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KRZESZYCE

Arcydzieła wśród łazienek!

LUBNIEWICE

SŁOŃSK

TORZYM
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Do
Do negocjacji
negocjacji

OŚNO LUBUSKIE

POWIAT SULĘCIŃSKI

SULĘCIN
KRZESZYCE
LUBNIEWICE
SŁOŃSK
pizza
tylko na dowóz!
TORZYM
niedz. - czw.

12.00 - 22.00
pt. - sob. 12.00 - 23.00

OŚNO LUBUSKIE

512 045 292

KRZESZYCE

Bożego Narodzenia
Najmłodszy starostaŚwiąt
w Polsce
„Inka” ma
wypełnionych radością,
pozostanie na stanowisku
swój plac
niosących spokój

SULĘCIN

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

i odpoczynek
7 radnych było za odwołaniem starosty Patryka
Lewickiego, 5 przeciw, a dwóch wstrzymało
się
od
głosu.
oraz wiele pomyślności
By odwołać starostę potrzebne było 9 głosów popiei sukcesów28 czerwca w Krzeszyrających wniosek.
cach odbyła się uroczyw Nowym Roku
stość nadania imienia
Miesiąc temu wniosek o odwołanie PaDanuty Siedzikówny ps.
Zespół Redakcyjny
tryka Lewickiego ze
„Inka” placowi rekreacyjPrzekroju Lokalnego
stanowiska starosty
no-wypoczynkowemu w
złożyło czterech radcentrum
miejscowości
nych powiatu: Adam
oraz odsłonięcia pomniBasiński, Mirosław
ka dzielnej sanitariuszki.

i pomnik

Baranowski, Sławomir Słonik i Lesław
Widera. W uzasadnieniu radni napisali,
że nie podoba im się

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

cd. na s. 16

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

W OFERCIE
RÓWNIEŻ
AKUMULATORY
SAMOCHODOWE

POLSKIEJ
PRODUKCJI
pon-pt 800-1700
sob 900-1300

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej. Po niej odczytano
uchwałę rady gminy o nadaniu
placowi imienia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Pomnik odsłonili wójt Krzeszyc Stanisław
Peczkajtis, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej
Zawistowski, poseł Józef Zych i
przewodnicząca Rady Gminy
Krzeszyce Elżbieta Dominiczak.
W zrealizowaniu pomnika „Inki”
wymiernie pomogła Fundacja
Niepodległości z Lublina. Wcześniej fundacja zaangażowała się
w zmianę nazwy ostatniej w Polsce ulicy Bieruta na Gorzowską w
Rudnicy w gminie Krzeszyce.
>> cd. na s. 6

DO 30 LIPCA

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

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

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

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

95 755 41 11
600 057 964

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

95 755 39 15
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Ogłoszenia Drobne

minął miesiąc

LOKUM Biuro
Nieruchomości
w Sulęcinie

Banaś musi zostać

poszukuje dla swojego klienta mieszkania 4-pokojowego
w Sulęcinie, do wynajęcia na
okres min. 2 lat.
Najnowsze na sprzedaż:
• dom Długoszyn
• działki Os. Słoneczne II
• dom ul. Łąkowa Torzym
• mieszkanie Koryta
• mieszkanie 2-pok. Torzym
• mieszkanie 2-pok. Smogóry
• działka 1,5 ha ul. Młynarska
• dom Bielice
• sklep w centrum Sulęcina
• działka Lubów
• dworek Lubień
• działka Lubień
• sklep ul. Kościuszki 34
• 4 działki Garbicz
• dom Muszkowo
• domek nad jeziorem Torzym
• kawalerka w Żubrowie
• dom ul. Orzeszkowej
• pensjonat (budowa) Lubniewice
• działka ul. Zachodnia S-n
• działki ul. Lukoszka S-n
• domy szeregowe Sulęcin
• dom Gądków Wielki
• dom w Sokolej Dąbrowie
• dom Krzeszyce
• dom ul. Wiejska
• 3 domy Torzym
• mieszkanie Dębowiec
• działka w Miechowie
• 3 działki bud. Lubniewice
Pozostałe oferty, zdjęcia
i opisy na:
www.nieruchomosci.sulecin.
biz.pl
W ofercie ok. 50 pozycji
Biuro Nieruchomości LOKUM
Ostrów 2c, 69-200 Sulęcin
tel. 503 65 75 00
lokum@sulecin.biz.pl

Zarządzanie Wspólnotami
Mieszkaniowymi – jestem
na miejscu, nie musisz
szukać zarządcy w innych
miastach.

grudzień 2019

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
W dawnych czasach początków III RP politycy dzielili się na dwie grupy. Jedna
uważała, że „Balcerowicz musi
odejść” a druga, że powinien
zostać. Dziś to historia wystawia ocenę temu znakomitemu
ekonomiście, ale mi nasunęła
się myśl, że podobnie można
mówić o szefie Najwyższej
Izby Kontroli Marianie Banasiu. Paradoksalnie jednak za
odejściem „Pancernego Mariana” optują politycy obozu
rządzącego, którzy jeszcze nie
tak dawno bezrefleksyjnie i
bez odpowiedniej kontroli go
powołali, natomiast opozycja
może za chwilę stwierdzić,
że „Banaś musi zostać”. Dlaczego? Ponieważ prezes NIK
za ciągłe nawoływanie obozu rządzącego do poddania
się do dymisji zaczął się już
kąsać rękę swojego niedawnego mocodawcy. NIK złożył
właśnie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez
byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który bez przestrzegania prawa
o zamówieniach publicznych
lekką ręką wydawał pieniądze
z budżetu państwa na programy związane z więzien-

nictwem. Nie wykluczone, że
podobnych kwiatków będzie
za chwilę więcej. Pancerny Marian właśnie okopał się w Najwyższej Izbie Kontroli i przez
rzetelne patrzenie na ręce rządowi (do czego zresztą został
powołany), jego pozostanie na
stanowisku jest jak najbardziej
na rękę opozycji. Przy okazji
nadal zapewne będzie wypominać podejrzaną przeszłość
biznesową M. Banasia. Swoją
drogą w normalnym kraju minister odpowiedzialny za służby (ABW, CBA, SBŚ, Policja i nie
wiadomo co tam jeszcze…)
za nieskuteczne sprawdzenie
osoby desygnowanej na tak
odpowiedzialne stanowisko,
jak prezes organu konstytucyjnego - Najwyższej Izby Kontroli, powinien dawno wylecieć.
Tymczasem PiS oczywiście do
błędu się nie przyznał, a Mariusz Kamiński trwa na swoim
stanowisku i zapewne trwać
będzie.
Często słyszymy z różnych
mediów (a zwłaszcza publicznych), że władza pod pretekstem wyrównywania poziomu
życia dała kasę tu lub dała kasę
tam. Optymiści z klapkami na
oczach powiedzą „hura, rząd o
nas dba”. Warto sobie jednak
zadać pytanie skąd władze biorą pieniądze na kolejne prezenty socjalne? Otóż jedną ręką
rząd nam daje, a drugą zabiera
w postaci wyższych podatków,
albo wzrostu zadłużenia, które
jeżeli nie my, to spłacać będą
nasze dzieci. Mam wrażenie,
że ten rząd nie myśli jednak
w perspektywie dłuższej niż
ewentualnie kolejne wybory.
Niedawno prezes ZUS przyznała, że dla dzisiejszego poko-

lenia 30-latków (i młodszych)
emerytury będą głodowe.
Szacuje się, że będą wynosić
połowę dzisiejszych emerytur i stanowić mniej więcej 25
proc. ostatnich dochodów.
Zatem, ktoś, kto zarabia dzisiaj 4000 zł na rękę otrzyma
1000 zł emerytury, ale ktoś
zarabiający 2000 zł dostanie
500 zł (nie mylić z 500 PLUS!).
Dlaczego tak się stanie? Wynika to w dużej mierze ze stopy
zastąpienia. Dziś na 100 pracujących przypada 30 emerytów,
w 2060 r. na 100 pracujących
będzie aż 60 emerytów. Zatem nie ma na co czekać tylko
już dziś trzeba podnieść wiek
odejścia na emeryturę. Średnia naszego życia ciągle się
wydłuża, więc możemy spokojnie popracować do 67 roku
życia. Późniejsze odejście na
emeryturę z pewnością poprawi jej wysokość. Taka decyzja
obecnego rządu z pewnością
jednak dramatycznie odbije
się na popularności PiS, partii
która obniżyła wiek emerytalny. Wielce prawdopodobne, że
rząd będzie wolał skazać Polaków na ubóstwo niż narazić się
na utratę władzy. Denerwuje
mnie, że w podobny populi-

styczny ton uderza największa
partia opozycyjna – Platforma
Obywatelska. Gdy w wywiadzie telewizyjnym jeden z jej
polityków - Bogdan Zdrojewski stwierdził, że wiek emerytalny trzeba będzie podnieść,
automatycznie liderzy PO
stwierdzili, że to prywatna
opinia Zdrojewskiego, a partia nie zamierza w tym kontekście nic zmieniać. Jak ktoś
jest tak ślepy i nie potrafi przyznać, że nasz system emerytalny tego nie wytrzyma, to w
mojej opinii nie zasługuje na
poparcie inteligentnych wyborców. Okazuje się, że tylko
Donald Tusk miał na tyle jaja,
że potrafił podejmować niepopularne decyzje.
Dlatego rodacy! Lepiej martwy się o swoją starość sami,
bo na godną emeryturę nie
mamy co liczyć.
I z tym niezbyt optymistycznym akcentem życzę Państwu
radosnych i ciepłych Świąt
Bożego Narodzenia, zdrowia
i pieniędzy w Nowym Roku
oraz wytrwałości, by część
kasy móc odłożyć na starość.

tel. 885 503 977

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - 600 Mb/s
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kilińskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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Spośród wielu koncepcji powstania w Sulęcinie pomnika upamiętniającego mieszkańców naszego miasta i gminy, jedna wydaje się najbardziej realna i zasługuje na wsparcie.

Mój rynek – nowe targowisko miejskie w Sulęcinie
Z ponad trzydziestoletnim stażem targowisko miejskie i przyległy do niego plac pod sprzedaż niestałą przy ulicy Bolesława Chrobrego w Sulęcinie, z dniem 7 grudnia 2019 roku, oficjalnie zostały zlikwidowane.
Koncepcja przeniesienia targowiska
w inne miejsce powstała w połowie
2016 roku. Poprzedziło ją zainicjowane
spotkanie w dniu 19 października 2016
roku przez Burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta z kupcami i handlowcami, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą
na targowisku. Rozmowy z kupcami stanowiły podstawę rozpoczęcia działań w
celu uzyskania odpowiednich środków
na całkowitą przebudowę pustego placu.
Przedstawiona przez burmistrza i architekta propozycja, założenia i plan nowego targowiska, które w założeniach
miałoby powstać na placu w obrębie
ulic Stefana Żeromskiego i Piastowskiej,
handlowcy i kupcy przyjęli pozytywnie.
Wyrazili również zgodę przeniesienia
swoich punktów sprzedaży w nowe
miejsce, po zakończeniu wszystkich
prac związanych z nowym miejscem na
handel. Wstępne prace rozpoczęte na
przyszłym targowisku, w kolejności dotyczyły całej przebudowy podziemnej
infrastruktury kanalizacyjnej, a później
miejsc parkingowych i nowego targowiska. W założeniach i koncepcji nowego targowiska, jego konstrukcja składałoby się budynku, sieci wodociągowej,
energetycznej, sanitariatów, głównego
zadaszenia pod kontenery oraz paneli
fotowoltaicznych.
Wartości inwestycyjna wyniosła 3 miliony złotych, w których dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” na

rolno-spożywczych, wyprodukowanych
w systemie rolnictwa ekologicznego.
W otwarciu nowego targowiska
uczestniczyli kupcy, handlowcy, mieszkańcy miasta, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak, Starosta Sulęciński Tomasz
Jaskuła, Przewodniczący Zbigniew
Szczepański i Radni Rady Miejskiej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Leszek Pawlak, Ksiądz Waldemar
Murach oraz dyrektorzy i kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy i powiatu sulęcińskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Tekst i foto. Maciek Barden

operacje typu „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów”
wyniosło 831.210.00 złotych.
Dwuletnie przygotowania, działania i
prace nad nowym targowiskiem przyniosły efekt końcowy. 7 grudnia nowy
obiekt pod nazwą „Mój rynek” został
oddany do użytku. W jego skład weszły:
budynek socjalno-usługowy, zadaszenie handlowe na 14 kontenerów /w
tym 5 kontenerów z przeznaczeniem
na sprzedaż przez rolników produktów
rolno-spożywczych/. W jego obrębie 7
dotychczasowych miejsc parkingowych
przeznaczonych zostało do prowadzenia sprzedaży z własnych pojazdów /w
tym 2 przyznane pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych przez rolników i
jedno miejsce do sprzedaży produktów
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Dzień Seniora w Miechowie
W ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora i Dnia Seniora na Ziemi Sulęcińskiej, 10
listopada z Inicjatywy Rady
Sołeckiej i Sołtysa Małgorzaty Sienkiewicz, w świetlicy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Miechowie odbyło się przy
lampce wina, kawie, torcie i
ciastkach, spotkanie seniorów mieszkających na terenie

sołectwa.
W imieniu Rady Sołeckiej
i własnym życzenia seniorom złożyła Sołtys Miechowa
Małgorzata Sienkiewicz, a w
imieniu Burmistrza Sulęcina
Dariusza Ejcharta, Zastępca
Burmistrza Iwona Walczak,
wręczając seniorom słodki
upominek. W części artystycznej wystąpił sulęciński solista

Maciek Barden, który zaprezentował mini recital złożony
z własnych utworów.
Spotkanie
przygotowały
Maria Pałaniuk, Anna Kubiszyn, Małgorzata Sienkiewicz
i Andrzej Koterba.
Redakcja.
Zdjęcia: Natalia Pałaniuk

Śniadanie daje moc…

REKLAMA

008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

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

75 6161 411
www.kamacare.pl

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

„Śniadanie Daje Moc” to
edukacyjny program dotyczący zasad zdrowego odżywiania. Szkoła Podstawowa
w Trzemesznie Lubuskim po
raz kolejny przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji propagującej zdrowe odżywianie wśród
dzieci i młodzieży i będącej
elementem edukacji prozdrowotnej. Codzienne śniadanie
pomaga dobrze zacząć dzień i
daje równy start w szkolne obowiązki. Uczniowie z Trzemeszna w listopadowy poranek z
wielkim zaangażowaniem włączyli się do tej akcji. 8 listopada
zjedli wspólnie przygotowywany pierwszy tego dnia posiłek.
Przypominali sobie nawzajem
o ważnej roli śniadania. Kolorowe kanapki, przeróżne sałatki
owocowo – warzywne, serki,

jogurty i musli oraz pyszne soki
zagościły w klasach. Piątoklasiści wykonali kawał dobrej
roboty, bo plakat z piramidą
prawidłowego żywienia informował o produktach spożywczych zdrowych i potrzebnych
dla dobrego rozwoju młodych
organizmów. Franek Lech, gospodarz klasy przyniósł wiele
ciekawych broszur aptecznych
na temat suplementów zdrowej diety i wspomagających
trawienie i prawidłowy rozwój.
Akcja :Śniadanie Daje Moc”
była nie tylko wspaniałą zabawą, szansą na integrację grupy,
ale przede wszystkim pokazała młodym ludziom jak ważna
jest rola tego posiłku w diecie
każdego człowieka.
Katarzyna Borowiecka
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Bystry Przedszkolak
28 listopada przedszkolaki z SOSW w Sulęcinie pod opieką Eweliny Dudasz i Aleksandry
Myszczak wzięły udział
w I Olimpiadzie „Bystry
Przedszkolak”zorganizowanej przez Przedszkole
Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Międzyrzeczu.
Tym
razem
nasze
przedszkole było reprezentowane przez Agatę
Mielczarek, Jana Ruszyńskiego – Gorzelińskiego
i Jakuba Kaniuczoka. W
Olimpiadzie uczestniczyły również dzieci z Międzyrzecza, Sulechowa,
Słubic i Świebodzina.
Wszystkie drużyny zostały powitane gorącymi
oklaskami, a następnie
przedszkolaki i ich opiekunowie złożyli przysięgę podczas, której obiecali, że będą sumiennie i z
uśmiechem wykonywać
zadania, które zostały dla
nich przygotowane.
Zawodnicy zmierzyli

się z następującymi zadaniami: łączenie łańcucha
pięciu ogniw wg. wzoru,
układanie puzzli 3 – elementowych , układanie
elementów dzielonych
na pół (pionowo, poziomo i ukośnie), ułóż tak
samo oraz połącz w pary
– przeciwieństwa.
Każda osoba w grupie
wykonywała to samo zadanie równocześnie w
określonym czasie 5 minut.
Dodatkowym
zadaniem dla wszystkich grup
było ozdobienie Sowy
metodą wydzieranki z
kolorowego papieru.
Nasze
przedszkolaki

z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wykonywały zadania, które
wymagały skupienia i logicznego myślenia.
Nad
prawidłowym
przebiegiem
olimpiady czuwało Jury, które
bacznie
obserwowało
zawodników i przydzielało punkty za wykonane
zadanie.
Wszystkim zawodnikom udało się wykonać
zadania prawidłowo i w
określonym czasie.
Po ogłoszeniu wyników
Olimpijczycy otrzymali
pamiątkowe medale, dy-

NADESŁANO DO PRZEKROJU

Lekarzu lecz się sam

plomy i nagrody.
To, że ta Olimpiada była
wyjątkowa nie ulega wątpliwości. Dlaczego warto
było wziąć w niej udział?
Ponieważ każdy z uczestników został zwycięzcą!
Pokonywanie barier w
fantastycznej atmosferze wzmacnia poczucie
własnej wartości, dodaje
odwagi , mobilizuje do
podejmowania dalszych
wysiłków i daje radość z
osiągniętych sukcesów.
Dzieci wróciły szczęśliwe !
Aleksandra Myszczak

Tytuł przewrotny ale zasadny. W służbie zdrowia
źle się dzieje, co nie jest
tajemnicą. W Sulęcinie
na parterze miejscowego
szpitala są gabinety lekarzy specjalistów. Wielu z
nich na zasadzie kontraktu przyjeżdża spoza. Podobnie jest z pacjentami,
którzy również dojeżdżają, czasami spoza powiatu. Nie każdy ma własny
pojazd i z reguły śpieszy
się na autobus. W niektórych kierunkach jest tylko
jeden kurs.
Lekarze
specjaliści,
choć nie wszyscy mają inklinacje do spóźniań się.
Okulistka czy nefrolog…
Dojeżdżają, a więc korki
i inne drogowe problemy
zawsze będą wymówką.
Oczekujący złorzeczą i
wcale się nie dziwię.
Pikanterii dodaje fakt
fatalnej obsługi w rejestracji. Obsługi telefonicznej, czyli przyjęcia
zgłoszenia. Nikogo przy

okienku akurat nie było,
więc młoda dama coś
tam przy stoliczku wewnątrz robiła. Wykręciłem numer. Telefon za
okienkiem warczał jak
opętany. Zero reakcji. Ponowne wybieranie tegoż
numeru, młoda dama ani
drgnie.
Zasadnym jest zatem
pytanie do prezesa sulęcińskiego szpitala – Dlaczego tak się dzieje? W
tym miejscu przypomnę,
że to lekarz jest dla nas, a
nie my dla niego. Od naszych wizyt u specjalisty
są dla Was świadczenia z
NFZ. Nie wstyd Panu Prezesie, że nie panuje Pan
nad tym bałaganem. Jak
z tego wybrnąć? Lekarzu
lecz się sam, no chyba że
jest pan menadżerem, a
to zmienia postać rzeczy,
ale nie nazwę tego zbyt
dosadnie, przez wrodzoną grzeczność.
(ML)
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dobrego smaku
13 emerytura
– wielkie
oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

W
Klubie
U Bulka
SulęcińRząd,
telewizja,
gazety
oraz
skiego
liinternetOśrodka
wszem iKultury,
wobec 22
ogłastopada
odbyła
się
IX
Edycja
szają, że emeryci dostaną 13
Jesiennego
Dobrego
emeryturę -Wieczoru
ja pewnie
dostaSmaku,
w
którym
nagrodzono
nę także, bo jestem emerynajlepiej
trunki,
tem. Jestprzygotowane
jednak pewne
„ale”
nalewki
i
przetwory.
– 13 emerytura będzie z pienięDo...konkursu
dobrego smaku
dzy
emerytów.
w Po
kategorii
kolei –przetwory
co to jestprzekawalozano
organizatorom
sztuk
ryzacja?
Wikipedia 50podaje:
przetworów,
z których
pięć
podparte ustawą
podwyższenie
zostało
odsuniętych
od
degunominalnej wartości pieniądza
stacji
względu
na daleko
wobec ze
kursu
złota; przywrócenie
posunięty
proces
fermentacji.
dochodom ich realnej wartoSpośród
wszystkich
przetwości utraconej
z powodu
inflacji.
rów
jury
Wiesława
Odnosi
się konkursu:
to głównie do
świadDomagała,
Eugenia
czeń socjalnych
takich jakTerech,
płace,
Irena
– przewodrenty Dzierżyńska
czy emerytury.
Ogólnie
nicząca
i rewaloryzacja
Anna Kochańska
rzecz biorąc
jest
przyznały
I
miejsce
za
dżem
to nadanie pierwotnej wartobrzoskwiniowy
ści, odnowienie,przygotowany
przywrócenie
przez
Weronikę Dagmograj. II
świetności.
miejsce
otrzymał
dżem
truJak w Polsce
wylicza
sięzinflaskawek
przygotowany przez
cję ?
Eugenię
Ślazką polega
oraz III miejsce
Waloryzacja
na po-

otrzymał
z wiśni
i borówmnożeniudżem
kwoty
świadczenia
ki
przygotowany
również przez
(emerytury)
i podstawy
jego
Eugenię
Ślazką.
wymiaru przez wskaźnik waloW tej kategorii jury konkursu
ryzacji.
przyznało
trzyto rówWskaźnik również
waloryzacji
dwa
norzędne
wyróżnienia,
które
elementy łącznie:
otrzymały:
mus malinowy
Hali1. średnioroczny
wskaźnik
ny
Kozakiewicz,
dżem
dyniowy
cen towarów i usług konsumpzcyjnych
pomarańczą
Marty Kozakiedla gospodarstw
dowicz
i dżem
ze śliwkii rencistów
mirabelki
mowych
emerytów
Weroniki
z roku Darmograj.
poprzedniego, albo
W
kategorii
średnioroczny nalewki
wskaźnikspośród
cen toprzekazanych
organizatorowarów i usług konsumpcyjnych
wi
31 nalewek,
juryon
konkursu
ogółem,
jeżeli jest
wyższy
w
Sławomir
Roguz –i
odskładzie:
wskaźnika
cen towarów
przewodniczący
oraz Krzysztof
usług konsumpcyjnych
dla goŁysenko
i Robert
Biś, przyznało
spodarstw
domowych
emeryItów
miejsce
za nalewkę Lemon
i rencistów
Fresh
/cytryna i omięta/
wyko2. zwiększony
co najmniej
naną
przez
Radosława
Nikode20 % realnego wzrostu przema.
II miejsce
otrzymała nalewciętnego
wynagrodzenia
w
ka
z pigwy, którą
poprzednim
roku przygotował
kalendarzoRyszard
Rutyna. Dwa trzecie
wym.
miejsca
otrzymały:
ze
Wskaźnik
ten jestnalewka
ogłaszany
śliwki
węgierki,
którą wykonał
w ustawie
budżetowej.
Walory-

zacja jest więc po to, by wskutek procesów inflacyjnych emeryt otrzymywał świadczenie na
podobnym poziomie i nie stał
się w końcu żebrakiem lub bankrutem.
Ile podwyżki powinni otrzymać 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 zafundował im rewaloryzację na
podstawie wskaźnika 2,86 (tj.
102.86 %). Zaoszczędzono więc
na emerytach dając im mniejszą rewaloryzację. Z zaoszczędzonych pieniędzy teraz rząd
Leszek
i nalewka z
wypłaciKucharczak
emerytom świadczenie
wiśni,
przygotowana
przezCzyli
Jónazywane
13 emeryturą.
zefa
Wincenkciaka.
najpierw
rząd zabrał emerytom
W tejpieniędzy,
kategorii jury
część
żebyprzyznało
za chwirównież
trzy ale
równorzędne
wylę to oddać,
z odpowiednią
różnienia,
które otrzymały:
nadozą propagandy,
że robi emerytom zdobrze.
lewka
ziół /Trojanka Litewska/
Niestety rządprzez
zapłaci
13-tkę
przygotowana
Wiesława
z ich własnych
– emerytów
Borowczyka,
nalewka
z jeżyn–
pieniędzy,
bo obniżenie
rewaHeleny
Łukaszczuk
i nalewka
z
loryzacji oczarnego
0,4 pkt spowoduje,
kwiatów
bzu Haliny
że przez kolejnych 12 miesięcy
Kozakiewicz.
(od
1. marca
2019
doprzekaza1. marca
Spośród
40-tu
win
2020)organizatorowi
emerytury będąjury
co konmienych
siąc
niższe
o
ten
właśnie
wskaźkursu przyznało I miejsce za
nik – aagrestowo-porzeczkowe
wypłata 13-ki jednorawino
zowa. Kozakiewicz,
Emeryt dostanie
więc
Haliny
II miejsce
swoje
należne
pieniądze
nieco
za
wino
z czarnych
i czerwowcześniej
tj. w maju
2019r,
nych
porzeczek
Daniela
Pie-a
chowiaka i III miejsce za wino
z czarnych porzeczek Marzeny
Folman-Kołodziejskiej.
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mej kategorii przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymało wino
z ciemnych winogron Marty
,,Grają trąby,
dzwony.
Błauciak,
winodzwonią
z ciemnych
poRadość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

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 następnych. Tej straty pewnie nie zrekompensuje w przyszłości już
żaden następny rząd. Najwięcej 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 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

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
nadchodzącymi wyborami – to
robienie wody z mózgu milionom Polaków (nie tylko emerytom). To jedynie zagrywka
przed wyborami i dodatkowo
w najbardziej bezczelnym wydaniu – psująca zarówno politykę społeczną, jak i politykę w
ogóle.
Ja sam osobiście wolałbym
otrzymać należną mi rewaloryzację wg wskaźnika 3,26 i bez
tej napuszonej indoktrynacji.
A w następnych latach i tak na
tym stracę, więc nie mam się
czym cieszyć.
Z życzeniami długich lat życia
wszystkim emerytom oraz
trzeźwości w myśleniu
emeryt Stanisław P.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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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

apelu, podkreśliła rangę tego
ważnego wydarzenia i skłoniła wszystkich
do refleksji
rzeczek
Eugenii Ślazkiej
i wino
znad
porzeczek
i agrestu
Romana
słowami:
OJCZYZNA,PAKołodziejskiego.
TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie
Dyplomy,tonagrody
główne
spotkania
wspaniała
lekcjai
wyróżnienia
oraz zestawy
historii i patriotyzmu
dla miocałej
dów
pozostałym
uczestnikom
społeczności
szkolnej.
konkursu ufundowane przez
B.K.
Firmę Pszczelarską Doroty i Remigiusza Dutkowiaków, wręczył Burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart, Dyrektor Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury Jacek Filipek
oraz Przewodniczący Jury Sławomir Roguz.
Jesienny wieczór umiliły solistki Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury pod
kierownictwem artystycznym
Waldemara Handzlewicza: Paulina Dubik, Justyna Staniszewska i Martyna Skarbek.
Tekst i zdjęcia: Maciek Barden
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Kolejne inicjatywy podopiecznych MOS
Jubileusz 100.lecia PCK w tym
roku uczczono w sposób szczególny.
Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wymalowali prace na 40. Wojewódzki
Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża. W konkursie wzięło udział 518 dzieci i młodzieży z 53
placówek oświatowych województwa
lubuskiego. Wielkim sukcesem okazały
się wyniki naszych uczniów. I miejsca
zdobyły: Klaudia Wyszyńska z kl. VIII SP
i Oliwia Kuratczyk z kl. VI SP. Uczniowie
pracowali pod kierunkiem nauczyciela
Moniki Stegeman. Uroczyste wręczenie nagród wraz z otwarciem wystawy
pokonkursowej odbyło się 8 listopada
w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
Kolejnym działaniem w ramach szkolnego koła PCK był udział w konkursie
plastycznym. Uczniowie MOS w tegorocznej edycji konkursu wymalowali
przepiękne i oryginalne prace o tematyce historycznej. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Drogi do
Niepodległości” (V edycja) odbyło się
w Lubuskim Muzeum Wojskowym w
dniu 11. listopada 2019 o godz. 13.00,
przy wyjątkowo pięknej i słonecznej
pogodzie jak na tę porę roku. Prezes
Towarzystwa Przyjaciół LMW, dr Włodzimierz Kwaśniewicz oraz Koordynator konkursu i kierownik Działu Sztuki,
Promocji i Edukacji LMW – Magdalena
Poradzisz-Cincio ogłosili nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych
prac. Jak co roku, także tym razem, na
konkurs wpłynęła wielka liczba prac z
całego województwa. Z naszej szkoły
I miejsca zdobyły: Klaudia Wyszyńska
z kl. VIII SP i Oliwia Kuratczyk z kl. VI
SP, III miejsce zdobyli: Grzegorz Pikuła
i Martyna Danielewska z kl. VI SP. Prace wykonane zostały pod kierunkiem
nauczyciela plastyki Moniki Stegeman. Prace naszych podopiecznych
zachwycają nie tylko kolorem i formą
lecz także doskonałym warsztatem i
nowatorstwem. Dlatego postanowiono przyznać rekordową liczbę wyróżnień. Po wręczeniu dyplomów i nagród
odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy. Nagrodzone i wyróżnione prace,
oglądać będzie można w holu wystaw
czasowych Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie do 31. grudnia
2019 r.
Po raz pierwszy uczniowie MOS aktywnie i zdrowo uczcili święto Niepodległości biorąc udział w IV Biegu Niepodległości pod patronatem
Burmistrza Miasta Ośno Lubuskie.
Uczniowie kl. IV-VIII SP w osobach:
Kacper Zieliński, Fabian Kisiów, Jakub
Nawrocki, Oliwia Kuratczyk, Kaja

Deka, Klaudia Wyszyńska, Seweryn
Zatorski, Kacper Paprota, Grzegorz
Pikuła, Natalia Kubicz wraz z najbliższą
rodziną oraz opiekunem szkolnego
koła PCK Moniką Stegeman pokonali
dystans 5km wokół jeziora Reczynek
w Ośnie Lubuskim. Każdy uczestnik
biegu otrzymał pamiątkowy medal a
grupowo wywalczyliśmy sobie okolicznościowy puchar. Dodatkową atrakcją
było losowanie nagród, gorący poczęstunek oraz integracyjne biesiadowanie przy ognisku.
Opracowała: Monika Stegeman
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Przedszkolaki seniorom
W Domu Joannitów 27 listopada seniorzy Domu Dziennego Senior+ spotkali się z dziećmi Przedszkola nr 2 im.
Małych Odkrywców z Sulęcina, które
zaprezentowały program patriotyczny z okazji minionej 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
W programie przygotowanym przez
wychowawców nauczycieli wychowania przedszkolnego Emilię Czarnuszko

i Annę Adamską, seniorzy wysłuchali
piosenki, wiersze i zobaczyli tańce w
wykonaniu przedszkolaków.
Organizatorzy spotkania przygotowali dzieciom słodki poczęstunek
z owocami, a seniorzy oklaskami podziękowali za występ.
Maciek Barden
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Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
4 grudnia 2019 r. odbyła się uroczysta prezentacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, które zostały przebudowane i wyposażone w ramach projektu pn. „Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie”, realizowanego przez Powiat Sulęciński.
Inwestycja o wartości 1.061.133,34 zł
została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 823.727,99 zł.
Celem projektu była poprawa jakości
infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim, podnosząca warunki i dostępność kształcenia w
obszarze praktycznej nauki zawodu,
co wpłynie na poprawę szans rozwojowych uczniów z obszarów wiejskich i
małych miast.
Modernizacja warsztatów budowlanych była jednym z ostatnich etapów
modernizacji infrastruktury Zespołu
Szkół, która objęła wcześniej także: przebudowę warsztatów mechanicznych,
warsztatów gastronomii i ekonomiki.
W wyniku realizacji projektu w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie powstał
obiekt, w którym odbywać się będzie
kształcenie uczniów w kierunkach budowlanych, zarówno w zakresie wiedzy
teoretycznej, jak i nauki praktycznej.
W przebudowanym obiekcie młodzież uczyć się będzie w nowych kierunkach kształcenia, takich jak: murarz
- tynkarz, technik budownictwa, betoniarz -zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
oraz monter konstrukcji budowlanych.
W warsztatach prowadzone będzie
także kształcenie teoretyczne w branży
budowlanej dla młodocianych pracowników. Uruchomione zostaną również
kwalifikacyjne kursy zawodowe.
W sali dydaktycznej odbywać się będą
lekcje, w czasie których młodzież będzie
mogła korzystać z prezentacji multimedialnych, środków audiowizualnych,
tablic, pomocy szkolnych oraz wzorców
materiałowych i sprzętowych. Sala ta

wyposażona została także w komputery
z dostępem do Internetu. W części dydaktycznej młodzież będzie przygotowywana teoretycznie w zakresie wiedzy
technicznej, przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Sala zajęć praktycznych została wyposażona w urządzenia i sprzęt budowlany, narzędzia i materiały oraz środki bhp
i ochrony osobistej. W części praktycznej nauki zawodu uczniowie będą poznawać urządzenia, sprzęt i praktycznie
uczyć się zawodu w kierunkach budowlanych. Część praktyczna wewnątrz budynku została podzielona na przestrzeń
zamkniętą – utwardzoną i nieutwardzoną oraz przestrzeń zewnętrzną otwartą:
zadaszoną i niezadaszoną.
Realizacja projektu dotyczącego modernizacji warsztatów budowlanych
pozwoli zapełnić dotychczasową lukę,
którą stanowi brak kierunków kształcenia związanych z budownictwem.
Będzie także odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i krajowego rynku
pracy.
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza
formułą ZIT.
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Tapicernia – końcowy etap produkcji
Od pewnego czasu na naszych łamach prezentujemy firmę Living Furniture Europe Sp. z o.o., którą w Sulęcinie nazywa
się zwyczajowo – fabryką mebli, co jest w pełni zasadne. Zakład zatrudniający wiele osób z miasta oraz bliższej i dalszej
okolicy jest niezwykle przyjazny dla środowiska jak i dla pracowników.
Działem tapicerni w zakładzie w Sulęcinie kieruje
Andrzej Boczkowski, który
od początku istnienia LFE
zajmuje się też szkoleniem
pracowników. Pan Andrzej
sprawuje również nadzór
nad końcową kontrolą techniczną wyprodukowanych
tu łóżek oraz półproduktów
dostarczanych od zewnętrznych dostawców, a także jako
kontroler techniczny sprawuje nadzór we wszystkich działach zakładu. W tym dziale
pracują również kontrolerzy
produkcji: Katarzyna Jobke
i Piotr Piaskowski, którzy
kontrolują etapy produkcji.
Szef działu wiele lat przepracował w branży tapicerskiej w zakładach na terenie
Niemiec. Ostatnio kilka lat
w korporacji, której sulęciński zakład podlega. Zaczynał od tapicera, potem był
szkoleniowcem, kontrolerem
jakości a obecnie jest kierownikiem działu. Jest osobą bardzo dobrze przygotowaną
merytorycznie i niezwykle
komunikatywną. Pochodzi
z Lublina, gdzie ma rodzinę,
z którą w miarę możliwości
spędza weekendy.
- Kieruję pracą 43 osób, według ustalonych tygodniowych harmonogramów. Produkcja jest wykonywana pod
zamówienie klientów, musi
być wykonana zgodnie ze zleceniem i terminowo. Utrzymanie wysokiej jakości jest w tym
dziale priorytetem. Tutaj jest
etap końcowy wyrobu łóżek,
a te są bardzo zróżnicowane pod wieloma względami.
W tapicerni jest kilkanaście
stanowisk, automatyka urządzeń wspomaga fizyczną pracę, może nieco monotonną
ale dającą godziwe zarobki.
Ostatnim punktem jest pakowanie wyrobu i uzupełnienie
osobno zapakowanymi detalami.
Grom pracowników jest
tutaj od samego początku,
wielu przyszło wraz z zakładem ze Skwierzyny. Znają się
na swej pracy. Sukcesywnie

zatrudnia się nowych, a tych
trzeba przeszkolić. A. Boczkowski kieruje szkoleniem
nowych pracowników, którzy
nie zawsze potrafią pracować
w zespole czy przy montażu.
Mają miesiąc na sprawdzenie
się. Pracę ułatwiają zainstalowane prasy, które pomagają pracownikom tapicerni
w realizacji zadań. Aktualnie
wykonuje się w tym dziale
ok. 150 łóżek dziennie. Różnego rodzaju, nawet wyposażonych w silniczki podnoszące. To zróżnicowanie
jest dla klienta korzystne. Na
przykład samych zagłówków
produkuje się ok. 500 rodzajów, tkanin wykorzystuje prawie 600 wzorów. Nie wszystko jest u nas na magazynie,
znaczna część jest dostarczana i o to, by było terminowo,
dbają logistycy.
Katarzyna Pietrzak, pra-

cuje w firmie od roku, w chwili obecnej na stanowisku z
wykorzystaniem prasy. – Praca jako tapicer daje mi satysfakcję, Wydawać by się mogło,
że jest to monotonna praca,
jednak zmiana koloru obić czy
wzoru zapobiega monotonii
w wykonywanej przeze mnie
pracy. Jestem po kursie przygotowawczym w Niemczech,
więc wiem, co i jak porządnie
zrobić na moim stanowisku
pracy. Od siebie dodam, że jest
mieszkanką Skwierzyny.
Jarosław Kopeć jest tapicerem – Jestem zadowolony
ze swej pracy, bowiem jest
konkretna, pod dachem w
ogrzewanym pomieszczeniu.
A to, że dojeżdżam z okolic Torzymia jest tylko elementem
codzienności. Jest dobre zaplecze socjalne podczas przerw,
więc niech narzekają ci, którym w życiu wszystko jest nie

po drodze jak się mawia.
Średnio zadowolony z pracy jest zatrudniony tutaj od
1,5 roku Jerzy Sawko. W
rozmowie trochę narzekał na
pracę ponad normę, mimo,
że są za to gratyfikacje, jednak rozumie potrzeby zakładu w systemie jednozmianowym przy zwiększonych
zamówieniach.
Na stanowisku końcowym,
gotowe łóżka są uzupełniane częściami montażowymi,
pakowanymi osobno. Stanowisko kompletacji w chwili
robienia materiału należało
do skwierzynianki Aliny Wąsowicz - Jestem zadowolona z
pracy. Lubię to co robię. Zakład
zapewnia właściwą opiekę socjalną, zaplecze techniczne na
stołówce jest wspaniałe, a po
pracy mamy pełną możliwość
korzystania z natrysków i odświeżeni wracamy do domów.

Ostatnim miejscem, które
mi udostępniono podczas
wykonywania reportażu był
pokój wystawowy. Andrzej
Boczkowski z dumą prezentował produkty finalne
zakładu. Łóżka pojedyncze,
podwójne, z kwiecistymi narzutami, różnymi materacami
są wprost bajkowe. Łóżka z
elektrycznymi podnoszonymi zagłówkami oraz podnóżkami. Przy nich dodatkowo
stoliki nocne z obiciem dobranym do głównego mebla,
które też tutaj są wykonywane. Zakład produkuje wiele
typów łóżek oraz ich zróżnicowanych wariantów, ale i ta
wybrana część do prezentacji
robi wrażenie.
Tekst i fot. Lech Malinowski

nr 12(95)/2019

grudzień 2019

11

RYBY MAJĄ GŁOS
ROZMOWA PRZEKROJU

Połowa pokarmu karpia pochodzi z natury
Z Marcinem Maślukiem, współwłaścicielem gospodarstwa
rybackiego w Ośnie Lubuskim, który od ponad 20 lat zajmuje
się hodowlą ryb: karpi, amurów, tołpyg, linów, sumów,
szczupaków, okoniów i jesiotrów rozmawia Adam Piotrowski
Przekrój Lokalny: Jak duże jest pana
gospodarstwo?
Marcin Maśluk: Gospodarstwo składa
się z 4 obiektów stawowych o łącznej
powierzchni 1000 hektarów. Są to stawy
położone głównie na terenach objętych
Natura 2000.
PL: Jaki wpływ na środowisko mają
pana stawy?
MM: Stawy są położone na terenach
przyległych do lasów i pól, tworząc
mikroklimat tych terenów. Są siedliskami
wielu gatunków zwierząt, a także są
zbiornikami retencyjnymi na wodę,
której tak mocno w ostatnich latach
brakuje.

PL: W jakim sposób hoduje się ryby
na stawach, czym się je karmi i ile
czasu potrzeba żeby wyprodukować
karpia i inne ryby?
MM: Historia i tradycja rybactwa w
Polsce jest wielowiekowa, metody
produkcji przez ten czas też się wiele
nie zmieniły. Karpia produkujemy trzy
lata, karmimy zbożami, ale dużą część
pokarmu pobiera on ze środowiska w
którym żyje.
PL: Czy karp ze względu na to
czym się żywi jest produktem
ekologicznym?
MM: Około połowa pokarmu karpi
pochodzi z natury. Są to różnego rodzaju
rośliny i plankton. Myślę że śmiało

Spinningowe zmagania
Koło PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin
po raz kolejny zorganizowało
spinningowe zawody wędkarskie z łodzi teamów (maksymalna obsada łodzi 2 osoby),
które odbyły się 20 października 2019 r., na jeziorze Lubniewsko (Nakońskie). W jesiennych

zawodach wzięło udział 23
zawodników (22 seniorów i 1
kobieta), a na wodę wypłynęło
12 łodzi. W imprezie gościnnie
udział wzięły dwie jednostki
pływające z zaprzyjaźnionego
koła okręgowego z Niemiec
(Kreisanglerverband
Fürsten-

można powiedzieć że jest to jeden z
najbardziej ekologicznych produktów
dostępnych na rynku.
PL: Dlaczego należy jeść karpie i
inne ryby produkowane w polskich
stawach?
MM: Karp w Polsce jest postrzegany
jako ryba tłusta. Tłuszcz, białko i
inne składnik, które zawiera karp są
lekkostrawne, a zawarty w nim kolagen
ma duży wpływ na nasze zdrowie.
Szczególnie polecany dla osób z
problemami stawowymi.
PL: Jakie jest Pana zdanie na temat
sprzedaży żywego karpia ?

walde /Stadt e.V) Gerd Fischer i
Paul Prüfer oraz Thomas Müller
i Thomas Bellach.
Zgodnie z harmonogramem
zawodów o godz. 07:30 wszystkich uczestników imprezy serdecznie przywitał Wiceprezes
Koła ds. Sportu Przemysław
Struch, który zapoznał wszystkich uczestników z regulaminem zawodów. Zawody rozpoczęły się o godz. 07:30 i trwały

MM: W Polsce tradycja i obyczaje
oraz chęć kupienia ryby najwyższej
jakości ciągle przeważa. Ponad
85 % konsumentów z wielu
przeprowadzonych sondaży wraża chęć
zakupu żywego karpia. Karp z uwagi
na to, że jest zmienno cieplny w okresie
zimowym kiedy temperatura spada
poniżej 10 C* jest w stanie uśpienia.
Staje się mniej aktywny, nie żeruje, nie
potrzebuje tyle tlenu do utrzymania się
przy życiu przez co jest w mniejszym
stopniu narażony na stres związany ze
sprzedażą czy transportem.
PL: Dziękuję za romowę.

do godz. 13:30. Do sędziego
zawodów zgłoszono okonie i
dwa sandacze.
Po zakończonych zawodach
z końcowymi wynikami zapoznał wszystkich uczestników
Wiceprezes Koła ds. Sportu
Przemysław Struch, a zwycięzcom nagrody i pamiątkowe
dyplomy wręczył Prezes Koła
Kazimierz Jaruga.
BK

I miejsce – Piotr Wituła i Rafał
Wituła - 2270 pkt.
II miejsce – Stanisław Ostrowski
- 440 pkt.
III miejsce – Andrzej Wojniusz i
Tomasz Chałupka - 420 pkt.
III miejsce – Przemysław Struch
i Artur Stasiak- 420 pkt.
IV miejsce – Marcin Ścieszka i
Robert Kruk- 220 pkt.
V miejsce – Gerd Fischer i Paul
Prüfer- 100 pkt.

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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III Turniej badmintona – wyniki
W hali sportowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie,
24 listopada odbył się III Turniej
Badmintona o Puchar Burmistrza Sulęcina.
W turnieju wzięło udział ponad 150 zawodników w różnym wieku.
Puchary, dyplomy i medale wręczył zawodnikom Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart,
Zastępca Burmistrza Iwona
Walczak i trener zawodników
Sulęcińskiego Stowarzyszenia
Badmintona Jeremi Borowiec.
Wyniki:
Chłopcy kl I-II
I TOBIASZ MAZUR
II JULIAN DZIADAS
III JAN KRÓL
chłopcy kl III-IV
I MARCEL MAKULUS
II KOMOROWSKI MIŁOSZ
III FABIAN KUPISZ
CHLOPCY V-VI
I Piotr Trojanowski
II DAWID KACZKOWSKI
Iii Maksymilian CZERWIŃSKI
CHLOPCY VII-VIII

I KAROL CHOJNACKI
II DAWID GRZYBEK
III MARCIN MARKOWSKI
DZIWCZETA I-II
I MALGORZATA KACZKOWSKA
II Paulina BŁOSZYK
III HANNA KLECHA
DZIEWCZETA III-IV
I Aleksandra WRÓBLEWSKA
II NATALIA BANASIAK
III SROKA MILENA
Dziewczęta V-VI
I HANNA SOT
II PATRYCJA ULANOWSKA
IIIWERONOKA GULAK

Dziewczęta 7-8
I ALEKSANDRA CIEPLAK
II MILENA GIERONSKA
III MARTYNA ZARÓW
Debel mężczyzn
I ROBERT WYSZYNSKI/ RADOSŁAW STREJKO
II LESZEK BORYS/ MACIEJ TARNOWSKI
III IRENEUSZ ŻUREK/ KRZYSZTOF POLECHAJŁO
MIXT
I JUSTYNA GRZYBEK/ ROBERT
ROBAKOWSKI
II AGATA GOŚCIŁO/ DANIEL GOŚCIŁO
III MAGDALENA PIECHOWIAK/

RAFAŁ MAZUR
MĘŻCZYŹNI 40+
I LESZEK BORYS
II SEBASTIAN HAŁAJDA
III ROBERT WYSZYŃSKI
MĘŻCZYŹNI OPEN
I MACIEJ TARNOWSKI
II JACEK POTORSKI
III MACIEJ MAZUR
KOBIETY OPEN
I AGATA GOŚCIŁO
II JUSTYNA GRZYBEK
III KATARZYNA PATALAS
DEBEL KOBIET
I KATARZYNA PATALAS/ MARTYNA HAŁAJDA
II DOMINIKA KORYLUK/ MAGDALENA PIECHOWIAK
III AMELIA PYTEL/ ALEKSANDRA PTASZYŃSKA
RODZIC + DZIECKO
I DAWID GRZYBEK/ JUSTYNA

grudzień 2019

GRZYBEK
II MARTYNA HAŁAJDA/ SEBASTIAN HAŁAJDA
III NATALIA CZUŁOWSKA/
KRZYSZTOF POLECHAJŁO
UCHACHANY AMATOR
I MAGDALENA PIECHOWIAK/
ALEKSANDRA PTASZYNSKA
II ANNA KOWALCZUK/ MAŁGORZATA KLEJNOWSKA
II KAROLINA DUDKOWIAK/ MARIUSZ WIKTORCZYK
II TOMASZ NOWAK/ ROBERT
KOMOROWSKI
Kobiety 40+
I IWONA KOSZELA
II MAŁGORZATA HRYCAK
III KATARZYNA PIETRZAK
Wyniki na podstawie przesłanych z Sulęcińskiego Stowarzyszenia Badmintona.
Tekst i foto. Maciek Barden
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Jak ograniczyć negatywny wpływ smogu na zdrowie?
Jesienno-zimowe chłody oznaczają rozpoczęcie sezonu grzewczego. Choć liczba nieekologicznych
„kopciuchów” z roku na rok maleje, nadal w wielu częściach kraju powietrze staje się trujące. Mimo
podejmowanych na poziomie rządowym i samorządowym działań antysmogowych, warto samemu
zatroszczyć się o jakość tego, czym oddychamy każdego dnia.
Zanieczyszczenie powietrza, z którym
mamy do czynienia w okresie jesienno-zimowym, to tzw. smog londyński. W
odróżnieniu od występującego latem
smogu typu Los Angeles, nie jest on
wywołany ruchem ulicznym, a głównie trującymi oparami pochodzącymi
m.in. z domowych kotłowni i kominków.
– Spalanie w nieefektywnych piecach złej
jakości paliw stałych to główny problem
w kwestii nadmiernego zanieczyszczenia
w Polsce. Odpowiada ono za wydzielanie
prawie połowy szkodliwego pyłu PM10
i ponad 80% rakotwórczego benzo(a)
pirenu. Pokazuje to, że stan powietrza w
naszym otoczeniu w dużej mierze zależy
od nas samych – tłumaczy Anna Żyła,
Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska. Choć jesienią i zimą, ze względu na
konieczność zapewnienia ogrzewania,
trudno o wymianę samego źródła ciepła,
warto pomyśleć o zmianie dotychczasowego paliwa na lepsze pod względem
jakościowym, a przez to bardziej wydajne i przyjazne środowisku.
Pełen oddech mimo smogu
Jeżeli jednak, pomimo podejmowanych działań, powietrze w okolicy
nadal nie jest odpowiednio czyste, dobrze wiedzieć, że przed szkodliwymi
pyłami można się skutecznie chronić
zarówno w domu, jak i na zewnątrz.
Kiedy przebywamy w budynku, sposobem na poprawienie jakości powietrza jest wykorzystanie oczyszczacza.
Skuteczność takiego urządzenia zależy
m.in. od rodzajów filtrów, jakie zostały
zastosowane, a także jego wielkości
W przeciwdziałaniu smogowi dobrze

sprawdzają się filtry HEPA. Zgodnie z
obowiązującym standardem, zatrzymują one cząsteczki większe niż 0,3 μm ze
skutecznością co najmniej 99,95%. To
oznacza, że są one efektywne w kontekście usuwania z powietrza zarówno pyłów PM2,5 i PM10. Oczyszczacze często
uzupełniane są m.in. filtrem węglowym,
który dobrze radzi sobie np. z benzo(a)
pirenem. Co ważne, do poprawnego
działania urządzenia konieczna jest odpowiednia konserwacja, polegająca
na okresowej wymianie filtrów na nowe,
zgodnie z zaleceniami producenta.
Oddychanie odpowiedniej jakości
powietrzem, nawet przy wysokim poziomie zanieczyszczenia, jest możliwe
również poza budynkami. Rozwiązanie
w takiej sytuacji to zakup maski antysmogowej.
Kompleksowe pomysły na ograniczenie zanieczyszczeń
Choć możliwe jest dbanie o zdrowie
nawet podczas smogu, ważne jest podejmowanie działań, które go ograniczają. W kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza, wywołanym
tzw. niską emisją, podejmowane są działania zarówno na szczeblu rządowym,
jak i samorządowym, wspierane przez
inicjatywy komercyjne. Prowadzony
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program
„Czyste powietrze” może zapewnić dofinansowanie (w formie dotacji, pożyczki
bądź dotacji i pożyczki) w wysokości
do 90% kosztów inwestycji, czyli np.
wymiany źródła ogrzewania. Tego typu
działania są aktywnie wspierane także

poprzez preferencyjne warunki pożyczek dla beneficjentów takich projektów
proekologicznych jak „Czyste powietrze”.
Interesujące działania podejmują również samorządy. W październiku 2019 r.
Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz Ludomir
Handzel, prezydent Miasta Nowy Sącz

przez Bank Ochrony Środowiska, m.in.

cd. na str 15

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

Kierowca kat. C

•
•
•

Kierowca kat. C

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

Kierowca
- Brygadzista
Pomocnik
kierowcy
/ Ładowacz
• •Wymagania
Wymagania--prawo
chęć dojazdy
pracy kat. B
Osobyzainteresowane
zainteresowane prosimy
Osoby
prosimyo okontakt
kontakt
telefonicznypod
podnumerem
numerem telefonu
77 77
22 22
telefoniczny
telefonu9595755755
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Porady podatkowe Przekroju

Dla każdego mikrorachunek podatkowy
Od 1 stycznia 2020 roku
podatnicy i płatnicy podatku, czyli pracodawcy będą
płacili podatek za pomocą
indywidualnego rachunku
podatkowego. Jest to nowe
uproszczenie przygotowane
przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracje Skarbową. Od 1 stycznia
2020 każdy będzie mógł
wygenerować swój jeden,
stały indywidualny rachunek
podatkowy. Rachunek ten

będzie służyć tylko do wpłat
podatków z tytułu PIT, CIT,
VAT. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane przez
urzędy na dotychczasowych
zasadach czyli na wcześniej
podany przez podatnika numer rachunku bankowego. W
celu wygenerowania swojego
mikrorachunku podatkowego
należy skorzystać z generatora logując się na swój profil
na Portalu Podatkowym lub
można otrzymać w urzędzie

skarbowym. Wystarczy podać
PESEL jeśli jesteś osobą fizyczną, nie prowadzisz działalności
gospodarczej i nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem
VAT. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś
podatnikiem VAT lub jesteś
płatnikiem podatków, należy
podać NIP. Generator działa
24/7 więc można sprawdzić
swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o
każdej porze przez telefon czy

inny sprzęt. Numer twojego rachunku będzie zawsze taki sam
, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwisko.
Zobowiązania powstałe do 31
grudnia 2019 z tytułu PIT, CIT,
VAT będą już regulowane od 1
stycznia 2020 na indywidualny mikrorachunek podatkowy.
Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych
w zakresie PIT, CIT, VAT będą
funkcjonowały tylko do 31

grudnia 2019 roku. Zaletą
wdrożenia indywidualnych
mikrorachunków podatkowych jest fakt posiadania
jednego i stałego rachunku, na który są dokonywane
wpłaty przez podatnika. Do
tej pory dla każdego rodzaju
podatków należało dokonywać wpłaty na oddzielne
rachunki bankowe i często
zdarzały się pomyłki co wiązało się z dokonywaniem
przeksięgowań.

1.szachownica Musin Oliwia
2.szachownica Świerc Damian
3 .szachownica Kupisz Kamil
4. szachownica Kłosińska
Weronika

Dwie pierwsze drużyny z każdej kategorii wiekowej zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
w grudniu w Sulechowie.

Sędzią turnieju był mistrz szachowy Janusz Kuśniesz.

Powiatowy turniej szachowy
W sali wystaw Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury 21 listopada
odbył się Powiatowy Turniej
Szachowy w ramach Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży. Organizatorem turnieju był Urząd
Miejski w Sulęcinie.
W poszczególnych kategoriach miejsca zajęły:
Szkoły Podstawowe kl. I-VI /
kategoria wiekowa /Igrzyska
Dzieci/
1.SP-Kołczyn 7 pkt.
2.SP-1 Sulęcin 7 pkt.
3.SP-2 Sulęcin 5 pkt.
4.SP-Wędrzyn 2 pkt.
5.SP- Torzym 1 pkt.
Skład drużyny SP Kołczyn:
1.szachownica Karaś Natalia
2.szachownica Czarnogrecki
Oskar

3.szachownica Karaś Paweł
4. szachownica Kudlaszyk Zuzanna
Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII
/kategoria wiekowa/Igrzyska
Młodzieży Szkolnej/
1.SP-Kołczyn 4pkt.
2.SP-Torzym /-/
Skład drużyny SP-Kołczyn
1.szachownica Kudlaszyk Antoni
2.szachownica
Szychowska
Magdalena
3.szachownica Karaś Kamil
4.szachownica Mgłowska Emilia
Szkoły Ponadpodstawowe/Licealiada/
1.ZSLiZ Sulęcin 4 pkt.
2.LO Sulęcin /-/
Skład drużyny ZSLiZ Sulęcin

Tekst i foto. Maciek Barden
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Sukcesy sulęciński badmintonistów

Ćwiertnia, Milena Sroka, Fabian
Kupisz, Julek Dziadas, Marcel
Goliński.
Trenerzy Jeremi Borowiec
i Magdalena Piechowiak są
ogromnie dumni z zawodni-

ków i zapowiadają jeszcze więcej pracy na kolejne zawody.
SSB

Jak ograniczyć negatywny wpływ smogu na zdrowie?
Reprezentacja Sulęcińskiego
Stowarzyszenia Badmintona w
składzie: Aleksandra Cieplak,
Milena Gierońska, Marcin Markowski i Karol Chojnacki w dniu
16 listopada br. uczestniczyła w
zawodach Polskiego Związku
Badmintona, które tym razem
odbyły się w Lubniewicach. Pomimo tego, że nasza młodzież
zagrała w starszej kategorii
wiekowej świetnie poradziła
sobie na korcie . Aleksandra

Cieplak z Mileną Gierońską
zajęły 2 miejsce w deblu. Jak
same stwierdzą gra ze starszymi kolegami była świetnym doświadczeniem i treningiem
29 listopada 2019 odbyła się
Lubuska liga badmintona w
Świebodzinie, gdzie również
nas nie zabrakło. Aleksandra
Cieplak po raz kolejny triumfowała nad swoimi przeciwniczkami zajmując pierwsze
miejsce w kategorii dziewczęta

klasy 7-8. Za podium zdobywając 4 miejsce w tej samej kategorii znalazła się Milena Gierońska. Karol Chojnacki tuż za
najwyższym miejscem na podium zdobył srebrny medal w
kategorii chłopcy klasy 7-8. Miłosz Komorowski zajął miejsce
3 w zaciętej walce ze swoimi
rywalami o wejście do finału.
Bardzo dobre mecze rozegrali
również Marcin Markowski, Jan
Pietrzak, Julia Łaniec, Karolina

cd. ze str. 13

podpisali umowę o współpracy, dzięki której mieszkańcy
gminy Nowy Sącz mogą zadbać
o zdrowie swoje i rodzin korzystając ze specjalnej pożyczki na
wymianę starego pieca.
Szczególnym przykładem na
mapie Polski jest Kraków, który należy do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce.
Małopolski sejmik zdecydował,
że od 1 września 2019 roku w

stolicy województwa nie można używać – nie tylko w piecach, ale również np. w kominkach – paliw stałych. Dopuszcza
się jedynie stosowanie bardziej
ekologicznych surowców, takich gaz ziemny, propan-butan
czy biogaz rolniczy.
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PODZIĘKOWANIE

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia
i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej
Ś.P.
LEONA SZCZEPAŃSKIEGO
a w szczególności lekarzom i personelowi Oddziału
Paliatywnego w Sulęcinie, Proboszczowi oraz Rodzinie,
Przyjaciołom, Burmistrzowi, Staroście, Delegacjom,
Sąsiadom, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom i Młodzieży
ZSLiZ w Sulęcinie za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć,
złożone wieńce i kwiaty, za okazaną pomoc i serce
serdeczne podziękowania składa Żona i Rodzina
NADESŁANO DO PRZEKROJU
Odszedł człowiek o wspaniałej osobowości, autorytecie,
charakterze i usposobieniu.
Dyrektor szkoły, nauczyciel i
pedagog wielu pokoleń. Kreator szkolnego życia, które w
całości poświęcił oświacie, nauce, sprawom miasta i gminy
Sulęcin. Stanowczy, kompromisowy, z ogromnym poczuciem
humoru i pozytywnie nastawiony do ludzkich problemów.
Znaliśmy się od wielu lat i nigdy nie zapomnę słów „cześć
młody”, które wypowiadał z
uśmiechem przy naszym powitaniu. Wiele razy miałem
okazję porozmawiać z Leonem
i nie poddaję pod żadną wątpliwość, aby uważał siebie za
człowieka, który zawsze ma racje i się nie myli. Potrafił przyznać się do swoich błędów, które były rzadkością, ponieważ

każda decyzja była przemyślana. Lubił dobry humor i nigdy
nie stronił od ludzi. Lubiłem Leona za jego elokwencję, retorykę, elegancję i sposób bycia.
Uważałem Leona za starszego
kolegę z większym bagażem

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.
GRUDZIEŃ
09.12-15.12 - EURO APTEKA przy ul.
Poznańskiej 4
16.12-22.12 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16
23.12-29.12 - Apteka “Centrum Zdrowia przy
ul. Pincekiego 1
30.12.-05.01.2020 - Apteka “Piokar” przy ul.
Dudka

doświadczeń, kompetencji i życiowych umiejętności. W swoim zawodzie i z racji pełnienia
stanowiska dyrektora szkoły,
przewodził armią nauczycieli i tysiącami uczniów, którzy
przez dziesięciolecia pobierali
naukę w murach szkoły.
Pożegnałem śp. Leona Szczepańskiego. Pożegnałem kolegę, jednak nigdy nie pożegnałem się z Leona uśmiechem na
twarzy, poglądami, humorem,
ideami, ani z jego nie obecnością. Pozostawił po sobie
wiele wspomnień, które będą
wracały, ponieważ na zawsze
pozostanie kamieniem Ziemi
Sulęcińskiej.
Spoczywaj w pokoju Przyjacielu.
Maciek Barden

grudzień 2019

Ostatnie pożegnanie
śp. Leona Szczepańskiego
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy Pana Leona Szczepańskiego, człowieka, który zapisał się na zawsze
w pamięci wielu z nas. Osobę
niezwykłą, serdeczną, otwartą
na ludzi, świat i jego sprawy,
nauczyciel z powołania, bezgranicznie oddany Młodzieży
i pracy pedagogicznej. Całe
swoje życie zawodowe związany był z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii
Europejskiej w Sulęcinie.
Od 1964 r. jako nauczyciel
przedmiotów zawodowych w
branży mechanicznej, po siedmiu latach jako wicedyrektor,
a od 1979 r. przez okres 25 lat,
jako dyrektor szkoły. Praca, autorytet, powaga dostojność śp.
Leona Szczepańskiego miały
ogromny wpływ na pozytywny wizerunek lokalnej oświaty.
Nie sposób wymienić wszystkich Jego osiągnięć, przedsięwzięć, celów. Było ich tak wiele.
Szczególnie należy podkreślić
te najważniejsze - efekty jego

pracy, które owocują po dzień
dzisiejszy w życiu, wielu tysięcy
uczniów, absolwentów.
W dniu 30 listopada 2019 r.
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi
oraz uczniowie uczestniczyli z
potrzeby serca w uroczystości
pogrzebowej, dziękując jeszcze
raz w chwili, gdy ziemska pielgrzymka dobiegła końca. Śp.
Leon Szczepański zapisał się
złotymi zgłoskami na kartach
historii naszej szkoły, a jego
cząstka zawsze będzie w niej
obecna. Ta śmierć jest dla nas
wszystkich bolesnym wydarzeniem. Na zawsze pozostanie w
Naszej pamięci. Odpoczywaj w
pokoju.
Cała Społeczność Szkolna minutą ciszy uczciła Jego pamięć
Dyrektor ZSLiZ im Unii
Europejskiej w Sulęcinie
Grażyna Sobieraj

Ogłoszenia Drobne
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
Sprzedam ziemię na os. Słonecznym 2. Działka o wielkości
37184 m2. Posiada warunki zabudowy. Kontakt 717167673,
+491772422623. Cena do negocjacji.

PRZEKRÓJ POLECA:

