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Wkrótce ruszy remont ulicy Paska

Arcydzieła wśród łazienek!

POWIAT SULĘCIŃSKI

KRZESZYCE

Najmłodszy starosta w Polsce „Inka” ma
Burmistrz Sulęcina Dariusz
pozostanie na stanowisku
swój
placumowę na
Ejchart podpisał

SULĘCIN

w w w. s t y l c e ra m i k a . p l
tel. 957554865

7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popierających wniosek.
Miesiąc temu wniosek o odwołanie Patryka Lewickiego ze
stanowiska starosty
złożyło czterech radnych powiatu: Adam
Basiński, Mirosław
Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

Czynne: poniedziałek
poniedziałek -- piątek
piątek 8
8 -- 16;
Czynne:
16; sobota
sobota 8
8 -- 13
13
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W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła
>> cd. na s. 9 grupa młodzieży
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Agencja Pośrednictwa Pracy
oferuje pracę w Holandii
Dział - ogrodnictwo (szklarnie, hale)
69-200 Sulęcin,
ul. Kupiecka 5/8
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Jeszcze będzie dobrze (?)

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
No i stało się. Mamy starego/
nowego Prezydenta. Czy Andrzej Duda wykaże się większą
samodzielnością i odpornością
na swą macierzystą partię w
czasie drugiej kadencji? Mogłoby się wydawać, że nie ma
nic do stracenia, bo za 5 lat i tak
nie będzie już mógł kandydować. A jednak niekoniecznie.
W 2025 r. Duda będzie miał dopiero 53 lata, a to jak na polityka nie jest jeszcze wiek emerytalny. W tym zawodzie w wieku
50+ przez następnych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat
można z powodzeniem pełnić
różne funkcje. Jeżeli więc Duda
odwróci się teraz od PiS-u i
przestanie tańczyć, jak mu Kaczyński zagra, to za 5 lat zostanie bez zaplecza politycznego i
zarazem bez zasobnej machiny
finansowej Kancelarii Prezy-

denckiej, co oznaczałoby dla
niego polityczną banicję. Jaki z
tego płynie wniosek? Przynajmniej przez 3 najbliższe lata,
które zostały do wyborów parlamentarnych, w naszym kraju
nic się nie zmieni. PiS nadal będzie kreował rzeczywistość według własnego widzimisię, nie
oglądając się na Konstytucję, a
Andrzej będzie podpisywał.
Jedyna nadzieja, żebyśmy nie
skończyli z Carem Jarosławem
„Wielkim” jest w Unii Europejskiej (podczas ostatnich wyborów Polacy pokazali, że głównie
zależy im na pełnym brzuchu i
innych PLUSACH, a reszta jest
mniej ważna). I tu pojawia się
zagadka. Po lipcowym szczycie
Unii Europejskiej rozentuzjazmowany premier Morawiecki
u boku swojego odpowiednika
z Węgier Viktora Orbana ogłosił
sukces negocjacyjny. Po 90 godzinach obrad unijnych przywódców premierzy cieszyli się
ze zwycięstwa w sporze o to czy
UE ma uwarunkować wypłaty funduszy od przestrzegania
zasad praworządności. Według
rządów Polski i Węgier ewentualna inicjatywa zablokowania funduszy musi być podjęta
jednomyślnie. Co innego jednak twierdzą przewodnicząca

Komisji Europejskiej Ursula von
der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel według
których po raz pierwszy praworządność ma być rozstrzygającym kryterium przy wydatkach
z unijnego budżetu, a decydować o tym ma 15 z 27 krajów
Unii obejmujących 65 proc.
ludności. O tym, kto ma rację
w interpretowaniu nowych
unijnych przepisów pod koniec
roku zadecyduje Parlament Europejski. Oczywiście nie życzę
Polsce, by okrojono nam kasę
z Unii, ale myślę, że taki kubeł
zimnej wody w postaci uzależnienia finansów od praworządności ostudzi nieco gorące głowy PiS-u.
Pod koniec lipca miał się
ukazać plan ratowania Polskiej
Grupy Górniczej, który zakładał
zamknięcie najbardziej nierentownych kopalń (Wujek i Ruda) i
dofinansowanie PGG. Plan miał
ogłosić wicepremier, minister
Aktywów Państwowych Jacek
Sasin. Zanim jednak do tego doszło Sasin spotkał się 28 lipca z
zarządem PGG i związkowcami
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W efekcie
wicepremier po spotkaniu
stwierdził, że… żadnego planu
nie ma i żadnej likwidacji nie

KOLEKCJONER
KUPI:
stare zegarki,
biżuterię,
monety
i inne.
Tel. 884 050 405

będzie. Związki zawodowe dowiedziawszy się już wcześniej z
mediów o planie zdecydowanie odrzuciły pomysł zamykania kopalń i obniżki wynagrodzeń (to szczegół, że PGG jest
już praktycznie bankrutem).
Czy tylko ja mam wrażenie,
że od dziesiątek lat, górnicy
to takie „święte krowy”, które
gdy tylko tupną, każdy rząd się
ugina? Akcje spółek energetycznych spadają, wydobycie
jest coraz mniej opłacalne, powszechnie forsuje się przejście
na bardziej ekologiczne źródła
energii, tymczasem górnicy
nadal będą otrzymywać trzynastki, czternastki, piętnastki
i pracować w nierentownych
kopalniach. W każdej firmie na
skraju upadku, by do niego nie
doprowadzić przeprowadza
się restrukturyzację. Wiąże się
to czasami z bolesnymi krokami typu zwolnienia i obniżenie
wynagrodzenia. Tymczasem
górniczym związkom zawodowym wydaje się, że pozostali
Polacy powinni zrobić zrzutkę,
by wszyscy górnicy mogli nadal wydobywać, nawet jeżeli
nie ma to ekonomicznego uzasadnienia.
W temacie związków zawodowych słyszałem niedawno

wypowiedź jednego z jego
szefów, który stwierdził, że w
związku z trwającą pandemią
rząd powinien się zdecydować
na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 2021
r. do poziomu przynajmniej
3200,00 zł brutto. Dzięki temu
w gospodarce będzie więcej
pieniędzy i będzie ona szybciej
rosnąć. Zastanawiam się, gdzie
ci goście uczyli się ekonomii…
A z całą pewnością nigdy nie
prowadzili żadnej działalności
gospodarczej, tylko całe życie
opowiadali dyrdymały z wygodnego etatowego fotelika.
Rozumiem, że każdy chciałby
zarabiać więcej, ale uważam,
że po pierwsze o wysokości
płacy powinien decydować
rynek, po drugie wiele małych
firm, ale także średnich i dużych jest naprawdę zdezelowanych przez trwającą wciąż
pandemii i każda następna
podwyżka może je wpędzić w
upadłość i tym samym utratę setek tysięcy miejsc pracy,
i po trzecie, już podwyżka do
2600,00 zł pokazała z jak szybkim się to wiąże wzrostem inflacji. Mam nadzieję, że w tym
przypadku rząd wykaże się
większym rozsądkiem.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387
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Rozstanie z proboszczem parafii
W kościele p.w. św. Mikołaja
w Sulęcinie 26 lipca podczas
mszy świętej, licznie przybyli
parafianie rozstali się z Proboszczem Parafii Sulęcin Księdzem Piotrem Mazurkiem.
Ksiądz Piotr Mazurek od 23
lat sprawował funkcję proboszcza naszej parafii. Jest autorem
wielu przedsięwzięć i inicjatyw,
które przyczyniły się do poprawy warunków na niwie ko-

ścioła i parafii. W uroczystości
uczestniczył burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza Iwona Walczak, przedstawiciele Rady Parafialnej,

Parafialnej Akademii Piłkarskiej
Bosko, Stowarzyszenia im. Jana
Pawła II oraz księża, lektorzy,
ministranci i wielu parafian.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Alimenty a kontakty z dzieckiem
Wokół wpływu kontaktów z dzieckiem na alimenty narosło wiele mitów, z którymi należy się rozprawić.
Po pierwsze sąd rodzinny nie ma
możliwości prowadzenia sprawy o
alimenty razem ze sprawą o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sprawy
te prowadzone są w dwóch odrębnych trybach. Wyjątek od tej zasady stanowią sprawy o rozwód oraz
ustalenie ojcostwa.
Po drugie obowiązek alimentacyjny można wykonywać w dwojaki
sposób: albo poprzez zapłatę alimentów, albo sprawując osobistą
opiekę nad dzieckiem. Rodzic, który
dzieckiem się nie opiekuje ryzykuje
zasądzeniem wyższej kwoty alimentów na rzecz dziecka.
Po trzecie nie jest prawdziwym
twierdzenie, że w przypadku
sprawowania pieczy naprzemiennej
nad dzieckiem żadnemu z rodziców
nie należą się alimenty. Istnieją takie
kategorie wydatków, które nie zależą
od tego kto i w jakim wymiarze czasu sprawuje opiekę nad dzieckiem,

też chorujące na zwyczajne choroby wieku dziecięcego). Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy
poprzedzonej rozmową z Klientem,
któremu pomagamy w ustaleniu
wysokości alimentów i przeprowadzamy go przez cały proces.
adw. Paulina Kałkus
adw. Aleksandra Przybył-Owczarek

ani tego gdzie dziecko mieszka – np.
wydatki na opiekę zdrowotną, edukację, uczestnictwo w koloniach,
kursach językowych. W przypadku
niezawarcia przez rodziców w tym
zakresie porozumienia (ugody) np.
w taki sposób, aby żaden nich nie
otrzymywało od drugiego środków
pieniężnych, koniecznym jest zabez-

pieczenie potrzeb dziecka poprzez
ustalenie alimentów.
Tu pojawia się pytanie w jaki sposób obliczyć alimenty? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Koszty utrzymania dzieci mogą
się diametralnie różnić (np. dziecko
przewlekle chore ma większe potrzeby, aniżeli dziecko zdrowe, czy

W dniu 10 września 2020
r. od godz. 17:00 do godz.
18:00 zapraszamy na
NIEODPŁATNE KONSULTACJE (obowiązuje rejestracja telefoniczna pod
numerami 601 959 526,
604 292 183) do filii naszych kancelarii w Sulęcinie przy ulicy Poznańskiej 1.
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13 emerytura – wielkieObchody
oszustwo stulecia pułku
NADESŁANO DO PRZEKROJU

Rząd, telewizja, gazety oraz
internet wszem i wobec ogłaszają, że emeryci dostaną 13
emeryturę - ja pewnie dostanę także, bo jestem emerytem. Jest jednak pewne „ale”
– 13 emerytura będzie z pieniędzy ... emerytów.
Po kolei – co to jest waloryzacja? Wikipedia podaje:
podparte ustawą podwyższenie
nominalnej wartości pieniądza
wobec kursu złota; przywrócenie
dochodom ich realnej wartości utraconej z powodu inflacji.
Odnosi się to głównie do świadczeń socjalnych takich jak płace,
renty czy emerytury. Ogólnie
rzecz biorąc rewaloryzacja jest
to nadanie pierwotnej wartości, odnowienie, przywrócenie
świetności.
Jak w Polsce wylicza się inflację ?
Waloryzacja polega na po-

mnożeniu kwoty świadczenia
(emerytury) i podstawy jego
wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.
Wskaźnik waloryzacji to dwa
elementy łącznie:
1. średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
z roku poprzedniego, albo
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, jeżeli jest on wyższy
od wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów
2. zwiększony o co najmniej
20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w
poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnik ten jest ogłaszany
w ustawie budżetowej. Walory-

zacja jest więc po to, by wskuPoczątki
7 inflacyjnych
Pułku Strzelców
tek
procesów
emeKonnych
sięgają
1920
roku.
W
ryt otrzymywał świadczenie na
dwudziestoleciu
międzywopodobnym poziomie i nie stał
jennym
pułk
słynął z lub
doskosię w końcu
żebrakiem
bannałego
krutem. wyszkolenia wojsko-

wego i wybitnych osiągnięć
Ile podwyżki powinni
otrzysportowych.
Szczególnie
mać
polscy
emeryci
w
ramach
piękną kartę w swojej historewaloryzacji?
rii
pułk zapisał w pierwszych
Wg wskaźników
i wyliczeń
miesiącach
II wojny
światoemeryci
powinni
dostać
2019
wej. Podczas kampaniiwwrzerśniowej
rewaloryzację
na
poziomie
wraz z 15 pułkiem
3,26 (tj. 103,26 %). A rząd zaUłanów
Poznańskich, 17 pułfundował im rewaloryzację na
kiem Ułanów Wielkopolskich i
podstawie wskaźnika 2,86 (tj.
7 dywizjonem Artylerii Konnej
102.86 %). Zaoszczędzono więc
Wielkopolskiej
wszedł
skład
na emerytach dając
imwmniejdowodzonej
przez
generała
szą rewaloryzację. Z zaoszczęRomana
Abrahamateraz
Wielkodzonych pieniędzy
rząd
polskiej
Brygady
Kawalerii.
23
wypłaci emerytom świadczenie
kwietnia
1996
roku
kombanazywane 13 emeryturą. Czyli
tanci
7 PSKW
Ministra
najpierw
rząd decyzją
zabrał emerytom
Obrony
Narodowej
część pieniędzy,
żebydokonali
za chwiprzekazania
barw
pułkowych
lę to oddać, ale
z odpowiednią

dozą propagandy, że robi emerytom dobrze.
Niestety rząd zapłaci 13-tkę
z ich własnych – emerytów –
pieniędzy, bo obniżenie rewaloryzacji o 0,4 pkt spowoduje,
że przez kolejnych 12 miesięcy
(od 1. marca 2019 do 1. marca
2020) emerytury będą co miesiąc niższe o ten właśnie wskaźnik – a wypłata 13-ki jednorazowa. Emeryt dostanie więc
swoje należne pieniądze nieco
wcześniej tj. w maju 2019r, a

nie rozłożone w comiesięcznej
emeryturze do marca przyszłego roku.
Jest jeszcze jeden aspekt
– przyszłościowy. Obniżenie
rewaloryzacji powoduje, że
emeryci w tym roku może nie
stracą (nieliczni nawet nieco
zyskają), bo niższą rewaloryzację 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 automatyczne obniżenie emerytur
we wszystkich latach następżołnierzom
batalionu. W lipcu
nych. Tej straty pewnie nie zre2006
roku
na
mocy
decyzji Mikompensuje w
przyszłości
już
nistra
Obrony
Narodowej
bażaden następny rząd. Najwiętalion
będącciwemeryci,
strukturach
17
cej zyskają
którzy
Wielkopolskiej
Brygady
Zmeumrą zaraz po otrzymaniu tej
chanizowanej
13 emerytury. Ciprzejął
którzy barwy
dożyją
imarca
tradycje
7 Pułku roku
Strzelców
następnego
wyjdą
Konnych
Wielkopolskich
na zero. Wszyscy,
którzy pożyjąi
dłużej – stracą. Dla emerytów,
którym zostało 2, 3 lub 5 lat
życia może nie będą to kwoty duże, ale ci młodsi emeryci
przez wiele kolejnych lat pobierania swoich emerytur stracą w
konsekwencji dużo więcej niż
rozreklamowana 13 emerytura.
Nawet gdyby 13-tka była wypłacana w latach następnych,
to i tak ich emerytury realnie
obniżą się o zaniżony w 2019 r.
wskaźnik rewaloryzacji.
W ustawie o przyznaniu 13

SULĘCIN / WĘDRZYN

emerytury PiS zapisał, że będzie to niestety jednorazowe
świadczenie – więc emeryci w
kolejnych latach nie mają co liczyć na 13 emeryturę.
Podsumowując – wypłata 13
emerytury nie jest więc żadnym
dodatkowym świadczeniem, a
jedynie wyrównaniem zaniżonej rewaloryzacji. Zapowiadana 13 emerytura w wysokości
1.100 zł dla wszystkich podlega
obciążeniom fiskalnym, więc
do wypłaty „na rękę” będzie tylko 888 zł.
Zyska jedynie rząd PiS (propagandowo)
obwieszczając
wszystkim jak to dobrze (?) robi
emerytom uszczęśliwiając ich
13 emeryturą. W moje ocenie
jest to bardzo nieprzyzwoity
chwyt marketingowy przed
przyjął
nazwę wyróżniającą –
nadchodzącymi wyborami – to
7robienie
batalionwody
Strzelców
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W
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eme2013
roku
7
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Strzelrytom). To jedynie zagrywka
ców
Wielkopolskich
przedKonnych
wyborami
i dodatkowo
decyzją
Kapituły
Orderu Wow najbardziej bezczelnym
wyjennego
Virtuti zarówno
Militari polizodaniu – psująca
stał
pułkiem
tykęutożsamiony
społeczną, jakzi 7politykę
w
ogóle.
Strzelców
Konnych WielkoJa sami otrzymał
osobiście historyczwolałbym
polskich
otrzymać
należną
mi
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wg wskaźnika
i bez
Z okazji
100-lecia3,26
powstatej napuszonej
nia
7 batalionuindoktrynacji.
Strzelców
A
w
następnych
latach
i tak na
Konnych
Wielkopolskich,
tym
stracę,
więc
nie
mam
się
dziedziczący tradycje 7 pułku
czym cieszyć.
Strzelców Konnych WielkoZ życzeniami długich lat życia
polskich, 31 lipca odbył się
wszystkim emerytom oraz
uroczysty apel, który poprzetrzeźwości w myśleniu

dziła msza święta w kościele
wojskowychemeryt
w Wędrzynie
Stanisław P.i
złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych
w misjach pokojowych. W
trakcie uroczystości przedstawiciele Strzelców Konnych z
Poznania przekazali Dowódcy
7 b. SKW ppłk Pawłowi Krzyżaniakowi replikę pierwszego
sztandaru
7 Pułkurangę
Strzelców
apelu, podkreśliła
tego
Konnych,
pułk otrzymał
ważnego którą
wydarzenia
i skłow
1921
roku w Lesznie.
niła
wszystkich
do refleksji
W uroczystości
uczestniczyli
nad
słowami: OJCZYZNA,PAżołnierze,
oficerowie,
dowódTRIOTYZM i WOLNOŚĆ.
Takie
ca
7 batalionu
SKW ppłk
Paspotkania
to wspaniała
lekcja
weł
Krzyżaniak,
dowódca
17
historii
i patriotyzmu
dla całej
Wielkopolskiej
Brygady Zmespołeczności szkolnej.
chanizowanej płk Wojciech
B.K.
Ziółkowski, kapelan Wojska
Polskiego ppłk Stanisław Garbacik, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz zaproszeni
na uroczystość goście i byli
dowódcy 7 batalionu SKW.
Z okazji 100-lecia 7 batalionu Strzelców Konnych
Wielkopolskich wielu żołnierzy, oficerów i osób cywilnych otrzymało odznaczenia,
awanse, wyróżnienia, pamiątkowe kamienie, sygnety i plakiety.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Tekst i foto: Maciek Barden
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Konsekwentnie zmierzamy do celu
- Cele w naszej firmie są konkretne – mówi Mariusz Pawlak, dyrektor sulęcińskiej
fabryki mebli sypialnych.
– Wynikają z zamówień, które wykonujemy w terminie i
bez usterek. Oczywiście borykamy się z brakiem określonych fachowców, na przykład
tapicerów, jednak w miarę
swoich możliwości staramy
się ten problem rozwiązać.
Zakład produkuje łóżka pod
indywidualne zamówienia,
więc nie ma mowy o seryjnej
produkcji. Nasze produkty są
czasami łudząco podobne do
siebie, ale różnią się nie tylko
rozmiarami czy kolorem i typem obić ale przede wszystkim detalami.
Na parkingu przed zakładem stoją już dwa autobusy dowożące pracowników… - Nawiązaliśmy
współpracę z partnerem
strategicznym. Grupa pracowników, która pracowała w
Skwierzynie na rzecz tej firmy,
pracuje teraz w Sulęcinie. Pomaga nam w realizacji bieżących zleceń i uczy się produkcji tego typu mebli, które tutaj
wykonujemy. Nasze produkty,
a przypomnę że są to wyroby
z tzw. górnej półki, mogą uzupełnić portfolio naszego partnera. Wspólne istnienie na
rynku mebli tapicerowanych
ma sensowną przyszłość.
Portfel zamówień się
zwiększył, park maszynowy nie jest w pełni wykorzystany z braku wspomnianych
tapicerów…
- Pewnych rzeczy nie można
tak z marszu przeskoczyć.
Cały czas poszukujemy w
okolicy chętnych do pracy
w tym zawodzie. Jeżeli nie
mają doświadczenia to przyuczymy. Praca wspomagana
techniką nie jest ciężka, i nie
jest monotonna z uwagi na
różnorodność robionych tutaj
łóżek. W zespole tapicerów
kobiety, a te mają wrodzony
dryg manualny, stanowią połowę całej załogi. Wspomniałem o zróżnicowaniu naszych
łóżek. Jest to warte podkreślenia. Ostatnio zlecono nam
nowe typy łóżek. Jest to spore

Katarzyna Pietrzak i Anna Stec
wyzwanie dla nas jako producenta. Producenta, który
od wielu lat, a mam na myśli
naszą grupę będącą wiodącą
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, jest wyznacznikiem wysokiej jakości. Tutejsza załoga
jest młoda i nie ma jeszcze w
sobie takiej motoryki, jakiej
oczekujemy. Bardziej skomplikowane wzory były dotychczas produkowane w innym
miejscu. Teraz kilka takowych

zlecono nam. To bardzo duże
wyzwanie. Uważam, że w ciągu pół roku osiągniemy właściwy pułap. Wspomniane
zamówienia jednostkowe to
bardzo istotne detale w wykonaniu łóżka, a przecież w nim
spędzamy 1/3 życia.
Artur Lamcha, przejęty
z konkurencyjnej firmy
przez 6 miesięcy był kontrolerem jakości, dziś za-

rządza działem tapicerni.
- Tutaj pracuję od grudnia
ubiegłego roku. Wcześniej
przez 20 lat pracowałem w
niemieckiej fabryce mebli w
Rzepinie. Jestem mieszkańcem Rzepina i dojazd 35 km
nie stanowi problemu. Problemem jest zbyt mała obsada etatowa tapicerni, a zadań przybywa, co widać po
tygodniowym harmonogramie pracy. Zleceń jest bardzo
dużo, co cieszy, bo w ślad za
tym idą zarobki, jednak jako
szef tego działu muszę tak

ustawić pracowników, aby
to wszystko ogarnąć. Jednak
obecnie bez nadgodzin lub
pracy w soboty chyba się nie
obejdzie. Coś kosztem czegoś,
jak się zwykło mawiać. 24
podległych tapicerów, kobiet
i mężczyzn, ma co robić, ponieważ są to zlecenia indywidualne z wieloma detalami.
Kobiety stanowią znaczną
część zespołu i jestem z ich
pracy bardzo zadowolony.
Wyrabiają normę i mają chęć
do pracy, więc określenie „słaba pleć” nie ma tutaj zastosowania. Praca na moim stanowisku jest odpowiedzialna i
jest dla mnie wyzwaniem. Jak
jest coś nowego do zrobienia,
to człowiek nie stoi w miejscu
tylko się rozwija i to jest cenne. Podległy zespół jest zgrany i ambitny, co jest plusem,
pomimo, że są swoistym konglomeratem mieszkańców z
różnych miejscowości północy naszego województwa.
A po pracy… jakieś hobby? – Muzyka, a ta ponoć
łagodzi obyczaje. Uwielbiam
grać na perkusji. Jestem „pałkarzem” jak się mawia. Mam
własne instrumenty, bo jest
to zestaw i gra na nim mnie
odpręża. Zresztą w nie tak
odległej młodości grałem w
szkolnym zespole. Trochę się
chałturzyło i nawyk pozostał.
Rozmawiał Lech Malinowski

NAJLEPSZY

KIERUNEK

W BIZNESIE

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

Artur Lamcha

www.kssse.pl
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Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka na finiszu
Wielkimi krokami zbliża się dzień, na który czekają rodzice ciężko chorych maluszków z naszego regionu. Jesteśmy coraz blizej
uruchomienia nowej i nowoczesnej pediatrii w Lubuskiem. – Sama oczekuję tej chwili z bijącym sercem. Będzie ona dla mnie jedną
z najważniejszych w trakcie mojego urzędowania na stanowisku marszałka województwa – mówi Elżbieta Anna Polak.
Zdrowie dzieci – wspólna sprawa
Do tej pory nic nie zaburzyło harmonogramu
prac
na
budowie.
Termin
zakończenia
prac budowlanych przewidziano na koniec
października tego roku. A to oznacza, że pierwsi
mali pacjenci pojawią się w nowoczesnym szpitalu
już na początku przyszłego roku. – Chcieliśmy,
by był to projekt dla pokoleń, na najwyższym
poziomie pod każdym względem. Wygląda na to,
że nam się udało – cieszy się marszałek Polak.–
Pamiętam, jak 12 lat temu, gdy zaczynałam pracę
jako wicemarszałek i przejęłam sprawy ochrony
zdrowia, spotkałam się na oddziale pediatrycznym
z doktor Barczyk. To ona namówiła mnie na ten
wielki projekt. Nie miałam żadnych wątpliwości,
że trzeba to zrobić – mówi marszałek. – W 2014
roku powołaliśmy zespół ekspertów na czele
z konsultant krajową w dziedzinie pediatrii prof.
Anną Dobrzańską i konsultantem wojewódzkim
dr.
Tomaszem
Jarmolińskim.
Wspólnie,
kilkunastu fachowców wypracowało kierunki
kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem
właśnie po to, by poprawić u nas, najgorszą
w Polsce (!) dostępność do leczenia dla małych
pacjentów. Te kierunki zostały przyjęte w 2016
roku, choć droga do tego nie była usłana różami.
Pomysłowi sprzeciwiało się m.in. Ministerstwo
zdrowia. Ale udało się. Stworzyliśmy koalicję
samorządową, marszałkowie przekonali ministra
i uzyskaliśmy zgodę Komitetu Sterującego na tę
inwestycję – wspomina marszałek.
Tamte działania doskonale pamięta też Kazimiera
Kucharska-Barczyk,
kierownik
Klinicznego
Oddziału Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego. –
Te długie rozmowy ze starostami, którzy się bali,
że zabierzemy im coś z powiatowych oddziałów
pediatrycznych, chociaż i tak były wcześniej
likwidowane, zanim Centrum się tworzyło.
Starostów udało się w końcu przekonać, że to
nasza wspólna sprawa. Pamiętam też, jak się
cieszyłam, gdy wbijaliśmy łopaty pod kamień
węgielny. To było dwa lata temu, a my za chwilę
zaczniemy przyjmować pierwszych pacjentów.
Sama jestem zdziwiona, że to tak szybko – mówi
szefowa pediatrii.
Wyposażenie szpitala
Wiele osób wykonało do tej pory morderczą pracę,
i bardzo się zaangażowało, by cel, jakim jest
świadczenie najwyższej jakości usług dla
dziecięcej pediatrii, został osiągnięty. Na finiszu
nadal potrzebne jest wspólne działanie drużyny,
praca i zaangażowanie wszystkich. Tak jak wtedy,
gdy projekt się rodził.– Na temat wyposażenia
rozmawiamy m.in., już od 2011 r., z Jurkiem
Owsiakiem. Obiecał, że dołoży cegiełkę, i zresztą
robi to cały czas, ale nie ukrywam, że na dodatkowe

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze
Łączna wartość projektu wynosi 112 292 675,00 zł, z czego 112 135 435,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie projektu wynosi 78 196 759,97 zł, dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego to blisko 26 mln zł.

działania i wsparcie przy doposażaniu Centrum
liczymy ze strony radnych wojewódzkich, wójtów,
burmistrzów, prezydentów. Bo to przecież projekt
regionalny – tłumaczy marszałek.
Jak jest z kadrą?
Od
samego
początku
było
ogromne
zainteresowanie
lekarzy.
Również
wielu
rezydentów zobaczyło tutaj szansę na swoją
przyszłość i świetny rozwój. Nie można tego
zmarnować. W CZMiD pracować będzie wielu
wybitnych specjalistów. – M. in. prof. Józef
Ryżko, wybitny specjalista gastroenterolog, były
kierownik Kliniki Gastroenterologii w Instytucie
Pomnik Zdrowia Dziecka w Warszawie, prof.
Ewa Gorczyńska, która stworzyła Przylądek
Nadziei we Wrocławiu, poprowadzi onkologię
dziecięcą, będzie też prof. Marcin Polok, wybitny
urolog i chirurg dziecięcy, konsultant dla
województwa dolnośląskiego – wymienia prof.
Marcin Zaniew, pełnomocnik prezesa zarządu
szpitala ds. utworzenia Centrum Zdrowia Matki
i Dziecka, kierownik Katedry Pediatrii. – Mam
wizję funkcjonowania Centrum na najbliższe 5
lat. Mogę dziś zapewnić, że będą tam pracowali
najlepsi specjaliści, i że nasi pacjenci będą pod
najlepszą opieką – dodaje.

Kamienie milowe w ochronie zdrowia
Gdy projekt Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
powstawał, udało się stworzyć kierunek lekarski,
powołano szpital uniwersytecki. Powstał też OIOM
z prawdziwego zdarzenia, a szpital doczekał się
termomodernizacji. Remont przeszedł oddział
zakaźny, zmodernizowano centrum onkologii.
Jednocześnie zarząd województwa inwestował
w tomografy, rezonanse. W Gorzowie zbudowano
radioterapię, bazę pogotowia lotniczego, na
ukończeniu prac jest hematologia. – To są
kamienie milowe. Wszystkie zadania w ochronie
zdrowia w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie,
Nowej Soli i Torzymiu zamierzamy wykonać
100 procentach – zapewnia marszałek. 12 lat
temu mieliśmy najbardziej zadłużoną służbę
zdrowia, nędzną infrastrukturę i brak sprzętu.
Dziś nasze szpitale są najmniej zadłużone, mamy
sprzęt, wielkie inwestycje i świetną kadrę. Szpital
uniwersytecki przyjął 40 specjalistów, wybitnych
lekarzy, wykładowców. I co szczególnie cieszy
władze regionu, na kierunku lekarskim jest
ponad 130 stypendystów, którzy swoją zawodową
przyszłość chcą związać z regionem lubuskim.
- Czy to nie najlepszy dowód naszych starań
o bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan? –
podsumowuje marszałek Polak.
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Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

„Takie inwestycje, jak Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej
Górze, to kamienie milowe dla lubuskiej służby zdrowia. Od ponad
dziesięciu lat wykonujemy tytaniczną pracę, by „postawić ją na nogi”.
Dziś nasze szpitale są najmniej zadłużone, mamy doskonały sprzęt,
wielkie inwestycje i świetną kadrę, którą również sami możemy już
kształcić.”

Kazimiera Kucharska-Barczyk

kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala
Uniwersyteckiego

„Budowa tego Centrum to nasza wspólna sprawa. Pamiętam, jak
się cieszyłam, gdy wbijaliśmy łopaty pod kamień węgielny. To było
dwa lata temu, a my za chwilę zaczniemy przyjmować pierwszych
pacjentów. Sama jestem zdziwiona, że to tak szybko.”

Prof. Marcin Zaniew

pełnomocnik
prezesa
zarządu
szpitala
ds.
utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka,
kierownik Katedry Pediatrii

„Mam wizję funkcjonowania Centrum na najbliższe 5 lat. Mogę dziś
zapewnić, że będą tam pracowali najlepsi specjaliści, i że nasi pacjenci
będą pod najlepszą opieką.”

PLANOWANA STRUKTURA CZMiD

ODDZIAŁ
Oddział Pediatrii Ogólnej
z wydzielonymi łóżkami na
potrzeby endokrynologii,
hematologii i nefrologii
dziecięcej, a także wydzielony
odcinek izolacyjno-zakaźny
Oddział Chirurgii i Urologii
Dziecięcej z łóżkami
przeznaczonymi również na
potrzeby chirurgii noworodka
i traumatologii
Oddział Onkologii Dziecięcej

LICZBA ŁÓŻEK

52 łóżka, tym
46 pediatrycznych
i 6 izolacyjnozakaźnych

30 łóżek

12 łóżek

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – kalendarium
wrzesień 2009 r. – program naprawczy Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ im.
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
14 stycznia 2011 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Polak z Jurkiem
Owsiakiem prezesem Fundacji WOŚP (w Cottbus) i pierwsze rozmowy
o braku szpitala dziecięcego w Lubuskiem (J. Owsiak zadeklarował, że
pomoc Fundacji może polegać na wyposażeniu takiego szpitala)
27 listopada 2013 r. – posiedzenie Konwentu Starostów w Modrzycy.
Marszałek Polak zaprezentowała założenia Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 i listę projektów strategicznych, wśród
których wymieniła utworzenie Szpitala Dziecięcego w Zielonej Górze.
21 stycznia 2014 r. – spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak
z konsultantem wojewódzkim ds. pediatrii dr. Tomaszem Jarmolińskim
w sprawie budowy centrum pediatrii.
luty 2014 r. - poparcie wielu środowisk dla inicjatywy budowy Centrum
Pediatrii w Zielonej Górze

(m. in. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Chorych na Wrodzone Skazy
Krwotoczne, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek, Lubuskie Stowarzyszenie
Osób bez krtani „RUKTUS” , „Biegusy” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie
Rozsiane, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła, Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Lubuski Oddział Rejonowy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka”,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Oddział w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo
Stomijne „Pol- Ilko” Lubuski Oddział Regionalny, Fundacja „Dr Clown”, Fundacja
Aktywnej Rehabilitacji FAR, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Klub
Otwartych Drzwi, Klub Kiwanis „ADSUM”, Polski Związek Niewidomych, Lubuskie
Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu oraz m. in. Stanisław Łobacz, Dyrektor
LOW NFZ (lubuskie.pl, 21 stycznia br.), Ireneusz Plechan Starosta Powiatu
Zielonogórskiego oraz Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, Janusz Kubicki, Prezydent
Miasta Zielona Góra, Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Stowarzysenie
„Petra”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pełnoletnich „Dom
pełen życia”, Fundacja Radość Rodzicielstwa),

marzec 2014 r. - poparcie prof. Anny Dobrzańskiej, Konsultanta Krajowego
w dziedzinie pediatrii (…)Traktuję tę inwestycję jako pierwszą na liście pilnych
działań zmierzających do poprawy dostępności dzieci do świadczeń medycznych na
terenie województwa lubuskiego (…)
lipiec 2014 r. - Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego – powołanie
Zespołu mającego na celu wypracowanie kierunków rozwoju lecznictwa
w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Rozpoczęcie prac nad dokumentem
pod nadzorem marszałek Elżbiety Anny Polak.
16 lutego 2016 r. - Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego – przyjęcie
dokumentu „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką
i dzieckiem w województwie lubuskim”
28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze

Oddział Położnictwa z traktem
porodowym i salą cięć cesarskich

23 łóżka dla matek,
23 łóżeczka dla
noworodków, 2 sale
do cięć cesarskich

maj 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu na budowę CZMiD

Oddział Neonatologiczny
przeznaczony również dla
potrzeb patologii noworodka

15 łóżeczek
intensywnej terapii
noworodka, 12
stanowisk OIOM

24 września 2019 - zawieszenie wiechy na CZMiD

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla Dzieci

6 łóżek

23 września 2018 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
CZMiD

do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót
budowlanych.
2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów
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Komu przeszkadza porządek?
Gdy 1 września 2018 roku
/zaledwie niecałe dwa lata
temu/ Park Miejski został udostępniony do korzystania z
jego walorów rekreacyjnych i
wypoczynkowych, w mieście
zapanowała radosna atmosfera. Położony w centrum miasta
i po wielu miesiącach renowacji i witalizacji, zaczął stanowić
miejsce spotkań mieszkańców
i osób przyjezdnych. Stał się
terenem spacerów, plenerowych imprez, placem zabaw,
a za sprawą lokalizacji niewielkiego boiska i skateparku,
wydzieloną strefą do uprawiania sportu. Odnowa parku pochłonęła kilkanaście milionów złotych, na którą złożyło
się cały szereg prac ziemnych i
podziemnych. Między innymi
zniwelowano cały teren parku,
dokonano wycinki i przycinki
drzewostanu, nasadzono wiele gatunków roślin, drzewek,
krzewów i kwiatów, wysiano
trawę, położono nowe chodniki, zainstalowano ławki,
zraszacze, ustawiono kosze
na odpady stałe, wybudowano podświetlaną fontannę i
obiekt Kontenera Kultury.
Wydawałoby się, że mieszkańcy uszanują miliony zło-

tych wydane na odnowę parku
i pracę, którą wykonuje zatrudniony w parku pracownik.
Niestety, od dłuższego czasu
porządek w parku zaczyna
komuś przeszkadzać. Sprayem pomalowane są parkowe
ławki i część urządzeń skateparku, w którego sąsiedztwie,
pomimo że znajdują się kosze
na odpady stałe, zaśmiecany
jest w przerażającym tempie.
Okalająca boisko do gry w
piłkę siatka, notorycznie jest
dziurawiona i pozbawia się jej
stałego zamontowania, demontując jej części w celu uzyskania dzikiego przejścia. Przy
galerii zdjęć, wzdłuż posadzonych roślin i kwiatów, w czę-

ści odgrodzono ten teren od
alejki symbolicznym płotkiem,
ponieważ wielu młodych rowerzystów korzystających z
parku, skracało sobie przejazd
przez nasadzone kwiaty i rośliny. Obecnie nawet płotek z
żerdzi stał się celem dewastacji i niszczony jest przez tych,
którym nieodpowiadaną normy społeczne. Młodzież szkolna zapomniała, że parkowe
ławki składają się z oparcia i
siedziska, więc łamie zasady i
siada na oparciu, a brudnymi
butami wchodzi na siedziska.
Wyrywane są ławki zamocowane śrubami rozporowymi.
Dewastowane są tablice informacyjne o zakazie wyprowa-

dzania psów do parku w celu
zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, a zatrudniony w parku pracownik, który dba o teren nie nadąży zbierać śmieci,
butelek i puszek po napojach,
które zalegają w różnych miejscach.
Podobne chuligańskie wybryki zaczęły się kilka tygodni
temu w Otwartej Strefie Aktywności /OSA/, obok oczka
wodnego przy ulicy Winna
Góra. Przy na stałe zamontowanych stolikach zniszczone zostały siedziska, a blaty
z planszami do gry w szachy
posłużyły do malowania w
polach „ kółek i krzyżyków”. W
oczku wodnym i rzece Posto-

mi pływają aluminiowe puszki, plastikowe i szklane butelki
po piwie i napojach.
Chuliganeria posunęła się
dalej i potrafiła w centrum
miasta wyrwać kwiaty z doniczkowych klombów ustawionych w rynku przy fontannie.
Co jeszcze wymyślą wandale, tego nikt nie wie. Jednak,
za wszelkie zniszczenia w mieście będziemy musieli zapłacić
wszyscy z naszych podatków,
a winni chodzą bezkarnie.
Niech nikt nie myśli, że
wspólne znaczy niczyje.
MB
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Parafialna Piłkarska Akademia „Bosko”
Powstała z inicjatywy rodziców i trenerów w 2015 roku i
jako stowarzyszenie jest zarejestrowane - mówi Wojciech
Lencewicz, prezes Akademii.
– Obecnie mamy 8 grup wiekowych w przedziale od 5 do
13 lat, gdzie grę w piłkę nożną
trenuje 124 dzieci. Ciekawostką jest to, że mamy wśród naszych również dziewczynki.
Podczas naszej pięcioletniej
działalności braliśmy wielokrotnie udział w rozgrywkach
turniejowych organizowanych
przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej. Sami również jesteśmy
organizatorami miejscowych
turniejów piłkarskich w Sulęcinie i imprez o charakterze
integracyjnym dla naszych zawodników i ich rodziców. Organizujemy cykliczne turnieje
o Puchar Burmistrza i Puchar
Starosty gdzie są zapraszane
drużyny piłkarskie z całego województwa Podczas ferii zimowych prowadzimy dodatkowe
zajęcia i treningi, a w czasie
wakacji robimy obóz piłkarski,
a dla najmłodszych półkolonie.
Wspomniane grupy wiekowe
noszą nazwy Skrzatów, Żaków, Orlików i Młodzików, już
we wrześniu tworzymy nową
grupę Skrzatów rocznik 2015 –
Serdecznie Zapraszamy.
Wspólny trening uczy nie
tylko gry na boisku i przepisów, rozwija także koleżeństwo, pracowitość i współpracę zespołową, a więc cechy,
które są podstawą w życiu.
Kadra szkoleniowców posiada licencje trenerskie UEFA
B I C do prowadzenia zajęć
z dziećmi. Wszyscy, którzy

Prezes Akademii Wojciech
Lencewicz,

ukończą akademię mogą
kontynuować swoją przygodę z piłką nożną w starszych
grupach wiekowych w MKS
„Stal” Sulęcin.
- Na użyczonym nam na
okres czterech lat boisku chcemy aby zajęcia odbywały się
dwa, trzy razy w tygodniu po
dwie godziny lekcyjne. Pomysł
adaptacji boiska w Żubrowie
zrodził się ponad rok temu.
Wojciech Antczak – wiceprezes i Marek Lipski – trener
wraz zarządem wystąpili do
burmistrza Dariusza Ejcharta z prośbą o użyczenie boiska.
Stosowna umowa została z
miastem podpisana i pierwsze
prace nad przywróceniem boiska do stanu używalności zostały rozpoczęte. Koordynował
to wspomniany wiceprezes do
chwili nagłej śmierci.
Dziś boisko jest solidnie
ogrodzone, stoją kontenery
– szatnie. Jest doprowadzona
woda i energia elektryczna.
Niebawem rozwiązana zostanie kwestia nawodnienia
murawy. Jest zapewne wiele rzeczy jeszcze do zrobienia. Jesienią - o ile sytuacja z
pandemią się unormuje, boisko zacznie żyć piłką nożną.
Wspaniałą inicjatywę wspiera
Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Intermarche Sulęcin, Firma Living Furniture
Europe Sp. z o. o. w Sulęcinie
oraz firma LEKS.
Akademia Bosko współpracuję z szkołą Podstawową nr
2 w Sulęcinie, Szkołą Podstawową w Wędrzynie i Szkołami
Powiatowymi I LO i Zespołem
Szkól Licealnych i Zawodowych.
Parafialna Akademia
Piłkarska „Bosko” okrzepła przez lata, boisko
niebawem stanie się
domem dla swoich zawodników. Nad nimi
czuwa zarząd, który
tworzą rodzice: Mateusz Janicki – wiceprezes, Ewa Kochańska
– sekretarz, Katarzyna
Maksimczyk-Skrzypacz
–
skarbnik,
Małgorzata Małek i
Marcin Piernik – członkowie.
Honorowym
członkiem Akademii
jest proboszcz parafii

pw. św. Henryka w Sulęcinie.
Trenerami są: Marek Lipski,
Mateusz Siudak, Tomasz
Piekarski, Jakub Leszczyłowski, Eliasz Kowalew,
Wojciech Lencewicz i Tomasz Lipski. Akademia korzysta z „Orlików” w Sulęcinie

i Wędrzynie.
Akademii patronuje św. Jan
Bosko, który całe swoje życie
kapłańskie poświecił pracy z
dziećmi i młodzieżą, ucząc ich
nie tylko sportu i gry w piłkę
nożną, ale również miłości do
Boga i szacunku do drugiego

człowieka. Promował zdrowy
stylu życia na równi z zasadami dzisiejszego sportowego
fair play.
Lech Malinowski
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Zostań przyjacielem polarnego niedźwiadka
ETwinning to program europejskiej współpracy szkół.
Realizacja projektów odbywa
się głównie za pośrednictwem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Uczniowie klasy VI Szkoły
Podstawowej w Gądkowie
Wielkim wzięli udział już w
trzech projektach krajowych.
W październiku 2019 roku rozpoczęli współpracę międzynarodową, w którą zaangażowało
się 5 szkół: dwie z Polski oraz po
jednej z Niemiec, Czech i Słowacji.
Dlaczego tytuł „Zostań przy-

jacielem polarnego niedźwiadka”? Ponieważ symbolem projektu jest niedźwiadek polarny
– maskotka, którą otrzymaliśmy
od WWF Polska.
Głównym celem jest zwrócenie uwagi na zmiany klimatyczne, uświadomienie potrzeby
ochrony przyrody i promowanie postaw proekologicznych.
Uczniowie mają zrozumieć, że
działanie każdego człowieka,
wpływa na stan ogólny środowiska naturalnego. Ma to zmotywować ich do podjęcia konkretnych działań na rzecz ochrony
przyrody.

Od października 2019 r. szkoły zrealizowały wiele wspólnych
działań. Uczniowie zapoznali
się ze sobą za pośrednictwem
platformy TwinSpace. Odbył się
konkurs na logo projektu i imię
niedźwiadka. Następnie działanie to poznanie niedźwiedzi
polarnych oraz stanu ich zagrożenia.
W każdej szkole partnerskiej
został zorganizowany w lutym
Dzień Niedźwiedzia Polarnego.
W naszej szkole uczniowie klas
5-8 wzięli udział w edukacyjnym
escape roomie. Dzięki takiej
formie utrwalili i usystematyzowali swoją wiedzę na temat
konieczności ochrony przyrody.
Przy okazji ćwiczyli umiejętność
wyszukiwania informacji, pracy
w grupach, logicznego myślenia, wymiany zdania, zdrowej
rywalizacji. Nie było przegranych. Wszyscy otrzymali nagro-

dy – „niedźwiedzie” zakładki do
książek.
Maskotka niedźwiadka
(który otrzymał imię Polarek)
podróżuje do kolejnych szkół.
Do paczki dołączane są karty
na temat miejscowości, ciekawostek przyrodniczych, legend
i przepisów na lokalną potrawę.
Dzięki temu powstaje Dziennik
podróży Polarka, a uczniowie
lepiej poznają regiony szkół
partnerskich. Dzielimy się pomysłami dotyczącymi kroków,
jakie podejmujemy dla ochrony
środowiska. Poznajemy wybrane gatunki zagrożonych zwierząt i zastanawiamy się, co możemy zrobić dla ich ochrony.
Projekt miał się zakończyć w
czerwcu. Jednak został wydłużony do października. Ważne
jest to, że nie został zawieszony podczas pandemii. W czasie
nauki zdalnej uczniowie nadal

realizowali wiele działań, dzielili się informacjami i pomysłami,
wykonywali zadania zaproponowane przez szkoły partnerskie.
Nasza szkoła jest ostatnią, do
której miała dotrzeć paczka z
Polarkiem. Zawieszenie zajęć
we wszystkich krajach spowodowało opóźnienie i do Gądkowa Polarek zawita we wrześniu.
Wtedy czeka nas jeszcze dużo
projektowej pracy. Ale widząc
wielkie zaangażowanie uczniów
wierzę, że damy radę, ponieważ
jest to grupa pełna zapału i chęci do podejmowania kolejnych
wyzwań. Jeszcze w czerwcu
uczniowie pytali, czy w klasie
VII rozpoczniemy nowy projekt.
Dlaczego nie. A jaka będzie jego
tematyka? Sami zadecydują.
Grażyna Olejarz

STYLIZACJA
PAZNOKCI

RAJ Beauty
AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry
HIT kosmetologii 2019!

Tel. + 48 507 124 443
lub +48 784 927 466
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Historia Garnizonu Wędrzyn (2)
Pancerny lub poligonowy garnizon zwykło się mawiać. Stacjonujący
tutaj od 1955 r. 18 pułk czołgów wywodzi się z 18 samodzielnego pułku
czołgów sformowanego w 1951 r. w
Nysie (JW 3309). Tenże w wrześniu
1954 r. zmienił strukturę i nazwę na
18 samodzielny pułk czołgów i artylerii pancernej. Podstawowy sprzęt
bojowy stanowiło 30 czołgów średnich T-34/85 i 5 dział pancernych ISU
122. (trzy kompanie czołgów i jedna
dział pancernych).
W 1955 r. jednostkę włączono w
struktury 5 Dywizji Piechoty i została ona przegrupowana do Wędrzyna.
Z chwila modernizacji sprzętu bojowego został wprowadzono czołgi
T-54. W 1957 r. (JW 3309) podlegała
już pod 4 Pomorską Dywizję Piechoty. Po roku pułk został zredukowany
i powstał 41 batalion czołgów średnich (JW 1659). 1 maja 1958 r. jednostce wręczono sztandar ufundowany
przez społeczność Sulęcina. W 1962 r.
zwiększono struktury organizacyjne i
ponownie powstał 18 pułk czołgów
średnich. Jako taki był podporządkowany 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej um. Jana Kilińskiego.
Kolejne zmiany nadeszły w 1990 r.,
wówczas przeformowano go na 18
pułk zmechanizowany (podstawą
bojową był T-55AM Merida). W 1996
r. na jego bazie powstała 15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej
im. gen. broni Władysława Andersa
(JW 5704), która znalazła się w strukturach 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego.
Pierwsza struktura 18 pułku czołgów: pięć kompanii czołgów (T-55),
bateria plot. (ZU 23-2), kompania
rozpoznawcza (BRDM-2), kompania
saperów (BLG – mosty samojezdne
na bazie T-55, BRDM-2, SKOT, SMT –
samobieżne mosty towarzyszące na
bazie Star 66), kompania łączności,
kompania medyczna, kompania remontowa, kompania zaopatrzenia,
pluton ochrony i regulacji ruchu, pluton chemiczny.
W Wędrzynie jednostką dowodzili:
ppłk Tadeusz Gibała (1955-1966),
ppłk Zbigniew Stachowicz (1966),
ppłk dypl. Jerzy Piątkowski (19661967), ppłk dypl. Zbigniew Blechman (1967-1971) późniejszy generał
dywizji i z-ca szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron
Układu Warszawskiego, ppłk dypl.
Augustyn Sałagan (1971-1976),
ppłk dypl. Tadeusz Wilecki (19761979), późniejszy generał broni, szef
Sztabu Generalnego WP w latach
1992-97, kandydat w wyborach pre-

Wizyta Gierka

zydenckich w 2000 r., ppłk dypl. Jerzy Szpik (1979-1983), ppłk dypl. Mirosław Staniszewski (1983-1987),
ppłk dypl. Jerzy Krzywicki (19871990), ppłk dypl. Marian Kobielski
(1990-1994).
W tej jednostce służyli m.in. w latach 1977-78 mjr Walerian Sowa,
będą kwatermistrzem. W 1993 r.
awansowany do stopnia generała
brygady, od 1997 szef logistyki w
Dowództwie Wojsk Lądowych. W
stanie spoczynku od 2000 r. Mjr Jerzy Zatoński, przybył w 1979 r. z 17
Drezdeńskiego Pułku Zmechanizowanego z Międzyrzecza na stanowisko szefa sztabu-zastępcę dowódcy, późniejszy generał brygady. Mjr
Zygmunt Sadowski, późniejszy dowódca 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód
w Szczecinie, generał broni.

Jednostka w 1978 r. zdobyła odznakę i tytuł Zasłużony Dla Śląskiego Okręgu Wojskowego, a w 1979 r.
tytuł Mistrza Gospodarności Wojska
Polskiego na szczeblu centralnym
otrzymał Garnizon Wędrzyn. Nagrodę wręczał gen. armii Wojciech Jaruzelski, wczesny minister obrony
narodowej.
Jednostkę wizytowało wielu ważnych osobistości, m.in. Marszalek
ZSRR Wiktor Kulikow, dowódca
wojsk Układu Warszawskiego oraz I
sekretarz KCPZPR tow. Edward Gierek w październiku 1979 r.
Ciekawostką jest fakt, że w jednostce było aktywne koło teatralno-poetyckie. Instruktorem tej grupy
był Mieczysław Racina, aktor Teatru
Polskiego we Wrocławiu.
W Wędrzynie stacjonowały w różnym okresie jednostki: oddział wojskowy (JW 3770) w latach 1949-50,

122 Pułk Artylerii Lekkiej (JW 2896)
został jesienią w 1953 r. przeniesiony
do Ostrowa Wlkp., 5 Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów (JW 2788), 26
dywizjon artylerii przeciwlotniczej
(JW 1517), 14 batalion saperów (JW.
2726), 25 kompania rozpoznawcza
została w 1954 r. do Międzyrzecza, 25
kompania obrony przeciwchemicznej została w 1955 r. przeniesiona
do Międzyrzecza. Tutaj został rozformowany 25 batalion rozpoznawczy
(JW 1028), który przegrupowano z
Międzyrzecza, 5 Dywizyjny Punkt
Zaopatrzenia (JW 1070), 14 Składnica Materiałów Pędnych i Smarów
od 1951 r., później pod tym samym
numerem składnica MPS następnie
Okręgowa Składnica MPS (JW 3205),
64 batalion dowozu MPS, od 1967 r.
będący 64 batalionem transportu
MPS (JW 3989) i 15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej.
Do garnizonu należy zaliczyć Komendę Poligonu (JW 1986) przemianowaną w 1967 r. w Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych,
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
składnicę MPS (JW 3036) i składnicę
mundurową (oddział gorzowskiej JW
2549), pododdziały 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej i Delegaturę Żandarmerii Wojskowej.
Trudno w historii garnizonu nie
wspomnieć o jednostkach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.
Stacjonował tu 5 Wyborski pułk pontonowy (nazwa od miejscowości
położonej na Przesmyku Karelskim),
1038 samodzielny batalion pontonowo-mostowy, batalion budowlany i
w Wędrzynie-Buszno jednostka specjalna (ochraniała magazyny z głowicami jądrowymi). Do 1990 był „obiekt
3003”, tajna baza magazynowa Armii
Radzieckiej o nazwie Wołkchodar.
Czytelnicy zapewne powiedzą, że
dane można znaleźć w internecie.
Częściowo jest to prawdą, gdyż nawet rysy historyczne współcześnie
zamieszczane są pełne luk, a więc
nieścisłe. Jako historyk moim źródłem były archiwalia zdeponowane
w Archiwum ŚOW w Oleśnicy, indywidualne rozmowy z byłą kadrą wędrzyńskiego garnizonu i wspomniany internet.
W ramach historycznych wspomnień warto napisać o nieistniejącym garnizonie Sulęcin, wojsku w Torzymiu - ale to w przyszłym numerze.
dr Lech Malinowski

Dowóca pułku ppłk Tadeusz Wilecki wręcza tytuł
DORO jednemu z dowodców kompanii czołgów
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Rodzinny Piknik Ekologiczny za nami
24 lipca odbyła się II edycja Rodzinnego Pikniku Ekologicznego ph. „Wybieram Naturę”. Spotkanie było skoncentrowane na znaczeniu ekologii w naszym życiu i wpływie stylu życia na zmiany klimatu.
Projekt realizowany był przy wsparciu CZG-12 oraz dodatkowo: Nadleśnictwa Sulęcin, Gospodarstwa
Pszczelarskiego Dutkowiak, Sulęcińsko Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz 3 DSH RED 1 ONE IM. CICHOCIEMNYCH HUFIEC SULĘCIN ZHP.
Podczas pikniku przeprowadzone zostały tematyczne gry rodzinne,
quizy, zabawy i animacje dla dzieci.
Wszystkie wymienione aktywności
były mocno związane z zagadnieniami
ekologicznymi, prawidłową segregacją odpadów, ochroną zasobów naturalnych itp. Największym zainteresowaniem wśród uczestników pikniku
cieszyły się eko-podchody. W każdym
z punktów na terenie parku czekały
na dzieci eko-zagadki lub zadania. Po
odgadnięciu prawidłowej odpowiedzi
lub wykonaniu wskazanej czynności,
dzieci otrzymywały pieczątkę – po zebraniu wszystkich, dostały bawełnianą eko-torbę, którą miały okazję same
ozdobić – wewnątrz znajdował się pakiet eko-gadżetów.
Kolejną atrakcją naszego piątkowego eko-pikniku była zbiórka zużytych
baterii. Każda osoba, która przyniosła minimum 5 sztuk, otrzymała w
zamian „magiczny” ołówek, który w
miejscu tradycyjnej gumki posiadał
ochronną kapsułę z nasionami roślin.
W momencie, gdy dany ołówek zostanie już wypisany, wystarczy jego resztkę odwrócić, włożyć do ziemi w nasłonecznionym miejscu (w ogrodzie lub

w doniczce na parapecie) i regularnie
podlewać. Po 2-3 tygodniach możemy
cieszyć się świeżymi ziołami.
II edycja Rodzinnego Pikniku Ekologicznego ph. „Wybieram naturę”
zakończyła się ogromnym sukcesem.
Cieszymy się, że wśród nas jest tak
wielu młodych, świadomych ludzi,
którzy wiedzą jak ważna w naszej codzienności jest ekologia i dbanie o
środowisko.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji wydarzenia i
zapraszamy za rok, na III edycję eko-pikniku!
Źródło: SOK Sulęcin
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Pani Leśnik fanką gorzowskiej Stali
Tegoroczna absolwentka
Technikum Leśnego w Starościnie, Monika Gorączka, od
wielu lat jest zagorzałą fanką
KS Stal Gorzów, a od 2019 r.
oficjalnie jest Podprowadzającą na torze przed startem.
- Od 2014 roku wspólnie z
tatą i stryjem jeździliśmy na
„żużel” do Gorzowa – mówi
Monika. – Żużel jest sportem
mocnym i widowiskowym i
mnie się spodobał. Emocje na
torze, charakterystyczny zapach paliwa, którym jest metanol oraz wypryski żużla spod
kół motocykli – to wciąga. Pomimo, że wówczas Stal przegrała z Unią Tarnów w swoisty
sposób pokochałam ten sport.
Miałam wówczas 14 lat. Ogólnodostępne dane zawodników
klubu jak i trenerów i mechaników mogłam wymienić bezbłędnie. Wiedzę czerpałam z
różnych dostępnych źródeł. A
z meczy wracałam ze zdartym
gardłem. Przebywanie na meczu wśród kibiców jest czymś
w rodzaju adrenaliny. Właśnie
w 2014 r. Stal zdobyła tytuł Mistrza Polski
Po skończeniu w Sulęcinie
gimnazjum kolejnym etapem
edukacji była nauka w Technikum Leśnym. Nauka konkretnego zawodu poparta
praktykami oraz kilka kursów
specjalistycznych zapewne
wypełniały czas. Chyba najbardziej ciekawym i emocjonującym był kurs arborystyki,
czyli umiejętność wspinania
linowego do pracy na drzewach. Jednak Monika o żużlu
nie zapomniała. Nie opuszczała meczy w Gorzowie czy
wyjazdowych w Zielonej Górze. Poznała doskonale arkany
czarnego sportu. Z pamięci
może recytować wyniki czy
przebieg biegów. W technikum miała ksywkę „Stalka”.
Stryj, który zaraził Monikę
żużlem do dziś mówi na nią
„Tradycja”. Na autografie od
Bartosza Zmarzlika widnieje dedykacja „Dla Tradycji od
Bartka”.
- Moim marzeniem było być
bliżej zawodników. Był nabór dla dziewcząt na podprowadzające podczas meczów
żużlowych na stadionie im.
Edwarda Jancarza w Gorzowie. Wypełniony formularz w
tajemnicy przed wszystkimi
okazał się szczęśliwym, zosta-

łam zaproszona na pierwszy
casting. Tam robiono nam
zdjęcia, które ukazały się na
fejsie. W tym momencie byłam zdana na łaskę kibiców
w głosowaniu. Miałam fart
przechodząc do dalszej części
rekrutacji. Wówczas na siłowni
wystąpiliśmy w strojach klubowych, stalowych. I finałem było
glosowanie też w sieci. Byłam
druga!
Rozpoczęły się treningi,
gdzie ćwiczono układ. W tym
miejscu należy zaznaczyć,
że był również podział na te
dziewczyny, które podprowadzają zawodników na linię
startu jak i na te, które dzierżą
w rękach reklamy. Zapewne
zwracano uwagę na niereagowanie na głupie zaczepki
kibiców, bo tych nigdzie nie
brakuje.
- Od pierwszego meczu byłam pod taśmą lub na murawie
jako nowa z dziewczyn z czego
byłam i jestem dumna. Oczywiście z meczu na mecz było
różne moje zaangażowanie, z
reklamą, w kolorowym kasku
oznaczającym pozycję startową i z numerem biegu. W sumie
16 dziewcząt jest w to zaangażowanych. O ile pamiętam, to

tylko raz byłam poza murawą,
gdy sprzedawałam programy
wśród kibiców i rozdawałam
certyfikaty dla dzieci. Bycie
podprowadzającą ma również
niezbyt miłe momenty. Kiedyś
zawodnik dodał tak silnie manetką gazu podczas startu, co
jest dla żużlowca normalne, ale
dla mnie skończyło się to całkowitym zabrudzeniem stroju
przez cząstki nawierzchni toru.
Nic to jednak wobec bycia tam,
oglądania biegów z innej perspektywy niż z widowni. Walka

na torze wciąga. A gdy na przykład Zmarzlik z ostatniej pozycji minął wszystkich i zwyciężył
to było coś! A było to podczas
zawodów z częstochowskim
klubem.
Plusem w rozpoznawalności
sulęcinianki w transmisjach
telewizyjnych był jej udział
w biegach jako Podprowadzającej. Ponieważ zmieniły

są zdane na lokalne derby, a
to zawsze wzbudza emocje.
Mój pokój w domu to swoista
baśniowa kraina kibica gdzie
dominują gadżety, autografy
i zdjęcia.
Przez pandemie, pierwszy
mecz Stali u siebie odbył się
dopiero w czerwcu. W sierpniu kolejne mecze, ale to
zawsze można sprawdzić w

się przepisy, została na stałe
wytypowana do tej funkcji. W
sumie 5 dziewcząt, 4 od koloru kasku i jedna od numeru
biegu. Przed meczem wiadomo, jaki zawodnik ma numer i
kolor nakrycia kasku. Zapewne popularność przysparza
satysfakcji młodej osobie.
- Mam swoich faworytów.
Klub Stal to jest oczywiste. Z zawodników uwielbiam Bartosza
Zmarzlika, ubiegłorocznego
Mistrza Świata, gość ma talent. Fascynuje mnie tzw. młyn
w sektorze najzagorzalszych
kibiców klubu. Tam się krzyczy,
skacze do góry, coś na zasadzie samonakręcania. Toleruję
Falubaz, który od zawsze jest
rywalem Stali, czyli oba kluby

Internecie. A sulęcińska, młoda dziewczyna, pasjonatka
czarnego sportu niebawem
rozpocznie studia w Poznaniu
na Uniwersytecie Przyrodniczym, kierunek Leśnictwo.
Tymczasem „Stalka” nazywana też „Tradycją” wraz z
trzema pozostałymi koleżankami spod taśmy bierze udział
w konkursie na Miss Startu
2020. Zachęcamy sulęcinian
i nie tylko do głosowania na
naszą Podprowadzającą. Więcej informacji nt. konkursu już
wkrótce na facebookowym
profilu Stal Girls.
Lech Malinowski,
Adam Piotrowski
Foto. Archiwum prywatne
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Nikt nigdy nie jest sam
W Sulęcinie jest kilka, kilkanaście osób, które mają
otwarte serca dla potrzebujących konkretnej pomocy,
jak również mają możliwości. Taką osoba jest bez wątpienia Joanna Samela. Prowadzi firmę rodzinną, która
sprzedaje meble. Dostarczając zakupiony towar, zabiera
często
pełnowartościowy,
którego właściciel zwyczaj-

nie nie chce lub nie wie co z
nim zrobić. Wówczas na własny koszt p. Joanna przewozi
go dla potrzebujących o ile
wie komu i gdzie jest to potrzebne.
- Od kilku lat ściśle współpracuję z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, skąd otrzymuję informacje, komu mogę zawieść
podarowany mebel. Bardzo
często się zdarza, że tych me-

bli do odbioru jest więcej niż
zgłoszeń, a zdaję sobie sprawę
z tego, że tych osób potrzebujących jest znacznie więcej.
- Osoby, które potrzebują wersalkę, narożnik lub na
przykład fotel, powinny zgłaszać takie zapotrzebowanie
do OPS w Sulęcinie, pod warunkiem, że są to osoby naprawdę potrzebujące pomocy. Swoistą ciekawostką były

Motocykle - Quady - Skutery
serwis - części - akcesoria

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

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
mieszkanie ul. Paska
dom Miechów
dom Torzym
dom Trześniów
OW Marina J.Ostrowskie
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
działki Os. Słoneczne II
dom ul. Łąkowa Torzym
mieszkanie 2-pok. Smogóry
działka 1,5 ha ul. Młynarska
dom Bielice
działka Lubów

dworek Lubień
działka Garbicz
dom Muszkowo
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom ul. Wiejska
3 domy Torzym
działka w Miechowie
2 działki bud. Lubniewice

Która apteka
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
SIERPIEŃ
17.08-23.08 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16
24.08-30.08 -Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
WRZESIEŃ
31.08-6.09 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
7.09-13.09 Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej
14.09-20.09 - Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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

Ostrzenie łańcuchów pilarek
spalinowych i elektrycznych
już od 6 zł. Odbiór w Sulęcinie.
Usługi wykonywania opierzeń
budynków oraz osobno doginania blachy opierzeniowej.
Wypożyczanie miernika
grubości lakieru, miernika
ciśnienia oleju oraz kompresji.
Kozia Zagroda Grochowo
kontakt Tomasz
tel. 531 800 714

fakty, że zgłaszają się czasem
osoby, które potrzebują wersalkę do altanki na działce, ale
przecież nie o to chodzi.
- Sklep „Komfort”, to nasza
rodzinna firma, funkcjonująca na rynku od 30 lat. Wciąż
się rozbudowuje i poszerzamy
oferowany asortyment dbając
o gusta i zadowolenie klientów.
Na ścianie dumnie wisi
elegancka plakietka „Orły
Meblarstwa” informująca o
przyznaniu I miejsca w latach
2019 i 2020 w ocenie klientów przez internet. Oceniane
są firmy w całej Polsce. Wybrano ten sklep z ponad 600
tys. zgłoszonych. Zapewne
parametry oceny były konkretne. Wracając do zasadniczego tematu, to nikt nigdy
nie jest sam i dlatego warto
szukać pomocy i pomagać,
bo dobrych ludzi w Sulęcinie
jest wiele.
(LM)

PRZEKRÓJ POLECA:

