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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
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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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95 755 39 15

CD. na str. 6

KOSZENIE TRAWY
• trawniki przydomowe

• boiska
• sady i nieużytki

• inne...

BOGATY PARK MASZYN

693 903 681

Seniorzy w Sulęcinie nie będą się 
nudzić. W mieście powstał 
Dzienny Dom „Senior Plus”

Dzienny Dom „Senior Plus” 
w Sulęcinie utworzony został 
w zaadoptowanych pomiesz-
czeniach na parterze Domu 
Joannitów. W środku mieście 
się sala rehabilitacyjna, sala ka-
wowa, sala telewizyjna, toalety, 

Placówkę oficjalnie otwarto 21 grudnia. Powstanie w niej 30 miejsc do osób 
po 60 roku życia, które będą gotować, dziergać na drutach i zwyczajnie 
spędzać ze sobą czas. Pieniądze na działalność Gmina Sulęcin pozyskała z 
programu Senior Plus.

prysznice i mała kuchnia, gdzie 
można przygotować coś do 
jedzenia. W otwarciu placówki 
wzięli udział m.in. Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak i 
Minister Rodziny Pracy i Polity-
ki Społecznej Elżbieta Rafalska.

– Jestem pod wrażeniem, że 
dom „Senior Plus” w Sulęcinie 
został zlokalizowany w tak pięk-
nym miejscu, w centrum. To tutaj 
kumuluje się całe życie społecz-
ne, tu odbywają się wszystkie 
kluczowe dla rozwoju gminy wy-
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Redaktor naczelny
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Wszyscy chcemy zarabiać 
więcej. W gospodarce wyna-
grodzenia reguluje rynek. Z 
reguły na naszym terenie (w 
sensie zachodnia Polska) na-
wet na nieskomplikowanych 
stanowiskach płaci się pełno-
etatowym pracownikom wię-
cej niż minimalna krajowa. 
Specjaliści mogą już liczyć 
na naprawdę solidne pensje. 
Gorzej jest z wszelkiej maści 
urzędnikami i innymi pra-
cownikami budżetówki. Gdy 
w gospodarce, ze względu 
na duży popyt na pracowni-
ków pensje poszły mocno w 

górę, w administracji często 
od wielu lat ledwo ruszyły się 
z miejsca. „Budżetowcy” wszel-
kiej maści postanowili więc 
wziąć sprawy w swoje ręce i… 
poszli na zwolnienia chorobo-
we. Masowe zwolnienia stały 
się sposobem nieformalnego 
strajku. A ja naiwnie myślałem, 
że lekarze dają zwolnienia, jak 
ktoś jest chory. Jak w moim za-
kładzie pracy kilka pań zaszło 
w ciążę, to ZUS przynajmniej 
raz je skontrolował (do dziś za 
bardzo nie wiem, po co były 
te kontrole? Czy panie z ZUS 
miały sprawdzić czy brzuch 
się zaokrągla?). W przypadku 
jednak masowej epidemii w 
określonych instytucjach pań-
stwo rozłożyło ręce (nie potra-
fiąc zweryfikować zwolnień) 
i w większości przypadków 
uległo. Nie mam nic przeciw-
ko, by pracownicy opłacani z 
budżetu zarabiali godnie. Taki 
sposób strajku, to jednak wy-
muszenie przy współudziale 
wypisujących zwolnienia me-

dyków. 
Powodów do narzekań z 

powodu niskich płac nie mają 
za to dyrektorzy w Narodo-
wym Banku Polskim. Według 
ustaleń dziennikarzy dyrek-
tor ds. komunikacji i promocji 
NBP Martyna Wojciechowska 
zarabia między 65 a 80 tys. 
zł miesięcznie! To tyle co pra-
cownik techniczny sądu lub 
nauczyciel z kilkunastoletnim 
stażem zarobi przed dwa lata! 
Jestem za godnymi płacami 
w instytucjach państwowych, 
ale to już jest gruba przesada. 
Prezes NBP Adam Glapiński, 
Prezydent Andrzej Duda i rząd 
PiS tłumaczą, że płace takie zo-
stały ustalone jeszcze za pre-
zesury Marka Belki. Wszyscy 
mijają się jednak z prawdą. Wg 
ustaleń dziennikarzy Polsatu 
dyr. ds. komunikacji i promocji 
mógł w w czasach Belki liczyć 
na 23 zł miesięcznie. Glapiń-
ski wije się jak piskorz, żeby 
tylko sprawę zbagatelizować 
i zamieść pod dywan. Pikan-
terii dodaje fakt, że kariera 
zawodowa Martyny Wojcie-
chowskiej jest ściśle związana 
z jej karierą polityczną. Ściślej 
ujmując pani dyrektor od wie-
lu lat jest związana z PiS. Dla 
partii rządzącej to poważny 
kryzys wizerunkowy. PiS zro-
bi wszystko, żeby nie ujawnić 
zarobków w NBP, bo to zaprze-
czy słowom prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego sprzed roku, 
który obiecywał, że będzie 
skromniej.

Na pensje w instytucjach 
państwowych (niektóre hor-

minął miesiąc

Zarządzanie WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI – jestem 
na miejscu, nie musisz szukać 
zarządcy w innych miastach.

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. E. 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 Torzym
dom i mieszkanie Smogóry
mieszkanie Dębowiec
3 działki nad Jez. Garbicz
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
2 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.nieruchomosci.sulecin.
biz.pl

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

Przez zwolnienie lekarskie do wyższych płac
rendalnie wysokie) zrzucać 
muszą się obywatele płacąc 
podatki. Żeby kasa zawsze 
była pełna okazuje się jednak, 
że rządzący nieraz chwytają 
się średnio legalnych, a już z 
pewnością skrajnie nieetycz-
nych metod. W internecie 
upublicznione zostało pismo 
kierownictwa Izby Skarbowej 
w Kielcach, w którym wprost 
zaleca się urzędnikom skar-
bowym ściganie legalnie 
działających firm, które dys-
ponują odpowiednim mająt-
kiem. Dlaczego? Ponieważ z 
przestępców podatkowych 
i tak nie da się nic ściągnąć. 
Jak ma to wyglądać w prak-
tyce? Zgodnie z zaleceniami 
kierownictwa Izby urzędnik 
skarbowy ma przed wszczę-
ciem kontroli upewnić się, że 
kontrolowana firma ma mają-
tek, który można byłoby zająć. 
Kontrolerzy mają po prostu 
pójść na łatwiznę i nie zajmo-
wać się sprawami wyłudzeń 
podatku, w których szanse na 
odzyskanie pieniędzy są nie-
wielkie. Jednym słowem mają 
odpuszczać przestępcą i zająć 
się przedsiębiorcami, którym 
jest z czego zabrać. Centrala 
Krajowej Administracji Skar-
bowej nie podważyła pisma 
krążącego w internecie, a dla 
wytłumaczenia stwierdziła je-
dynie, że to nadgorliwość kie-
leckich urzędników i pismo 
nie odzwierciedla rzeczywi-
stych zamierzeń fiskusa. Tym 
razem bez komentarza.
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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

Ferie w SOK

Tegoroczne zimowe spo-
tkania rozpoczną się od Indy-
widualnego Turnieju Tenisa 
Stołowego, który odbędzie 
się w dniu 16 stycznia. Turniej 
odbędzie się o godzinie 10:00 
w sali sportowej przy Stadio-
nie Miejskim, organizowany 
jest z myślą o uczniach klas 
I-VI.
16 stycznia SOK odwiedzi 
Opolskie Kino Objazdowe. Za-
planowane seanse:
Miśków 2-óch w Nowym Jorku 
godz. 16:00
Zabawa Zabawa godz. 18:00
Fuga godz. 20:00
Bilety: ulgowy 14 zł, normalny 
16 zł.
Bilety: www.film.opole.pl 
lub sprzedaż na miejscu – 
godzinę przed pierwszym 
seansem.

16 i 17 stycznia odbędą się 
rozgrywki grupowe Turnieju 
FIFA 2019. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do Klubu u 
Bulka (Sala Projekcyjna) o go-

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Sulęcinie serdecznie zapra-
szają na Ferie Zimowe w SOK, które odbędą się w dniach 16.01-25.01. Organizato-
rzy przygotowali szereg atrakcji – każdego dnia na najmłodszych czeka zupełnie 
inny rodzaj aktywności: od teatru i kina, po koncerty, turnieje sportowe czy finało-
wy Bal Karnawałowy.

dzinie 10:00. Uwaga – liczba 
miejsc ograniczona.

17 stycznia zapraszamy na In-
dywidualny Turniej Szachowy. 
Turniej odbędzie się o godzi-
nie 10:00 w sali sportowej przy 
Stadionie Miejskim, organizo-
wany jest z myślą o uczniach 
wszystkich szkół.

19 stycznia o godz. 20:00 w 
Klubie u Bulka wystąpi zespół 
BAiKA. Bilety: 20/25 zł
Rezerwacja i szczegóły pod 
numerem telefonu 506 070 
879.

21 stycznia odbędzie się Finał 
Turnieju FIFA 2019. Zaczyna-
my o godzinie 10:00. Turniej 
odbędzie się w Klubie u Bulka 
(Sala Projekcyjna)

22 stycznia – Filmowy Wtorek. 
Zaprezentujemy dwa filmy. 
Godziny seansów: 11:00-12:30 
oraz 13:00-14:30. Uwaga – licz-
ba miejsc ograniczona.

23 stycznia zapraszamy na 
Dzień Gier i Zabaw. Miejsce: 
Sala Kameralna SOK. Uwaga 
– liczba miejsc ograniczona. 
Godz. 11:00-13:00.

Również 23 stycznia o go-
dzinie 10:00 w sali sportowej 
przy Stadionie Miejskim od-
będzie się kolejna odsłona In-
dywidualnego Turnieju Teni-
sa Stołowego. Tym razem do 
wspólnej rozgrywki zaprasza-
my uczniów klas VII, VIII oraz 
uczniów gimnazjum i liceum.

24 stycznia wszystkie chętne 
dzieci zapraszamy na spektakl 
teatralny „Lodowa Kraina”. Sala 
Widowiskowa SOK, godzina 
10:00.

25 stycznia nasza ferie zimo-
we kończymy Balem Karnawa-
łowym (godz. 17:00-18:30). Dla 
dorosłych kolejną muzyczną 
propozycją jest koncert zespo-
łu Złe Psy. Klub u Bulka, godz 
20:00. Bilety: 40/50 zł. Rezer-

wacja i szczegóły pod nume-
rem telefonu 506 070 879.

Wydarzenia będą fotogra-
fowane i nagrywane w celach 
promocyjnych.

Regulamin dostępny na stro-
nach internetowych: www.
soksulecin.pl oraz www.biblio-

tekasulecin.pl.

Spędźcie z SOKiem tego-
roczne Ferie Zimowe. NIE bę-
dziecie się nudzić!

Red. 

http://www.soksulecin.pl/
http://www.soksulecin.pl/
http://www.bibliotekasulecin.pl/
http://www.bibliotekasulecin.pl/
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 ..:: OGŁOSZENIE  O  PRACY ::.. 

MOSiW poszukuje kandydatów na RATOWNIK WODNY
Wymiar etatu:
Miejsce wykonywania pracy: Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu 
Wymagania podstawowe:  

posiadanie statusu „ratownika wodnego” w myśl ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych

gotowość do pracy w syst
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
wykształcenie minimum średnie

Wymagane dokumenty: podanie o pracę, CV, kopie dokumentów potwierdzających 
– oryginały do wglądu

Miejsce składania dokumentów: dział kadr, os. Kasztelańskie 8a, Międzyrzecz

Inne informacje: podstawie umowy o pracę
Telefon kontaktowy:

SULĘCIN  

Radni przyjęli budżet na 2019 rok

Spośród 15 radnych uczestniczących 
w obradach, 14 radnych przyjęło przed-
stawiony przez zastępcę burmistrza Su-
lęcina Iwonę Walczak projekt uchwały 
budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz 
autopoprawkami. Jeden rady wstrzy-
mał się od głosu.

W porządku obrad przyjęto i zatwier-
dzono między innymi:
• sprawozdanie przewodniczącego 

rady miejskiej i burmistrza Sulęcina z 
działalności między sesjami,

W sali konferencyjnej Domu Joannitów w Sulęcinie 20 grudnia od-
była się III sesja Rady Miejskiej VIII kadencji, którą poprowadził prze-
wodniczący Rady Zbigniew Szczepański. Głównym punktem obrad 
było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019.

• uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 
2019 gminnego programu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alko-
holowych,

• uchwałę w sprawie wystąpienia Gmi-
ny Sulęcin ze Związku Miast Polskich,

• uchwałę w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy na 
lata 2019 – 2030.

Maciek Barden

W dniu 7 grudnia 2018 r., w  Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła 
się uroczystość wręczenia dyplomów 
stypendystom Prezesa Rady Ministrów z 
województwa lubuskiego. 

Nagrodzonych zostało 107 uczniów, 
a wśród nich Weronika Młyńczak i 
Klaudia Bogdańska, uczennice  Zespo-
łu Szkół Licealnych i Zawodowych im. 

Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów wręczone

Unii Europejskiej w Sulęcinie . Dyplomy 
wręczyli stypendystom Roman Sondej – 
Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz  Ewa Rawa  – 
Lubuski Kurator Oświaty.  

Weronika Młyńczak
Kl. II T log/ek

POWIAT SULĘCIŃSKI
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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  

Radni przyjęli budżet na 2019 rok
SULĘCIN  

Spotkanie w rynku

Przy lampce szampana D. Ejchart, T. 
Prozorowicz i J. Filipek złożyli mieszkań-
com życzenia noworoczne, pomyślno-
ści oraz radości w życiu codziennym i 
rodzinnym. W trakcie imprezy odbył się 
pokaz sztucznych ogni, a spotkanie umi-
liły solistki Studia Piosenki Sulęcińskiego 

Z okazji nowego 2019 roku w sulęcińskim rynku 1 stycznia z mieszkań-
cami miasta spotkał się burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, wicestaro-
sta sulęciński Tomasz Prozorowicz oraz dyrektor Sulęcińskiego Ośrod-
ka Kultury Jacek Filipek.

Ośrodka Kultury pod kierownictwem ar-
tystycznym Waldemara Handzelewicza.

Mieszkańcy częstowali się również go-
rącym żurkiem przygotowanym na tę 
okazję.

Maciek Barden  
Fot. Krzysztof Nesterowicz
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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

darzenia. Cóż lepszego mogło się 
przytrafić temu, wykorzystywa-
nemu okazjonalnie, budynkowi? 
Od teraz będzie tętnił życiem 
na co dzień, dzięki seniorom. To 
przykład dobrego i rozsądne-
go gospodarowania zasobami 
gminy, do którego chciałabym 
dążyć w innych miejscach – mó-
wiła Minister Elżbieta Rafalska 
podczas uroczystego otwarcia 
podkreślając, że efekt przeszedł 
jej najśmielsze oczekiwania.

Dzienny Dom „Senior Plus” w 
Sulęcinie zapewni 8-godzinną 
ofertę usług od poniedziałku 
do piątku. Podstawowy zakres 
usług świadczonych przez 
placówkę będzie obejmował 
usługi: socjalne (w tym gorący 
posiłek), edukacyjne, kultural-
no-oświatowe, aktywności ru-
chowej, sportowo-rekreacyjne, 
terapii zajęciowej i aktywizują-
ce społecznie.

Adam Piotrowski
Fot. Maciej Barden

CD. ze str. 1

Seniorzy w Sulęcinie nie będą się nudzić. 
W mieście powstał Dzienny Dom „Senior Plus”

SULĘCIN / TRZEMESZNO LUBUSKIE

Bal karnawałowy w SP w Trzemesznie
10 stycznia 2019 r., w ostatnim 
dniu przed zimowymi feriami, 
sale klasowe w Szkole Pod-
stawowej w Trzemesznie Lub. 
zamieniły się w zaczarowaną 

Czas od Świąt Bożego Narodzenia do Środy Popielcowej, który oznacza początek Wielkiego Postu, to zgodnie 
z tradycją okres zimowych balów, maskarad i zabaw.

krainę pełną księżniczek, ryce-
rzy, wróżek, kowbojów i innych 
postaci ze świata dziecięcej 
wyobraźni. Przy dźwiękach mu-
zyki disco bawili się doskonale 

najmłodsi uczniowie. Kółeczka, 
korowody, pociągi i węże oraz 

tańce w parach pozwoliły roz-
ładować nadmiar energii naj-

młodszych balowiczów. Kon-
kurs na najciekawsze przebranie 
karnawałowe, wybór najbar-
dziej „odlotowej” maski balowej 
był bardzo emocjonującym mo-
mentem zabawy.
Starsi uczniowie woleli dyskote-
kowe klimaty, a tańce w parach 
niejednego chłopaka przypra-
wiały o lekki zawrót głowy.
W przerwie harców i zabawy, 
słodki poczęstunek był tą przy-
słowiową kropką nad „i”. Słodko, 
miło i wesoło zakończono ostat-
ni dzień nauki, a teraz już czas 
na zasłużony wypoczynek.
Hurra - bo już ferie!

Katarzyna Borowiecka
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W przeddzień zbliżających 
się świat bożego narodzenia 
19 grudnia w Świetlicy Śro-
dowiskowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żubrowie, odby-
ła się Wigilia z udziałem dzieci, 
które uczęszczają na zajęcia 

SULĘCIN / ŻUBRÓW

Wigilijna kolacja z Mikołajem
świetlicowe oraz ich rodziców.

W imieniu Burmistrza Su-
lęcina życzenia świąteczne 
najmłodszym mieszkańcom 
sołectwa Żubrów złożyła wi-
ceburmistrz Iwona Walczak.

Dyrektor OPS Andrzej Żele-

chowski przekazał opiekuno-
wi dzieci Katarzynie Kurasik 
świąteczny prezent w postaci 
świetlicowych gier planszo-
wych. 

Wigilijne spotkanie przy-
gotowała opiekun świetlicy 

Katarzyna Kurasik i pracow-
nik Grażyna Rzedzicka, sołtys 
Żubrowa Krystian Bielecki, 
rada sołecka, pracownik Filii 
Biblioteki Publicznej w Sulę-
cinie Danuta Hasiuk oraz asy-
stent rodzin Urszula Komar z 

Ośrodka Pomocy Społecznej.
W trakcie wigilii wszystkim 

dzieciom świąteczne paczki 
ufundowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sulęci-
nie wręczył Święty Mikołaj.

Maciek Barden
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SULĘCIN / TRZEBÓW

Kolędowali w Trzebowie

Zadzwoń pod 795 06 06 01

FORD Transit 
 (L3 H2)  
rok 2018

Wynajem Busa

Wystawiamy fakturę VAT. Przy dłuższych
terminach wynajmu cena ustalana

indywidualnie.

Dostarczymy i odbierzemy pojazd na
terenie województwa Lubuskiego.

9-osobowego

- Tegoroczne rodzinne świę-
ta Bożego Narodzenia mamy 
za sobą. Dzisiaj, 29 grudnia 
spotykamy się w gronie znajo-
mych i przyjaciół w pierwszym 
„Wieczorze kolęd”. Wspólne ko-
lędowanie zbliża ludzi, buduje 
więzi i daje poczucie bliskości… 
Organizując spotkanie i kolędo-
wanie, pragniemy wszystkich 
zebranych zachęcić do śpiewa-

nia i podtrzymania polskiej tra-
dycji kolędniczej – przekazała 
między innymi obecnym w 
wieczorze mieszkańcom Trze-
bowa Agnieszka Polechajło, 
wychowawca w Świetlicy Śro-
dowiskowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sulęcinie.

Fundacja Kulczyk „Żółty ta-
lerz” oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej ufundowali dzie-

ciom, na co dzień uczęszczają-
cym na zajęcia w Świetlicy Śro-
dowiskowej w Trzebowie, gry 
oraz zeszyty, podkłady stołowe 
i podręczne torby.

Upominki w imieniu funda-
cji i OPS wręczył dyrektor OPS 
Andrzej Żelechowski i koordy-
nator Świetlic Środowiskowych 
znajdujących się w Gminie Su-
lęcina Aldona Żuk.

Organizatorem wieczoru 
kolęd była Świetlica Środowi-
skowa w Trzebowie, Fundacja 
Kulczyk „Żółty talerz”, Ośrodek 
Pomocy Społecznej z Sulęcina 
oraz Rada Sołecka i Sołtys Trze-
bowa.

W obsłudze spotkania oraz 
w przygotowaniu wigilijnych 
potraw i ciast uroczyste spo-
tkanie wsparli: Urszula Uruska, 
Wanda Chabza, Urszula Pole-
chajło, Marzena Kozieł, Marze-
na Matla, Sylwia Kosiela, Sylwia 
Banasik, Małgorzata Kula, Anna 
Czwalińska, Małgorzata Pole-
chajło i Natalia Matuszkiewicz.

W trakcie wigilijnego spotka-
nia w kolędowej inscenizacji 
przygotowanej przez Agniesz-
kę Polechajło wystąpili: w roli 
diabła Julia Grygorcewicz, w 

roli króla Jakub Grygorcewicz, 
w roli śmierci Dominika Gry-
gorcewicz, w roli anioła Nikola 
Kozieł, w roli gwiazdora Eryk 
Kozieł i w roli Maryi Kinga Uru-
ska.

Kolędowanie wspierał chór 
z Trzebowa. Anna Czwalińska, 
Marzena Matla, Agnieszka Po-
lechajło, Kinga Uruska, Urszula 
Uruska, Agnieszka Jacykowska 
oraz Danuta Grygorcewicz. 
Akompaniatorem chóru jest 
Damian Bednarz.

W spotkaniu uczestniczyli 
również: Ksiądz Proboszcz Pa-
rafii Długoszyn Henryk Lasz-
czowski, Radny Rady Miejskiej 
Piotr Jacykowski oraz Sołtys 
Trzebowa Stanisław Chabza. 

Maciek Barden

SULĘCIN 

Spotkanie wigilijne w ŚDS
W Środowiskowym Domu 

Samopomocy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sulęcinie 19 
grudnia odbyło się spotkanie 
wigilijne z udziałem osób, na 
co dzień korzystających z zajęć 
i przebywających w nim w go-
dzinach przedpołudniowych.

Przy wspólnym stole wigi-
lijnym przygotowanym przez 
pracowników domu samopo-
mocy oraz współuczestników 
dziennego pobytu, zasiedli 
również ksiądz proboszcz Pa-
rafii Sulęcin Piotr Mazurek, 
wiceburmistrz Iwona Walczak, 
kierownik Biblioteki Publicznej 
w Sulęcinie Natalia Janusz-
kiewicz, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Andrzej 
Żelechowski oraz radny Rady 
Miejskiej Jeremi Borowiec.

Świąteczną homilię Pi-
sma Świętego okresu litur-

gicznego odczytał Ksiądz 
Proboszcz Piotr Mazurek, po 
której uczestnicy spotkania 
składali sobie życzenia łamiąc 
się opłatkiem, spożywali wigi-
lijne potrawy i śpiewali kolędy.

Wspólna wieczerza wigi-
lijna jest obrządkiem religij-

nym, który w Środowiskowym 
Domu Samopomocy jest wie-
loletnią tradycją przed zbliża-
jącymi się świętami bożego 
narodzenia.

Maciek Barden 
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RYBY MAJĄ GŁOS

Każdy otrzymał prezent od Mikołaja

Ze względu na uszkodzone 
sanie z pomocą dla Mikołaja 
przybyli bohaterowie z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Sulęcinie, dowożąc naszego 
gościa na spotkanie z dziećmi 
czerwonym wozem strażac-
kim. Zaskoczone dzieci z wiel-
ką radością oraz entuzjazmem 
przywitały naszego przybysza 
z Laponii.

Mikołaj był pod wielkim wra-
żeniem tak licznie oczekują-
cej w taką pogodę gromadki 
dzieci. Serdecznie wszystkich 

Szósta edycja „Ogniska z Mikołajem” odbyła się 09 grudnia 2018r., na „Uroczysku Lubniewsko”, a organizatorem było Koło PZW Nr 2 „Lin” z 
Sulęcina. Niesprzyjająca pogoda nie zniechęciła dzieci do spotkania się ze Świętym Mikołajem. 

uczestników przywitał swo-
im magicznym głosem „HO, 
HO, HO” oraz podziękował za 
otrzymane laurki od 8 Groma-
dy Zuchów „Mądre Ptaki” ubie-
gających się o grupową spraw-
ność zuchową „Święty Mikołaj”. 
Święty spoczął w przygotowa-
nym dla niego fotelu i zaczął 
rozdawać grzecznym dzieciom 
przywiezione prezenty, zada-
wał dużo pytań, pozował do 
zdjęć. Dzieci nie były dłużne i 
także przygotowały dla Miko-
łaja własnoręcznie narysowane 

obrazki, laurki, ozdoby choin-
kowe oraz świąteczne piernicz-
ki. Kiedy zmęczony już Mikołaj 
musiał wyruszyć w dalszą po-
dróż, 81 dzieci pożegnało na-
szego gościa życząc mu szczę-
śliwego powrotu do Laponii i 
licząc na kolejne odwiedziny za 
rok.

Ostatnim punktem naszej 
wspólnej zabawy była przepro-
wadzona loteria fantowa dla 
naszych młodych uczestników. 

Dzieci wraz z rodzicami zo-
stali zaproszeni do pieczenia 

kiełbasek na ognisku, przygo-
towana była gorąca grochów-
ka, a na deser czekały różno-
rodne słodycze, pączki, ciasta, 
owoce oraz gorąca herbata i 
kawa.

Zarząd Koła PZW Nr 2 „LIN” 
Sulęcin składa serdeczne po-
dziękowania dla 3 DSH „RED 
ONE” Sulęcin za pomoc w orga-
nizacji tak wspaniałego przed-
sięwzięcia jakim było „Ognisko 
z Mikołajem”.

Zarząd Koła PZW Nr 2 „Lin” 
Sulęcin składa serdeczne po-

dziękowania wszystkim wspa-
niałym osobom i firmom za 
bezinteresowną pomoc w 
organizacji tak szlachetne-
go przedsięwzięcia jakim jest 
„Ognisko z Mikołajem”.

W trakcie szóstej edycji 
„Ogniska z Mikołajem” odbyła 
się zbiórka jedzenia dla czwo-
ronogów (suchej karmy, puszek 
mięsnych, itp.) ze Schroniska 
„AZORKI” z Gorzowa Wielkopol-
skiego pod hasłem: „PEŁNA 
MISKA DLA ZWIERZAKA”.

BK

Zarząd Koła PZW nr 1 w Sulęcinie serdecznie zaprasza 
wszystkich członków Koła na zebranie sprawozdawcze, 
które odbędzie się 20.01.2019 o godz. 10.00 w Sali konfe-
rencyjnej na Winnej Górze. 

Członkowie Koła mogą wnosić opłaty składek wędkar-
skich na rok 2019 u skarbnika Krzysztofa Gudacza co-
dziennie w godz. 10.00 – 18.00 w sklepie Domus przy ul. 
Witosa w Sulęcinie.

Roczne zebranie w „Jedynce”
5 stycznia w sali sportowej 

Hoteliku na Winnej Górze w 
Sulęcinie odbyły się pierwsze 
warsztaty Szkółki Wędkarskiej 
„Linek Kroczek” dla dzieci i mło-
dzieży w, których wzięło udział 
14 adeptów szkółki. 

Tematem szkolenia było:

Ruszyły szkolenia wędkarskie dla najmłodszych
• rzuty piłeczkami tenisowy-

mi do tarczy Arenberga
• spinning sprawnościowy 

(tarcza Arenberga)
• testy z wiedzy wędkarsko - 

ekologicznej
• ćwiczenia węzłów 

wędkarskich 

Zajęcia praktyczne z wędkar-
stwa rzutowego (Casting) po-
prowadzili instruktorzy węd-
karstwa młodzieżowego: Jerzy 
Lasota, Bogdan Kułaczkow-
ski, Dawid Melanowicz, Piotr 
Klimczak oraz pomocni w tym 
dniu byli Bartłomiej Szewczyk 

i Jacek Dąbrowski.
Natomiast Trener 
Młodzieżowej Sekcji 
Spinningowej Kamil 
Walkowiak podsu-
mował miniony se-
zon wędkarski , a w 
dalszej części szko-
lenia spinningiści 
ćwiczyli węzły węd-
karskie pod jego fa-
chowym okiem.

BK
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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!

Część zmian wprowa-
dzonych do ustawy o VAT 
już obowiązuje z 1 stycznia 
2019 r. Zmiany dotyczą wy-
sokości stawek VAT, zwol-
nień z VAT, określają zasady 
opodatkowania transakcji 
z użyciem bonów, rejestro-
wania i wyrejestrowywania 
podatników z rejestru VAT, 
ale najbardziej oczekiwaną 
zmianą jest ulga na złe dłu-
gi. Dotyczy ona wierzyciela, 
który nie otrzymał swojej 
należności. Zmiana skraca 
termin na dokonanie przez 

wierzyciela korekty zmniej-
szając podstawę opodatko-
wania oraz podatek należny 
z tytułu dostawy towarów lub 
usług. Z ulgi można skorzystać 
po upływie 90 dni od upływu 
terminu płatności o ile wcze-
śniej wierzytelność nie została 
zbyta. Analogicznie zmiany te 
dotyczą dłużnika tj. skróceniu 
terminu ze 150 do 90 dni na 
dokonanie korekty deklaracji 
VAT w części podatku naliczo-
nego, który nie został uregu-
lowany. Zmiany te wynikają z 
art. 89 b  ustawy o VAT i nakła-

Zmiany do ustawy o vat od stycznia 2019
dają na dłużników obowiązek 
dokonania korekty z możli-
wością uniknięcia korekty w 
przypadku zapłaty odliczo-
nej faktury lub jeśli dłużnik 
jest w trakcie postepowania 
restrukturyzacyjnego, likwi-
dacji lub postepowania upa-
dłościowego. Wprowadzone 
zmiany zlikwidowały również 
wymóg składania odrębnych 
wniosków z deklaracją o 
zwrot podatku oraz o zwrot w 
przyśpieszonym terminie. Mi-
nisterstwo Finansów uznało, 
że złożenie korekty deklaracji 

z wykazaną kwotą zwrotu na 
rachunek bankowy jest wy-
starczające.

W przypadku pozostałych 
zmian to przede wszystkim 
wprowadzenie nowych zasad 
w celu prawidłowego funk-
cjonowania systemu podatku 
VAT. Zmiany dotyczące bonów 
na towary czy usługi wprowa-
dzają zasadę opodatkowania 
transakcji bonów z ich uży-
ciem. Bon jednego przezna-
czenia w momencie wydania 
już podlega opodatkowaniu, 
natomiast bon różnego prze-

znaczenia podlega opodat-
kowaniu w momencie jego 
realizacji. Zmiany dotyczą 
również świadczenia usług  
na odległość. Najbardziej 
popularne są usługi elektro-
niczne świadczone konsu-
mentom z poza terytorium 
Polski. Celem zmian w tym 
przypadku było zmniejsze-
nie uciążliwości związanych 
z rozliczaniem VAT od usług 
elektronicznych .

Elżbieta Stecka
Doradca podatkowy

Porady podatkowe Przekroju

Tydzień poprzedzający Boże 
Narodzenie upłynął w Zespo-
le   Szkół Licealnych im Unii 
Europejskiej w Sulęcinie  w 
rytmie świątecznych spo-
tkań. 18.12.2018r. gościliśmy 
przedstawicieli środowisk 
kombatanckich, sybirackich i 
kresowych. Na  zaproszenie od-
powiedzieli także  członkowie 
chóru Biały Orzeł w Sulęcinie.  
Wszystkich zebranych  ser-
decznie powitali dyrektor szko-
ły, pani Grażyna Sobieraj  oraz 
starosta sulęciński,  pan To-
masz Jaskuła.  Uroczystość 
była  okazją do wysłuchania 
poezji, wspólnego kolędowa-
nia, ale także do wspomnień, 
ukazania i zatrzymania w pa-

„Niech błyśnie pierwsza gwiazdka”
mięci opowieści o minionych 
czasach, trudnej historii nasze-
go kraju, niezwykłych losach 
naszych przodków. 

Ciepła, świąteczna  atmosfera 
panowała również przez kolej-
ne dni,  podczas klasowych  i 
szkolnych spotkań wigilijnych. 

Tam również nie zabrakło pięk-
nych życzeń, uśmiechów, prze-
pysznych tradycyjnych potraw 
oraz prezentów, które są nieod-

łączną częścią  Świąt spod zna-
ku pierwszej gwiazdki.

Karina Rogowska
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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

SULĘCIN 

Projekt „Moje dziecko – mój sukces”
Powszechnie wiadomo, iż 

wychowanie nastolatka to bar-
dzo trudny i skomplikowany 
proces. Rodzice borykają się z 
wieloma problemami, często 
nie potrafią sobie z nimi pora-
dzić. 

W celu wsparcia Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gimnazjum 
w Sulęcinie postanowiło wyjść 
naprzeciw rodzicom. Powstał 
projekt pt. „Moje dziecko  - mój 
sukces”. Ideą projektu jest wy-
posażenie rodziców w wiedzę 
dotyczącą specyfiki relacji 
dziecko-dorosły oraz wzmoc-
nienie kompetencji w wycho-
waniu swoich pociech. 

W okresie od września do 
grudnia odbyło się 6 spotkań 
rodziców z psychologiem Ar-
turem Dolińskim oraz jedno z 
informatykiem dr Łukaszem 
Lemieszewskim aby uświado-
mić rodziców jakie zagrożenia 
niesie za sobą Internet. 

Nowatorska szkoła dla rodzi-
ców wzbudziła bardzo duże 
zainteresowanie, z tego powo-
du stowarzyszenie było zmu-
szone w pierwszej kolejności 

objąć projektem rodziców naj-
starszych roczników. Podjęto 
również działania aby pozy-
skać środki na następną edycję 
projektu. Projekt „Moje dziecko 
– mój sukces” z całą pewnością 
poprawi komunikację w rodzi-
nach, pozwoli uniknąć wie-
lu konfliktów, co wpłynie na 
lepszą atmosferę w domach i 
pozwoli na budowanie szczę-
śliwych i świadomych rodzin.  

Realizacja projektu nie by-

łaby możliwa bez wsparcia 
finansowego, które Stowarzy-
szenie Przyjaciół Gimnazjum 
im. Jana Pawła II „Gimsul” w 
Sulęcinie otrzymało od Sto-
warzyszenia Kraina Szlaków 
Turystycznych – Lokalna Gru-
pa Działania realizującym Pro-
gram „Działaj Lokalnie”. 

SP nr 1 w Sulęcinie

I miejsce zdobyły zawodniczki Sulęcińskiego Sto-
warzyszenia w Badmintonie, Aleksandra Cieplak 
oraz Milena Gierońska w finale Wojewódzkiej Lu-
buskiej Olimpiady Młodzieży, 2018/2019. Kolejny 
puchar trafi do sportowej kolekcji szkolnej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sulęcinie. 
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Sulęcin 
ul. Kilińskiego 1A
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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

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.
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Na sygnale

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

Przemycili 5 kg amfe-
taminy i kilkadziesiąt 
tabletek ecstasy
W ostatnim tygodniu grudnia 
2018 roku zakończone zosta-
ło śledztwo dotyczące we-
wnątrzwspólnotowego przemy-
tu znacznych ilości substancji 
psychotropowych w postaci am-
fetaminy. Funkcjonariusze Wy-
działu Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji w Sulęcinie, w 
toku zaawansowanych czynno-
ści operacyjno–rozpoznawczych 
ustalili dwóch mieszkańców 
Sulęcina, trudniących się han-
dlem substancjami zabroniony-
mi Ustawą o Przeciwdziałaniu 
Narkomanii oraz ich przemytem 
na terenie Unii Europejskiej. W 
trakcie realizacji sprawy, na te-
renie byłego przejścia granicz-
nego w Świecku, sulęcińscy 

kryminalni zatrzymali dwóch 
mężczyzn. W czasie przeszuka-
nia pojazdu, którym poruszali 
się podejrzani, policjanci zabez-
pieczyli ponad 3 kilogramy am-
fetaminy, kilkadziesiąt tabletek 
ecstasy oraz marihuanę, którą 
posiadał przy sobie 31-latek. 
Zebrany materiał procesowy 
pozwolił na przedstawienie męż-
czyznom, łącznie 31 zarzutów, 
w tym wewnątrzwspólnotowe-
go przemytu znacznych ilości 
substancji psychotropowych, 
posiadania znacznych ilości nar-
kotyków oraz ich odpłatnego 
udzielania. W takcie czynności 
procesowych podejrzanym za-
rzucono, że już wcześniej dwu-
krotnie dokonali przemytu am-
fetaminy, każdorazowo w ilości 
1 kilograma. Dilerom grozi kara 
do 15 lat pozbawienia wolności. 
Wobec 31 i 38–latka, na wniosek 
Prokuratury Rejonowej w Sulę-
cinie, sąd zastosował tymczaso-
wy areszt na okres 3 miesięcy, 
który następnie był przedłuża-
ny. Na poczet przyszłych kar za-
bezpieczono środki finansowe 
w wysokości 30 tysięcy złotych. 
Pierwsze zatrzymania w sprawie, 

miały miejsce w lutym 
2018 roku, jednak ze 
względu na charak-
ter rozwojowy spra-
wy oraz prowadzone 
czynności procesowe, 
do momentu zakoń-
czenia postępowania 
przygotowawczego 
aktem oskarżenia, Po-
licja nie informowała 
o sprawie.

7 stycznia sulęcińscy mun-
durowi przeszukali jedno z 
mieszkań na terenie Sulęcina. 
W trakcie czynności funkcjona-
riusze zabezpieczyli woreczek z 
substancją koloru białego, która 
znajdowała się w lodówce oraz 
zawiniątko z suszem roślinnym, 
te z kolei ukryte zostało w łazien-
ce. Mężczyzna przebywający w 
mieszkaniu przyznał, że oba pa-
kunki są jego własnością. Osoba 
podejrzana została zatrzymana i 
przewieziona do sulęcińskiej jed-
nostki. Nie był 
to pierwszy 
raz, kiedy 32–
latek złamał 
prawo. Był już 
wcześniej no-
towany, m.in. 
za kradzież z 
w ł a m a n i e m , 
p o s i a d a n i e 
n a r k o t y k ó w 
oraz przemyt 
substancji psy-

Pirat drogowy okazał się również seryjnym włamywaczem!

chotropowych. Z zabezpieczo-
nej amfetaminy można by było 
uzyskać 200 porcji narkotyku. 
Obecnie prowadzone są czyn-
ności zmierzające do ustalenia 
czy substancja miała być prze-
znaczona do sprzedaży na nar-
kotykowym rynku. Podejrzany 
usłyszał dwa zarzuty dotyczące 
posiadania substancji psycho-
tropowych oraz odurzających. 
Opisane przestępstwa zagrożo-
ne są karą do 3 lat pozbawienia 
wolności.
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2 stycznia sulęcińska dro-
gówka zauważyła poruszający 
się pojazd marki Opel Corsa. 
Funkcjonariusze rozpoznali kie-
rowcę, któremu wcześniej za-
trzymali prawo jazdy. Używając 
sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych nakazali mężczyźnie 
zatrzymanie osobówki, jednak 
ten przyśpieszył i zaczął ucie-
kać. Policjanci ruszyli za nim. 
24–latek w pewnym momencie 
zjechał w leśną drogę i wtedy 
mundurowi stracili go z pola wi-
dzenia. Jak się później okazało, 
nie na długo. Inny patrol ruchu 
drogowego, poinformowany 
o całym zdarzeniu, zatrzymał 
mężczyznę, gdy ten poruszał się 
już pieszo. Mieszkaniec gminy 
Torzym był dobrze znany nie tyl-
ko drogówce, ale także funkcjo-
nariuszom Wydziału Kryminal-
nego. Osadzony był przez nich 
typowany jako sprawca szeregu 
kradzieży z włamaniem. W trak-
cie czynności procesowych, po-
twierdzono posiadaną wiedzę 
operacyjną. Zebrany w sprawie 
materiał pozwoli na udowod-
nienie podejrzanemu szeregu 
kradzieży z włamaniem, których 
dokonywał na terenie gminy 
Torzym. Łupem złodzieja padły 
między innymi przewody mie-
dziane, podkaszarka, wyrzynar-
ka, wędki, rejestrator monitorin-
gu oraz kamery. Łączna wartość 
strat oszacowana została na 
ponad 7 tysięcy złotych. Za nie-
zatrzymanie się do kontroli dro-
gowej grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5, natomiast za 
kradzież z włamaniem do lat 10.

Amfetamina w lodówce, marihuana w łazien-
ce. 32–latek zatrzymany przez kryminalnych
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Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

STYCZEŃ
14.01-20.01 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1
21.01-27.01 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
28.01-03.02 -  Apteka “Pod Platanem” przy  
ul. Wiejskiej

LUTY
04.02-10.02 - Apteka “Lub-Farm” przy  
ul. Kościuszki 3 w Sulęcinie
11.02-17.02 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy 
ul. Witosa 1 

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:

XV Mikołajkowy 
Turniej Szachowy

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

W sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury 15 grudnia odbył się XV Mikołaj-
kowy Turniej Szachowy o Puchar Burmi-
strza Sulęcina.

W turnieju wzięło udział 11 zawodni-
ków w różnym wieku.

Po raz pierwszy Burmistrz Sulęcina 
ufundował również puchar w kategorii 
szachowej poniżej dziesięciu lat.

W turnieju wystąpili:
• - Izabela Rosłanowska, Damian 

Świerc oraz Marcin Gaik, którzy re-
prezentowali Szkołę Podstawową nr 
2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulę-
cina,

• - Weronika Małecka, Daniel Tytus, 
Ignacy Buczkowski oraz Maciej Gaik, 
reprezentowali Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Jana Pawła II z Sulęcina,

• - Natalia Karaś reprezentowała Zespół 
Edukacyjny z Kołczyna,

• - Mikołaj Janusz reprezentował I li-
ceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza z Sulęcina,

• - Kamil Kupisz reprezentował Zespół 
Szkół Licealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej z Sulęcina,

• - najmłodsza uczestniczka turnieju 
Łucja Buczkowska /6 lat/ reprezento-
wała Przedszkole nr 2 im. Małych Od-

krywców z Sulęcina.
• W kwalifikacji ogólnej
• I miejsce oraz Puchar Burmistrza Su-

lęcina otrzymał Damian Świerc.
• Kolejne miejsca zajęli:
• II – Mikołaj Janusz, III – Daniel Tytus.

Za I miejsce Puchar Burmistrza Sulę-

cina w kategorii poniżej dziesięciu lat 
otrzymał Ignacy Buczkowski. 

Puchary wręczył Burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart.

Nagrody w kolejności uzyskanych 
punktów, wybrali sami zawodnicy.

Maciek Barden
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