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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

MIESZKANIA 
DLA FIRM  

W SULĘCINIE 

TEL.
501544686                                           

(faktura VAT)
pon-pt 800-1700

sob 900-1400

Przyjmę na staż 
z możliwością 

zatrudnie-
nia na stałe, 
na dobrych                         
warunkach.

ZAPRASZAMY!

PŁYTKI CERAMICZNE 
PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK

Zakończenie ka-
dencji rad sołeckich 
i sołtysów          str. 3

SOKowirówka - lo-
kalny przewodnik 
po kulturze       str. 7

Nowe doświadcze-
nia młodych węd-
karzy z Koła PZW 
„Lin”                  str. 15

Kwiaciarnia Kwia Ty i Ja
Sulęcin

Oś. Kopernika 18 
(pasaż handlowy naprzeciwko bloku Kopernika 2)

          

Dostarczamy kwiaty na podany adres 

:)

Tel. 609 073 444
lub  669 147 272

oczyszczanie chodników 
oraz krawężników 
z chwastów i mchu

+48 511 225 133
tel. :

przed po oczyszczeniu



  
2 nr 3(132)/2023 marzec 2023

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów , a także zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. 
Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
Redakcja: Bartłomiej Suski, Lech Malinowski oraz redakcja.
Adres redakcji: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 69-200 Sulęcin, tel. 511 225 133, Adam.Piotrowski2@gmail.com; Oferta reklamy: 511225133 Druk: 
Polskapresse Oddział w Poznaniu; Nakład: 3800 egz.; Dystrybucjax: PROGRESS

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

Skala złodziejstwa w krę-
gach rządowych przerosła 
najśmielsze oczekiwania. Po 
programie „Willa plus” dzięki 
któremu znajomym ministra 
edukacji i nauki Przemysław 
Czarnka oraz innych polity-
ków PiS udało się dostać setki 
milionów zł na zakup luksu-
sowych nieruchomości (pisa-
łem o tym w poprzednim nu-
merze Przekroju) na wierzch 
wypłynął inny przekręt za 
naszą (podatników) kasę. Po 
śledztwie dziennikarskim 
Radia Zet wyszło na jaw, że 
w konkursie Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju 
dotację w wysokości 55 mln 
zł przyznano 26-latkowi, któ-

ry firmę założył już po ogło-
szeniu naboru do konkursu z 
kapitałem zakładowym wy-
noszącym 5 tysięcy złotych, 
a 123 miliony złotych firmie 
z Białegostoku, która - jak 
ustalili posłowie PO Szczerba 
i Joński - od czasu założenia 
w 2020 roku, co roku przyno-
siła straty. Zarządy obu firm 
są związane z Partią Republi-
kańską, która jest koalicjan-
tem PiS w rządzie. Rządowi 
nieudacznicy, którzy nie mają 
pojęcia jak prowadzić biznes 
postanowili wyprowadzić z 
budżetu 177 mln. zł  Gdyby 
nie wychwycili tego dzien-
nikarze kilka osób nieźle by 
się obłowiło. I gdzie są służby 
ministra Kamińskiego? Gdzie 
jest Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne i inne agencje, które 
mają za zadanie przeciwdzia-
łać takim patologiom? Ile jest 
dotacji, nagród, rozdanych 
pociotkom stanowisk, któ-
rych nie sposób zauważyć? Ta 
klika widzi, że okręt pt. Zjed-
noczona Prawica tonie i już 
próbuje się ustawić na chude 
lata. Dziwię się, że są jeszcze 
naiwniacy, którzy wierzą w 

dobre intencje Prawa i Spra-
wiedliwości. 

Do Sejmu został wniesiony 
obywatelski projekt ustawy 
o likwidacji abonamentu i 
TVP Info. Pierwsze czytanie 
przypadło na moment, kiedy 
opinia społeczna poruszona 
była sprawą śmierci syna po-
słanki Magdaleny Filiks. We-
dług szefa państwowej komi-
sji do spraw pedofili Błażeja 
Kmieciaka rządowe media na 
przełomie roku doprowadziły 
do identyfikacji syna posłanki 
jako ofiary pedofila skazane-
go w procesie, który odbywał 
się z wyłączeniem jawności ze 
względu na dobro pokrzyw-
dzonych dzieci. O tym, że 
media publiczne są skrajnie 
podporządkowane partii rzą-
dzącej powszechnie wiado-
mo nie od dziś, jednak sprawa 
opisana wyżej unaocznia, że 
tym razem ci pseudodzienni-
karze posunęli się za daleko. 
Zasadnym staje się pytanie, 
czy w tym przypadku nie 
mają na rękach krwi chłopca, 
który w tym miesiącu skoń-
czyłby 16 lat? Nie dosyć im 
było codziennego szczucia 

minął miesiąc

Dojna zmiana ma się dobrze
na wszystkich, dezinforma-
cji, manipulowania faktami, 
pogłębiania podziałów spo-
łecznych, musieli odgrzebać 
stary temat (pedofil został 
osądzony i skazany już rok 
temu), byle tylko w najpod-
lejszy sposób dopiec opozy-
cji. Nawet niektórzy politycy 
PiS nie mają już wątpliwo-
ści, że TVP przekroczyła już 
wszystkie granice nieprzy-
zwoitości. Świadczy o tym 
dobitnie frekwencja na sali 
Sejmowej podczas debaty 
nt. projektu ustawy o likwi-
dacji abonamentu i TVP Info. 
A najgorsze jest to, że poza 
abonamentem, za ten stek 
kłamstw serwowanych nam 
codziennie przez media pu-
bliczne musimy płacić teraz 
już 2,7 mld zł rocznie. Usta-
wa nie ma szans, by przeszła 
w Sejmie, bo TVP to dla Ka-
czyńskiego i spółki ostatnia 
deska ratunku przed wybo-
rami, ale głęboko wierzę, że 
ludzie przejrzą na oczy i po 
wyborach nowy rząd uzdro-
wi media publiczne.

Rada Polityki Pieniężnej 
po raz kolejny zdecydowa-

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

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

DORADCA KLIENTA

ła się nie podwyższać stóp 
procentowych. To dobra wia-
domość dla kredytobiorców. 
Niestety, niedobrze dzieje się 
w gospodarce, która mocno 
wyhamowała. GUS wyliczył, 
że spadła znacznie kon-
sumpcja (o 1,5 proc. rok do 
roku), która zwykle była ko-
łem zamachowym polskiej 
gospodarki. Takie informa-
cje nie dziwią zważywszy na 
rosnące nadal ceny w skle-
pach. Kupujemy mniej, bo 
nawet wzrost płac i emerytur 
nie rekompensuje skutków 
inflacji. Żyje się trudniej niż 
kiedyś i to jest fakt. Ostatnio 
hitem cenowym okazały się 
warzywa. Za kilogram pomi-
dorów trzeba zapłacić nawet 
25 zł, papryki 38 zł. Cebula 
kosztuje w niektórych miej-
scach nawet 9 zł za 1 kg. To 
cztery razy drożej niż przed 
rokiem. W tej sytuacji taniej 
zapłacimy za kurczaka albo 
wieprzowinę. Eksperci prze-
widują, że ceny spadną jak 
zrobi się cieplej. Oby więc do 
wiosny, za którą już wszyscy 
tęsknimy.

Chcesz mieć soczyście zielony 
trawnik? 

Pamiętaj, by na 
wiosnę przeprowadzić 

WERTYKULACJĘ!
Dzięki temu zabiegowi usuniesz 

martwe źdźbła trawy 
i napowietrzysz darń, 
a Twój trawnik będzie 

zdrowo rósł!
Możemy w tym pomóc:

501 693 387
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WSPARCIE NA ROZWÓJ FIRM
OD 1 STYCZNIA 2023
ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH 
DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

marketing@kssse.pl     095 721 98 00    www.kssse.pl

Zapytaj o szczegóły. Darmowa informacja:

24 lutego br. odbyło się uro-
czyste spotkanie, w trakcie 
którego burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart podziękował 
sołtysom z terenu gminy Sulę-
cin za pracę na rzecz lokalnych 
społeczności. W ramach po-
dziękowań D. Ejchart wręczył 

Zakończenie kadencji rad 
sołeckich i sołtysów

sołtysom listy gratulacyjne 
i okolicznościowe statuetki.   
Organizacja spotkania zwią-
zana jest ze zbliżającym się 
końcem kadencji sołtysów i 
rad sołeckich, która trwa czte-
ry lata od daty wyborów i w 
zależności od sołectwa upły-

wa w kwietniu bądź w maju 
2023 r.  Do podziękowań do-
łączyli się również obecni na 
spotkaniu przewodniczący 
Rady Miejskiej w Sulęcinie 
Zbigniew Szczepański i za-
stępca burmistrza Iwona Wal-
czak.                                       (UM)

W tym roku wnioski na 
nowy okres świadczeniowy 
można złożyć za pośrednic-
twem bezpłatnej aplikacji 
mobilnej mZUS. To łatwy i 
wygodny sposób na złożenie 
wniosku. Z aplikacji mZUS 
można korzystać na urządze-
niach mobilnych z systema-
mi operacyjnymi Android i 
iOS. Aplikację można pobrać 
ze sklepów Google Play oraz 
App Store.

Wnioski można składać 
również za pośrednictwem 
narzędzi dostępnych w ubie-
głych latach:
- Platformy Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS
- portalu Emp@tia – opcja dla 

Złóż wniosek na 
500 PLUS

rodziców lub opiekunów, jeśli 
mają nr PESEL
- bankowości elektronicznej, 
jeśli bank ma taką usługę – 
opcja dla rodziców lub opie-
kunów, jeśli mają nr PESEL.

Szczegółowe informacje 
znaleźć można również na 
oficjalnej stronie Zakładu: 
www.zus.pl

Red.

Od 1 lutego 2023 ZUS rozpoczął przyjmowa-
nie wniosków o świadczenie wychowawcze 
500+ na nowy okres świadczeniowy, który roz-
pocznie się 1 czerwca. Złożenie wniosku do 30 
kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świad-
czeń.

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://empatia.mpips.gov.pl/
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KOCIOŁ NA DREWNO Drew-Ko

wyższe donansowanie 

dostępne moce: 12 kW; 18 kW; 24 kW

urządzenie 5 klasy oraz Ecodesign

z programu „Czyste Powietrze”

EkoPell

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!

POMPY CIEPŁA
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RYBY MAJĄ GŁOS

kanistry i beczki
płyty gumowe
zbiornik ibc 1000l
kanistry do paliw

Wszelkie opłaty PZW oraz zezwolenia 
na połów ryb w roku 2023 są dostęp-
ne w Sklepie Wędkarskim DAMAX w 
Sulęcinie przy ul. W. Witosa (na prze-
ciwko Banku Spółdzielczego) w godzi-
nach:
- od poniedziałku do piątku - 10.00 
- 18.00
- w soboty - 10.00 - 14.00
Tel. do kontaktu : kom. 504 199 566 
- Skarbnik Paweł Sobczak

Pozwolenia na wędkowanie

1  WRN   SUW LZ ĘP CO INŁ

IO E

K

Znaczek z nadrukiem 3D pełnokolorowy i z mosiężnym rzeźbionym laurem

Trwa sprzedaż znaków i zezwoleń na połów ryb na wodach PZW Okręgu Gorzowskiego w roku 2023.

 Zapraszamy
Zarząd koła PZW Nr 1
w Sulęcinie

Zarząd PZW Koła Nr 2 „LIN” Sulęcin in-
formuje o możliwości opłacenia skład-
ki PZW u skarbnika w/w koła w Sklepie 
Wędkarskim LIN przy ul. Żeromskiego 
40 w Sulęcinie 
Czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 
10:00 - 18:00
w sobotę w godz. 10:00 - 14:00 
Tel. 607 403 868, 782 974 273

Pani Poseł, w ostatnich miesiącach an-
gażowała się pani w zbiórkę podpisów 
pod obywatelskim projektem ustawy 
Tak dla In Vitro. Dlaczego?

K. Osos: Wszyscy widzimy, że w naszym 
kraju spada współczynnik dzietności, któ-
ry dziś wynosi 1,32. Tak mało dzieci nie ro-
dziło się od II wojny światowej. Od kilku lat 
doświadczamy równocześnie niezwykle 
niepokojącego trendu - więcej Polaków 
umiera niż przychodzi na świat. Rząd PiS 
nie ma żadnych skutecznych pomysłów, 
by go odwrócić, a swoimi działaniami wręcz go 
pogłębia. 

Bo jak nazwać sytuację, w której odebrano Po-
lkom i Polakom borykającym się z niepłodnością 
refundację jedynej bezpiecznej i skutecznej me-
tody, jaką jest in vitro, tym samym  pozbawiając 
wielu z nich możliwości bycia rodzicami? A prze-
cież doskonale wiemy, że ona działa, ponieważ od 
2013 roku, gdy rząd PO-PSL uruchomił program 
in vitro, przez 3 lata jego funkcjonowania urodziło 
się ponad 22 tys. dzieci.

Czy dostrzega Pani społeczne poparcie dla 
tego projektu? Lubuszanie chętnie się pod 
nim podpisywali? 

K. Osos: Oczywiście! Niepłodność dotyka ok. 3 
mln osób i wielu z nas ma w swoim najbliższym 
otoczeniu kogoś, dla kogo metoda in vitro to je-
dyna szansa, by mieć dziecko. Lubuszanie chcą im 
pomóc i dlatego chętnie wsparli ten projekt, za co 
im serdecznie dziękuję. 

Dziękuję za rozmowę.

Lubuszanie chcą finansowania in vitro  
z budżetu państwa!
Rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos
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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.

Nadęty balon samouwielbienia
Rządzący po zmianie cha-

rakteru wizyty Prezydenta 
zza Wielkiej Wody – musieli 
spuścić powietrza z nadę-
tego balonu samouwielbie-
nia. A dmuchali w niego na 
wyścigi, kreując wyniki wi-
zyty i doprowadzając wiele 
komentarzy do absurdów. 
Omal nie ogłoszono, że nie-
bawem będziemy kolejnym 
stanem USA. Joe Biden pole-
ciał do Ukrainy, nam na otar-
cie łez w drodze powrotnej 
wygłosił to co wygłosił. Dla 
Jarka było to nic, podobnie 
jak dla wielu. Ale taka jest 
polityka. Polska stała się ka-
muflażem dla amerykańskiej 
wizyty w Ukrainie. 

Samouwielbienie wicemi-
nistra  rolnictwa czyli słynne-
go J. Kowalskiego porównać 
można do stwierdzenia – 
Rozumu nie widać, ale jak go 
brak to widać doskonale. Ten-

że na Twitterze zaproponował 
Andrzejowi od długopisów, że 
powinien się spotkać z byłem 
Prezydentem USA Trumpem, 
który jest wielkim przyjacie-
lem Polaków i wręczyć mu 
jakiś order za zasługi. Kolejny 
popis po zachęcaniu do okla-
sków w Sejmie – stawia Janu-
sza K. w szeregu politycznych 
klaunów tworzących  egzo-
tyczną ligę w parlamencie, do 
której zalicza się posłów Baru-
na i Korwina-Mikke. Co niektó-
rzy nazywają go marginesem 
marginesów polityki. 

Sasin nieco oprzytomniał i 
wstrzymał m.in. 55 mln zł dla 
spółki o kapitale 5 tys. zł zało-
żonej 10 dni wcześniej przez 
gościa bez doświadczenia biz-
nesowego mającego bodajże 
27 lat, od zakończenia kon-
kursu ogłoszonego przez Na-
rodowe Centrum Badań i Roz-
woju. Popularnie określa się 

taką transakcję na tzw. słupa.
Atmosfera wokół owego 

centrum gęstnieje. Weszło 
CBA a i NIK zapowiada kontro-
lę. Konkurs “Szybka ścieżka” 
prześwietlony przez opozycyj-
nych posłów jest powiązany z 
Jackiem Żalkiem, wice od fun-
duszy i rozwoju regionalnego. 
No i nastąpiła cisza w eterze, 
bowiem rodzinne powiązania 
są konkretne. Kolejne pisow-
skie wałki w imię prawa i spra-
wiedliwości.

PiS idąc do władzy obiecał, 
że będzie słuchał ludzi. I słowa 
dotrzymała. Słucha poprzez 
system inwigilacji czyli Pega-
sus. Prezydenta Sopotu też 
podsłuchiwano. W debacie w 
TVN z miną godną cherubin-
ków pisowska była minister i 
mniej ważny z kancelarii Rezy-
denta RP zgodnie rzekli, że to 
są tylko doniesienia medialne, 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

ale jeżeli już, to prokuratura 
to wyjaśni. Koń by się uśmiał... 
Wcale nie będzie do śmiechu 
Kamińskiemu i Wąsikowi, gdy 
przyjdzie czas na ich rozli-
czenia. Wszak zostali skazani 
za przestępstwa urzędnicze i 
tylko niezgodna z procedurą 
łaska Rezydenta RP pozwoliła 
im szarogęsić się w specsłuż-
bach. 

Niegdyś harcerzyk i hobby-
sta od materiałów wybucho-
wych, dziś schowany Dwor-
czyk – znowu jest medialnie 
przypomniany. Tym razem 
za sprawą prokuratury. Nie-
gdyś wyciekły jego maile, bo 
korzystał z publicznych sieci 
pomimo nakazu korzystania z 
rządowych, które są zabezpie-
czone. Wówczas Pinokio zrzu-
cił to na rosyjskich trolli. Teraz 
wyszło na jaw, że pojawiły się 
tajne dane. Wiemy, że amuni-
cji do czołgów mamy tyle co 

wielkie g... Tu chyba Amery-
kanie nacisnęli aby wreszcie 
był porządek w kwestii ta-
jemnic NATO. Czy Harcerzyk 
się wybroni trudno wyroko-
wać. Najprawdopodobniej 
sprawa się przeciągnie czyli 
przedawni.

Rezydent zwany oficjalnie 
Prezydentem RP wg opozy-
cji “nawarzył piwa i musi je 
wypić”, a chodzi o przesłanie 
noweli o Sądzie Najwyższym 
do TS Julii od gotowania. 
Niekonstytucyjność ustawy 
jest oczywista. Nie pierwszy i 
chyba nie ostatni raz, głowa 
państwa Ustawę Zasadniczą 
jaką jest Konstytucja, traktu-
je wg swojego widzi mi się. 
Samo ponaglanie TS, który 
powinien być absolutnie 
niezależny, w sprawie roz-
patrzenia jego wniosku jest 
przedziwne. To, że w TS jest 
wewnętrzny bunt, niedo-
strzegany przez Kucharkę, to 
inna kwestia. 

Wspomniany wcześniej Sa-
sin na Lubelszczyźnie, bied-
nym regionie kraju, podczas 
spotkania stwierdził, ze rząd 
PiS jest gwarantem bezpie-
czeństwa Polaków w wie-
lu wymiarach: militarnym, 
energetycznym, społecz-
nym, zdrowotnym. Nasza go-
spodarka może być jeszcze 
bardziej konkurencyjna, na-
sze wyroby - jeszcze bardziej 
atrakcyjne, jeśli będzie miała 
tani prąd, tanią energię. Po-
lacy będą mogli być bogatsi. 
Będą mogli szybko dogonić 
poziom życia w największych 
krajach Unii Europejskiej. Po-
wiedział, co wiedział. Ciemny 
lud na ścianie wschodniej 
może to i kupi. Wiadomo co 
jest pięknymi obietnicami 
wybrukowane. Samouwiel-
bienie na potęgę. Okradanie 
kraju także na maxa. Wszak 
koniec bliski i trzeba się za-
bezpieczyć.
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Uwaga! Nasze wspaniałe Książniczki zakończyły inwentaryzację księgoz-
bioru i już od poniedziałku 13.03.2023 r. biblioteka będzie ponownie 
otwarta!
Zapraszamy do wypożyczalni, oraz na wydarzenia które odbędą się w najbl-
iższym czasie. 

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI - PREMIERA
TOMIKU POEZJI "KWITNĄCA LAWENDA”

SOKowirówka
lokalny przewodnik po kulturze

SULĘCIŃSKI OŚRODEK KULTURY & BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MARZEC 2023 KAPSEL CROSS 2023 
VIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA
GRY W KAPSLE TO JUŻ HISTORIA!

24 marca 2023 r. (piątek) 
o godzinie 18:00 zapraszamy 
wszystkich do wspólnego 
świętowania Światowego 
Dnia Poezji .  Z tej  okazji 
zapraszamy na premierę 
d r u g i e g o  t o m i k u  p o e z j i 
"Kwitnąca lawenda" młodej 
poetki Angeliki Daukszy.

Spotkajmy się w klimatycznej 
czy te ln i  nasze j  b ib l io tek i 
i  spędzimy ten wyjątkowy 
wieczór z poezją.

Angelika Dauksza (ur. 1998) 
debiutowała w roku 2015, 
w wieku 17 lat wierszem ,,Marzy 
mi  s ię" ,  wygrywając swój 
pierwszy konkurs szkolny. W roku 
2015 zajęła I miejsce w pozaszk-
olnym konkursie ,,Hura Matura" 
ogłoszonym przez Akademickie 
Radio Index w Zielonej Górze. 

W roku 2020 wydała swój pierwszy tomik poezji ,,Dotyk Duszy", który zawierał 
70 wierszy. Drugi tomik poezji ,,Kwitnąca lawenda" zawiera 79 wierszy.

Światowy Dzień Poezji został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. 
Głównym celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania oraz 
nauczania poezji na całym świecie. Jak podaje UNESCO: „ten dzień ma dać 
nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzyn-
arodowe ruchy poetyckie”.

Kapsel Cross 2023 - VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Gry w Kapsle  to 
Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych na starcie stanęło prawie 30 
zawodników i zawodniczek.
Tym razem mistrzów wyłoniliśmy na trasach nawiązujących do klasyki - część 
toru to Tatooine, część toru  to kosmos, więc w sobotę w Sali Widowiskowej 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury mieliśmy istne Gwiezdne Wojny, a o zawodach 
wspominano także podczas transmisji kolarskich na antenie stacji Eurosport.
Sądząc po atmosferze na zawodach nawet dość wymagający tor nie przeszk-
adzał w dobrej zabawie. Po przeszło sześciu godzinach zawodów wyłoniliśmy 
mistrzów 2023 nie tylko indywidualnie, ale także grupowo.  W tym roku 
zadebiutowała bowiem klasykacja drużynowa - zawodnicy, startując 
indywidualnie dodatkowo zdobywali punkty w zależności od miejsc zajętych 
w poszczególnych wyścigach.

Klasykacja drużynowa:
1. KUBUSIE (Jakub Obrzezgiewicz/Wojciech Obrzezgiewicz)
2. KKK Glebogryzarka (Aleksandra Malara/Mariusz Gawroński)
3. GREENERGY (Adrian Banachowski/Dawid Rinkowski)
W zawodach wzięły udział także drużyny: Młodzi Tytani, Baranki Boże oraz 
Robaczki).
Indywidualnie  natomiast podium kształtowało się następująco:
kat. KIDS:
1. Piotr Pater
2. Łucja Buczowska
3. Oskar Cyra
kat. OPEN:
1. Jakub Obrzezgiewicz
2. Mariusz Gawroński
3. Oskar Obrzezgiewicz

Dziękujemy za fantastyczną zabawę! Zaangażowanie i profesjonalne stroje 
teamowe, walkę fair-play, a przede wszystkim masę fantastycznej energii tego 
dnia.
Za rok, w podobnym terminie, w Sulęcińskim Ośrodku Kultury ponownie 
wyłonimy mistrzów gry w kapsle. Tym razem możemy już teraz Wam zdradzić, 
że warto przypomnieć sobie Park Jurajski. 
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Spotkania z cyklu Akademia Malucha, świętowanie Walentynek i rozpoc-
zęcie przygotowań do świąt wielkanocnych. Tym żyły nasze lie w 
ostatnim czasie.

W ostatni czwartek lutego, w lii biblioteki w Żubrowie, odbyło się spotkanie 
z cyklu "Senior z pasją". W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy 
rozpoczęliśmy przygotowanie świątecznych dekoracji. Panie wykonały 
kolorowe papierowe kwiatki, które wykorzystamy do wykonania jednego 
z symboli świata- Palmy Wielkanocnej. Uczestniczki wykonały "kawał dobrej 
roboty".

 

W ostatni dzień najkrótszego miesiąca w roku, w lii biblioteki w Ostrowie, 
odbyło się spotkanie dla dzieci z cyklu Biblioteka Czeka. Rozmawialiśmy 
o symbolach wielkanocnych i co one oznaczają. Robiliśmy zawieszkę - baranka, 
z materiałów recyklingowych. Będzie on wesołą wiosenną ozdobą.

W pierwszy dzień marca, w lii biblioteki 
w Trzemesznie, odbyło się kolejne spotkanie 
Akademii Malucha. Na dzieci czekały 
przygotowane zagadki, zabawy oraz 
układanie puzzli. Żaczki z zagadkami 
poradziły sobie bardzo dobrze. Puzzle 
z serii Star Wars, Księżniczki, Myszka Miki 
okazały się dla nich "pestką"! Była też 
niespodzianka "Książka w ciemno"  oraz 
zabawa "rzut do celu" woreczkami, za które 
dzieci zdobywały punkty. Na koniec zajęć 
mali czytelnicy wypożyczyli książki.

14 lutego, w lii Biblioteki w Ostrowie, 
odbyło się spotkanie dla dzieci z cyklu 
Biblioteka Czeka. W walentynkowe popołu-
dnie robiliśmy serduszkowe ozdoby do domu. 

Drewniane serca zostały starannie pomalowane w wesołe kolory. Serca będą 
przypominać, że każdego dnia możemy być dla siebie mili.

SOKowirówka

MAGICZNY KONCERT I WARSZTATY
WOKALNE Z MONIKĄ URLIK

W pierwszy weekend marca w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbyły się 
warsztaty wokalne z Moniką Urlik.
Monika Urlik to polska piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu, 
R&B, soulu i gospel. Absolwentka wydziału muzyki rozrywkowej ZPSM w Wa-
rszawie.
W lutym 2018 z utworem „Momentum” zakwalikowała się do nału krajowych 
eliminacji do 63. Konkursu Piosenki Eurowizji. W koncercie nałowym, rozgryw-
anym 3 marca, zajęła trzecie miejsce. W 2019 zaśpiewała piosenkę „Krąg 
życia” w lmie Król Lew.

Były to niezwykle intensywne trzy dni warsztatowe zorganizowane przez 
sulęcińską wokalistkę - Paulinę "Brevkę" Solską. Podczas nich aż 26 uczestniczek 
bez wytchnienia szlifowało swoje umiejętności  pod okiem Moniki Urlik. Nie było 
czasu na odpoczynek, pojawiły się łzy i momenty zwątpienia, ale… Śpiew 
to nie tylko przyjemność i pasja. Uczestniczki zobaczyły, ile trudu trzeba włożyć 
w to, by śpiewać profesjonalnie.
 
Zwieńczeniem warsztatów był magiczny, niedzielny koncert podczas którego 
w występach solowych zaprezentowały się uczestniczki warsztatów, Paulina 
Solska, oraz na zakończenie, jako gwiazda wieczoru - Monika Urlik.

Wszystkie wokalistki występujące tego wieczoru oczarowały widownię 
szczelnie wypełniającą  Salę Widowiskową Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

CO SŁYCHAĆ W FILIACH BIBLIOTEKI
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KONKURS NA WIELKANOCNĄ
KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Sulęciński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie na projekt 
wielkanocnej kartki świątecznej przeznaczonym dla dzieci i młodzieży 
w wieku 5-15 lat.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
- Projekt wielkanocnej kartki świątecznej.
- Tematyka pracy - Święta Wielkanocne.
- Ilość prac na jednego uczestnika: 1
- Format pracy: A4 (prace w formacie większym lub mniejszym nie podlegają 
ocenie)
- Technika: rysunek, malunek, collage lub inna forma płaska (prace prze-
strzenne nie podlegają ocenie)
- Praca na odwrocie powinna mieć naklejoną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1)  
- Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.

Nagrody:
- wystawa pokonkursowa
- dyplom
- publikacja zwycięskiego projektu w formie kartki świątecznej:

Szczegółowe informacje, karty zgłoszenia i pełny regulamin konkursu jest 
dostępny na stronie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod adresem:
https://soksulecin.pl/kategoria/aktualnosci/konkurs-na-kartke-wielkanocna

ZAPRASZAMY 
NA WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze pod hasłem „Akcja! Dekoracja!”.
Podczas najbliższych zajęć wykonamy wianki wiosenne. Nie zabraknie też 
akcentów świątecznych.

Lubisz tworzyć i kreatywnie spędzać czas? Zapraszamy! W miłej atmosferze 
wykonasz piękny wianek. 
Zajęcia odbędą się 20 marca, o godzinie 17.00 w Pracowni Plastycznej 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Koszt - 40 zł. Zapewniamy wszelkie materiały 
i dodatki. 
Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu 690 311 130 - instruktor Anna 
Kowalczyk.

Zapisy przyjmujemy do 14.03.2022 -  ilość miejsc ograniczona.

SOKowirówka
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ROCK&BEER 2023
VII edycja festiwalu Rock & Beer przeszła do 
historii… i tym razem trzeba przyznać, że w 
Klubie u Bulka odbyliśmy prawdziwą 
muzyczną podróż w czasie do lat 90-tych. 

Stało się tak za sprawą zespołów działają-
cych pod nazwami Man in the Box oraz Fire 
90's pod przewodnictwem Piotra Banacha 
(ówczesnego gitarzysty i głównego kompoz-

ytora w grupie Hey) oraz charyzmatycznej wokalistki Ka.
25. lutego w Klubie u Bulka usłyszeliśmy 
największe przeboje pochodzące z ery 
muzyki grunge, nurtu do którego 
zaliczamy takie wybitne zespoły 
jak Pearl jam, Nirvana, Alice In Chains 
czy Soundgarden. To właśnie przy ich 
utworach, wykonywanych przez Man in 
the Box, szczelnie wypełniająca klub 
publiczność oddała się szalonej 
zabawie i śpiewom.

Wyjątkowym doświadczeniem była 
możliwość usłyszenia utworów Hey z 
ich pierwszej płyty wydanej w 1993 
roku pt. „Fire”. Piotr Banach pomiędzy 
piosenkami raczył nas wspomnieniami 
z wczesnej historii grupy Hey. Jak się 
okazuje 3 dekady po premierze fani 
doskonale pamiętają teksty piosenek, 
które zostały chóralnie przez nich 
wyśpiewane. Wisienką na torcie był 
zaśpiewany a capella przez publiczność utwór „Teksański”, który zakończył 
koncert.
Wszyscy mogliśmy się ponownie poczuć jak 30 lat temu czyli młodzieńczo 
i beztrosko kiedy odziani w anelowe koszule chadzaliśmy po ulicach. Energia 
wytworzona na scenie przez artystów oraz entuzjastyczny odbiór fanów 
sprawiły, że wieczór na długo zapadnie w pamięci wszystkich zgromadzonych. 
Radość i zadowolenie na twarzach były najlepszym podsumowaniem tego 
co się wydarzyło. 

5. URODZINY RADIO SOK
1 kwietnia 2023 Radio SOK działające przy Sulęcińskim Ośrodku Kultury 
obchodzi swoje 5. urodziny. 
Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowy dzień pełen atrakcji. Przede wszystkim 
będą to koncerty zespołów Farben Lehre, Kobranocka oraz Zenek Kupatasa 
w ramach trasy Punky Reggae Live 2023, ale chcemy by słuchacze poczuli 
również magię radia na własnej skórze więc spodziewajcie się miłych niespod-
zianek.
Internetowe Radio SOK gra 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, 
a w swojej ramówce ma także audycje na żywo. 
Radia możesz posłuchać pod adresem  oraz w aplikacji www.radiosok.pl
SOKowirówka ( ).www.soksulecin.pl/apka

SOKowirówka
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18.03. - ŻYWIOŁAK I ŻNIWA U BULKA
Zapraszamy na wyjątkowy koncert zespołu Żywiołak w ramach trasy 
promującej najnowszy album. Dodatkowo wystąpi duet Żniwa!
 Nowa płyta Żywiołaka zatytułowana "Dekonstrukcja historyczna I", to próba 
wyciągnięcia zapomnianych znaczeń z dobrze znanych nam wszystkim świąt 
i ukazania tych znaczeń w muzycznym kontekście rodzimych wierzeń pierwotn-
ych.
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Wejdź na nasz kalkulator 
ilości betonu i zamów 

WYBIERZ NAJLEPSZY
BETON NA DOM

WYTWÓRNIA BETONU 
TOWAROWEGO CEMEX

więcej informacji znajdziesz na
BetonNaDom.pl

ul. Sportowa 6A

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel.: 607 289 846

ul. Transportowa 2

69-100 Słubice

tel.: 95 788 11 20
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jakość

Terminowe 
dostawy

Doradztwo 
techniczne

Bogata
oferta

Bezpieczeństwo zdrowotne po samorządowemu!
REGION

Inwestycje w ochronę zdrowia są jednymi z najbardziej oczekiwanych i koniecznych. Zapaść inwestycyjna w tej dziedzinie jest                
dostrzegalna szczególnie w ostatnim czasie. Dlatego tak cieszy zaangażowanie samorządów, zarówno tych lokalnych, jak i woje-
wódzkiego, poprawę dostępności świadczeń medycznych w naszym północnym regionie województwa lubuskiego.

OŚRODEK GERIATRII W TORZYMIU
W lutym miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystym 
otwarciu Ośrodka Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjali-
stycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu.                                                                            
To tu zespół specjalistów w sposób kompleksowy będzie 
zajmował się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów                                         
cierpiących na schorzenia wieku podeszłego. To pierwsza 
taka jednostka w województwie lubuskim. Koszt tej inwesty-
cji wyniósł ponad 18,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu                                                                                                                    
Województwa Lubuskiego to ponad 17,3 mln zł. Wkład 
własny szpitala wyniósł 547,6 tys. zł, 150 tys. zł dołożyła 
Gmina Torzym, a blisko 281 tys. zł pochodziło z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ośrodek Geriatrii zlokalizowany jest w istniejącym budynku,                                                                                                                                 
w kompleksie leśno-parkowym na terenie szpitala. Pacjent 
wymagający opieki geriatrycznej w jednym budynku będzie 
miał kompleksową opiekę.
Prezes Katarzyna Lebiotkowska rozpoczęła uroczystość od 
przedstawienia historii powstania Ośrodka. Wszyscy zgro-
madzeni obejrzeli film, który ukazywał proces modernizacji                
i wyposażenia Ośrodka. Zaczęło się od uruchomienia po-
radni geriatrycznej oraz wpisania do rejestru podmiotów 
leczniczych oddziału geriatrycznego, co miało miejsce 
w  2015 r. Następnie powstała koncepcja utworzenia przy 
Szpitalu w Torzymiu pierwszego w województwie ośrodka, 
który otoczyłby seniorów kompleksową opieką zdrowot-
ną. Według przyjętych założeń w jego strukturach znalazł 
się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny,                                                                                                        
pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz 
strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku.
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardio-
logiczny w Torzymiu w ostatnich latach przechodzi dużą 
metamorfozę. Wychodząc naprzeciw potrzebom starze-
jącego się społeczeństwa jednym z celów była organizacja 
i  rozwój lecznictwa geriatrycznego. Dziś szpital jest orga-
nizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług 
zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku.

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
DZIECI I MŁODZIEŻY W MIĘDZYRZECZU
Samorząd wojewódzki wspiera także lubuską psychiatrię, co 
mi, jako członkowi Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia 
Psychicznego Dzieci i Młodzieży, jest szczególnie bliskie. 
W Lubuskiem działają trzy centra zdrowia psychicznego: 
w Gorzowie, w szpitalu w Obrzycach oraz w Zaborze. 
Nie można czekać, każdego z nas może dotknąć ta choroba. 
Nie tylko inwestycje są ważne, ale i kadra. Dlatego samo-

rząd województwa zainwestował w otwarcie kierunku me-
dycznego, przeznaczył środki na stypendia dla psychologów             
klinicznych i psychoterapeutów. W 2022 r. powstał Regio-
nalny Program Zdrowia Psychicznego dla Województwa 
Lubuskiego, który jest aktualizowany przez ekspertów.
Od 1 stycznia działa w ramach II poziomu referencyjnego 
działa Przychodnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Mło-
dzieży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo               
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Do poradni nie 
jest wymagane skierowanie a przyjmowani są pacjenci do 
ukończenia 18 roku życia (do 21 roku życia, jeżeli dana 
osoba wciąż się uczy, wymagane przedstawienie legitymacji 
uczniowskiej) z różnego rodzaju problemami emocjonalny-
mi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psy-
chicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, 
jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

W międzyrzeckiej placówce pracują wykwalifikowani psy-
chiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci, którzy starają                                                                                                                            
się uwzględniać różne formy pracy na rzecz zdrowia                 
pacjenta: konsultacje interdyscyplinarne, pracę w zespole 
lekarsko-psychologicznym, współpracę z członkami rodzi-
ny w procesie zmiany. Ewa Lewicka-Michalewska, dyrektor 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrze-
czu podkreślała podczas naszego spotkania, że najbardziej 
brakuje możliwości kształcenia specjalistów. Mamy na Uni-
wersytecie Zielonogórskim kierunek lekarski i to bardzo 
dobrze. Problemy wynikają z tego, że psychiatria, a psychia-
tria dziecięca w szczególności, przez lata była zapomniana 
i zaniedbania dotyczą wielu dekad.

PAWILON REHABILITACYJNY W ŚWIEBODZINIE
W styczniu w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie,                                   
dawne LORO, miało miejsce się uroczyste podpisanie umowy                                
na dofinansowanie z środków UE budowy pawilonu                                                                                                              
rehabilitacyjnego. Ta inwestycja to wyjątkowy przykład 
współpracy i partycypacji w kosztach między samorządem 
województwa i szpitalem: 10 mln zł przekazał samorząd 
z budżetu województwa, 10 mln zł to dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w ramach REACT-EU, a pozostałe 20 mln zł            
dołożył szpital z środków własnych biorąc na budowę kredyt. 
Prezes Elżbieta Kozak konsekwentnie i z determinacją              
realizuje tę inwestycję, jak i wcześniejsze, które miały miej-
sce w świebodzińskim ośrodku. W 2013 r. gazety pisały, 
jak to fragmenty tynku sypią się wprost na ulicę Szpitalną. 
Teraz, po niespełna dekadzie, LCO prezentuje się zupełnie 
inaczej. Szpital wygląda i z zewnątrz, i wewnątrz, imponu-
jąco. Myślę, że ten pawilon wpisze się w tę konwencję i po-
ziom, dzięki któremu wielu Lubuszan, ale nie tylko, może 
efektywnie leczyć swoje kontuzje i schorzenia.
Projekt polega na rozbudowie szpitala o pawilon rehabi-
litacyjny wraz z zakupem niezbędnego  wyposażenia me-
dycznego, w tym specjalistycznego na potrzeby zabiegów 
rehabilitacyjnych. Głównym celem projektu jest poprawa 
dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w za-
kresie rehabilitacji. Pawilon pozwoli na zwiększenie ilości 
świadczeń rehabilitacyjnych i poszerzenie tych świadczeń 
o pacjentów z niewydolnościami wynikającymi z przejścia 
COVID-19. Przewidywany start, to październik tego roku!
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W Polsko-Niemieckim Centrum Spo-
tkań i Szkolenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Trzemesznie Lubuskim, 
18 lutego odbyło się zebranie spra-
wozdawcze druhen i druhów jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Trzemeszna Lubuskiego. W trakcie ze-
brania przedstawiono między innymi 
sprawozdanie z działalności jednost-
ki, sprawozdanie finansowe i komisji 
rewizyjnej za 2022 rok. Druhowie za-
poznali się również z planem finanso-
wym i projektem planu działalności 
jednostki na 2023 rok. Jednogłośnie 
podjęto uchwałę w sprawie organi-
zacyjno-programowej i udzielenia 

Zebranie sprawozdawcze w OSP w Trzemesznie Lubuskim
Zarządowi OSP absolutorium za okres 
sprawozdawczy 2022 roku. W zebra-
niu uczestniczyli: prezes Oddziału 
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh 
Dariusz Ejchart, zastępczyni burmi-
strza Sulęcina Iwona Walczak, przed-
stawiciel Urzędu Miejskiego ds. ochro-
ny przeciwpożarowej dh Grzegorz 
Gap, członek honorowy jednostki dh 
Grzegorz Bertasz i przedstawiciel Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
z Sulęcina mł. kpt. Daniel Naranowicz, 
reprezentujący komendanta Powiato-
wego PSP.

Maciek Barden
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Z raportu „Gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w 2020 r.” opraco-
wanego przez Instytut Ochrony Środo-
wiska - Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie wynika, że mieszkaniec 
Polski wytwarza ok. 365,5 kg odpa-
dów komunalnych na rok. Około 35 % 
masy tych odpadów stanowią biood-
pady z naszych gospodarstw domo-
wych. Są to cenne surowce wtórne, 
których recykling będzie w najbliż-
szych latach odgrywał kluczową rolę 
w osiągnieciu wymagań unijnego i 
krajowego prawodawstwa.

W celu uzyskania cennych dla recy-
klingu odpadów bardzo ważne jest 
prowadzenie efektywnej zbiórki od-
padów komunalnych i odpadów se-
lektywnie zebranych. Obecny system 
segregacji odpadów komunalnych 
pozwala mieszkańcom na zbieranie 
bioodpadów:
- do worków
- do pojemników
oraz kompostowania ich we własnych, 
przydomowych kompostownikach.

Do Zakładu Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych w Długoszynie 
w roku 2022 dostarczono o ok. 2x8% 

Bioodpady – cenny surowiec wtórny
więcej bioodpadów niż rok wcześniej. 
Ma to związek z przystąpieniem do 
CZG-12 gminy Świebodzin i Trzciel, 
jednak analizując poprzednie lata wi-
dać z roku na rok wzrost dostarcza-
nych bioodpadów do ZUOK.

Aby osiągnąć wymagane pozio-
my recyklingu przygotowywana jest 
w Celowym Związku Gmin CZG-12 
dokumentacja pozwalająca na prze-
kazywanie do użytku polepszacza 
glebowego wytwarzanego z biood-
padów.  „To bardzo ważne działanie 
przede wszystkim dla gmin, gdyż w naj-
bliższych latach znacznie wzrosną obo-
wiązki samorządów w kwestii zwiększe-
nia poziomu recyklingu odpadów. Nie 
osiągnięcie przez gminy wymaganych 
wskaźników grozi karami finansowy-
mi.” – informuje Robert Paluch, Prze-
wodniczący Zarządu CZG-12.

Odzysk w wyniku recyklingu bio-
logicznego pozwala na wytworzenie 
cennego materiału do uprawy roślin 
oraz pozwoli gminom na osiągnięcie 
wymaganych poziomów recyklingu. 
Pod koniec lutego 2023 roku Celowy 
Związek Gmin CZG-12 otrzymał Decy-
zję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie dopuszczenia polepszacza 
glebowego do sprzedaży. Celowy 
Związek Gmin CZG-12 zamierza przy-
szłości uruchomić sprzedaż polepsza-
cza glebowego dla osób indywidu-
alnych. Polepszacz glebowy będzie 
można stosować: do rekultywacji, 

do roślin ozdobnych i trawników, do 
roślin sadowniczych, do uprawy wa-
rzyw, do stosowania na użytkach zie-
lonych.

Źródło: CZG 12
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Wiek XVIII w Europie rozpoczęła 
wojna północna (1700–1718), zie-
mia międzyrzecka była pustoszona 
przez przemieszczające się na 
przemian wojska: saskie, pruskie, 
rosyjskie, szwedzkie i polskie. W 
lasach grasowały różne bandy 
zbójeckie, jedne z chęci zysku, inne 
aby głód zaspokoić. Do tego nie 

brakowało wałęsających się maruderów i dezerterów wszelkich narodowości, bo w 
ówczesnych armiach służyli najemnicy z różnych krajów, czasem tak odległych, jak 
Szkocja czy Hiszpania. Strach i bezprawie zapanowały na leśnych traktach, a i niejedna 
wieś poszła z dymem. Otoczone murami miasta mogły się bronić przed grupkami 
rabusiów czy maruderów, ale nie były w stanie przeciwstawiać się regularnym 
armiom. Tym bardziej że z reguły za wszelkie próby oporu karano paleniem domostw 
i mordowaniem ich mieszkańców. Było to też czas, w którym Międzyrzecz gościł 
trzech wielkich władców. Jednym z nich był król Szwecji Karol XII (1682–1718), który 
wracał ze swoją armią po zawarciu pokoju na zamku w Altranstädt w Saksonii. Działo 

się to w 1708 r. Jak mówią przekazy, Karol II przebywał w okolicy Międzyrzecza także 
wcześniej. Tak to podaje miejscowa legenda:

W okolicach wsi Szumiąca jedna z łąk nad rzeką Paklicą nazywana była Królewską 
Łąką. Nazwa ta pochodzi z czasów wojny północnej, gdy podczas przemarszu wojsk 
szwedzkich z Saksonii do Poznania obozował tu król Szwecji Karol XII. Biwakujący przy 
swoim władcy żołnierze na drodze swojego przemarszu zgromadzili tak wielkie łupy, 
że już im ciążyły w drodze. Po naradzie postanowili część ich zakopać w miejscu 
łatwym do odnalezienia. Łąka nad Paklicą w pobliżu mostu i młyna wydawała się 
idealnym miejscem na ukrycie skarbów, łatwym do odszukania. Skandynawowie 
liczyli, że będą mogli kiedyś wrócić i zabrać te dobra. Być może żołdacy swoje łupy 
zakopali jeszcze wcześniej, podczas potopu szwedzkiego (1655–1660), lecz Szwedzi 
odeszli, a skarby po nich pozostały.

Według opowieści byłych niemieckich mieszkańców na łące w okolicach 
Szumiącej w XIX w. odkryto skarb w postaci złotych i srebrnych kosztowności, 
zakopanych tu przez Szwedów. Podobno tylko niewielką część odnaleziono i wielkie 
bogactwa nadal tkwią zakopane w ziemi. Lecz dziś już nikt nie wie, gdzie jest 
Królewska Łąka i jej skarby.

Powiat międzyrzecki wydaje 
miliony na modernizację szkolnictwa

Powiat doposażył także pracownię fryzjerską w Zes-
pole Szkół Nr 2 w Międzyrzeczu. Zakupiono m.in. pros-
townice, falownice, szczotki do układania fryzur, główki 
treningowe, infrazon, sanityzatory oraz kosmetyki do 
pielęgnacji włosów i inne niezbędne artykuły do nauki 
zawodu. Uczniowie CKZiU otrzymali nowoczesny 
sprzęcie elektroniczny i oprogramowanie służące do 
zarządzania całym wyposażeniem domu. Wiedza 
pozyskana w na zajęciach w pracowni inteligentnych 
domów, w której przyszli pracownicy budowlani uczą 
się -o implementacji nowoczesnych systemów i tech
nologii zwiększających bezpieczeństwo i wygodę 
mieszkania domowników, stanowi obecnie duży atut 
na rynku pracy. 

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie międzyrzeckim" zakupiono 
nie tylko sprzęt i oprogramowanie. Uczniowie szkół 
zawodowych brali udział w szeregu warsztatów, 

konkursów oraz prelekcji poszerzających wiedzę 
teoretyczną. Organizowano również powiatowe „Targi 
Edukacji i Pracy", podczas których młodzież mogła 
spotkać się z przyszłymi pracodawcami. W 2022 r. 
prawie 600 osób, skorzystało z tej okazji i wzięło udział 
w zorganizowanych w Technikum nr 2 w Międzyrzeczu 
targach. Uczniowie spotkali się z doradcami zawo-
dowymi oraz rozmawiali z przedstawicielami pra-
codawców, szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. 
A rozmawiać było o czym, bo na sali sportowej 
międzyrzeckiego Ekonomika obecni byli m.in. przed-
stawiciele 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej, Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., gorzowskiej �lii 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu, Aresztu Śledczego w Między-
rzeczu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie 
Wlkp., szkół zawodowych i ogólnokształcących z 
Międzyrzecza, Skwierzyny i Zbąszynka, Powiatowego 
Urzędu Pracy itp. Targi Edukacji i Pracy stanowią 
doskonałe forum wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy profesjonalistami, uczniami i konsultantami, 
którzy często ułatwiają podjęcie decyzji o wyborze 
szkoły bądź uczelni wyższej. Kolejna, szósta edycja 
targów odbędzie się w 2023 r.

W ramach realizacji projektu CKZiU otrzymało 
również pomoce dydaktyczne na wyposażenie pra-
cowni i studia fotogra�i. Zresztą, uczniowie uczący się 
na kierunku związanym z fotogra�ą skorzystali nie tylko 
z nowo zakupionego sprzętu. Dzięki projektowi mogli 
wziąć udział w plenerach fotogra�cznych m.in. z jednym 
z najbardziej znanych polskich portrecistów - Adamem 
Polańskim, który podczas zajęć udzielał uczniom 
cennych rad i zdradził tajniki swojego warsztatu.

W kwietniu 2023 r. zakończy się projekt „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego w powiecie 
międzyrzeckim". Przez 6 lat powiat, dzięki pozyskanym 
funduszom, wyposażył m.in. miejsca do praktyk, prze-
kazał uczniom stypendia stażowe, doposażył pracownie 
i do�nansował zadania związane z unowocześnianiem
i poprawą sytuacji szkół zawodowych. W lutym w 
starostwie powiatowym podsumowano wraz z 
partnerami projekt w części dotyczącej organizowania 
praktyk – na sali sesyjnej urzędu w obecności przed-
siębiorców, pracodawców, przedstawicieli instytucji, 
które przyjmowały międzyrzeckich uczniów na praktyki 
oraz dyrektorów szkół o projekcie opowiedziała 
koordynator Agnieszka Banak. Wsparciem objęci byli 
uczniowie 3 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu. 
Uczniowie odbywali praktyki w zawodach technik 
logistyk, t. spedytor, t. informatyk, t. budownictwa, t. 
reklamy, technik. fotogra�i i multimediów, ekonomista, 
kucharz oraz fryzjer. Pierwotnie planowano zre-
alizowanie 210 praktyk uczniowskich, ale udało się 
zorganizować staże dla 287 uczniów. Wypłacono 
stypendia stażowe w wysokości 427 500,00 zł i zre-
fundowano koszty przeprowadzenia praktyk na kwotę 
577 239,87 zł. Praktyki zorganizowane były u 50 
pracodawców działających głównie na terenie powiatu 
międzyrzeckiego. Za współpracę wszystkim partnerom 
podziękowała Starosta Międzyrzecki Agnieszka 
Olender, zapraszając jednocześnie do realizacji wspól-
nie z powiatem kolejnych projektów z zakresu 
szkolnictwa zawodowego. Oprócz środków przez-
naczonych na praktyki, z pozyskanych w ramach 
projektu funduszy, zakupiono niezbędny sprzęt.

Nową pracownię kucharską otrzymał Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu. W za-
kresie doposażania pracowni szkolnych powiat podjął 
decyzje o zakupie m.in. nowych komputerów. Infor-
matyzacja rozwija się w różnych obszarach rynku, a 

ciągły postęp technologiczny obliguje do wymiany 
wyposażenia pracowni na coraz bardziej nowoczesne. 
Dziedziny informatyczne wkraczają w różne obszary 
kształcenia co stwarza możliwości interdyscyplinarności 
i kształcenia modułowego. Modernizacja pracowni IT 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Międzyrzeczu (CKZiU) umożliwiła młodzieży zaz-
najomienie się z nowościami pojawiającymi się na 
rynku technologii. Środki otrzymane w ramach 
programu zostały wykorzystane m.in. na zakup 20 
zestawów materiałów dydaktycznych zawierających 
elementy, służące do złożenia komputerów.

To tylko niektóre działania powiatu podjęte w 
ramach projektu na przestrzeni ostatnich lat. Nie ulega 
wątpliwości, że inwestycja w młodzież to zawsze dobra 
decyzja. Podkreślała to zresztą przy wielu sposobnoś-
ciach również Starosta Międzyrzecki mówiąc - Cieszę się, 
że CKZiU rozwija się i odpowiada potrzebom aktualnego 
rynku pracy. To duża szansa dla młodych ludzi na zdo-
bycie niezbędnych umiejętności, na dobry start w wy-
branym zawodzie i na bycie konkurencyjnymi na rynku 
pracy. Nie mam wątpliwości, że uczniowie na tę szansę 
zasługują.

Dzięki projektowi „Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w powiecie międzyrzeckim" zrealizowano 
zadania na łączną kwotę 7 914 548,75 zł.

Legendy - ziemia międzyrzecka. Królewska Łąka

Andrzej Chmielewski, rys. Elżbieta Fijałkowska 

W kwietniu 2023 r. zakończy się pro-
jekt „Modernizacja kształcenia zawo-
dowego w powiecie międzyrzeckim”. 
Przez 6 lat powiat, dzięki pozyskanym 
funduszom, wyposażył m.in. miejsca do 
praktyk, przekazał uczniom stypendia 
stażowe, doposażył pracownie i dofi-
nansował zadania związane z unowo-
cześnianiem i poprawą sytuacji szkół 
zawodowych. W lutym w starostwie 
powiatowym podsumowano wraz z 
partnerami projekt w części dotyczącej 
organizowania praktyk – na sali sesyjnej 
urzędu w obecności przedsiębiorców, 
pracodawców, przedstawicieli instytuc-
ji, które przyjmowały międzyrzeckich 
uczniów na praktyki oraz dyrektorów 
szkół o projekcie opowiedziała koor-
dynator Agnieszka Banak. Wsparciem 
objęci byli uczniowie 3 szkół: Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go, Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Międzyrzeczu. Uczniowie odbywali 
praktyki w zawodach technik logistyk, 
t. spedytor, t. informatyk, t. budown-
ictwa, t. reklamy, technik. fotografii i 
multimediów, ekonomista, kucharz 
oraz fryzjer. Pierwotnie planowano 
zrealizowanie 210 praktyk uczniows-
kich, ale udało się zorganizować staże 
dla 287 uczniów. Wypłacono stypen-
dia stażowe w wysokości 427  500,00 
zł i zrefundowano koszty przeprow-
adzenia praktyk na kwotę 577 239,87 
zł. Praktyki zorganizowane były u 50 
pracodawców działających głównie 
na terenie powiatu międzyrzeckiego. 
Za współpracę wszystkim partnerom 
podziękowała starosta międzyrzecki 
Agnieszka Olender, zapraszając jed-
nocześnie do realizacji wspólnie z po-
wiatem kolejnych projektów z zakresu 
szkolnictwa zawodowego. Oprócz 
środków przeznaczonych na praktyki, 
z pozyskanych w ramach projektu fun-
duszy, zakupiono niezbędny sprzęt.

 Nową pracownię kucharską otrzymał 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow-
awczy w Międzyrzeczu. W zakresie do-
posażania pracowni szkolnych powiat 

Miliony na modernizację szkolnictwa w powiecie
podjął decyzje o zakupie m.in. nowych 
komputerów. Informatyzacja rozwi-
ja się w różnych obszarach rynku, a 
ciągły postęp technologiczny obliguje 
do wymiany wyposażenia pracowni 
na coraz bardziej nowoczesne. Dziedz-
iny informatyczne wkraczają w różne 
obszary kształcenia co stwarza możli-
wości interdyscyplinarności i kształcenia 
modułowego. Modernizacja pracowni 
IT Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Międzyrzeczu (CKZiU) 
umożliwiła młodzieży zaznajomienie 
się z nowościami pojawiającymi się na 
rynku technologii. Środki otrzymane 
w ramach programu zostały wykorzys-
tane m.in. na zakup  20 zestawów ma-
teriałów dydaktycznych zawierających 
elementy, służące do złożenia komput-
erów.

W ramach realizacji projektu CKZiU 
otrzymało również pomoce dydakty-
czne na  wyposażenie pracowni i studia 
fotografii. Zresztą, uczniowie uczący 
się na kierunku związanym z fotografią 
skorzystali nie tylko z nowo zakupione-
go sprzętu. Dzięki projektowi mogli wzi-
ąć udział w plenerach fotograficznych 
m.in. z jednym z najbardziej znanych 
polskich portrecistów – Adamem Po-
lańskim, który podczas zajęć udzielał 
uczniom cennych rad i zdradził tajniki 
swojego warsztatu.

Powiat doposażył także pracown-
ię fryzjerską w Zespole Szkół Nr 2 w 
Międzyrzeczu. Zakupiono m.in. pros-
townice, falownice, szczotki do układa-
nia fryzur, główki treningowe, infra-
zon, sanityzatory oraz kosmetyki do 
pielęgnacji włosów i inne niezbędne 
artykuły do nauki zawodu.

Uczniowie CKZiU otrzymali nowocze-
sny sprzęcie elektroniczny i opro-
gramowanie służące do zarządzania 
całym wyposażeniem domu. Wiedza 
pozyskana w na zajęciach w pracowni 
inteligentnych domów, w której przysz-
li pracownicy budowlani uczą się o im-
plementacji nowoczesnych systemów 
i technologii zwiększających bezpiec-
zeństwo i wygodę mieszkania do-

Spotkanie podsumowujące projekt w części dotyczącej organizowania praktyk

mowników, stanowi obecnie duży atut 
na rynku pracy. 

W ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w powiecie 
międzyrzeckim” zakupiono nie tylko 
sprzęt i oprogramowanie. Uczniow-
ie szkół zawodowych brali udział w 
szeregu warsztatów, konkursów oraz 
prelekcji poszerzających wiedzę teore-
tyczną. Organizowano również powi-
atowe „Targi Edukacji i Pracy”, podczas 
których młodzież mogła spotkać się z 
przyszłymi pracodawcami. W 2022 r. 
prawie 600 osób, skorzystało z tej oka-
zji i wzięło udział w zorganizowanych 
w Technikum nr 2 w Międzyrzeczu tar-
gach. Uczniowie spotkali się z dorad-
cami zawodowymi oraz rozmawiali z 
przedstawicielami pracodawców, szkół 
ponadgimnazjalnych i szkół wyższych. 
A rozmawiać było o czym, bo na sali 
sportowej międzyrzeckiego Ekonomi-
ka obecni byli m.in. przedstawiciele 
17. Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej, Akademii Morskiej w Szc-
zecinie, Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wlkp., gorzowskiej filii Ak-
ademii Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 
Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Gorzowie Wlkp., szkół zawodowych i 

ogólnokształcących z Międzyrzecza, 
Skwierzyny i Zbąszynka, Powiatowego 
Urzędu Pracy itp. Targi Edukacji i Pracy 
stanowią doskonałe forum wymiany in-
formacji i doświadczeń pomiędzy pro-
fesjonalistami, uczniami i konsultant-
ami, którzy często ułatwiają podjęcie 
decyzji o wyborze szkoły bądź uczelni 
wyższej. Kolejna, szósta edycja targów 
odbędzie się w 2023 r.

To tylko niektóre działania powiatu 
podjęte w ramach projektu na prz-
estrzeni ostatnich lat. Nie ulega wąt-
pliwości, że inwestycja w młodzież to 
zawsze dobra decyzja. Podkreślała to 
zresztą przy wielu sposobnościach 
również Starosta Międzyrzecki mówiąc 
- Cieszę się, że CKZiU rozwija się i odpo-
wiada potrzebom aktualnego rynku pra-
cy. To duża szansa dla młodych ludzi na 
zdobycie niezbędnych umiejętności, na 
dobry start w wybranym zawodzie i na 
bycie konkurencyjnymi na rynku pracy. 
Nie mam wątpliwości, że uczniowie na tę 
szansę zasługują.

 Dzięki projektowi „Modernizac-
ja kształcenia zawodowego w powiecie 
międzyrzeckim” zrealizowano zadania 
na łączną kwotę 7 914 548,75 zł.
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Z okazji walentynek – 14 
lutego do klas i gabinetów 
zawitał „amorek Wiktoria” z 
pomocnicą, również Wikto-
rią. Uczennice z Samorządu 
Uczniowskiego przygotowały 
niespodziankę dla uczniów i 
pracowników szkoły. Dziew-
częta obdarowały wszystkich 
czerwonymi serduszkami, 
które symbolizują miłość, ser-
deczność, dobro, życzliwość 
oraz przyjaźń. Obok czer-
wonych serduszek „amorek” 

Walentynki w SOSW
rozdawał kupony z miłymi 
słowami, które można było 
przekazać dalej. Te drobne 
upominki sprawiły radość i 
wywołały   uśmiech nie tylko 
na uczniowskich buziach..

Święto Walentego przy-
pominało wszystkim także 
o otwieraniu naszych serc 
na potrzeby innych ludzi. 
Uczennice   zachęciły wszyst-
kich uczniów i nauczycieli 
do włączenia się w akcję po-
mocy dla chorej na SMA Igi 
Czekalskiej i przynoszenia do 
szkoły plastikowych nakrętek. 
Nakrętki zostaną przekazane 
na pozyskanie środków na le-
czenie dziewczynki. Życzymy 
wszystkim, żeby walentynki 
trwały cały rok.

Barbara Nowak-Mazur-
czak,  Wioletta Kaźmierczak

opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego
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W dniach 24/26 lutego 2023r., w 
Pińczowie odbyła się VIII Ogólnopol-
ska Halowa Olimpiada Młodzieży w 
Sportach Wędkarskich, zorganizowa-
na przez Polski Związek Wędkarski 
Okręg w Kielcach w porozumieniu z 
Radą Młodzieży Zarządu Głównego 
PZW. W zawodach wzięło udział 63 
zawodników startujących w trzech ka-
tegoriach wiekowych: do 12 lat, do 14 
lat i do 16 lat. Wystartowało 19 drużyn 
w trzyosobowych składach, pozostali 
zawodnicy wzięli udział indywidual-
nie. W Pińczowie młodzież reprezen-
towała poszczególne Okręgi PZW: 
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Jelenia 
Góra, Kielce, Katowice, Lublin, Opole, 
Skierniewice, Toruń, Wrocław, Zielona 
Góra oraz PZW Koło Nr 2 „Lin” Sulęcin, 
PZW Koło Nr 47 Gdynia Port.

 Koło „Lin” reprezentowała młodzież 
w składzie: 
Drużyna I: Antoni Maciąg (kat. do lat 
12), Michał Mikrut (kat. do lat 14), Da-
ria Dulik (kat. do lat 16). 
Drużyna II niepełna: brak zawodnika 
(kat. Do lat 12), Wiktor Rachwał (kat. 
do lat 14), Andrzej Bielarz (kat. do lat 
16). 

Kierownikiem drużyny był Bogdan 
Kułaczkowski, a trenerem i opieku-
nem Mateusz Dziedzic.

 W pierwszym dniu, zaraz po przy-
jeździe otrzymaliśmy zakwaterowanie 
w Hotelu „Nad Starą Nidą”. Po obiedzie 
wszyscy uczestnicy olimpiady wzięli 
udział w wycieczce do Ośrodka Edu-
kacji Przyrodniczej w Umianowicach. 
Największą atrakcją było akwarium 
o pojemności 24 tys. litrów wody z 
rybami występującymi w Rzece Ni-
dzie, odrestaurowana stacja kolejki 
wąskotorowej oraz woliery z ptakami. 
Po przyjeździe do miejsca zakwatero-
wania odbyła się  odprawa kierowni-
ków drużyn. O godz. 17:30  zawodnicy 
przystąpili do pierwszej konkurencji 
jaką był test wiedzy ekologiczno- węd-
karskiej. Zaraz po kolacji odbyło   się 
uroczyste otwarcie VIII Ogólnopolskiej 

Nowe doświadczenia młodych wędkarzy z Koła PZW „Lin”

Halowej Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Wędkarskich Pińczów  2023.

 W drugim dniu w Hali Widowiskowo 
- Sportowej POKSTiR przeprowadzone 
zostały sportowe konkurencje węd-
karstwa rzutowego, 3-bój spinningo-
wy oraz konkurencja sprawnościo-
wa (rzut piłeczką tenisową do tarczy 
Arenberga). Po obiedzie organiza-
torzy przygotowali dla uczestników 
olimpiady relaksujący odpoczynek na 
Pływalni Miejskiej „Delfinek”. 

  Trzeciego dnia w sali konferencyj-
nej Hotelu „Nad Starą Nidą” odbyło się 
uroczyste podsumowanie wszystkich 
olimpijskich konkurencji, nagradza-
nie zwycięzców oraz oficjalne zakoń-
czenie VIII Ogólnopolskiej Halowej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich Pińczów 2023. Bogatsi o 
nowe doświadczenia z optymizmem 
patrzymy w przyszłość. Małymi krocz-
kami do celu. W drodze powrotnej na-
sza ekipa zwiedziła przepiękny Zamek 
Królewski w Chęcinach.

  Serdecznie dziękujemy Wszystkim 
osobom zaangażowanych w nasz 

wyjazd na VIII Ogólnopolską Halo-
wą Olimpiadę Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich Pińczów 2023.

Klasyfikacja końcowa:

Kategoria wiekowa do lat 12
12 miejsce – Antoni Maciąg

Kategoria wiekowa do lat 14
18 miejsce – Wiktor Rachwał
19 miejsce – Michał Mikrut

Kategoria wiekowa do lat 16
16 miejsce – Daria Dulik
17 miejsce – Andrzej Bielarz
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

06.03-12.03 - Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1
13.03-19.03 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
20.03-26.03 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
27.03-02.04 - DOZ Apteka dbam o zdrowie 
przy ul. Poznańskiej 1
3.04-9.04 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1 
10.04-16.04 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie
17.04-23.04 - Apteka “Konwalia” przy ul. 
Kościuszki 16

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 
w godz.: 8:00-22:00. W pilnych 
przypadkach – recepta z SOR - moż-
liwe wydanie leku w porze nocnej  
tel. 607 844 469.

Ogłoszenia Drobne

dr n. med. Jolanta 
Lubin

specjalista onkologii 
klinicznej

praktykujący w 
poznańskim ośrodku.

Tel. kontaktowy: 
608-888-912 

od wtorku do piątku  
w godz. 17.00 – 20.00

PRZEKRÓJ POLECA:

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom ul. Kościuszki S-n
mieszkanie Pl. Mickiewicza S-n
dom ul. Daszyńskiego S-n
kiosk handlowy ul. Kościuszki
12 działek ul. Młynarska
mieszkanie ul. Kochanowskiego
kawalerka Ośno Lub. 
dom Karkoszów k/Krzeszyc
mieszkanie 3p. Torzym 
2 domki nad jeziorem Torzym
sklep budowlany Torzym
7 działek Os. Słoneczne II
dom Lubów/Torzym

mieszkanie Dębowiec
działka w Bledzewie
2 domki nad jeziorem Torzym
dom ul. Pineckiego
pole rolne Glińsk
6 działek Bielice
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.nieruchomosci.sulecin.biz.pl

W ofercie ok. 30 pozycji - wybierz 
coś dla siebie

Biuro Nieruchomości LOKUM  
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00  
lokum@sulecin.biz.pl

 Kupię motocykle Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, Komar,Jawa, SHL, 

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

Potrzebny szpachlarz-tyn-
karz przy remoncie w domu 
prywatnym. Tel. 667986177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 667986177
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

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

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

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

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

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

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

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

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

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

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

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

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

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

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

W ustawie o przyznaniu 13 

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

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

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

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

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

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

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

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

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

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

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

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

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

B.K.
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K. Osos: Wszyscy widzimy, że w naszym kraju spada współczynnik dzietności, który dziś wynosi 1,32. Tak mało 
dzieci nie rodziło się od II wojny światowej. Od kilku lat doświadczamy równocześnie niezwykle niepokojącego 
trendu - więcej Polaków umiera niż przychodzi na świat. Rząd PiS nie ma żadnych skutecznych pomysłów, by go odwrócić, 
a swoimi działaniami wręcz go pogłębia. 

Bo jak nazwać sytuację, w której odebrano Polkom i Polakom borykającym się z niepłodnością refundację jedynej 
bezpiecznej i skutecznej metody, jaką jest in vitro, tym samym  pozbawiając wielu z nich możliwości bycia rodzicami? 
A przecież doskonale wiemy, że ona działa, ponieważ od 2013 roku, gdy rząd PO-PSL uruchomił program in vitro, przez 3 
lata jego funkcjonowania urodziło się ponad 22 tys. dzieci.

Pani Poseł, w ostatnich miesiącach angażowała się Pani w zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy Tak dla In Vitro. Dlaczego?

Czy dostrzega Pani społeczne poparcie dla tego projektu? Lubuszanie chętnie się pod nim podpisywali? 

K. Osos: Oczywiście! Niepłodność dotyka ok. 3 mln osób i wielu z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, 
dla kogo metoda in vitro to jedyna szansa, by mieć dziecko. Lubuszanie chcą im pomóc i dlatego chętnie wsparli ten 
projekt, za co im serdecznie dziękuję. 

Lubuszanie chcą finansowania in vitro 
z budżetu państwa! - rozmowa z Posłanką 

na Sejm RP Katarzyną Osos

Dziękuję za rozmowę.

Żegnaj i spoczywaj w pokoju mój Przyjacielu 
– będziesz zawsze w naszej pamięci, w naszych sercach! 

 Henryk Maciej Woźniak
 wraz załogą ZEC w Międzyrzeczu.

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 18 lutego 2023 roku, 
w wieku 54 lat odszedł ś.p. Maciej Pawliński – finansista i menadżer -

przewodniczący Rady Nadzorczej w naszym Zakładzie Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. w Międzyrzeczu. Był też w latach 2013-2016 Zastępcą Przewodniczącego

Rady Nadzorczej spółki Szpital Międzyrzecki. 

Jego powrót z pracy, 17 lutego w godzinach wieczornych, zakończył się tragicznie 
ok. 13 kilometrów od domu.

Tak trudno uwierzyć w ten okrutny wyrok losu – przecież jeszcze tego dnia, trzy 
godziny wcześniej rozmawialiśmy… o ZEC, o naszych wspólnych planach 

na przyszłość…

Macieju Drogi, żegnam Cię z wielkim bólem i dziękuję za Twoją przyjaźń, która 
przetrwała tyle lat… w połowie lat 90-tych razem przecinaliśmy wstęgę otwierając 

nowo urządzony oddział Wielkopolskiego Banku Kredytowego, przy ul. Obotryckiej 
w Gorzowie – Ty jako ważny dyrektor w WBK, ja jako prezydent Gorzowa. 

Macieju, w naszej pamięci pozostanie na zawsze Twój zawodowy profesjonalizm 
oraz ludzka dobroć i serdeczność, Twoje pragnienie radości życia i blask Twoich 

przyjaznych, szczerych, radosnych oczu….

Pod medialnym patronatem "Przekroju Lokalnego"

Finał Międzyrzeckiej 
Ligi Halowej

W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn piłki nożnej. Niektóre z nich nazwy miały nieco 
egzotyczne jak na nasze warunki. Ostatnie dwa mecze �nałowe przy wielkim dopingu 
licznych kibiców rozegrano 5 marca na parkiecie hali sportowej MOSiW. 

Zwycięska drużyna MLH dokończenie na str.11
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