urządzeniem gaśni-
czym, a nie gaśnicą, bo nie była 
w jednolitym kolorze czerwo-
nym. Kilku nazywając ją ga-

śnicą popełniło błąd i straciło 
punkty.

Z każdej z grup (było po 5 fi-
nalistów) do finału krajowego 
(odbędzie się nieopodal Czę-
stochowy) weszli zdobywcy 1 i 
2 miejsc. 

Nagrody i dyplomy zostały 
uroczyście wręczone. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe. Oczywiście te naj-
bardziej wartościowe przypa-
dły najlepszym. Konkurs po raz 
kolejny pokazał jaką ogromną 
wiedzą dysponują najlepsi. O 
miejscu decydowały nawet 
połówki zdobytych punktów. 

Sponsorami nagród byli: Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze, Oddział Wo-
jewódzki ZOSP RP w Zielonej 
Górze, Komenda Wojewódzka 
PSP w Gorzowie Wlkp., Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Zielonej Górze.

Młodym reprezentantom po-
wiatu sulęcińskiego gratuluję 
kolejnego startu i zajęcia środ-
kowych lokat. Za rok zapewne 
będzie lepiej, czego mim ser-
decznie życzę.

Tekst i fot. Lech Malinowski



5nr 5(89)/2019 maj 2019

Fakt. Przysłowiowa krew zalewa 
mieszkańców Zarzynia, gdy odcinek 
drogi powiatowej wiodącej w kierunku 
Piesek jest podczas opadów atmos-
ferycznych zalewany wodą z systemu 
odwadniania, prawdopodobnie burzo-
wego. Przejść nie można, przejechać 
trudno. A przez to także jest niebez-
piecznie.

SULĘCIN / ZARZYŃ

Krew zalewa 
– gdy woda zalewa

Do redakcji co raz docierają sygnały 
o problemie. Był on również nagło-
śniony w regionalnej telewizji i… ci-
sza. Minęły wybory, jest nowy starosta, 
a w sprawie ogromnych kałuż na dro-
dze powiatowej nic się nie zmieniło. 
– Nie wiemy nawet jaka jest przyczyna 
tego zjawiska – mówią zniecierpliwie-
ni mieszkańcy Zarzynia.  Zastanawiają 

się czy może wy-
starczy udrożnić 
kanalizację burzo-
wą, czy jednak na-
leży ją przebudo-
wać? Mieszkańcy 
twierdzą, że nikt 
im jak dotąd nie 
udzielił rzetelnej 
informacji. Do te-
matu powrócimy 
po konsultacji z 
sulęcińskim staro-
stwem.

LM

W czasie trwania promocji opłata 
przyłączeniowa do sieci gazowej EWE 
zostanie obniżona o 1000 zł, zatem 
specjalna opłata, po rabacie, wynosi 
tylko 1201,71 zł (w przypadku, kiedy 
długość przyłącza wynosić będzie po-
nad 15 (piętnaście) m.b., oprócz spe-
cjalnej opłaty za przyłączenie naliczona 
zostanie dodatkowa opłata w wysoko-
ści 102,09 (stu dwóch 09/100) złotych 
za każdy dodatkowy 1 m.b., zgodnie z 
pkt. 12.11 Taryfy dla Paliw Gazowych)

Jubileuszowa akcja potrwa od 13 do 
31 maja br. i obejmie domy oraz firmy 
zainteresowane ogrzewaniem gazem 
ziemnym. Aby skorzystać z promo-
cyjnej oferty wystarczy w tym okresie 
podpisać z EWE umowę o przyłączenie 
do sieci gazowej i sprzedaży gazu. W 
tym celu można złożyć wniosek online 
na stronie www.20lat.ewe.pl, przyjść 

1000 zł dla każdego  
na 20-lecie EWE
Z okazji 20-lecia działalności EWE na rynku, w poniedziałek 13 
maja br. rozpocznie się wyjątkowa, urodzinowa promocja. Ak-
cja „1000 zł dla każdego na 20-lecie EWE” dotyczy klientów 
indywidualnych i prowadzących działalność gospodarczą. 
Promocja potrwa do 31 maja 2019 r.

do biur stacjonarnych lub mobilnych 
punktów EWE. Dokładne lokalizacje 
biur podane są na stronie www.20lat.
ewe.pl 

Więcej informacji na www.ewe.pl i 
pod numerem infolinii 801 100 800.                          

Źródło: EWE

http://www.20lat.ewe.pl
http://www.20lat.ewe.pl
http://www.20lat.ewe.pl
http://www.ewe.pl
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.
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Polsko-Niemieckie zawody sportowo-pożarnicze
Z okazji Dnia Strażaka na 

boisku sportowym w Trze-
mesznie Lubuskim 4 maja 
odbyły się Miejsko-Gminne 
i Polsko-Niemieckie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze.

W zawodach wzięło udział 
cztery drużyny Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w tym jed-
na kobieca oraz trzy Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze i 
dwie drużyny z Niemiec.

W zawodach /poza punkta-
cją/ wystartowała najmłodsza 
grupa strażackich smurfów z 
OSP z Trzemeszna Lubuskie-
go.

Komisję sędziowską powo-
łał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
st. kpt. Waldemar Konieczny, 
którego w zawodach repre-
zentowali: Zastępca Komen-
danta st. kpt. Rafał Sobczak i 
mł. asp. Daniel Naranowicz.

Zawody zostały rozegrane 
w dwóch konkurencjach: w 
ćwiczeniach bojowych i szta-
fecie 4x50 z przeszkodami.

W kwalifikacji generalnej w 

grupie A
I miejsce zajęła drużyna 1 z 

OSP z Trzemeszna Lubuskie-
go,

II miejsce drużyna z OSP z 
Trzebowa,

III miejsce drużyna 2 z OSP z 

Trzemeszna Lubuskiego.
W grupie C
I miejsce zajęła OSP z Trze-

meszna Lubuskiego.
W grupie Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych
I miejsce zajęła MDP OSP z 

Trzebowa,
II miejsce MDP OSP z Trze-

meszna Lubuskiego.
W grupie dużych zaproszo-

nych
I miejsce zajęła OSP z Be-

eskow /Niemcy/.

Uczestnikom zawodów 
nagrody, puchary i dyplomy 
wręczyli: Burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart, Burmistrz 
Friedland Thomas Häle oraz 
Komendant OSP z Beeskow.

Tekt i foto. Maciek Barden 
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RYBY MAJĄ GŁOS

Nad Jeziorem Ostrowskim 
1 maja odbyły się drużynowe 
spławikowe zawody wędkar-
skie o Puchar Burmistrza Sulę-
cina. W zawodach uczestniczyli 
wędkarze z Sulęcina oraz za-
przyjaźnionych miast Beeskow 
i Schadow Niemcy oraz Nowe-
go Tomyśla.

W kwalifikacji zespołowej I 
miejsce, dyplom o raz puchar 

Wędkarze o puchar burmistrza
Burmistrza Sulęcina zdobyło 
Koło Nr 1 PZW z Sulęcina.

Kolejne miejsca otrzymały:
Koło Nr 2 PZW z Sulęcina, 

Koło Nr 31 PZW z Nowego To-
myśla, Koło Nr 3 PZW z Sulęci-
na Koło PZW z Wędrzyna, DAV z 
Beeskow i DAV z Schadow.

Największą ilość ryb złowi-
li: Sławomir Matelski, Ryszard 
Sekuła, Rafał Kronkowski, Mi-

rosław Andrzejczak, Dariusz 
Suchocki, Marcin Cholecki, 
Bogdan Kułaczkowski, Marcin 
Ścieka, Michał Zarębski i Ro-
man Polak.

Puchar, dyplomy oraz nagro-
dy wręczył wędkarzom bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Tekst i foto. Maciek Barden 

Nadeszła pora, by otworzyć 
sezon wędkarski 2019.  Pierwsze 
zawody wędkarskie w Kole nr 3 
„Gumoplast” w Sulęcinie odbyły 
się w sobotę 27 kwietnia nad je-
ziorem Ostrowskim.

Wzięło w nich udział 21 senio-
rów i 5 juniorów. Choć budząca 
się do życia przyroda i chłodny 
dzień nie pomagały wędkarzom 
w zmaganiach, to każdemu uda-
ło się coś złowić.

KATEGORIA - SENIOR
  I miejsce - Andrzej Koterba 

4980 pkt, II miejsce - Zbigniew 
Płonka 4680 pkt., III miejsce - 
Mirosław Andrzejczak 4300 pkt.

KATEGORIA - JUNIOR
I miejsce - Antoni Kaczorowski 

1400 pkt., II miejsce - Laura Płon-
ka 1290 pkt., III miejsce - Miłosz 

Kujawa 1190 pkt.
  Największą rybę złowił  Zbi-

gniew Płonka i był to leszcz 1310 
pkt.

Po ogłoszeniu wyników, wszy-
scy uczestnicy otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Podczas zawodów 
organizatorzy zapewnili wędka-
rzom posiłek, po wędkowaniu 
wszystkim bardzo smakowały 
kiełbaski z grilla.

Dziękujemy Krzysztofowi Guda-
czowi (Sklep „Domus”) za ufun-
dowanie nagrody za największą 
rybę i wszystkim uczestnikom za-
wodów za udział.

Do zobaczenia na następnych 
zawodach.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Koła Na 3 „Gimoplast”

Czesława Anna Demko

Rozpoczęcie sezonu
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Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka 
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466

AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2018!

Od 2019 roku po zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy dotyczącej podatku docho-
dowego od osób prawnych nastąpiły 
znaczące zmiany w rozliczaniu samocho-
dów w leasingu, prywatnych oraz środ-
ków trwałych.

Poprzednie przepisy nie zezwalały na 
ujęcie w kosztach uzyskania przychodu 
odpisów amortyzacji od samochodów 
osobowych, a będące środkami trwały-
mi w części przekraczającej 30 tys. euro 
-samochody elektryczne oraz 20 tys. euro 
pozostałe samochody osobowe. Ten li-
mit wskazywał na wartość początkową 
pojazdu i wartość odpisów amortyzacji 
które stanowiły koszt. Od 2019 roku pod-
wyższony limit kwoty do amortyzacji ma 
zastosowanie również do samochodów 
przyjętych do używania wcześniej po 
warunkiem, że nie zostały one w pełni 
zamortyzowane. Od 2019 roku dokona-
no zmiany w odpisywaniu poniesionych 
wydatków eksploatacyjnych pojazdu. 
Jeżeli samochód jest środkiem trwałym 
i służy do celów mieszanych / prywatnie 
i w działalności gospodarczej / to można 
w koszty podatkowe wprowadzić tylko 
75 proc. wartości wydatku . Natomiast 
używanie w firmie prywatnego samocho-
du zezwala na zaliczenie tylko 20 proc. 
wszystkich kosztów utrzymania prywat-
nego pojazdu. 

Art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT stano-
wi iż: Nie uważa się za koszty uzyskania 
przychodów poniesionych wydatków z 

tytułu kosztów używania stanowiącego 
własność prowadzącego działalność go-
spodarczą samochodu osobowego nie-
będącego składnikiem majątku, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek 
na ubezpieczenie takiego samochodu; 
takie wydatki i składki są kosztem tyl-
ko w wysokości 20 proc pod warunkiem 
wykorzystywania pojazdu do celów pro-
wadzonej działalności. Do końca 2018 
roku rozliczenie wydatków związanych z 
eksploatacją pojazdu prywatnego a wy-
korzystywanego w działalności odbywa-
ło się na podstawie ewidencji przebiegu 
pojazdu tzw. kilometrówka. W przypadku 
gdy podatnik nie prowadzi kilometrówki 
dla podatku VAT to wydatki eksploatacji 
pojazdu traktuje się jak do celów niezwią-
zanych z działalnością gospodarczą. Prze-
pis ten nie dotyczy podatników zwolnio-
nych z VAT.

Ustawodawca zezwala na zastosowa-
nie przepisów ustawy o PIT w brzmieniu 
wcześniejszym do zawartych umów le-
asingu , najmu lub innych o podobnym 
charakterze. Jednocześnie ustawodawca 
wskazał, że umowy te muszą mieć brzmie-
nie nie zmienione od momentu ich zawar-
cia. Zmienione lub odnowione umowy 
będą miały zastosowanie do nowych za-
sad rozliczania pojazdu. 

Doradca podatkowy
Elżbieta Stecka
04027 Min Fin. 

Zmiany w rozliczaniu kosztów  
użytkowania samochodu w 2019 roku

Porady podatkowe Przekroju

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
telefoniczny pod numerem telefonu 95 755 77 22

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

5 maja w Sali Widowiskowej SOK ob-
chodziliśmy jubileusz 200. rocznicy uro-
dzin Stanisława Moniuszki – wybitnego 
polskiego dyrygenta, kompozytora, pe-
dagoga i organisty. Stanisław Moniuszko 
urodził się równo 200 lat temu, 5 maja 
1819 roku. Nasz ośrodek położony jest 
przy ulicy Stanisława Moniuszki – z wiel-
ką przyjemnością świętowaliśmy z Pań-
stwem ten dzień!

Vivat Moniuszko! Głównym elementem programu był 
występ kwartetu smyczkowego String 
Girls Band, w którego skład wchodzą: 
Marta Radoszewska- pierwsze skrzypce, 
wokalistka i prowadząca koncert, Izabela 
Lazar – drugie skrzypce, Ewa Tracz – al-
tówka i Natalia Szwarczak – wiolonczela.

Dodatkowe atrakcje tego wieczoru:
Fotobudka – dzięki uprzejmości Pra-

cowni Twórczej Dworzec Tworzec w Mię-
dzyrzeczu, osoby korzystające z fotobud-
ki, miały do dyspozycji szereg ubrań oraz 
gadżetów, stylizowanych na modę XIX 

wiecznej Polski! Powstały świetne zdję-
cia!

Malowanie nutek – nutki, klucz wio-
linowy i pięciolinie zawierają fragment 
arii Jontka „Szumią jodły na gór szczycie” 
z opery „Halka” Stanisława Moniuszki. O 
piękne kolory na nutkach zadbali naj-
młodsi, a od teraz wielka pięciolinia zdo-
bi jedną ze ścian budynku.

Malowanie na sztalugach obrazów, 

inspirowanych koncertem String Girls 
Band.

Słodki kącik.
To był bardzo miły, sympatyczny wie-

czór. Kwartet smyczkowy przeniósł nas 
w niesamowity klimat epoki. Dziękujemy 
Państwu za obecność z nami tego dnia.

Źródło: SOK
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Stabilizacja i niezłe zarobki…
Logistyka jest procesem plano-

wania, realizowania i kontrolowa-
nia sprawnego i efektywnego eko-
nomicznie przepływu surowców, 
materiałów, wyrobów gotowych oraz 
odpowiedniej informacji z punktu po-
chodzenia do punktu konsumpcji w 
celu zaspokojenia wymagań klienta. 
Tak skrótowo można to ująć. Jak jest 
w firmie Living Furniture Europe Sp. z 
o.o. w Sulęcinie – miałem okazję się o 
tym przekonać.

Zanim meble tapicerowane zostaną 
wykonane i złożone w magazynie w 
oczekiwaniu na transport do klienta 
jest wiele czynności do wykonania. 
Kieruję tym Magda Wasiak, kierownik 
działu zaopatrzenia. – W odpowiednim 
czasie muszę zabezpieczyć nasz zakład 
w niezbędne materiały do produkcji w 
odpowiednim czasie. Tkaniny, drewno, 
sprężyny do materaców, toppery, pian-
kę, nici, zszywki, taśmy i wiele, wiele in-
nych niezbędnych rzeczy. Zamówienia 
są przekazywane drogą elektroniczną 
do konkretnych dostawców. Wspoma-
ga nas odpowiedni system. Na razie 
gros materiałów ściągamy zza granicy, 
jednak poszukujemy krajowych kon-
trahentów, co pozwoli zoptymalizować 
koszty. Zamówiony towar dostarczają 
nam bezpośrednio do Sulęcina. W logi-
styce codziennie borykamy się z jakimiś 
problemami. Wystarczy awaria serwe-
ra, chwilowe przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej czy korki drogowe na 
trasie przejazdu dostaw czy po odbiór 
wyrobów. Terminowość jest prioryte-
tem, ale z uwagi na różne czynniki, od 
nas niezależne muszę czuwać nad prze-
pływem informacji zwrotnej od firm, w 
której zamówienie zostało złożone. Sys-
tem elektroniczny raportów pozwala 
wiele określić odnośnie zamówień. Ten 
zapis informacji jest w naszej pracy bez-
cenny. To pozwala budować ocenę do-
stawcy. Telefon i komputer jest zatem 
podstawą w tej pracy, o zdolnościach 
lingwistycznych nawet nie wspomi-
nam, bo jest to w tej firmie rzeczą 
oczywistą.

W firmie zastałem grupę uczniów 
z miejscowego Zespołu Szkół Lice-
alnych i Zawodowych w Sulęcinie z 
trzeciej klasy o kierunku Technik – Lo-
gistyk, którzy mają tutaj praktyki za-
wodowe. Firma podpisała stosowną 
umowę ze szkołą, tym samym stała się 
gwarantem potencjalnego zatrudnie-
nia. Czuwa nad nimi, i tak będzie przez 
miesiąc, Alicja Maciejewska. - Praca 
tutaj sprawia mi satysfakcję i pomimo 
dojazdów z Gorzowa Wlkp., co w pew-
nym sensie jest uciążliwe, jestem zado-
wolona. Z tą firmą jestem związana od 
początku, jeszcze za czasów jej istnienia 
w Skwierzynie. Moja wiedza na temat 
specyfiki pracy magazynowej i zała-

dunku zostanie przekazana młodemu 
pokoleniu i być może zaowocuje to ,że 
dzisiejsi praktykanci pojawia się po 
skończeniu szkoły tutaj jako pracowni-
cy. Ponadto praktykanci musza poznać 

inne działy naszego zakładu. Bardzo 
istotnym jest zrozumienie, i nauka ję-
zyka „technicznego” związanego z tym 
miejscem pracy. Dominuje w specyfi-
kacjach jak i naszej branży meblarskiej 

język niemiecki, co jest dla nas stan-
dardem, ale musi być zrozumiałe przez 
praktykantów,

Uczniowie praktykanci to: Agata 
Kula, Patrycja Sławińska, Oliwia 
Jankowska, Brajan Wiśniewski i Ma-
rek Saja. Za nimi kilkudniowa prak-
tyka i mają swoje spostrzeżenia – W 
szkole uczymy się języka angielskiego i 
niemieckiego, ale są to tylko podstawo-
we rzeczy. Tu zapewne musimy grun-
townie poznać niemiecki, tym bardziej, 
że dokumenty i wiele opisów jest wła-
śnie w tym języku. To doskonała prak-
tyczna lekcja. Inwentaryzacja wyrobów 
gotowych w magazynie to swoista 
szkoła życia w firmie. Jest to również 
przygotowanie do egzaminu zawodo-
wego. Teoria jaką uzyskujemy w szkole 
jest chwilami diametralnie inna od rze-
czywistości. W tym miejscu skłonny je-
stem pochwalić praktykantów, którzy 
rozumieją prozę życia.

Kierownikiem magazynu jest Woj-
ciech Matla. Zatrudniony stosun-
kowo niedawno, pół roku temu, i 
sprawia wrażenie zadowolonego. Na 
równi z podległymi pracownikami ła-
dował samochód. – Pracując na rów-
ni z innymi wiem, że jestem nie tylko 
przykładem, ale mam swoisty nadzór 
nad załadunkiem. Praca idzie szybciej. 
Robię to wówczas jak mogę, bowiem 
sporo czasu zajmuje mi wypełnianie 
różnych, niezbędnych dokumentów. Po 
półrocznej pracy tutaj jestem zadowo-
lony. Mieszkam w Sulęcinie, to jest atu-
tem dla mnie. Wcześniej pracowałem 
na ciężarówce, jazda za granicę, gościn-
nie w domu, teraz mam stabilizację i za-
robki niezłe. Atmosfera jest sprzyjająca 
memu charakterowi. 

W magazynie zatrudnia się pracow-
ników odpowiedzialnych za przyjcie 
towaru jak i za wysyłkę. Pracownicy 
magazynu sprawnie na dwukołowych 
wózkach przewozili zestawy mebli do 
spania. Używane czytniki kodów kre-
sowych pozwalają bezbłędnie wska-
zać towar. Kod musi być jednoznacz-
ny z takowym na liście załadunkowej. 
Kierowca po załadunku podpisuje 
stosowny dokument i w drogę. Ładu-
je się codziennie kilka tirów. Meble do 
spania czy salonu nie są ciężkie. Zała-
dunek łącznie z wypełnieniem doku-
mentacji trwa ok 2 godzin. Mając na 
uwadze sprawność załadunku (samo-
chód musi na siebie zarabiać i spedy-
torów nie stać na przestoje) magazy-
nierzy pracują w różnych zespołach 
i tym samym w różnych godzinach 
pacy przy załadunku aby np. obsłużyć 
kierowcę, który dojechał opóźniony 
po udrożnieniu przejazdu w wyniku 
korku na drodze.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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SULĘCIN / ŻUBRÓW

XVII Grand Prix MTB Amatorów w Żubrowie
W Żubrowie 28 kwietnia od-

był się XVII Crossowy Maraton 
Rowerowy Grand Prix MTB /
Mountain Terrain Bike/ Ama-
torów, w którym wzięło udział 
ponad 130 zawodników z wie-
lu miast w województwa lubu-
skiego i kraju.

Rozegrany rajd rowerowy 
odbył się na wyznaczonej 
wcześniej trasie przez orga-
nizatorów, o różnym stopniu 
nachylenia i trudności, która 
przebiegała wzdłuż Uroczyska 
Lubniewsko.

Zawodnicy mieli do pokona-
nia dwie długości trasy.

W kategorii Pań trasa wyno-
siła 21 kilometrów, w kategorii 
Panów 42 kilometry.

Wyniki:
W kategorii Hobby I miejsce 

Piotr Wilk Sulęcin, II miejsce 
Bartosz Synoradzki Bledzew, 
III miejsce Piotr Pietrzykowski 
Międzyrzecz.

Seniorzy: I miejsce Jerzy Sza-
farczyk Sulęcin, II miejsce Zbi-
gniew Drozdowski Słubice, III 
miejsce Leszek Rei Sulęcin.

Kategoria M5 /51-60 lat/: I 
miejsce Krzysztof Gurgul Ośno 
Lubuskie, II miejsce Marek Jaros 
Skwierzyna, III miejsce Tomasz 
Błochowicz Klub Sandnes.

Kategoria M1 /16-18 lat/ I 
miejsce Michał Ceglewski Ku-
nowice, II miejsce Bartłomiej 
Miś Sulęcin,

Kategoria K5 /Panie/’ I miejsce 
Ewa Jaros Skwierzyna, II miej-

sce Iwona Wojtas Strzelce Kra-
jeńskie, III miejsce Anna Szaliń-
ska-Usik.

Kategoria K3 /Panie/ I miejsce 
Marta Balcerzak Gorzów Wlkp., 
II miejsce Patrycja Dubińska 
Wolsztyn, III miejsce Anna Ty-
czyńska Ośno Lubuskie.

Kategoria Open Panowie I 
miejsce Jerzy Bieliński Kargo-
wa, II miejsce Robert Suszczyń-
ski Gorzów Wlkp, III miejsce Pa-
weł Gilewski Zielona Góra.

Kategoria Open Panie I miej-
sce Marta Balcerzak Gorzów, II 
miejsce Monika Gilewska Zie-
lona Góra, III miejsce Agnieszka 
Grzegorczyk Kunowice.

Kategoria K2 Panie /19-30 lat/ 
I miejsce Sonia Klimecka Ja-
strzębie Zdrój, Dominika Siecz-
kowska Gubin, III miejsce Kata-
rzyna Andrys Gubin.

Kategoria K4 Panie /41-50 lat/ 
I miejsce Monika Gilewska Zie-

lona Góra, II miejsce Agnieszka 
Grzegorczyk Kunowice, III miej-
sce Magdalena Papierowska 
Wolsztyn.

Kategoria M6 Panowie /60 i 
więcej lat/ I miejsce Grzegorz 
Rytlewski Strzelce Krajeńskie, II 
miejsce Jerzy Żychowski Zielo-
na Góra.

Kategoria M4 Panowie /41-
50 lat/ I miejsce Jerzy Bieliń-
ski Kargowa, II miejsce Robert 
Suszczyński Gorzów Wlkp, III 
miejsce Paweł Gilewski Zielona 

Góra.
Kategoria M3 Panowie /31-40 

lat/ I miejsce Rafał Nita Gubin, II 
miejsce Jacek Fedurek Zielona 
Góra, III miejsce Tadeusz Szcze-
ciński Sulechów.

Kategoria M2 Panowie /19-30 
lat/ I miejsce Mateusz Stachow-
ski Zielona Góra, II miejsce 
Dariusz Szymański Słubice, III 
miejsce Kryspin Nowicki Słubi-
ce.

Medale, nagrody i puchary za-
wodnikom wręczyli: zastępca 

burmistrza Iwona Walczak, pre-
zes PTTK Ziemia Sulęcińska Sła-
womir Słonik i z ramienia Nad-
leśnictwa Sulęcin Artur Tutka.
Drzewko XVII Crossowego Ma-

ratonu Rowerowego posadzili 
zwycięzcy kategorii open Mar-
ta Balcerzak z Gorzowa Wlkp. i 
Jerzy Bieliński z Kargowej. 

Organizatorem rajdu był 
Urząd Miejski w Sulęcinie, Od-
dział PTTK Ziemia Sulęcińska i 
Nadleśnictwo Sulęcin.

Tekst i foto. Maciek Barden  
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NA SYGNALE

Ćwierć kilo amfetaminy u sulęcinianina 

25 kwietnia sulęcińscy kry-
minalni zapukali do drzwi 
mieszkańca gminy Sulęcin. Po-
wodem wizyty, były czynności 
związane z odzyskaniem sprzę-
tu pochodzącego z kradzieży. 
W czasie, gdy kryminalni prze-
szukiwali budynek w poszuki-
waniu piły, ich uwagę przykuła 
metalowa puszka. Po jej otwar-
ciu policjanci ujawnili kilka wo-
reczków, w której znajdowała 
się biała substancja. Wykonany 
test narkotykowy potwierdził 

Policjanci z Sulęcin zatrzymali 25 - letniego mężczyznę, u którego zabezpieczono ponad ćwierć kilograma amfetaminy. Podczas 
przeszukania kryminalni zauważyli pudełko, w którym znajdowały się woreczki z białą substancją. Tester narkotykowy potwierdził, 
że substancją jest amfetaminie. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. 

przypuszczenia mundurowych, 
iż była to amfetamina. Policjan-
ci zabezpieczyli przeszło 250 
gramów substancji. 25-letni 
mieszkaniec gminy Sulęcin zo-
stał zatrzymany. Usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości sub-
stancji psychotropowych. Męż-
czyzna może grozić nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.  

Źródło: sierż. Klaudia Richter 
Komenda Powiatowa Policji 

w Sulęcinie
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Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

MAJ
13.05-19.05 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie2
20.05.-26.05 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1 
27.05-02.06 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4

CZERWIEC
03.06-09.06 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
10.06-16.06 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w 
czasie nocnym od poniedziałku do 
piątku od  21.00 do 8.00 dnia następ-
nego, w sobotę w godzinach 21.00 
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę 
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia nas-
tępnego.

PRZEKRÓJ POLECA:

Ogłoszenia Drobne

ODSZKODOWANIA tel. 783743841

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych 
i elektrycznych już od 6 zł. 

Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania 
opierzeń budynków oraz osobno dogina-

nia 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

Wyrok dotyczył odwoła-
nia Orange Polska od decyzji  
Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów z grudnia 2016 
r. Prezes UOKiK nałożył wów-
czas na spółkę karę finansową 
w wysokości blisko 30 mln zł. 
W styczniu 2019 r. Sąd oddalił 
odwołanie operatora i utrzy-
mał karę (sygn. sprawy XVII 

Umowy „z automatu” 
niezgodne z prawem
Sąd podzielił pogląd UOKiK, że automatyczne przedłużanie umów zawar-
tych na czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumenta 
narusza jego prawa. 

AmA 19/17).
Zakwestionowana przez 

UOKiK praktyka polegała na 
automatycznym przedłuża-
niu umów. Jeżeli przed za-
kończeniem kontraktu klient 
z niego nie zrezygnował, nie 
ulegał on rozwiązaniu, lecz 
wydłużał się o kolejny okres. 
Było to 6 miesięcy w przypad-

ku Neostrady oraz 12 miesięcy 
lub 24 miesiące w przypadku 
pozostałych usług stacjonar-
nych. Konsumentom, którzy 
wypowiedzieli umowę przed 
upływem tego czasu, były na-
liczane wysokie kary.

Oprócz kary finansowej, 
prezes Urzędu zdecydował o 
usunięciu skutków praktyki 

w postaci rekompensaty pu-
blicznej dla konsumentów. 
UOKiK zobowiązał Orange 
Polska do zwrotu by-
łym abonentom opłat 
za przedterminowe roz-
wiązanie automatycznie 
przedłużonej umowy. 
Spółka musiała również 
umożliwić abonentom 
wypowiedzenie bez żad-
nych konsekwencji prze-
dłużonych w ten sposób 
kontraktów.

Konsumentów po-

Porady z zakresu prawa konsumenckiego: 
środy, czwartki i piątki w godzinach: 11.00-
13.00a, Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. 
Lipowa 16, pokój 205.

szkodowanych opisanym 
działaniem proszę o kon-
takt

Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12906
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