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KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...
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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

Najmłodszy starosta w Polsce 
pozostanie na stanowisku
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nr 7(43)/2015

G
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

ISSN 2084-4255 PRZEKRÓJ
lokalny SULĘCIN

KRZESZYCE

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM

OŚNO LUBUSKIE
9 lipca 2015

www.przekrojlokalny.pl

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

tel. 957554865

pon-pt 700-1700

sob 800-1400

DNI SULĘCINA

Duży wybór 
urządzeń do 

ogrodu. 

KOSIARKA 
SPALINOWA 

już od 779 PLN

ZAPRASZAMY!

Pierwszy dzień Dni Sulę-
cina, czyli piątek, zostanie 
poprowadzony w okolicy 
Domu Joannitów pod ha-
słem: „Historia Sulęcina w 
słowie i obrazie”. Sobota 
to szeroka gama wydarzeń 
w Parku Miejskim. Jedną z 
atrakcji będzie „Sulęcin – tu 
jestem!”, czyli wydarzenie 
stworzone z lokalnymi fir-
mami. Dla mieszkańców 
Sulęcina zostały przygo-
towane dwa, oddzielne 
sobotnie koncerty. Jeden 
w rodzinnym klimacie – w 
Parku Miejskim, drugi o al-
ternatywnym brzmieniu 
- na korcie za budynkiem 
SOK-u. W niedzielę wszy-
scy spotkamy się nad Po-
stomią, na regatach oraz 
obserwując ekscytujący 

Wielkimi krokami zbliżają się Dni Sulęcina 2021. Impreza 
odbędzie się w ostatni weekend czerwca (25-27.06.).

wyścig kaczek (kupony 
upoważniające do wzięcia 
udziału w wyścigu będzie 
można nabyć w sobotę). 
Szczegółowy plan wyda-
rzeń możecie znaleźć na 
stronie internetowej Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury.

Jesteśmy pewni, że 
mieszkańcy Sulęcina tęsk-
nią za koncertowym klima-
tem, dlatego za budynkiem 
SOK-u została rozstawiona 
Scena pod lipą, na której 
będą się odbywały letnie 
koncerty SOK-u i Klubu u 
Bulka.

Na wakacje zostały zapla-
nowane różne warsztaty 
dla dzieci i młodzieży.

Między innymi plener 
malarski, w tym roku w 
rozszerzonej formie, anga-

żując również dorosłych 
mieszkańców miasta.

Podczas pikniku ekolo-
gicznego uczestnicy do-
wiedzą się jak dbać o ota-
czające nas środowisko 
oraz całą planetę.

Latem nie może zabrak-
nąć PRL-owskiego klima-
tu. Na ten rok, po raz ko-
lejny, został zaplanowany 
wieczór „Przepraszamy za 
usterki”.

Sierpień rozpoczniemy 
mocno! Ze względu na 
zmieniające się obostrze-
nia, w tym roku zobaczycie 
dwa sulęcińskie festiwale 
połączone w jedno – Wake 
up & LDR. Festiwal jest już 
w trakcie przygotowania.

Kornelia Dąbrowska
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W mediach gruchnęła 
wiadomość, że wkrótce ma 
powstać film o działalności 
opozycyjnej Jarosława Ka-
czyńskiego w czasach PRL-u. 
Film ma nosić tytuł „Człowiek 
Zbuntowany”. Jest tylko je-
den podstawowy problem – 
materiału starczyłoby może 
na kilka minut zdjęć, bo pre-
zes nie wykazał się niczym 
szczególnym przed 1989 r.

O planowanej produkcji 
poinformował Bogdan Boru-
sewicz, działacz opozycji w 
PRL, inicjator historycznego 
strajku w Stoczni Gdańskiej. 
Opublikował zaproszenie do 
udziału w filmie i swoją od-
mowę: „Nie mam wiedzy na 
temat działalności opozycyj-
nej Jarosława Kaczyńskiego. 

Poznałem go dopiero w 1988 
roku. Współpracował ze mną 
w  Gdańsku tylko Lech Ka-
czyński”. W podobnym tonie 
wypowiadają się inni działa-
cze solidarnościowej opozycji 
w czasach PRL. Podobno sam 
Kaczyński dowiedział się o fil-
mie z mediów i jest wściekły 
uważając, że produkcja go 
ośmieszy. Na ten genialny po-
mysł wpadł nie kto inny, tylko 
Telewizja Publiczna z Jackiem 
Kurskim na czele. Poziom wa-
zeliniarstwa prezesa Kurskie-
go sięgnął właśnie zenitu. 

Kreowanie legendy Jarosła-
wa Kaczyńskiego rozpoczął 
już Instytut Pamięci Narodo-
wej. Na stronach IPN znajdzie-
my biogram Kaczyńskiego wg 
którego wykazał się on więk-
szą aktywnością opozycyjną 
w PRL niż Lech Wałęsa, czy 
Borusewicz. Podoba mi się 
pomysł wprowadzenia dodat-
kowej lekcji „Historii Polski” w 
szkołach, ale znając rozbujaną 
do granic machinę propagan-
dową tego rządu mam oba-
wy, że będzie to tworzenie tej 
historii na nowo z bohaterami 
spod sztandaru PiS na okład-
ce podręcznika.

Znacznie prościej byłoby 
zrobić film pt. „Jarosław Ka-
czyński – powrót do socjali-
zmu”. PiS niedawno ogłosił 
nowy program pn. Polski Ład. 
Oprócz kilku od dawna ocze-
kiwanych i cennych zmian, 
m.in. zwiększenia do 30 tys. 
zł kwoty wolnej od podat-
ku czy podniesienia II progu 
podatkowego do 125 tys. 
zł program zawiera też ab-
surdalne w moim odczuciu 
pomysły pchające nas z po-
wrotem w socjalizm. Nie dzi-
wi mnie ostatnia współpraca 
PiS z SLD, bo te partie pod 
kątem socjalnych zapędów 
gospodarczych niczym się 
od siebie nie różnią. Nowym 
prezentem Polskiego Ładu po 
500 PLUS jest dodatek w wy-
sokości 12 tys. zł za urodzenie 
dziecka. Statystyki wskazu-
ją, że program 500 PLUS nie 
za bardzo przyczynił się do 
wzrostu urodzeń w Polsce. Co 
więcej dzietność spadła. Do 
czego ma się więc przyczy-
nić następny Jarka prezent? 
Wyłącznie do kupienia wy-
borców za nie swoją kasę. Bo 
nie sfinansuje tego PiS tylko 
podatnicy. Zamiast inwesto-

minął miesiąc

„Jarosław Kaczyński – powrót do socjalizmu”
wać w żłobki i przedszkola 
rząd zachęca jeszcze bardziej 
matki do siedzenia w domu. 
Później będzie je coraz trud-
niej wciągnąć z powrotem 
na rynek pracy. Kto zatem 
sfinansuje ich emeryturę? To 
już pewnie nie będzie zmar-
twienie Kaczyńskiego. Dziś 
normalna rodzina nie będzie 
planowała następnych dzie-
ci w pespektywie dodatko-
wych 12 tys. zł. Ale patologia 
będzie miała za co szaleć.

Nie chcą Polacy zrozumieć, 
że w ten sposób rząd prowa-
dzi nas na skraj zapaści finan-
sowej. Już teraz publiczne 
zadłużenie Polski wynosi 1,5 
bln zł. Oznacza to, że na gło-
wę każdego Polaka jest do 
spłaty blisko 40 tys. zł. Rząd 
zakłada, że dług w kolejnych 
latach będzie się zwiększał o 
kolejne setki miliardów zło-
tych.  

By zrekompensować pla-
nowane wydatki (na margi-
nesie do dziś nie wiadomo 
ile będzie kosztował Polski 
Ład) rządowy program za-
kłada daleko idące zmiany w 
składkach zdrowotnych ZUS 
płaconych przez osoby pro-

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

wadzące działalność gospo-
darczą. Morawiecki stwier-
dził, że bogaci muszą płacić 
więcej. Czy jednak Kowalki 
wykonujący jednoosobową 
działalność gospodarczą, ha-
rujący często po 12 godzin 
dziennie, zarabiający 5000 
tys. zł miesięcznie, to jakiś 
bogacz? A już przy takim 
wynagrodzeniu Kowalski bę-
dzie po wprowadzeniu „Pol-
skiego Ładu” płacił wyższe 
daniny niż obecnie. Chcesz 
uciułać i zarobić więcej, by 
żyć lepiej – zostaniesz uka-
rany wyższymi podatkami. 
Bogaty to jest premier Mo-
rawiecki posiadający wraz z 
żoną przynajmniej 15 nieru-
chomości (domów, działek, 
mieszkań) o wartości ok. 30 
mln zł, a nie osoba zarabia-
jąca w granicach 5-6 tys. zł 
miesięcznie. 

Miało być pięknie, a wyszło 
jak zawsze. Z pustego nie na-
lejesz. Zamiast reformować, 
ciąć niepotrzebne koszty 
publiczne i optymalizować, 
rząd woli jednym zabrać a 
drugim troszkę dać. Ważne, 
żeby pozwoliło to dalej trzy-
mać władzę.
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Międzypokoleniowy spacer
W 2021 roku obchodzimy 777 lat 

otrzymania praw miejskich przez 
Sulęcin. Z tej okazji przez cały rok 
Urząd Miejski, Sulęciński Ośrodek 
Kultury i Biblioteka Publiczna są 
organizatorami okolicznościowych 
imprez związanymi z miastem, jego 
tradycjami, mieszkańcami i historią. 
30 maja organizatorzy zadedykowali 
mieszkańcom nietypowy rodzinny 
spacer w granicach miasta. W trakcie 

wędrówki każdy zainteresowany mię-
dzypokoleniową przechadzką z kar-
tą uczestnika wydaną w pierwszym 
punkcie przy domu kultury, musiał do-
trzeć do pięciu pozostałych punktów 
usytuowanych przy Domu Joannitów, 
budynku byłej Loży Masońskiej, Placu 
Kościelnym, w rynku przy fontannie 
Dobrosąsiedztwa i w parku miejskim 
obok Kontenera Kultury. Przy ostatnim 
punkcie każdy z uczestników spaceru 

otrzymał nagrody ufundowane przez 
Urząd Miejski. W międzypokoleniowej 
wędrówce po mieście wzięło udział 
około sześćdziesięciu uczestników, 
głownie dzieci z rodzicami, jak rów-
nież osoby dorosłe i młodzież szkolna. 
Spacer do najbardziej charakterystycz-
nych miejsc w mieście połączony był z 
pytaniami o Sulęcinie i krótkimi grami 
zręcznościowymi.

Pokoleniowy spacer zakończył się 

spotkaniem w parku miejskim z bur-
mistrzem Sulęcina Dariuszem Ejchar-
tem, historykiem Błażejem Skazińskim, 
członkiem sulęcińskiego Koła PTTK An-
drzejem Mikutelem oraz fotografem i 
regionalistą Stefanem Wiernowolskim. 
W godzinnym spotkaniu, które po-
prowadził burmistrz Sulęcina, goście 
przedstawili wiele zagadnień, tema-
tów i kwestii związanych z przed i po-
wojennymi wydarzeniami w mieście, 
okresem współczesnym, jak również 
krążącymi legendami, opowiadaniami 
i historią miasta, która miała miejsce w 
Sulęcinie na przestrzeni wieków.

Tekst i foto. Maciek Barden
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W sulęcińskim zakładzie produkcyj-
nym Christianapol Polskie Meble, 15 
maja miał miejsce Dzień Otwarty. Już 
przy wejściu na teren firmy przybywa-
jących chętnych od godz. 11.00, witał 
Mariusz Pawlak, dyrektor zakładu. 
Doskonale oznakowana droga wiodła 
do sali na piętrze, gdzie miłe panie: 
Justyna Misiejuk, Eliza Tylmanow-
ska i Paulina Bodurko pełniące tym 
razem rolę hostess wręczały ankiety 
do wypełnienia oraz drobne suweniry, 
jednocześnie zapraszając na słodki 
poczęstunek z kawą czy herbatą w 
oczekiwaniu na zebranie się w grupy.

Kierownicy grup wprowadzali w 
reżimie sanitarnym (po 5 osób) i cza-
sowym na parter, gdzie w normalny 
dzień roboczy trwa produkcja. W tym 
dniu na stanowiskach pracowniczych 
pracowało na wszystkich działach po 
kilka osób, aby zwiedzający mogli na 
własne oczy zobaczyć poszczególne 
etapy produkcji.

Rozpoczęto od wydziału Tapicerni, 
gdzie kierownik Artur Lamcha z wiel-
ką swobodą, acz bardzo merytorycz-

Dzień Otwarty
nie przedstawił cały proces pracy na 
tym wydziale poparty wizerunkowo 
pracującymi.

Kolejnym działem, którym była 
szwalnia gdzie ciceronem był Walde-
mar Ancuta, kierownik działu. Tutaj 
również na paru stanowiskach kroju i 
szycia pracowało kilka osób. Były py-
tania i konkretne odpowiedzi, bo takie 
było zadanie informacyjne dla odwie-
dzających zakład.

W magazynie wyrobów gotowych, 
jego kierownik Wojciech Matla, po-
kazał etapy znakowania towarów i 
kompletowania do ekspedycji.

Ostatnim, jakże ciekawym był dział 
produkcji materacy. Tutaj Piotr Kozieł, 
kierownik działu, pokazał ciąg maszyn 
produkujących materace z odpowied-
nim zabezpieczeniem bhp. Maszyna 
do produkcji obić, zszywająca war-
stwy w różne kombinacje pikowania 
była kolejną ciekawostką dla zwiedza-
jących. Jednak największe zaintereso-
wanie wzbudził nowy nabytek firmy 
– maszyna do wiercenia otworów w 
piance wypełniającej materace. Otwo-

rów dla sprężyn. Pianka mająca różne 
parametry gęstości została na naszych 
oczach (towarzyszyłem jednej z grup) 
podziurkowana specjalistycznymi 
wiertłami wycinającymi, a niepotrzeb-
ne w tym cyklu produkcji wycięte wa-
łeczki odsysane były do pojemnika.

Na koniec kolejne grupy, kończące 
zwiedzanie zakładu miały spotkanie 
z Katarzyną Frąckiewicz, kierowni-
kiem personalnym sulęcińskiej firmy, 
gdzie była możliwość złożenia CV lub 
przeprowadzeniem rozmowy w spra-
wie pracy.

Celem dnia otwartego było zapre-
zentowanie firmy lokalnej społecz-
ności i pozyskanie nowych kandyda-
tów do pracy. Obostrzenia sanitarne 
powoli są niwelowane i zakład ma w 
planie kontynuować tą formę własnej 
promocji. Będzie to zapewne nagło-
śnione w mediach jak i na stronach in-
ternetowych miasta i sąsiednich gmin. 
Z grupy tych, którzy zakład odwiedzili 
na podstawie ankiet i końcowej roz-
mowy odbiór był bardzo pozytywny.

Tekst i fot. Lech Malinowski

Informacja Starosty Sulęcińskiego
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego obejmująca w szczegól-
ności: 
1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ra-
mach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu 
praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowe-
go, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne; 
2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów; 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie pod adresem: https://
bip.powiatsulecinski.pl/231/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa/. 

https://bip.powiatsulecinski.pl/231/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa/
https://bip.powiatsulecinski.pl/231/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa/
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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.

Życie jak loteria
Zapowiadana loteria Na-

rodowego Programu Szcze-
pień ma być zachętą, szcze-
gólnie dla młodych. Loterie 
rządowe to Wielkie Oszu-
stwo. Kiedyś była loteria pa-
ragonowa, no i super brykę 
wygrała przyjaciółka mini-
sterialna.

Ruszył bęben maszyny 
losującej czyli Pancerny Ma-
rian zawiadomił prokuratu-
rę, bo musiał zgodnie z prze-
pisami, odnoście możliwości 
popełnienia przestępstw 
przez Premiera i jego dwór. 
Prokuratura wiadomo komu 
podlega i będzie kolejna 
loteria – będą postępowa-
nia czy umorzą? Jedno jest 
pewne Zero, który nie cierpi 
Pinokia ma już karty przetar-
gowe w ręku, choć publicz-

nie bronił Premiera i oskarżył 
za wszystko opozycję, grążąc 
jej Trybunałem Stanu. Wy-
dał wyrok przed wszczęciem 
postępowania. Kto pierwszy 
i kogo utopi to też rządowa 
loteria. Smaczku dodał Jaro, 
który publicznie rzekł, że on 
zadecydował o wyborach ko-
pertowych. Cwany lis, ale wy-
leniały. Za decyzję nie będzie 
odpowiadał, bo w tamtym 
momencie był tylko Preze-
sem. Odpowiadać będzie, nie 
teraz, to po zmianie rządu na 
bank, Pinokio, który kłamie 
jak z nut i jest podobnie jak 
Rezydent malowanym paja-
cem na sznurku.

Zaskoczył nie tylko mnie 
fakt, że Zero broniąc swego 
szefa bez przerwy podkreślał 
rolę Konstytucji w wyborach, 

w tym przypadku koperto-
wych. Jakoś gdy ją rządzący 
łamią lub naginają dla swych 
celów korzystając z wyso-
ko opłacanych służalczych 
prawników – to cisza i kropka.

Posady i Stanowiska, tak 
należy odczytywać skrót PiS. 
Rządzących łączy i dzieli wie-
le. Łączy kasa i łamanie Kon-
stytucji i prawa dla doraźnych 
korzyści. Życie w tym tyglu 
rodem z piekła to już rosyjska 
ruletka, też loteria.

Loterią jest korzystanie z 
usług Poczty Polskiej. List 
priorytetowy do Wędrzyna 
via Sulęcin (odległość 32 km) 
dotarł po 4 dniach. Pogratu-
lować Naczelniczce (Naczel-
nikowi) UP w Sulęcinie! Opła-
ta za priorytet była, a usługa 
nie została wykonana. Proste 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

oszukaństwo, do czego Na-
ród już przywykł i o złotów-
kę czy dwa złote nie będzie 
kierował sprawę do sądu. Nie 
obchodzi mnie, że to i tamto 
było przeszkodą w organiza-
cji pracy poczty. Przeszkodą 
jest brak nadzoru w tej insty-
tucji. Przesyłki dostarcza się w 
Sulęcinie na zasadzie loterii. 

Podobny przypadek, w 
tym samym czasie, miałem 
z UP w Wejherowie. Wg śle-
dzenia przesyłki poleconej 
i priorytetowej dotarła ona 
tam z Międzyrzecza w ciągu 
doby. O godz. 13,57 została 
skierowana do adresata, o 
14.04 informacja - zwrot do 
nadawcy, ulicy takiej a takiej 
nie ma. Wcześniej zwykłe jak 
i polecone listy dochodziły. 
Adres jak najbardziej prawi-

dłowy, a że jest to dzielnica 
tego miasta na Kaszubach od 
kilku lat wcielona w granice 
miasta to na rozdzielni niko-
go nie interesowało. 8,70 zł 
poszło psu na budę. W obu 
przypadkach bezskuteczne 
okazało się połączenie z tymi 
placówkami. Podane w sieci 
na ich stronach numery mil-
czały. Kolejna loteria. I ta in-
stytucja miała odpowiadać za 
kopertowe głosowanie. Nic 
tylko splunąć! 

Loterią można określić do-
dzwonienie się do… tu każdy 
może sobie dopowiedzieć, 
gdzie i do kogo. Tylko tele-
marketerzy potrafią się do 
nas dodzwonić bardzo na-
chalnie, o firmach windyka-
cyjnych handlujących prze-
terminowanymi długami nie 
wspominam.

Zaskakuje mnie atak ad 
personam w różnej formie 
przekazu bezpośrednio czy 
pośrednio poprzez osoby 
trzecie. Jako osoba publicz-
na do tego przywykłem. Ktoś 
kiedyś dostał po nosie są-
downie i sprawa została za-
mknięta. Ale nawiedzonych 
czy niezrównoważonych 
emocjonalnie nigdzie nie 
brakuje. Co niektórzy zarzu-
cają mi pisanie czy szkalo-
wanie na zlecenie, a czasami 
przesyłają życzenia z okazji 
Dnia Dziecka czy Zaduszek, 
co uważam za psychopa-
tyczne zachowanie, niczym u 
zombie. Grzecznościowo cza-
sami odpowiadam, bo nigdy 
nie wiadomo (działa zasada 
loterii) jak to będzie wykorzy-
stane, choć słowna „wiązan-
ka” byłaby wskazana. W tym 
miejscu użyję parafrazując 
słowa nieżyjącego barda – Je-
żeli ktoś ma zaległości w obiciu 
facjaty, to kiedyś zapewne z 
nawiązką to otrzyma. Loterią 
jest czy adresaci to zakumają, 
ale to nie mój problem. 
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Uchwała Sądu Najwyższego 
nie została jeszcze podjęta i 
nie jest wiadomym kiedy moż-
na się jej spodziewać. Już teraz 
sądy nie mają wątpliwości co 
do zasadności roszczeń kiero-
wanych przeciwko bankom. 
Świadczy o tym chociażby 
fakt, że obecnie ok. 90% spraw 
rozstrzyganych przez sądy to 
sprawy wygrane przez franko-
wiczów. Warto zwrócić także 
uwagę, że sądy coraz częściej 
unieważniają umowy kredyto-
we, co z punktu widzenia kre-
dytobiorców jest najczęściej 
najkorzystniejszym rozwiąza-
niem.

Zatem uchwała Sądu Naj-
wyższego (kiedy już siępo-
jawi) nie będzie wcale tak 
przełomowa, jak to zdają się 
opisywać media, bowiem już 
od przynajmniej dwóch lat 
tendencje w orzecznictwie są-
dów zmierzają jednoznacznie 
w kierunku pomocy frankowi-

Czy warto nadal czekać z pozwem na uchwałę Sądu 
Najwyższego w sprawie kredytów tzw. frankowych?
Odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE.

czom. Tymczasem, każda umo-
wa i sprawa wymaga indywi-
dualnej oceny, nie tylko sądu, 
ale – jeszcze przed skierowa-
niem pozwu - przede wszyst-
kim pełnomocnika, którego 
rolą jest sprawdzenie czy w 
Państwa sytuacji wchodzenie 
na ścieżkę sądową z bankiem 
jest w ogóle możliwe oraz czy 
jest korzystne.

Mając na uwadze ujednoli-
cającą się linię orzeczniczą w 
sprawie tzw. kredytów franko-
wych można spodziewać się, 
że uchwała Sądu Najwyższe-
go również będzie korzystna.                             
Z pewnością jednak po jej 
wydaniu liczba składanych 
pozwów przeciwko bankom 
ponownie wzrośnie (tak jak 
stało się to po wyroku Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej w sprawie Państwa 
Dziubaków).

Pamiętajmy jednak, że spra-

wy rozpoznawane są przez 
sądy w kolejności ich wpły-
wu, a sprawy frankowe nie są 
jedynymi sprawami rozstrzy-
ganymi przez sądy cywilne. 
Zatem, im dłużej zwlekamy 
ze złożeniem pozwu, tym roz-
strzygnięcie w sprawie zapad-
nie później. To oznacza z kolei 
dłuższy czas spłaty kredytu i 
dalszą niepewność swojej sy-
tuacji, w tym co do wysokości 
całego zadłużenia pozostałe-
go do spłaty.

Kolejnym argumentem prze-
mawiającym za tym, by nie 
wstrzymywać się z podjęciem 
kroków mających na celu final-
nie złożenie pozwu do sądu 
jest przedawnienie roszczeń. 
W niektórych sprawach rów-
nież możliwe jest uzyskanie 
zabezpieczenia roszczeń – tzn. 
zawieszenia spłaty kredytu na 
czas trwania procesu, pod wa-
runkiem, że należność główna 
została już spłacona, a bank 

jest w kiepskiej sytuacji finan-
sowej.

Podkreślam, że decyzja o 
skierowaniu sprawy do sądu 
powinna zostać poprzedzona 
nie tylko rzetelną i wnikliwą 
analizą umowy kredytowej, 
ale także okoliczności zawar-
cia umowy i sytuacji życiowej 
kredytobiorców. Każda sprawa 
frankowa oceniana jest przez 
sąd indywidualnie. Warto więc 
już dziś zaczerpnąć porady u 
wyspecjalizowanej w tym za-
kresie pomocy prawnej.

Nieodpłatna analiza umów 
frankowych odbędzie się w 
dniu 24 czerwca 2021 r. w 
filii naszej kancelarii przy ul. 
Poznańskiej 1 w Sulęcinie. 
Obowiązuje wcześniejsza 
rezerwacja terminu spotka-
nia pod numerem telefonu 
601 959 526.

adw. Paulina Kałkus 
adw. Aleksandra Przybył 

Owczarek
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- Jako Komendant OSPWL i jednocze-
śnie dowódca jednostki podkreślam, 
że poligon to miejsce szczególne, gdzie 
na mnie i moich podwładnych spo-
czywa obowiązek zapewnienia bez-
pieczeństwa szkolących w bardzo sze-
rokim zakresie. Szkolenie praktycznie 
odbywa się od stycznia do grudnia z 
przerwami świątecznymi. Dowodzę 8 
lat jednostką i jestem Komendantem 
Ośrodka, bo nazwy są przemienne, 
acz odnoszą się do całości. Struktura 
OSPWL nie jest do końca dopasowa-
na do aktualnych zadań, których wraz 
rozbudową infrastruktury stale przy-
bywa. Tym bardziej, że szkoli się tutaj 
nie tylko nasze wojsko, również żołnie-
rze sił NATO oraz służby mundurowe 
kraju oraz w ramach ćwiczeń związa-
nych z zagrożeniem różnego szczebla 
- również służby ratunkowe. Obsada 
etatowa jest prawie niezmienna od 20 
lat i kadrę mam dobrze dobraną. Nasz 
poligon jest jednym z największych w 
kraju i jedynym posiadającym Ośrodek 
Zurbanizowany, gdzie szkolono m.in. 
naszych żołnierzy wyjeżdżających na 
misje.
 Predyspozycje na Pańskim 
stanowisku wynikają z…
- Wynikają z nabytej pragmatyki służ-
bowej. Umiejętność zarządzania czy 
dowodzenia nie jest mi obca. Przed 
objęciem tutaj stanowiska przesze-
dłem dobre przeszkolenie w Bazie 
Szkoleniowej Dowództwa Wojsk Lą-
dowych w stolicy, oddziale zajmują-
cym się merytorycznie poligonami. 
Służbę rozpoczynałem w 17 WBZ, 
potem byłem tutaj jako logistyk, na-
stępnie wspomniana Warszawa i zo-
stałem tutaj wyznaczony na dowód-
cę.
 Jaki jest odniesienie wę-
drzyńskiego poligonu w stosunku 
do innych?
 - Brałem wielokrotnie udział w 
szkoleniach na bazach innych poligo-
nów w kraju. Uważam, że nasz poligon 
jest najbardziej atrakcyjny z uwagi na 
uwarunkowania terenowe. Mamy lasy, 
piaski, bagna, wiele znacznych akwe-
nów wodnych, liczne wzniesienia. Tu 
są rzeczy naturalne. Obszarowo nie 
jesteśmy największym poligonem, a 
to jest ograniczeniem dla manewrów 
dużych jednostek. Drawsko i Żagań 
są pod tym względem lepsze i tam 
zapewne są większe środki na inwe-

Historia Garnizonu Wędrzyn (11)
Tym odcinkiem zamykam wielowątkowe przedstawienie historii i dnia 

dzisiejszego JW. 1986, zwanej potocznie Komendą Poligonu, choć prawi-
dłowa nazwa brzmi: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych 
im gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego w Wędrzynie. Podsumowanie 
zawsze należy do dowódcy. A jest nim ppłk. Przemysław Mikołajczak.

stycje, nawet realizowane częściowo 
przez sojuszników. Ale np. pierwsze 
strzelanie w wysokim drzewostanie 
zrealizowano tutaj. Tą formę szkolenia 
z ostrego strzelania z broni będącej 
na wyposażeniu żołnierza, opracowa-
li podwładni mego poprzednika. Nie 
na wszystkich poligonach można tak 
ćwiczyć, bo leśnicy nie zgadzają się na 
to. U nas i tylko na Drawsku są strzel-
nice wodne oparte na naturalnych 
zbiornikach. U nas ćwiczone jest to na 
jez. Buszno. I szkolą się tutaj wszystkie 
rodzaje wojsk, bowiem w garnizono-
wych warunkach tego nie mają i to jest 
pewna atrakcja dla szkolących. Z uwa-
gi na urozmaicenie terenowe można 
ćwiczyć w wąwozach, na wzgórzach, 
na wodzie, w lesie lub na piaskach i ba-

gnach. 
 Tutaj jest jedyny w Polsce 
Ośrodek Zurbanizowany, gdzie są 
prowadzone różne ćwiczenia…
 - On również wymaga mo-
dernizacji zgodnej z oczekiwaniami 
ćwiczących. Mój z-ca, mjr Sławomir 
Sawala, aktualnie opracował nową 
strukturę ośrodka, niemalże w pełni 
odzwierciedlającą miasto z zabudową 
wysoką, niską, przemysłową z hala-
mi produkcyjnymi i magazynowymi, 
usługową, zabytkową, dworcem ko-
lejowym, lotniskiem, przedmieściem, 
stadionem, itp. Decyzja przełożonych 
odnośnie realizacji jest na razie nie-
znana.
 Poligon, ćwiczenia od za-
wsze wiążą się z wizytami różnego 

szczebla.
 - Na terenie poligonu lub jed-
nostki był Dowódca Generalny, Szef 
Sztabu Generalnego i Minister Obrony 
Narodowej. Wizyty wynikały zdecydo-
wanie z racji prowadzonych tu ćwiczeń 
czy szkoleń, co odnotowane jest w kro-
nice jednostki, którą prowadzi i odpo-
wiada za stale rozbudowującą się Salę 
Tradycji st. chor. sztab. Mariusz Stasi-
łowicz, straszy podoficer Dowództwa 
OSPWL. Wizyty od zawsze były i będą. 
Owszem wprowadzają pewien dresz-
czyk emocji, co jest normalne. Ja i moi 
podwładni robimy to, co do nas należy. 
Wewnętrznie czuję się spełniony, ale 
jeszcze wiele chciałbym zrealizować.
 Zostawmy wojsko na chwi-
lę. Czym się Pan pasjonuje? Węd-

Spotkanie opłatkowe z udziałem m.in. byłych komendantów OSPWL

Święto OSPWL 2017
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karstwo, łowiectwo, znaczki pocz-
towe, monety?
 - Nic z tych rzeczy. Od lat upra-
wiam turystykę szeroko pojętą, na kwa-
lifikowanej kończąc. „Włóczęga” nie 

tylko po regionie daje mi satysfakcję, 
możliwość poznawczą i zdecydowanie 
poprawia kondycję. Jestem kwalifiko-
wanym przewodnikiem turystycznym 
na terenie naszego województwa. Ak-
tualnie pracuję nad przedsięwzięciem 

turystycznym obejmującym powiat 
sulęciński i międzyrzecki dla dzieci i 
młodzieży, którego celem będzie pod-
niesienie świadomości młodego po-
kolenia odnośnie ekologii, edukacji 
przyrodniczej, zdrowego trybu życia. 
Pracuję z dziećmi w turystyce, poza 
godzinami służbowymi, stąd jest ten 
pomysł – edukacja poprzez turystykę.
 Stanowisko wymaga ela-
styczności…
- Nauczyłem się sztuki negocjacji, bo-
wiem na moim stanowisku jest to nie-
zbędne. Trudne rozmowy z leśnikami, 
od których wiele w kwestii ogólnie po-
jętej przyrody się stale uczymy. Podob-
ne odniesienie mam do ekologów jak 
i do firm specjalistycznych prowadzą-
cych badania na poligonie. Nauczyłem 
się współpracy dla ogólnie pojętego 
dobra. Z leśnikami sadziliśmy las na 
100.lecie Lasów Państwowych pomię-
dzy Wędrzynem a Sulęcinem. Bardzo 
dobrze układa się współpraca na niwie 
edukacyjnej młodego pokolenia, które 
korzysta z naszej Sali Tradycji. Dowo-
dzenie w mundurze to nie tylko rozka-
zodawstwo, to również umiejętność 
wspomnianej negocjacji, elastyczności 
i współpracy ze środowiskiem cywil-
nym.
Dzięki uprzejmości Komendanta 
Poligonu mogłem nie tylko poznać 
jakże bogatą Salę Tradycji jednostki, 

również wielu tutaj służących, tak 
na stanowiskach w jednostce jak i 
na obiektach poligonowych. Pozna-
łem bliskich memu zainteresowaniu 
wojskowych strażaków. Dzięki memu 
przewodnikowi, jakim był po poligo-
nowych bezdrożach st. chor. sztab. 
Mariusz Stasiłowicz, zrobiłem niezły 
materiał dla prasy centralnej o zapo-
mnianych wioskach i cmentarzach 
ewangelickich, co w stosownym cza-
sie ukaże się na naszych łamach. Jest 
wiele prawdopodobnym, że jeszcze 
kiedyś, jakiś okazjonalny materiał o 
tej jednostce w Wędrzynie się ukaże. 

Kolejne odcinki będę mógł pisać po 
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. 
A nie jest to sprawa łatwa. Jednostki 
się zmieniają, choćby w formie na-
zwy i podległości, kroniki znikają, a 
kwerenda w Archiwum Wojskowym 
w Oleśnicy nie zawsze daje zamie-
rzony cel. Wspomnienia, zdjęcia i do-
kumenty są od zawsze konkretnym 
źródłem.

dr Lech Malinowski
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 Konkurs skierowany był do uczniów 
klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gmin 
członkowskich Celowego Związku Gmin 
CZG-12. Celem konkursu było stworzenie krót-
kiej animacji na temat gospodarki odpadami, 
selektywnej zbiórki odpadów lub ogólnych 
zasad ochrony środowiska. Na konkurs wpłynęło 
14 prac, z których uznanie jury zdobyły prace: 
Miłosza Myć - ucznia SP-3 z Międzyrzecza 
(I miejsce),  Gabrieli Kardziś - uczennicy SP im. 
J. Wybickiego z Witnicy (II miejsce) oraz Nicolle 
Matuk uczennicy SP im. Wł. Broniewskiego 
z Górzycy (III miejsce).

Wyrazy uznania należą się 
również przedszkolakom, uczniom 
i rodzicom pozostałych placówek. 
Wśród Laureatów frakcyjnych zna-
lazły się również placówki: Przedszkole Gminne 
w Nowej Wsi i Osiecku, Świetlice Środowiskowe 
w Zarzyniu i Brzeźnie działające przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sulęcinie, SP im. Orła 
Białego w Kamieniu Wielkim, Przedszkole nr 2 
im. S. Modrzejewskiej w Dębnie, Przedszkole 
nr 1 „Czarodziejka Kraina” w Dębnie, Przedszkole 
Gminne „Na Środku Świata” w Nowinach Wiel-
kich, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 
i Szkoła Podstawowa im. J. Dekerta w Bledzewie.

W ramach konkursu ogłoszono osobny 
regulamin dla gminy Sulęcin, włączając kon-
kurs w obchody 777-lecia nadania praw miej-
skich miastu Sulęcin. Niestety, z powodu nie 
wpłynięcia na konkurs wystarczającej ilości prac, 
konkurs nie został rozstrzygnięty.      

Kolejny rok szkolny w czasie pandemii to 
było wielkie wyzwanie dla całego środowiska 
edukacyjnego, które musiało po raz drugi 
dostosować się do zmienionych warunków 
pracy. Celowy Związek Gmin CZG-12 składa 
wszystkim pedagogom i dyrekcji placówek 
podziękowanie za realizowanie zadań zwią-
zanych z ochroną środowiska i budowanie 
kultury ekologicznej od najmłodszych lat. To, co 
powinniśmy robić na co dzień, naprawdę nie 
wymaga wiele wysiłku, a tylko wspólnie budu-
jąc świadomość i wiedzę coraz większej liczby 
osób, uda się osiągnąć ostateczny cel - po-
zostawić Ziemię dla przyszłych pokoleń, jak 
najmniej zmienioną przez człowieka.   

Szczególne podziękowania CZG-12 
składa placówkom, które wykazały działania na 
rzecz edukacji ekologicznej. W tej kategorii 
szczególne uznanie należy się Szkole Pod-
stawowej im. W. Witosa w Krzeszycach (I miejsce), 
Przedszkolu im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie 
(II miejsce) i Świetlicy Środowiskowej z Zarzynia 

działającej przy OPS w Sulęcinie (III miejsce).

Akcja Zielona Szkoła Zielone Przedszkole
W XXIV edycji akcji „Zielona Szkoła, 

Zielona Przedszkole” udział wzięło 46 placówek, 
które zebrały łącznie 102 602 kg surowców. 

Celowy Związek Gmin CZG-12 składa 
szczególne wyrazy uznania Super 
Zbieraczom: uczniom, rodzicom i pe-
dagogom ze SP w Templewie oraz ze 
SP im. W. Witosa z Krzeszyc. Powyższe 
placówki łącznie zebrały prawie 24 
tony surowców!

Celowy Związek Gmin CZG-12 składa 
laureatom serdeczne gratulacje ! Wyróżnione 
prace można obejrzeć zaglądając na stronę 
internetową Celowego Związku Gmin CZG-12 
(www.czg12.pl/Edukcja/Konkursy 2021)

PODSUMOWANIE KONKURSÓW w CELOWYM ZWIĄZKU GMIN CZG-12

 Wystawa edukacyjna Celowego Związku Gmin CZG-12 to 5 dwustronnych 
plansz, na których mieszkańcy znajdą informacje o zasadach selektywnej zbiórki 
odpadów, o inwestycjach realizowanych przez CZG-12, ale też i zadania, do roz-
wiązania których można zaangażować całe rodziny. 

CZG-12 ZAPRASZA NA WYSTAWĘ EDUKACYJNĄ

Wystawa będzie prezentowana w różnych 
miejscach na terenie gmin członkowskich Celowego 
Związku Gmin CZG-12, przy okazji wydarzeń plene-
rowych i innych spotkań. W najbliższym czasie z wystawą 
mogli zapoznać się mieszkańcy Międzyrzecza oraz 
mieszkańcy Krzeszyc (plac przy Gminnym Ośrodku 
Kultury: 14-18.06.2021.). Szczegółowe informacje 
o datach i miejscach prezentacji wystawy można zna-
l e ź ć  n a  F B  C e l o w e g o  Z w i ą z k u  G m i n  C ZG - 1 2 : 
(https://www.facebook.com/CelowyZwiazekGminCZ
G12).

unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com
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K. Osos: Przede wszystkim uczniowie muszą na 
nowo nauczyć się tworzyć więzi i relacje. 
Pandemia im to zabrała, dlatego na początek tak 
ważne będą wyjazdy integracyjne, wspólne gry i 
rozmowy podczas lekcji wychowawczych. 
Muszą także od nowa nauczyć się funkcjonować 
w realnym, a nie tylko wirtualnym świecie. 
Ponadto przed pandemią dzieci nie zostały 
przygotowane do samodzielnego zdobywania 
wiedzy i organizowania sobie pracy i nauka 
zdalna niestety to uwypukliła, dlatego jest to 
kolejna ważna umiejętność, w którą należy 
wyposażyć polskich uczniów. Polska szkoła 
powinna także stworzyć uczniom jeszcze 
większe możliwości odkrywania i umacniania 
swoich pasji, które niejednemu dziecku 
pomagają przetrwać trudny okres pandemii. 
Jako dorośli musimy zrobić wszystko, by 
przepowiednie o straconym pokoleniu nie 
ziściły się.

K. Osos: Specjaliści biją na alarm - zamknięcie 
uczniów w domach w czasie, gdy tak bardzo 
potrzebują bezpośredniego kontaktu z ró-
wieśnikami i doświadczania świata, gdy kształ-
tują swoją własną tożsamość, sprawiło, że ich 
kondycja psychiczna jest w złym stanie. 
Psychologowie wskazują, że blisko 40% z nich 
ma objawy depresji, a co piąty nastolatek 
przejawia myśli samobójcze. Potrzebują oni 
natychmiastowej systemowej pomocy psycho-

logicznej, dlatego nowy rok szkolny musimy 
zacząć przede wszystkim od zapewnienia 
uczniom wsparcia psychologa w każdej 
placówce, bez wyjątku. Uczeń musi wiedzieć, że 
w każdej chwili może skorzystać ze wsparcia 
zaufanego specjalisty, który jest tuż za rogiem. 
Co więcej, jestem za tym, by włączyć tematykę 
zdrowia psychicznego do programów nau-
czania. Ważne są także szkolenia z wiedzy o 
zdrowiu psychicznym skierowane zarówno do 
nauczycieli, jak i do rodziców uczniów. Zdrowie 
psychiczne najmłodszych jest dziś priorytetem i 
nie może być ono dłużej tematem tabu.

Dziękuję.

Pani Poseł, w jakiej kondycji są polscy ucznio-
wie po roku zdalnej nauki?

A co z samą nauką? Jakie zmiany są według 
Pani kluczowe w tym obszarze?

W poprzedniej kadencji zasiadała Pani w 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i temat 
oświaty jest Pani bliski. Ale nauka to nie tylko 
przekazywanie wiedzy, lecz także umie-

jętności. Na rozwój jakich kompetencji powin-
niśmy kłaść nacisk w polskiej szkole?

K. Osos: Po pierwsze - odchudzenie podstawy 
programowej! Materiał jest przeładowany. Jest 
zbyt wiele teorii, a zbyt mało praktyki. Co 
więcej, badania pokazują, że przyswajalność 
wiedzy podczas nauki zdalnej spadła nawet o 
60-70%. Obawiam się, że wiele zagadnień trze-
ba będzie jeszcze raz powtórzyć, gdy uczniowie 
wrócą do szkół. Po drugie - mam świadomość, że 
są uczniowie, którzy w czasie zdalnej nauki z 
różnych powodów wypadli z systemu. Pandem-
ia koronawirusa uwypukliła nierówności w 
dostępie do edukacji polskich uczniów. Musimy 
zrobić wszystko, by po powrocie do nauki 
stacjonarnej jak najwięcej dzieci miało szansę 
nadrobić wszelkie zaległości, które powstały 
w wyniku zdalnej nauki. Dlatego zajęcia wy-
równawcze dla wielu uczniów będą niezbędne 
i trzeba będzie je jak najlepiej zorganizować. 
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Roczny 
przyrost wiedzy 

spadł nawet 
*

o 60-70%
*szacunki 
Banku 
Światowego

Niemal 40% 
nastolatków zmaga się 
z objawami depresji, 
a co piąty przejawia 
myśli samobójcze*

*badanie Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej

Jakie wyzwania stoją przed oświatą po roku zdalnej nauki?
 – rozmowa z Posłanką Katarzyną Osos

Jest nam niezmiernie miło, 
że w 777 rocznicę nadania 
praw miejskich naszemu mia-
stu Sulęciński Ośrodek Kultu-
ry i Biblioteka Publiczna mo-
gli wydać „Bajki o Sulęcinie” 
w wersji książki oraz audiobo-
oka.

Bajki napisane są przez 7 
znanych, często nagradza-
nych i lubianych polskich 
autorów: Joannę Krzyżanek, 
Łukasza Wierzbickiego, Elizę 
Piotrowską, Pana Poetę, Be-
atę Ostrowicką, Magdalenę 
Zarębską oraz Grażynę Bąkie-
wicz.

Ilustrację okładki audiobo-
oka wykonał sulęciński arty-
sta Jakub Zabłocki. Ilustracje 
do książki oraz jej okładkę 
wykonał Zenon Wiewiurka. 
Korekty bajek dokonała Ka-
sia Kusojć. Pani Maria Holka 
– skomponowała przepiękne 
aranżacje muzyczne do au-

Promocja książki i audiobooka 
pt. „Bajki o Sulęcinie”

diobooka, a także była jego 
lektorką. Lektorami byli rów-
nież Sebastian Skoczeń i Mi-
chał Capiński.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, 
że udało się zrealizować ma-
rzenie, które w naszych gło-
wach kiełkowało od dawna.

Bajki można wypożyczyć w 

Bibliotece Publicznej w Sulę-
cinie oraz w naszych Filiach, 
a także można ich wysłuchać 
w aplikacji SOKowirówka:  ht-
tps://soksulecin.pl/apka/  lub 
na kanale YT (https://youtube.
com/playlist...). 

Kornelia Dąbrowska

Kapsuła czasu
2021 rok jest wyjątkową 

datą dla miasta Sulęcin. Chcąc 
podkreślić jej wyjątkowość 
w Sulęcińskim Ośrodku Kul-
tury powstał 
pomysł utwo-
rzenia kapsuły 
czasu. Zosta-
ną w niej za-
mknięte, na 
różnego typu 
nośnikach, ele-
menty przed-
s t a w i a j ą c e 
dzisiejszych mieszkańców 
miasta oraz znaczące miejsca 
w mieście. Jedną z inicjatyw 
związanych z naszą kapsu-
łą czasu będzie możliwość 
przedstawienia siebie na na-
graniu wideo. Podczas DNI 
SULĘCINA stanie specjalne 
stoisko, przy którym będzie 
można nagrać się, samemu 
lub grupą. Poza tym zostanie 
udostępniona dla uczestni-
ków DNI SULĘCINA możli-
wość wpisania się do kroniki, 

która tak samo jak nagrania 
wideo, zostanie umieszczona 
w kapsule. Zależy nam, aby 
kapsuła czasu była swoistą wi-

zytówką i od-
biciem tego, 
jakie marze-
nia i myśli 
kryją się w 
dzisiejszych 
czasach, w 
g ł o w a c h 
Mieszkańców 
Sulęcina. Dla-

tego akcji będą towarzyszyły 
dwa konkursy, literacki oraz 
plastyczny. Obydwa będą 
nawiązywały swoją tematyką 
do tego jak Sulęcin wygląda 
teraz oraz jak zmieni się przez 
100 lat. Nieprzypadkowo na 
100 lat, ponieważ tyle lat kap-
suła pozostanie zamknięta.

Kornelia Dąbrowska

https://soksulecin.pl/apka/?fbclid=IwAR1L6vyYPRuOZVBC36033liDwZlAfZXRA6WTVUnGbX9MeTJZCOr_jzeBdWI
https://soksulecin.pl/apka/?fbclid=IwAR1L6vyYPRuOZVBC36033liDwZlAfZXRA6WTVUnGbX9MeTJZCOr_jzeBdWI
https://youtube.com/playlist?list=PLQ5e6QW2pFl8GaYYr2qv8T2qL8Qh260xc&fbclid=IwAR1J4dvfV2AOfL0qAopfx2_L5i7wcwAyXjsud1_s2nfmE3yox0l78m6a7Ds
https://youtube.com/playlist?list=PLQ5e6QW2pFl8GaYYr2qv8T2qL8Qh260xc&fbclid=IwAR1J4dvfV2AOfL0qAopfx2_L5i7wcwAyXjsud1_s2nfmE3yox0l78m6a7Ds
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Serdecznie zapraszamy miłośni-
ków ciężkich, mocarnych i soczy-
stych brzmień na pierwszą edycję 
inSULator Festiwal! Wychodzimy 
na wprost oczekiwaniom fanów i 
tworzymy festiwal, który wierzymy, 
że zgromadzi pod sceną piękny, na 
czarno odziany tłum. W północno 
zachodniej części kraju nie ma zbyt 
wielu propozycji koncertowych, a 
szczególnie festiwalowych, dla en-
tuzjastów muzycznego hałasu więc 
widzimy się w Sulęcinie 3 lipca 2021. 
Scena Pod Lipą to miejsce znajdu-
jące się przy Sulęcińskim Ośrodku 
Kultury i Klubie u Bulka stworzone 
specjalnie z myślą o koncertach.

Mimo, że wszystkie zespoły grają 
ciężko to każdy z nich porusza się 
w innych rejonach stylistycznych 

Mocne muzyczne uderzenie 
na początku lipca w Sulęcinie

więc będzie bardzo ciekawie i róż-
norodnie. Pierwszą edycję festiwalu 
uświetnią zespoły z województwa 
lubuskiego, które możecie znaleźć 
m.in. na składance Lubuskie Dobrze 
Rockuje: Anemja, Mindfak, Baalza-
goth, Dyfër.

Rezerwacja wejściówek przez:
- aplikację SOKowirówka (www.so-

ksulecin.pl/apka)
- SMS na numer 506070879 o treści 

SUL, imię, nazwisko, ilość biletów
Odbiór i płatność za bilety na bram-
ce. Ilość miejsc ograniczona.
Rozkład jazdy:
Bramka: 19:30
Dyfër: 20:00
Baalzagoth 21:00
Mindfak 22:00
Anemja: 23:00

Na pewno wokół Ciebie jest 
sporo osób, które uznajesz za 
wyjątkowe i zamieszkują Su-
lęcin lub są związane z histo-
rią naszego miasta. Być może 
właśnie któraś z tych osób za-
sługuje na tytuł „Osobowość 
Sulęcina”?! 

Sulęciński Ośrodek Kultury 
zaprasza do wzięcia udziału 
w zabawie pt. Osobowość 
Sulęcina. Zaproponuj kandy-
data/kandydatkę oraz opisz 
króciutko dlaczego właśnie 
ta osoba została przez Ciebie 
wybrana.

Zabawa będzie przebiegała 
następująco:

- etap I: zgłaszanie kandy-

OSOBOWOŚĆ SULĘCINA
datur za pomocą dołączonej 
karty zgłoszeniowej, która na-
leży wrzucić do urny znajdu-
jącej się w Bibliotece Publicz-
nej w Sulęcinie oraz podczas 
wydarzeń organizowanych 
przez SOK

- etap II: podliczenie głosów 
i wytypowanie 7 kandydatur 
do etapu finałowego

- etap III: głosowanie inter-
netowe zakończone ogłosze-
niem wyników i spotkaniem 
ze zwycięzcą

Wśród osób zgłaszających 
kandydatury zostaną rozloso-
wane nagrody rzeczowe.

SOK

http://www.soksulecin.pl/apka
http://www.soksulecin.pl/apka
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CZERWIEC
14.06-20.06 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
21.06-27.06 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
LIPIEC
28.06-04.07 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
05.07-11.07 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1 
12.07-18.07 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie ul. Kościuszki 
dom ul. Moniuszki
mieszkanie ul. Żeromskiego
b.piekarnia Ośno L.
pole rolne Glińsk
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
działka 1,5 ha ul. Młynarska

dom Bielice
14 działek Bielice

działka Lubów
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
dom ul. Orzeszkowej
dom ul. Malinowskiego
dom (bud.) Lubniewice
dom w Sokolej Dąbrowie
3 domy Torzym
działka Miechów
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów

Do wynajęcia:
- mieszkanie 3-pok. Os. Kopernika

- lokal handlowy ul. Kupiecka
- pawilon handlowy ul. Kościuszki

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.nieruchomosci.sulecin.biz.
pl
W ofercie ok. 50 pozycji - wybierz 
coś dla siebie
Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

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

 Kupię motocykle Mz, Sim-
son, Wsk, Wfm, Komar,-

Jawa, SHL, Romet, Junak, 
NSU i inne Tel.726-085-110

2 czerwca został rozegrany 
turniej finałowy wojewódz-
twa lubuskiego rozgrywek 
Kinder Joy of moving w ka-
tegorii „dwójek” chłopców. 
Nasze miasto było organiza-
torem wydarzenia – w hali I 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w 
Sulęcinie gościliśmy 8 najlep-
szych zespołów województwa 
lubuskiego. Organizatorem 
turnieju finałowego był pierw-
szoligowy klub Olimpia Sulę-
cin, w połączeniu z Olimpia 
Kids.

Sukces młodych sulęcińskich siatkarzy
Awans do Finału Ogólno-

polskiego uzyskali: KS Atak 
Gorzów Wlkp. oraz UKS Żak 
Krzeszyce. 

Żółto-Niebiescy w skła-
dzie: Adam Lorens, Kempski 
Wojciech, Kochański Bartek, 
podopieczni trenera Miłosza 
Gniota, zajęli trzecie miejsce 
w rozgrywkach. Gratulujemy 
naszym wychowankom! 

Klasyfikacja końcowa w ka-
tegorii „dwójki” chłopców:

1. KS Atak Gorzów Wlkp 

(Malarek Mikołaj, Strach Emil)
2. UKS Żak Krzeszyce
(Gil Sebastian, Łobaczewski 
Antek, Gil Krystian),
3. STS Olimpia Sulęcin
(Adam Lorens, Kempski Woj-
ciech, Kochański Bartek),
4. UKS Słońsk
(Zimmerman Adam, Wardawa 
Adam, Frybel Leonard),
5. UKS Jedynka Sulechów II
(Chmielewski Szymon, Prosik 
Alan, Piesiak Jakub), 
6. UKS Trójka Sulechów I
(Pelaczyk Karol, Strzelczak Oli-
wier, Chmielewski Michał),  
7. SP3 Krosno Odrzańskie
(Szymański Tobiasz, Młynar-
czak Szymon, Skrocki Rafał). 
8. UKS Trójka Sulechów IV
(Bosak Oliwier, Szczepuła Wik-
tor, Borys Gawanowski),

Gratulujemy wszystkim ze-
społom, które wzięły udział w 
rozgrywkach. Jesteście przy-
szłością siatkówki! Szczegól-
nie gratulujemy reprezentan-
tom Sulęcina – podopiecznym 
trenera Miłosza Gniota. Trzeci 
wynik w województwie to 
duży sukces. Jesteście naszą 
dumą. 

Katarzyna Nowak

Przyjmę do pracy oraz 
dam zakwaterowanie i 

wyżywienie. Praca przy re-
moncie i zagospodarowa-

niu domu w okolicach 
Sulęcina. Tel. 695 399 177


