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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

95 755 39 15

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Do najważniejszych dla przy-
szłości naszego kraju wyborów 
został miesiąc. Kampania co 
prawda trwa już dość długo 
(niektórzy specjaliści tematu 
twierdzą, że zaczyna się już 
pierwszego dnia po wybo-
rach), ale właśnie wkroczyliśmy 
w jej apogeum. Kandydatów 
na posłów i senatorów widać 
wszędzie (w tym i następnym 
numerze Przekroju też ich nie 
zabraknie). Rzecz całkiem na-
turalna. Rozpoczęły się również 
licytacje na programy i obiet-
nice. Tę część kampanii można 
określić w myśl powiedzenia 
„po nas choćby potop”. Patrząc 
na dwie największe partie poli-
tyczne w naszym kraju, muszę 
szczerze przyznać, że większą 
skuteczność w realizacji kampa-
nii wyborczej oraz wyższą wia-
rygodność w obietnicach ma 
Prawo i Sprawiedliwość. O ile 
dobrym posunięciem Koalicji 
Obywatelskiej (zapewne zale-
canym przez specjalistów) było 
desygnowanie, w przypadku 
wygranych wyborów, na pre-
miera Małgorzaty Kidawy Błoń-
skiej, to później przekazywane 
treści straciły polot i rozmyły się 
w gąszczu ogólności. Jedną z 

głównych obietnic wyborczych 
PO-KO jest np. podwyższenie 
płac. W jaki sposób? Do jakie-
go poziomu? Tego w przekazie 
ogólnym nie dowiedzieliśmy 
się. Natomiast PiS w „Hat-tricku 
Kaczyńskiego” powiedział jasno 
– na koniec 2020 r. płaca mini-
malna będzie wynosić 3000,00 
zł brutto. Od 1 stycznia 2020 r. (o 
ile rządzić będzie nadal PiS) ma 
wzrosnąć do 2600,00 zł brutto.  
I tu bym się na chwilę zatrzymał. 
O ile PiS jasno określił ile i kiedy, 
to nikt nie powiedział, że koszt 
tej obietnicy poniosą przedsię-
biorcy oraz konsumenci (czyli 
my wszyscy), a rząd tylko na 
tym skorzysta. Rynek pracy już 
od kilku lat jest rynkiem pra-
cownika i poziom płac reguluje 
aktualna sytuacja gospodarcza. 
Podniesienie płacy minimalnej, 
i to w tak znacznym stopniu, 
jest sztucznym tworem rodem z 
PRL, kiedy wszystko było z góry 
zaplanowane. Jakie więc będą 
konsekwencje? Płaca minimalna 
na poziomie 3000,00 zł to wzrost 
o ponad 33 procent w odniesie-
niu do dzisiejszego poziomu 
(żeby była jasność, płaca brutto 
w wysokości 3000,00 zł to razem 
z ZUS-em koszt dla pracodawcy 
przeszło 3600 zł za jeden etat). 
Przedsiębiorca będzie miał dwa 
wyjścia: albo zwinąć interes, 
albo znacznie podnieść ceny. 
W rezultacie zapłacimy znacz-
nie więcej za usługi i towary, a 
zatem ci zarabiający najmniej 
kompletnie nie odczują wzro-
stu wynagrodzenia. Z pewno-
ścią jednak obniży się poziom 
życia tych, którzy obecnie zara-
biają w granicach 3 tys. brutto, 
bo ich wynagrodzenie raczej 
w dużym stopniu nie wzrośnie, 

a podwyżki również odczują. 
Najbardziej skorzysta zatem 
rząd. Po pierwsze od sztucznie 
podwyższonych wynagrodzeń 
pracodawcy i pracownicy za-
płacą wyższe składki na ZUS i na 
podatek dochodowy. Po drugie, 
gdy wzrosną ceny netto towa-
rów i usług, wzrośnie również 
zawarty w nich podatek VAT, 
który jest najlepiej ściągalną 
podstawą dochodów państwa. 
Dodać należy, że PiS chce, aby 
w 2023 minimalne wynagrodze-
nie w Polsce wynosiło 4000,00 zł 
brutto. Przy dzisiejszej średniej 
krajowej w granicach 4800,00 zł 
będzie to najwyższe minimalne 
wynagrodzenie na świecie! Aż 
trudno uwierzyć, że Morawiecki 
jest ekonomistą…

Gdy wgryziemy się w zapo-
wiedź wyższych wynagrodzeń 
obiecywanych przez KO, to oka-
zuje się, że będą one wynikać z 
premii za aktywność zawodową 
w wysokości 600 zł dla najmniej 
zarabiających, która będzie fi-
nansowana z niższych podat-
ków i składek pracodawców. 
Makroekonomicznie znacznie 
korzystniejszy wariant, bo nie 
uderzy w pracodawców, a straci 

minął miesiąc

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

Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie Koryta
mieszkanie 2-pok. Torzym
mieszkanie 3-pok. Toporów
mieszkanie 2-pok. Smogóry
dom Osiecko
działka 1,5 ha ul. Młynarska
mieszkanie 3-pok. ul. Kościuszki
dom Bielice
sklep w centrum Sulęcina
działka Lubów
dworek Lubień
działka Lubień
sklep ul. Kościuszki 34
działka Rychlik
4 działki Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (budowa) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
domy szeregowe Sulęcin
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce 
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
mieszkanie Dębowiec
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
4 działki bud.  Lubniewice

Do wynajęcia:
sklep ul. Kupiecka
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
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 

Rzeka obietnic
jedynie państwo. Problemem 
tego rozwiązania jest jego za-
wiłość. Jak to przekazać „Ko-
walskiemu”, żeby skumał o co 
chodzi? Oczywiście łatwiej jest 
powiedzieć, że państwo za-
gwarantuje mu wynagrodze-
nie w wysokości 3000 zł.

Niepojące jest dla mnie to, że 
w zasadzie oba programy – za-
równo PiS jak i KO coraz moc-
niej skręcają w lewo. Najwięk-
sze polskie partie licytują się, 
kto da ludziom więcej. Gdy KO 
zagwarantowała Polakom 13 
emeryturę na stałe, PiS zaczął 
kusić elektorat 14 emeryturą 
od 2021 r. Jeżeli wybory wygra 
KO, zgodnie z zapowiedziami 
nie zrezygnuje z polityki roz-
dawnictwa, np. 500 PLUS. We-
dług ekspertów czeka nas w 
najbliższym czasie okres spo-
wolnienia gospodarczego. Roz-
dawania lekką ręką pieniędzy z 
budżetu niezbyt dobrze wróży 
naszej gospodarce.

Co jest ciekawego w progra-
mach wyborczych partii, bo 
takie smaczki też się znajdą, o 
tym w kolejnym numerze Prze-
kroju.

tel. 885 503 977
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ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą    
tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67
e-mail: info@kssse.pl www.kssse.pl

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

Z okazji Jubileuszu 40-lecia 
pracy zawodowej Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Strażaków z Trzemeszna 
Lubuskiego Teresy Mazur oraz 
35-lecia pracy zawodowej Dy-
rektora Przedszkola nr 2 im. 
Małych Odkrywców z Sulęci-
na Ewy Janickiej, w Urzędzie 
Miejskim burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart i zastępca bur-
mistrza Iwona Walczak spotkali 

Jubileusz w pracy zawodowej
się z Jubilatkami.

W swoich listach gratulacyj-
nych, które wręczył paniom 
wraz z wiązankami kwiatów i 
życzeniami, burmistrz napisał:

„Z okazji Jubileuszu życzę 
Pani sukcesów zawodowych, 
szerokich perspektyw rozwoju, 
wytrwałości w realizacji zamie-
rzeń oraz przede wszystkim 
zdrowia i pomyślności w życiu 
osobistym.

W tym szczególnym dniu 
proszę przyjąć podziękowanie 
za Pani sumienność i rzetel-
ność w codziennej pracy, a tak-
że życzenia nieprzemijającego 
poczucia dobrze spełnionego 
obowiązku oraz satysfakcji z 
dotychczasowych osiągnięć”.

Gratulację Jubilatkom złożyły 
również sekretarz Iwona Kaszu-
ba i inspektor do spraw kadr Te-
resa Wilkicka.                          (MB)
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REKLAMA 008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

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

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

GOTUJ Z PRZEKROJEM

- Podstawą kuchni gruzińskiej 
są mięsa. Dania przygotowy-
wane są głównie na bazie wie-
przowiny, wołowiny i jagnięciny, 
do których dodaje się przede 
wszystkim bakłażany, pomidory 
i paprykę, które są podstawowy-
mi warzywami w Gruzji. W kuch-
ni ormiańskiej ważne miejsce 
zajmują również kasze, z których 
najpopularniejsza to bulgur. – 
mówi Levan Dumbowski, szef 
kuchni restauracji gruzińsko-or-
miańskiej Leo’s Marani w Warsza-
wie.

Oto lista dań, które najchętniej 
wybierają Polacy:

1) Chaczapuri – ciasto 
drożdżowe z nadzieniem sero-
wym. Polacy najchętniej wybie-
rają farsz z sera gruzińskiego lub 
z mięsem. Chaczapuri adżarskie 
z serem i jajkiem znakomicie na-
daje się na śniadanie lub pożyw-
ną przekąskę. Najlepiej smakuje 
jeszcze lekko ciepłe.

2) Badridżani Nigwizit– 
czyli tzw. „gruzińskie bakłażany”. 
To roladki z grillowanych pla-
strów bakłażana, nadziewany 

Gruzińskie i ormiańskie dania, które pokochali Polacy
Kuchnia gruzińska zajmuje pierwsze miejsce w sondażach na temat smaków, któ-
re Polacy chcieliby spróbować w 2019 roku. Nic dziwnego, bo jest ona nie tylko 
bardzo smaczna, ale i sycąca. Podpowiadamy jakie dania cieszą się największą 
popularnością w gruzińsko-ormiańskich restauracjach.

pastą z orzechów włoskich i gru-
zińskich ziół. Na wierzchu są po-
sypane pestkami granata.

3) Podobnym, orzechowy 
farsz można również znaleźć w 
smażonych pieczarkach. To da-
nie nazywa się Soko Nigwizit.

4) Charczo Megruli – po-
żywna zupa na bazie duszonej 
cielęciny, doprawiona aroma-
tycznymi ziołami i orzechami 
włoskimi.

5) Lobio – pachnąca ko-
lendrą, wegetariańska potrawa 
z czerwonej fasoli podawana w 
glinianym naczyniu z gruzińskim 
chlebem, czyli puri.

6) Chaszlama ormiańska 
– bardzo sycące danie na bazie 
wolno gotowanych wołowych 
żeberek w winie z ziołami, papry-
ką, pomidorami i ziemniakami.

7) Chinkali – wielbiciele 
pierogów na pewno powinni 
spróbować wypełnionych mię-

snym farszem gruzińskich chin-
kali, które kształtem przypomi-
nają sakiewkę. 

8) Garni Jarach –jest da-
niem góralskim kuchni ormiań-
skiej. To grillowany bakłażan  
przykryty duszonym mięsem 
oraz gorącym, bardzo aroma-
tycznym  sosem pomidorowo 
– paprykowym.

9) Tolma – fani gołąbków 
powinni koniecznie spróbować 
ormiańskiej wersji tego smako-
łyku, gdzie pyszny, mięsny farsz 
przyprawiony aromatycznymi 
ziołami zawinięty jest w liście wi-
nogron.

10)  Dolma - bakłażan, po-
midor i papryka to podstawowe 
warzywa w kuchni gruzińskiej. W 
tej potrawie każde z nich jest wy-
drążone i napełnione mielonym 
mięsem o wyraźnym, ziołowym 
aromacie.

11)  Pstrąg ormiański – naj-
popularniejszą i najsmaczniejszą 
rybą w Armenii jest pstrąg, któ-
ry jest serwowany zarówno w 
wersji pieczonej, duszonej jak i 
wędzonej. Dania rybne przypra-
wiane są typowymi dla Ormian 
ziołami i podawane w towarzy-
stwie warzyw.

Źródło: Maczfit Foods
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Mszę odpustową w kościele św. Hen-
ryka celebrowali jubilaci obchodzący 
25. rocznicę święceń kapłańskich – ks. 
Piotr Bortnik i ks. Adam Lewandowski. 
Po mszy parafianie i goście udali się do 
Ogródka Jordanowskiego, gdzie roz-
poczęła się zabawa festynowa. Każdy 
mógł wziąć udział w loterii fantowej, 
w której wszystkie losy gwarantowały 
wygraną. Na scenie wystąpiły wyjątko-
wo uzdolnione młode wokalistki. Nie 
zabrakło wielu akcentów sportowych. 
Ku czci św. Henryka parafianie ścigali 
się w biegu ulicznym, przeciągali linę, 
grali w piłkę a najmłodsi uczestniczyli 
w biegu z przeszkodami. Policja i straż 
pożarna przygotowali prezentację 
sprzętu.

Po uczcie dla ducha oraz po sporym 

Rodzinne świętowanie ku czci św. Henryka
Modlitwa, rywalizacja spor-
towa, śpiewy, konkurs wiedzy 
o św. Henryku, loteria i de-
gustacja potraw. Na terenie 
Ogródka Jordanowskiego 
w Sulęcinie 14 lipca odbył 
się odpust i festyn ku czci św. 
Henryka, patrona sulęcińskiej 
parafii.  

wysiłku sportowym nie zabrakło stra-
wy dla ciała. Organizatorzy przygoto-
wali ponad 1000 pierogów z różnym 
nadzieniem, kiełbaski i kaszanki z 
grilla, zupę gulaszową, pieczonego w 
cieście dzika oraz całą paletę pysznych 
ciast.

Ogromne emocje wzbudziła licyta-
cja cennych gadżetów podarowanych 
przez różnych sponsorów, w tym m.in. 
wiecznego pióra od Prezydenta RP.

Dochód z parafialnego festynu ro-
dzinnego organizatorzy przekazali na 
malowanie kościoła pw. św. Mikołaja 
w Sulęcinie.

Red.
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!
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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.

Słowo polemiki do felietonu re-
daktora naczelnego Przekroju 
Lokalnego, opublikowanego w 
wydaniu z sierpnia 2019 r.

Najpierw twarde fakty
Nieprawdą jest, że „na 4 prze-
widziane etaty tylko 2 są zapeł-
nione”. W Wydziale Komunikacji 
zatrudnionych jest 5 osób, w 
tym 4 osoby (3 pracowników 
oraz w razie potrzeby naczel-
nik) realizują czynności zwią-
zane z rejestracją pojazdów i 
wydawaniem uprawnień kie-
rowcom. Dwa stanowiska zlo-
kalizowane są w przeszklonym 
pomieszczeniu widocznym dla 
oczekujących klientów, nato-
miast trzecie  - obok, w dodat-
kowym, zagospodarowanym 
na ten cel pokoju. Gdy jedna 
z osób przebywa na urlopie, 
klientów obsługują 3 osoby – 
dwie pracownice wspierane 
zgodnie z potrzebami przez 

naczelnika. Tylko raz zdarzyło 
się, że z powodu nieobecności 
pracowników spowodowanej 
zdarzeniami losowymi czynno-
ści komunikacyjne w wydziale 
wykonywała jedna osoba. Ta sy-
tuacja nigdy się nie powtórzyła. 
Nieprawdą jest także, że urzęd-
niczki nie mają czasu na zje-
dzenie śniadania - pory przerw 
śniadaniowych są stałe, wspól-
nie uzgodnione w wydziale w 
taki sposób, aby każdorazowo 
pozostawić obsadę co najmniej 
2 stanowisk obsługi. 

Rejestrujemy w 1 dzień
Niezależnie od wzrostu liczby 
spraw związanego z zapowia-
danymi przez Rząd zmianami 
prawnymi, rejestrację w Sulę-
cinie niemal w 100 procentach 
udaje się przeprowadzić w 
ciągu 1 dnia, co wcale nie jest 
normą we wszystkich lubuskich 
powiatach.

Jest nieźle, ale chcemy jeszcze 
lepiej
System kolejkowy umożliwia 
rezerwacje terminu wizyty na 
następny dzień on-line z dowol-
nego miejsca poza urzędem. 
W odpowiedzi na oczekiwania 
kierowców, modernizujemy 
system w taki sposób, aby moż-
liwe było także zarezerwowanie 
wolnej  dotąd godziny wizyty w 
dniu rezerwacji (np. za 2 godzi-
ny) przez klienta, który odwie-
dził urząd. Nikt nie lubi kolejek, 
ale dla ich uniknięcia, i w firmie i 

w urzędzie należałby zrezygno-
wać w ogóle z obsługi klientów, 
którzy nie dokonali wcześniej-
szej rezerwacji. Takie rozwiąza-
nie wielu osobom w różnych 
sytuacjach utrudniłoby życie i w 
tym wypadku byłoby nieracjo-
nalne. Dokładamy wielu starań, 
aby w ogóle wyeliminować 3-4 
godzinne oczekiwanie na reje-
strację, które zdarza się u nas 
sporadycznie.
I na koniec parę zdań opinii: nie-
zależnie od możliwości finanso-
wych, w sulęcińskim starostwie 

dbamy, aby standardy obsługi 
klientów odpowiadały co naj-
mniej dobrym praktykom usług  
w bankach czy w solidnych, 
uczciwych firmach usługowych. 
A dzięki temu, że siedziba po-
wiatu jest w Sulęcinie, a nie np. 
w Słubiach, Gorzowie Wlkp. czy 
w Międzyrzeczu kierowcy mogą 
załatwić swoją sprawę  bliżej, a 
w konsekwencji taniej i na pew-
no szybciej. I także po to mamy 
ten powiat!

Nadesłano: 
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

O kolejkach w Komunikacji i standardach panujących w Starostwie
NADESŁANO DO PRZEKROJU

Dyrektor  Danuta Malinows-
ka  serdecznie powitała przy-
byłych gości, rodziców, nauczy-
cieli oraz uczniów, szczególnie 
tych, którzy po raz pierwszy roz-
poczynają naukę w Ośrodku.  
Przypomniała o nowym skrzy-
dle naszej szkoły, który pozwala 
zapewnić wysokospecjalistyczną 
opiekę i edukację wychowan-
kom. Przekazała  serdeczne   
życzenia  owocnej  pracy w 
nowym roku szkolnym uczni-
om, rodzicom, nauczycielom i 
wszystkim pracownikom. 

Drugi dzień września był szc-
zególny dla Urszuli Kołodziej, 
która uzyskała akt nadania sto-
pnia nauczyciela mianowanego. 
Ponadto świętowały jubileusz 
pracy zawodowej dyrektor Da-
nuta Malinowska i Małgorzata 
Góra, nauczycielka matematy-
ki.

Barbara Nowak-Mazurczak 
przekazała zebranym informac-
je dotyczące organizacji roku 
szkolnego. Na koniec   Dyrektor 
Danuta Malinowska  – trady-
cyjnie - pierwszym dzwonkiem 
rozpoczęła nowy rok szkolny 
2019/2020. Naładowani pozyty-
wną energią i chęcią do nauki 
jesteśmy gotowi na nowe wyz-
wania. 

Życzymy Wszystkim Uczniom, 
Rodzicom i Nauczycielom sa-
mych sukcesów w  roku szkol-
nym 2019/2020.

Uroczysty apel rozpoczynają-
cy nowy rok szkolny zaszczycili 
swoją obecnością –  wicestaros-
ta  sulęciński    Tomasz Prozoro-
wicz,    z ramienia Lubuskiego 

Witaj szkoło! 
Niedawno żegnaliśmy 
z łezką w oku stary rok 
szkolny 2018-2019, a już 
przywitał nas dźwięk 
dzwonka rozpoczyna-
jącego nowy rok szkol-
ny 2019-2020.

Kuratora Oświaty starszy wizy-
tator Anita Pakulska, dyrek-

tor Domu Dziecka   Natalia 
Wójcik,  dyrektor PCPR    Joan-
na Różańska,  komendant powi-
atowej policji mł. insp. Mirosław 
Kędziora, w zastępstwie dyrek-
tora GOPS w Sulęcinie Maria 
Dul.            (Wioletta Kaźmierczak)
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Udało się: Z ostatniej chwili...
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W czasie dożynek w Trzemesznie 
Lubuskim poinformowałem rolników o 
kolejnych działaniach rządu na rzecz 
pomocy poszkodowanym suszą. 

MATERNA
JERZY 

CO ZREALIZOWAŁO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ W KADENCJI 2015-2019

SENAT RP
MAREKSURMACZ

nr 3 na liście         do Sejmu

1.  Obniżenie wieku emerytalnego dla Polek i Polaków
2.  Wprowadzenie programu 500 plus dla wszystkich 
3.  Wprowadzenie programu „Wyprawka szkolna” 
4.  Jednorazowa 13 dla emerytów
5.  Ułatwienia dla przedsiębiorców  

  6.  Obniżenie podatków PIT i CIT
  7.  Budowa i rozbudowa autostrad i dróg 
  8.  Wsparcie dla rolników 
  9.  Uniezależnienie Polski od dostaw gazu z Rosji 
10.  Pogłębienie współpracy militarnej z USA 

1.  Podniesienie płacy minimal-
nej do 3000 zł 

2.  Trzynasta emerytura w 2020

3.  Zrównanie dopłat polskich 
rolników z niemieckimi 

„Służyć Polsce, słuchać Polaków”Premier MATEUSZ MORAWIECKI 
potwierdza przyznanie 12 mln zł 
na remont mostu na Odrze 
w Cigacicach. 
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GAZ ZIEMNY – ŹRÓDŁO WYGODY
W dobie nowoczesnych technologii, inteligentnych 
domów, bezobsługowych urządzeń, gaz ziemny jako 
źródło energii traktowany jest przez niektórych jako 
nieprzystający do współczesnych trendów. Nic bar-
dziej mylnego! Wykorzystanie gazu ziemnego w go-
spodarstwach domowych jest rozwiązaniem ekono-
micznym, bezpiecznym i prośrodowiskowym – ale nie 
tylko. Do obszernego koszyka korzyści spokojnie może-
my dołożyć kolejną – wygodę.

JEDNO ŹRÓDŁO, WIELE MOŻ-
LIWOŚCI
Gotowanie, podgrzewanie wody 
i ogrzewanie to podstawowe 
potrzeby w każdym domu. Przy-
łączenie do sieci gazowej i korzy-
stanie z gazu ziemnego zaspo-
kaja je wszystkie, a zastosowanie 
odpowiednich urządzeń i wy-
soka automatyzacja procesów 
pozwalają cieszyć się „ciepłem 
domowego ogniska” w każdym 
momencie, niemal na zawołanie.

SAMOOBSŁUGA
Wykorzystanie gazu ziemnego 
w gospodarstwie domowym od-
bywa się praktycznie bezobsłu-
gowo. Po przyłączeniu do sieci 
gazowej, zainstalowaniu odpo-
wiednich urządzeń i ich zapro-
gramowaniu cała reszta odbywa 
się już bez naszego udziału.
Nowoczesne kotły pozwala-

ją ustawić temperaturę, czas 
grzania, moment włączenia i 
wyłączenia, a jeśli chcemy, czuj-
niki temperatury wyłączą piec, 
jeśli jesteśmy gdzieś daleko i nie 
mamy pojęcia, że już przyszła 
wiosna.
W niektórych przypadkach, w 
zależności od wykorzystywa-
nego urządzenia, możemy tych 
wszystkich ustawień dokonywać 
zdalnie, przez Internet, za pomo-
cą odpowiednich aplikacji.

S A M OW YS TA RC Z A L N O Ś Ć , 
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA I 
CZASU
Gaz ziemny dostarczany jest do 
klientów siecią gazociągów co 
powoduje, że rozwiązanie takie 
zwalnia nas z myślenia i ciągłego 
dbania o dostępność i wystar-
czające jego zapasy. Odwrotnie 
zatem niż w przypadku pieców 

na paliwa stałe czy butli gazo-
wych – nie musimy się martwić o 
stany magazynowe. Mamy pew-
ność, że nie zabraknie nam źró-
dła ciepła, bo pobierane jest ono 
automatycznie z sieci operatora.
Tym samym odpada nam pro-
blem związany z magazyno-
waniem paliwa i posiadaniem 
specjalnego, wydzielonego po-
mieszczenia w budynku. Dodat-
kowo współczesne kotły gazowe 
zajmują niewiele miejsca, a ich 
estetyczne zaprojektowanie po-
zwala instalować je w pomiesz-
czeniach o innym przeznacze-
niu, np. w łazience, pralni czy w 
przedpokoju.

Komfort korzystania z gazu 
ziemnego sprowadza się także 
do jego „niewidoczności”. Cho-
dzi o to, że podczas użytkowania 
nie musimy co chwila sprzątać, 
wyrzucać odpadów i popiołu, 
tak jak dzieje się to w przypad-
ku stosowania pieców na paliwa 
stałe.

BEZPIECZEŃSTWO TO WYGO-
DA
I na koniec – bezpieczeństwo. To 
właśnie jeden z najważniejszych 
aspektów wygodnych rozwią-
zań. W przypadku użytkowania 
gazu ziemnego nasze zadanie 
sprowadza się jedynie do za-

pewnienia regularnego serwisu 
kotła. Dzięki temu przez długie 
lata będziemy korzystać z cał-
kowicie bezpiecznego źródła 
ciepła.
„Jeśli zamierzają Państwo przejść 
na gazowe ogrzewanie, warto 
skorzystać z porady u doradcy 
EWE. Nasi pracownicy chętnie 
zapoznają się z Państwa potrze-
bami, wyliczą oszczędności i do-
kładnie przeprowadzą przez cały 
proces – od sprawdzenia możli-
wości przyłączenia do sieci gazo-
wej EWE do rozpoczęcia dostawy” 
– mówi Marek Szymoniak, Dy-
rektor Działu Dystrybucji i Obro-
tu Sieciowego Gazem EWE.

EWE to działający od 20 
lat w Polsce niezależny do-
stawca gazu, posiadający aż 
1679 km własnych sieci ga-
zowych. Dostarcza gaz dla 
klientów indywidualnych, 
jak i firm w 49 gminach 
na terenie 6 województw. 
Wszystkie informacje do-
tyczące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Pań-
stwo na stronie www.ewe.
pl i pod numerem infolinii 
801 100 800.

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

Uroczystość poprzedziła 
msza święta w intencji żniwia-
rzy i tegorocznych plonów, 
która odbyła się kościele para-
fialnym p.w. Matki Bożej Królo-
wej Polski.

Dożynkowe święto otworzył 
burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-

Dożynki gminne w Trzemesznie Lubuskim
Niekwestionowanymi gwiazdami tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się 31 sierpnia w Trzemesz-
nie Lubuskim, były wieńce i stoiska dożynkowe, wystawione przez sołectwa należące do Gminy Sulęcin.

chart.
Starostowie dożynek Boże-

na Dudasz i Roman Maślikie-
wicz przekazali gospodarzowi 
dożynek Dariuszowi Ejcharto-
wi bochen chleba wypieczony 
z mąki tegorocznych żniw.

W trakcie święta wręczo-

no puchary, nagrody i dy-
plomy za udział w konkursie 
na najładniejszy dożynkowy 
wieniec, w którym I miejsce 
zajęło Sołectwo Żubrów, II 
miejsce Sołectwo Ostrów i III 
miejsce Sołectwo Trzemeszno 
Lubuskie. Pozostałe sołectwa 

uczestniczące w konkursie 
otrzymały wyróżnienia.

W konkursie na najładniej 
udekorowane stoisko wiej-
skie, I miejsce otrzymało So-
łectwo Długoszyn, II miejsce 
Sołectwo Żubrów i III miejsce 
Sołectwo Małuszów. Pozostałe 

sołectwa uczestniczące w kon-
kursie otrzymały wyróżnienia.

W turnieju sołectw na naj-
smaczniejszą potrawę regio-
nalną I miejsce zajęło Sołec-
two Grochowo /polędwiczki 
w sosie grochowskim z su-
szonymi śliwkami/, II miejsce 
Sołectwo Ostrów /kakory z 
kapustą i grzybami/, III miej-
sce Sołectwo Żubrów /krem 
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SPRAWOZDANIE POSELSKIE 2015-2019

KATARZYNA OSOS Lubuszanka, Radca Prawny,  
Wojewoda Lubuski w 2015 r.  
Poseł na Sejm RP VIII kadencji

Praca w REGIONIE
W mojej działalności najważniejsi 

są Mieszkańcy i ich sprawy stąd od 
początku kadencji organizuję dyżu-

ry oraz porady prawne w terenie.

→	 242 dyżury poselskie, 
→	 125 porady prawne,
→	 162 interwencje.

Praca w SEJMIE
Jestem członkiem następują-

cych komisji sejmowych:

→	 Sprawiedliwości i Praw  
Człowieka

→	 Nadzwyczajnej ds. zmian  
w kodyfikacji

→	 Odpowiedzialności  
Konstytucyjnej

Współrealizuję  
projekty m.in.: 

→	 Polska Seniora
→	 (S)Prawa Polek
→	 Polska Dzieci

Zabieram głos  
w ważnych sprawach:

→	 71 wystąpień na posiedzeniu 
Sejmu

→	 593 interpelacje i zapytania 
poselskie

Zapraszam do moich Biur Poselskich w Świebodzinie i Zielonej Górze. 
W celu umówienia spotkania, proszę o kontakt e-mailowy: Katarzyna.Osos@sejm.pl

z ogórków/ oraz wyróżnienie 
Sołectwo Rychlik /gulasz z 
plackami ziemniaczanymi/.

W turnieju sołectw I miejsce 
zajęło Sołectwo Wielowieś, II 
miejsce Sołectwo Trzemeszno 
Lubuskie i III miejsce Sołectwo 
Grochowo.

Nagrody wręczył Burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart, Za-
stępca Burmistrza Iwona Wal-
czak oraz uczestniczący w 
dożynkach Prezes Lubuskiej 
Federacji Sportu Bogusław 

Wontor.
W trakcie dożynek wystą-

piła kapela ludowa, orkiestra 
dęta OSP z Grochowa, solistki 
Studia Piosenki Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury pod kierow-
nictwem artystycznym Wal-
demara Handzelewicza oraz 
zespoły Frut i Coctail Boys. 

Oprócz tego odbyły się 
warsztaty rękodzieła ludowe-
go ze Stowarzyszeniem Mam 
Pomysł, mini turniej Badmin-
tona zorganizowany przez 
Sulęciński Klub Badmintona 
„Badminton4all”, a następnie 
pokaz Letniej Akademii Karate 
Karola Buksztynowicza, połą-
czony z mini turniejem spraw-
nościowym.

Wśród gości zaproszonych 
w dożynkach uczestniczyły 
delegacje miast partnerskich 
z Nowego Tomyśla z burmi-
strzem Włodzimierzem Hib-
nerem, delegacja miasta Frie-
dland /Niemcy/ z burmistrzem 
miasta Thomasem Häle, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański, zastęp-
ca burmistrza Sulęcina Iwo-
na Walczak, posłowie Jerzy 
Materna, Tomasz Kucharski, 
Krystyna Sibińska, europoseł 
Elżbieta Rafalska, senator Wła-

dysław Komarnicki, członek 
zarządu województwa lubu-
skiego Marcin Jabłoński, dy-
rektor oddziału terenowego 
KOWR Sebastian Pieńkowski 
oraz mieszkańcy sołectw i Su-
lęcina, przedstawiciele służb 
mundurowych, administracji 
samorządowej i powiatu sulę-
cińskiego.

Tekst Maciek Barden
FOTO. Maciek Barden, SOK
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AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2019!

W Turnieju Plażowej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Sulęcina, który odbył się 17 
sierpnia na boisku Orlika przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków w Sulę-
cinie, wzięło udział jedenaście 
dwuosobowych drużyn.

Turniej otworzył burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz 
dyr. Szkoły Sławomir Słonik.

W kwalifikacji ogólnej w ka-
tegorii panie
I miejsce zajął duet Patrycja 
Sobecka i Małgorzata Góra,
II miejsce Karolina Lenz i Urszu-
la Tymczyn,
III miejsce Elżbieta Woronowicz 
i Paulina Zienkowicz,
IV miejsce Sylwia Grygorcewicz 
i Anna Uller.
W kwalifikacji ogólnej w kate-
gorii Panowie
I miejsce zajął duet Kacper Wi-

Rywalizowali o Puchar Burmistrza

tek i Jakub Dzierżyński,
II miejsce Marcin Niewiadomski 
i Adam Tetfejer,
III miejsce Marek Bielarz i Rafał 

Sobecki
IV miejsce Maciej Sikora i An-
drzej Nowakowski.

Puchary i medale wręczył za-

wodnikom Burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart.

Turniej sędziowali: Stanisław 
Łuksa i Edward Zwierzchowski.

Tekst i foto. Maciek Barden

30 sierpnia (piątek) na plene-
rowej scenie przy Kontenerze 
Kultury wystąpiły solistki Stu-
dia Piosenki SOK w repertuarze 
idealnym na schyłek lata – pol-
skie retro piosenki.

Tego dnia mieliśmy okazję 
wysłuchać: Gabrysi Nindorery, 
Gabrysi Wiśniewskiej, Weroniki 
Zimnowody, Natalii Sarbickiej, 
Julii Kujdy, Marty Makowiec-
kiej, Klaudii Łaniec, Weroniki 
Barcz oraz Zosi Gajowniczek.

Serdeczne gratulacje zarów-
no dla utalentowanych dzieci, 
jak i instruktora.

Koncert nosił tytuł „Hej, do-
gonię lato”, w nawiązaniu do 

Hej, dogonię lato jednego z utworu zespołu Dwa 
Plus Jeden.

Źródło: SOK

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466
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Czas na podsumowanie kończącej 
się kadencji Sejmu
Najkrócej mogę powiedzieć tak: jako 
posłanka czterokrotnie okrążyłam 
Ziemię. Nie chodzi o luksusową wy-
cieczkę; wykonując swoje obowiązki 
poselskie każdego roku pokonuję 40 
tysięcy kilometrów. To dużo, ale nie 
żalę się; lubię to co robię. (śmiech)
Rzadko widać panią w najważniej-
szych dziennikach telewizyjnych
Jestem wiceprzewodniczącą klubu 
parlamentarnego Koalicji Obywatel-

Co roku okrąża Ziemię
ROZMOWA PRZEKROJU

skiej. Moim zadaniem jest nadzorować 
pracę prawie 200 posłów i senatorów 
Koalicji Obywatelskiej w komisjach 
merytorycznych, zajmuję się też spra-
wami organizacyjnymi, m.in. związa-
nymi z aktywnością obywatelską w 
terenie. To bardzo ważna i czasochłon-
na praca, ale dla dziennikarzy niecie-
kawa (uśmiech). Kilkakrotnie byłam 
zapraszana do programów, w których 
występowałam nie jako polityk, a eks-
pert od infrastruktury transportowej, 
czy rewitalizacji miast – dziedzin, któ-
rymi zajmuję się podczas prac komisji 
sejmowych.
Pracuje pani w dwóch komisjach
Jestem członkinią sejmowej Komisji 
Infrastruktury oraz Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa. Ponadto działam w jedena-
stu zespołach parlamentarnych (m.in. 
w Parlamentarnej Grupie Kobiet) oraz 
czterech grupach bilateralnych, w 
tym polsko-niemieckiej (takie grupy 
zajmują się współpracą Sejmu z parla-
mentami innych państw – red.).
Pani poselski bilans to …

Prawie 410 interpelacji poselskich i 
ponad 180 zapytań poselskich. Udział 
w ponad 7,5 tys. głosowań podczas 
85 posiedzeń Sejmu, podczas których 
wystąpiłam ponad 60 razy.
W rankingu „Wprost” zostałam uznana 
za „Tytana pracy”. Ten tytuł tygodnik 
przyznał dwudziestu najbardziej za-
pracowanym parlamentarzystom. 
Często widzimy pustą salę plenarną
Szkoda, że dziennikarze nie informu-
je wtedy, że posłowie w tym czasie 
uczestniczą w posiedzeniach komisji, 
a w sali plenarnej wszyscy musimy 
być podczas głosowań. Jedna moja 
komisja (infrastruktury – red.) zbierała 
się prawie 300 razy, druga pracowała 
podczas 180 posiedzeń.
Proszę pamiętać, że posłowie na 
Wiejskiej pracują bardzo intensywnie; 
zaczynamy o dziewiątej czy dziesiątej 
rano, a obrady trwają i do drugiej w 
nocy, a zdarzało się, że głosowaliśmy 
i o czwartej nad ranem. Na sen pozo-
staje niewiele…
Co w Sejmie pani załatwiła dla Lu-
buszan?
Poseł to nie radny wojewódzki czy 
miejski; jeżeli wprowadzamy nowe 
przepisy czy nowelizujemy dotychcza-
sowe, to będą one obowiązywać nie 
tylko w województwie lubuskim, ale w 
całym kraju.
W tej kadencji jestem posłem w 
opozycji; rządząca koalicja odrzuca 

wszystkie nasze propozycje i projek-
ty, nawet te najbardziej oczywiste i 
potrzebne. W takiej sytuacji działam za 
pośrednictwem interpelacji i zapytań 
poselskich. Przedstawiam premierowi 
czy konkretnym ministrom problem i 
mają trzy tygodnie na udzielenie od-
powiedzi, jak ten problem rozwiązać. 
Bardzo dużo moim interpelacji doty-
czyło wprowadzenia nowych leków i 
metod leczenia, problemów niepełno-
sprawnych, kobiet i seniorów, budowy 
i odnowy dróg.
Dość powiedzieć, że w poprzedniej 
kadencji Sejmu interpelacji i zapytań 
napisałam 62, a przez ostatnie cztery 
lata 590. 
Na pytanie mogę odpowiedzieć i tak; 
każdy poseł stara się o przychylność 
rządu wobec swojego regionu. Teraz 
jestem w opozycji, ministrowie nie są 
dla mnie zbyt przychylni, stąd głów-
nie zajęłam się przypilnowaniem, aby 
kontynuowano inwestycje już rozpo-
częte przez Platformę Obywatelską.
Dzięki temu droga ekspresowa S3 w 
całym województwie jest dwupasmo-
wa, kończy się odnowa gorzowskiej 
estakady, po Gorzowie wkrótce zaczną 
jeździć nowoczesne tramwaje, a 
gorzowski szpital, kiedyś najbardziej 
zadłużony w kraju, unowocześnia się, 
buduje nowe oddziału i leczy cho-
roby nowotworowe na europejskim 
poziomie.
Dziękuję za rozmowę.

Z posłem na Sejm RP Krystyną Sibińską rozmawia Adam 
Piotrowski

STYLIZACJA 
PAZNOKCI 

RAJ Beauty
Tel. + 48 507 124 443 

lub +48 784 927 466
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

RYBY MAJĄ GŁOS

1 września na jeziorze Ostrowskim, 
gm. Sulęcin, odbyły się zawody wędkar-
skie w ramach Lubuskich Obywatelskich 
Inicjatyw Młodzieżowych z projektu 
„Wędkarze wolnej Polski” finansowane-
go przez Zarząd Województwa Lubu-
skiego. Patronat nad zawodami objęli: 
Związek Lubuskich Organizacji Pozarzą-
dowych i PZW Okręg w Gorzowie Wlkp. 
Organizatorem zawodów była Lokalna 
Grupa Rybacka „Wodny Świat” i Koło 
PZW Nr 1 w Sulęcinie.

O godz. 8.00 zawody otworzył Pre-
zes LGR „Wodny Świat”- Eugeniusz 
Sembratowicz i Prezes Koła PZW Nr 1 
w Sulęcinie – Ryszard Stachowiak. Z 

Wędkowali na potęgę
regulaminem zawodów wędkarskich 
zapoznał uczestników Sławomir Matel-
ski. Po przeprowadzonym losowaniu 
stanowisk biorący udział w zawodach 
wędkarze rozeszli się na stanowiska. W 
zawodach uczestniczyło 36 wędkarzy  
z Powiatu Sulęcińskiego oraz dwóch 
wędkarzy z zaprzyjaźnionego Koła DAV 
z Beeskow w czterech kategoriach: 
kobiety, młodzież do 11 lat, młodzież od 
12-16 lat oraz seniorzy.

O godz. 10.00 rozpoczęły się zawody, 
a zakończyły się po czterech godzinach 
wędkarskich zmagań. W słoneczny, 
upalny dzień brała drobnica, ale zda-
rzały się większe ryby - leszczyki, linki i 

karasie. O 14.00 zatrąbiono koniec za-
wodów, po czym sędziowie dokonali 
ważenia ryb na stanowiskach. Po 
ważeniu ryby wróciły z powrotem do 
jeziora. Sędziowie ustalili wyniki w po-
szczególnych kategoriach:
Kategoria kobiety:
I miejsce – Roszak Ewa – 1315 pkt.
Kategoria młodzież do 11 lat:
I miejsce – Sobczak Dawid – 950 pkt.
II miejsce – Hauza Marcin – 845 pkt.
III miejsce – Komorowski Miłosz – 620 
pkt.
Kategoria młodzież od 12-16 lat:
I miejsce – Sobczak Maksymilian – 4670 
pkt.
II miejsce Kartawik Jakub – 2605 pkt.
III miejsce Pulka Wojtek – 2265 pkt.
Kategoria seniorzy:
I miejsce – Matelski Sławomir – 7010 

pkt.
II miejsce – Sobczak Paweł – 6710 pkt.
III miejsce – Sekuła Ryszard – 6220 pkt.
IV miejsce – Tylicki Józef – 6045 pkt.
V miejsce – Chalecki Marcin – 4919 pkt.
VI miejsce – Skonieczny Łukasz – 4235 
pkt.
VII miejsce – Telesiński Roman – 4050 
pkt.
VIII miejsce – Pulka Piotr – 3960 pkt.
IX miejsce – Kuzajewski Krzysztof – 3270 
pkt.
X miejsce -  Cichała Piotr – 3260 pkt.
Największą rybę- karasia pospolitego 
1115 g złowił Sekuła Ryszard.

Statuetki i nagrody indywidualne dla 
zawodników wręczali: Mejza Łukasz – 
radny Sejmiku Województwa Lubuskie-
go, Eugeniusz Sembratowicz – Prezes 
LGR „Wodny Świat” i Ryszard Stachowiak 
– Prezes Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie.

Statuetki za współpracę z Lokalną 
Grupą Rybacką „Wodny Świat” dla Patry-
ka Lewickiego i Ryszarda Stachowiaka 
wręczył Prezes LGR Eugeniusz Sembra-
towicz.

Na zakończenie zawodów Prezes LGR 
E. Sembratowicz podziękował sponso-
rom i organizatorom projektu i zaprosił 
wędkarzy do udziału w podobnych pro-
jektach wędkarskich organizowanych 
przez Lokalną Grupę Rybacką „Wodny 
Świat” w 2020 roku.

Tekst i foto. R. Stachowiak
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Szanowni Państwo,
minęły ponad trzy lata sprawowania przeze mnie man-
datu Senatora RP. Był to dla mnie nie tylko czas pełen 
wyzwań i obowiązków, lecz także zdobywania doświad-
czenia i  uczenia się nowych rzeczy. Od początku swojej 
działalności parlamentarnej jestem otwarty na proble-
my i potrzeby mieszkańców województwa lubuskiego. 
Bardzo dziękuję, że obdarzyli mnie Państwo zaufaniem 
i powierzyli mi mandat senatorski. Obecnie, gdy kadencja 
dobiega końca, przyszedł czas, aby podsumować moją 
działalność w Senacie RP. Podejmowane przeze mnie 
działania dotyczyły zarówno kwestii ogólnopaństwo-
wych, jak  i  licznych inicjatyw zrealizowanych na  rzecz 
mieszkańców naszego regionu. W tych działaniach 
są  także sprawy wieloetapowe i trudne. Zapewniam, 
że  we wszystkie działania angażuję się w 100%. Podsu-
mowując dotychczasową działalność parlamentarną, 
przedstawiam niniejsze sprawozdanie.

W JAKICH KOMISJACH ZASIADAM?
Aktywność Senatora RP koncentruje się w komisjach         
senackich, w których konkretne przepisy ustawowe są 
dyskutowane z udziałem specjalistów z różnych dziedzin 
i przedstawicielami zainteresowanych środowisk . Jestem 
członkiem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 

senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjno-
ści. Jestem również wiceprzewodniczącym Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Energetyki i członkiem Lubuskiego         
Zespołu Parlamentarnego. Członkami zespołu są posło-
wie i senatorowie. Chciałbym również dodać, że przez 
17 lat miałem zaszczyt być członkiem zarządu Lubuskie-
go Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

MOJA AKTYWNOŚĆ W SENACIE RP
Moje działania koncentrują się przede wszystkim na go-
spodarce, sporcie, edukacji, sprawach regionalnych i spo-
łecznych. Miałem przyjemność brać udział w pracach nad 
powołaniem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim.
Przygotowywałem i zgłaszałem propozycje poprawek 
w Prawie budowlanym i Prawie zamówień publicznych. 
Przygotowałem i wniosłem pod obrady Komisji Gospo-
darki Narodowej i Innowacyjności propozycje modyfika-
cji przepisów odnoszących się do energii odnawialnej, tak 
aby chroniły polskich przedsiębiorców oraz były zgodne z 
dyrektywami Unii Europejskiej.
Dotąd na posiedzeniach Senatu zabrałem głos 266 razy 
w ramach wystąpień i zapytań senackich, między in-
nymi odnosząc się do ustaw związanych z gospodarką, 
dotyczących robót budowlanych, podatku od sprzedaży 

detalicznej, kształtowania wynagrodzeń osób kierują-
cych niektórymi spółkami, inwestycji w zakresie elektrow-
ni wiatrowych.
Od początku mojej działalności w Senacie zabiegałem 
o budowę ośrodka radioterapii w Gorzowie. Już w trak-
cie kampanii wyborczej dałem słowo moim wyborcom, 
że budowa tego ośrodka będzie moim priorytetem. W tej 
sprawie odbyłem szereg spotkań, m.in. z Ministrem Zdro-
wia Konstantym Radziwiłłem i Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Przygotowałem również 
mapę drogową inwestycji i zwróciłem się do Ministra 
Zdrowia o pisemne potwierdzenie deklaracji wsparcia 
budowy gorzowskiej radioterapii. Dzięki tym staraniom 
dzisiaj możemy powiedzieć, że ośrodek jest w Gorzowie.
Sprawowanie mandatu Senatora RP to oświadczenia 
senatorskie w sprawach ważnych dla Rzeczypospolitej                                                                                        
i  lokalnej społeczności. W tej kadencji złożyłem 113 
oświadczeń dotyczących m.in.:
• instytucji rolniczych w województwie lubuskim,
• nowelizacji ustawy o działalności leczniczej,
• nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym,
• ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
• wprowadzenia regulacji uniemożliwiających sprze-

daż skażonego alkoholu,
• odwołania Jana Rulewskiego z pełnionej funkcji 

członka Rady Ochrony Pracy.

ŻUŻEL JEST MOIM ŻYCIEM
Społecznie od 2001 roku prowadziłem jako wiceprezes 
następnie jako prezes Klub Żużlowy Stal Gorzów, który 
jest znany w Polsce i za granicą. Osobiste zaangażowa-
nie doprowadziło do zdobycia przez zawodnika Toma-
sza Golloba Klubu Stal Gorzów tytułu Mistrza Świata w 
roku 2010, rozsławiając miasto Gorzów w całej Europie. 
Jestem w pełni oddany klubowi, który zawsze może 
liczyć na moją pomoc.

Dziękuję za Państwa zaufanie.
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Władysław Komarnicki

Władysław Komarnicki
SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SENATORSKIEJ

2014-2019
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Kolejne zmiany uszczelnia-
jące system podatkowy we-
szły w  życie 1 września 2019 
r. Od tego dnia nie można 
już kupić kas z papierowym 
zapisem kopii paragonów. 
Od stycznia 2020 roku wejdą 
w życie nowe zasady wysta-
wiania faktur na podstawie 
paragonów. Nowe regulacje 
dotyczą zasad wystawiania 
faktur na podstawie para-
gonu fiskalnego. Fakturę 
będzie można wystawić do 
paragonu zawierającego NIP 

nabywcy. W przypadku gdy zo-
stanie wystawiona faktura do 
paragonu bez NIP nabywcy to 
organ podatkowy wymierzy 
dodatkowe zobowiązanie po-
datkowe w wysokości 100 proc. 
kwoty podatku wykazanego na 
tej fakturze. W takim przypad-
ku VAT będzie do zapłacenia 
w podwójnej wysokości. Jeżeli 
nabywca ujmie w rejestrze za-
kupu fakturę wystawioną do 
paragonu bez jego NIP organ 
podatkowy ustali dodatkowe 
zobowiązanie odpowiadające 

ZMIANY W VAT OD WRZEŚNIA 2019
kwocie odliczonego podatku. 
Podatnicy świadczący usługi 
taksówek osobowych będą 
wyłączeni z tego obowiązku i 
sankcji. Nowelizacja nie wyma-
ga wymiany urządzeń fiskal-
nych starego typu. Nabywca 
powinien na wstępie zakupu 
zadeklarować czy nabywa to-
war lub usługę jako podatnik 
czy jako osoba prywatna -kon-
sument. 

Od 1 września 2019 r. obo-
wiązują przepisy utworzenie 
jednej bazy podatników VAT. 

Jest to tzw. Biała lista ułatwiają-
ca weryfikację kontrahentów i 
aktualizację ich rachunków roz-
liczeniowych. Nie będzie moż-
na zaliczyć do kosztów faktur 
przekraczających kwotę 15 tys. 
Jeżeli będą uregulowane na ra-
chunki inne niż te wskazane w 
rejestrze. Wyłączenie z kosztów 
nie zostanie zastosowane, gdy 
podatnik dokona zapłaty na ra-
chunek inny niż zawarty w wy-
kazie, ale w ciągu trzech dni od 
zlecenia przelewu powiadomi 
organ podatkowy. 

Nowelizacja wprowadza 
też nową definicję pierw-
szego zasiedlenia. Wprowa-
dzona zmiana usunie nie-
zgodności obowiązującej 
definicji. Zgodnie z nowe-
lizacją do pierwszego za-
siedlenia dochodzi również 
gdy na skutek oddania bu-
dynku, budowli lub jego czę-
ści nastąpi ich użytkowanie 
na własne potrzeby. 

Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy - 04027

Porady podatkowe Przekroju

Wakacyjne wieści z Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona
Przez całe wakacje odby-

wały się codzienne treningi, 
na których trener nikogo nie 
oszczędzał. W lipcu odbył się 
obóz sportowy w Ustce, zaś w 
sierpniu zawodnicy Sulęciń-
skiego Stowarzyszenia Bad-
mintona wzięli udział 
w obozie w Łebie. Nikt 
z naszych zawodni-
ków nie tracił czasu, 
intensywna praca dla 
najbardziej wytrwa-
łych była do ostatnie-
go dnia wakacji. Nie 
zabrakło również cza-
su na regenerację, co 
również w sporcie jest 

bardzo istotne. Wracamy po 
wakacjach z nową siłą i no-
wymi doświadczeniami. Już 
niedługo zaprezentujemy to 
wszystko na zbliżającym się 
turnieju! 

Źródło: SSB
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NA SYGNALE

Zagubiony pies szukał schronienia – znalazł je u policjanta

W środę (28 sierpnia) pracowni-
cy Komendy Powiatowej Policji 
w Sulęcinie wchodząc rano na 
teren jednostki zauważyli psa 
błąkającego się przy ogrodze-
niu. Gdy tylko brama wjazdowa 
otworzyła się, czworonóg ocho-
czo wbiegł na plac. Zwierzę było 
bardzo przyjaźnie nastawione 
do ludzi, jednak wyraźnie spra-
gnione i głodne. Nie mogło być 
więc inaczej, jak tylko zaprosić 
niespodziewanego gościa do 

O tym, że sulęcińscy policjanci mają ogromne serce do zwierząt, udowadniali już nie raz. W środę Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie 
odwiedził czworonożny gość i zdaje się, że u jednego z policjantów zostanie na dłużej. Mł. asp. Paweł Wąsowicz, bo o nim mowa to czło-
wiek z prawdziwym sercem do zwierząt. Jeżeli właściciel pieska nie zgłosi się po swoją zgubę, zwierzę znajdzie nowy dom właśnie u niego.

budynku komendy. Piesek dostał 
miskę wody. Policjanci podzie-
lili się z nim swoim śniadaniem, 
a później nasypali mu karmy. 
Zwierzę nie posiadało obroży, 
ani żadnego oznakowania. In-
formacja o czworonogu została 
natychmiast przekazana do lo-
kalnych portali internetowych. 
Czekając na odzew ze strony 
właściciela, piesek spędził cały 
dzień towarzysząc policjantom 
w ich codziennych obowiązkach. 

Radośnie biegał po bu-
dynku komendy, jednak 
najbardziej przypadło mu 
do gustu klimatyzowane 
pomieszczenie dyżurne-
go. Nocleg zapewnił mu, 
a właściwie jej mł. asp. Pa-
weł Wąsowicz. Zabrał psa 
do domu, gdzie czekało 
na niego towarzystwo 
drugiego czworonoga. 
Zwierzaki najwyraźniej 
się zaprzyjaźniły. Aza, jak 
na gospodarza przystało 
ustąpiła nawet swoje le-
gowisko dla gościa. Już 
od pierwszej chwili, ro-

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 K O 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

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W NASZYM BIURZE

dzina policjanta bardzo polubiła 
„czarnulkę”. Jednogłośnie podję-
li decyzję, że jeżeli nie znajdzie 

się jej właściciel, zapewnią psu 
nowy dom.
 

Źródło: sierż. Klaudia Richter
Komenda Powiatowa Policji w 

Sulęcinie
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Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

WRZESIEŃ
09.09-15.09 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16
16.09-22.09 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
23.09.-29.09 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka

PAŹDZIERNIK
30.09-6.10 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
07.10-13.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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

PRZEKRÓJ POLECA:

Ogłoszenia Drobne

ODSZKODOWANIA tel. 783743841

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych 
i elektrycznych już od 6 zł. 

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

nia blachy opierzeniowej. 
Wypożyczanie miernika grubości 

lakieru,  miernika ciśnienia oleju oraz 
kompresji.

Kozia Zagroda Grochowo 
kontakt Tomasz tel. 531 800 714

Stahl-Mont Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni 
spawaczy MAG i TIG. Praca w Niemczech 

przy granicy (długoterminowa). CV na 
e-mail: biuro@stahlmont.eu

Tel.: 607 515 155
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