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GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

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

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

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

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

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

GraWo-STONE Rok zał. 1986

GRANIT-MARMUR
NAGROBKI  ·  PARAPETY  ·  BLATY

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

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

DOSTAWA GAZU
(Sulęcin i okolice)
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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

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

TANIEJ NI¯ W INTERNECIE

DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

95 755 39 15

KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN

693 903 681

Patronat med.:

Niech nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu  

wiele szczęścia, 
wiary i nadziei,

a pomyślność  
nie opuszcza Was 
przez każdy dzień

Nowego Roku

Redakcja 
Przekroju Lokalnego
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No i mamy nowego staro-
stę. Szefem powiatu głosami 
radnych powiatowych 8 do 
7 został Tomasz Jaskuła, nie-
dawny burmistrz Lubniewic. 
Przewaga niewielka, zaled-
wie jednego głosu. Oby w 
przyszłości nie było proble-
mów z innymi głosowania-
mi. T. Jaskuła wygrał z innym 
radnym powiatowym, byłym 
starostą Adamem Basińskim. 
A pamiętam jak zarzekał się 
A. Basiński, że więcej starostą 
być, chcieć nie będzie. Nie 
wywołało chyba zdziwienia, 
że wraz z przegraną Basiń-

skiego do dymisji podała się 
kontrowersyjna dyrektorka I 
LO w Sulęcinie. Były starosta 
był nie do końca zrozumiałym 
ostatnim bastionem obrony 
dyrektorki, która wywołała 
szereg konfliktów w szkole i 
straciła zaufanie już nie tylko 
uczniów i rodziców, ale także 
Lubuskiego Kuratora Oświa-
ty. Oby nowy starosta przy-
niósł też spokój i pozytywne 
zmiany dla I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mic-
kiewicza w Sulęcinie, bo tej 
szkole po prostu się to należy. 

W Zarządzie Powiatu nie 
zmieniło się stanowisko wice-
starosty. Pozostał na nim To-
masz Prozorowicz. Dołączyło 
za dwóch nowych członków 
Zarządu: Wojciech Lewicki i 
Dawid Wygiera.

Nasz rodak Robert Kubica 
po 8 latach i 18 operacjach 
wraca do Formuły 1. 34-let-
ni Kubica podpisał dwuletni 
kontrakt z teamem William-

sa. Wypadałoby się tylko 
cieszyć, jednak dość mocno 
frapuje mnie, że sponsorem 
zespołu Williams został przy 
okazji nasz narodowy gigant 
paliwowy Orlen. Ta firma 
państwowa ma dorzucić, do 
jak twierdzą złośliwi najdroż-
szego cyrku świata, 100 mln 
zł. Podobno była to cena za 
przyjęcie Kubicy na kierowcę. 
To polscy siatkarze po zdoby-
ciu Mistrzostwa Świata (!) nie 
mogą się doczekać 3 mln zł 
do podziału z kadrą trenerską, 
a państwowy gigant lekką 
ręką wydaje 100 mln za coś, 
co może robi wrażenie, ale 
czego nigdy nie będzie upra-
wiać setki tysięcy a nawet mi-
liony Polaków? Jakieś totalne 
nieporozumienie. Brak logiki. 
Można było wymyślić znacz-
nie tańszy sposób promocji 
Orlenu i z lepszym efektem 
dla sportów, w których Pola-
cy odnoszą znaczące sukcesy. 

Tymczasem na horyzoncie 
Święta Bożego Narodzenia. 
Żebyśmy nie zapomnieli, sku-
tecznie o tym fakcie przypo-
minają nam punkty handlowe 
i inne. Oprócz lubianej przez 
chyba wszystkich atmosfery, 
rodzinnych spotkań i chwil 
wytchnienia od codzienno-
ści święta wiążą się również 
z obowiązkiem zrobienia za-
kupów. Tego wielu nie lubi. 
Przy okazji warto się jednak 
zastanowić, bo okazuje się, 
że kupujemy na potęgę i czę-
sto bez pomyślunku. Zacznij-

minął miesiąc

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu, nie musisz szu-
kać zarządcy w innych mia-
stach.

Najnowsze na sprzedaż:
dworek Lubień
sklep ul. Kościuszki 1
sklep ul. Kościuszki 34
2 mieszkania Torzym
działka Rychlik
działka Garbicz
dom Muszkowo
mieszkanie Jarnatów
domek nad jeziorem Torzym
kawalerka w Żubrowie
dom ul. Orzeszkowej
pensjonat (budowa) Lubniewice
działka ul. Zachodnia S-n
działki ul. Lukoszka S-n
dom Gądków Wielki
dom w Sokolej Dąbrowie
dom Krzeszyce 
dom ul. Wiejska
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
3 działki nad Jez. Garbicz
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
3 domy w Torzymiu
3 działki w Torzymiu
5 działek bud. - Lubniewice
domy szeregowe ul. Lukoszka

Do wynajęcia:
sklep ul. Kościuszki
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 

Warto żyć EKO
my od choinki. W błędzie są 
„eksperci”, którzy uważają, 
że lepsza dla środowiska jest 
sztuczna. Żywa choinka jest 
w pełni biodegradowalna. W 
100% wraca do środowiska 
naturalnego czego nie moż-
na powiedzieć o wykonanej 
z plastiku choice sztucznej. 
Unikajmy też plastikowych 
ozdób. Modne jest strojenie 
dekoracjami naturalnymi, 
przyjaznymi środowisku. Są 
to np. pierniki, pomalowane 
szyszki i kasztany, wysuszone 
plasterki cytryny lub poma-
rańczy, a także figurki z masy 
solnej. Warto też pogłów-
kować w czasie zakupów 
żywności. Na zakupy obo-
wiązkowo zabieramy swoją 
torbę wielokrotnego użytku. 
Kupujmy tyle jedzenia, żeby 
go nie marnować. To co nie 
zjemy, warto zamrozić i wy-
korzystać po świętach. Ku-
pujmy produkty regionalne 
w lokalnych sklepach. W ten 
sposób wspieramy naszych 
lokalnych małych producen-
tów, ale też nie obciążamy 
środowiska emisją gazów 
cieplarnianych wytwarza-
nych podczas transportu.

Życzę wszystkim naszym 
Czytelnikom, by zwolnili, a 
wręcz „wyluzowali” w czasie 
nadchodzących świąt, ale 
także by ten szczególny czas 
przed i w trakcie potrafili 
maksymalnie spędzić z naj-
bliższymi. 
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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

Maszoński Logistic logistycznym operatorem roku

Tytuł najwyżej cenionej przez 
klientów firmy logistycznej w 
Polsce wywadząca się z Sulę-
cina firma Maszoński Logistic 
wywalczyła już po raz kolejny 
(po raz pierwszy w 2014 r.). Tym 
samym jest pierwszą i jak dotąd 
jedyną spośród firm reprezen-
tujących rodzimy kapitał która 
zdobyła, tą prestiżową nagrodę 
więcej niż jedne raz. Firma jest 
też zdobywcą nagród i wyróż-
nień w prawie wszystkich edy-
cjach konkursu począwszy od 
debiutu w 2007 r. W sumie już 
po raz siódmy zajmuje jedno 
z trzech pierwszych miejsc w 
rankingu.

- Bycie docenionym w badaniu 
Operator Logistyczny jest dla nas 
potwierdzeniem słuszności filo-
zofii prowadzenia biznesu, jak 
również dowodem profesjonali-
zmu i fachowej wiedzy naszych 
pracowników.  Dziękuję, to nasz 
wspólny sukces! – mówi prezes 
firmy Mirosław Maszoński.

Jak przyznają pracownicy 
Maszoński Logistic, sekretem 
sukcesu tej jednej z najefektyw-
niej zarządzanych firm trans-
portowych jest konsekwentnie 
realizowana strategia nasta-

4 grudnia br. podczas Gali Logistyki, Transportu, Produkcji w Warszawie ogłoszone zostały wyniki XVII edycji badania 
Operator Logistyczny Roku. Nagrodę główną – Złote Godło – zdobyła firma Maszoński Logistic. Nagrodę odebrał Mi-
rosław Maszoński, prezes zarządu.

wiona na klienta. Utrzymując 
przez kolejne lata termino-
wość i bezbłędność dostaw na 
niewiarygodnie wysokim po-
ziomie, firma wydaje się stale 
rozszerzać swoje kompetencje 

w innych dziedzinach obsługi, 
takich jak zasięg geograficz-
ny dostaw, co przyczynia się 
do dalszego wzrostu zaufania 
klientów do doświadczenia i 
wiarygodności biznesowej. 

Operator Logistyczny Roku 
to badanie satysfakcji klien-
tów operatorów logistycznych, 
które dostarcza obiektywnych 
informacji o zakresie i jakości 
usług logistycznych oferowa-

nych na rynku. Badanie od kil-
kunastu lat prowadzi Data Gro-
up Consulting i Wydawnictwo 
Eurologistics. 

Celem badania Operator Lo-
gistyczny Roku jest dostarcza-
nie uczestnikom rynku wiedzy 
na temat oczekiwań klientów 
oraz poziomu wykonywania 
usług logistycznych. Na pod-
stawie wyników badania po-
wstaje ranking firm cieszących 
się największym zaufaniem 
klientów. Ranking służy pro-
mowaniu usług logistycznych 
najwyższej jakości.

Ocenie poddawanych jest 
wiele elementów zarządzania 
firmą: potencjał konkurencyjny 
firmy, kompleksowość usług 
logistycznych, wykonanie 
założonych norm usług logi-
stycznych, standard obsługi w 
ocenie kluczowych klientów, 
standard obsługi w ocenie 
ogółu klientów, pozycja lide-
ra rynku w ocenie kluczowych 
klientów oraz pozycja lidera 
rynku w ocenie ogółu klientów.

Red.
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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

Świąteczne dania z całego świata

Polacy słyną z przywiązania do tradycyj-
nego, postnego menu podczas Wigilii, ale 
już podczas bożonarodzeniowego obia-
du i kolacji są otwarci na nowe smaki. By 
spędzić ten czas na prawdę wyjątkowo 
podpowiadamy jakie dania i desery war-
to przygotować, by było jednocześnie 
smacznie, ale i zdrowo.

Bożonarodzeniowy obiad po francu-
sku: pieczony indyk z jadalnymi kasz-
tanami.
Spośród przeróżnych świątecznych zwy-
czajów kuchni francuskiej, jednym z naj-
bardziej rozpowszechnionych tradycji jest 
pieczony indyk z kasztanami. To typowy 
świąteczne danie, które przyjęło się nie 
tylko we Francji, ale także w francusko-
języcznej części Szwajcarii. Indyka przed 
pieczeniem marynujemy kilka godzin w 
ziołach, pieprzu i soli. Jeśli nie uda nam 
się kupić jadalnych kasztanów, możemy 
je zastąpić podprażonymi na patelni orze-
chami nerkowca, którymi posypujemy 
upieczonego indyka tuż przed podaniem.

Świąteczne danie rodem z Austrii: kacz-
ka w pomarańczach podawana z kiszo-
ną kapustą
Na południu Austrii - w Karyntii dużą po-

Boże Narodzenie ze smakiem

Charakterystycznym punktem Świąt Bożego Narodzenia oprócz choinki, kolęd i prezentów są wyjątkowe smaki i aromaty przygotowanych 
na tę okazję potraw. O ile menu wigilijne we wszystkich polskich domach wygląda podobnie, o tyle w kolejne dni Świąt można się otworzyć 
na nowe smaki i aromaty. Oto kilka przepisów na zdrowe i smaczne potrawy, które umilą magiczną atmosferę rodzinnych spotkań.

pularnością w tym okresie cieszy się pie-
czona kaczka z aromatycznym sosem po-
marańczowym. Danie to serwowane jest z 
souerkraut – czyli kiszoną kapustą. 

Feijoada completa, czyli gulasz z woło-
winą z batatem po brazylijsku
W Brazylii Boże Narodzenie przypada w 
okresie letnim więc składniki wykorzy-
stywane w świątecznej kuchni znacznie 
różnią się od polskich tradycji. Jednak 
typowe danie bożonarodzeniowe ma 

swoje korzenie w Europie, a dokładnie w 
Portugalii. Jest to gulasz na bazie czarnej 
fasoli wzbogacony o różne gatunki mięs i 
warzywa. Narodowe danie Brazylii w wer-
sji oryginalnej jest dość tłuste, a zatem 
również ciężkostrawne, dlatego warto 
przygotować jego mniej kaloryczną wer-
sję -  tylko z dodatkiem udźca wołowego 
i sporej ilości ziół, które ułatwią trawienie.

- Wszystkie ciepłe dania rybne i mięsne, któ-
re będą królowały na świątecznych stołach, 

polecam podawać w towarzystwie grubo-
ziarnistych kasz oraz sałat z świeżych lub 
kiszonych warzyw. By nie wstawać od stołu 
ociężałym, unikajmy tłustych sosów  i sała-
tek ze śmietaną, czy majonezem. - podpo-
wiada Paulina Barros, specjalista dietetyk.

Zelten - świąteczne ciasto rodem z Ty-
rolu
Dla wielbicieli słodkości polecamy baka-
liowe ciasto z regionu północnych Włoch i 
południowej Austrii. Jest nie tylko pyszne, 
ale i bardzo zdrowe. W jego skład wchodzą 
głównie jabłka, grubo pokrojone orze-
chy i suszone owoce. Jest w nim również 
niewielki dodatek mąki pszennej, którą z 
powodzeniem możemy zastąpić ulubioną 
mąką pełnoziarnistą, czy bezglutenową.

Deser skandynawski – Riskrem
- Norwegowie nie wyobrażają sobie Świąt 
Bożego Narodzenia bez waniliowego pud-
dingu ryżowego. Ja polecam jego lekką 
wersję – ryż gotujemy na chudym mleku z 
dodatkiem ksylitolu oraz cynamonu i poda-
jemy go z sosem z ugotowanych malin lub 
pieczonym jabłkiem - poleca Paulina Bar-
ros, specjalista dietetyk.

Joanna Gołębiewska

SULĘCIN  

Św. Mikołaj, gość zawsze oczekiwany !
Mimo braku śniegu, Święty Mi-
kołaj wraz ze Śnieżynkami po-
jawił się 6 grudnia w Zespole 
Szkół Licealnych i Zawodo-
wych im. Unii Europejskiej 
w Sulęcinie. Dyrektor szkoły 
Grażyna Sobieraj oprowadził 
miłych gości po kolejnych kla-
sach, gdzie dowiedzieli się, że 

wszyscy uczniowie i nauczycie-
le byli grzeczni, dobrze wywią-
zują się ze swoich obowiązków 
i w zasadzie bardzo lubią szko-
łę. Do uczniów i nauczycieli 
popłynęły więc same pochwały 
i słodkie niespodzianki. Zaraz 
potem Mikołajowa Drużyna 
udała się do szpitala powiato-

wego w Sulęcinie, gdzie umiliła 
czas, a wręczonymi podarunka-
mi, wywołała uśmiechy na twa-
rzach małych pacjentów.

Katarzyna Owsiak 
ucz. Kl III Tlog/inf
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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

Krwiodawcy nagrodzeni

20 listopada, tuż przed rozpo-
czynającymi się Dniami Honoro-
wego Krwiodawstwa, w Filhar-
monii Zielonogórskiej odbyła się 
Wojewódzka Uroczystość z oka-
zji 60-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Organizatorami gali byli 
Lubuski Oddział Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża wraz 
z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Zielonej Górze.

Spotkanie było okazją do po-
dziękowania Krwiodawcom za 
ich bezcenny dar życia, honoro-
wo oddaną krew. Krwiodawców 
odznaczono odznakami Honoro-
wy Dawca Krwi – Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu oraz odznaka-
mi Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi po oddaniu 5/6, 10/12 oraz 
15/18 litrów krwi.

Za wieloletnią działalność na 
rzecz szerzenia idei honorowego 
krwiodawstwa Wojewoda Lubu-
ski – Edward Dajczak, dokonał 
dekoracji Krwiodawców Złoty-

Monika Stegeman, nauczyciel w SOSW w Sulęcinie oraz MOS w Ośnie Lu-
buskim otrzymała pamiątkowy medal z okazji 60-lecia Honorowego Krwio-
dawstwa.

mi i Srebrnymi Krzyżami Zasłu-
gi, a Jan Kowalczyk – członek 
Prezydium Krajowej Rady HDK 
PCK wraz z prezesem Lubuskie-
go Oddziału Okręgowego PCK 
Zbigniewem Martyniukiem za 
wybitne zasługi wręczyli Krwio-
dawcom Kryształowe Serca – 
najwyższe odznaczenie Polskie-
go Czerwonego Krzyża.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia 

Honorowego Krwiodawstwa 
wydano medal pamiątkowy, któ-
rym uhonorowano Krwiodaw-
ców, członków oraz sympatyków 
ruchu czerwonokrzyskiego. 

Uroczystość zakończona zo-
stała pięknym, kameralnym kon-
certem filharmoników zielono-
górskich.

Red.

17 października 2018 w Sulę-
cińskim Ośrodku Kultury odby-
ła się powiatowa konferencja 
metodyczna „Od przedszkola 
wszystko się zaczyna…”, w ra-
mach projektu Polsko-Niemiec-
kie Spotkania ph. „Od przed-
szkola wszystko się zaczyna…” 
z okazji 40-lecia Przedszkola nr 
2 im. Małych Odkrywców w Su-
lęcinie.

Konferencja rozpoczęła się od 
premiery filmu utrwalającego 
obchody 40-lecia Przedszkola, 
które miały miejsce na terenie 
Przedszkola 9 czerwca br. Ko-
lejnym punktem były występy 
dzieci: taniec „Mazur” oraz RAP 
w wykonaniu dzieci z grup 
6-latków. Występy te poprze-
dziły dwa fantastyczne wykła-
dy. Pierwszy, prowadzony przez 
p. Agnieszkę Czeglik, od pięt-
nastu lat dyrektor Przedszko-
la Daltońskiego oraz dyrektor 
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli w Szczecinie, nosił nazwę 
„Pierwszy uniwersytet zaczyna 
się w przedszkolu”. Dotyczył on 
roli edukacji przedszkolnej oraz 
roli nauczyciela. Drugi wykład 
poprowadziła p. Agata Muńko, 

SULĘCIN  

„Od przedszkola...”

kierownik Pracowni Psycho-
edukacji i Wychowania przy 
Wojewódzkim Ośrodku Meto-
dycznym w Gorzowie Wielko-
polskim. W swoim wystąpieniu 
poruszyła temat współpracy 
rodziny z przedszkolem, śro-
dowiskiem lokalnym oraz in-
stytucjami współpracującymi. 
Podczas konferencji, dyrektor 
Przedszkola Ewa Janicka opo-
wiedziała o czterdziestolet-
niej działalności Przedszkola 
nr 2 im. Małych Odkrywców w 
Sulęcinie. Na zakończenie na 
uczestników czekał poczęstu-

nek w postaci zimnego bufetu 
oraz kawy i ciasta. 

Konferencję współfinanso-
wano z Funduszu Małych Pro-
jektów (FMP) w Euroregionie 
PRO EUROPA VIADRINA dla 
Programu Współpracy INTER-
RG V A Brandenburgia – Polska 
2014-2020 w ramach Europej-
skiej Współpracy Terytorialnej.

Patronem konferencji był Lu-
buski Kurator Oświaty.

Kaffler Natalia 
i Jacykowska Ewa,

koordynatorki projektu
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Produkcja jest ważna – pracownik ważniejszy
Nowopowstały zakład w Su-

lęcinie produkuje meble tapi-
cerowane. Potężna hala na po-
wierzchni 4 ha mieści w sobie 
dosłownie wszystko. Ciąg tech-
nologiczny, a więc produkcję, 
magazyny surowca i wyrobów 
gotowych, szatnie, zaplecza sa-
nitarne i pomieszczenia socjalne 
oraz biura i skromne pokoje go-
ścinne na najwyższej kondygna-
cji. Zakładem kieruje Mariusz 
Pawlak, członek Zarządu Living 
Furniture Europe. Nad całością 
produkcji i szkolenia czuwa dyr. 
Marek Stefaniak. Tenże ma za 
sobą wieloletnią pracę w fabry-
kach tej branży w Niemczech 
gdzie zaczynał od szeregowego 
pracownika. Zatem wie wszyst-
ko o wyrobie mebli tapicerowa-
nych.

Te ostatnie są bardzo ważne 
z uwagi na instruktorów ścią-
gniętych z Niemiec, uczących 
nowozatrudnionych, czy dla 
specjalistów z Włoch i Holandii 
a także Niemiec dokonujących 
montażu maszyn.

Elektronika dominuje w cy-
klu produkcyjnym, aczkolwiek 
praca szwaczek, monterów obić 
meblowych i prac końcowych 
jest wykonywana ręcznie.

- Propozycja powstania takiego 
zakładu pracy w Sulęcinie pojawi-

ła się 3 lata temu. – mówi M. Paw-
lak – Wówczas tutejszy rynek miał 
bogaty potencjał ludzki i przy-
chylność burmistrza, więc właści-
ciel firmy postanowił to wykorzy-
stać. Dziś sytuacja jest taka sama. 
Docelowo chcemy zatrudnić ok. 
200 osób, aktualnie personel biu-
rowy mamy skompletowany, a na 
produkcji pracuje bądź jest przy-
uczanych do zawodu ponad 100 
osób. 

Wewnątrz hali młodymi sta-
żem pracownikami kierują in-
struktorzy z Niemiec, jest wśród 
nich kilku Polaków. Nad pracą 
szwaczek czuwa Ute Thauer, 
sympatyczna Niemka, pracująca 
w firmie od 1991 r. To, co tutaj 
się produkuje, jest wykonywa-
ne pod konkretnego klienta, w 
oparciu o złożone zamówienie. 
Wybór z około tysiąca wzorów 
materiałów obiciowych jest dy-
lematem dla klienta. Do tego do-
chodzi wiele wzorów wezgłowi, 
kształtu łóżek, rodzaju materacy 
i dodatkowych funkcjonalności 
łóżka. Sterowane komputerowo 
noże kroją wybrany materiał, 
dobiera się odpowiedni wkład i 
zaprogramowana maszyna kre-
śli ściegiem różne wzory. Bardzo 
wiele urządzeń jest pneuma-
tycznych zasilanych sprężonym 
powietrzem, dlatego zakład ma 

Praca wre

Wyprodukowane w zakładzie łóżka czekają na transport do klientów

własną sprężarkownię.
- Jestem z Sulęcina, pracowa-

łem przy budowie tego zakładu 
– mówi jeden z pracowników 
Wojciech Czułowski. - Po 22 
latach pracy w inne firmie, tutaj 
wreszcie się odnalazłem. Jestem 
traktowany jak pełnowartościo-
wy pracownik a nie jak automat 
do roboty. Zadowolony jestem z 
warunków socjalnych, wielu sulę-
cińskich pracodawców powinno 
brać przykład z tego zakładu.

Maszynę wykonującą różne 
wzory podczas pikowania, a jest 
tych kombinacji kilkaset, obsłu-
guje i przyucza do zawodu Ce-
zary Banach, Polak, ściągnięty 
w ramach delegacji z Niemiec. – 
Pracuję na tym typie maszyny po-
nad 10 lat i jestem z tego bardzo 
zadowolony. Tutaj podczas week-
endu mam bliżej do domu, miesz-
kam na Dolnym Śląsku. 

Na szwalni pracuje od nie-
dawna mieszkanka Wędrzyna 
– Jestem zadowolona, praca nie 
jest ciężka i wcale nie monoton-
na. Zmiany kolorów materiału 
czy nici to moment. Mam teraz 
inne spojrzenie na swoją pracę. 
Jeszcze jestem w okresie nauki na 
maszynie, dotychczas nie miałam 
z taką do czynienia. Firma dowo-
zi i odwozi swoich pracowników. 
Autobus czeka na nas, nie ma po-
śpiechu. Myślę, że ta praca to jest 
to, co mnie satysfakcjonuje.

- Pracowników dowozimy i od-
wozimy wynajętym autokarem 
– kontynuuje prezes.  Pracuje-
my na jedną zmianę. W przyszło-
ści jednak kilkanaście osób na 
konkretnych liniach produkcyj-
nych będzie pracować na dwie 
zmiany. Pomieszczenia socjalne 
pozwalają na godny odpoczy-
nek podczas przerw, są wyposa-
żone w odpowiedni sprzęt AGD. 
Do dyspozycji pracowników są 
prysznice. Pracownicy otrzymują 
środki ochrony indywidualnej do-
stosowane do stanowiska pracy. 

Od pracowników i ich zaangażo-
wania zależy pomyślność całego 
przedsięwzięcia. Z tego powodu 
szkolenia prowadzone są przez 
polskich instruktorów, którzy na 
stałe są pracownikami naszych 
zakładów na terenie Niemiec. Je-
stem przekonany, że zarobki są 
na poziomie zadowalającym i 
konkurencyjnym.

Relacje międzyludzkie są róż-
ne, dlatego przy doborze pra-
cowników, podczas rozmów 
kwalifikacyjnych zwraca się 
uwagę nie tylko na posiadane 
kompetencje. Przenoszenie we-
wnętrzne pracowników daje im 
szansę uzyskania nowych kwali-
fikacji. Dyrekcja zakładu poprzez 

tę formę szuka w pracownikach 
drzemiących możliwości. Zakład 
prowadzi Godziny Otwartych 
Drzwi, z których mogą skorzy-
stać zainteresowani

Specyfika zakładu związana 
jest z zapotrzebowaniem rynku. 
Jesienią i zimą jest więcej zamó-
wień, dlatego niekiedy czas pra-
cy ulega wydłużeniu.

Zakład produkcyjny inny niż 
inne, dotychczas mi znane. Cie-
pła atmosfera nie na pokaz, ale 
na co dzień w myśl dewizy - Pro-
dukcja jest ważna – pracownik 
ważniejszy. Tym bardziej, że na 
lokalnym rynku jest poszukiwa-
ny.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Maszą świętą w intencji Oj-
czyzny odbyły się 11 listopada 
w Sulęcinie obchody 100-lecia 
Niepodległości Rzeczypospo-
litej Polskiej. Mszę celebrował 
ksiądz proboszcz Parafii Sulęcin 
Piotr Mazurek.

Część oficjalna obchodów 
miała miejsce w sali widowi-
skowej Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury z udziałem pocztów 
sztandarowych, przedstawicieli 
Wojska Polskiego, mieszkańców 
gminy, radnych Rady Miejskiej, 
kombatantów, przedstawicieli 
jednostek administracyjnych 
miasta i gminy, gości zapro-
szonych z miasta Friedland /
Niemcy/ z burmistrzem Miasta 
Thomasem Häle, wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Piotra 

11 Listopada – Dzień Niepodległej 
„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Ach, jak długo cierpienie Twe trwa…”

Jacykowskiego, burmistrza Su-
lęcina Dariusza Ejcharta, zastęp-
cy burmistrza Iwony Walczak 
oraz wicestarosty Sulęcińskiego 
Tomasza Prozorowicza .

W trakcie uroczystości za 
wybitne osiągnięcia odznaką 
Związku Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych odzna-
czoną została Maria Jenerałek.

Zarząd Główny Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-

tycznych w Warszawie przyznał 
również odznakę „Za Zasługi dla 
ZKRPiBWP” Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina. 
Dekoracji odznaką sztandaru 
szkoły dokonał burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart w obecno-
ści przedstawicieli związku.

W części artystycznej wystą-

pili uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. im. Jana Pawła II oraz 
przedszkolaki Przedszkola nr 1 
im. Małego Przyrodnika i Przed-
szkola nr 2 im. Małych Odkryw-
ców z Sulęcinie.

Tekst i foto. Maciek Barden

SULĘCIN  

I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
W sali konferencyjnej Domu 

Joannitów w Sulęcinie, 19 listo-
pada odbyła się I inauguracyjna 
sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. 
Sesję otworzył senior Rady Miej-
skiej Jeremi Borowiec. W sesji 
wzięło udział 14-tu spośród 15-
tu radnych, stanowiących kwo-
rum w podejmowaniu uchwał.

Miejska Komisja Wyborcza w 
Sulęcinie stwierdziła, że w wy-
borach, które odbyły się 21 paź-
dziernika 2018 roku, do Rady 
Miejskiej w Sulęcinie mandat 
radnego otrzymali następują-
cy kandydaci: Aleksandrowicz 
Robert, Bielecki Krystian, Bo-

rowiec Jeremi, Gryz Kazimierz, 
Jacykowski Piotr, Koza Jerzy, 
Lipska Agnieszka, Malinowska 
Danuta, Przybylski Stanisław, 
Staniszewski Ryszard, Sza-
blewska Jolanta, Szczepański 
Zbigniew, Szymczyszyn Jan, 
Wyczachowska Anna, Zjawiń-
ski Grzegorz.

Wszyscy wymienieni otrzyma-
li zaświadczenia stwierdzające 
społeczny wybór na radnych 
Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Nowym radnym Rady Miej-
skiej oraz nowemu burmistrzowi 
zaświadczenia wręczyła prze-
wodnicząca Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Sulęcinie Aneta 
Magdalena Gryz.

Radni Rady Miejskiej oraz bur-
mistrz Sulęcina złożyli ślubowa-
nie na zachowanie wierności 
prawa, dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców Gminy 
Sulęcin.

Spośród radnych nowej Rady 
Miejskiej, radni wybrali Przewod-
niczącego Rady Miejskiej, któ-
rym został Szczepański Zbigniew 
oraz dwóch zastępców, którymi 
zostali: Wyczachowska Anna i 
Szymczyszyn Jan.

W trakcie sesji burmistrza D. 
Ejchart oraz wraz z zastępcą 

Iwoną Walczak wręczyli wnio-
skodawcom symboliczne pięć 
czeków, spośród jedenastu ofert 
zgłoszonych do zadań z Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Sulęcin 
na 2019 rok.

W dalszej części I sesji VIII ka-
dencji radni powołali składy oso-
bowe poszczególnych komisji 
Rady Miejskiej oraz wybrali prze-
wodniczących i wiceprzewodni-
czących tych komisji.

Radni podjęli również uchwałę 
dotyczącą wynagrodzenia wy-
branego w wyborach na burmi-
strza Sulęcina Dariusza Ejcharta. 
Na podstawie wniosku uposaże-
nia przedstawionego przez Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Zbigniewa Szczepańskiego, rad-

ni jednogłośnie wniosek przyjęli.
Po raz pierwszy w historii Rady 

Miejskiej radni dysponują table-
tami i z ich pomocą odbywa się 
elektroniczne zapoznanie się z 
porządkiem i treścią obrad, gło-
sowanie, podejmowanie uchwał 
i zabieranie głosu w trakcie trwa-
nia sesji.

Innowacją VIII kadencji Rady 
Miejskiej jest bezpośrednie mo-
nitorowane obrad, a ich przebieg 
można zobaczyć w bezpośred-
nim przekazie internetowym na 
stronie www.sulecin.pl (zakładka 
„eSesja”).

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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SULĘCIN  

Zakończono rozbudowę SOSW

W ramach inwestycji do ist-
niejącego budynku Ośrodka 
dobudowano drugie - trzykon-
dygnacyjne skrzydło o łącznej 
powierzchni ponad 1000 m2. 
Budynek został w pełni dosto-
sowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, a w łączniku, 
który powstał pomiędzy nową, 
a „starą” częścią obiektu, usytu-
owano windę. W ramach projek-
tu placówkę wyposażono także 

w nowoczesny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, dedykowane dzie-
ciom i młodzieży z różnymi nie-
pełnosprawnościami. 

Projekt realizowany był w part-
nerstwie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Sulęcinie; 
Stowarzyszeniem alternaTYw@ 
oraz Międzyszkolnym Ludowym 
Uczniowskim Klubem Sporto-
wym „Postomia” Sulęcin - Koł-

20 listopada br. odbyła się uroczysta prezentacja nowego skrzydła budynku Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie. Projekt z dofinansowa-
niem z UE realizował Powiat Sulęciński.

czyn. 
Rozbudowa Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Sulęcinie pozwoli na 
podniesienie jakości kształcenia 
i wzrost umiejętności uczniów, 
a tym samym na wyrównanie 

szans rozwojowych osób niepeł-
nosprawnych - uczniów szkoły 
specjalnej, pochodzących z ob-

szarów wiejskich i małych miast. 
Red.

SULĘCIN  

Jesienny Wieczór 
Dobrego Smaku

Było wyjątkowo smacznie, 
osoby biorące udział w corocz-
nym Konkursie Domowych 
Trunków i Przetworów zasko-
czyły jury pomysłami i doborem 
smaków, zarówno w kategorii 
win i nalewek, jak i dżemów, 
marmolad i konfitur.

Jury po długich obradach po-
stanowiło nagrodzić następuje 
osoby.

W kategorii przetwory:
I miejsce pani Maria Daniłkie-
wicz za dżem jabłkowy
II miejsce pani Justyna Koron-
kiewicz za dżem z zielonych po-
midorów z cytryną
III miejsce pani Mariola Koza-
kiewicz za dżem jabłkowo-pi-
gwowy

Wyróżnienia otrzymali: pan 
Edward Leszczyłowski za 
dżem śliwkowy, pani Halina 
Kozakiewicz za mus malinowy, 
pani Kamila Świątek za dżem 
śliwkowy, pani Iwona Wrąbel 
za marmoladę wieloowocową.

W kategorii trunki-wina:
I miejsce pan Roman Koło-
dziejski za wino z jabłek
II miejsce pan Michał Nazwal-
ski za wino z czarnej porzeczki
III miejsce pani Paulina Kozieł 
za wino z ciemnego winogrona

Wyróżnienia otrzymali: pani 
Halina Kozakiewicz za wino z 
gruszek, pani Weronika Dar-
mograj za wino z białej porzecz-
ki, pani Marzena Kołodziejska 
za wino z czarnej morwy.

W kategorii trunki – nalewki:
I miejsce pani Kazimiera Le-
won-Rutyna za nalewkę z pi-
gwy
II miejsce pan Ryszard Rutyna 
za nalewkę z jeżyn
III miejsce pan Leszek Kuchar-
czak za nalewkę z dzikiej róży

Wyróżnienia otrzymali: pan 
Józef Wincenciak za nalewkę z 
czarnej porzeczki, pani Danuta 
Urbaniak za nalewkę z czarne-
go bzu, pan Radosław Niko-
dem za nalewkę z pigwy, pani 
Halina Kozakiewicz za nalewkę 
z czerwonej porzeczki.

Degustację umilili nam Soliści 
Studia Piosenki SOK. Serdecz-
nie gratulujemy i dziękujemy za 
miły wieczór!

SOK Sulęcin
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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!

Krajowa Administracja 
Skarbowa w 2019 roku 
przygotuje zeznania podat-
kowe za 2018 rok. Będą to 
zeznania  osób fizycznych 
rozliczających się z podatku 
dochodowego PIT -37 lub 
PIT -38. Nie będą musiały sa-
modzielnie składać zeznań 
podatkowych osoby, które 
nie korzystają z ulg i odli-
czeń za 2018 r., zrobi to za 
nich wspomniana powyżej 
KAS. Rozliczenie dotyczy tyl-
ko osób, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, a 
uzyskane przychody w 2018 

roku mają obowiązek rozliczyć 
na formularzu PIT -37. Dotyczy 
to również podatników którzy 
uzyskali przychody z kapita-
łów pieniężnych i składają PIT 
-38. KAS przygotuje zeznania 
na podstawie otrzymanych 
informacji od płatników po-
datku dochodowego od osób  
fizycznych. Rozliczenia będą 
udostępnione na Portalu Po-
datkowym 15 lutego 2019 r. 
Podatnik będzie  mógł zwe-
ryfikować i zaakceptować ze-
znanie lub zmodyfikować wy-
bierając np. opcje rozliczenia 
wspólnego z małżonkiem. Bę-

Kto nie będzie  musiał w 2019 roku składać PIT-37 i PIT -38 
dzie na to czas do upływu ter-
minu rozliczenia za poprzedni 
rok tj. do 30 kwietnia 2019 r. Je-
żeli po rozliczeniu powstanie 
obowiązek podatkowy wobec 
budżetu podatnik zostanie w 
ciągu 30 dni poinformowany 
o konieczności uregulowania 
zobowiązania .

Nie są to jedyne zmiany, ko-
lejne są przewidywane w roku 
2020. KAS przewiduje możli-
wość rozliczenia podatników 
składających zeznanie PIT-28 
, PIT-36 I PIT-36L .Podatnik , 
który nie zaakceptuje lub od-
rzuci rozliczenie sporządzone 

przez KAS , będzie musiał sa-
modzielnie złożyć zeznanie 
roczne w formie papierowej 
lub przesłać elektronicznie.

W 2019  roku wejdzie w ży-
cie odpowiednia regulacja ter-
minu zwrotu nadpłaty podat-
ku wynikającego z rozliczenia 
rocznego. Zmiana ustawy  o 
pdof wprowadza krótszy czas 
oczekiwania na pieniądze w 
przypadku przesłania roczne-
go zeznania podatkowego w 
formie elektronicznej. Podat-
nicy  którzy przekażą roczny 
PIT w formie papierowej będą 
czekali na zwrot nadpłaty 

nawet 3 miesiące od dnia 
złożenia  zeznania. Czas  
zwrotu nadpłaty wydłuży 
się w przypadku dokona-
nia korekty zeznania. Na-
leży również zaznaczyć, że 
w związku z nowymi regu-
lacjami dotyczącymi rozli-
czeń rocznych PIT-37 należy 
składać od 15 lutego 2019 
r., złożone wcześniej będą 
traktowane jako dostarczo-
ne 15 lutego .

Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy

Porady podatkowe Przekroju

W Sulęcinie zaroiło się od Mikołajów
Za nami IV edycja Sulęcińskie-

go Zlotu Mikołajów. W tym roku 
wyjątkowo spotkaliśmy się w 
Klubie u Bulka. Punktem kulmi-
nacyjnym naszej mikołajkowej 
zabawy był oczywiście konkurs 
na najlepszy strój Mikołaja. Jury 
w składzie: św. Mikołaj prosto z 
Laponii, Wiktor Kłęk (przyjmu-
jący klubu STS Olimpia Sulęcin) 
oraz Agata Zabłocka oceniali 
małe i duże Mikołaje, biorąc pod 
uwagę: długość brody, prezen-
tację na scenie, strój oraz okrzyk 
Mikołaja.

Do konkursu stanęło 12 osób, 
jednak zasady są jasne - musie-
liśmy nagrodzić jedynie wybra-
nych, najlepszych uczestników... 
I tak oto jury wyróżniło: Olafa 
Maternika, Łukasza Dobosza 

oraz Maję Grochulską. Trzecie 
miejsce postanowiło przyznać 
Zofii Pankowskiej, drugie miej-
sce Marii Malinowskiej, a za-
szczytne pierwsze miejsce oraz 
zasłużony certyfikat otrzymała 
Lena Piechowiak. 

Laureatom oraz osobom wy-
różnionym serdecznie gratulu-
jemy! Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał nagrodę, ponieważ 
wszystkie stroje były dopraco-
wane i absolutnie przepiękne! 
Dziękujemy Wam za udział w 
konkursie.

Świetnie się bawiliśmy, spę-
dzając czas na wspólnej zabawie. 
To grudniowe popołudnie umilił 
nam występ Solistek Studia Pio-
senki SOK.

SOK Sulęcin
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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

W Sulęcińskim Ośrodku Kultury 22 listo-
pada rozegrano drużynowe powiatowe 
eliminacje w szachach szkół podstawo-
wych i średnich w ramach Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży.

Dwie pierwsze drużyny zakwalifikowały 
się do rozgrywek wojewódzkich.

W Igrzyskach Dzieci /rocznik 2005 i 
młodsi/ wystąpiło pięć drużyn w kolej-
ność:
1.Szkoła Podstawowa z Kołczyna, w kwali-
fikacji ogólnej uzyskała 5 punktów,
2.Szkoła Podstawowa nr 1 z Sulęcina uzy-
skała 4 punkty,
3.Szkoła Podstawowa nr 2 z Sulęcina uzy-
skała 2,5 punkta,

Szachy 4.Szkoła Podstawowa ze Słońska uzyskała 
2.5 punkta,
5.Szkoła Podstawowa z Wędrzyna uzyska-
ła 1 punkt.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej/rocz-
nik 2002-2004/ zwyciężyła Szkoła Podsta-
wowa z Kołczyna (w składzie: Kudlaszyk 
Antoni, Czarnogrecki Oskar, Karaś Pa-
weł i Kudlaszyk Zuzanna) i Szkoła Pod-
stawowa z Wędrzyna.

W licealiadzie /rocznik 1998 i młodsi/ I 
miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza z Sulęcina przed 
Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych 
im. Unii Europejskiej z Sulęcina.

Rozgrywki wojewódzkie odbędą się w 
dniach 11, 12 i 13 grudnia w  Sulechowie.

Rozgrywki sędziował mistrz szachowy 
Janusz Kuśnierz.

Maciek Barden

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu chwil wypełnionych radością

i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna 

świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 

do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego 2019 Nowego Roku,

obfitującego w pasmo sukcesów.

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Św. Mikołaj nie zawiódł
Kiedy za oknem szaro i ponuro, bo nie 

ma śniegu, tylko spotkanie ze Św. Miko-
łajem może rozweselić buzie dzieci. Po-
jawił się tradycyjnie, 6 grudnia, w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Strażaków w 
Trzemesznie Lub. Z dobrotliwym uśmie-
chem nad srebrną brodą rozdawał dzie-
ciom upragnione prezenty. Uczniowie z 
klas I – III chętnie wspomogli go w ciężkim 
obowiązku obdarowywania upominkami. 
Powitały Mikołaja kolędą, recytowali wier-
szyki, głośno śpiewali grudniowe piosen-
ki.
„Kochany Mikołaj czapkę ma czerwoną,

Zniszczone kalosze ,brodę oszronioną.
Nosi ciężki worek prezentów wspaniałych,
Chce, by wszystkie dzieci dziś się uśmiecha-
ły”…

Wzruszony staruszek z wielkiego wor-
ka wyjmował paczki, nie zabrakło łakoci 
i upominków. Odwiedził też starszych 
uczniów, tych grzecznych i tych grzecz-
niejszych.

A potem pożegnał wszystkich i obiecał, 
że wróci za rok! Będziemy czekać.

Katarzyna Borowiecka

Narodowe obchody w SP Wędrzyn

Z tej okazji, 9 listopada 
2018 r. w Szkole Podsta-
wowej  im. Żołnierza Pol-
skiego  odbył się uroczysty 
apel, dla uczczenia 100 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Była 
to chwila zadumy i przy-
pomnienia jak ogromny 
wpływ, miało to wydarze-
nie na dalsze losy Polski. 
Uczniowie naszej szkoły 
złożyli hołd żołnierzom i 
wszystkim tym, którzy od-
dali życie za wolną Polskę. Uroczystość 
rozpoczęła się od wspólnego odśpiewa-
nia hymnu państwowego o symbolicznej 
godzinie 11.11 Następnie uczniowie za-
prezentowali montaż słowno muzyczny, 
który przypomniał wszystkim o ważnych 
wydarzeniach historycznych w dziejach 
naszego narodu. Recytowano m.in. utwo-
ry J. Żuławskiego i W. Szymborskiej. Cała 
społeczność szkolna zaśpiewała  kilka 
pieśni patriotycznych. Scenografia i wy-
korzystane rekwizyty pozwoliły widzom 
zrozumieć sytuację naszego narodu, któ-
ry przeszedł długą i dramatyczną drogę 

Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Na czele pań-
stwa stanął wówczas Józef Piłsudski. Polacy tworzyli państwo, prowa-
dząc walkę o jego granice. Wreszcie powstała II Rzeczpospolita.

ku wolności. Na koniec uroczystości głos 
zabrała dyrektor szkoły, która w swym wy-
stąpieniu podkreśliła jak ważne dla nas 
Polaków, jest odzyskanie niepodległości. 
Pamięć o tak wielkim wydarzeniu jest 
corocznie obchodzona w murach naszej 
szkoły. Następnie o godzinie 12.00 przy 
tablicy upamiętniającej patrona, czyli 
Żołnierza Polskiego były recytowane i 
czytane wiersze o tematyce patriotycznej. 
To, że dziś możemy żyć w wolnej Polsce, 
zawdzięczamy bohaterstwu, heroizmowi i 
poświęceniu wielu żołnierzy.                       (M.L.)
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SULĘCIN  

Brydż sportowy

Turniej Honorowym Patrona-
tem objęła Izabela Hutyra – dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. J. Pawła II. Do gry przystąpiło 
8 par, a profesjonalną obsługę 
sędziowską zapewnił Wiesław 
Skowron. Po rozegraniu przez 
każdą z par 28 rozdań podliczo-
no wyniki:

W sobotę 24 listopada rozegrano Turniej Par w Brydżu 
Sportowym o Puchar Prezesa SBS „Madman Team”. 
Był to pierwszy turniej zorganizowany przez sulęciński 
klub brydżowy. 

1. Ludwik Dancewicz, Zbi-
gniew Kosiór

2. Grzegorz Kozieł, Franci-
szek Baszak

3. Mirosław Jedynak, Cze-
sław Szymański

Tuż za podium uplasowała się 
para „Lutek i Madman”. Tym sa-
mym Puchar Prezesa SBS „Mad-

man Team” trafił w ręce pary 
Dancewicz/Kosior

Były też puchary dla najlepszej 
pary z SBS „Madman Team” – Ko-
zieł/Baszak. Do tego wyróżnie-
nia, pamiątkowe statuetki oraz 
medale dla trzech najlepszych 
par.

Wśród pamiątkowych statu-
etek była jedna, która zasługuje 
za szczególną uwagę. Dostał ją 
człowiek, którego pomoc  w po-
wstanie klubu/stowarzyszania 
jest niepodważalna, czyli Ry-
szard „Culbertson” Andrzejew-
ski. O Rysiu krąży legenda, że na 
dzień dobry mówi 1 trefl, a na 
dobranoc pas.

Prezes SBS „Madman Team” za-
prasza wszystkich grających lub 
chcących się nauczyć grać w bry-

dża. Gramy w każdy poniedzia-
łek o godzinie 17:00 w Szkole 
Podstawowej nr 1 im, Jana Paw-
ła II. Kontakt – 604850582 lub 

poprzez portal/facebook Mad-
man24.pl

Red.

SULĘCIN  

Sentymentalny turniej badmintona

Łzy wzruszenia, dumy i szczę-
ścia w oczach trenera Jeremiego 
Borowca. Dziękujemy za tak licz-
ne przybycie byłych i obecnych 
wychowanków trenera oraz za-
proszonych gości. 

Gorąco dziękujemy burmi-
strzowi Sulęcina Dariuszowi 
Ejchartowi oraz zastępcy bur-
mistrza Iwonie Walczak za ob-
jęcie patronatem Turnieju ,oraz 
za wsparcie w jego organizacji, a 
przede wszystkim za ufundowa-
nie i wręczenie pucharów.

Dziękujemy również dyrekto-
rowi I LO w Sulęcinie za udział 
we współtworzeniu tego sporto-
wego wydarzenia, oraz uczniom 

W sobotę 1 grudni w Hali Sportowej I LO w Sulęcinie do późnych godzin wieczor-
nych odbywał się II Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Sulęcina „Łączymy 
Pokolenia w Badmintonie”, w którym wzięło udział 50 zawodników.

i absolwentom Liceum za zaan-
gażowanie się i za włożoną pracę 
w prowadzeniu Turnieju. 

Słowa podziękowania nie są w 
stanie wyrazić naszej wdzięcz-
ności dla fundatorów nagród, 
które wywołały radość i uśmiech 
na twarzach rywalizującej mło-
dzieży. Każde dziecko wróciło z 
nagrodą. Zawodnicy, którzy zdo-
byli trzy pierwsze miejsca zostali 
szczególnie wyróżnieni poprzez 
wręczone im medale, dyplomy 
oraz puchary.

Szczególne podziękowania 
składamy trenerowi Jeremiemu 
Borowcowi, który własną pracą, 
pasją trenerską przygotował i 

wyszkolił kolejne pokolenia mło-
dych zawodników badmintona. 
Tak liczne wsparcie wychowan-
ków trenera stworzyło niezwykłą 
atmosferę rozgrywek.

Gorące słowa podziękowania 
za nieocenione wsparcie i zaan-
gażowanie się rodziców naszych 
zawodników, którzy zaopatrzyli 
nas w ciasta którymi mogliśmy 
częstować uczestników Turnieju 
i fotoreporterom którzy uwiecz-
nili to wydarzenie.

Ze sportowymi pozdrowieniami 
Sulęcińskie Stowarzyszenie 

Badmintona
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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

SULĘCIN  

Do turnieju przystąpiło cztery 
drużyny w składzie:

1. Prymulki Słubice – Anna 
Palus, Monika Filip, Barbara 
Kobylczak, Izabella Jednoróg, 
Katarzyna Drewalska, Natalia 
Jacyszyn i Sywia Gawda.

2. MKS Ośno Lubuskie – Anna 
Molsa, Danuta Hajkowicz, Ur-
szula Ruban, Natalia Stankie-
wicz, Milena Krajewska, Ula 
Tymczyn, Karolina Lenc, Pau-
lina Zienkowicz i Ela Worono-
wicz.

3. Liceum Ogólnokształcące 
Sulęcin – Hanna Łukowska, 
Karolina Olejniczak, Nikola 
Górna, Anna Blicharz, Martyna 

Panie rywalizowały o Puchar Burmistrza
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, 17 listopada odbył się Turniej Piłki Siatkowej Amatorskich Drużyn 
Żeńskich o Puchar Burmistrza Sulęcina.

Konopko, Ola Pękalska i Joan-
na Staats.

4. Do Garów Sulęcin – Mał-
gorzata Góra, Sylwia Gry-
gorcewicz, Anna Uller, Anna 
Buczkowska, Justyna Kostka, 
Joanna Twarowska, Monika 
Konopko, Katarzyna Ściak, Pa-
trycja Sobecka i Kamila Demb-
na.

Turniej został rozegrany syste-
mem każdy z każdym i w kwalifi-
kacji ogólnej:

I miejsce i Puchar Burmistrza 
Sulęcina zdobyła drużyna MKS 
Ośno Lubuskie,

II miejsce zajęła drużyna Do 
Garów Sulęcin,

III miejsce zajęła drużyna Li-
ceum Ogólnokształcące Sulęcin,

IV miejsce zajęła drużyna Pry-
mulki Słubice.

Najlepszą zawodniczką MKS 
Ośno Lubuskie została Paulina 
Zienkowicz. Z drużyny Do Garów 
Sulęcin najlepszą zawodniczką 
została Patrycja Sobecka. Z dru-
żyny Liceum Ogólnokształcą-
cego Sulęcin najlepszą zawod-
niczką została Joanna Staats, a 
z drużyny Prymulki Słubice, za-
wodniczka Anna Palus.

Wymienione Panie otrzymały 
miodowy upominek od sponso-
ra turnieju Pasieki Remigiusza i 
Iwony Dutkowiak z Sulęcina.

Sędzią głównym turnieju był 
Jakub Zakrzewski, a współorga-
nizatorem koordynującym tur-
niej Małgorzata Góra.

Dyplomy, puchary oraz słodkie 
upominki wszystkim drużynom i 

zawodniczkom wręczyła zastęp-
ca burmistrza Sulęcina Iwona 
Walczak.

Tekst i foto. Maciek Barden

Kacper właśnie zamie-
rzał odwiedzić park z 
rodzicami i siostrą, kiedy 
zostali niespodziewanie 
zaskoczeni. Otrzyma-
li piękne pudło pełne 
prezentów oraz 4 karty 
roczne, które umożli-
wiają roczny bezpłatny 
wstęp do Majaland Kow-
naty oraz wiele dodatko-
wych korzyści. - Jesteśmy 
mile zaskoczeni tym, co 
się właśnie wydarzyło 
- uśmiecha się tata Kac-
pra, Przemysław - nigdy 
wcześniej coś takiego nam się nie 
przytrafiło.

Majaland Kownaty został 
otwarty 29 września. Park jest 
unikatowy w skali kraju dzięki 

Majaland gościł 25-tysięcznego odwiedzającego
W końcówce listopada Majaland Kownaty gościł w 
szczególny sposób 25-tysięcznego odwiedzającego. 
Kacper z Łagowa był tym szczęśliwcem i został zasko-
czony przez Pszczółkę Maję pięknym pudłem pełnym 
prezentów.

tematyzowanym dekoracjom i 
niepowtarzalnym przeżyciom 
dla dzieci.

Red,
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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

GRUDZIEŃ
10.12-16.12 - Apteka “Pod Platanem” przy  
ul. Wiejskiej 
17.12-23.12 - Apteka “Lub-Farm” przy  
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
24.12-30.12 -  Apteka “Dobre Zdrowie” przy  
ul. Witosa 1 

STYCZEŃ
31.12-06.01 - EURO APTEKA przy  
ul. Poznańskiej 4

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:

Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Karate 
SULĘCIN / GORZÓW WLKP.

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

9 grudnia w Gorzowie Wlkp. 
walczyli najmłodsi karatecy z Su-
lęcina. Dla swojego miasta zdo-
byli pięć medali:
Aleksandra Darmograj - 1 miej-
sce w kategorii kumite - lekki 
kontakt dziewcząt,
Beata Wysowska - 2 miejsce w 
kategorii kumite - lekki kontakt 
dziewcząt,
Michał Kowalczyk - 1 miejsce w 
kategorii kumite - lekki kontakt 
chłopców,
Sergiusz Makowski - 3 miejsce 
w kategorii kumite - lekki kon-
takt chłopców,
Martyna Wyka - 2 miejsce w ka-
tegorii kata.
Gratuluję dzieciom wyników, a 
rodzicom dzieci.

Sensei Karol Buksztynowicz


