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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)

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

95 755 39 15

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

STR. 8

Prezydent Andrzej Duda 
odwiedził Sulęcin
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Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro 
Nieruchomości 
w Sulęcinie poleca

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

W ostatnim numerze pisa-
łem na wstępie, że czuć zbli-
żające się wybory, bo rząd 
rozdaje kasę. Teraz jeszcze 
bardziej je czuć, bo przeciwko 
słabym pensjom zbuntowa-
li się nauczyciele. Tym razem 
jednak rząd nie chce dać… 
W dniu wydania tego nume-
ru Przekroju sytuacja nadal 
była w kropce. Nauczyciele 
strajkowali już 4 dzień, ale na 
szczęście poza paroma małymi 
incydentami egzaminy gimna-
zjalistów i szóstoklasistów od-
były się. W kolejnych dniach 
rozmów dwie centrale strajko-
we: Związek Nauczycielstwa 

Polskiego oraz Forum Związ-
ków Zawodowych zeszły z tonu 
i zrezygnowały z 1000 zł pod-
wyżki dla każdego nauczyciela 
na rzecz 30 proc. podwyżki od 
września. Koszt w tym roku to 
od 8 (szacunki ZNP) do 12 mld 
zł (szacunki rządu). Dla porów-
nania „piątką Kaczyńskiego” 
ma kosztować w tym roku ok. 
40 mld zł. Nauczyciele jednak 
nie obudzili się po ogłoszeniu 
„piątki”. Swoje żądania pod-
wyżki o 1000 zł artykułowali już 
w styczniu. Dlaczego więc rząd 
olał grupę potencjalnych 700 
tys. wyborców? Według mnie, 
to wina w głównej mierze mini-
ster edukacji narodowej Anny 
Zalewskiej. Myśląc już zapew-
ne o kasie, jaka czeka na nią w 
Parlamencie Europejskim (jest 
jednym z kandydatów PiS) za-
pomniała upomnieć się u Mo-
rawieckiego i Kaczyńskiego o 
godne zarobki swoich kolegów 
po fachu – nauczycieli. 

Pikanterii sprawie dodaje 
fakt podpisania porozumienia 

z rządem przez jedną z cen-
trali związkowych, a mianowi-
cie z Solidarnością (ZNP i FZW 
określiły ten akt, jako cios no-
żem w plecy).Trudno dziś tak 
po prawdzie Solidarność na-
zwać związkiem zawodowym. 
Bardziej wygląda jak swoista 
przybudówka PiS.  Nie przez 
przypadek szef oświatowej So-
lidarności Ryszard Proksa (to 
on podpisał porozumienie z 
rządem w imieniu nauczycieli 
zrzeszonych w Solidarności) 
jest radnym tej partii w Ino-
wrocławiu, natomiast były szef 
całej Solidarności Janusz Śnia-
dek zasiada w ławach Sejmu 
również z ramienia PiS. Nad sa-
mym Proksą zebrały się czarne 
chmury. Setki członków oświa-
towej Solidarności po jego do-
gadaniu się z rządem złożyło 
legitymacje związkowe a kolej-
ne regiony (m.in. dolnośląski, 
pomorski i wielkopolski) do-
magają się odwołania Proksy.

Generalnie w temacie pod-
wyżek dla nauczycieli trudno 
zachować obiektywizm, dlate-
go proponuję sięgnąć po twar-
de dane. Tak wyglądała płaca 
zasadnicza kolegi nauczyciela 
(od 2010 r. nauczyciel dyplo-
mowany z 20-letnim stażem) 
na przestrzeni lat: 2010 – 81% 
średniej krajowej, 2011 – 82,3% 
średniej krajowej, 2012 – 85% 
średniej krajowej, 2013 – 85,2% 
średniej krajowej, 2014 – 82,1% 
średniej krajowej, 2015 79,7% 
średniej krajowej, 2016 – 
76,8%, 2017 – 74,51%, 2018 – 
70,1% średniej krajowej. 

Taka kolej rzeczy, że jak ro-
śnie gospodarka, rosnąć po-

minął miesiąc

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

Najnowsze na sprzedaż:
dworek Lubień
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
3 domy Torzym
dom Smogóry
mieszkanie Dębowiec
3 działki nad Jez. Garbicz
działka budowlana Żubrów
działka w Miechowie
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
W ofercie ok. 50 pozycji – wybierz 
coś dla siebie.

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

„Nauczyciele powinni być godnie wynagradzani”
winny wynagrodzenia w bu-
dżetówce. Zawód nauczyciela 
jest niezbędny do poprawne-
go funkcjonowania każdej 
społeczności. Słabe płace 
będą powodować, że najlepsi 
odejdą do innych zawodów, a 
jakość nauczania spadnie. Dla-
tego nauczyciel z najwyższym 
stopniem zawodowym po-
winien zarabiać w granicach 
średniej krajowej.

Bardzo ważną rolę nauczy-
cieli podkreślił goszczący nie-
dawno w Sulęcinie (na zapro-
szenie starosty sulęcińskiego 
Tomasza Jaskuły) Prezydent 
RP Andrzej Duda. Podkre-
ślił, że nauczyciele są ludźmi 
ciężkiej pracy, którzy starają 
się „jak najlepiej wykonywać 
swoją pracę, z jak największą 
dbałością o to, aby przyszłe 
pokolenia Polaków były jak 
najlepiej wychowane i jak 
najlepiej wykształcone”. Za-
znaczył, że „ci ludzie powinni 
być godnie wynagradzani”. 
Po tych miłych dla nauczycieli 
słowach stwierdził jednak, że 
ich oczekiwania płacowe są 
zbyt wygórowane…

Kompromisy mają to do 
siebie, że żadna ze stron nie 
jest w pełni zadowolona, ale 
też każda wychodzi ze sporu 
z podniesioną głową. Miej-
my nadzieje, że nauczyciele 
z rządem jak najszybciej się 
dogadają, bo dalszy protest w 
obliczu zarówno trwających 
egzaminów, ale też zbliżającej 
się matury i wyborach do Par-
lamentu Europejskiego, niko-
mu nie posłuży.

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
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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

„Na zdrowie”
TORZYM

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

W Lubuskim Centrum Pulmonolo-
gii w Torzymiu 6 kwietnia można było 
wykonać bezpłatne badania specjali-
styczne oraz konsultacje lekarskie bez 
skierowania! Z tej okazji skorzystało 
ponad 150 pacjentów, którzy w BIA-
ŁĄ SOBOTĘ  odwiedzili STREFĘ „NA 
ZDROWIE”, zorganizowaną w naszym 
szpitalu w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Zdrowia.  

Impreza odbyła się na parkingu 
przed wejściem głównym do Lubu-
skiego Centrum Pulmonologii, na-
tomiast konsultacje lekarskie miały 
miejsce w gabinetach Centrum. Pod-
czas Białej Soboty dyżurował między 
innymi specjalista chorób płuc i aler-
gologii. Dla chętnych dostępne były 
także konsultacje w zakresie rehabi-
litacji pulmonologicznej, rehabilitacji 
kardiologicznej oraz rehabilitacji i or-
topedii „Zdrowy kręgosłup”. Nie zabra-
kło tego dnia również lekarza geriatry, 
jak i onkologa. Na miejscu każdy zain-
teresowany mógł sprawdzić kondycję 
swoich płuc i wykonać badanie spiro-
metryczne – wyniki badania skonsul-
tował lekarz pulmonolog. Biała Sobo-
ta to również bezpłatne badania EKG, 
pomiar cukru we krwi czy pomiar ci-
śnienia tętniczego. Wyniki omawiane 
były na bieżąco przez lekarza specjali-
stę w danej dziedzinie. Do wszystkich 

punktów medycznych ustawiały się 
kolejki pacjentów.  

Biała Sobota w Lubuskim Centrum 
Pulmonologii w Torzymiu była rów-
nież okazją do wykonania badań la-
boratoryjnych, takich jak morfologia 
krwi, TSH, Ca125 i PSA. 

Dziękujemy pacjentom za udział w 
tym przedsięwzięciu, a pracownikom 
Szpitala za wspaniałą, bezinteresowną 
organizację. 

JB
Foto. www.szpitaltorzym.pl
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Rusza kolejna edycja programu Działaj Lokalnie!

W XI edycji Programu „Działaj Lokal-
nie -2019” wspierane będą projekty, 
które inicjują współpracę mieszkańców 
na rzecz dobra wspólnego. Uprawnio-
ne do wnioskowania będą organizacje 
pozarządowe oraz grupy nieformalne, 
w imieniu których wniosek złoży orga-
nizacja . Wnioski mogą być składane 
przez Wnioskodawców działających na 
terenie 10 gmin:  Bogdaniec, Deszcz-
no, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Krze-
szyce, Lubniewice, Sulęcin, Torzym, 

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj 
Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2019 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokal-
nie.pl i www.kst-lgd.pl. 

Ośno Lubuskie. Będzie można ubiegać 
się o dotację do 6.000zł. Wkład własny 
– 25% wartości wnioskowanej dotacji 
w tym: 5% wkład finansowy (środki re-
alizatora na pokrycie kosztów projektu) 
oraz resztę: wkład niefinansowy (np. 
praca wolontariacka na rzecz projektu, 
użyczenie sali, przekazane rzeczy). Do-
towane projekty będzie można realizo-
wać od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 
roku.

Termin naboru wniosków: 08.04 – 

12.05. 2019 r.
Pula środków: 29  700,00 zł. Pula 

środków może ulec zmianie.

Więcej informacji oraz załączniki 
dostępne na stronie www.kst-lgd.pl 
w zakładce Działaj Lokalnie.

SULĘCIN 

Środki na rzecz seniorów
 Domu Joannitów w Sulęci-
nie 27 marca burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart, skarbnik 
Gminy Joanna Pakulska oraz 
wicemarszałek Województwa 
Lubuskiego Łukasz Parycki 
podpisali umowę nawiązują-
cą do projektu „Nie jesteśmy 
sami – kompleksowy program 
wsparcia osób niesamodziel-
nych i niepełnosprawnych w 
Gminie Sulęcin”.
Projekt współfinansowany 

jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uzyskane z Unii 
Europejskiej środki wynoszą 
ponad 900 tysięcy i zostaną 
przeznaczone docelowo na 
rzecz seniorów. W tym na:
- utworzenie 30 nowych 
miejsc usług opiekuńczych 
poza miejscem zamieszkania 
- w ramach Dziennego Domu 
Pomocy,
- realizację usług asystenckich, 
którymi objętych zostanie 11 

osób z niepełnosprawnościa-
mi,
- realizacja specjalistycznych 
usług opiekuńczych, którymi 
zostanie objętych 20 osób nie-
samodzielnych. 
Wicemarszałek zwiedził rów-
nież Dom Joannitów i zapo-
znał się z jego pomieszcze-
niami, wyposażeniem oraz 
funkcjonalnością.

Tekst i foto. Maciek Barden  

21.03.2019 r. społeczność 
szkolna Zespołu Szkół Liceal-
nych i Zawodowych im. Unii 
Europejskiej w Sulęcinie świę-
towała nadejście wiosny. Było 
wesoło, sportowo i ze sma-
kiem. Uczennice klas pierw-
szych i drugich rozegrały tur-
niej piłki siatkowej o Puchar 
Dyrektora Szkoły. Zwycięzca-
mi okazały się reprezentantki 
klas drugich technikum, które 
miały również możliwość ro-
zegrania meczu z reprezen-
tacją nauczycieli. Wszystkie 
klasy wzięły również udział w 
konkursie cukierniczym, pt. 
„Słodka Wiosna”, który był jed-
nym z najważniejszych punk-
tów tego wyjątkowego dnia. 
Zgodnie z regulaminem kon-
kursu, słodkości oceniane były 
pod kątem estetyki, nawią-
zania do tematyki wiosennej 
oraz smaku. Po trudnych nara-
dach, jury wyłoniło zwycięską 
klasę - III technikum w zawo-
dzie technik żywienia i usług 

„SŁODKA WIOSNA”
gastronomicznych. W świetlicy 
szkolnej przygotowano kawia-
renkę, gdzie przy dźwiękach 
radosnej muzyki próbowali-
śmy konkursowych specjałów. 
Samorząd Uczniowski zorga-
nizował również galę piosenki 
lub wiersza o szkole, podczas 
której uczniowie z poszczegól-
nych klas prezentowali swoje 
pomysłowe dzieła. Na zakoń-
czenie szkolnego Dnia Wiosny 

mogliśmy skosztować małych 
pizzerek przygotowanych 
przez uczniów klas gastrono-
micznych, które smakowały 
wybornie i zniknęły w mig. 
Wspólna integracja społeczno-
ści szkolnej sprawiła, że WIO-
SNĘ powitaliśmy na słodko.

Katarzyna Owsiak
kl. 3 T log/inf

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.kst-lgd.pl


5nr 4(88)/2019 kwiecień 2019

 Adwokat Aleksandra Przybył oraz adwokat Paulina Kałkus 

informują o otwarciu fili kancelarii adwokackich w Sulęcinie przy ulicy 

Poznańskiej 1. 

 Filie kancelarii adwokackich czynne są w poniedziałki i czwartki 

od godz. 11:00 do godz. 17:00. Istnieje możliwość umówienia innego 

terminu spotkania, w tym także w Gorzowie Wlkp.

adw. Paulina Kałkus 

Tel. 601959526
p.merda@adwokat-gorzow.com.pl

adw. Aleksandra Przybył

Tel. 604292183
a.przybyl@adwokat-gorzow.com.pl                        

www.adwokat-gorzow.com.pl

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

SEGREGUJ ODPADY 
– TO SIĘ OPŁACA

Pod patronatem Przekroju Lokalnego

Mieszkańców Sulęcina i wszystkich 
okolicznych miejscowości oraz miesz-
kańców pozostałych gmin członkow-
skich Związku zapraszamy na Festyn 
Ekologiczny, który odbędzie się 27 
kwietnia br. (sobota) w Parku Miejskim 
w Sulęcinie (przy Kontenerze Kultury).

Od godz. 12.00 będziemy dla dzie-
ci oraz dorosłych organizować gry i 
zabawy ekologiczne, przypominać o 
tym jak należy segregować śmieci i 
dlaczego warto chronić nasze środo-
wisko. W tych działaniach pomogą 
nam pracownicy Nadleśnictwa Sulę-
cin, którzy również będą przypomi-
nać jak dbać o nasze piękne lasy oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego z Su-
lęcina. Sympatyczne Panie ze Stowa-
rzyszenia MAM Pomysł pomogą wam 
uszyć praktyczne woreczki na owoce 
i warzywa – dzięki takim woreczkom 

nie będziecie musieli brać foliowych 
worków ze sklepu. Pamiętaj, że jeden 
woreczek foliowy może rozkładać się 
nawet 200 lat, a do recyklingu trafia 
zaledwie 7 % z nich.

Podczas Festynu będziemy też wy-
dawać kwiatki w ramach akcji ZAMIEŃ 
ODPADKI NA KWIATKI. Każdy kto bę-
dzie mieć kupon otrzyma 1 sadzonkę 
kwiatka. Odpady do PSZOK można 
przywozić jeszcze do 26 kwietnia (pią-
tek). PSZOK obsługuje mieszkańców 
gmin: Sulęcin, Ośno Lubuskie, Łagów 
Lubuski i Lubniewice.

Jeśli są wśród was osoby zaintere-
sowane w jaki sposób prowadzimy 
gospodarkę odpadami w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych w Długoszynie to 26 kwietnia 
(piątek) od 12.00 do 16.00 organizuje-
my Dzień Otwarty – zapraszamy.

KOMUNIKAT
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie informuje hodow-
ców zwierząt oraz podmioty zajmujące się skupem i pośrednictwem 
zwierząt gospodarczych, że skup zwierząt pourazowych jest zabronio-
ny jako niezgodny z prawem, tj. ustawą ochronie zwierząt i rozporzą-
dzeniem o ochronie zwierząt w transporcie. W każdym przypadku za-
istnienia urazu zwierzęcia uniemożliwiającego jego transport do rzeźni 
należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się le-
czeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno 
być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone w 
humanitarny sposób (poddane eutanazji).

                                                     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie

                                                                          /-/Andrzej Gembka
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DUŻY W
YBÓR OPON!!!

(wjazd do Sulęcina)

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

Nowoczesny i zapewniają-
cy wygodną przestrzeń biu-
rowiec, o powierzchni 2 tyś. 
m2 tętni już życiem. W biurze 
pracuje na co dzień ok. 100 
pracowników, którzy przepro-
wadzać nie musieli się daleko, 
bo zaledwie na drugą stronę 
ul. Lipowej. Zgodnie jednak 
przyznają, że w nowych biu-
rach pracuje się znacznie wy-
godniej i przyjemniej.

Na parterze biurowca miesz-
czą się m.in. księgowość, dział  
kadr, rozliczeń, dział technicz-
ny, sala spotkań oraz pocze-
kalnia dla kierowców wraz z 
„kącikiem dla dzieci”. Po wej-
ściu na piętro znajdziemy się 
w obszernym lobby. Na tym 
poziomie znajdują się biura 
zarządu, biuro dyrektora, biu-
ro marketingu, kolejna sala 
konferencyjna oraz serce całej 
firmy – dział spedycji. 

Na obu poziomach pracow-

Firma Maszoński Logistic przeprowadziła się do nowego biurowca

nicy firmy mają do dyspozycji 
jadalnie z aneksami kuchen-
nymi będące jednocześnie 
pokojami do odpoczynku. W 
nowym biurowcu Maszoński 
Logistic znajduje się winda, a 
obiekt jest w pełni przystoso-
wany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Biurowiec z zewnątrz

W nowo oddanym budynku 
zastosowano liczne rozwiąza-
nia energooszczędne i tech-
nologiczne takie jak system 
wentylacji z odzyskiem ciepła, 
czujniki kontrolujące m.in. 
panujące w pomieszczeniach 
warunki (np. temperaturę). Z 
perspektywy komfortu pracy 
zastosowano energooszczęd-
ne oświetlenie, które przez 
większą część dnia stanowi 
„uzupełnienie” światła natu-
ralnego, rozjaśniając się lub 

ściemniając w zależności od 
warunków panujących na ze-
wnątrz. Ponadto, współpra-
cując z czujnikami obecności, 
systemy automatycznie wyłą-
czają oświetlenie w sytuacji, 
gdy w pomieszczeniu nie znaj-
duje się żadna osoba.

- Głównym założeniem było 
posiadanie dobrze zaprojekto-
wanego biura, które zaspokoi 
przyszłe potrzeby stale rozwi-
jającej się spółki. Zależało nam, 

aby tak dopasować przestrzeń 
biurową, aby zachodzące w 
niej interakcje między pracow-
nikami wpływały nie tylko na 
realizację celów zawodowych, 
ale również kształtowały więzi 
społeczne między nami – mówi 
Monika Lemieszek, Me-
nadżer ds. marketingu.

Red.

Sala konferencyjna

Kantyna

SULĘCIN 

Będą środki na termomodernizację 
budynków
W sali konferencyjnej Domu 
Joannitów w Sulęcinie 22 mar-
ca odbyło się spotkanie wice-
marszałka Województwa Lubu-
skiego Marcina Jabłońskiego 
z władzami Sulęcina, radnymi 
Rady Miejskiej, przedstawicie-
lami jednostek organizacyj-
nych, zarządcami wspólnot 
mieszkaniowych i dyrektorów 
placówek oświatowych.
Temat spotkania dotyczył po-
zyskania środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020 na projekty pla-
nowane do realizacji na tere-
nie Gminy Sulęcin, dotyczące 
między innymi wymiany źródeł 
ciepła w budynkach wieloro-
dzinnych, termomodernizacji 
placówek oświatowych, rewi-
talizacji i zagospodarowania 
wnętrz kwartałów zabudowy 
w otoczeniu centrum miasta 
Sulęcina.
Spotkanie zakończyło zwie-
dzanie obiektów i zapoznanie 
się z efektami projektów obję-
tych RPOL -2020, jak również 
nowopowstałej fabryki mebli 
Living Forniture, na terenie Su-

lęcińskiej Strefy Przemysłowej. 
Marszałek Jabłoński spotkał się 
również z dyrekcją i uczniami 

Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II z Sulęcina. 

Tekst i foto. Maciek Barden
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POWIAT SULĘCIŃSKI

REKLAMA 008977947

KaMa Care Sp. z o.o.
AGENCJA OPIEKUNEK

PRACA JAKO OPIEKUNKA 
OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH KONTAKT 

75 6161 411
www.kamacare.pl

 ZAPEWNIAMY:
- legalna praca
- opłacane składki ZUS
- wysokie zarobki 1300 € - 1700 €
- wsparcie podczas pobytu za granicą 
- transport do i z miejsca pracy

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

Niecodzienna wizyta miała 
miejsce 8 kwietnia. Na Pre-
zydenta pod Domem Joan-
nitów oczekiwali harcerze, 
uczniowie klas mundurowych, 
przedstawiciele różnych 
związków kombatanckich i 
stowarzyszeń, orkiestra dęta 
OSP z Grochowa oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.

Andrzeja Dudę przywitał 
starosta Tomasz Jaskuła. W 
swoim przemówieniu podkre-
ślił znaczenie historii, kultury i 
kultywowania dziedzictwa w 
każdym narodzie. Podzięko-
wał Prezydentowi za poświę-
canie szczególnej uwagi tym 
wartościom. Podkreślił, że to 
bardzo istotne, że duża polity-
ka zawitała do Sulęcina, a naj-
ważniejszą osobę w Państwie 
mieszkańcy powiatu mogą 
zobaczyć nie tylko w ekranie 

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Sulęcin
Na zaproszenie starosty sulęcińskiego Tomasza Jaskuły do Sulęcina przyjechał Prezydent RP Andrzej Duda. W spotka-
niu z Prezydentem wzięła udział spora grupa sulęcinian.

telewizora. 
Prezydent A. Duda podzię-

kował za zaproszenie i ciepłe 
przywitanie. Odniósł się do 
miejsca, w którym odbywało 
się spotkanie – Domu Joan-
nitów, które odnowione jest 
historycznym świadectwem 
bogatej historii Sulęcina. 
Stwierdził nawet, że Sulęcin 
szybciej zdobył prawa miej-
skie niż jego rodzinny Kraków. 
Podkreślił wkład kolejnych po-
koleń mieszkańców Sulęcina 
w budowanie polskości miasta 
i jego dobrobytu. Zaznaczył, 
że miasta takie jak Sulęcin są 
dla niego tak samo ważne jak 
każde inne.

Następnie Prezydent od-
niósł się do najważniejszych 
spraw krajowych. Podkreślił 
ogromny wkład Polaków w 

budowanie rozwoju gospo-
darczego kraju. Podziękowa-
niem rządu za obecne prospe-
rity jest wg A. Dudy program 
500 Plus, który ma dać szansę 
polskiej rodzinie na jeszcze 
lepsze życie. Podkreślił, że nie 
jest to zasiłek, ale właśnie po-
dziękowanie społeczeństwu 
za wysiłek na rzecz budowa-
nia wspólnego dobra. Dodał 
jednak, że jeszcze jest ogrom 
pracy do zrobienia. – Jesteśmy 
w połowie drogi, by dogonić 
naszych sąsiadów zza Odry, by 
nasz poziom życia był taki, jak 
w Niemczech. 

Prezydent mówił również o 
ogromnej zmianie jakościowej 
w rządzeniu naszym krajem. 
Zaznaczył, że nie rozumie, jak 
poprzedni rząd mógł dopuścić 
do tego, żeby miliardy złotych 
należne budżetowi z tytułu 
podatku VAT ginęły w karu-
zelach podatkowych. Obec-
ny rząd wg. Andrzeja Dudy 
uszczelnił system podatkowy, 
przez co kraj stać na więcej.

Prezydent mówił również o 
istotnych zmianach w kwestii 
bezpieczeństwa naszego kra-
ju. Trwa intensywna moderni-
zacja armii, co jest ogromnym 
wysiłkiem finansowym dla 
Polski. Podkreślił znaczenie 
sojuszu naszego kraju ze Sta-
nami Zjednoczonymi, którego 
efektem będzie wkrótce stała 
obecność żołnierzy amery-
kańskich na terenie naszego 
państwa.

Na koniec wizyty Prezydent 
rozmawiał i robił sobie wspól-
ne zdjęcia z zebranymi miesz-
kańcami powiatu.

Tekst i foto. Adam Piotrowski
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TORZYM

IX Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

W  konkursie udział wzięły dzieci 
i  młodzież z  placówek oświatowych 
w gminie. Wprawdzie szyki pokrzyżo-
wała nam panująca grypa i część dzie-
ci nie dojechała, ale pozostali uczestni-
cy zaprezentowali się wspaniale przed 
publicznością oraz 4-osobowym jury. 
W  tegorocznym konkursie oceniano 

„Żyjmy zdrowo kolorowo” to hasło tegorocznego, IX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i  Młodzieżowej 
w Torzymiu, który odbył się 16 marca 2019 roku w auli Szkoły Podstawowej. 

zespoły w  poszczególnych katego-
riach wiekowych. Jury miało nie lada 
zadanie, gdyż wszyscy pięknie zapre-
zentowali swoje utwory dostosowu-
jąc się przede wszystkim do tematyki 
konkursu. W  kategorii przedszkola 
jury wyróżniło zespół „FIT MALUSZKI” 
z Torzymia, w  kategorii klasy 1-3 wy-

różnienie otrzymał zespół ze  Szkoły 
Podstawowej w  Walewicach. Zespół 
ze  Szkoły Podstawowej w  Gądkowie 
Wielkim otrzymał wyróżnienie w kate-
gorii klas 4-6.Wyróżniono też uczenni-
cę klasy VII z Gądkowa Wielkiego- Do-
minikę Bączkiewicz, która zaśpiewała 
piękną piosenkę tematyczną ale nie 

miała konkurencji. Specjalnym wyróż-
nieniem nagrodzono zespół ze Szkoły 
Podstawowej w  Boczowie, który wy-
konał utwór nie związany z  hasłem, 
ale jury dostrzegło pracę i wykonanie 
artystyczne uczestników i  stąd wy-
różnienie. W  czasie pracy jury dzieci 
miały zajęcia z  panem Piotrem, któ-
ry poprzez animacje, iluzje i  zabawy 
pomógł przetrwać czas oczekiwania 
na wyniki. Było też słodkie co nieco, 
a  na zakończenie imprezy wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody oraz 
dyplomy. Korzystając z okazji chciała-
bym bardzo podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia 
tych chwil spędzonych razem. I  tak 
dziękuję przede wszystkim dzieciom 
i ich opiekunom, a także rodzicom. Za 
przygotowanie techniczne i  oprawę 
muzyczną dziękuję panu Przemkowi, 
za poświęcony prywatny czas serdecz-
ne podziękowania składam członkom 
Jury, a za całość wszystkim członkom 
GKPiRPA w Torzymiu.

Podsumowując całość mamy nie-
dosyt organizacyjny - nie wszystkie 
dzieci i nauczyciele mieli dostęp do in-
formacji o organizowanym konkursie, 
pomimo przekazania jej do placówek 
oświatowych i dlatego dzieci nie mo-
gły wystąpić.

Halina Tyliszczak
Fot. P. Mielczarek
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RYBY MAJĄ GŁOS

Wędkowali na potęgę
7 kwietnia nad jeziorem Ostrowskim od-
były się drugie zawody o Mistrzostwo 
i Grand Prix Koła nr 1. O godz. 7.00 za-
wodnicy zostali przywitani, nastąpiła pre-
zentacja regulaminu oraz rozlosowano 
stanowiska. O godz. 8.30 zestawy wędka-
rzy powędrowały do wody i pojawiły się 
pierwsze ryby. O godz. 12.30 zakończono 
wędkowanie a sędziowie przystąpili do 
zważenia złowionych ryb na stanowi-
skach. Godzinę wcześniej zrobili to u ka-
detów i juniora. Ryby - jak zwykle - wróciły 
do wody w znakomitej kondycji. Po posił-
ku nastąpiło wręczenie nagród i zakoń-
czenie zawodów.
A oto lista zwycięzców.
Kategoria Senior - Sektor A
- pierwsze miejsce Rafał Kronkowski   - 

5890 pkt,
- drugie miejsce Szymon Matelski  - 4980 
pkt,
- trzecie miejsce Ryszard Frączek   - 4940 
pkt.
Kategoria Senior - Sektor B
- pierwsze miejsce Sławomir Matelski - 
5060 pkt,
- drugie miejsce Marcin Chalecki - 4870 
pkt,
- trzecie miejsce Ryszard Sekuła - 4580 pkt.
Kategoria Junior - pierwsze miejsce Mak-
symilian Sobczak - 2360 pkt.
Kategoria Kadet
- pierwsze miejsce Jakub Kartawik - 3190 
pkt,
- drugie miejsce   Dawid Sobczak   - 3150 
pkt,

PZW Lin na Rybomanii 2019

- trzecie miejsce Wojtek Pulka   - 
2270 pkt.
Klasyfikacja Grand Prix po II 
turach:
1. Rafał Kronkowski - 27 pkt, 
waga 9910,
2. Marcin Chalecki - 27 pkt, waga 

9880 ,
3. Ryszard Sekuła - 22 pkt, waga 10290.
Całościowe wyniki zawodów i klasyfika-

SPEC KURS wędkarstwa rzutowego

WYJAZDY 1 DNIOWE NAD MORZE – Międzyzdroje, Dziwnów, Rewal (20 osób – 50 zł/os. ; 8 osób – 70 zł/os.)
Na życzenie pomoc w organizacji wyjazdów weekendowych lub kilkudniowych nad morze i w góry!!!

cjia Grand Prix po II turach w załączniku.

Tekst i foto. SP

Po pierwszych warsztatach przy-
szedł czas na drugie szkolenie i warsz-
taty z wędkarstwa rzutowego (Castin-
gu), które odbyły się 30 marca 2019r., 
na Stadionie Miejskim im. Stanisława 
Ożoga w Sulęcinie. Spec Kurs dla dzie-
ci i młodzieży oraz kandydatów na 
instruktorów poprowadził wybitny 
szkoleniowiec, trener   w dyscyplinie 
wędkarstwa rzutowego, z-ca Prze-
wodniczącego Rady ds. Młodzieży ZG 
PZW Andrzej Ulanowski. Szkolenie ob-
jęte było patronatem Okręgowej Ko-
misji ds. Młodzieży w Gorzowie Wiel-

kopolskim, a całą organizacją zajęło 
się Koło PZW Nr 2 „Lin” Sulęcin. 

Instruktarz rozpoczęty został od po-
znania technik i nauki szybkich sposo-
bów rzutów do tarczy Arenberga oraz 
do Skisha. Po pokazie dwóch dyscy-
plin wędkarstwa rzutowego, młodzież 
została podzielona na trzy grupy i pod 
okiem szkoleniowca doskonalili swoje 
umiejętności w rzutach do tarcz. Na 
zakończenie Andrzej Ulanowski zade-
monstrował jeszcze jedną konkuren-
cję wędkarstwa rzutowego - odległość 
spinningowa jednoręczna. Młodzież 
ze Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek” 
poznała trzy dyscypliny wędkarstwa 
rzutowego zaliczanych do Ogólnopol-
skich Olimpiad Młodzieżowych.

Spec Kurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród młodzieży jak i do-
rosłych (przyszłych instruktorów). W 
warsztatach wzięło udział 14 adeptów 
Szkółki Wędkarskiej „Linek Kroczek” 
oraz 13 kandydatów na instruktorów.

BK

12 maja na kanale Starej Warty od-
będzie się III tura zawodów o spławi-
kowe mistrzostwo Koła, która jedno-
cześnie będzie zawodami o Puchar 
77-lecia Koła. Zapisy w Sklepie Domus 
do 9.05.2019 r.

Zawody będą rozegrane w jednej 
czterogodzinnej turze, zgodnie z re-
gulaminem PZW. Zbiórka o godz. 7.00 
na Kanale.

Puchar 77 - lecia Koła
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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!

JPK-VAT jest to informacja, 
jaką mają obowiązek przeka-
zywać co miesiąc podatnicy 
podatku VAT bez wezwania 
organu podatkowego. Plik 
JPK-VAT musi odzwierciedlać 
dane z ewidencji VAT zakupu 
i sprzedaży oraz musi się zga-
dzać z danymi w deklaracji 
VAT. Z wymogu wygenerowa-
nia i przesłania raportu co mie-
siąc nie zwalnia podatników 
rozliczających VAT kwartalnie 
jak również złożenie  zerowej 

deklaracji VAT. Ministerstwo Fi-
nansów feruje dotkliwe sankcje 
za błędy po włączeniu deklaracji 
VAT do plików JPK-VAT. Przewi-
duje to projekt ustawy wprowa-
dzający nowe zasady przesyłania 
pliku JPK-VAT, który będzie się 
składał z części danych znajdu-
jących się obecnie w odrębnych 
deklaracjach VAT . Analiza tych 
plików będzie miała zastosowa-
nie w celu określania rzetelnego 
rozliczania VAT więc pliki muszą 
być sporządzane prawidłowo. 

Sankcje za błędy w JPK-VAT
Do zachowania staranności przy 
sporządzaniu ewidencji  i na 
ich podstawie pliku JPK-VAT ma 
mobilizować kara administra-
cyjna. Jeżeli przesłana ewiden-
cja będzie zawierała błędy lub 
dane niezgodne ze stanem fak-
tycznym to za każdą stwierdzo-
ną nieprawidłowość podatnik 
otrzyma 500 pln kary. Sposobem 
na uniknięcie sankcji będzie spo-
rządzenie korekty ewidencji po 
otrzymaniu wezwania z urzędu. 
JPK-VAT zawierający dane nie-

zgodne ze stanem faktycznym 
należy skorygować. Polega to 
na ponownym wygenerowaniu 
prawidłowych danych z pliku. 
Sankcja nie będzie nakładana 
na osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. Jednak 
wina umyślna może być warun-
kiem  stanowiącym pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej 
skarbowej za złożenie niepraw-
dziwych informacji. W takim 
przypadku sprawca musiałby 
mieć zamiar dokonania takiego 

czynu zabronionego czy też 
chce go popełnić przewidując 
to. Niezamierzone złożenie z 
błędem pliku JPK-VAT nie jest 
podstawą do zastosowania 
kary . Informacje wykazane w 
JPK-VAT są wykorzystywane 
do identyfikacji rozbieżności 
w rozliczeniach podatnika z 
kontrahentami oraz prześle-
dzenia przebiegu transakcji w 
celu wykrycia nadużyć. 

Elżbieta Stecka

Porady podatkowe Przekroju

Grali na potęgę
W hali sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Su-
lęcinie 27 marca odbyły się półfinały w 
mini piłce siatkowej chłopców.

W rozgrywkach wzięło udział czte-
ry drużyny: Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Międzyrzecza, Szkoły Podstawowej z 
Baczyny, Szkoły Podstawowej nr 17 z 
Gorzowa Wielkopolskiego i Szkoły Pod-
stawowej nr 2 z Sulęcinie.

W kwalifikacji ogólnej I miejsce zaję-
ła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Międzyrzecza, II miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z Sulęcina, III miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 17 z Gorzowa Wlkp. i IV 
miejsce Szkoła Podstawowa z Baczyny.

Awans do finału, który odbędzie się w 
Zielonej Górze, otrzymały dwie pierw-
sze drużyny z półfinału.

Tekst i foto. Maciek Barden 

W Urzędzie Miejskim w Sulęcinie 15 
marca burmistrz Sulęcina Dariusz Ej-
chart, w obecności skarbnika gminy 
Joanny Pakulskiej oraz zastępcy burmi-
strza Iwony Walczak, podpisał umowy w 
formie dotacji finansowej.
Dotację na „Wspieranie osób starszych” 
otrzymało Stowarzyszenie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z Sulęcina reprezen-
towane przez Joannę Stępień-Bławat 
i Skarbnika Stowarzyszenia Mirosławę 
Zgoła.

Podpisano umowy na dotacje
Dotacje na „Popularyzację piłki nożnej 
w Gminie Sulęcin otrzymały:
- Miejski Klub Sportowy Stal z Sulęcina, 
reprezentowany przez Sławomira Ma-
telskiego i sekretarza Klubu Wojciecha 
Rosińskiego,
- Klub Sportowy „Znicz” z siedzibą w 
Trzemesznie Lubuskim, reprezentowa-
ny przez Artura Pietrzaka i skarbnika 
Klubu Michała Kmaka,
- Stowarzyszenie Sportowe Piłkarska 
Akademia Parafialna „Bosko” z siedzibą 

w Sulęcinie, re-
prezentowanym 
przez prezesa 
Wojciecha Lence-
wicza i wicepre-
zesa Wojciecha 
Antczaka.

Tekst i foto. 
Maciek Barden 
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Praca dająca nie tylko satysfakcję
Po kilku miesiącach ponow-

nie zawitałem do zakładu me-
bli tapicerowanych w Sulęcinie. 
Firma się rozwija. Bezsprzecz-
nie. Ciąg stołów z maszynami 
do szycia powiększył się, do-
szły maszyny krojące materiał i 
wiele innych bliżej nie znanych 
mi urządzeń. Zawód szwacz-
ki czy krawcowej przeżywa w 
ostatnich latach prawdziwy 
renesans, a osoby które mają 
zdolności i kwalifikacje bez 
problemu znajdą tutaj pracę. 

W firmie w dziale szwalni pra-
cownice wykonują pracę moc-
no zaawansowaną. Zajmują 
się wycinaniem materiałów za 
pomocą sterowanych kompu-
terowo maszyn i zszywaniem 
wykrojów w jedną całość.

Zespołem kilkudziesięciu 
pracownic kieruje brygadzist-
ka Kamilla Krompaszczyk 
Dojeżdża z kilkoma koleżanka-
mi ze Skwierzyny autobusem 
wynajętym przez pracodawcę. 
Z rozmowy wynika, że jest za-
dowoloną osobą, a wczesne 
wstawanie i dojazdy to kwestia 
przyzwyczajenia.

- Skrojony materiał przekazy-
wany jest szwaczkom, które wg 
dokumentacji technicznej dobie-
rają kolor i grubość nici, a następ-

nie po dodaniu odpowiedniego 
podkładu go zszywają. – mówi 
brygadzistka K. Krompaszczyk 
- Mają na to wyznaczony czas, 
a zakończenie szycia danego 
elementu dokumentują stosow-
nym kodem, który jest potem 
odczytywany i automatycznie 
odnotowany w systemie. Tenże 
służy wymiernemu obliczaniu 
efektywności pracy. Na ciągu 
maszyn do szycia zwanym przez 
nas stołami krawieckimi, a jest 
ich cztery i niebawem powsta-
nie piąty, pracuje wiele kobiet ze 
stosunkowo małym stażem, bo-
wiem od jesieni ubiegłego roku. 
Tutaj zostały one przyuczone do 
zawodu przez fachowca z Nie-
miec panią Ute Thauer i dają 
sobie radę. Normy są dobrze do-
brane, czasowe oczywiście. Dla 

doświadczonych już pracownic, 
a kilkanaście pracuje tu razem ze 
mną od początku powstania fir-
my, nie jest to problemem. Młod-
sze stażem niebawem i to per-
fekcyjnie opanują. Czasami cały 
dzień zszywa się jeden model. To 
zależy od modelu skrzyni meblo-
wej, ale są dni, że panie zszywają 
kilka wzorów w ciągu zmiany

Praca jest konkretna. Maszy-
na równo robi ściegi prowadzo-
na delikatną kobiecą dłonią. 
Bystre spojrzenie kontrolujące 
szycie zwieńczone jest przycię-
ciem nożyczkami wystających 
nici. Jak się Pani tutaj pracuje? 
-  Pracuję tutaj od początku i do-
jeżdżam ze Skwierzyny – mówi 

Małgorzata Chodzińska. – 
Tam zaczynaliśmy pracę w tej 
firmie. W tej chwili zszywam ma-
terac. Maszyna jest dobrej klasy, 
mimo znacznego obciążenia 
nie grozi jej tzw. zajechanie, ale 
awarie mają prawo się zdarzyć, 
to tylko techniczno-elektryczne 
urządzenie.

Kolejną rozmówczynią jest 
Monika Molik z Sulęcina, pra-
cująca w firmie od listopada 
ubiegłego roku – Czasami zda-
rza się spruć zszycie, tak jak te-
raz, za chwilę wszystko będzie 
w porządku. Nigdy nie pracowa-
łam w tym zawodzie. Tutaj się 
wszystkiego wyuczyłam i daję 
radę. 

Charakterystyczny dźwięk 
maszyny wprawionej w ruch 
ucina rozmowę. W międzycza-

sie na wózkach zwanych piesz-
czotliwie pieskami dowożona 
jest kolejna partia do wykona-
nia. – Odnotowanie zszytego 
materiału jest swoistą odskocz-
nią od monotonii szycia – mówi 
Barbara Kowalska dojeżdża-
jąca z Trzemeszna Lubuskiego. 
– Warunki są dobre, atmosfera 
nienajgorsza. Luzu wprawdzie 
nie ma, ale przecież to jest pra-
ca, a co ważne jest wyczuwalna 
wzajemna  życzliwość.

 Nie wszyscy chcieli rozma-
wiać. Ja to rozumiem, Pracują 
przecież i uwaga jest pożąda-
na. Ktoś zgłosił usterkę dostar-
czonego skrojonego materiału. 
Brygadzistka błyskawicznie i w 
odpowiedni sposób zareago-
wała po sprawdzeniu stanu 
faktycznego z rysunkiem tech-
nicznym. 

Na krojowni sterowane kom-
puterowo maszyny wycinają 
różny materiał, według usta-
wienia. Tym kieruje człowiek 
wg dostarczonych planów i 
zamówień. Różna grubość i 
struktura materiału. Dobranie 
odpowiedniego podkładu i ko-
lejna partia do szycia gotowa. 
Pracuje tutaj m.in. Anna Szym-
czak dojeżdżająca z Rzepina. 
Ma za sobą 15.letni staż pracy 
w rzepińskiej, podobnej firmie 
– Krojenie i składanie na zmianę 
z koleżanką jest samo w sobie 
ciekawym zajęciem. Pracuję tu-
taj od grudnia ubiegłego roku 
i jestem zadowolona. Tam się 
czułam wypalona, tutaj nowe 
wyzwania i zdecydowanie lep-
sze warunki.

Reporterską pracę w zakła-
dzie, na dziale produkcji za-
kończyłem przy stanowisku 
miłej szwaczki Beaty Stasik z 
Ośna Lubuskiego, miasta kon-
walii, pracującej tutaj dopiero 
od miesiąca. Nowicjuszka do-
skonale według mnie dawała 
sobie radę. Widać, że nauczy-
cielka przyuczania do zawodu 
trafiła na pojętną uczennicę, 
tym bardziej, że wcześniej była 

ona krawcową „na swoim”, jak 
się mawia. Spotkałem również 
Beatę Świercz z Wędrzyna. 
Pracuje tutaj od pół roku i jest 
zadowolona. Skąd ją znam? To 
proste, jej wypowiedź na te-

mat pracy w tej firmie i bodajże 
zdjęcie zamieściłem w „Prze-
kroju Lokalnym” realizując ma-
teriał w listopadzie ubiegłego 
roku. 

Aby materiał był pełny w za-
wartość merytoryczną, w biu-
rze członka zarządu, Mariusza 
Pawlaka zapytałem o dalszy 
rozwój firmy, mając na uwadze 
zróżnicowanie umiejętności 
załogi i jeszcze nie pełnej ob-
sady.

- Przybyło nam ludzi i stano-
wisk pracy, co zapewne Pan wi-
dział. Potrzeby są jednak jeszcze 
większe. Swój czas pracy wyko-
rzystuję między innymi na dobre 
poznanie załogi. Efekt pracy za-
kładu jest bowiem uzależniony 
od każdego pracownika. Jeżeli 
przychodzi on do pracy bez stre-
su i tego stresu nie doświadcza 
w zakładzie, to jest wydajny. 
Tych, którzy chcą się bardziej 
angażować, w pełni doceniamy. 
Oferujemy konkretną pracę, na 
dobrym sprzęcie, za umówione 
pieniądze. Wzajemna umowa 
zobowiązuje. Myślimy również o 
integracji pracowników poprzez 
zaplanowane i realizowane dwa 

w roku spotkania w czasie wol-
nym. Grudniowe, pierwsze takie 
spotkanie za nami. Czerwco-
wy Dzień Familijny jest w fazie 
ostrych przygotowań. Takie spo-
tkanie pracowników i ich rodzin 

w miejscu pracy oraz możliwość 
rozmowy na innym niż zawodo-
wym gruncie z kierownictwem 
zakładu uważam za normalne. 
Gdy załoga się ustabilizuje a i 
fundusze pozwolą myślę o ko-
lejnym kroku integracyjnym, 
chociażby w formie zabaw czy 
wycieczek. Ale to na razie plany. 
Chcemy w tutejszym środowisku 
być czymś więcej niż tylko praco-
dawcą. 

Przy okazji uchylę rąbka tajem-
nicy. W związku z tym, że w tym 
tygodniu uruchamiamy ostatnią 
z zaplanowanych aktywności 
produkcyjnych, w trakcie nasze-
go Family Day odbędzie się ofi-
cjalne otwarcie zakładu. 

Chciałbym podkreślić z całym 
przekonaniem wynikającym z 
własnej zawodowej praktyki, 
że czynnik ludzki wprawdzie 
jest nieobliczalny w wielu sytu-
acjach, jednak w takim jak ten 
zakładzie, jest priorytetem. Roz-
sądne relacje międzyludzkie są 
podstawą wspólnej egzystencji 
a więc i działania.

Tekst i fot. Lech Malinowski
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Jadą do Garbicza goście z całego świata!

Co ich przyciąga w lubuskie 
z najdalszych nawet krańców 
globu?

Wyjątkowość tego wydarze-
nia. Ta impreza to nie tylko fe-
stiwal muzyki, teatru i sztuki. 
To wielkie spotkanie różnych 
kultur i ludzi. Otwartych, kre-
atywnych, intrygujących i in-
spirujących. Przyjeżdżają tutaj 
wybitni artyści: muzycy, akto-
rzy, didżeje, specjaliści od sztuk 
wizualnych, reżyserzy, scena-
rzyści, scenografowie, pisarze, 
malarze, rysownicy, rzeźbiarze. 
Garbicz Festival jest wielką 
ucztą kulturalną, która pokazuje 
jak znakomicie mogą się doga-
dywać i ze sobą współpracować 
ludzie różnych narodów, prze-
konań, wierzeń, pokoleń. 

Nie byłoby unikatowej aury 
tego festiwalu bez wyjątkowe-
go miejsca, jakim jest Garbicz i 
jego okolice. Na łonie przyrody, 
pośród łąk, lasów i nieopodal 
pięknego jeziora Garbicz. W 
naturalnym otoczeniu goście 
z całego świata łapią klimat i 
atmosferę imprezy, a fakt, że 
wracają tu co roku, jest najlep-
szym potwierdzeniem, że się im 
na ziemi lubuskiej się podoba. 
Mało tego, co roku wydają na 
świecie bardzo pozytywne opi-
nie nie tylko samemu festiwa-
lowi (jest wymieniany w wielu 
rankingach), ale także regio-
nowi i Polakom, jako ludziom 

gościnnym, przedsiębiorczym i 
operatywnym. 

Garbicz Festival wrósł w lokal-
ną tradycję i stał się dobrym am-
basadorem regionu. To świetna 
promocja dla gminy, powiatu 
i dla całego województwa lub-
skiego, bo goście festiwalowi 
wracają w te rejony, zaurocze-
ni unikalną przyrodą i pytają o 
miejsca turystyczne oraz możli-
wości inwestycyjne. 

Festiwal nie mógłby się od-
bywać bez dobrej współpracy 
z przyjaźnie nastawioną  lokal-
ną społecznością, której pomoc 
organizatorzy bardzo sobie ce-
nią. Co ważne działa to w dwie 
strony. Bo wielu mieszkańców 
okolicznych miast i wsi znajduje 
pracę przy festiwalu. Hurtow-
nie dostarczają towary, rolnicy 
swoje produkty naturalne, oko-

liczne sklepy notują rekordowe 
obroty, a miejsc hotelowych 
nie znajdzie się już w styczniu. 
Co więcej spółka organizująca 
festiwal odprowadza podatki, 
które istotnie zwiększają wpły-
wy do państwowej kasy. 

Ale współpraca organizato-
rów wydarzenia z lokalną spo-
łecznością nie kończy się wraz z 
zakończeniem imprezy. Garbicz 
Festival wrósł w lokalną tradycję 
już na stałe i teraz nikt nie wy-
obraża sobie, że mógłby się tu-
taj nie odbywać. Zresztą ludzie, 
którzy robią ten festiwal są stąd, 
czują się częścią tej społeczno-
ści, chcą ją współtworzyć. 

Są tu obecni na co dzień. 
Ostatnio przy pomocy fundu-
szy z Garbicz Festivalu udało się 
wyposażyć plac zabaw przy re-
mizie w Garbiczu, a dzieci poje-

chały na wycieczkę do Zielonej 
Góry, gdzie jedną z atrakcji była 
szalona zabawa w Parku Tram-
polin „SkokoLoco”. 

Udało się także przeprowa-
dzić akcję wspierającą czytel-
nictwo książek. Spotkania z 
młodzieżą, gdzie zachęcano do 
czytania i do uprawiania sportu, 
we współpracy z gminną Komi-
sją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, odbyły się w 
szkołach w Torzymiu, Boczowie 
i Gądkowie Wielkim. W czasie 
festiwalu jest zatrudnionych po-
nad 300 osób, wiele z nich wła-
śnie z Garbicza. Zresztą wszyscy 
mieszkańcy wioski mają wstęp 
na festiwal za darmo.

Co ważne, organizatorzy dba-
ją o tereny festiwalu i ochronę 
natury.  

Oczekują tego także nasi go-
ście festiwalu, wśród których 

nie brakuje osób aktywnych w 
ugrupowaniach „Zielonych” w 
Europie. Po każdej edycji teren 
jest sprzątamy i porządkowany. 
Kiedyś część terenu, na którym 
organizowany jest festiwal, 
zajmowało wysypisko śmieci, 
które zostało przez organizato-
rów zlikwidowane. Na festiwa-
lu każdy z uczestników dostaje 
pojemnik na niedopałki papie-
rosów. Powołany został specjal-
ny zespół  EKO TEAM, który za-
bezpiecza takie miejsca jak np. 
mrowiska. Zespół zwraca także 
uwagę na segregowanie odpa-
dów i wszelkie aspekty ekolo-
giczne.

Więcej o festiwalu w Garbiczu 
pod adresem garbiczfestival.
com.pl

DT
Foto. Garbiczfestival.pl

Jest taki moment, co roku w sierpniu, gdy do maleńkiego Garbicza jadą – jeden za drugim – auta z całej Europy. To wyraźny 
znak, że właśnie zaczyna się Garbicz Festival. Drugiego, takiego wydarzenia w Polsce nie ma. Tegoroczna edycja imprezy od-
będzie się w dniach 1-4 sierpnia. Przygotowania idą pełną parą. Uczestnicy przyjadą dosłownie z całego świata, od Meksyku 
po Nową Zelandię. 
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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

Finał SALPS

Hodowcy gołębi rozpoczęli sezon

W sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie 29 mar-
ca odbył się Finał Sulęcińskiej 
Amatorskiej Ligii Piłki Siatko-
wej w kategorii pań i panów.

W kwalifikacji ogólnej naj-
lepszą drużyną rozgrywek w 
kategorii Pań została drużyna 
Do Garów z Sulęcina, która za-
jęła I miejsce. II miejsce zajęła 

drużyna z Ośna Lubuskiego, a 
III miejsce drużyna I LO z Su-
lęcina.

Czołowe zawodniczki finału 
w kategorii pań: Elżbieta Wo-
ronowicz z Ośna Lubuskiego, 
Katarzyna Ściak Do Garów z 
Sulęcina oraz Joanna Staats I 
LO z Sulęcina.

W kwalifikacji ogólnej w ka-
tegorii panów I miejsce zajęła 
drużyna MS ACtive, II miejsce 
drużyna Raptors i III miejsce 

PSP Sulęcin.
Czołowi zawodnicy finału 

w kategorii panów: Grzegorz 
Leśniak, Kamil Powalla oraz 
Bogdan Jurant.

Dyplomy oraz puchary w 
imieniu Burmistrza Sulęcina 
wręczył Zbigniew Kędziora.

Zawody sędziowali Andrzej 
Staats i Stanisław Łuksa.

Tekst i foto. Maciek Barden   

W kościele parafialnym pw. 
Matki Bożej Różańcowej w 
Długoszynie 7 kwietnia odby-
ła się msza święta w intencji 
hodowców gołębi poczto-
wych i otwartego nowego 
sezonu lotowego, którą cele-
brował proboszcz parafii ks. 
Henryk Laszczowski.

W mszy uczestniczyli para-
fianie, burmistrz Sulęcina Da-
riusz Ejchart, prezes Okręgu 

Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych w 
Zielonej Górze Zbigniew Mo-
skalik oraz prezes Okręgu Pol-
skiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Gorzo-
wie Wielkopolskim Sławomir 
Młynarczyk.

Sezon lotów gołębi pocz-
towych trwa od kwietnia do 
września.

Uroczystości zakończył 

słodki poczęstunek w Świetli-
cy Środowiskowej przygoto-
wany przez mieszkanki Dłu-
goszyna.

Maciek Barden
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Władysław Komarnicki
Senator RP

Katarzyna Osos
Poseł na Sejm RP

Adam Piotrowski
Prezes SML

KWIECIEŃ
15.04-21.04 - Apteka “Konwalia” przy  
ul. Kościuszki 16
22.04-28.04 - Apteka  “Centrum Zdrowia przy 
ul. Pincekiego 1

MAJ
29.04-05.05 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
06.05-12.05 - Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej
13.05-19.05 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie

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

PRZEKRÓJ POLECA:

Wysoki poziom sulęcińskiego badmintona 
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 dniach 28-30.03.2019 
w Bieruniu odbyły   się Ogól-
nopolskie Mistrzostwa szkół 
w badmintonie. Uczniowie 
sulęcińskich szkół   podsta-
wowych reprezentowali nie 
tylko swoje placówki, ale 
również miasto. Szkołę pod-
stawową nr 1 im. Jana Paw-
ła II reprezentowali: Hubert 
Gieroński zawodnik Sulęciń-
skiego Stowarzyszenia Bad-
mintona, Łukasz Chudziński 
i Filip Banasiak, zawodnicy 
Badminton 4all - chłopcy za-
jęli 9 miejsce w Polsce. Szkołę 
podstawową nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków reprezento-
wały: Aleksandra Cieplak, 

Milena Gierońska i Julia Ła-
niec- dziewczynki zajęły   11 
miejsce w Polsce. Na co dzień 
trenują w Sulęcińskim Stowa-
rzyszeniu Badmintona. Jest to 
bardzo dobry  wynik, zarówno  
dla szkół jak i dla miasta Sulę-
cin. Poziom w zawodach był 
bardzo wysoki. Wzięli w nim 
udział sami najlepsi zawodni-
cy z Polski. Uczestnictwo w Mi-
strzostwach w Bieruniu było 
dla zawodników bardzo dobrą 
lekcją, treningiem i wspaniałą 
przygodą.   Zawodnikom ser-
decznie gratulujemy.

Dominika Koryluk
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