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Razem najsilniejsi
To hasło pierwszoligowej Olimpii Sulęcin doskonale odzwierciedlało atmosferę spotkania podsumowującego ostatni sezon drużyny. Siatkarska rodzina
Olimpii powiększyła się o strategicznego sponsora – berlińską firmę Smart &
Green.
Spotkanie rozpoczęło się
od wręczenia Honorowemu

Prezesowi Olimpii Stanisławowi Szablewskiemu medalu

Cd. na str. 11.

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

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387
Najszybszy domowy internet
nawet do

1000 Mb/s

GABINET

PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

507 511 019

- wrastające paznokcie - klamry
- usuwanie: brodawki, modzele, odciski
- pękające pięty, ultradźwięki
ul.Kościuszki 39, 69-200 Sulęcin
NIP: 599 251 53 35

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE

TEL. 501544686

(faktura VAT)

Nasz salon STIHL został
przeniesiony. Obecny adres:
ul. Dudka 2 w Sulęcinie.
Szeroka oferta produktów

STIHL, FISKARS
i elektronarzędzi MILWAUKEE.
Traktorki Stihl, Solo i Snapper
ZAPRASZAMY
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minął miesiąc

Kryzys odczuwamy coraz mocniej
Adam Piotrowski
Redaktor naczelny
Adam.Piotrowski2@gmail.com
Inflacja nabiera tempa. Niektóre produkty żywnościowe
drożeją nie o średnią GUS wynoszącą 14 proc., ale nawet
o 50 lub 100 proc. Benzyna
niedługo stanie się dobrem
luksusowym. Bank centralny
podwyższa stopy procentowe, by na rynku było mniej
pieniędzy, co ma zmniejszyć
popyt na towary i zatrzymać
rosnące ceny. Ten sposób
spowolnienia inflacji ma jednak ogromny minus – drożejące raty kredytów, zwłaszcza
mieszkaniowych. W zależności o wielkości kredytu i pozostałych lat spłaty kredytobiorcy muszą zapłacić od 1000
do nawet 3000 zł miesięcznie
więcej. To rujnuje domowe
budżety. Ludzie muszą dra-

stycznie ograniczać wydatki.
W pewnym sensie taki jest zamysł NBP – by ludzie wydawali
mniej kasy (szkoda tylko, że te
pieniądze muszą trafić do banków w ramach wyższych odsetek), a rosnące ceny wreszcie
się zatrzymały. Tu jednak pojawia się rząd, który by złagodzić skutki inflacji proponuje
różnego rodzaju zwolnienia z
podatków, dopłaty, dofinansowania itp. Dokładając pieniądze do gospodarki rząd niweczy to co robi Bank Centralny.
Pieniądza ma być na rynku
mniej, a tu słyszymy o czternastej emeryturze albo nawet
piętnastej. To jakby w ramach
walki z alkoholizmem każdemu dawać gratisową flaszkę.
W ten sposób szybko inflacja
się nie zatrzyma.
Sytuacja jest trudna i zupełnie niepewna. Marzenia o
spokojnej pracy, bogaceniu
się i przyszłości w dobrobycie
prysnęły jak bańka mydlana.
Najpierw pandemia, później
polski ład, a na koniec Putin
ze swoją manią podporządkowania świata. Zachód jednak
jakoś z tego wyjdzie. Jest wiele miejsc biednych krajów na

świecie, gdzie ludziom już zagląda głód w oczy. Milionom
grozi śmierć głodowa. Ukraina
była drugim największym eksporterem zbóż na świecie. Co
dziesiąty bochenek chleba na
świecie jest wypiekany z ukraińskiej mąki. Teraz jej pszenica
zalega w magazynach, a statki
nie mają szans wyjść na morze przez rosyjską blokadę.
Rozwiązaniem problemu jest
transport zbóż drogą lądową
przez Polskę do naszych portów na Bałtyku i stamtąd dalej.
Ale przepustowość tej drogi
jest ciągle bardzo mała. Byłem
totalnie zaskoczony bredniami Donalda Tuska, że polscy
rolnicy mogą stracić, bo część
zbóż jadących przez Polskę z
Ukrainy może być tutaj sprzedana po tańszych cenach. Nie
wiem czy lider PO widział jakie są obecnie w Polsce ceny
pszenicy i końcowego produktu – pieczywa. Pszenica już jest
horrendalnie droga (wzrost o
blisko 100 proc. rok do roku),
a nasi rolnicy… trzymają ją w
magazynach czekając aż będzie jeszcze droższa.
Arogancja i buta niektórych
urzędników nie zna granic.

Minister Michał Cieślak po
krytyce ze strony naczelniczki
Poczty Polskiej w Pacanowie
poskarżył się przełożonym
kobiety, a Ci chcieli ją zwolnić.
Na szczęście sprawa trafiła do
mediów i teraz to Jarosław
Kaczyński kazał zwolnić ministra Cieślaka. Pięknie się rozpoczął start „letniej kampanii”
spotkań partii rządzącej z ludem.
Część rządu Zjednoczonej Prawicy czyni starania o
środki z Unii Europejskie z
Krajowego Planu Odbudowy. A chodzi o blisko 24 mld
euro w formie grantów i 11,5
mld euro pożyczek. Na kasie
tej nie zależy Ziobrze i jego
solidarnej spółce. Ci chętnie
wypchnęli by nas z Unii, byle
rządzić wg swoich zasad. 1
czerwca Komisja Europejska
wstępnie zatwierdziła polski
plan, ale wyznaczyła Polsce
szereg warunków do spełnienia, tzw. kamieni milowych.
Jedne z podstawowych dot.
naszego sądownictwa i są to:
- Likwidacja Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej obowiązków przez nowy organ,
- Reforma systemu dyscypli-

narnego dla sędziów i zakaz
karania ich dyscyplinarnie za
treść wydawanych orzeczeń
sądowych,
- Powtórne rozpatrzenie
spraw zbadanych dotąd
przez Izbę Dyscyplinarną, w
tym odsuwających niektórych sędziów od orzekania.
Jeżeli te trzy warunki nie
zostaną spełnione Polska nie
dostanie pieniędzy. Tymczasem 9 czerwca Parlament
Europejski
przytłaczającą
większością głosów wydał rezolucję krytykującą Komisję
Europejską za akceptację polskiego KPO. Europarlamentarzyści stwierdzili, że Polska
nadal narusza praworządność, proponowane ustawy
nie rozwiały wątpliwości, a
polskie władze podjęły ostatnio szereg działań sprzecznych z warunkami Komisji. Ta
kasa bardzo by nam się przydała, by rozruszać zastygającą
przez inflację gospodarkę, ale
z pewnością dotychczasowe
pozoranckie działania PiS-u
nie wystarczą, by euro popłynęło do Polski.

SOLIDARNI
Z
UKRAINĄ

Krzysztof Piotrowski
DORADCA KLIENTA

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy
internet - do 1 Gb/s!!!
Wydawca: PROGRESS Adam Piotrowski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 69-200 Sulęcin; Redaktor naczelny: Adam Piotrowski
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ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ: POMIAR DOWÓZ I MONTAŻ U KLIENTA

69-200 Sulęcin UL Kościuszki 32
Godz otwarcia pn-pt 8:00-17:00, sob 8:00- 13:00

tel. 531 720 881 e-mail: woroniec@wp.pl

Podłogi Okna
Drzwi Rolety
Bramy
Dach
Farby wewnętrzne
Farby w spray-u
Farby zewnętrzne
Narzędzia malarskie
Ochrona drewna
i metalu
Struktury
dekoracyjne
Wełna Żaluzje
Beton komórkowy
Płytki Ocieplenia
Porady Eksperckie

RYBY MAJĄ GŁOS

Wędkowali na potęgę
XIV Memoriał Mirosława Gudacza za nami. W tym roku rodzinna impreza Koła Wędkarskiego PZW nr 1 w Sulęcinie miała
szczególny charakter, ponieważ połączona była z obchodami
75-lecia powstania „Jedynki”.
Jak za każdym razem na Memoriale,
Zarząd, wędkarze i ich rodziny w zakresie organizacji stanęli na wysokości
zadania. Od rana na przyjeżdżających
na zbiórkę moczykii czekał bogaty poczęstunek. Stoły na placu piknikowym

nad jeziorem Ostrowskim uginały się
pod wszelkiego rodzaju ciastami, sałatkami i innymi przekąskami. Przeurocze
panie częstowały gorącą kawą i herba-

CD. na str. 7

Zwycięzcy Memoriału - Wiesław Uller i Łukasz Skonieczny z Joanną Cichałą - córką śp. Mirosława
Gudacza
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W ofercie również żeliwne kotły
pelletowe Camino
Sterownik TECH Palnik KIPI

POMPY CIEPŁA

EkoPell

Paliwo: pellet
(czysta kotłownia - bez pyłu)
Klasa kotła: 5 / ecodeign - na dotację!
Od 10 do 28 kW
Dostępny od ręki, oszczędny, ekologiczny!
Niemalże bezobsługowy

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!
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Wspaniały dzień
22 maja w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka odbył się Piknik, w którym wzięły
udział rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu. Dzień
ten okazał się dla nas dniem
pełnym uśmiechów i wzruszeń.
W imieniu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

w Sulęcinie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy sprawili, że ten
dzień stał się wyjątkowy i na
długo zostanie w pamięci
dzieci i ich opiekunów. Bez
wsparcia darczyńców nie
udałoby nam się tego osiągnąć.
Uczestników Pikniku spotkało mnóstwo atrakcji: sto-

isko edukacyjne zorganizowane przez Nadleśnictwo w
Sulęcinie, zabawy z animatorką, malowanie twarzy, skoki
na dmuchańcu, przejazdy
rikszą, gry i zabawy w kąciku
edukacyjnym, puszczanie baniek, loteria fantowa, słodki
poczęstunek, wata cukrowa
oraz pieczenie kiełbasek.
Moc dziecięcych uścisków
przesyłamy naszym sponsorom.
MG

VII Gminny Konkurs Matematyczny Przedszkolaków
W Przedszkolu nr 2 im. Małych
Odkrywców w Sulęcinie 27 maja
odbył się VII Gminny Konkurs
Matematyczny Przedszkolaków
pn. „Podróż na matematyczną
wyspę”. Autorkami konkursu są
nauczycielki wychowania przedszkolnego: Natalia Kaffler, Anna
Mueller, Grażyna Gęślowska i
Agnieszka Lewczak. W konkursie
udział wzięło pięć trzyosobowych drużyn dzieci urodzonych
w 2015 roku z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina, Oddziału
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna, Przedszkola nr 1

im. Małego Przyrodnika z Sulęcina, grupa I z Przedszkola nr 2 im.
Małych Odkrywców z Sulęcina
i grupa II z Przedszkola nr 2 im.
Małych Odkrywców z Sulęcina.
Po podliczeniu wszystkich punktów Komisja ogłosiła wyniki:
I miejsce zajęły dzieci z grupy II Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców z Sulęcina,
II miejsce zajęły dzieci z
Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika z Sulęcina,
III miejsce zajęły dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna.
Wyróżnienia otrzymały dzieci z
Oddziału Przedszkolnego przy

Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z Sulęcina
i grupa I z Przedszkola nr 2 im.
Małych Odkrywców z Sulęcina.
Podczas konkursu w pokazie
artystycznym wystąpiły dzieci z
grupy 6-latków. Konkurs zakończyły wiosenne kanapki i słodkie
pączki, którymi poczęstowano
uczestników konkursu. Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania sponsorom konkursu: Radzie Rodziców Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców z Sulęcina, Gminie Sulęcin,
Nadleśnictwu Sulęcin, CZG-12,
sklepowi „Duet” Państwu Halinie
i Piotrowi Gudaczom, Bankowi
Spółdzielczemu z Sulęcina, Pie-

karni Leks oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Sulęcina.
W konkursie towarzyszyli
przedszkolakom wychowawcy,
dyrektor Przedszkola nr 2 im.

Małych Odkrywców Ewa Janicka i burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart.
Maciek Barden
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Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
Radość dziś napełnia kraj.
W Polsce wielkiej, odrodzonej
Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»
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(wjazd do Sulęcina)
Otwarte:
Pn - pt : 8 - 17
Sob : 8 - 13
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Dnia 29 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył
się uroczysty apel z okazji 228
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To uroczystość
wpisana w coroczny kalendarz naszej szkoły.
Ważność święta była okazją
do przygotowania programu artystycznego, w którym
wzięli udział uczniowie klasy VI b i VII a. Podczas apelu
przypomniano tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r.,
recytowano piękne wiersze,
śpiewano pieśni patriotyczne.
Występ miał za zadanie przybliżyć to doniosłe wydarzenie
historyczne, a także uświa-

domić wszystkim, jak istotną
rolę pełni ten dokument w
czasach współczesnych. Powagę sytuacji podkreślały
galowe stroje uczniów, barwy
narodowe i ważne dla Polski
hasła.
Dyrektor szkoły - p. Edyta
Jakóbczak, na zakończenie

Lech Malinowski
lechm47@wp.pl
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RYBY MAJĄ GŁOS

Wędkowali na potęgę
CD. ze str. 3
tą. Na tych co nie zdążyli zjeść śniadania w domu, czekały gorące kiełbaski z
kotła lub jak kto wolał, z ogniska. Pokrzepieni wędkarze przybrali koszulki
z okazji 75-lecia koła, i aż palili się, żeby
rozpocząć rodzinną rywalizację. Był to
jednak miły czas oczekiwania wypełniony rozmowami, śmiechem i wspomnieniami wielu złapanych ryb i tych,
które przechytrzyły wędkarzy.
Wreszcie wszystkich przywitał serdecznie prezes Koła Ryszard Stachowiak (w tym dużą grupę zaprzyjaźnionych wędkarzy z Niemiec), po czym
oddał głos Sławkowi Matelskiemu. Ten
zapoznał wszystkich z regulaminem
zawodów i rozlosował stanowiska. Na
każdym stanowisku mogła wędkować
dowolna ilość osób, ale na maksymalnie
dwie wędki. Po tym wstępie wędkarze
udali się na wylosowane pomosty i rozpoczęli przygotowania do zawodów.
Te rozpoczęły się punktualnie o 10.30.
Ogólnie ryby współpracowały średnio
na większych głębokościach (2,5 – 3,5
m) za to chętnie pobierały przynętę
przy samych trzcinach. Wielu moczykii,
widząc slaby rezultat połowów przed
kładką obracali się tyłem do jeziora i
poławiali drobnicę przy trzcinkach. Na

szczęście na wzdręgę (krasnopiórkę)
nie był nałożony wymiar 15 cm, bo te
rybki, nieraz o rozmiarze akwariowym,
najczęściej lądowały w siatce. Zdarzały
się też całkiem ładne krąpie.
Trzy godziny szybko minęły i po sygnale komisja przystąpiła do warzenia złowionych ryb, które następnie z
powrotem wróciły do wody. Rodziny
wędkarskie udały się z powrotem na
plac piknikowy. Tym razem na zdrożonych moczykii czekała pyszna grochówka, tak gęsta, że łyżka bez problemu w niej stała. Po żołniersku! Nie
zapomniano też o najmłodszych. Myślę, że dzieci nie byłyby w stanie zjeść
tej góry łakoci, które na nie czekały.
Po posiłku głos zabrał prezes R. Stachowiak. Pokrótce opowiedział historię koła przez ostatnie 75 lat i wymienił
dotychczasowych prezesów. Jeden z
byłych prezesów, Stanisław Szafarewicz, był obecny na imprezie. Zarząd
wręczył zasłużonym na rzecz Koła, ale
również sponsorom pamiątkowe medale 75-lecia Koła. Wreszcie po przemówieniach znamienitych gości przyszedł czas na ogłoszenie wyników. A
oto one:
1. Uller Wiesław i Łukasz Skonieczny
2. Ryszard i Grzegorz Sekuła
3. Sławomir i Dominik Matelscy
4. Piotr i Wojtek Pulka
5. Maksymilian Sobczak i Szymon

Matelski
6. Czesław i Tomasz Szymański
7. Paweł i Dawid Sobczak
8. Adam Piotrowski i Michał Szczerbin
9. Mariola i Tadeusz Ziemak
10. Piotr i Paweł Cichała
11. Gieroński Tomasz i Hubert
12. Stanisław i Krysia Szafarewicz
12. Dariusz i Kamil Suchocki
13. Szałtys Marek i Tomasz Pisarczuk
14. Marcin junior i Marcin Chalecki
15. Paweł i Hubert Skorupski
Największa Ryba (karaś 640g) - J. Gregoryński
Najstarszy zawodnik - J. Gregoryński
Najmłodszy zawodnik - Kinga Cichała
Organizatorem zawodów oprócz
Koła było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” z Eugeniuszem Sembratowiczem na czele.
Nagrody indywidualne i Puchary
ufondowali:
1. Za 1 miejsce - Asia i Piotr Cichałowie.
2. Za 2 miejsce - Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart.
3. Za 3 miejsce - Anita i Paweł Sobczakowie Sklep Wędkarski DAMAX.
4. Puchar za Największą Rybę - Bogumiła i Krzysztof Gudacz.
5. Puchar dla najmłodszego zawodnika - Barbara i Sławomir Matelscy.

6. Puchar dla najstarszego zawodnika - Ewa Gudacz.
Sponsorami spotkania i zawodów
byli:
1. Burmistrz Sulęcina- Dariusz Ejchart
2. Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego
W-ce marszałek St. Tymczyszyn
3. K. Kononowicz firma LEKS
4. Urząd Wojewódzki Woj. Lubuskiego - Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak
5. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim- U. Kłucińska Prezes BS
6. Intermarche Sulęcin- A. Siwiński
7. Komunalnik sp. z o.o. Sulęcin
8. M. Cichocka firma Gośka
9. A. Piotrowski forma Progress
10. Komendant SSR Powiatu Sulęcińskiego - Ryszard Stachowiak
To była piękna niedziela, spędzona
na łonie natury w otoczeniu zaprzyjaźnionych osób, które łączy wspaniała
pasja, jaką jest wędkowanie. Serdeczne
podziękowania od redakcji dla wszystkich angażowanych w organizację imprezy.
Adam Piotrowski
Więcej zdjęć na profilu facebookowym:
facebook.com/pzwsulecin1
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Sulęciński
wiadomości kulturalne

TYDZIEŃ BIBLIOTEK RELACJA

Aż 7 dni różnorodnych atrakcji, podróże do wielu światów, spotkania, nauka
nowych umiejętności oraz gry i zabawy. Wspominamy Tydzień
Bibliotek. Tegoroczne hasło bibliotecznego święta to „Świat w Jednym Miejscu”.
Odległe galaktyki, niezliczone
Cywilizacje oraz walka Ciemnej
i Jasnej Strony Mocy. Na początek
bibliotecznych przygód w Sulęcinie
przygotowaliśmy Quiz Wiedzy
o Gwiezdnych Wojnach.
się do Parku Miejskiego gdzie
znalazły się obok siebie Trzy Światy świat muzyki, świat nauki i świat
sztukmistrzów.
W świecie gwiezdnych potyczek
pozostaliśmy do następnego dnia.
To za sprawą spektaklu interaktywnego pt. „O czym piszczy R2-D2”
w Parku Miejskim w Sulęcinie przy
Kontenerze Kultury. Cezary Żołyński,
o d t w ó r c a r o l i Ryc e r z a J e d i ,
tak podsumował to wydarzenie:
„Atmosfera rewelacyjna. Dużo
mocy było w dzieciach. Była
energia między nami a publicznością. Uśmiechnięte dzieciaki- to
chyba najważniejsze. Przesiąknięte
tą Dobrą Stroną Mocy, chętne do
współpracy, chętne do zabawy.
Wszystko nam sprzyjało: i pogoda i
Moc, dzieci, atmosfera, miejsce.
To jakieś magiczne miejsce jest- ten
Kontener- to magiczne miejsce".
Kolejny dzień, to również konkurs.
Mistrzowie pięknego czytania ze
szkół podstawowych zmierzyli się ze
sobą czytając przed Jury fragmenty
wybranych książek.
Następny przystanek podczas tego
wyjątkowego tygodnia to Dyskusyjny
Klub Książki i spotkanie z pisarzem.
Mirosław Wlekły, autor książki
"Tu Byłem. Tony Halik", opowiadał
o tym jak powstawała Jego książka.
Spotkanie prowadził podróżnik
pochodzący z Sulęcina - Łukasz
Jadac h. Po spotkaniu wszyscy
obejrzeli film Marcina Borchardta
„Tony Halik Tu Byłem”.
Dzień później grono naszych miłośników książek bardzo się powiększyło. Dzieci z przedszkoli złożyły
uroczyste przyrzeczenie i zostały
p a s owa n e n a c z y t e l n i k ó w.
Uroczystości towarzyszył spektakl
teatru cieni wystawiony przez
pracowników biblioteki oraz ośrodka
kultury. Dzieci również przedstawiły
swoje artystyczne talenty prezentując
kilka pięknie wykonanych piosenek.
Tego dnia po południu przenieśliśmy

Przedostatni dzień rozpoczął się od
wyprawy z Biblioteką w Kosmos, czyli
kreatywnyc h zabaw i animacji
w parku.
Po zapadnięciu zmroku kontynuowaliśmy kosmiczne wyprawy. Tym
razem skorzystaliśmy z gościny
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
Gospodarze zabrali nas w fascynującą podróż po bliższych, dalszych
i bardzo odległyc h zakątkac h
Wszechświata.

PER PROCURA

RELACJA ZE SPEKTAKLU KOMEDIOWEGO
W sobotę, 28 maja w Sali
Wi dowiskowej Sul ęc i ńsk i ego
Ośrodka Kultury wystawiono sztukę
„Per procura” - dzieło Neila Simona w
wykonaniu wronieckiego teatru
"Odgrywane Kapsle”
Per procura oznacza „z upoważnienia, w zastępstwie”. Charlie Brock –
ważny nowojorski polityk – i jego
zona Myra wydają przyjęcie z okazji
10. rocznicy ślubu. Po przybyciu
pierwszych gości okazuje się, że dom
jest nieprzygotowany do uroczystości,
gospodarz leży post rz el ony
w łazience, a gospodyni w ogóle nie
m a … Ko l e j n i g o ś c i e p r ó b u j ą
na własną rękę zrozumieć i rozwiązać
tę dziwną sytuację, bez wtajemniczania pozostałych. Każdy zaczyna
więc działać per procura… Czy
zdołali wyjaśnić, co zdarzyło się
w domu jubilatów?

spektaklu wypełnione było błyskotliwym dowcipem, niespodziewanymi
zwrotami akcji i ciętą satyrą na świat
establishmentu.

Zmierzenie się ze sztuką twórcy
broadwayowskich hitów i jednego
z n a j c z ę ś c i e j w y s t a w i a nyc h
dramaturgów na świecie, stanowiło również nie lada wyzwanie.
Wroniecki teatr poradził sobie
j e d n a k
z
n i m
znakomicie.

Grupa teatralna pod przewodnictwem Ilony Fudali postanowiła opowiedzieć o światku politycznej socjety,
w wydaniu amerykańskim. 130 minut

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Z tarasu szkoły wspólnie oglądaliśmy
nocne niebo, wysłuchaliśmy mini
wykładów oraz podziwialiśmy
wystawę kosmicznych prac przygotowanych przez uczniów szkoły.
Ostatni dzień Tygodnia Bibliotek
to Spotkanie z cyklu „Czytaj ludzi jak
książki…”, którego bohaterem był
Jacek Filipek - Dyrektor Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury.
Tydzień Bibliotek to nie tylko wydarzenia w Sulęcinie, filie Biblioteki
Publicznej również wzięły udział
w celebrowaniu czytelnictwa.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli
z a p ro s z e n i e d o u c z e s t n i c t wa
w przygotowanyc h przez nas
wydarzeniac h. Był to bardzo
radosny czas, który będziemy
często wspominać.

RELACJA Z WYDARZENIA
W dniach 2-5 czerwca w Sulęcińskim
Ośrodku Kultury - dzięki współpracy z
zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem
Braumeister e.V. organizatorem
odbywającego się przy granicy
n i e m i e c k o - p o l s k i e j f e s t i wa l u
Lieder lausc hen am Rand oraz
pozyskaniu donansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach
Programu Współpracy INTERREG VA
Brandenburgia - Polska 2014-2020
„Redukować bariery – wspólnie
wykorzystywać silne strony / „Barrieren reduzieren – gemeinsame
Stärken nutzen” odbyły się Polskoniemieckie spotkania ze Sztuką.
Celem projektu było nawiązanie,
pogłębienie i utrwalenie współpracy
pomiędzy środowiskami społeczności
lokalnej z pogranicza polskoniemieckiego. Przez trzy dni warsztatowe uczestnicy oswajali się ze
sceną, wykonywali scenograę oraz
opracowywali wspólnie koncepcję
występu teatralno muzycznego

kończącego warsztaty. Dzięki tak
kreatywnej for mie warsztatów
powstała inscenizacja, która potrała
do wspólnego występu zaangażować
zebraną publiczność.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów,
wraz z publicznością, 3 oraz 4
czerwca mieli okazję obejrzeć występ
teatralny grupy amatorskiej z
torzymskiego “Teatru pod 3 gwiazdami”, która wystawiła “Idiotę” (aut.
Muza Pawłowa) oraz koncert Edyty
Rogowskiej z zespołem.
Spotkania okazały się niezwykłą
platformą do odkrycia pokładów
kr ea tywności i sposobem na
oswojenie się ze sztuką teatralną
oraz muzyką.
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WAKE UP & LIVE

RELACJA Z XVI EDYCJI FESTIWALU MUZYKI I SZTUKI
XVI edycja festiwalu Wake Up &
Live przechodzi do historii, ale
śmiało możemy napisać, że zapisze
się pamięci na długi czas. To były
niesamowicie intensywne we
wr ażenia dwa dni f estiwalu
pełnego szczęścia i ekscytacji.
W piątkowy wczesny wieczór
rozpoczęliśmy w promieniach słońca
koncertem zespoły Córy, który
wprowadził sielankowy i wakacyjny
nastrój. Jako że Wake Up & Live jest
festiwalem nie tylko muzycznym, to na
deskach pojawiła się grupa teatralna
z Torzymskiego Ośrodka Kultury,
która wystawiła spektakl „Idiota”.
Kolejnym muzykiem na festiwalu był
koncert jednoosobowego projektu
określanego mianem „One Man
Show” - Bajzel. Czas pomiędzy

grupa organizatorów partnerskiego
festiwalu Liederlauschen am Rand,
który w tym roku odbędzie się w
dniach 8-10 lipca. Oba te festiwale
intensywnie ze sobą współpracują, a
łączy je pasja i radość tworzenia
przyjaznego klimatu opartego na
sztuce. Na początek scenicznych
występów zobaczyliśmy artystę o
pseudonimie ŁysolMAN, który jest
zaliczany do grona najlepszych
polskich beatboxerów, ujął swoją
techniką, szczerością i luzem wszystkich zgromadzonych. W słoneczne i

pozytywne nastroje wprowadziła nas
grupa Duxius, której muzyka pięknie
korespondowała z otoczeniem i aurą
tego dnia. Później czekała nas spora
wolta stylistyczna, ponieważ powital i ś m y k o l e k t y w W W P, c z y l i
Wrocławska Wielka Płyta. Panowie
zagrali gęstą mieszankę szeroko
pojętego rocka, który mocno rozbujał
licznie zgromadzoną publiczność.
występami umilała Justyna znana z Zmiana muzycznego stylu oraz
audycji „Francuski Łącznik” w Radio lokalizacji miała miejscy przy okazji
SOK. Na następny koncert, a w występu Sama Alty z gościnnym
zasadzie performance widzowie udziałem Phila Clarke. Ich fantasprzenieśli się na dziedziniec gdzie w tyczna charyzma i dobra energia
jednym z zabytkowych, specjalnie całkowicie rozanieliła zgromadzonyzaaranżowanyc h garaży, swoją ch przy malutkiej scenie pod lipą. Jak
t w ó r c z o ś ć z a p r e z e n t o w a ł a się okazało ta skromna, ale jakże
Spalarnia. Artysta przedstawił nam uduchowiona, forma muzyczna dla
praktycznie cały najnowszy album. wielu była najjaśniejszym punktem
Wyjątkowy występ, dotykający
bardzo intymnych relacji międzyludzkich wywarł mocne wrażenie na
z g ro m a d z o nyc h r ó w n i e ż p o d
względem wizualnym. Powrót na
główną scenę i zdec ydowane
ro c kowo - m e t a l owe d ź w i ę k i w
wydaniu zielonogórzan z The Buffons
rozgrzały nas do czerwoności. Na
zakończenie m uzycznej części sobotniego wieczoru. Pozytywny
piątkowego programu mogliśmy c h a ra k t e r f e s t i wa l u c u d ow n i e
usłyszeć zespół Dzieciuki, którego podtrzymała bydgoska gr upa
białoruskie korzenie znajdują swoje Dubska – legenda polskiego reggae,
na której występ wielu czekało.
odzwierciedlenie w muzyce.
Solidnie już rozbujani mogliśmy dalej
bawić się przy muzyce zespołu
Niesamowita Sprawa, której muzyka i
energia doskonale nawiązują do ich
nazwy. Panowie dali wyjątkowo
długi, okraszony entuzjazmem
koncert, a publiczność kilkukrotnie
wywołała grupę na bis.
Dzień drugi festiwalu otworzyliśmy
popołudniu, kiedy ruszyły warsztaty,
jarmark rękodzieła oraz muzyczny
pchli targ. Spośród warsztatów każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, bo
mieliśmy do wyboru: wokalne, gry na
bębnach ramowych, wyplatania
makram, cyrkowy, gotowania potraw
kuchni wegańskiej, grafti wałkiem.
Na festiwalu pojawiła się również

Rozbawieni, uśmiechnięci, roztańczeni, radośni zabieramy festiwalową
atmosferę w świat, by stał się lepszym
i bardziej przyjaznym miejscem dla
wszystkich. To był festiwal, który
swoim kolorytem i różnorodnością
zabrał nas w rejony miłości, przyjaźni,
tolerancji i akceptacji drugiego
człowieka.

Sulęciński

WAKE UP KIDS

RELACJA

1 czerwca wspólnie świętowaliśmy
Dzien Dziecka w Sulęcinie!
Na scenie pod Kontenerem Kultury
wystąpiły Solistki ze Studia Piosenki
SOK oraz teatr BA-JAGA ze spektaklem "Leśne głupki".

Każdy kto czuje się dzieckiem mógł
bawić sie razem z nami. Wydarzenie
urozmaiciły wielkie i małe, kolorowe
bańki, animacje, zabawy i cała masa
popcornu!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY NA WWW.SOKSULECIN.PL

Chcesz być na bieżąco

z KULTURĄ?

www.soksulecin.pl/apka

SMS

Wyślij SMS o treści INFO SOK
na nr 506 070 879

www.soksulecin.pl
www.bibliotekasulecin.pl
sulecinskiosrodekkultury
bibliotekasoksulecin

Będziesz otrzymywać bezpłatną informację o nadchodzących
wydarzeniach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
za pośrednictwem wiadomości SMS.

soksulecin@gmail.com
bibliotekasoksulecin@gmail.com
sulecinskiosrodekkultury

ul. Moniuszki1
69-200 Sulęcin
95 755 24 77
95 755 31 72
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CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

INWESTYCJE W CZG-12 - DOPOSAŻENIE LINII SORTOWNICZEJ ZUOK DŁUGOSZYN
Celowy Związek Gmin CZG-12 podpisał w piątek 3 czerwca 2022r. umowę na dostawę kompaktora oraz przesiewacza
bębnowego w ramach projektu pn.: „Doposażenie linii sortowniczej ZUOK Długoszyn poprzez zakup przesiewacza bębnowego oraz
kompaktora”, który dofinansowany został z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.
Kompaktor będzie służył do zgarniania
i zagęszczania odpadów deponowanych na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Zakładzie Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Zakup nowej maszyny zwiększy skuteczność zagęszczania odpadów na nowej kwaterze składowiska 1C, co znacząco wpłynie
na stabilność składowiska.
W ramach projektu zakupiony zostanie również przesiewacz bębnowy w
celu lepszego przygotowania odpadów
do recyklingu i ponownego wykorzystywania, głównie selektywnie zebranych
opakowań szklanych oraz bioodpadów.
Jak podkreśla Przewodniczący Zarządu
CZG-12 Robert Paluch po modernizacji
linii sortowniczej i budowie nowej kwatery składowiska jest to kolejna inwestycja
wzmacniająca potencjał CZG-12 i mająca
ważny wpływ na zagospodarowanie odpadów od mieszkańców 15 gmin województwa
lubuskiego i jednej gminy województwa
zachodniopomorskiego.
Wartość projektu to ponad 4,2 mln zł
brutto, z czego ponad 82 % zostanie
dofinansowane w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Reszta środków to
środki własne CZG-12.

Podpisanie umowy w dniu 3 czerwca 2022 roku - od lewej:
Robert Paluch – Przewodniczący Zarządu CZG-12
Stanisław Peczkajtis – Członek Zarządu CZG-12)

Słoneczny Kwadrat to nowoczesne osiedle
mieszkaniowe przeznaczone dla osób
ceniących spokój przestrzeń i elegancję.
Oryginalna architektura, duże odległości pomiędzy
budynkami, zagospodarowanie terenu
wewnętrznego, wysoki standard wykończenia,
dogodna lokalizacja - to atuty osiedla.
Szeroki wybór lokali o zróżnicowanym metrażu
umożliwia dopasowanie do rozmaitych potrzeb.
Wydzielone ogródki, tarasy i balkony stwarzają
dodatkową powierzchnię do wypoczynku.
Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1

tel +48 881 043 632, +48 692 323 075
+48 604 421 921

- Osiedle Drzewice w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy ulicami
Jana Pawła II i Jaśminową.
Zapraszamy do naszego biura sprzedaży mieszkań
w Kostrzynie nad Odrą, ul. Jana Pawła II w dniach

www.m2-goleniow.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
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Razem najsilniejsi
Cd. na str 1
90-lecia Polskiego Związku Piłki Siatkowej za zasługi dla polskiej siatkówki. – Moja ścieżka trenerska w siatkówce
rozpoczęła się w 1975 r. i trwa do dziś –
podkreślał jeden z założycieli Olimpii
30 lat temu S. Szablewski.
Następnie działacze Olimpii Sulęcin
przedstawili krótkie sprawozdania z
działalności drużyny w ostatnim sezonie. O rozwoju sekcji Olimpii dla
najmłodszych opowiedział Stanisław
Szablewski – Olimpia Kids istnieje od
2012 r. Nasi młodzicy po kilku sezonach
treningów osiągają wysokie wyniki.
Często jest to 1, 2 lub 3 miejsce w województwie, czasami ćwierćfinał krajowy.
Później niestety często to szkolenie jest
trudniejsze, bo kadeci często wybierają
szkoły poza Sulęcinem – zauważył.
Ostatni sezon pierwszoligowej drużyny seniorskiej podsumował trener
Łukasz Chajec – Po świetnym starcie na
początku sezonu mieliśmy 7 zwycięstw
z rzędu co jest rekord tego klubu. Później
wielu naszych zawodników dotknęły
kontuzje i niestety dotknęło nas 15 porażek z rzędu, co też jest rekordem Olimpii. To nas trochę przytłoczyło, ale obroniliśmy się i wierzymy, że to kolejny krok,
żeby ta drużyna była silniejsza – mówił.
Podkreślił też, że Olimpia często angażowała się w różne akcje społeczne,
m.in. zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Głos zabrał również prezes Olimpii
Sulęcin Robert Paluch – Olimpia to
społeczny, bardzo fajny klub, skupiający świetnych ludzi. Jest dobra energia,
by ciągle podnosić poprzeczkę. Każdy
sport musi stać na 2 nogach – z jednej
strony rywalizacja, z drugiej możliwość

angażowania i trenowania dzieci w
każdym wieku – podkreślał.
Po podsumowaniach przyszedł czas
na przedstawienie nowego strategicznego sponsora Olimpii Sulęcin –
firmy Smart & Green. Jej szef Tosrten
Nehls opowiedział czym zajmuje się
firma – Przemysł budowlany produkuje
aż 38 proc. wytwarzanego na świecie
dwutlenku węgla. Firma Smart & Green
wynajduje materiały i technologie dla
budownictwa, by było ono bardziej ekonomiczne i ekologiczne a także doradza
w zakresie zielonej energii.
Następnie berlińczyk podpisał umowę z prezesem Olimpii Robertem Paluchem w ramach której zespół otrzyma
w najbliższym sezonie 50 tysięcy euro.
T. Nehls poinformował, że przekaże
również drużynie elektrycznego busa
do przewożenia na treningi w Sulęcinie dzieci z okolicznych miejscowości.
Działacze Olimpii podziękowali
też pozostałym sponsorom drużyny
za wsparcie. Każdy z przedstawicieli
sponsorów został zaproszony na scenę, gdzie otrzymał z rąk prezesa Roberta Palucha pamiątkową koszulkę
Olimpii Sulęcin ze swoim nazwiskiem.
Jednym z większych sponsorów
drużyny jest Gmina Sulęcin. – Olimpia
to projekt społeczny, który łączy pokolenia i w sporcie i w kibicowaniu. Za to
serdecznie drużynie dziękuję. Gwarantuję, że będziemy dalej wspierać szkolenie młodzieży i sam zespół – powiedział
obecny na spotkaniu burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
Nowy skład Olimpii na kolejny sezon poznamy już wkrótce. Ze starego
zespołu zostaje tylko czterech zawodników: rozgrywający Bartosz Zrajkowski, atakujący Grzegorz Turek,

środkowy bloku Seweryn Lipiński i
libero Mateusz Sawerwain.
- Razem możemy więcej, razem będziemy silniejsi – powiedział trener
Olimpii Łukasz Chajec po podpisaniu
umowy z nowym sponsorem. Zapowiedział również, że drużyna intensywnie poszukuje jeszcze jednego
sponsora na kolejne 250 tys. zł, żeby

budżet kolejnego sezonu zamknąć
kwotą 1,5 mln zł.
- Dziękuję za ten sezon i gwarantuję,
że zrobimy wszystko, żeby następny był
lepszy – powiedział na zakończenie R.
Paluch.
Tekst: Adam Piotrowski
Foto: Artur Pawlik
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Holenderski wolontariusz Riekus Blauw

Riekus Blauw. Holenderski wolontariusz z miasta Vroomshoop
położonego w centrum gminy
Twenterand, który od 1989 roku
bezinteresownie
wspomaga

mieszkańców Gminy Sulęcin.
Jego ponad trzydziestoletnia
działalność skupiała się na dostarczaniu najpotrzebniejszych
środków pomocy, w postaci pa-

czek żywnościowych, odzieży,
rehabilitacyjnych
chodzików,
zabawek, obuwia, wózków osobom niepełnosprawnym i lekarstw. W tym okresie większość
wymienionych rzeczy dotarła do
Szpitala Powiatowego w Sulęcinie, Turskiego Domu Pomocy
Społecznej, Warsztatów Terapii
Zajęciowej Koła Razem w Sulęcinie, szkół, klubów sportowych,
stowarzyszeń, Domu Dziecka i
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwałą Rady Miejskiej Sulęcina
z dnia 30 września 2019 roku w
dowód uznania szczególnych
zasług Riekus Blauw został wyróżniony statuetką „Zasłużony
dla Gminy Sulęcin”. Z przyczyn
niezależnych oficjalne wręczenie
wyróżnienia odbyło się 25 maja

2022 roku w sali konferencyjnej
Domu Joannitów w Sulęcinie. W
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dziennego Domu
Senior+, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jan Szymczyszyn,
zastępca burmistrza Sulęcina

Iwona Walczak i dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej
Żelechowski.
Maciek Barden

Zwycięstwo w konkursie „Szczepieni Rodzinnie –
Bezpieczni Globalnie”
26 maja w Sali Prasowej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Lubuskiego
w Zielonej Górze ogłoszono
wyniki i wręczono nagrody w
konkursie dla uczniów lubuskich szkół. Udział w konkursie miał zachęcić rodziców,
dzieci i młodzież do szczepienia przeciwko COVID-19 oraz
zwiększyć naszą świadomość
na temat szczepień.
Zgodnie z regulaminem
można było opracować nagranie dowolną techniką
krótkiego filmu lub wykonać
dowolną techniką plakat. Nasi
uczniowie wykonali prace

plastyczne dowolną techniką,
które wysłaliśmy na konkurs
w kategorii „ uczniowie klas
ponadpodstawowych”.
Konkurs pomimo pandemii cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem
wśród
uczniów. Pod okiem opiekuna
p. Anny Kowalewskiej uczniowie wykonali kreatywne i
twórcze prace plastyczne.
Podczas konferencji prasowej nasze uczennice Laura
Danisiewicz z klasy 1 LO i
Julia Wiercińska z klasy 1
Tps/bud z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im.
Unii Europejskiej w Sulęcinie

uni pak
kanistry i beczki
p³yty gumowe
kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

534 432 720

I miejsce kat. uczniów klas ponadpodstawowych. Autor: Laura Daniuszewicz (po lewej). II miejsce Julia Wiercińska (po prawej) ZSLiZ w Sulęc.

otrzymały nagrody z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak. W
kategorii szkół ponadpodstawowych zdobyliśmy pierwsze
i drugie miejsce. Nagrody jakie otrzymała szkoła to sprzęt
multimedialny – tablica interaktywna i rzutnik oraz na-

grody indywidualne. Radości
było co nie miara, ponieważ
nikt nie spodziewał się takich
wysokich not i zwycięstwa.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i zachęcamy
do udziału w kolejnych konkursach.
Anna Kowalewska
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Finał kampanii
profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
W Domu Joannitów w Sulęcinie 7 czerwca odbyło się
podsumowanie XXI Edycji
ogólnopolskiej
kampanii
profilaktycznej
„Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Kampania
realizowana była w okresie
od 1 kwietnia 2021 roku do
30 listopada 2021 roku we
wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sulęcin i w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie. Ze względu na panującą
pandemię zajęcia odbywały
się częściowo w wersji on-line, a następnie tradycyjnie w
szkole. Kampania odbywała
się pod hasłem „W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA” w dwóch
kategoriach:
„Szczęśliwa chwila szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”
– konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów szkolno-przedszkolnych „Rozwiąż
krzyżówkę” – konkurs krzyżówkowy dla uczniów szkół
podstawowych.
16 prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Gmina
Sulęcin dodatkowo nagrodziła 6 uczniów szczególnie
zaangażowanych w konkurs.
Zastępca burmistrza Sulęcina
Iwona Walczak oraz dyrektor
ośrodka pomocy społecznej
w Sulęcinie Andrzej Stefan
Żelechowski wręczyli dyplomy i nagrody laureatom oraz
certyfikaty nauczycielom, pedagogom i dyrektorom szkół.
Fundacja przyznała również
certyfikat Gminie Sulęcin,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulęcinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wyróżnienie w konkursie
plastyczno - literackim „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień,
szczęśliwe życie” otrzymali:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im.

Jana Pawła II w Sulęcinie:
Sebastian Blicharz, Klara
Bandyga, Nikola Zabłocka,
Agata Sykuła, Natalia Gęślowska, Łukasz Małek.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie:
Zofia Walenciak, Kamila
Bączkowska, Amelia Siudak, Wiktoria Fiedorowicz,
Katarzyna Szeptun, Amelia
Sobkowska.
Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lub.:
Wioleta
Grecz,
Olivia
Schmidt, Natalia Tymczyn.
Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie:
Julia Kukuska, Zofia Stańczyk, Blanka Markowska,
Gosia Faber.
Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Sulęcinie:
Maciej Czerwiński, Kinga
Świtała, Zuzanna Woźniak.
Laureatom gratulujemy i
zachęcamy wszystkich do

udziału w kolejnej XXII edycji.
Organizatorem kampanii
jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych w Sulęcinie, a realizatorem Gmina Sulęcin poprzez
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sulęcinie.

Tekst i zdjęcia: Ośrodek Pomocy Społecznej z Sulęcina
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Młodzi dla środowiska
30 maja w Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych w Sulęcinie dużo się działo.
Gościliśmy u nas edukatora z Celowego
Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie Pa-

nią Katarzynę Radej.
Młodzież wysłuchała prelekcji dotyczącej segregacji odpadów, a także zapoznała się z działaniami, jakie możemy po-

dejmować na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego. Drugą część spotkania
stanowiły warsztaty. Uczniowie przygotowali hotele dla owadów, które rozstawimy

czerwiec 2022

na terenie naszej szkoły. Uczennice spróbowały także swoich sił w tworzeniu naturalnych ozdób ze sznurka - makramowych
liści w stylu boho.
Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Radej za owocne spotkanie, które dało nam
dużo wiedzy, dobrej zabawy i satysfakcji.
Małgorzata Białas
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Zawody sportowo-pożarnicze
W Trzemesznie Lubuskim 28
maja odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z terenu Gminy
Sulęcin. W kwalifikacji generalnej grupy A, I miejsce zajęła
II drużyna OSP z Trzemeszna
Lubuskiego, II miejsce zajęła
I drużyna OSP z Trzemeszna
Lubuskiego i III miejsce drużyna OSP z Trzebowa. W kategorii kobiet I miejsce zajęła
drużyna OSP z Trzemeszna
Lubuskiego. W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i miejsce zajęła MDP z
Trzebowa, a II miejsce MDP
z Trzemeszna Lubuskiego.
W kategorii MDP „Maluchy” I
miejsce zajęła drużyna z Trzemeszna Lubuskiego. Wszystkim uczestnikom zawodów
puchary, nagrody, dyplomy
i upominki wręczył prezes
Miejsko-Gminnego Oddziału
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP i burmistrz Su-

lęcina dh Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza Iwona Walczak i zastępca komendanta
powiatowego
Państwowej

Straży Pożarnej st. kpt. Rafał
Sobczak.
Maciek Barden

Ogłoszenia Drobne

LOKUM Biuro Nieruchomości w Sulęcinie
Najnowsze na sprzedaż:
dom Torzym
mieszkanie ul. Kochanowskiego
6 działek Os. Słoneczne
dom Smogóry/Ośno
dom Lubów/Torzym
dom Miechów (obniżka ceny)
mieszkanie Dębowiec
2 domki nad jeziorem Torzym
dom Torzym
dom ul. Pineckiego
dom Długoszyn
pole 4,5 ha Mierczany
pole rolne Glińsk

6 działek Bielice
działka Lubów
dom ul. Orzeszkowej
dom (bud.) Lubniewice
działka Torzym
budynek gospodarczy Ostrów
Nadal poszukuję do wynajęcia
mieszkań i domów dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

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

dr n. med. Jolanta
Lubin
specjalista onkologii
klinicznej
praktykujący w
poznańskim ośrodku.
Tel. kontaktowy:
608-888-912
od wtorku do piątku
w godz. 17.00 – 20.00

Która apteka
czynna?

Potrzebny szpachlarz-tynkarz przy remoncie w domu
prywatnym. Tel. 695399177
FIRMOM DZIĘKUJĘ
Dam zakwaterowanie i wyżywienie osobie w zamian za
pomoc przy remoncie w domu
prywatnym. Może być para.
Tel. 695399177

PRZEKRÓJ POLECA:

Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie w
czasie nocnym od poniedziałku do
piątku od 21.00 do 8.00 dnia następnego, w sobotę w godzinach 21.00
– 10.00 dnia następnego, w niedzielę
w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego.
13.06-19.06 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul.
Witosa 1
20.06-26.06- Apteka “Lub-Farm” przy ul.
Kościuszki 3 w Sulęcinie
27.06-03.07 - Apteka “Konwalia” przy ul.
Kościuszki 16
04.07-10.07- Apteka “Centrum Zdrowia" przy
ul. Pincekiego 1
11.07-17.07- Apteka “Pod Platanem” przy ul.
Wiejskiej
18.07-24.07 - Apteka “Piokar” przy ul. Dudka
6.06-12.06 - EURO APTEKA przy ul. Poznańskiej
4

Kupię motocykle Mz, Simson,
Wsk, Wfm, Komar,Jawa, SHL,
Romet, Junak, NSU i inne
Tel.726-085-110

PAKIET ENTRY+

71 kanałów
36 HD
TELEWIZJA

9,99 zł/m-c

INTERNET

TELEFON

