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Poseł LUBUSKIE
Krystyna Sibińska
OŚNO
Sprawozdanie z działalności

Dożynki
Gminne
Najmłodszy starosta
w Polsce „Inka” ma

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Po pracowitym na wsi okre- Na imprezę zapraszają orgapozostanie
sie żniw, nadchodzi czasna
co- stanowisku
nizatorzy – Gmina Sulęcin, Su- swój plac
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Dożynek
lęcińskistarosty
OśrodekPatryka
Kultury oraz
7rocznych
radnych
było Gminnych,
za odwołaniem
Lektóre w tym roku odbędą się Rada Sołecka w Trzemesznie
wickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
we wsi Trzemeszno Lubuskie. Lubuskim.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

cd. na s. 16

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

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

i pomnik

Dożynki odbędą się w so28
w Krzeszybotę,czerwca
31 sierpnia.
Organicach
odbyła
się do
uroczyzatorzy zachęcają
wzięstość
nadania
imienia
cia udziału
w corocznych,
Danuty
Siedzikówny
ps.
dożynkowych
konkursach:
„Inka”
placowi
rekreacyjna najładniej udekorowane
no-wypoczynkowemu
w
stoisko wiejskie, na najpiękcentrum
miejscowości
niejszy wieniec
dożynkowy,
oraz
odsłonięcia pomnina najsmaczniejszą
potrawę
ka
dzielnej
sanitariuszki.
regionalną, a także w emocjonującym rozpoczęły
Turnieju Sołectw.
Uroczystości
się od
Regulaminy
znajdują
się na
mszy świętej. Po
niej odczytano
stronie
internetowej
Organiuchwałę rady gminy o nadaniu
zatora: www.soksulecin.pl.
placowi
imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Red.
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

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

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964
tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

Pon. - Sob. 8:00 - 20:00
DOSTAWA
GAZU
Niedziela
9:00 - 15:00
(Sulęcin i okolice)

95 755 39 15
8:00 - 20:00
95 Pon.
755- Sob.
39 15
Niedziela 9:00 - 15:00
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie poleca

minął miesiąc

Marszałek odleciał… od rzeczywistości

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI
MIESZKANIOWYMI – jestem
na miejscu, nie musisz szukać
zarządcy w innych miastach.
Najnowsze na sprzedaż:
sklep w centrum Sulęcina
działka Lubów
dworek Lubień
działka Lubień
sklep ul. Kościuszki 34
mieszkanie Torzym
działka Rychlik
4 działki Garbicz
dom Muszkowo
mieszkanie Jarnatów
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (budowa) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
domy szeregowe Sulęcin
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
mieszkanie Dębowiec
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
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Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Marszałek Kuchciński w
sercu kampanii wyborczej
naważył niezłego piwa. Jego
loty rządowymi samolotami z rodziną i znajomymi nie
schodzą z czołówek telewizyjnych i gazetowych. No może
poza tymi rządowymi, jak
TVP, gdzie sprawa nie odbiła
się prawie żadnym echem.
Druga osoba w państwie
stała się dla ekipy rządzącej
ciężką kulą u nogi. Gdy światło dzienne ujrzały nagrania
przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego (chciał

w rozmowie z Leszkiem Czarneckim 40 milionów łapówki
w zamian za przychylność dla
banków należących do Czarneckiego), to już następnego
dnia Chrzanowski wyleciał z
roboty. Politycy PiS tłumaczyli,
że taki jest standard, i nie ma w
tej partii miejsca na anomalie.
Kuchciński przeprosił, zapłacił
na Caritas, zapłacił na Fundusz
Modernizacji Sił Zbrojnych
(łącznie 43 tys. zł, podczas gdy
jego loty przez ostatnich 15
miesięcy kosztowały przeszło
4 mln zł), ale ze stanowiska odchodzić nie zamierza. Zatem
taki standard jest dla partii rządzącej do przyjęcia. W zasadzie
rozwiązanie sprawy dla PiS jest
ciężkim orzechem do zgryzienia. Wywalając Kuchcińskiego
ze stołka przyznaliby się, że
ostro przegiął. Broniąc go w
zbliżającej się debacie dają paliwo dla opozycji, która z całą
pewnością będzie temat drążyć do samych wyborów 13
października. Ech, krzyczeli, że

będzie skromnie i uczciwie, a
wyszło jak zawsze…
Wielu użytkowników zakupionego używanego auta nie
spieszy się z jego przerejestrowaniem. Zdarza się, że do
wydziałów przy starostwach
przychodzą rekordziści z 4 lub
5 wcześniejszymi umowami
kupna-sprzedaży, ponieważ
wcześniejsi właściciele nie
spełnili obowiązku przerejestrowania pojazdu. W zasadzie po co się spieszyć, skoro
za pominięcie tej czynności
nie grożą żadne konsekwencje. Wkrótce ma się to jednak
zmienić. W Sejmie trwają prace nad przepisami, zgodnie z
którymi właściciele pojazdu
na złożenie wniosku na jego
rejestrację lub wyrejestrowanie będą mieli 30 dni. Jeżeli
nie dotrzymają tego terminu
spotka ich słona kara finansowa. W wydziałach komunikacji już odnotowywany jest
wzmożony ruch. Kolejki coraz
dłuższe i nie pomaga wcale
wcześniejsze rezerwowanie
wizyty. Poważnie nad dalszym

funkcjonowaniem Referat Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sulęcinie powinien
zastanowić się Zarząd Powiatu. Już teraz niektórzy petenci czekają po 4 godziny, żeby
zarejestrować auto! Ludzie
klną na czym świat stoi. Nic
dziwnego jednak, skoro na
4 przewidziane w Referacie
etaty tylko 2 są zapełnione.
Gdy jedna z pań jest na urlopie (taki mamy sezon), petentów obsługuje tylko jedna
osoba. Urzędniczki nie mają
nawet kiedy zjeść śniadania
w ciągu pracy. Ta patologiczna sytuacja trwa już od dłuższego czasu. Czas najwyższy,
żeby coś się zmieniło. Powiat
bierze za przerejestrowanie
jednego auta ponad 200 zł.
Gdyby to zadanie oddać firmie prywatnej (najlepiej jeszcze z konkurencją na rynku),
to podejrzewam, że byłoby i
szybciej i taniej. Skoro Powiat
Sulęciński z braku kasy tylko
administruje, to niech to robi
dobrze. Inaczej po co nam
taki powiat…

Do wynajęcia:
sklep ul. Kupiecka
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
stara „Mrówka”
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
W ofercie ok. 50 pozycji
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

tel. 885 503 977

Ul. Lipowa 14A, 69-200 Sulęcin, tel. 0048 507 116 892
Dealer: CF MOTO, Romet, Sym, Piaggio, Vespa, F.B. Mondial
Sprzedaż nowych i używanych motocykli, quadów i skuterów
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Wybrali się w podróż do Afryki i Indii
Za nami tegoroczne Akcje na Wakacje, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Sulęcinie oraz Sulęciński Ośrodek Kultury – w
tym roku spotkaliśmy się 16-18 oraz 23-25 lipca, by wspólnie udać się w „Podróż bez paszportu do Afryki i Indii”.
Jak sam tytuł wskazuje, w
pierwszym tygodniu wybraliśmy się na Czarny Ląd – w
dniach 16, 17 i 18 lipca odkrywaliśmy największe tajemnice Afryki. Czym się zajmowaliśmy? Zajęcia zaczęliśmy od
filmów edukacyjnych, dzięki
którym wiemy już wszystko o:
mieszkańcach, zwierzętach,
strojach, obyczajach, ulicach,
potrawach, a także tańcu i
muzyce danego miejsca.
Naszym głównym elementem zajęć była nauka afrykańskiego tańca, który następnie
zaprezentowaliśmy przed publicznością. A co poza tym?
Tworzyliśmy
recyklingowe
instrumenty, a także elementy wystroju – biżuterię oraz
tarcze z kartonu.
W drugim tygodniu zajęć
(23-25.07) wybraliśmy się w
podróż do kolorowych i pachnących Indii, by lepiej poznać

(szczególnie kolory, tradycje
i zapachy tego miejsca). Na
kartkach papieru z przypraw
oraz na ziemi z kolorowej soli,
tworzyliśmy piękne i wyjątkowe mandale. Zanim jednak przeszliśmy do twórczej
pracy, podzieleni na grupy
rozpoznawaliśmy najbardziej
charakterystyczne, indyjskie
zapachy (imbir, curry, kurkumę, paprykę, anyż, majeranek czy czarnuszkę) oraz
barwiliśmy sól za pomocą
kredy. Było bardzo twórczo i
kreatywnie!
Na drugich zajęciach poświęconych Indiom uczyliśmy
się tradycyjnego, indyjskiego
tańca. Odwiedziła nas instruktorka, pani Karolina Dromowicz. Taniec ten zrobił na nas
nie lada wrażenie – koordynacja ruchów, odpowiednie ułożenie dłoni, ruch biodrami…
Nie jest to wcale taka prosta

sprawa! Bardzo dziękujemy
pani Karolinie za poświęcony
czas i świetną energię!
25 lipca o godzinie 17:30
w Kontenerze Kultury (Park
Miejski w Sulęcinie) odbyło
się oficjalne podsumowanie
naszych tegorocznych wakacyjnych spotkań, a w programie: prezentacja naszych
dwóch tańców oraz wystawa

prac, stworzonych na Akcjach
na Wakacje. Dziękujemy za
wspólnie spędzony, wakacyjny czas i do zobaczenia na ko-

lejnych wydarzeniach w SOK i
Bibliotece!
Tekst i fot. Organizatorzy

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

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

www.kssse.pl
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Piątkowy koncert zespołu
Trupięgi, który odbył się w Parku Miejskich zainaugurował
dni miasta. W sobotę i niedzielę
22 i 23 czerwca nie tylko park
stał się estradą, placem zabaw,
plenerową pracownią plastyczną i teatrem, ale również inne
miejsca w mieście dopisały sce-

nariusz do obchodów święta
miasta.
Na płycie Stadionu Miejskiego im. Stanisława Ożoga odbyły się mecze rozegranie pomiędzy dziecięcymi drużynami
piłki nożnej PAP Bosko i KS Stal.
Nową formą wodnej zabawy
nad Postomią, która przyniosła
wiele emocji i została zainaugurowana przez instruktorów
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, był spływ żółtych miniaturek gumowych kaczek. Przez
dwa dni, każda osoba mogła
legalnie zakupić kaczuszkę,
zarejestrować ją i przekazać na
konkurs. Główną nagrodą za
zwycięstwo był rower.
W Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się Turniej szachowy
o Puchar Burmistrza Sulęcina,
a nad rzeką Postomią regaty
pływających modeli wykonanych według własnych pomysłów ich twórców. W parku plac
zabaw zorganizowali również
harcerze z Komendy Hufca ZHP
z Sulęcina.
Na parkowej estradzie dorobek artystyczny zaprezentowały solistki ze Studia Piosenki
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
pod kierunkiem artystycznym
Waldemara Handzelewicza, jak

sierpień 2019

również trio wokalne JuKaMa
Marta Rojewska, Justyna Rosolska i Karolina Filipek /Fura/,
teatr Ba-Jaga, zespół Brevki i
solista Maciek Barden.
Gorzowski teatr zaprezentował widowisko teatralno-muzyczne „Moje córki Czarownice”,
który po zakończeniu spektaklu
przeprowadził mieszkańców w
korowodzie świętojańskim nad
rzekę Postomię. Miejsca, w których odbyło się rzucanie wianków na wodę oraz pokaz ognia
w wykonaniu zespołu Sagitta.
Dodatkową atrakcją obchodów w dniach miasta był przyjazd szynobusu na stację PKP,
którym chętni mogli zabrać się
i przejechać do Międzyrzecza
na pokaz parowozów.
Na plenerowej estradzie
ustawionej w centrum miasta wystąpiły przedszkolaki z
gminnych przedszkoli, sulęcińska grupa kabaretowa Teraz My
oraz zespoły Alive, Late Night,
solistki studia piosenki, Goosebumbs, Pesos Sax Fighter And
DJ Maxx oraz gwiazda wieczoru Kasia Kowalska.
W tracie niedzielnej imprezy
burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz zastępca burmistrza
Iwona Walczak wręczyli pucha-

REKLAMA

008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

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

75 6161 411
www.kamacare.pl

WYMAGANY:
- język niemiecki w stopniu minimum komunikatywnym
- empatia i chęć do pracy
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ry, nagrody i dyplomy, które otrzymali:
za udział w Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Sulęcina nagrody odebrali: Damian Świerc, Janusz Kuśnierz,
Ewa Balcerzak, Jakub Jeremicz, Robert
Godzina i Daniel Tytus,
• za udział w Regatach po Rzece Postomi: I miejsce Robert Rosłanowski, II
miejsce Izabela Rosłanowska, III miejsce
Olga Ścieżka oraz wyróżnienia Jan i Julian Leszczyłowscy i Olaf Maternik,
• za udział w „Wyścigu miniaturowych
kaczek” po rzece Postomi: I miejsce Małgorzata Łaszczyńska – główna nagroda
rower, II miejsce Janek Leszczyłowska i
III miejsce Katarzyna Dębowska,

5

• za udział w konkursie „Na najpiękniejszy wianek”: I miejsce Kamila Bączkowska, II miejsce Janina Bartyzel, III
miejsce Dorota Pietrzak oraz wyróżnienia Gabrysia Skrzypach i Olga Ścieżka.
Gośćmi obchodów dni miasta był Burmistrz Friedland /Niemcy/ Tomas Häle
oraz radny Rady Miejskiej Nowego Tomyśla Henryk Krzeszowski.
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
dziękuję wszystkim uczestnikom, wykonawcom oraz osobom zaangażowanym
w organizację Dni Sulęcina.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Stypendia Burmistrza Sulęcina
NADESŁANO DO PRZEKROJU

13 emerytura – wielkie oszustwo
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emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13 emeryturę.
Podsumowując – wypłata 13
emerytury nie jest więc żadnym
dodatkowym świadczeniem, a
jedynie wyrównaniem zaniżonej rewaloryzacji. Zapowiadana 13 emerytura w wysokości
1.100 zł dla wszystkich podlega
obciążeniom fiskalnym, więc
do wypłaty „na rękę” będzie tylko 888 zł.
Zyska jedynie rząd PiS (propagandowo)
obwieszczając
scenie zaprezentowały
się
wszystkim
jak
to
dobrze
(?)
robi
Gabryela Wiśniewska, Maremerytom
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bicka i Lena Wójcik, solistki
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Studia Piosenki Sulęcińskiego
chwyt marketingowy przed
Ośródka Kultury pod kierownadchodzącymi wyborami – to
nictwem
artystycznym Walrobienie wody z mózgu miliodemara
Handzelewicza.
nom Polaków (nie tylko emerytom). To jedynie zagrywka
Barden
przed wyboramiMaciek
i dodatkowo
w najbardziej bezczelnym wydaniu – psująca zarówno politykę społeczną, jak i politykę w
ogóle.
Ja sam osobiście wolałbym
otrzymać należną mi rewaloryzację wg wskaźnika 3,26 i bez
tej napuszonej indoktrynacji.
A w następnych latach i tak na
tym stracę, więc nie mam się
wymianie
stolarki okiennej i
czym cieszyć.
drzwiowej
oraz
zamontowaZ życzeniami
długich
lat życia
no
ogniwa fotowoltaiczne.
wszystkim
emerytom oraz
Obiekt został
wyposażony
trzeźwości
w myśleniu

Nowa świetlica wiejska w Rychliku

placówkę kultury.
Oddana w użytkowanie
świetlica
będzie zaSULĘCIN służyła
/ WĘDRZYN
spakajaniu potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych społeczności lokalnej, jak również
w nawiązywaniu kontaktów
,,Grają trąby,integracji
dzwonią dzwony.
osobistych,
i aktyRadość
dziś
napełnia
kraj.
wizacji.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Z udziałem mieszkańców,
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta, zastępcy burmistrza
Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

Sulęcin, radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości,
10 czerwca odbyło się oficjalne oddanie świetlicy w użytkowanie.
Na obiekcie dokonano
przebudowy ścian działodomić instalacji
wszystkim,
jak istotną
wych,
wewnętrznej,
rolę pełniposadzek,
ten dokument
w
remontu
okładzin
czasach
współczesnych.
Pościennych, prac malarskich,
wagę sytuacji
ociepleniu
ścian podkreślały
zewnętrzgalowe
stroje
uczniów,
barwy
nych, elewacji, całkowitej
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

w nowe meble kuchenne,
Stanisław
P.
stoły, krzesła,emeryt
naczynia
sprzęt
AGD i RTV.
Całkowity koszt modernizacji obiektu wyniósł 400 tysięcy złotych.
Remont został dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
apelu, podkreśliła
rangę
tego
Wiejskich
w ramach
Prograważnego
wydarzenia
skłomu
Rozwoju
Obszarówi Wiejniła
wszystkich
do
refleksji
skich 2014-2020 w kwocie
nad słowami:
183.846
złotych.OJCZYZNA,PATRIOTYZM i WOLNOŚĆ.
Takie
Maciek Barden
spotkania to wspaniała lekcja
historii i patriotyzmu dla całej
społeczności szkolnej.
B.K.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

!!

!
ON

!! P
N! O
O
R
P

OÓ
ÓRYB
B
YW

(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13

W
ŻYŻY
U
U
D

D

nr 8(91)/2019

sierpień 2019

7

JERZY MATERNA:
DOTRZYMUJEMY SŁOWA!

Jerzy Materna, Poseł Prawa i Sprawiedliwości jego charakterystyczną sylwetkę znają wszyscy począwszy od Prezydenta Andrzeja Dudy, poprzez
Premierów Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego, a skończywszy na prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Do nich bowiem ze sprawami Lubuszan udaje

•
•
•
•

500 + na każde dziecko
Zerowy PIT dla młodych
Wyprawka dla dzieci szkolnych
Trzynastka dla Emerytów

się niejednokrotnie poseł J. Materna. Są to czasami
tak strategiczne sprawy jak powstanie kompleksu
miedziowego w okolicach Zielonej Góry, budowa
mostów na Odrze w Połęcku czy w Pomorsku, czy
realizacja programu modernizacji polskich rzek, w
tym Odry i Warty. Dla mieszkańców środkowej części Lubuskiego ważne jest działanie posła Jerzego
Materny dotyczące rozbudowy baz amerykańskiej
armii na terenie województwa. Ich obecność oznacza rozwój usług oraz możliwość rozwinięcia firm
pracujących na rzecz wojska.

rzeć różne ważne filmy, np. „Smoleńsk” przed którymi broniła się władza PO i PSL. Usłyszeć można było
na żywo koncert „Panny Wyklęte”, gdzie piosenki
wykonywały Kasia Kowalska czy Halina Młynkowa.

Inny ważny problem, którym zajmuje się poseł
J. Materna, dotyczy uruchomienia kolejnych zjazdów na autostradzie A2. Nowe zjazdy w Łagowie
staną się impulsem do rozwinięcia usług turystycznych zarówno w powiecie świebodzińskim jak i sulęcińskim. W Sejmie poseł J. Materna wielokrotnie
nawiązywał w wystąpieniach do tematów związanych z województwem lubuskim. Aktywnie w czasie
w pełnienia funkcji wiceministra Żeglugi Morskiej
i Śródlądowej brał udział w pracach rządu Beaty Szydło.

Poseł Jerzy Materna z Prawa i
Sprawiedliwości – warto postawić na jego
doświadczenie i pracę - mówi wójt gminy
Łagów Czesław Kalbarczyk.

Poseł Jerzy Materna wspiera także działania związane z naszą historią. Dzięki niemu można było obej-

Poseł Jerzy Materna to osoba, która zawsze znajdzie czas dla zwykłego człowieka.
Jerzy Materna ma żonę i dwóch synów, jest szczęśliwym dziadkiem bliźniaków.

Zawsze na niego mogę liczyć –
przekonuje burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
Znam go do wielu lat, warto na niego
stawiać – ocenia dyrektor liceum
w Zielonej Górze Zbigniew Kościk
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Festyn w Żubrowie
Tegoroczny Festyn Rodzinny, który odbył się 3 sierpnia
na placu zabaw w Żubrowie,
otworzył korowód kilkumetrowych lalek poruszanych
przez animatorów.
Organizatorzy przygotowali
loterię fantową, konkurs dziecięcy z nagrodami na najładniejszy strój festynowy, a na
placu wystąpił między innymi iluzjonista i żongler oraz
tancerka, która przedstawiła
tańce rodem z Indii i tańce cygańskie.
Uczestnicy festynu korzystali ze stoiska, w którym

sprzedawano ciasto, kawę,
herbatę i bigos, a z rożna kiełbaski, kaszankę oraz steki.
W konkursie kulinarnym o
puchar wystąpiły trzy rodziny, które z wcześniej przygotowanych warzyw, owoców i
przypraw wykonały sałatki.
W festynie uczestniczył
burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart oraz wicestarosta Sulęciński Tomasz Prozorowicz.
Imprezę zakończyła zabawa
pod chmurką.
Maciek Barden

Dlaczego warto jeść sezonowo?
Jedzenie zgodne z kalendarzem sezonowym jest dobre nie tylko dla naszego
zdrowia, ale i portfela. W tym artykule omawiamy zalety sezonowego odżywiania
i podpowiadamy jak się do niego przygotować.
Nasze babcie zimą przechowywały w piwnicach warzywa korzeniowe, a półki
w spiżarniach uginały się
od domowych przetworów.
Jednak czasy zmieniły się
i dzięki sprowadzaniu warzyw
i owoców z różnych zakątków
świata, mamy do nich dostęp
przez cały rok. Wielu z nas jednak
twierdzi, że nie ma nic smaczniejszego niż polskie, gruntowe
pomidory, czy truskawki…może
zatem warto jeść je tylko wtedy,
gdy jest na nie w Polsce tzw. „sezon”?

Na czym polega jedzenie sezonowe?
Jedzenie sezonowe to inaczej spożywanie takich warzyw i owoców, które rosną
w naszej strefie klimatycznej
we właściwym dla siebie czasie.
Wykorzystujemy wówczas najsmaczniejsze w danym okresie,
dojrzałe jak również bardzo tanie
produkty. Jedząc zgodnie z polskim, sezonowym kalendarzem,
żyjemy zdrowiej i w zgodzie z
cyklem natury.

Podpowiadamy co i kiedy
warto jadać:
Lato i jesień to raj dla roślinożerców - zajadajmy się
przede wszystkim owocami
jagodowymi, wczesnymi odmianami jabłek (np. papierówki), śliwkami, gruszkami
i wszystkimi świeżymi warzywami uprawianymi na polskich
polach.
- Latem i jesienią zachęcam
do robienia przetworów z warzyw i owoców. W szczególności kiszonek, które są znacznie zdrowsze niż warzywa

marynowane w occie. Kiszonki
wpływają korzystnie na rozwój dobrej flory bakteryjnej i
wspomagają naszą odporność.
Prócz tradycyjnych ogórków
i kapusty, warto ukisić też kalafiora, rzodkiewkę i paprykę.
Możemy do słoików powrzucać różne warzywa i zalać solanką z dodatkiem czosnku
i cebuli. Uzyskamy w ten sposób pyszną, zdrową sałatkę,
która jest gotowa bezpośrednio po otwarciu słoika. Godne
polecenia są też domowej roboty przeciery pomidorowe,
warzywne sosy typu chutney oraz owocowe konfitury.
- podpowiada Paulina Barros,
specjalista dietetyk.
Zimą jedzmy przede wszystkim
warzywa
korzeniowe,
kapustne i nasiona roślin

sierpień 2019
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Burmistrz odwiedził
seniorów
W Domu Joannitów w Sulęcinie 2 sierpnia Burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Andrzej Żelechowski spotkali się z uczestnikami Domu Seniora.
W rozmowach z seniorami
burmistrz zapoznał się z dotychczasowym zagospodarowaniem czasu w placówce
przez seniorów, sprawami
bieżącymi i odpowiadał na
pytania.
Instytucja działa od kilku
miesięcy i przez osiem godzin
spędza w niej czas trzydziestu seniorów z gminy Sulęcin.

Uczestnicy Domu Seniora
mają do dyspozycji siłownię,
gabinet lekarski, kuchnię, sale
zająć, telewizyjną, gier, zajęć
manualnych, wypoczynku,
spotkań i sanitariaty. Seniorzy korzystają z wielu zajęć
przygotowywanych
przez
opiekunów placówki, jak również uczestniczą w imprezach
organizowanych na terenie
miasta.
Opiekę nad placówką sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej, a w jego imieniu
Agnieszka Polechajło.
Maciek Barden

Czas na Wielowieś!
strączkowych. Z owoców najsmaczniejsze będą polskie jabłka i gruszki. Ponadto warto sięgać po cytrusy, które przed
spożyciem należy dokładnie wyszorować, by pozbyć się konserwantów, którymi pokrywa się owoce na czas podróży.
Godne polecenia i oczywiście w małych
dawkach ze względu na wysoką kaloryczność są też orzechy i suszone owoce. Kiedy zaś potrzebujemy namiastkę lata w
środku zimy to kupmy (lub zróbmy latem
samemu) przetwory o dobrym składzie i
mrożonki.
Polecamy również samodzielnie wyhodowanie kiełków, a także posadzenie w doniczkach ziół, szczypiorku i natki pietruszki.
Wiosną jesteśmy już mocno spragnieni słońca i zmiany menu. Przestają
nam smakować kolejne porcje pieczonych warzyw i gęstych, rozgrzewających
zup, dlatego zaczynamy sięgać po nowalijki. Wczesne warzywa pochodzą
głównie z upraw szklarniowych. Warto

zatem kupować je od sprawdzonych, lokalnych dostawców, a także pamiętać o ich
odpowiednim przygotowaniu.
- Warzywa uprawiane w szklarniach mają
obniżoną zawartość witamin i minerałów
w porównaniu do tych z pola. Jest ich
mniej ze względu na brak bezpośredniego
kontaktu ze słońcem. Ograniczony dostęp
do promieni słonecznych wpływa także
na mniej intensywny zapach i smak w
porównaniu do gruntowych. Niezależnie
od sposobu uprawy warzywa dostępne w
Polsce najczęściej nawożone są nawozami
mineralnymi, głównie azotowymi, które
mogą się w nich kumulować. Aby pozbyć
się resztek nawozów z warzyw należy je
dokładnie umyć. Ponieważ azotany i azotyny rozpuszczają się w wodzie może pomóc ich moczenie czy gotowanie. Usunięciu azotanów sprzyja również obieranie.
- mówi Paulina Barros, specjalista dietetyk,
kierownik ds. żywienia Maczfit.
Joanna Gołębiewska
Maczfit Foods

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Wielowsi „Nasza wieś’ informuje,
że realizuje projekt pn. ”Nauka i
zabawa - to fajna sprawa!” Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych, składających się z
4 stoisk warsztatowych w trzech
miejscowościach sołeckich gminy Sulęcin, tj. w Trzemesznie
Lubuskim, Zarzyniu i Wielowsi
w terminie czerwiec- sierpień
2019 r. Warsztaty zakończone
są wspólnym ogniskiem inte-

gracyjnym. Zarówno duzi jak i
mali mieszkańcy Trzemeszna i
Zarzynia mogli już skorzystać z
naszych zajęć.
Teraz czas na Wielowieś!
Serdecznie zapraszamy 24
sierpnia 2019 r. na bezpłatne
warsztaty: „Filcowe szaleństwo”,
„Mydełko glicerynowe”, „Papierowa wiklina”, „Ziołowe wariacje”.
To już ostatnie zajęcia w ramach
projektu! Nie może Was zabraknąć!

Operacja pn. Cykl wydarzeń aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kultywowanie lokalnych tradycji szansą na poprawę atrakcyjności i rozwój gospodarczy obszaru LSR
do 2023 r. poprzez realizację zadania: „Nauka i zabawa - to fajna sprawa!” mająca na
celu Rozwój kapitału społecznego i kulturalnego obszaru LGD dzięki organizacji 10
wydarzeń integracyjnych, aktywizacyjnych oraz kultywujących lokalne tradycje do
roku 2023 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna
Grupa Działania.
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MOLEX TEAM Sulęcin

Pod patronatem PRZEKROJU

XX Maraton Sztafet

Odbył się 26 lipca, tradycyjnie na
Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie”.
Do rywalizacji zgłosiło się 26 zespołów
w kategoriach: 4+1, 4+50. 250+ i 1+4.
Znawcy tych zmagań doskonale wiedzą
o co w tych oznaczeniach chodzi. Zanim
zawodnicy wystartowali na dystansie
42.195 m (musieli pokonać 35 okrążeń).
– wszystkich serdecznie przywitał Grze-

gorz Rydzanicz – dyrektor MOSiW. Podobnie zachowała się Agnieszka Śnieg
– wiceburmistrz Międzyrzecza, która
dodała jeszcze życzenia sportowej rywalizacji.
Na początku jednak była chwila refleksji. Kpt Joanna Mazur z 17 WBZ w Międzyrzeczu odczytała krótkie wspomnienie o sierż. Pawle Poświacie, żołnierza,
który był sportowcem-biegaczem i poległ na misji w Afganistanie.
Od początku ostre tempo nadał zespół 17 WBZ – 1, który nie dał szans rywalom, dublując nawet jedną z drużyn.
Prowadzący spiker Kamil Żeberski, bez
przerwy informował o aktualnej sytuacji
na trasie i podawał wyniki wyświetlane na elektronicznej tablicy. Strażacy z
OSP Międzyrzecz-Obrzyce postawili na
trasie kurtynę wodną, którą orzeźwiała
biegnących, a pomimo wieczoru (bieg
rozpoczął się o 17.00) temperatura była
wysoka.
Ostateczne wyniki: 1. 17 WBZ-1
(2:24:09), 2. Wierzbicki Running Projekt
(2:30:23), 3. Team Kopeć (ubiegłoroczny
zwycięzca, 2:31:48), 4. MOLEX TEAM Sulęcin, 5 Wataha Młodych Wilków, 6. Szybcy i Wściekli, 7. 17 WBZ-3, 8. HRmax/BBL
Barlinek, 9. Kolec TEAM – Boys & Girls, 10.
Rzepin, 11. Kolec TEAM Nestorzy, 12. 17
WBZ-2, 13.Babeczki z Rodzynkiem, 14.
Wierzbicki Running Project 2, 15. Dzikie
Dziki-2, 16. Kolec TEAM Girls & Boy, 17
Cystersi Bledzew, 18. Wierzbicki Running
Project 3, 19. Dzikie Dziki Gorzów, 20. Elmax, 21. Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania, 22. Wierzbicki Running
Project 4, 23. Małolaty z RunPlanet Team
Zielona Góra, 24. Wierzbicki Running
Projekt – Women’s Team, 25 Kolec Team
i 26. Kolec Team – Girls & Boy 2 (3:34:34).
Kategoria 4+1 1. 17 WBZ 1, 2. Team Kopeć, 3. MOL:EX TEAM. W tej kategorii zespół z Sulęcina w składzie: Jakub Gocal,
Robert Kierwa, Paweł Basiński, Arkadiusz Blacharski i Lucyna Poznańska
– znalazł się na „pudle” Ich czas 2:38:16.
Miłe było, że zawodnicy z Sulęcina odbierali medale i puchar trzymając swoje
Kochane maluszki na rękach…
Puchary i medale (bardzo ciekawie
wykonane) dla najlepszych wręczali:
Agnieszka Śnieg, Grzegorz Rydzanicz,
Andrzej Chmielewski (wiceprzewodniczący RM) oraz Krzysztof Kochan (sekretarz KB „PIAST” i radny RM).
Puchar redakcji „Przekroju Lokalnego” Dla Najambitniejszego zespołu przypadł
drużynie Kolec TEAM – Girls & Boy 2.
Wręczył go redaktor prowadzący mutację Powiatu Międzyrzeckiego – Lech Malinowski. Było to totalnym zaskoczeniem
dla zespołu ze Zbąszynka. Ostatnich też
trzeba wyróżnić za wolę walki.
Zgodnie z tradycją było losowanie nagród od sponsorów, wspólne fotografie
i zapewnienia o spotkaniach w najbliższym czasie. Szczegółowe wyniki na
www.maratonczykpomiarczasu.pl Więcej zdjęć na www.miedzyrzewcz.biz
Tekst i foto. Lech Malinowski
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JUBILEUSZOWA MATURA

Uczniowie sulęcińskiego liceum ogólnokształcącego
spotkali się… pięćdziesiąt lat po maturze.
Rozsypani po świecie nie zapomnieli, że najważniejsze wydarzenie ich
życia, którym jest matura, ma już pół
wieku. W 1969 roku do matury przystąpiło 99 uczniów z trzech klas maturalnych. Dwie klasy mieszane i jedna
żeńska. Wszyscy absolwenci przeszli
do historii, jako ostatni rocznik systemu siedmioklasowego w szkołach
podstawowych. Kolejne roczniki kończyły ośmioklasową szkołę podstawową i cztery klasy liceum.
W trakcie Jubileuszu, który odbył
się 8 czerwca wróciły wspomnienia,
zdjęcia, a nawet listy i tarcza szkolna
przechowywana przez jedną z ówczesnych uczennic.
W spotkaniu trzech klas maturalnych „Matura 1969” uczestniczyło
31 uczniów ówczesnego 16 Liceum
Ogólnokształcącego im. Ludwika Waryńskiego w Sulęcinie.
Gośćmi honorowymi spotkania
były: pani profesor Helena Kida /żona
zmarłego w 2018 roku prof. zw. dr.
hab. Jana Kidy ówczesnego nauczyciela liceum/ oraz pani profesor Władysława Szczęsna – wykładowca wychowania fizycznego.
Klasa maturalna XIA liczyła 38
uczniów, której wychowawcą był prof.
Jan Kida.
W klasowym zjeździe uczestniczyli /nazwiska dziewcząt panieńskie/:
Henryk Babij, Zofia Dancewicz, Elżbieta Dębska, Czesław Jakowczyk,
Henryk Luterek, Sławomira Masiukiewicz, Kazimierz Maliszkiewicz, Tadeusz Nadziejko, Urszula Padewska,
Maria Piotrowska, Celina Turczańska,

Maria Zacirka i Stanisław Żarkowski.
Nieobecni św. pamięci: Krystyna Andrusik, Krzysztof Banachowski, Roman
Brzózka, Bogdan Dworak, Benedykt
Masłowski, Małgorzata Rowińska, Bogumiła Sławiak, Zbigniew Tyburczy.
Klasa maturalna XI B liczyła 35
uczniów, której wychowawcą był prof.
Adolf Czak.
W zjeździe klasowym uczestniczyli /nazwiska dziewcząt panieńskie/:
Elżbieta Bakalarz, Regina Gawlińska,
Elżbieta Handzelewicz, Jerzy Janczyk,
Teresa Karasińska, Julia Kitajczyk,
Olga Konatkiewicz, Elżbieta Kopowska, Zdzisław Kucy, Aniela Kusz, Alicja

Snacka, Danuta Paleń, Halina Dasiukiewicz. Nieobecni św. pamięci: Izabela Kostecka, Teresa Ładanowska i Irena
Ziobro.
Klasa maturalna XI C /żeńska/ liczyła 26 uczennic, których wychowawcą
była prof. Aleksandra Tarczyńska. W
zjeździe klasowym uczestniczyli /nazwiska dziewcząt panieńskie/: Helena
Domienik, Wanda Fornal, Weronika
Górska, Adela Herman i Mirosława
Wójcik.
W latach1966 – 1969 wykładowcami w wymienionych klasach byli: prof.
Jan Kida – język polski i język angielski, prof. Anna Dereń – jeżyk rosyjski,

prof. Franciszek Sowa – język niemiecki, prof. Aleksandra Tarczyńska – historia i wychowanie obywatelskie,
prof. Antoni Dereń – chemia, higiena
i biologia, prof. Bolesław Namedyński – matematyka, prof. Józef Szulc –
fizyka i astronomia, prof. Władysław
Gimbut – wychowanie fizyczne, prof.
Adolf Czak – przysposobienie wojskowe, prof. Bogusław Łukasieczicz – wychowanie obywatelskie i prof. Leszek
Walus – wychowanie fizyczne /dziewczęta/.
Maciek Barden

AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2018!

Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466
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RYBY MAJĄ GŁOS

Zawody wędkarskie o Puchar Proboszcza
W sobotę 13 lipca 2019 nad Jeziorem
Ostrowskim odbyły się kolejne (czwarte) zawody wędkarskie o Puchar Proboszcza Parafii Sulęcin, zorganizowane
przez Koło PZW Nr 3 „ Gumoplast”.
Wzięło w nich udział 25 zawodników, drugi raz brał w nich czynny
udział ksiądz proboszcz, osiągając
wynik 2430 pkt. Pogoda nam dopisała,
wszystko się udało dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób, a są to m.in.:

Eugeniusz Sembratowicz, prezes L.G.R
„Wodny Świat”
Krzysztof Gudacz - sklep „Domus”
Ks. Piotr Mazurek
Koło PZW Nr 3 „Gumoplast”
Koledzy z Koła Nr 1
Wszystkim za wszystko dziękuję
- przede wszystkim za serdeczną, rodzinną atmosferę i pomoc.
Sędzią zawodów był Wiesław Uller,
oto wyniki:

Zawody najmłodszych
wędkarzy w Beeskov
W dniu 29.06.2019 w Beeskov /Radinkendorf nad Sprewą odbyły się
zawody wędkarskie dla dzieci. Bardzo
dobrze zaprezentowali się podopieczni z Koła nr 1 Sulęcin. Łowiono 2 godziny. A oto wyniki:
Kategoria dzieci młodsze 8-10 lat.
1 miejsce Paweł Cichała - 3550 g

3 miejce Stasiu Kowalczyk - 2200 g
5 miejsce Marysia Kowalczyk.
Kategoria dzieci 11-13 lat.
1 miejsce Matelski Dominik- 4700 g
2 miejce Sobczak Dawid - 4350 g
Największą rybę - leszcz 45 cm - złowił Dawid Sobczak .
Red.

I miejsce - Ryszard Rozesłaniec 7090
pkt. - Zdobywca Pucharu Proboszcza
Parafii Sulęcin
II miejsce - Janusz Przybył 6870 pkt.
III miejsce - Paweł Sobczak 6590 pkt.
IV miejsce - Sławomir Matelski 6220
pkt.
V miejsce - Mateusz Domagała 5130
pkt.
Rower, który ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wod-

ny Świat” w wyniku losowania trafił
do Piotra Pulki.
Gratulujemy uczestnikom zawodów,
przede wszystkim najmłodszemu z
nich Dominikowi Matelskiemu.
Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Koła Na 3 „Gumoplast”
Czesława Anna Demko

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
LS-PLUS
Sp z o.o. Oddział Glisno
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
poszukuje
na stanowiska:
LS-PLUS pracowników
Sp z o.o. Oddział
Glisno

Kierowca kat. C

poszukuje pracowników na stanowiska:

•
•
•

Kierowca kat. C

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

Kierowca - Brygadzista

Pomocnik kierowcy / Ładowacz
• •Wymagania
- prawo jazdy kat. B
Wymagania - chęć do pracy

Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
telefoniczny
telefonu9595755755
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22
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XII Memoriał im. Mirosława Gudacza
Z inicjatywy Koła nr 1 Polskiego
Związku Wędkarskiego z Sulęcina nad
jeziorem ostrowskim 19 czerwca odbyły się zawody wędkarskie XII Memoriału im. Mirosława Gudacza. Gościem
Honorowym Memoriału była Ewa Gudacz, żona Mirosława Gudacza.
W kwalifikacji ogólnej
I miejsce zajęli Sławomir i Dominik
Matelscy,
II miejsce Ryszard Rozesłaniec i Jacek
Matusik,
III miejsce Łukasz Skonieczny,
IV miejsce Rafał Kromowski i Patryk
Kromowski,
V miejsce Jakub Kartawik i Wojciech
Kartawik,
VI miejsce Cholecki Marcin i Cholecki
Marcin,
Podczas imprezy, która odbyła się
w rodzinnej atmosferze, dh Zuzanna Rajman i dh Aleksandra Maziarska z Komendy Hufca ZHP z Sulęcina
przygotowały wiele zabaw, również
muzycznych i konkurencji, w których
uczestniczyły najmniejsze pociechy
uczestniczące w memoriale.
W trakcie losowania ufundowany
rower przez LGR Wodny Świat wygrała
Annika Kruger z Niemiec. Najmłodszym zawodnikiem zawodów była

Maria Kowalczyk lat 5, a najstarszym
Bolesław Karaś lat 85 lat. W memoriale
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta
reprezentowała Zastępca Iwona Walczak.
Największą rybę /leszcz 770 gramów/ złowił Dominik Matelski.
Sponsorzy nagród XII Memoriału:
Burmistrz Sulęcina, LGR „Wodny
Świat”, Bank Spółdzielczy w Ośnie
Lubuskim, Okręg PZW w Gorzowie
Wielkopolskim, Interrmarche Sulęcin,

Firma LEKS Sulęcin,
Komunalnik Sp. z
o.o., ZUK Sulęcin,
Państwo Joanna i
Piotr Ciechanowie,
Sklep DOMUS Bogumiła i Krzysztof
Gudacz i Zarząd
Koła PZW Nr 1 w
Sulęcinie.
Maciek Barden
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Porady podatkowe Przekroju

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia
Od 1 sierpnia 2019 roku
młode osoby do 26 roku życia mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania.
Zgodnie z ustawą o pdof
zwolnione będą przychody
otrzymane przez podatnika
do ukończenia 26 roku życia z umowy o pracę, umowy
nakładczej, umów zlecenia.
Zwolnienie z PIT młodych
podatników będzie ograniczone limitem kwotowym.
Od 1 stycznia 2020 roku limit
przychodów rocznych wynosi
85 528 zł. W roku 2019 limit

wynosi 5/12 tej kwoty, czyli 35
636,67 zł. O zwolnieniu z PIT
decyduje wiek podatnika w momencie otrzymania przychodu
a nie moment zawarcia umowy.
Nie są limitowane liczby zawartych umów czy też ilość podmiotów wypłacających podatnikowi
przychody z pracy czy innych
umów cywilnoprawnych. Do
limitu kwoty przychodów objętych zwolnieniem nie będą dodawane przychody podlegające
zryczałtowanemu
podatkowi
dochodowemu.
Przekroczenie przychodów ponad limit w

2020 roku - 85 528 zł a proporcjonalnie w 2019 roku podlegać
będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach z zastosowaniem
skali podatkowej. Jednak od
przychodów uzyskanych od 1
sierpnia w 2019 roku zwolnienie
będzie miało zastosowanie w zeznaniu podatkowym składanym
przez podatnika za 2019 rok.
Podatnik jednak może złożyć
oświadczenie, że jego dochody
ze stosunku pracy, pracy nakładczej, umów zlecenia uzyskane
od płatnika będą korzystały ze
zwolnienia w całości od podat-

ku na podstawie art.21 ust. 1
pkt 148 ustawy PIT. W przypadku przychodów uzyskiwanych
przez młodych podatników od 1
stycznia 2020 roku oświadczenie
nie będzie już wymagane. Od
tej daty płatnik-pracodawca nie
będzie pobierał zaliczki na podatek od wynagrodzenia młodego
pracownika. Jeżeli młody podatnik złoży płatnikowi wniosek o
nie stosowanie zwolnienia od
1 stycznia 2020 roku to płatnik
nie będzie musiał stosować tego
zwolnienia. Jest to istotne gdy
podatnik uzyskuje przychody od

więcej niż jednego podmiotu,
a jego przychody spowodowałyby w rozliczeniu rocznym
znaczną dopłatę.
Ustawodawca nie przygotował obowiązującego wzoru oświadczenia pracownika
zwalniającego pracodawcę z
obowiązku poboru zaliczek
na podatek dochodowy. Można skorzystać z publikowanych przykładowych wzorów
takiego oświadczenia.
Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy - 04027

Festyn Rodzinny Rady Rodziców 2019
Współpraca z rodzicami, to
ogromna część wspólnej pracy
nad wychowaniem młodego pokolenia. Rodzice uczniów Szkoły
Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, nie omijają żadnej okazji, aby wspierać
nauczycieli w ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Aby umilić
czas intensywnej nauki, Rada
Rodziców zorganizowała wspólną zabawę dla społeczności
uczniowskiej, rodziców i pracowników szkoły. Festyn Rodzinny
odbył się w murach naszej szkoły
już po raz kolejny. I choć pogoda
nie dopisała, sprawdzili się Przyjaciele Szkoły, sponsorzy – Patryk Lewicki oraz zawsze chętni

do pomocy wychowawcy klas z
panią dyrektor Edytą Jakóbczak
na czele. Przygotowane przez
poszczególne trójki klasowe stanowiska szybko „rozkwitły” na
szkolnych korytarzach. Można
było zjeść pyszne ciasto, wypić
kawę lub lemoniadę, spróbować
owocowych przysmaków lub kolorowych galaretek. Szkolna stołówka zamieniła się na jedno popołudnie w pachnący ogniskiem
„smakowity zakątek”, do którego
chętnie zaglądali wszyscy z „pustym brzuszkiem”, a po pieczonej
kiełbasce wspaniale smakowała
lemoniada i szaszłyk z soczystą
truskawką. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fanto-

wa, do której kolejka nie malała
z upływem czasu, ale wszystkie
serca podbił tor przeszkód w
sali gimnastycznej, gdzie uwijał
się pan Krzysztof Kosior. Dużo
radości i humoru dostarczyła

wszystkim zumba. Każdy biorący udział w tańcu otrzymał
nagrodę , co wywołało szerokie
uśmiechy na twarzach uczestników. Czas szybko mijał, skarbonki napełniały się… zadowoleni

wracaliśmy do domów. Zebrane
fundusze Rada Rodziców postanowiła przeznaczyć na organizację Dnia Dziecka i zakończenia
roku szk. 2018/ 2019.
Rada Rodziców
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Bus pełen nielegalnych papierosów
Na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańca powiatu sulęcińskiego, policjanci z Sulęcina dotarli do miejsca gdzie
znajdowało się prawie 7 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby taka ilość towaru trafiła na rynek, straty
skarbu państwa wyniosłyby 154 tys. zł.

1 sierpnia funkcjonariusze
zostali poinformowani przez
mieszkańca naszego powiatu
o pojeździe zaparkowanym w
okolicy jeziora na terenie gminy Sulęcin. Według jego relacji
w aucie miały znajdować się
papierosy bez polskich znaków
akcyzy. Kryminalni postanowili
jak najszybciej zweryfikować tę
informację. Udali się we wskazane miejsce. Na skraju jeziora

dostrzegli volkswagena transportera. Pojazd był zamknięty,
wewnątrz nikogo nie było. W
części bagażowej znajdowało
się za to kilkanaście kartonów.
Mundurowi podejrzewali, że
ich zawartość mogą stanowić
nielegalne wyroby tytoniowe,
dlatego podjęli decyzję o otworzeniu tylnych drzwi za pomocą specjalistycznego sprzętu.
Informacja jaką otrzymali funk-

cjonariusze potwierdziła się.
Zawartość kartonów stanowiło

prawie 7 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków ak-

cyzy.
Źródło: sierż. Klaudia Richter

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

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

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE, W TRKACIE KTÓEGO
PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ OFERTĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE OCZEKIWANIA
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Cofnęli się w czasie
Za nami IV edycja potańcówki pn. „Przepraszamy za
usterki… Wieczór w klimacie PRL” – tegoroczna edycja
przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania, a tańczący tłum

na parkiecie oznaczał jedno –
to była naprawdę wyjątkowa
noc i niezwykle udana impreza! Prawie każdy uczestnik
potraktował motyw przewodni wydarzenia „na poważnie” i
przyszedł na imprezę w kompletnym przebraniu – tej nocy
królowały dzwony, chustki we
włosach, dresy z kreszu, plisowane spódnice, sukienki w
grochy, zamaszyste wąsy i burze loków.
Hol Sulęcińskiego Ośrodka Kultury zmienił się w muzeum – pralki „Franie”, długie
rolki szarego papieru, syfony,
aparaty fotograficzne, maszyny do szycia, long play’e, peerelowska prasa oraz plakaty,

motorower Komar i Romet,
rower Wigry 3, „kolarzówka”,
komplet wypoczynkowy, urokliwe lampy i lampki biurkowe, porcelana rodem z epoki, gry planszowe, naczynia,

sztućce i wiele, wiele innych
gadżetów, a przy tym muzyka
z dawnych lat – to gwarancja
udanej imprezy i możliwość
przeniesienia gości do „tamtych czasów”.
Z głośników przygrywały
takie hity jak: Skaldowie, Irena Santor, Abba, Boney M,

OgłoszeniaDrobne
ODSZKODOWANIA tel. 783743841
Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych
i elektrycznych już od 6 zł.
Odbiór w Sulęcinie. Usługi wykonywania
opierzeń budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika grubości
lakieru, miernika ciśnienia oleju oraz
kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz tel. 531 800 714
Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni
spawaczy MAG i TIG. Praca w Niemczech
przy granicy (długoterminowa). CV na
e-mail: biuro@stahlmont.eu
Tel.: 607 515 155

Która apteka
czynna?

PRZEKRÓJ POLECA:

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
SIERPIEŃ
12.08-18.08 - Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej
19.08-25.08 - Apteka “Lub-Farm” przy
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
26.08.-01.09 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy
ul. Witosa 1
WRZESIEŃ
02.09-08.09 - EURO APTEKA przy
ul. Poznańskiej 4
09.09-15.09 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

Michael Jackson, The Beatles,
Anna Jantar, Czerwone Gitary,
Czesław Niemen, Stan Borys
– do takich hitów tańczy się
najlepiej!
Odliczamy już dni do kolejnej, V edycji imprezy!
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