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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

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

Agencja Pośrednictwa Pracy 
oferuje pracę w Holandii

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

NUMER CERTYFIKATU: 3656

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

tomsport2014@gmail.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU!

cd. na s. 16

>> cd. na s. 9

Sulęcin, ul. Pineckiego 1

JUŻ OTWARTA!

więcej informacji na s. 19

SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

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

POWIAT SULĘCIŃSKI

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

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

W obronie P. Lewickiego podczas sesji stanęła  
grupa młodzieży

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

KRZESZYCE

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

>> cd. na s. 6
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CD. na str. 4

KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN

693 903 681

21 października wybierali-
śmy przedstawicieli Rady Po-
wiatu, rad miejskich i gmin i 
włodarzy gmin. W czterech z 
pięciu gmin powiatu sulęciń-
skiego rywalizacja na najwyż-
sze stanowisko – burmistrza 
lub wójta zakończyła się już w 
pierwszej turze. 

W Sulęcinie zwyciężył Da-

Tak wybraliśmy
Za nami wybory samorządowe 2018. 21 października i 4 listopada wybie-
raliśmy lokalne władze na najbliższe 5 lat. Dłuższa o rok kadencja to efekt 
zmian, które wprowadził rząd.

riusz Ejchart z KWW Dariusza 
Ejcharta uzyskując 3468 gło-
sów (56,65 proc.). Następny był 
Karol Buksztynowicz repre-
zentujący KWW Karola Buksz-
tynowicza „Czas na zmiany” 
z 2088 głosami (34,11 proc.). 
K. Buksztynowicz startujący 
również na burmistrza w 2014 
r. powiększył swój dorobek o 

ponad tysiąc głosów w porów-
naniu z wynikiem sprzed 4 lat. 
Niezmiennie najgorszy wynik 
w wyborach na burmistrza Su-
lęcina w 2010, 2014 i 2018 r. 
osiągnął przedstawiciel Prawa 
i Sprawiedliwości Bogdan Trz-
pis (w tym roku 566 głosów).

W gminie Torzym wybory 
na burmistrza zwyciężył wie-
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LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com
Generalnie w naszym powie-

cie skończyło się bez większych 
niespodzianek (więcej str. 1). 
Wielką niewiadomą pozostaje 
jednak nowy Zarząd Powiatu. 
Teraz przed Radą Powiatu naj-
ważniejsze w całej kadencji 
zadanie. Wybrać starostę. Roz-
mowy i negocjacje z pewno-
ścią trwają. Komórki grzeją się 
do czerwoności. Praktycznie 
po wyborze starosty funkcjo-
nowanie radnego powiatowe-
go przestaje być emocjonują-
ce. Pieniędzy w kasie mało, a 
zdecydowana większość i tak 
„naznaczona” i rękę i tak trze-
ba podnieść. Przyjdą więc na 
sesję, posłuchają paru sprawoz-

dań, popatrzą w facebooka i do 
domu. Ciekawiej zaczyna się ro-
bić gdy ponownie ma dojść do 
ewentualnego odwołania staro-
sty i powołania nowego. Osobi-
ście mam nadzieję, że powołają 
raz i skutecznie na całą kadencję 
i byle nie radnego z Torzymia. 

W Sulęcinie jak bumerang 
powraca sprawa śmieci. Już na-
wet pomijając czystość ulic w 
mieście, gminna spółka ZUK nie 
radzi sobie również z wywozem 
odpadów z gospodarstw do-
mowych. Widoki, jak na zdjęciu 
nie są rzadkością. ZUK zabrał 
przepełniony od dawna konte-
ner (samo centrum Sulęcina), 
ale śmieci w workach dookoła 
panowie już na auto nie wrzuci-
li. Później odwieźli kontener i w 
tym bajzlu zostawili. O wrzuce-
nie worków do kontenera muszą 
się zatroszczyć mieszkańcy lub 
osoba sprzątająca na terenie lo-
kalnej wspólnoty. Jeżeli tego nie 
zrobią, to wiatr rozwieje śmieci 
na całe centrum. Jeżeli jednak 
je wrzucą, to już na drugi dzień 
kontener znów jest pełny i wor-
ki lądują pod nim. Kwadratura 

koła. A może bezmyślność? Po-
mijam fakt, że segregacja śmieci 
w budynkach wielorodzinnych 
w gminie Sulęcin to czysta fik-
cja. Kontenery na odpady segre-
gowane najczęściej również są 
przepełnione, albo ich po prostu 
nie ma. Przykład: Przy Wspólno-
cie Kościuszki 22 w Sulęcinie (bu-
dynek nad Pepco) od kilkunastu 
tygodni stały przepełnione kon-
tenery na papier i plastik. Za-
rządca kilka razy interweniował 
w ZUK. W końcu śmieci zostały 
zabrane… ale razem z konte-
nerami, które już na miejsce nie 
wróciły. Teraz został tylko kon-
tener na śmieci zmieszane. Nie 
trudno się domyślić, że miesz-
kańcy raczej nie pofatygują się 
do najbliższego kontenera na 
odpady segregowane, który stoi 
jakieś 200 m dalej, tylko wrzucą 
wszystko do zbiorczego. Ręce 
opadają. Czas już na poważną 
interwencję burmistrza. 

Przed nami kolejne Narodo-
we Święto Niepodległości 11 
listopada. Tym razem bardzo 
szczególne, bo obchodzimy w 
tym roku 100 rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Czemu miała służyć próba za-
blokowania Marszu Niepodle-

minął miesiąc

Zarządzanie WSPÓLNO-
TAMI MIESZKANIOWYMI 
– jestem na miejscu, nie 
musisz szukać zarządcy 
w innych miastach.

Najnowsze na sprzedaż:
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
domek nad jeziorem Torzym
pensjonat (budowa) Lubnie-
wice
mieszkanie ul. D.Ekkela
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce 
dom ul. Wiejska
działka inwest. ul. Daszyńskiego
lokal handl. centrum Sulęcina
dom Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
działka Bledzew
3 działki nad Jez. Garbicz
mieszkanie ul. Poznańska
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
2 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka

Do wynajęcia:
mieszkanie 3-pok. w Sulęcinie
boksy sprzedażne przy Kupieckiej4
kompleks handlowy w Sulęcinie
stara „Mrówka”

Pozostałe oferty, zdjęcia  
i opisy na: 
www.lokum.tcn.net.pl

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

No i po wyborach

głości przez prezydent Warsza-
wy Hannę Gronkiewicz-Walc 
nie bardzo rozumiem. A może 
spodziewała się, że Sąd uchyli 
jej decyzję i w ten sposób umy-
ła ręce od ewentualnych konse-
kwencji Marszu. Niczym Piłat w 
czasie sądu nad Jezusem. Czy 
u nas już nie można się doga-
dać, podjąć wspólne działania 
bez względu na to czy ja jestem 
z prawej a ty jesteś z lewej… 
Wszędzie tylko polityka, aż do 
obrzygania się. Maszerować ma 
prawo w tym kraju każdy. I je-
żeli ktoś chce tego zabronić, to 
łamie nasze podstawowe pra-
wa konstytucyjne. Zagrożenie 
w stolicy burdami nie powinno 
być argumentem do odbierania 
nam tych praw. Przy takim toku 
myślenia każdy mecz ekstrakla-
sy powinien odbywać się przy 
zamkniętych trybunach. Teraz 
tylko mam nadzieję, że wszyscy 
patrioci, którzy pójdą 11 listo-
pada w Marszu Niepodległości 
w Warszawie udowodnią, że 
Hanna Gronkiewicz-Walc gru-
bo się pomyliła w pesymistycz-
nych wyobrażeniach.

(PL nr 10/2018 ukazał się 9 li-
stopada).

Takie widoki w Sulęcinie to codzienność...
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Doradca Klienta

tel. 885 503 977

NAPRAWA ROWERÓW

„SZPRYCH”

Dariusz Gyża
69-200 Sulęcin
ul. Pineckiego 6

tel. 600 658 514

Krzysztof Piotrowski
tel. 501 693 387

Najszybszy domowy internet
600 Mb/s

Zły humor sekretarki
Kilkanaście dni temu udałem 

się do sulęcińskiego Zakła-
du Usług Komunalnych, aby 
umówić się z prezesem firmy 
na wywiad. Różni, różnie o fir-
mie mówią, więc informacja u 
źródła jest w pracy dziennikar-
skiej wskazana. W sekretaria-
cie przedstawiłem się. W tym 
miejscu wówczas sympatyczna 
pani wyraziła zdziwienie, że ta-
kowy miesięcznik w Sulęcinie 
ma swą siedzibę, myślała, że 
jestem z Gorzowa. Po wyjaśnie-
niu zostawiłem numer telefo-
nu z prośbą o oddzwonienie 
w przypadku niemożliwości 
przeprowadzenia wywiadu, 
ponieważ dojeżdżam z Mię-
dzyrzecza. Pani zapytała jak 
długo przewiduję rozmowę z 
prezesem, odpowiedziałem,  że 
ok.15-20 minut,

Gdy w ustalonym wcześniej 
dniu zaszedłem do rzeczonej 
firmy usłyszałem od tej samej 
sekretarki – Prezesa nie ma, i 
pana nie przyjmie. Bywa i tak 
pomyślałem. Firma jest podle-
gła samorządowi więc nie ma 
prawa odmówić, co najwyżej 
poprosić o przesłanie pytań 
drogą elektroniczną. Zapyta-
łem – Dlaczego Pani nie za-
dzwoniła, bowiem straciłem 
niepotrzebnie czas. To co usły-
szałem zatkało mnie komplet-
nie. – Nie musiałam, prezes i 
tak pana nie przyjmie. Odrze-

kłem nieco zirytowany – Skoro 
się umawialiśmy, to dobrego 
obyczaju należy przesłać in-
formację, bo to chyba jest w 
zakresie pani obowiązków i 
jest formą grzecznościową w 
stosunku do petenta. Riposta 
sekretarki była natychmiasto-
wa – Proszę się nie unosić i 
jest Pan tutaj osobą niemile 
widzianą. Zszokowany wysze-
dłem.

W tym miejscu zadam pu-
blicznie pytania: Dlaczego 
prezes ZUK toleruje złe hu-
mory swojej sekretarki? Czy 
wie jak ona traktuje dzienni-
karzy prasy lokalnej? Czy ma 
coś do ukrycia, że odmawia 
spotkania się z mediami? I na 
koniec Panie Prezesie – nigdy 
nie spotkaliśmy się, w pańskiej 
firmie wcześniej nie byłem i nie 
pisałem na jej temat. Czemu 
zostałem osobą niemile tam 
widzianą – Nie wiem? Choć 
domyślam się bowiem wytkną-
łem tej pani nieuprzejmość, 
którą ją potwierdziła niezbyt 
wyszukanym określeniem do 
mej skromnej osoby.

dr Lech Malinowski, re-
daktor prowadzący mutację 

międzyrzecką „Przekroju 
Lokalnego” i czasami piszący 

do mutacji sulęcińskiej na zle-
cenie redaktora naczelnego.

100 lat Niepodległej 
9 listopada 2018r. w Zespole 

Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej w Sulę-
cinie odbyła się uroczystość, 
podczas której świętowaliśmy 
100. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 
Razem z nami świętowali nasi 
goście, starosta sulęciński, pan 
Adam Basiński oraz przewod-
nicząca Rady Rodziców, pani 
Anna Rymsza. Nasza szkoła, 
podobnie jak tysiące innych 
szkół w kraju i za granicą wzię-
ła udział w Akcji „Rekord dla 
Niepodległej” organizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oraz Radę Dzieci i 
Młodzieży przy Ministrze Edu-
kacji. O godzinie 11.11. na tle 
biało – czerwonej flagi, pre-
zentowanej przez dyrekcję, na-
uczycieli i rodziców odśpiewa-
liśmy czterozwrotkowy Hymn 
Polski, jako wyraz uczczenia 
100. Urodzin Naszej Ojczyzny. 
Montaż słowno-muzyczny pt 
„Jak powstała niepodległa Pol-
ska” oraz pieśni patriotyczne 
wykonane przez szkolny zespół 
wokalny, przeniosły zebranych 
w czasy walki Polaków o wytę-
sknioną wolność i dostarczyły 
nie tylko wrażeń estetycznych, 

ale wzbudziły także refleksję 
nad postawami patriotycz-
nymi. Po 123 latach zaborów 
– niewoli naznaczonej, cier-
pieniem i wysiłkiem wielu po-
koleń Polek i Polaków – Nasz 
Kraj odzyskał suwerenność. 
Jak podkreśliła dyrektor szkoły 
pani Grażyna Sobieraj, jeste-
śmy z nich dumni, dziękujemy 
i pamiętamy o tym nie tyko dzi-
siaj, ale każdego dnia, bo to ich 
ofiara sprawiła, że możemy żyć, 
uczyć się, pracować w wolnym, 
niepodległym kraju.

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

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

SULĘCIN - GMINA Z POTENCJAŁEM

Szanowni Mieszkańcy,

pragnę wszystkim podziękować za udział w wyborach. Jednocześnie chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za 
obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem. 

Rozmowy z Państwem były dla mnie motywacją i utwierdziły mnie w decyzji wzięcia udziału w wyborach. Bez 
Waszego poparcia nie osiągnąłbym – nie osiągnęlibyśmy tak wysokiego wyniku wyborczego – najlepszego w 
wyborach do Rady Miejskiej w Sulęcinie. Czuję się zaszczycony i zobowiązany do jeszcze bardziej wytężonej pracy 
na rzecz naszego miasta i gminy.

/-/ Jan Adam Szymczyszyn

Radny Rady Miejskiej w Sulęcinie 

loletni burmistrz tego miasta 
Ryszard Stanulewicz repre-
zentujący KWW Nasza Mała Oj-
czyzna. R. Stanulewicz zdobył 
1457 głosów (55,21 proc.). Bar-
dzo dobry wynik w wyborach 
uzyskała Ewelina Niwald z 
KWW Porozumienie Gmin uzy-
skując poparcie 988 mieszkań-
ców gminy (37,44 proc.).

W gminie Krzeszyce w wybo-
rach na wójta starli się przed-
stawiciele dwóch partii poli-
tycznych Zwyciężył Stanisław 
Peczkajtis (członek PSL) z KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
uzyskując 1087 głosów (54,03 
proc.). Członek Prawa i Spra-
wiedliwości Andrzej Żmijak 
startujący z KWW Wspólna 
Przyszłość zdobył 774 głosy 
(38,47 proc.).

W gminie Słońsk po raz ko-
lejny w wyborach na wójta 
mieszkańcy poparli Janusza 
Krzyśków z KWW Przyjazna 
Gmina Słońsk. J. Krzyśków 
zwyciężył z trzema kontrkan-
dydatami wyraźnie, zdobywa-

Tak wybraliśmy
CD. ze str. 1

jąc 1356 głosów (60,24 proc.). 
Drugi wynik (628 głosów – 
27,90 proc.) należał do Marka 
Jankowskiego z KWW Marka 
Jankowskiego „Nasza Gmina 
Słońsk”.

Do najciekawszej i najbar-
dziej zaciekłej rywalizacji o 
fotel burmistrza doszło w Lub-
niewicach. Nieoczekiwanie w 
wyborach nie wystartował do-
tychczasowy burmistrz tego 
małego miasteczka Tomasz 
Jaskuła. Pierwsza tura wy-
borów, w której o najwyższe 
stanowisko w gminie ubie-
gało się 4 kandydatów nie 
przyniosła rozstrzygnięcia. Do 
drugiej tury, która odbyła się 
4 listopada zakwalifikowali się 
Radosław Sosnowski z KWW 
Radosława Sosnowskiego 
„Lubniewice jutra” oraz Graży-
na Jaśnikowska z KWW Gra-
żyny Jaśnikowskiej. Zwyciężył 
(popierany przez T. Jaskułę) Ra-
dosław Sosnowski zdobywając 
822 głosy (62,04 proc.). G. Ja-
śnikowską w drugiej turze po-

parły 503 osoby (37,96 proc.).
Wybory 21 października roz-

strzygnęły, kto będzie nas re-
prezentował w Radzie Powia-
tu Sulęcińskiego. Największe 
poparcie (4580 głosów - 33,68 
proc.) uzyskał Komitet Wybor-
czy Wyborców Porozumienie 
Gmin. Radnymi powiatowymi 
zostali: Agnieszka Sławiak, 
Gabriela Trzpis, Żaneta Mur-
myło, Tomasz Prozorowicz, 
Dawid Wygiera, Tomasz Ja-
skuła, Bożena Dudarz, Sła-
womir Słonik, Krzysztof So-
bieraj, Czesław Symeryak, 
Artur Wysokiński, Jan Soliń-
ski, Adam Basiński, Andrzej 
Kuchnio oraz Ilona Wojcie-
chowska. Kogo radni wybiorą 
na starostę powiatu rozstrzy-
gnie się na pierwszej sesji Rady 
Powiatu zaplanowanej na 23 
listopada.

Radnymi miejskimi i gmin w 
poszczególnych samorządach 
zostali:

Sulęcin: Zbigniew Szcze-
pański, Jolanta Szablewska, 
Danuta Malinowska, Robert 
Aleksandrowicz, Jan Szym-
czyszyn, Jeremi Borowiec, 
Agnieszka Lipska, Ryszard 
Staniszewski, Grzegorz Zja-
wiński, Stanisław Przybylski, 

Piotr Jacykowski, Krystian 
Bielecki, Anna Wyczachow-
ska, Jerzy Koza oraz Kazi-
mierz Gryz. 12 z 15 mandatów 
przypadło przedstawicielom 
KWW Dariusza Ejcharta.

Torzym: Michał Poklewski-
-Koziełł, Rafał Dyzmański, 
Anna Warwas, Maria Ra-
tuszniak, Dariusz Barwiński, 
Stanisław Mielczarek, Zbi-
gniew Wołoncewicz, Daria 
Kormańska, Anna Krasucka, 
Katarzyna Kaliszak, Zdzisław 
Stonoga, Anna Richter, Pa-
weł Krehel, Jarosław Olesz-
czyk oraz Marcin Kluczyk. 
10 z 15 mandatów przypadło 
kandydatom KWW Nasza Mała 
Ojczyzna.

Krzeszyce: Renata Kałużna, 
Janina Kamińska, Roman 
Kruszakin, Wisław Małaczyń-
ski, Iwona Żmijak, Łukasz 
Blatkiewicz, Andrzej Żmijak, 
Zbigniew Kucharski, Rafał 
Gruza, Antoni Hajdajenko, 
Ryszard Buczkowski, Wie-
sław Pawlak, Justyna Nad-
brzeżna, Bogusław Pawlak 
oraz Weronika Domarecka. W 
Radzie Gminy Krzeszyce po 7 
mandatów zdobyły KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe i KWW 
Wspólna Przyszłość.

Słońsk: Roman Kolasiń-
ski, Dariusz Czeredrecki, 
Agnieszka Jamniuk, Włady-
sław Matkowski, Jan Obara, 
Piotr Kudyba, Ewa Grabiń-
ska, Wojciech Stybel, Adriana 
Korolewicz, Wojciech Łopa-
ciński, Łukasz Zimmerman, 
Lilla Burkiewicz, Jolanta Ro-
gacka, Marcin Bronka oraz 
Daniel Sozański. 10 z 15 man-
datów zajęli przedstawiciele 
KWW Przyjazna Gmina Słońsk.

Lubniewice: Maria Tymusz, 
Ewa Bielczyk-Milc, Tomasz 
Janiszewski, Bartosz Jan-
kowski, Ewa Szydłowska, 
Grzegorz Ziołek, Tomasz 
Niewiadomski, Przemysław 
Matczak, Wiesław Skowron, 
Justyn Bączkowski, Wiesław 
Komar, Przemysław Stankie-
wicz, Edward Białek, Miro-
sława Cieciura oraz Wioletta 
Kiepura. Po 6 mandatów w 
15 osobowej Radzie zdobyły 
komitety KWW Grażyny Jaśni-
kowskiej oraz KWW Radosława 
Sosnowskiego „Lubniewice ju-
tra”.

Adam Piotrowski
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Z okazji obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej 16 paździer-
nika pedagodzy zrzeszeni w 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Sulęcinie spotkali 
się z burmistrzem Sulęcina 
Dariuszem Ejchartem, zastęp-
cą burmistrza Iwoną Walczak 
oraz prezesem Oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskie-
go w Sulęcinie Zbigniewem 
Daukszą. 

Wszyscy zebrani minutą ciszy 
uczcili pamięć byłej dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz I 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Sulęcinie śp. Krystyny Konat-
kiewicz, która odeszła 12 paź-
dziernika bieżącego roku. 

Przewodniczącym Sekcji jest 
Tadeusz Kaźmierczak, który 
przywitał zebranych oraz omó-

SULĘCIN

Dzień Edukacji Narodowej wśród emerytowanych nauczycieli

wił sprawy bieżące związane z 
działaniami związku na rzecz 

emerytów i rencistów.
- Sekcja Emerytów i Renci-

stów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego skupia wokół siebie 

grono nauczycieli, którzy przez 
wiele lat służyli nauce, a przede 
wszystkim dzieciom, młodzieży 
i sulęcińskiemu społeczeństwu. 
Dzisiejsze spotkanie pozwala 
nam na podkreśleniu aktywno-
ści nauczycieli, którzy obecnie 
są na emeryturze, jednak w róż-
ny sposób nadal służą naszemu 
środowisku. Zdobyte doświad-
czenia staracie się przekazać 
młodszym koleżankom i kole-
gom, jak również służycie pomo-
cą w sprawach nawet niezwią-
zanych ze szkolnictwem. Cieszy 
mnie fakt, że nadal potraficie 
Państwo być aktywni – powie-
dział do zebranych Burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart.    

Tekst i foto. Maciek Barden 

SULĘCIN / OSTRÓWEK

200 lat panie Henryku!

Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart, sekretarz urzędu Iwo-
na Kaszuba, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Anna Habura 
oraz przedstawiciel Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego z Sulęcina, uczestni-
czyli w uroczystości Jubileuszu 
100-lecia urodzin mieszkańca 
Ostrówka pana Henryka No-
wika.

Z okazji setnej rocznicy uro-
dzin burmistrz Sulęcina wrę-
czył jubilatowi listy gratula-
cyjne, które zostały przesłane 
od Premiera Rady Ministrów i 
Wojewody Lubuskiego.

Ze strony Urzędu Miejskiego 

„Tato – dziękuję Tobie, za wskazanie drogowskazu życia, za wspar-
cie w trudnych chwilach, za pomoc w realizacji moich marzeń” – syn 
Krzysztof.

i burmistrza Sulęcina Dariu-
sza Ejcharta Jubilat otrzymał 
serdeczne życzenia, wiązanki 
kwiatów oraz prezent w posta-
ci zegarka.

Przedstawicielka Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego wręczyła Jubilatowi 
wiązankę kwiatów oraz list 
gratulacyjny od Prezesa KRUS 
w Warszawie.

Pan Henryk Nowik urodził 
się 6 października 1918 roku 
w Iwie na Białorusi. Podczas 
II wojny światowej uczestni-
czył w obronie Leningradu. W 
Sulęcinie zamieszkał w 1946 
roku i do emerytury pracował 

w Centrali Mięsnej w Sulęcinie. 
Jest ojcem dwóch córek i syna. 
Dziadkiem pięciu wnuków i 
pradziadkiem ośmiu prawnu-
ków. 

Tekst i foto. Maciek Barden
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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

DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

SULĘCIN  

Komisja Edukacji Narodowej 
utworzona z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego i zatwierdzona przez 
Sejm Rozbiorowy 1773 roku, 
stała się kamieniem węgielnym 
powstania święta Dnia Nauczy-
ciela. W 1982 roku zmieniono 
nazwę na Dzień Edukacji Naro-
dowej, jednak potocznie nadal 
nazywane jest Dniem Nauczy-
ciela.

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej 15 października bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Szcze-
pański spotkali się z nauczycie-
lami i dyrektorami szkół pod-
stawowych oraz przedszkoli z 
Gminy Sulęcin.

W swoich listach gratulacyj-
nych dedykowanych gronu 
pedagogicznemu, dyrektorom 
oraz pracownikom obsługi bur-
mistrz Sulęcina zaznaczył mię-
dzy innymi:

„Z okazji Dnia Edukacji Naro-

Dzień Edukacji Narodowej

dowej w uznaniu zasług i osią-
gnięć w pracy oraz edukacji 
dydaktyczno-wychowawczej 
przekazuję nagrodę Burmistrza 
Sulęcina… Równocześnie pro-
szę przyjąć życzenia dalszych 
sukcesów w kształceniu i wy-
chowaniu młodego pokolenia”.

Do życzeń przyłączyli się 
również: prezes Zarządu Od-
działu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Sulęcinie Zbi-
gniew Dauksza oraz przedsta-
wiciel Międzyzakładowej Ko-

misji NSZZ Solidarność Marek 
Selwat.

W części artystycznej zapre-
zentowały się solistki Studia 
Piosenki Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury pod kierownictwem 
artystycznym Waldemara Han-
dzelewicza: Zuzia Kozakiewicz, 
Julia Kowalew, Zuzia Łętowska, 
Paulina Dulik oraz Ada Szejdur-
ska. 

Tekst i foto. Maciek Barden
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Skorzystaj z promocji w dniach 19-30.11.2018 r.
Bądź EKO i zadbaj o czyste powietrze! 
Dołącz do EWE i oszczędzaj pieniądze korzystając z wyjątkowej promocji. 
Czekamy na Ciebie od 19 do 30 listopada br. w Biurach Obsługi Klienta EWE 
w Międzyrzeczu, Krośnie Odrzańskim i Rzepinie. 

Znajdziesz nas także w mobilnych punktach obsługi EWE 
w budynkach Urzędów Gmin:
  • Słońsk, Kłodawa i Nowogród Bobrzański - 21.11.2018 r. (środa), godz. 9.00-15.00
  • Krzeszyce, Świdnica i Deszczno - 28.11.2018 r. (środa), godz. 9.00-15.00

Nie przegap okazji!

Szczegóły na www.akcja.ewe.pl          Infolinia 801 100 800

Rzuć palenie 
węglem.
Przejdź 
na gaz ziemny!

Przyłącze 

bez
VAT-u

Kotły
gazowe

z montażem
8%

Dodatkowy
rok gwarancji

na kocioł
Gratis

SULĘCIN  

Radni 
zakończyli 
VII kadencję

W sali wystaw Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury 29 października odbyła się 
ostatnia LX sesja Rady Miejskiej VII ka-
dencji.

Na podstawie zatwierdzonego 
przez radę porządku obrad informację 
o analizie oświadczeń majątkowych 
Radnych oraz burmistrza Sulęcina za 
rok 2017, jak również sprawozdanie 
z działalności burmistrza w okresie 
między sesjami przedstawił przewod-
niczący Rady Zbigniew Szczepański 
oraz sekretarz Urzędu Miejskiego Iwo-
na Kaszuba.

Radni w trakcie sesji zatwierdzili 
między innymi następujące uchwały:

- o zmianie uchwały w sprawie Sta-
tutu Gminy Sulęcin,

- wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżawy nierucho-
mości,

- wyrażenia zgody na odstąpienie 
od przetargowego tryby zawarcia 
umowy dzierżawy,

- zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018,

 - zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2018-2028.

W ostatniej sesji Radnych Rady 
Miejskiej VII kadencji uczestniczyło 
czternastu, z piętnastu statutowych 
radnych: Szczepański Zbigniew, Jan 
Szymczyszyn, Piotr Jacykowski, Bie-
lecki Krystian, Lipska Agnieszka, Bo-
rowiec Jeremi, Dauksza Zbigniew, 
Podburaczyńska Magda, Zjawiński 
Grzegorz, Staniszewski Ryszard, Gryz 
Kazimierz, Szczepańska Ewa, Hrynie-
wiecka-Cichoń Agata oraz Wycza-
chowska Anna.

Za cztery lata współpracy podzię-
kował radnym burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Zbigniew Szczepań-
ski, który wręczył wiązanki kwiatów 
paniom radnym oraz zastępcy bur-
mistrza Iwonie Walczak i sekretarzowi 
biura Rady Katarzynie Januszko.

W imieniu radnych krótkiego pod-
sumowania czteroletniej kadencji do-
konał radny Zbigniew Dauksza.

Za czteroletnią kadencję od prze-
wodniczącego Rady Miejskiej wszyscy 
radni otrzymali pisemne podziękowa-
nie, a od burmistrza Sulęcina długopi-
sy.

Tekst i foto. Maciek Barden 
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Twoja rek lama na naszych łamach

Adam.Piotrowski2@gmail.com  tel. 511 225 133  www.przekrojlokalny.pl

ZAREKLAMUJ SIĘ U NAS
- w największym bezpłatnym miesięczniku w regionie.

dotrze do 
tysięcy po-
tencjalnych 
klientów.

W sali widowiskowej Sulę-
cińskiego Ośrodka Kultury 12 
października odbyła się inau-
guracja uroczystości obchodów 
Tygodnia Seniora w Gminie Su-
lęcin. Ponad trzystu pięćdzie-
sięciu seniorów zaproszonych 
na uroczystość przywitał bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak oraz dyrektor Sulęciń-
skiego Ośrodka Kultury Jacek 
Filipek.

W trakcie uroczystości w po-
dziękowaniu za pracę na rzecz 
seniorów z terenu Gminy Sulę-
cin Burmistrz Sulęcina wręczył 
ryngrafy przedstawicielom:
- Klubu Seniora Kwiat Jesieni 
przy Oddziale Caritas z Sulęcina,
- Chóru Biały Orzeł, 
- Stowarzyszenia Mam Pomysł,
- Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku,
- Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego,
- Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych 
Koła z Sulęcina,
- Związku Sybiraków Koła z Su-
lęcina,
- Związku Inwalidów Wojen-
nych RP Oddziału z Sulęcina,
- Stowarzyszenia Kresowian im. 
Jana Pawła II z Sulęcina,

W swoim wystąpieniu bur-
mistrz D. Ejchart zaznaczył 
ogromny wkład seniorów w 
rozwój gminy Sulęcin i osią-
gnięcia w kultywowaniu na-

SULĘCIN  

Miejsko-gminny Dzień Seniora

rodowych, zawodowych oraz 
artystycznych i kulturalnych 
tradycji w swoich stowarzysze-
niach, związkach i sekcjach.

Podkreślił znaczącą rolę se-
niorów w rozpowszechnianiu 
wśród dzieci i młodzieży sza-

cunku do przeszłości, miejsc 
pamięci i osób, które przez dzie-
sięciolecia tworzyły sulęcińską 
społeczność.

Z zaprzyjaźnionego miasta 
Beeskow w inauguracji uczest-
niczyła grupa niemieckich se-

niorów.
W części artystycznej spotka-

nia wystąpiła piosenkarka i ak-
torka Izabela Trojanowska.

Uroczystość zakończył po-

częstunek oraz spotkanie przy 
kawie przygotowany przez or-
ganizatorów Tygodnia Seniora.

Tekst i foto/ Maciek Barden
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POŁĄCZ CIEPŁE Z POŻYTECZNYM – DLA SIE-
BIE I DLA ŚRODOWISKA!
Niezależnie od tego, jaka jest Twoja świa-
domość ekologiczna, gdy decydujesz się 
na gaz ziemny jako paliwo grzewcze, au-
tomatycznie przyczyniasz się do aktywnej 
walki o zdrowsze powietrze – dla siebie, 
dla bliskich, dla przyszłych pokoleń. Warto 
poznać te zalety gazu, które czynią z niego 
nie tylko oszczędne, wygodne i bezpieczne, 
lecz również najbardziej ekologiczne źródło 
ogrzewania!

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU
Wśród trzech używanych powszechnie pa-
liw pierwotnych – węgla, oleju opałowego 
i gazu ziemnego to właśnie gaz ziemny jest 
źródłem energii najbardziej przyjaznym dla 
środowiska. Stanowi on pierwotne źródło 
energii, co znaczy, że jest gotowy do użycia 
praktycznie w takim samym stanie, w jakim 
został wydobyty.

BRAK PRZETWARZANIA TO BRAK ZANIE-
CZYSZCZEŃ!
Gaz ziemny, jako paliwo pierwotne, nie wy-
maga ani dodatkowej obróbki, ani dodatko-
wej infrastruktury, która zazwyczaj obciąża 
środowisko. Nie trzeba go przetwarzać na 
energię wtórną, jak dzieje się to w przypad-
ku prądu elektrycznego, ani nie trzeba go 
uzdatniać – w przeciwieństwie do benzyny 
czy oleju opałowego. A samo wydobywanie 
i przesyłanie gazu ziemnego również odby-

EWE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KORZYŚCI!

GAZ ZIEMNY: NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA

wa się w sposób przyjazny dla środowiska i 
otoczenia.

GAZ PALI SIĘ CZYSTO I BEZPIECZNIE
Zastosowanie gazu ziemnego w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych jest jed-
ną z najbardziej efektywnych metod ogra-
niczania emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Gaz ziemny składa się przede wszystkim z 
metanu, dzięki czemu w trakcie spalania 
nie powstają produkty zanieczyszczające 
środowisko (dwutlenek siarki, sadza, po-
piół, żużel i pyły) i powodujące degradację 
lasów, zakwaszenie wód, gleby czy pogar-
szanie stanu zdrowia. Ogrzewanie gazowe 
jest czyste – nie ma popiołu i pyłu węglo-
wego. W przypadku ogrzewania gazem 
ziemnym nie osadza się sadza w kominie, 
więc nie występuje ryzyko zapalenia prze-
wodu kominowego.

PRECZ ZE SMOGIEM I EFEKTEM CIEPLARNIA-
NYM!
Przy spalaniu gazu ziemnego emisja dwu-
tlenku węgla jest o 30% mniejsza niż w 
przypadku oleju opałowego i o 50% mniej-
sza niż w przypadku węgla. Mniej dwu-
tlenku węgla oznacza mniejsze ryzyko wy-
stąpienia efektu cieplarnianego – groźnej 
zmiany klimatu całej naszej planety. Spa-
lanie gazu ziemnego nie powoduje również 
powstawania tlenków siarki, uważanych za 
główną przyczynę kwaśnych deszczy. Emi-
sja szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu 
jest natomiast od 20% do 60% mniejsza niż 
przy spalaniu oleju czy węgla.

MNIEJ SPALIN RÓWNIEŻ NA DROGACH
Gaz ziemny przesyłany jest systemem pod-
ziemnych gazociągów. To jeszcze jedna za-
leta gazu – nie wymaga transportu samo-

chodowego ani kolejowego, co powoduje, 
że drogi publiczne są mniej obciążone, a 
do atmosfery trafia mniej spalin. To kolejny 
wkład gazu ziemnego w ekologię. W ciągu 
lat użytkowania gazu oznacza to naprawdę 
dużą ulgę dla środowiska!

GAZ ZIEMNY KONTRA KONKURENCJA
Przyjrzyjmy się energii elektrycznej. Ko-
rzystanie z niej nie przynosi negatywnych 
skutków dla środowiska. Niestety, jej wy-
tworzenie w elektrowni węglowej – już 
tak. Powstają wtedy odpady, które trzeba 
utylizować. A sam węgiel i inne paliwa 
stałe? Ich użytkowanie przyczynia się do 
postępowania m.in. efektu cieplarnianego 
i powstawania kwaśnych deszczy. Podczas 
spalania generują dużą ilość odpadów: 
popiołu, żużlu i sadzy. Nawet słynny eko-
groszek nie jest „czysty” – w porównaniu do 
gazu ziemnego jego spalanie emituje 100% 
więcej pyłu, 6 razy więcej tlenku azotu, aż 
7000 razy więcej siarki i 160 razy więcej 
tlenku węgla, potocznie nazywanego cza-
dem. Propan-butan, który jest gazem płyn-
nym, powstaje w wyniku skomplikowanej 
obróbki ropy naftowej i wymaga transportu 
naziemnego. A olej opałowy? Zawiera naj-
więcej siarki spośród innych paliw, podczas 
spalania emituje 5 razy więcej pyłów niż 
gaz ziemny i wymaga transportu z zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności 
– bo w razie wycieku do wód przyczyniłby 
się do zanieczyszczenia fauny i flory. Na ta-

kim tle gaz ziemny jest bezkonkurencyjny!

GAZ ZIEMNY – PALIWO PRZYSZŁOŚCI
„Każda z zalet gazu ziemnego – od po-
wszechnej dostępności i niskiej ceny przez 
wygodę obsługi aż po niezaprzeczalne 
walory proekologiczne – czyni go paliwem 
przyszłości, idealnym nie tylko dla użyt-
kowników indywidualnych, lecz także dla 
przemysłu i motoryzacji” – wyjaśnia Marek 
Szymoniak, dyrektor Działu Dystrybucji i 
Obrotu Sieciowego Gazem EWE. „Gorąco 
zachęcamy do wyboru gazu ziemnego jako 
ekologicznego, wygodnego i generującego 
oszczędności paliwa, jak również do przełą-
czenia się na gaz ziemny. W EWE dbamy nie 
tylko o jakość gazu, ale i o bezpieczeństwo 
jego dostaw. Zależy nam także na tym, 
byśmy naszymi decyzjami i inwestycjami 
wpływali pozytywnie na przyszłość nasze-
go środowiska, naszych dzieci i następnych 
pokoleń. Korzystajmy z dobrodziejstw gazu 
ziemnego, tym bardziej że z EWE jest to bar-
dzo łatwe!” – zachęca.

EWE to działający od ponad 19 lat w 
Polsce niezależny dostawca gazu, po-
siadający aż 1659 km własnych sieci 
gazowych. Dostarcza gaz dla klientów 
indywidualnych, jak i firm w 49 gminach 
na terenie 6 województw. Wszystkie in-
formacje dotyczące korzystania z gazu 
ziemnego znajdą Państwo na stronie 
www.ewe.pl i pod numerem infolinii 
801 100 800.

Fot. EWE

http://www.ewe.pl/
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
SULĘCIN  / TRZEMESZNO LUBUSKIE

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

   W BIZNESIE

      NAJLEPSZY
KIERUNEK

Na początku roku szkolne-
go Jeronimo Martins Polska 
S.A., właściciel sieci sklepów 
Biedronka, zaprosił szkoły do 
udziału w konkursie eduka-
cyjnym „Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków”, którego 
celem jest budowanie nawyku 
codziennego czytania wśród 
uczniów klas I-III.Z chęcią i my 
przystąpiliśmy do tego konkur-
su. Podobnie jak pomysłodaw-
cy tej akcji, wierzymy, że pasję 
do czytania trzeba zaszczepiać 
od najmłodszych lat, ponieważ 

pełni ono ważną rolę w roz-
woju dziecka – pobudza wy-
obraźnię, uczy samodzielnego 
myślenia, ćwiczy pamięć i kon-
centrację. Konkurs polegał na 
organizacji uroczystości szkol-
nej i zainspirowaniu uczniów 
klas I-III do czytania oraz two-
rzenia własnych historii. Okazją 
był obchodzony 29 września 
Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania. Jako szkoła otrzyma-
liśmy bezpłatne zestawy ksią-
żek, pomocy dydaktycznych, 
maskotki Gangu Słodziaków, 

pakiet materiałów informacyj-
nych i motywacyjnych, które 
pomogły zachęcić uczniów do 
codziennego czytania.

W naszej szkole odbył się Ty-
dzień Głośnego Czytania, gdyż 
uważamy, że czytanie odgrywa 
w życiu tak wielką rolę, a ogra-
niczenie się tylko do jednego 
dnia to zdecydowanie za mało. 
Pomysłów bowiem było tak 
wiele, że dzień wydawał nam 
się o wiele za krótki. Akcję zor-
ganizowały nauczycielki klas 
I-III: Iwona Wołowska, Anna 
Miklaś oraz Monika Ekes – 
Czeredrecka. Uczestniczyli we 
wszystkich działaniach ucznio-
wie z klas młodszych. Tydzień 
pełen imprez, był bardzo uroz-
maicony. Opracowano plan 
imprez, wyznaczono odpowie-
dzialnych i miejsca na poszcze-
gólne działania. Niektóre za-
dania były dość pracochłonne, 
więc czas naszej akcji wydłużył 
się i zamknął się w terminie: 
1.10.-12.10.2018 r.

 Oto działania, których 
podjęli się uczniowie z klas I-III  
w Tygodniu Głośnego Czyta-
nia:

– codzienne poranne 
czytanie opowieści 
przez tydzień; czytają 
starsi uczniowie; słu-
chają uczniowie z klas 
I-III,

– uczniowie z klas I-III 
tworzą albumy pla-
styczne z ilustracjami, 
dotyczącymi wysłu-
chanych opowieści,

– dzieci  z klasy I-III na za-
jęciach technicznych 
wykonują postacie z 
Gangu Słodziaków,

– uczniowie przygoto-

wują scenariusze, re-
kwizyty, bawią się w 
teatr i wystawiają sztu-
ki na podstawie treści 
Gangu Słodziaków dla 
młodszych uczniów,

– koncert piosenek o 
Gangu Słodziaków dla 
pozostałych uczniów 
szkoły, dzieci tworzą 
własne piosenki, tek-
sty do melodii „Panie 
Janie”,

– olimpiada sportowa 
Gangu Słodziaków 
na boisku szkolnym, 
uczestniczą uczniowie 
klas I-III,

– zajęcia w klasach I-III, 
podczas których wyko-
rzystywano materiały 
edukacyjne przesłane 
przez Biedronkę.

Wykorzystywaliśmy do tych 
wszystkich zajęć przysłane ma-
skotki, książkę i inne materiały.

Dodatkowo wszyscy ucznio-
wie zbierają naklejki za co-
dzienne głośne czytanie w 
domu. To już było zadanie tak-
że dla rodziców,  zarówno od 
dziecka, jak i od rodziców wy-
magało ono systematyczności, 
cierpliwości i uczciwości.

Drugie zadanie konkursowe 
miało trzy poziomy:

1. Klasa I – uczniowie ry-
sowali własne historie 
o dalszych przygodach 
Gangu Słodziaków.

2. Klasa II – uczniowie 
tworzyli komiksy o po-
staciach z Gangu Sło-
dziaków.

3. Klasa III – uczniowie pi-
sali krótką historię i ją 
ilustrowali, oczywiście 
dotyczącą poznanych 
bohaterów.

Reguła konkursu wymagała 
zarejestrowania się i przesłania 
sprawozdania z akcji.

Cała zabawa ze Słodziakami 
bardzo nam się wszystkim po-
dobała. Krótka relacja nie od-
daje naszego zaangażowania i 
emocji, które w tym tygodniu 
przeżywaliśmy. Wierzymy, że 
wszystkie te działania pomogły 
nam zmotywować rodziców i 
najmłodszych nie tylko do na-
uki, ale i do rozwijania prawdzi-
wej pasji czytania.

Iwona Wołowska
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Na stylizację paznokci zaprasza Magda Wyka 
Tel. + 48 507 124 443 lub +48 784 927 466

AQUASURE H2
wodorowe oczyszczanie skóry

HIT kosmetologii 2018!

Żubrów - Dzień Seniora
SULĘCIN  / ŻUBRÓW

Podczas uroczystości zapre-
zentował się taneczny duet 
cygański ”Jeg…Duj Roma” Zu-
zanna i Hanna Krajnik, solistka 
Julia Bury oraz aktor, reżyser i 
animator kultury Marcin Ciężki 
z Gorzowa Wielkopolskiego.

Organizatorami popołudnio-
wego spotkania byli: sołtys 
Krystian Bielecki, Rada Sołec-
ka, Świetlica Środowiskowa 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sulęcinie – opiekun świetlicy 
Katarzyna Kurasik oraz Stowa-
rzyszenie „Razem Żubrów”.

W uroczystości uczestniczyli 
seniorzy Żubrowa oraz bur-
mistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, 
zastępca burmistrza Iwona 
Walczak, gość honorowy ho-
lenderski wolontariusz Rikus 
Blauw oraz dyrektor Ośrodka 

Tegoroczne obchody Dnia Seniora, które odbyły się 13 października w Świetlicy 
Środowiskowej w Żubrowie, upłynęły seniorom pod cygańską nutę i taniec.

Pomocy Społecznej w Sulęcinie 
Andrzej Żelechowski.

Poczęstunek przygotowały 
mieszkanki Żubrowa zrzeszone 
w Stowarzyszeniu Razem Żub-

rów oraz uczestnicy zajęć w 
Świetlicy Środowiskowej, któ-
rzy przygotowali upominki.

Tekst i foto. Maciek Barden

Premiera płyty „Korzenie”
Długo czekaliśmy na ten wie-

czór. 19 października w naszej 
klimatycznej, klubowej piwnicy 
„U Bulka” odbyła się oficjalna 
premiera nowej płyty zespołu 
Łukasz Łyczkowski 5 RANO - „Ko-
rzenie”. Był to bardzo emocjonu-
jący wieczór, a frekwencja w Klu-

bie przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. 4 dni przed wyda-
rzeniem wszystkie bilety zostały 
wyprzedane! I kompletnie nas to 
nie dziwi.

Chłopaki dali dzisiaj z siebie 
200, a nawet 300%. 

Źródło: SOK
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp z o.o. Oddział Glisno

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - chęć do pracy

Pomocnik kierowcy / Ładowacz

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

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

poszukuje pracowników na stanowiska:

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

• Wymagania - prawo jazdy kat. B 

Kierowca - Brygadzista

RYBY MAJĄ GŁOS

Jesień to czas drapieżni-
ków i dlatego Koło PZW Nr 2 
„Lin” Sulęcin zorganizowało 4 
listopada, po raz drugi spin-
ningowe zawody wędkarskie 
z łódek teamów (maksymalna 
obsada łodzi 2 osoby). Zawo-
dy rozegrane były na żywej 
rybie, a wędkarskie zmagania 
odbyły się na jeziorze Lub-
niewsko (Nakońskie), którego 
powierzchnia lustra wody wy-
nosi 240 ha. 

Zawody cieszą się coraz 
większą popularnością i na 
starcie zameldowało się 27 
zawodników, a na wodę wy-
płynęło 14 łodzi. Zgodnie z 
harmonogramem zawodów 
o godz. 08:00 wszystkich 
uczestników imprezy ser-
decznie przywitał wiceprezes 
Koła ds. Sportu kol. Przemy-
sław Struch, który również 
przedstawił regulamin zawo-
dów. Zawody rozpoczęły się o 
godz. 08:30 i trwały do godz. 
13:30. Do sędziego zawodów 
zgłoszono okonie i dwa san-

W poszukiwaniu drapieżnika

dacze.
Po zakończonych zawodach 

z końcowymi wynikami zapo-
znał wszystkich uczestników 
Wiceprezes Koła ds. Sportu 
Przemysław Struch, a zwy-
cięzcom nagrody i pamiątko-

we dyplomy wręczył Prezes 
Koła Kazimierz Jaruga

Wyniki zawodów:
I miejsce – Kamil Walkowiak 

i Bogdan Kułaczkowski - 1950 
pkt.

II miejsce – Wituła Piotr i Wi-

tuła Rafał - 900 pkt.
III miejsce – Zenon Paszkie-

wicz i Ryszard Mizak - 420 pkt.
IV miejsce – Andrzej Woj-

niusz i Tomasz Chałupka - 400 
pkt.

V miejsce – Agnieszka Gan-

carek i Marek Gancarek - 300 
pkt.

VI miejsce – Robert Godzina 
i Kacper Kalinowski - 120 pkt.

BK

Środa 7 listopada był 
wielkim dniem dla naj-
młodszych adeptów 
Szkółki Wędkarskiej 
„Linek Kroczek”, którzy 
z niecierpliwością cze-
kali na końcowe wyniki 
konkursu plastycznego. 
W Pizzeri Camaro od-
było się uroczyste uho-
norowanie laureatów 
konkursu plastycznego. 
Wyróżnioną pracą przez 
Jury był album Oliwiera 
Kuzajewskiego, pozostałe prace zostały 
ocenione na jednakowym poziomie, a 
młodzi autorzy prac otrzymali jedna-
kowe nagrody: Joanna Parafimowicz, 
Natalia Mikołajczyk Gabriela Skrzypacz 
(wszystkie dzieci ze Szkółki Wędkarskiej 
„Linek Kroczek”) oraz Maciej Ignatowicz 
z 8 Gromady Zuchów „Mądre Ptaki”. Na-
grody uczestnikom wręczyły przewod-
nicząca Okręgowej Komisji ds. Młodzie-
ży Elżbieta Kasperkiewicz oraz główna 
księgowa Biura Okręgu PZW Gorzów 
Wlkp. Agnieszka Cackowska. Obec-
ni byli wiceprezes ds. Sportu Okręgu 
Gorzowskiego Sławomir Matelski oraz 

Konkurs rozstrzygnięty
Okręgowa Komisja ds. Młodzieży rozstrzygnęła konkurs pla-
styczny pod nazwą: „Bioróżnorodność wybranego zbiornika 
wodnego w naszej gminie”.

członkowie zarządu Koła PZW Nr 2 „Lin” 
Sulęcin: Judyta Kułaczkowska, Jerzy La-
sota i Bogdan Kułaczkowski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
dzieciom, które podjęły wyzwanie i 
spróbowały swoich sił w konkursie pla-
stycznym.

Konkurs plastyczny sfinansowany zo-
stał przez Zarząd Okręgu PZW Gorzów 
Wlkp., poprzez Komisję ds. Młodzieży z 
udziałem środków Lasów Państwowych 
oraz Stowarzyszenie Lider Pojezierze z 
siedzibą w Barlinku.

SK
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Sulęcin 
ul. Kilińskiego 1A
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Porady podatkowe Przekroju

Zawierane  umowy cy-
wilnoprawne przez osoby 
fizyczne  i przedsiębiorców 
podlegają  obowiązkowi po-
datkowemu w zakresie  po-
datku od czynności cywilno-
prawnych .

Opodatkowaniu podle-
gają: umowy sprzedaży 
oraz zamiany rzeczy i praw 
majątkowych, -umowy po-
życzki pieniędzy lub rzeczy, 
umowa darowizny jeśli do-
tyczy przejęcia przez ob-
darowanego zobowiązań 

darczyńcy, umowa dożywo-
cia, ustanowienie hipoteki, 
umowa spółki, ustanowienie 
odpłatnej służebności i użyt-
kowania, umowa depozytu 
nieprawidłowego.

Z punktu widzenia opodat-
kowania nie ma znaczenia 
osiągnięty dochód, istotne jest 
dokonanie konkretnych czyn-
ności. Momentem powstania 
obowiązku podatkowego w 
PCC  jest fakt dokonania czyn-
ności cywilnoprawnej. Doko-
nanie czynności cywilnopraw-

Umowy i PCC 
nych często jest ujawniane po 
upływie 5 lat w trakcie czynno-
ści dokonywanych przez organ 
podatkowy u podatnika. Po-
datnik powołuje się na fakt za-
warcia umowy pożyczki pod-
czas kontroli skarbowej pod 
kątem nieujawnionych źródeł 
przychodów. W takiej sytu-
acji obowiązek podatkowy 
powstaje ponownie z chwilą 
powołania się przez podatnika 
na zawarcie pożyczki. Ustawa 
o PCC  zawiera również wykaz 
czynności które nie podlegają 

podatkowi. Najczęściej stoso-
wanym w tym zakresie jest art. 
2 pkt 4 ustawy . Oprócz czyn-
ności niepodlegających opo-
datkowaniu ustawa zawiera  
listę zwolnień z podatku, art. 
9 ustawy określa te czynno-
ści. Regulacje w kwestii stawki 
podatku zostały również okre-
ślone i nie powinny stanowić 
problemu. Stawki podatku 
szczegółowo określono dla 
poszczególnych czynności i 
wynosi ona 1proc. lub 2 proc. 
podstawy opodatkowania, 

wyjątkiem jest umowa spół-
ki i ustanowienie hipoteki. 
Powołanie się w trakcie po-
stępowania kontrolnego na 
fakt zawarcia umowy przez 
podatnika, wówczas staw-
ka podatku wynosi 20 proc. 
podstawy opodatkowania.  
Podatnik jest zobowiązany 
w ciągu 14 dni do złożenia 
deklaracji PCC -3 i zapłaty 
podatku bez wezwania or-
ganu podatkowego.

Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy

45 WOG otrzymał sztandar
Uroczyste wręczenie sztan-

daru 45 Wojskowemu Od-
działowi Gospodarczemu z 
Wędrzyna odbyło się 11 paź-
dziernika w centrum Sulęcina. 
Uroczystość poprzedziła msza 
święta, która miała miejsce ko-
ściele parafialnym p.w. św. Mi-
kołaja koncelebrowana przez 
księży kapelanów.

Odczytania Aktu Ufundowa-
nia Sztandaru odczytał wicesta-
rosta sulęciński Tomasz Prozo-
rowicz. Rodzicami chrzestnymi 
sztandaru 45 Wojskowego Od-
działu Gospodarczego zostali 
Maria Dzierniejko oraz ppłk. 

Rez. Sławomir Lewicki.
W trakcie ceremonii doko-

nano symbolicznego wbicia 
gwoździ honorowych oraz 
pamiątkowych, w której w 
imieniu społeczeństwa Gminy 
Sulęcin uczestniczył burmistrz 
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz 
rodzice chrzestni, przedsta-
wiciele komitetu fundatorów 
sztandaru, oficerów, podofice-
rów i pracowników 45 WOG-u, 
wojewody lubuskiego i powia-
tu.

Poświęcenia sztandaru do-
konał delegat biskupa polowe-
go Wojska Polskiego dziekan 

wojsk lądowych ks. płk Grze-
gorz Krupski.

Sztandar z rąk rodziców 
chrzestnych przyjął płk Rafał 
Smuszkiewicz, który przekazał 
sztandar komendantowi 45 
Wojskowego Oddziału Gospo-
darczego ppłk Waldemarowi 
Kliszczakowi.

Sztandar przejął i dokonał 
prezentacji poczet sztandaro-
wy w składzie: dowódca pocztu 
sztandarowego kpt. Krzysztof 
Miłek, sztandarowy mł. chor. 
Damian Cichy oraz asystujący 
st. chor. Marek Jankowski.

Uroczystość zakończyła defi-
lada kompanii honorowej oraz 
pododdziałów.

Tekst i foto. Maciek Barden  
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SULĘCIN

www.stylceramika.pl

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

Kościół 
Św. Henryka

Plater

LUKASZ
Salon Fryzjerski

Sulecin, ul. Marii Curie Sklodowskiej 4

Nowa lokalizacja!

tel. 724 191 394
Pon. 900 - 1500, wt - pt 1000 - 1800

sob . 900 - 1500

PRACA lub STAŻ - informacje w zakładzie

533 069 561

Współpraca pomiędzy stro-
nami będzie obejmowała wiele 
obszarów. W jej ramach ucznio-
wie i nauczyciele otrzymają 
wsparcie  w procesie kształce-
nia zawodowego w postaci: 
praktycznych  szkoleń i warsz-
tatów z wykorzystaniem profe-
sjonalnych narzędzi i urządzeń, 
doposażenia szkoły w materia-
ły w sprzęt dydaktyczny, wspar-

Szkoła zyskała kolejnego partnera!
5 listopada w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie została podpisana umowa patronacka 
pomiędzy szkołą, a firmą Enea SA, Enea Serwis, Enea Operator. 

cia w przygotowaniu progra-
mów nauczania, umożliwienia 
zapoznania się przez uczniów 
z funkcjonującymi w zakła-
dach patrona technologiami i 
procesami podczas wycieczek 
dydaktycznych. Ustalono rów-
nież, że obie strony będą pro-
wadzić kampanie informacyjne 
dotyczące zasad funkcjonowa-
nia oraz celów pieczy patronac-

kiej i działalności patrona.
Sygnatariuszami umowy byli 

ze strony Szkoły, jej  Dyrektor, 
pani Grażyna Sobieraj, oraz 
wicestarosta sulęciński, pan 
Tomasz Prozorowicz, nato-
miast ze strony patrona, pani 
Joanna Kamoś, dyrektor Pio-
nu Strategii i Rozwoju Enea 
SA, pan Piotr Bogusławski, 
wiceprezes Zarządu ds. Pra-

cowniczych Enea Serwis, pan 
Andrzej Kojro prezes Zarządu 
Enea Operator. Jak podkreśliła 
pani dyrektor Grażyna Sobieraj 
współpraca dyrekcji szkoły, ka-
dry pedagogicznej i uczniów z 
pewnością doda nam skrzydeł, 

energii, otworzy nowe per-
spektywy rozwoju zawodowe-
go. Umowa patronacka będzie 
gwarancją wysokiej jakości na-
uczania i dowodem fachowości 
naszych absolwentów. 

Karina Rogowska

Największa inwestycja 
w historii Sulęcina

SULĘCIN  

Oczyszczalnia ścieków pod-
legająca Zakładowi Wodocią-
gów i Kanalizacji w Sulęcinie, 
ulegnie całkowitej przebudo-
wie i rozbudowie. W ramach 
inwestycji przeprowadzona 
zostanie wymiana całej pod-
ziemnej sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej znajdującej 
się na terenie miasta.

Całe zadanie, które współ-
finansowane jest z środ-
ków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020, w ramach 
działania 2.3 „Gospodarka 
wodno ściekowa w  aglome-
racjach” wyniesie ponad 40 
milionów złotych. W historii 
Sulęcina jest to największa in-
westycja, z której mieszkańcy 
będą mogli korzystać przez 
kilka dziesięcioleci.

Inwestycję przeprowadzi 

firma SEEN Technologie Sp. 
z o.o. z  Warszawy, z którą 1 
października Burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart podpisał 
umowę.

Zgodnie z tradycją firmy 
29 października na terenie 
oczyszczalni ścieków odby-
ło się symboliczne wkopanie 
szpadla pod inwestycję oraz 
złożenie historycznych pod-
pisów z udziałem przedsta-
wicieli wykonawcy oraz inwe-
stora.

Zadanie potrwa około 24 
miesiące.

Prace inwestycyjne przy-
niosą mieszkańcom i oso-
bom przebywającym w 
mieście pewne uciążliwości, 
za co z góry przepraszamy.

Maciek Barden 
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69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 29
WEGAZ

Sklep i warsztat
tel. 95 755 2652

czynne: poniedziałek - piątek godz. 8-17
w sobotę 8-13

Stacja Kontroli Pojazdów
tel. 95 755 5273

czynne: poniedziałek - piątek godz. 9-17
w sobotę 9-13

www.wegaz.plphuwegaz@wp.pl

PROMOCJA
RABAT 50 %

DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

GEOMETRIA KÓŁ 3D
50 % TANIEJ

KLIMATYZAJCA NAPEŁNIANIE
50 % TANIEJ

Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

LISTOPAD
12.11-18.11 - EURO-APTEKA przy  
ul. Poznańskiej
26.11-02.12 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1

GRUDZIEŃ
03.12-09.12 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
10.12-16.12 - Apteka “Pod Platanem” przy  
ul. Wiejskiej 
17.12-23.12 - Apteka “Lub-Farm” przy  
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie

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

PRZEKRÓJ POLECA:

XIV zawody latawców
SULĘCIN 

OgłOszenia DrObne

ODSZKODOWANIA tel. 783743841

Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych 
i elektrycznych już od 6 zł. 

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

nia blachy opierzeniowej. 
Wypożyczanie miernika grubości 

lakieru,  miernika ciśnienia oleju oraz 
kompresji.

Kozia Zagroda Grochowo 
kontakt Tomasz tel. 531 800 714

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

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

Tel.: 607 515 155

Na Stadionie Miejskim im. 
Stanisława Ożoga w Sulęcinie, 
7 października odbyły się XIV 
Zawody Latawców własnej 
konstrukcji o Puchar Burmi-
strza Sulęcina.

Zawodnicy prezentowali 
swoje latawce w dwóch kate-
goriach:

- latawce płaskie – 18 zawod-
ników

- latawce skrzynkowe – 4 za-

wodników.
Jury oceniało latawce we-

dług następujący kryteriów: 
estetyka wykonania latawca, 
stopień trudności wykonania i 
efekt lotu latawca.

Wszystkie latawcE zostały do-
puszczone do zawodów.

Spośród 18 latawców pła-
skich I miejsce oraz puchar Bur-
mistrza Sulęcina zajął latawiec 
Tymoteusza Czerwińskiego. II 
miejsce latawiec Kornelii Szy-
dlik, a III miejsce latawiec Ada-
ma Wiącka.

W kategorii latawców skrzy-
niowych I miejsce oraz puchar 
Burmistrza Sulęcina zajął lata-

wiec Julii Szydlik, II miejsce la-
tawiec Mai Cichoń i III miejsce 
latawiec Aleksandry Kosieli.

W wymienionych katego-
riach trzech pierwszych za-
wodników otrzymało również 
wybrane przez siebie nagrody 
rzeczowe.

Wszyscy wyróżnieni zawod-
nicy otrzymali słodkie upomin-
ki.

Tekst i foto. Maciek Barden
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