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KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN
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www.przekrojlokalny.pl

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

tel. 957554865

pon-pt 700-1700

sob 800-1400

JUŻ WKRÓTCE
W SULĘCINIE:

Duży wybór 
urządzeń do 

ogrodu. 

KOSIARKA 
SPALINOWA 

już od 779 PLN

ZAPRASZAMY!

Wake Up and Live  to Fe-
stiwal Muzyki i Sztuki, który 
od 2007 roku odbywa się w 
Sulęcinie a jego głównym or-
ganizatorem jest Sulęciński 
Ośrodek Kultury. Nie był to 
jedyny festiwal, jaki SOK or-
ganizował w swojej okolicy. 
Co roku odbywała się również 
edycja Lubuskie Dobrze Roc-
kuje Fest. I te dwa wspomnia-
ne wydarzenia są w tym roku 
połączone w jeden festiwal 
– Wake Up and Lubuskie Do-
brze Rockuje!

Tegoroczna edycja potrwa 
jeden dzień i odbędzie się 
dokładnie 7 sierpnia. Będzie 
miała miejsce na „Scenie Pod 
Lipą”, która mieści się na te-
renie Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury. To przepiękne miej-
sce pośród drzew i zieleni w 
otoczeniu pięknych i koloro-
wych ludzi, którzy przybędą 
na festiwal.

W tym roku będzie rocko-
wo, alternatywnie, zadziornie 
i soczyście gitarowo, a to za 

W tym roku festiwal Wake 
Up & Live łączy swoje 
siły z wydarzeniem Lubu-
skie Dobrze Rockuje Fest. 
Wśród artystów wystąpi 
m.in. Łukasz Łyczkowski & 
5 RANO
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Rząd przymierza się do 
wprowadzenia założeń Pol-
skiego Ładu. Ministerstwo 
Finansów konsultuje ustawy, 
które zakładają zwiększenie 
kwoty wolnej od podatku 
do 30 tys. zł, podwyższenie 
pierwszego progu podatko-
wego do 120 tys. zł. I są to 
zmiany długo oczekiwane i 
dobre. Pomijam, że podatek 
dochodowy to największe 
źródło dochodu dla zdecy-
dowanej większości samorzą-
dów gminnych, więc to miasta 
i gminy wiejskie na zapro-
ponowanych zmianach naj-
więcej stracą a nie państwo. 
Jednak uzależnienie stawki 
ubezpieczenia zdrowotnego 
od dochodu dla przedsię-
biorców na proponowanym 

poziomie to totalne nieporo-
zumienie! Jednym chce rząd 
zabrać, by dać innym. Janosik 
jak łupił, to tych naprawdę bo-
gatych, a Morawiecki zamiast 
wziąć się za koncerny nie pła-
cące podatków w Polsce, to 
zdzierać chce ze średniaków. 
Przedsiębiorcy, których do-
chody miesięczne przekroczą 
6 tys. zł, to nie krezusy, a będą 
płacić wyższe podatki. Ci mali 
i mikro przedsiębiorcy podej-
mujący ryzyko, pracujący po 
kilkanaście godzin dziennie, 
wyrzekający się urlopów, czy 
oni na to zasługują? To może 
podciąć skrzydła i zachęcić do 
szarej strefy, a zatem przynieść 
efekt odwrotny. Podatków bę-
dzie do budżetu wpływało 
jeszcze mniej. To stara zasada 
podatkowa działająca zawsze, 
gdy jakieś publiczne daniny 
rosną, której najwyraźniej Ma-
riusz Pinokio Morawicki nie 
rozumie. Dodatkowo trzeba 
podkreślić, że podatek docho-
dowy to największe źródło 
dochodu dla zdecydowanej 
większości samorządów gmin-
nych, więc to miasta i gminy 
wiejskie na zaproponowanych 
zmianach najwięcej stracą, a 

nie państwo. 
Cała nadzieja w Gowinie, je-

dynym głosie rozsądku w ko-
alicji rządzącej. „To uderzałoby 
już nawet nie w małe firmy, nie 
mówiąc o średnich. To uderza-
łoby w firmy mikro” – mówi 
Gowin. Wszystko zależy od 
tego, czy PiS znajdzie innym 
sojuszników w miejsce Gowi-
nowców. Nieraz głosowania 
pokazały, że w przypadku wie-
lu wątpliwie korzystnych dla 
Polaków ustaw ramie w ramie 
z PiSem głosowali posłowie 
Lewicy, Konfederacji czy PSL-
-u.

Tymczasem szykujemy się 
na czwartą, czy już może pią-
tą falę pandemii. Różne in-
stytucje podjęły mniejsze lub 
większe działania (m.in. szko-
ły nastawiają się na naucza-
nie hybrydowe od września). 
I dobrze, lepiej szykować się 
na wojnę i cieszyć później z 
pokoju. Ciągle jest problem 
ze szczepieniami. Paradoksal-
nie najsłabiej wyszczepiona 
jest południowo-wschodnia 
Polska będąca od zawsze ma-
tecznikiem Prawa i Sprawiedli-
wości. Czyżby najwierniejszy 
elektorat nie wierzył swojemu 

minął miesiąc

Zapłacimy mniej, czy jednak więcej?
rządowi? Ja się zaszczepiłem 
i jeżeli będzie taka potrze-
ba zrobię to jeszcze raz. Nie 
świecę w ciemności, nie wy-
rosła mi trzecia ręka itp. A tak 
na poważnie, zdecydowanie 
bardziej ufam tej liczniejszej 
i mającej znacznie większy 
autorytet grupie naukowców 
i lekarzy profesorów, którzy 
w szczepieniu widzą jedyną 
szansę na pokonanie pande-
mii. Oczywiście zmuszanie do 
szczepienia to nie jest dobry 
pomysł, ale nie nic przeciwko 
pewnym zakazom w prze-
strzeni publicznej dla osób 
niezaszczepionych. Warto 
poświęcić niektóre prawa dla 
dobra tych, których Covid 
może zabić i dla ratowania 
gospodarki.

Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wydał pra-
womocny wyrok wskazujący, 
że system odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej sędziów 
w Polsce nie jest zgodny z 
prawem UE. Nic dziwnego, 
skoro Izba Dyscyplinarna SN 
ma m.in. prawo stwierdzić 
przewinienie dyscyplinarne 
sędziego w przypadku, gdy 
nie spodoba jej się jakiś jego 

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

wyrok. To gdzie tu niezawi-
słość sędziego? Oczywiście 
nasz rząd ma swoje zdanie i 
akurat tego wyroku wykonać 
nie chce (większość jednak 
wykonuje). Pierwsza prezes 
Sądu Najwyższego Małgo-
rzata Manowska udaje, że 
to nie jej sprawa i wymiguje 
się od podjęcia jakiejkolwiek 
decyzji w tej sprawie. Stwier-
dziła nawet, że to sędziowie 
Izby Dyscyplinarnej sami 
powinni zdecydować jak za-
reagować na postanowienie 
TSUE(!). Coś jednak drgnęło 
w przypadku stanowiska rzą-
du. Siedem dni po wyroku 
TSUE premier stwierdził, że 
Izba Dyscyplinarna nie speł-
niła wszystkich pokładanych 
w niej oczekiwań i trzeba się 
zastanowić nad jej dalszym 
funkcjonowaniem. Sądzę (i 
pewnie nie jestem osamot-
niony w opinii), że bardziej 
niż o funkcjonowanie ID Mo-
rawiecki martwi się o kasę z 
Unii, ponieważ Komisja Eu-
ropejska już zapowiedziała 
wdrożenie sankcji finanso-
wych na Polskę w przypadku 
nie wykonania przez nią wy-
roku TSUE.
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W tym roku obchodzimy 777 roczni-
cę nadania praw miejskich Sulęci-
nowi, co stanowiło idealny moment 
dla utworzenia Kapsuły Czasu, dzięki 
której możemy połączyć przeszłość 
z teraźniejszością i stworzyć most do 
przyszłości. Przyszłe pokolenia otwo-
rzą Kapsułę za 100 lat i poznają swoją 
przeszłość, a naszą teraźniejszość, to 
czym się zajmowaliśmy i jak wyglądał 
Sulęcin. W Sercu Kapsuły znajduje się 
list intencyjny Władz Miasta, znajduje 

Kapsuła czasu zamknięta na 100 lat

się kronika z wpisami mieszkańców, 
znajdują się dokumenty i artefakty 
ważnych sulęcińskich organizacji spo-
łecznych, parafii i instytucji oraz pręż-
nie działających firm. Umieściliśmy 
tam również fotografie i filmy

przedstawiające Sulęcin, a także 
prace laureatów konkursów plastycz-
nego i literackiego – „Sulęcin teraz i za 
100 lat”. Umieściliśmy również nasze 
życzenia dla przyszłych pokoleń, w 
których jest ogromny ładunek dobra, 

serdeczności oraz miłości.
Uroczystość rozpoczęła się  od wy-

stępu solistek Studia Piosenki SOK. Na-
stępnie Maciej Barden zaśpiewał dla 
zebranej publiczności swoją autorską 
piosenkę o Sulęcinie. Burmistrz Sulęci-
na odczytał uroczyście list intencyjny, 
który został później zamknięty w Kap-
sule Czasu. Wykonano również dwa 
pamiątkowe zdjęcia. Jedno ze spon-
sorami i jedno ze wszystkimi chętny-
mi, którzy uczestniczyli w tej uroczy-

stości. Po wykonaniu pamiątkowych 
fotografii Kapsuła Czasu została za-
mknięta, a klucz od niej przekazany 
w ręce Burmistrza Sulęcina Dariusza 
Ejcharta. Podczas tej wzniosłej chwi-
li towarzyszył nam koncert kwartetu 
smyczkowego.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
sponsorom!

Tekst i foto: SOK Sulęcin
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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

Wojskowe Koło Łowieckie „Szop” w Wędrzynie (2)
NASZE DZIEDZICTWO

Kolejne lata, jak to w sto-
warzyszeniach bywa, cha-
rakteryzowały się zmianami 
personalnymi w zarządzie. 
Zasiadali w nim: Józef Pią-
tek, Wiesław Zioło, Broni-
sław Tomczak, Wiesław Bo-
rowczyk, Jerzy Gregorczyk, 
Ryszard Nawrot, 

Kolejnym przewodniczą-
cym był Wiesław Borow-
czyk, łowczym Ryszard Na-
wrot, skarbnikiem Andrzej 
Dąbrowski, sekretarzem 
Zdzisław Marciniak. Koło 
posiadało już 3 obwody ło-
wieckie mające razem 13 714 
ha powierzchni. Wówczas w 
kole było 72 członków wła-
snych i 7 spoza koła (regulu-
ją to odpowiednie przepisy) 
oraz kilkunastu kandydatów.

Wielką fetą w Wędrzynie 
były uroczystości 50.lecia 
koła. Matką chrzestną wrę-
czonego sztandaru była ów-
czesna Starosta Sulęciński 
– Bożena Sławiak. Ojcami 
chrzestnymi byli: Ryszard 
Manowski, najstarszy czło-
nek koła i Witold Wasylków. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Sulęcin. Podczas uroczysto-
ści w poczcie sztandarowym 
byli: Tomasz Borowczyk, 
Roman Leśkiewicz i Euge-
niusz Kaczor.

Na drzewcu sztandaru 
umieszczono małe ryngraf 
i nazwiskami zaangażowa-
nych w pozyskanie sztandaru 
i fundatorów: Sławoj Leszek 
Głódź, biskup polowy WP, 
Okręgowa Rada Łowiecka w 

Gorzowie, Wiesław Borow-
czyk – prezes koła, Ryszard 
Nawrot, Andrzej Dąbrow-
ski, Zdzisław Marciniak, Je-
rzy i Wiesław Grzegorczyk, 
Ryszard Manowski, Jerzy 
Data - dyrektor w Szczeci-
nie, Bożena Sławiak, Witold 
Wasylków, Stanisław Ku-
biak – ówczesny burmistrz 
miasta i gminy Sulęcin, Je-
rzy Pawliszak – członek 
Naczelnej Rady Łowieckiej 
i Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Międzyrzecz, Wojciech i Mi-
chał Dobija. Byli fundatorzy 
y Czech Boleslav Bielesz i 
Antoni Tyliszczak. 

Z okazji jubileuszu koło 

zorganizowało w formie edu-
kacyjnej wystawę (na terenie 
Klubu Garnizonowego) doty-
czącą nie tylko historii koła, 
również flory i fauny z którą 
w różnej formie myśliwi się 
spotykają. Były eksponaty, 
najwyżej wycenione trofea 
i medale oraz liczne foto-
grafie. Nie zabrakło kolekcji 
noży myśliwskich i literatury 
łowieckiej Było to przedsię-
wzięcie nie spotykane na 
taką skalę w Wędrzynie jaki 
i okolicy. Tym bardziej, że w 
dniu następnym organizato-
rzy przygotowali szereg kon-
kursów z nagrodami dla dzie-
ci i młodzieży oraz koncerty 

Uroczysty pokot po polowaniu zbiorowym z okazji jubileuszu 50.lecia Koła Łowieckiego Szop

kilku wykonawców. Wędrzyn 
miał coś, czego nigdy tu nie 
było, łącznie z grochówką 
myśliwską

Same uroczystość, która 
odbyła się 6 lipca 2002 r. mia-
ła stosowną oprawę. Sztan-
dar poświęcił ks. mjr Sławo-

mir Niewęgłowski, kapelan 
garnizonu Wędrzyn. Wśród 
zaproszonych i obecnych 
byli m. in. gen. dyw. Janusz 
Ornatowski, gen dyw. Sta-
nisław Świtalski, gen. bryg. 
Aleksander Topczak, gen. 
bryg. Antoni Goliszewski, 
Mieczysław Protasowski - 
przewodniczący Wojewódz-
kiego Sejmiku Łowieckiego. 
Wieczorny bal uświetnił tak 
ważny jubileusz. 19 lat temu 
red. M. Barden opisał to w 
regionalnej gazecie powiato-
wej, a i w Radio Zachód były 
kilkakrotne relacje na żywo. 
Minęło prawie 20 lat, warto 
więc we wspomnieniach po-
wrócić. Za kilka lat kolejny 
jubileusz. 

Tekst: dr Lech Malinowski, 
fot. archiwum koła

Matką chrzestną sztandaru ufundowanego z okazji 50.lecia koła 
była ówczesna Starosta Sulęciński – Bożena Sławiak. Ojcami 
chrzestnymi byli: Ryszard Manowski, najstarszy członek koła i 
Witold Wasylków, nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin.
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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.

Robienie z tata wariata
Zwrot bardzo szeroko 

opisany w opracowaniach 
językoznawczych jak i uży-
wany pospolicie – nabrał 
zgoła innego wymiaru w 
oczach polityków. Tych od 
Dobrej Zmiany i znających 
się na wszystkim. Kłamią 
w żywe oczy, przeinaczają 
fakty lub zgoła ignorują im 
niewygodne. Rozgrywka 
być, albo nie być dla kanału 
TVN24 jest tego przykła-
dem. Ponad rok zwlekanie 
z przyznaniem przedłuże-
nia koncesji jest zwykłym… 
Skoro dotychczas wszystko 
w kwitach było OK, to wy-
myślano kolejne bzdury 
aby wreszcie podczas ko-
misji sejmowej rzec praw-
dę, chcemy mieć nadzór 

nad tą amerykańską stacją. 
No i zadarli z Jankesami. A z 
kim nasz rząd już nie zadarł? 
Chyba tylko z Eskimosami. 
Choć przy wierutnych kłam-
stwach premiera Pinokia, to 
byłby on w stanie im lodów-
ki sprzedać jako niezbędne 
wyposażenie igloo.

Trybunał Stanu UE jak i 
jego komisarze pogrozili 
Polsce za brak poszanowa-
nia prawa i brak zawiesze-
nia lub całkowitej likwidacji 
pseudo sądu jakim jest Izba 
Dyscyplinarna. Nawet wy-
raźnie zasugerowali wstrzy-
manie dotacji, bez których 
Nowy Ład nie ma żadnych 
szans. Jednak Ziobryści idą 
w zaparte. Wice od Zera 
plotą już takie banialuki w 

mediach, że trudno uwie-
rzyć iż są to wykształceni 
ludzie. Obracanie przysło-
wiowego kota ogonem to 
specjalność rządzących. Do-
brze wiedzą co ich czeka po 
przegranych wyborach, stąd 
w determinacji są gotowi 
na wszystko. Nawet super 
czołgi amerykańskie chcą 
kupić aby bronić wschod-
nich rubieży. Z braku naszej 
osłony przeciwlotniczej, 
wraże helikoptery owe czoł-
gi zamiotą w pył szybciej niż 
szybko. Kolejne robienie z 
nas przysłowiowego wała. 
Mamy jednak rząd gamoni 
- jak mówi dyrygent WOŚP. 
Choć ostatnio wizja wstrzy-
mania europejskiej kasy 
nieco przywróciła co niektó-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

rym rozum, bowiem rzucają 
hasła o niesprawdzeniu się 
Izby Dyscyplinarnej i takie 
tam dyrdymałki. 

Sąd Najwyższy, a właściwie 
jego I Prezes, ma dylemat. 
Albo stać po stronie prawa 
albo polityków, którzy ją na 
to stanowisko namaścili. Po-
chopnie odmroziła zamie-
szenie Izby Dyscyplinarnej i 
wobec brukselskich konkre-
tów musi zjeść żabę. Oficjal-
nie rzekła, że czeka na ruch 
polityków. I to ma być nieza-
wisły sąd? Kolejne robienie z 
tata wariata.

Furorę robi w sieci mem z 
Prokuratorem stanu wojen-
nego i Obatelem. Podpis jest 
nawiązaniem do słynnego 
okrzyku Joja, że rządzą nami 

komuniści i złodzieje. Bingo! 
Prokurator, a teraz sędzia TS 
to były komuch, a Obatel 
chciał orżnąć Parlament UE 
na kilometrówkę za jazdę 
nawet zimą kabrioletem do 
Brukseli, kabrioletem, który 
od lat był zezłomowany.

 Szanszonista estradowy 
Paweł XV, czy jakoś tam, po 
raz kolejny robi wolty z po-
mysłami. Najbardziej podo-
bają mi się jego słowa, że 
można mu napluć w pysk jak 
się sprzeniewierzy… Kolejka 
chętnych zbyt długaśna, aby 
mógł zadość uczynić jego 
prośbie.

Ambitny poseł z trybuny 
sejmowej zaatakował bur-
mistrza Królewskiego Miasta 
Międzyrzecz za brak troski o 
wysychające jezioro i jakieś 
coś tam w Kalsku. Zupełne 
robienie z tata wariata, czyli 
występ pod publiczkę. Bez 
znajomości  udokumento-
wanych prawnie stanów w 
obu przypadkach – okazał 
się po raz kolejny dyletan-
tem. Nawet w i tym, że nasz 
miesięcznik nazwany prze-
zeń gazetką należy do bur-
mistrza. Pan Poseł nawet nie 
raczył odpowiedzieć zgod-
nie z prawem prasowym na 
zadane pytania, a dietę po-
selską otrzymuje z pienię-
dzy nas, podatników. A to 
co mówił w pewnych tylko 
obszarach ma sens, reszta to 
zwykłe sasinienie, jak w ty-
tule felietonu.

I tak można powielać bajki 
rządzących niczym Szehe-
rezada. Czy owe banialuki 
dotrą do fanatyków? Oni za-
wsze będą twardym elekto-
ratem. Stawiam na tych nie 
zdecydowanych, wszak sami 
widzą co się dzieje, choćby 
po cenach paliwa czy w skle-
pach.
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sprawą specjalnie zaproszo-
nych gości, również z zagra-
nicy.

Na festiwalowej scenie 
usłyszymy: Meteroids, Brevki, 
Deaf Wankers z Francji, Chał-
tcore, Łukasz Łyczkowski & 5 
RANO oraz GraVity Off.

W tym roku festiwalowi to-
warzyszą działania związane 

Wake Up & LDR Festival
Cd. ze str.  1

ze Street Art’em. Odbędą się 
warsztaty, wystawy, spotka-
nia oraz projekcje filmowe.

Wake Up & LDR Festival – 
szczegóły:
Data: 7 lipca 2021
Miejsce: Scena pod Lipą / 
SOK,
ul. Moniuszki 1, Sulęcin (woje-
wództwo Lubuskie)

Bilety: 30zł (dzieci i młodzież 
do 12 roku życia) oraz 50 zł
rezerwacja biletów pod nr tel. 
506070879
SMS o tresci: Wake Up + imię i 
nazwisko + ilość biletów

Organizator: Sulęciński 
Ośrodek Kultury

28 lipca, od godziny 17:00, 
w ramach Lubuskich Konfron-
tacji Artystycznych odbyły się 
Letnie Pikniki Artystyczne. 
Zostały one zorganizowane 
przez Sulęcińskie Ośrodek 
Kultury, wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Łękni-
cy, Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Jasieniu i 

Letnie Pinkniki Artystyczne
Gminnym Centrum Kultury 
w Kłodawie. Było to jedno z 
czterech spotkań dzieci i mło-
dzieży, z czterech lubuskich 
ośrodków kultury. Tego dnia 
uczestnicy zaprezentowali 
utwory, które wiosną wyko-
nywali podczas konkursów 
LKA.

(SOK)

28 lipca, przy Scenie pod 
Lipą Sulęciński Ośrodek Kultu-
ry gościł harcerzy z 3 Drużyny 
Starszoharcerskiej „Red One” 
im. Cichociemnych. Wspólnie 
zorganizowali duże, klima-
tyczne ognisko. Śpiew przy 
ognisku i gitarze urozmaiciły 
gry i zabawy, w które zaanga-
żowali się wszyscy uczestnicy. 
Po szerokich uśmiechach na 
twarzach uczestników widać 
było jak dobrze się bawiliśmy.

(SOK)

Ognisko harcerskie z gitarą 
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Tegoroczne obchody Dni Sulęcina 
i 777-lecie uzyskania w 1244 roku 
przez Sulęcin praw miejskich zostały 
zainaugurowane 25 czerwca w rynku. 
W scenerii wystawy wielkoformatowej 
pod nazwą „Siedem wieków 
Sulęcina” ustawionej przy fontannie 
dobrosąsiedztwa obchody otworzył 
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. 
Wieczorem w krajobrazie Domu 
Joannitów i murów obronnych 
odbyło się spotkanie organizatora i 
pomysłodawcy wystawy Waldemara 
Handzlewicza z sympatykami 
przeszłości miasta i regionalistami. 
Kilkudziesięciominutową rozmowę 
o naszej historii, wydarzeniach 

Dni Sulęcina już za nami

i mieszkańcach podsumowany 
został multimedialnym filmem 
dokumentalnym o Sulęcinie, którego 
autorem jest Waldemar Handzlewicz. 
Pierwszy dzień obchodów zakończyła 
projekcja filmu „Brzdąc”, w którym 
główną rolę zagrał Charlie Chaplin. 
Przedstawione filmy były nieme i 
podkład muzyczny wykonał na żywo 
zaproszony do udziału w obchodach 
zespół „Czerwie”. W tym roku 
organizatorzy Dni Sulęcina odbiegli 
od stereotypowego świętowania w 
rynku i na Winnej Górze. Drugi dzień 
obchodów prawie w całości odbył 
się w parku miejskim. W godzinach 
porannych nad jeziorem ostrowskim 

przeprowadzono zawody wędkarskie 
o puchar burmistrza Sulęcina, w 
których zdecydowanie wygrała 
drużyna wędkarzy z zaprzyjaźnionego 
miasta Nowego Tomyśla. W holu sali 
widowiskowej szesnastu sympatyków 
szachów wzięło udział w turnieju 
szachowym o Puchar Burmistrza 
Sulęcina. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Sebastian Matul z 
Choszczna, który uzyskał 14,5 punktów. 
W parku miejskim zaprezentowały 
swoje stoiska stowarzyszenia, szkoły, 
sołectwa z gminy Sulęcin, instytucje 
i firmy. Przy kontenerze kultury 
odbył się Festiwal Tańca i Piosenki 
Przedszkolaków. Wystąpili soliści 

Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury, orkiestra dęta z Babimostu, 
zespół MAW 2020 oraz Marcin Życzyńki 
„Evis.pl”. Mieszkańcy wzięli udział 
w malowaniu panoramy Sulęcina, 
mogli obejrzeć wystawę „Sulęcińskie 
kobiety”, jak również wpisać się do 
księgi pamiątkowej kapsuły czasu 
lub przesłać życzenia potomnym 
rejestrowane kamerą video. W 
godzinach wieczornych na placu „Pod 
lipą” wystąpił zespół Neons. Dzień trzeci 
obchodów otworzył turniej piłkarski 
w kategorii młodzików o puchar 
Burmistrza Sulęcina, który odbył się 
na stadionie miejskim im. Stanisława 
Ożoga. Współorganizatorem turnieju 

był Miejski Klub Sportowy „Stal” 
Sulęcin. W zawodach wzięły udział 
drużyny z Torzymia i Sulęcina. W 
ogólnej punktacji I miejsce zajęła 
drużyna PAP Bosko I, II miejsce UKS 
Torzym, III miejsce Stal Sulęcin i IV 
miejsce PAP Bosko II. Indywidualne 
nagrody otrzymali: Szymon Nader 
najlepszy bramkarz i Jakub Janicki 
najlepszy strzelec. W tym samym czasie 
na rzece Postomi odbyły się również 
regaty, czyli spływ rzeką własnoręcznie 
wykonanych statków, łódek i łódeczek 
oraz wyścig gumowych kaczek. W 
godzinach popołudniowych w parku 
miejskim pojawiły się żywe rzeźby, 
cyrkowcy, ogromne kwiaty, żonglerzy, 

akrobaci, cykliści retro, bajkowa 
karuzela i baśniowy szczudlarz. 
Przeprowadzono konkurs z nagrodami, 
a sołectwa i szkoły zaprezentowały 
własne kulinaria i ciasta. Powodzeniem 
cieszyła się również wystawa 
„Sulęcińskie kobiety”. Pokaz 
ujarzmiania ognia i zabawy z dziećmi 
zakończyły tegoroczne obchody Dni 
Sulęcina. W tym roku święto miasta 
przejdzie do historii pierwszego, 
które odbyło się w parku miejskim. 
Mieszkańcy wraz ze swoimi pociechami 
mieli okazję poznać jego walory, 
które stanowią idealną przestrzeń do 
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Zespół Medi-Plus Świadczenia Medyczne dokonuje 
szczepień w Bledzewie od wtorku do soboty (godziny 
zmienne, należy śledzić informacje w punktach szczepień). 

Zespół szczepi również w domu  pacjenta i czyni to 
również podczas festynów na terenie Gminy Bledzew. 
Również w innych miejscach zgodnie z zapotrze-
bowaniem, np. w Zwierzynie, Dobiegniewie czy szkołach 
w Międzyrzeczu.

W międzyrzeczu w budynku MOSiW (są tablice 
kierujące) szczepienia wykonuje się w soboty od godz. 
9.30. Jeżeli jest większe zainteresowanie szczepień 
dokonuje się również w piątek o czym informuje się 
zainteresowanych.

Szczepimy…

Red.
Rejestracja telefoniczna: 95 718 28 94, 573 453 808

organizowania podobnych 
większych imprez w cieniu 
drzew, szerokich alejek, 
zielonej trawy, różnorodnych 
krzewów, kwiatów i w 
kolorach mieniącej się wody 
z fontanny. Dopisała nie tylko 
pogoda, ale przede wszystkim 
frekwencja i uśmiechy na 
twarzach sulęcinian i gości 
przyjezdnych.

Tekst i foto: Maciek Barden    
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1000 słów o budownictwie - inżynier opowiada
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Drogi Mieszkańcu Gminy Sulęcin, 
 
Od 1 kwietnia do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. To niezwykle ważne badanie prowadzone jest raz na 10 lat, 
a jego wyniki są szeroko wykorzystywane również do podejmowania decyzji 
dotyczących rozwoju naszej gminy. Dlatego serdecznie zapraszam, nie tylko 
do wzięcia udziału w badaniu, ale także do włączenia się w jego promocję. 
Wystarczy zachęcić do udziału w spisie swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół. 
Zależy nam na dotarciu z informacją o spisie do każdego mieszkańca gminy.  
Liczy się każdy, ponieważ instytucje publiczne potrzebują wiedzy, by 
planować i prowadzić swoje działania.  

Dariusz Ejchart Burmistrz Sulęcina 



  
12 nr 7(114)/2021 lipiec/sierpień 202111

 
Nr 7(87)2021   lipiec   2021

Byłem stewardem na polskich statkach (5)

Po prowizorycznej naprawie furty rufowej 
własnymi siłami (uszkodzona w Ystad), prom 
„Heweliusz” mocno opóźniony wyszedł 13 
stycznia 1993 r. po 22.30 ze Świnoujścia na 
Bałtyk. Kapitan obrał krótszą ale ryzykowną 
trasę na Ystad. Nagły sztorm o 3,30 zmusił 
dowódcę do szeregu zmian kursu. Złe prze-
pompowanie wody pomiędzy zbiornikami 
balastowymi pogarszało sytuację. Sztorm 12° 
w skali Beauforta. Około godziny 4,00 silny 
huragan uderzył w burtę statku i prom zaczął 
się przechylać. Po tym jak mocowania się 
pozrywały i ciężarówki zaczęły się prze-
mieszczać po pokładach i rozsypywać ładun-
ki, jednostka nie była już w stanie dłużej 
utrzymać się na powierzchni. O 4.10 alarm 
szalupowy i nakaz opuszczenia statku, po kilku 
minutach przechył doszedł do 70°. Sygnał SOS 
w eterze, niestety bez podania pozycji (dziś 
GPS nadaje to automatycznie) i o 5.30 prom 
przewrócił się stępką do góry. Rozpoczął się 
teraz dramat tych, którym udało się go opuścić. 
Akcja ratunkowa, co dziś jest znane, była tak 
na promie jak przez różne jednostki ratowni-
cze prowadzona wadliwie. Prom do góry dnem 
dryfował przez kilka dni po Bałtyku. W kata-
stro�e zginęło 55 osób - 20 marynarzy i 35 
pasażerów. Uratowano 9 marynarzy. W mo-
mencie zatopienia uratowanych było więcej 
ale brak odpowiednich kombinezonów i 
bardzo niska temperatura wody spowodowały 
wychłodzenie i śmierć. Liczba nieodna-
lezionych ciał według różnych źródeł waha się 
od 6 do 10. Wrak osiadł na głębokości 27 m. 
Dziś jest tam zakotwiczona boja pływająca.

Ms „Finnhanza” zbudowany w Finlandii 
w 1966 r. Długość ponad 134 m. Pływał z Fin-
landii do Szwecji, Danii i ówczesnej Republiki 
Federalnej Niemiec. Początkowo były to rejsy 
weekendowe i zabierał na pokład ok. 1400 
pasażerów. Do 1977 r. był wielokrotnie moder-
nizowany zgodnie z zapotrzebowaniem. 

W 1985 r. po naprawie stępki wahadłowej 
wystawiono go na sprzedaż. Kupiła go �rma 
turystyczna w celu wykorzystania na Ka-
raibach, ale w efekcie go nie chciała. Pod polską 
banderą prom pływał prawie do końca 1986 r.

- Kilkanaście lat pływania i wystarczy. 
Czas było zejść na stały ląd. Dość miałem nieco 
cygańskiego życia. Czas było również za-
inwestować zarobioną kasę w coś własnego, 
ale z tym to też różnie bywało. Zostały wspo-
mnienia, czarno-białe zdjęcia, wycinki prasowe i 
książeczki żeglarskie. Dziękuję za umożliwienie 
mi opublikowania moich wspomnień, uzu-
pełnionych ciekawymi informacjami encyklo-
pedycznymi z moich szlaków. Pytał pan redaktor 
czy pijam rum? Dla fantazji czasami tak, ale 
zdecydowanie wolę naszą czystą wódeczkę. 
Okazjonalnie oczywiście, dla zdrowotności jak 
się zwykło mawiać.

W przedstawionych odcinkach pokazałem 
Henryka z perspektywy czasoprzestrzeni, 
która wypełniła jego pracę jako stewarda na 
polskich statkach. Gawędziarz z niego ser-
deczny. Spędziliśmy wspólnie kilkanaście go-
dzin, bowiem każdy z odcinków przygo-
towywałem osobno. Z fascynacją słuchałem 
wspomnień. Mimo woli ulegając fantazji 
mego rozmówcy, ale wspomnienia to do 
siebie mają.

- W 1985 r. zamustrowałem na wydzier-
żawionym przez nasza żeglugę szwedzkim 
promem ms „Finnhanza”. Tym razem pływa-
łem z Gdańska. Był to wówczas największy prom 
kursujący na Bałtyku. Pod polska banderą 
i z polską załogą pływał w 1986 r. Był to prom 
pasażersko-samochodowy. Do dziś pamiętam 
jak wjechała na pokład samochodowy czer-
wonym Porsche Mar yla Rodowicz, której 
towarzyszyła Urszula Sipińska. Płynęły na tourne 
do krajów skandynawskich, pływaliśmy bowiem 
do Helsinek, po drodze zahaczając o inne porty. 

 - Pływanie po Bałtyku na statku rzecz-
nym, którym nieźle bujało, było niezbyt przy-
jemnym epizodem w moim „morskim życiu”. 
Czas wynajęcia mnie przez mego armatora dla 
innego zakończył się krótkotrwałym urlopem 
na lądzie. Natura ciągnie jednak wilka do lasu, 
a wilka morskiego, bo swoje lata i rejsy po 
morzach i oceanach świata zaliczyłem, ciągnie 
tym bardziej. Nowością dla mnie stały się pro-
my kursujące do krajów skandynawskich. 
Zamustrowałem jako steward na promie mt „Jan 
Heweliusz”. Praca była ciekawa i co istotne nie 
monotonna. Statek miał już trochę lat, bowiem 
wybudowano go w Norwegii w 1977 r. dla PLO. 
Pływał przemiennie z bliźniaczą jednostką 
„Mikołajem Kopernikiem” na trasie Świnoujście
 - Ystad. Przewożono nimi samochody ciężarowe
i towarowe wagony kolejowe.

„Jan Heweliusz” typu „ro-ro” długości 126 m, 
miał w ładowni 4 tory mierzące razem 400 m, 
na których mieściło się 36 wagonów na dolnym 
pokładzie oraz 790 m pasów dla 18 ciężarówek i 
30 naczep na górnym pokładzie. Płynął z ma-
ksymalną szybkością 14 węzłów. Jednostka 
miała swój dramat podczas groźnego pożaru w 
1986 r. podczas rejsu do Ystad. Zwarcie w 
agregacie naczepy-chłodni doprowadziło do 
spalenia ciężarówki i przeniesienia się ognia na 
nadbudówki. Wadliwie wykony remont w 
Hamburgu (wylanie betonem górnego po-
kładu) spowodował znaczne obniżenie sta-
teczności już i tak niestabilnej z uwagi na 
wadliwie zabudowaną nadbudówkę i system 
balansowy. Prom do chwili zatonięcia miał 28 
wypadków - przechyły na pełnym morzu, 
przewracał się w porcie z powodu wadliwego 
systemu balastowego, zderzał z kutrami 
rybackimi o awarii silników nie wspominając.

- Na promie nie było przewozów pasa-
żerskich, za pasażerów uznawano kierowców 
i pasażerów TIR-ów. Zanim wypłynęliśmy po 
pokładzie i wewnątrz przemieszczali się żoł-
nierze WOP i celnicy. Podobnie było po powrocie 
do kraju. Szukano dosłownie wszystkiego. 
Narkotyki, kontrabandę, pasażerów na gapę. 
Przemyt spirytusu do Szwecji był na porządku 
dziennym. Takie to były czasy.  W porcie 
szwedzkim takowych cyrków ze szwendaniem 
się mundurowych po promie nie było. Podczas 
rejsu, który trwał kilka godzin, serwowałem 
posiłki do kajut, a tam różne było towarzystwo, z 
reguły nazwijmy to rozrywkowe. Czasami ktoś 

prosił, aby go przechować przed kolegami bo nie 
daje rady. Z niespodziewanymi przechyłami 
wszyscy dawali sobie radę, choć może to co do 
niektórych nie docierało, bowiem sami się kiwali. 
Podczas powrotu ze Szwecji w grudniu 1984 r. 
dałem się namówić na porcję Kiviaku. To taka 
tradycyjna grenlandzka potrawa, mięso upo-
lowanej alki zakopywane nawet do kilku mie-
sięcy w ziemi, a po wydobyciu zjadane w postaci 
surowej. Zapach, żeby nie rzec smród, fatalny ale 
kąsek smakowity. Mój żołądek bez alkoholu, 
wszak byłem w pracy, nie mógł tego zdzierżyć. 
Obolały zszedłem na polski ląd i potem na L-4. 
Na tym promie przechyły były rzeczą nazwijmy to 
normalną, ale gdy później z różnych źródeł 
dowiedziałem się o pożarze, a potem o wywrotce 
w porcie świnoujskim i zatonięciu 13 stycznia 
1993 r. mojego Heweliusza, byłem już szczę-
śliwym szczurem lądowym na emeryturze.

 "Heweliusz" w wyniku niestabilności 
położył się na burtę w porcie Świnoujście

Prom Heweliusz

Prom Finnhanza

Lech Malinowski
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W ramach realizacji pro-
jektu pn.: ”Modernizacja linii 
sortowniczej Zakładu Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Długoszynie wraz z 
rozbudową PSZOK w Krzeszy-
cach” w lipcu 2021r. rozpoczę-
to kolejny etap inwestycji po-
legający na zakupie i montażu 
drugiej linii technologicznej 
w ZUOK w Długoszynie.

Linia będzie przeznaczona 
do sortowania odpadów ko-
munalnych zbieranych selek-
tywnie w różnych systemach 
zbiórki, tj. zarówno odpadów 
opakowaniowych tworzywo-
wych i mieszaniny odpadów 
opakowaniowych (tworzyw 
sztucznych, papieru i meta-
li). Zadanie realizowane jest 
przez firmę Falubaz Polska 
S.A. S.K.A. 

Jak informuje Przewod-
niczący Zarządu CZG-12 – 
Robert Paluch w Zakładzie 
trwają równocześnie prace 
związane z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym. Budo-
wany zbiornik o pojemno-
ści ok. 440 m3 będzie służył 

Kolejne inwestycje w CZG-12

Budowa zbiornika na odcieki z nowej kwatery 1C w Długoszynie.

zapewnieniu stałego źródła 
wody do celów gaśniczych. W 
ramach budowy kwatery 1C 
składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
trwa już ostatni etap związa-
ny z budową dróg dojazdo-
wych oraz budowa zbiornika 
na odcieki. Zbiornik z doce-
lową pojemnością 1000 m3 
będzie spełniał swe zadanie 
dla nowo budowanej kwatery 
1C oraz docelowo dla kwatery 
budowanej w przyszłości.

Ważnym elementem roz-
woju i poprawy gospodar-
ki odpadami w zakładzie są 
również prace związane z 
budową placu na skruszone 
odpady wielkogabarytowe. 
Na dzisiaj CZG-12 złożył sto-

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priory-
tetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyj-

nego - Lubuskie 2020. Wartość projektu 9 870 300,00 zł, dofinansowanie z UE 3 774 199,02 zł. 

Nowa linia sortownicza w ZUOK w Długoszynie

sowne dokumenty na wyżej 
wymienione zadanie, które 
będzie realizował z własnych 
środków.

Warto przypomnieć, że I 
etap projektu pn.: ”Moder-
nizacja linii sortowniczej 
Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w 
Długoszynie wraz z rozbudo-
wą PSZOK w Krzeszycach” po-
legał na doposażeniu starej li-

nii sortowniczej w perforator 
do butelek PET, rozrywarkę 
do worków oraz na zakupie 
rozdrabniarki do odpadów 
wielkogabarytowych. Moder-
nizacja w Zakładzie Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunal-
nych w Długoszynie potrwa 
do końca 2021 roku.

Źródło: CZG-12
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Mieszkańcy Miechowa 
potrafią się zjednoczyć

W dniu 12 czerwca 2021 roku 
odbył się w Miechowie czyn spo-
łeczny przy współudziale sołtysa 
i rady sołeckiej. Kosiliśmy teren 
naszej wsi ( boisko, plac zabaw 
, pobocza ) własnym sprzętem. 
Chciałam bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tym przed-
sięwzięciu. Na podziękowania 
zasługują przede wszystkim:  p. 
Jacek Strączek, p. Ryszard Strą-
czek, p. Andrzej Koterba, p. Ja-

kub Słonik, p. Paweł Lorkiewicz, 
p. Zbigniew Sienkiewicz, p. Ka-
zimierz Zacierka, p. Grzegorz 
Gap, p. Paweł Kaczmarek, p. Piotr 
Gondorek. Praca zakończyła się 
przyjemnym akcentem kulinar-
nym, który przygotowała p. Do-
rota Strączek.

Serdecznie dziękuję. 

Sołtys Miechowa 
Małgorzata Sienkiewicz.

Rada sołecka Miechowa 
dziękuje

W dniu 26 czerwca 2021 r. 
sołectwo Miechów uczest-
niczyło w Dniach Sulęcina 
i 777-lecia uzyskania przez 
Sulęcin praw miejskich. Wy-
stawiliśmy się ze stoiskiem z 
małą gastronomią w skład, 
której wchodziły między in-
nymi: szaszłyki, placki ziem-
niaczane z różnymi sosami, 
przepyszne ciasto oraz kawa. 
Bardzo serdecznie dziękuje-
my osobom, które przyczy-
niły się do tej inicjatywy: p. 
Elżbiecie Czop, p. Elianie Bed-
narczyk, p. Dorocie Szkwarek, 
p. Urszuli Kaczmarek, p. Anieli 
Górskiej, p. Dorocie Strączek, 

p. Mirosławowi Oszalowi, p. 
Piotrowi Gondorkowi i p. Jac-
kowi Strączkowi  za obsługę 
stanowiska. Sołtys i Rada So-
łecka są bardzo wdzięczne za 
pomoc i cieszą się, że coraz 
więcej mieszkańców bierze 
czynny udział w promowaniu 
naszej wsi. Zapraszamy chęt-
ne osoby do udziału przy na-
stępnych imprezach, które już 
niebawem. 

Sołtys 
i Rada Sołecka wsi Miechów

Mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie na I piętrze w budynku z 2011 r. w Sulęcinie. Centrum miasta – mieszkanie od strony podwó-
rza, bardzo ciche – nad sklepem Pepco. Powierzchnia 68,41 m2 na którą składają się: przedpokój, pokój 
z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka. UWAGA; do mieszkania przynależy taras o pow. 45 m2 nie 
objęty opłatami! Mieszkanie środkowe, bardzo ciepłe, wyjątkowo niskie koszty ogrzewania. Własny piec 
gazowy do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Meble na wyposażeniu mieszkania – 2 szafy 
w zabudowie, meble kuchenne, łazienkowe – w cenie mieszkania. Mieszkanie aktualnie wynajmowane – 
możliwość oglądania w soboty po godz. 15.00. Możliwość przejęcia umowy najmu (z lokatorem). Przejęcie 
mieszkania bez lokatora – po okresie 2-miesięcznego wypowiedzenia. Opłaty: dla wspólnoty mieszkanio-
wej (w tym: woda, śmieci, sprzątanie klatki) – 220zł/miesiąc – gaz (ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody) 
– 120 zł/m-c, – prąd – 100 zł/m-c. Centrum miasta – wszędzie blisko. Parking dla mieszkańców bloku – w 
podwórzu, objęty ochroną kamer monitoringu – z możliwością podglądu widoku parkingu w swoim miesz-
kaniu. TEL. kontaktowy: 511 225 133.

SULĘCIN

315 TYS.TEL. 511 225 133
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·diagnostyka maszyn i usuwanie awarii elektrycznych, 
   mechanicznych
·wykonywanie przeglądów okresowych 
·utrzymanie ciągłości produkcji
·pracy zmianowej

·podstawowa wiedza z zakresu elektryki, elektromechaniki, 
   mechaniki
·samodzielność, sumienność i punktualność.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

MECHANIK
/TECHNIK
Miejsce pracy: Słubice

Oferujemy:

·atrakcyjne wynagrodzenie stosowne do posiadanych 
umiejętności i doświadczenia
·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku
·szkolenia i kursy 
·pracę w doświadczonym zespole specjalistów

Opis stanowiska:

Wymagania:

Z okazji 25-lecia powołania 
do życia 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej, 2 
czerwca przed ratuszem miej-
skim w Międzyrzeczu odbył 
się uroczysty apel i defilada 
pododdziałów oraz sprzę-
tu wojskowego. 17 Brygada 
Zmechanizowana decyzją 
Ministra Obrony Narodowej 
przyjęła tradycje 3 Dywizji 
Strzelców Wielkopolskich, 
17 Dywizji Piechoty wraz z 
jej pułkami: sześćdziesiątym 
ósmym, sześćdziesiątym dzie-
wiątym i siedemdziesiątym, 

25-lecie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
17 pułku piechoty z lat 1944 
– 1957 oraz 17 pułku zmecha-
nizowanego z lat 1957 – 1996. 
Przyjęła nazwę „Wielkopolska” 
oraz imię gen. broni Józefa 
Dowbor-Muśnickiego, twór-
cy i dowódcy Armii Wielko-
polskiej, głównodowodzące-
go zwycięskim powstaniem 
wielkopolskim.

Uroczysty apel poprzedziła 
msza święta w kościele p.w. 
świętego Wojciecha z udzia-
łem społeczeństwa miasta, 
generalicji, oficerów i żoł-
nierzy. Wciągnięciem flagi 

państwowej na maszt oraz 
odśpiewaniem hymnu naro-
dowego rozpoczęła się dalsza 
część uroczystości. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygło-
sił dowódca 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
płk dypl. Dariusz  Kosowski. Z 
okazji święta wielu żołnierzy i 
oficerów otrzymało wyróżnie-
nia. W tracie przegrupowania 
żołnierzy do defilady wystąpi-

ła Agata Śpiewak solistka klu-
bu wojskowego z Międzyrze-
cza. Uroczystość zakończyło 
złożenie wieńców, kwiatów i 
ustawienie zniczy przed po-
mnikiem gen. broni  Józefa 
Dowbora-Muśnickiego. W 
apelu i święcie Gminę Sulęcin 
reprezentował burmistrz Su-
lęcina Dariusz Ejchart.

17 Wielkopolska Brygada 
Zmechanizowana stacjonuje 

w 3 garnizonach: w Między-
rzeczu, Wędrzynie i Krośnie 
Odrzańskim. Wchodzi w skład 
11 Lubuskiej Dywizji Kawale-
rii Pancernej i jest jedną z naj-
większych jednostek wojsko-
wych w Polsce.

Tekst i foto: Maciek Barden
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SIERPIEŃ/ WRZESIEŃ
02.08-08.08 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
09.08-15.08 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
16.08-22.08 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
23.08-29.08 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4
30.08-5.09 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
06.09-12.09-Apteka “Lub-Farm”, ul. Kościuszki 
3

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 22
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

- 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

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

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

W dniach 12-13 czerwca 
2021 roku w Babimoście od-
był się 28. turniej badmintona 
pod nazwą „Babimost Open 
w Badmintonie”. To jeden ze 
starszych turniejów, który się 
odbywa w województwie lu-
buskim. W tym samy czasie 
jedna z naszych zawodniczek 
wzięła udział w finale Lubu-
skiej Ligi Młodzieży Szkolnej 
w Badmintonie.

SSB Sulęcin reprezentowały 
zarówno dzieci, jak i dorośli 
zawodnicy. Wśród medali-
stów nie zabrakło naszych 
czołowych zawodników, 
którzy jak zawsze - pomimo 
braku treningów spowodo-
wanym przez sytuację epide-
miologiczną w kraju w związ-
ku z COVID-19 – wykazali się 
bardzo dobrą formą. 

W tym miejscu możemy 
śmiało się pochwalić, że zdo-
byliśmy cztery złote medale 

SSB wraca z medalami
oraz dwa brązowe. 

Nasi zawodnicy zdobyli 
w XXVIII Babimost Open w 
Badmintonie:
- Karol CHOJNACKI - I miejsce 
i złoty medal w turnieju w ka-
tegorii chłopców kl. 7-8,
- Magdalena PIECHOWIAK 
(trener SSB Sulęcin)  – PO-
DWÓJNE złoto: I miejsce w 
singlu kobiet oraz I miejsce w 
grze mieszanej,
- Jakub GÓRSKI – III miejsce w 
grze pojedynczej,
- Rafał MAZUR – III miejsce i 
brązowy medal w grze poje-
dynczej. 

Na korcie w Babimoście za-
debiutowała również w grze 
mieszanej para Dominika 
KORYLUK i Jacek ĆWIERTNIA. 
Ostatecznie usytuowali się na 
IV miejscu tuż przy podium.

Finał Lubuskiej Ligi Mło-
dzieży Szkolnej w Badmin-
tonie rozgrywany w Lubnie-

wicach również zakończył się 
powodzeniem na korcie dla 
naszej zawodniczki. Milena 
GIEROŃSKA była bezkonku-
rencyjna, wróciła do Sulęcina 
ze złotym medalem. 

Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów za-
równo na korcie, jak i w życiu 
prywatnym.

Sulęcińskie Stowarzyszenie 
Badmintona już dziś zapra-
sza chętne dzieci i młodzież 
na swoje badmintonowe tre-
ningi. – Jesteśmy dla miesz-
kańców, realizujemy zadanie 
publiczne pod nazwą „Popula-
ryzacja badmintona na trenie 
Gminy Sulęcin” i w związku z 
tym zajęcia są nieodpłatne. Za-
praszamy -  podkreśla prezes 
stowarzyszenia Jacek Ćwiert-
nia.

Źródło: SSB

Sprzedam samochód Re-
nault Megane 1.4 w bardzo 
dobrym sanie. Zarejestrow-
any i ubezpieczony. Tel. 694 

662 289 (Nowa Wieś)

Zawodnicy Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona  w trakcie XXVIII Babi-
most Open w Badmintonie oraz Lubuskiej Ligi Młodzieży Szkolnej w Badmin-
tonie w Lubniewicach zdobyli 6 medali.

Sprzedam piec grzewczy 
Buderus na olej opałowy i 
kominek kompletny. Cena 

do uzgodn. Tel. 697 767 180
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