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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

 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 

507 511 019

ul.Kościuszki 39, 69-200 Sulęcin
NIP: 599 251 53 35 

czynne: wtorek - piątek
godz.: 10.00 - 18.00

GABINET 
PODOLOGICZNO-KOSMETYCZNY

Sylwia Chobian
Specjalista Podolog

- wrastające paznokcie - klamry
- usuwanie: brodawki, modzele, odciski
- pękające pięty, ultradźwięki

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE 
TEL. 501544686                                           (faktura VAT)

Spotkanie rozpoczęło się 
od wręczenia Honorowemu 

Razem najsilniejsi
To hasło pierwszoligowej Olimpii Sulęcin doskonale odzwierciedlało atmos-
ferę spotkania podsumowującego ostatni sezon drużyny. Siatkarska rodzina 
Olimpii powiększyła się o strategicznego sponsora – berlińską firmę Smart & 
Green.

Prezesowi Olimpii Stanisła-
wowi Szablewskiemu medalu 

Cd. na str. 11.
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Inflacja nabiera tempa. Nie-
które produkty żywnościowe 
drożeją nie o średnią GUS wy-
noszącą 14 proc., ale nawet 
o 50 lub 100 proc. Benzyna 
niedługo stanie się dobrem 
luksusowym. Bank centralny 
podwyższa stopy procento-
we, by na rynku było mniej 
pieniędzy, co ma zmniejszyć 
popyt na towary i zatrzymać 
rosnące ceny. Ten sposób 
spowolnienia inflacji ma jed-
nak ogromny minus – droże-
jące raty kredytów, zwłaszcza 
mieszkaniowych. W zależno-
ści o wielkości kredytu i pozo-
stałych lat spłaty kredytobior-
cy 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 za-
mysł NBP – by ludzie wydawali 
mniej kasy (szkoda tylko, że te 
pieniądze muszą trafić do ban-
ków w ramach wyższych odse-
tek), a rosnące ceny wreszcie 
się zatrzymały. Tu jednak po-
jawia się rząd, który by złago-
dzić skutki inflacji proponuje 
różnego rodzaju zwolnienia z 
podatków, dopłaty, dofinanso-
wania itp. Dokładając pienią-
dze do gospodarki rząd niwe-
czy to co robi Bank Centralny. 
Pieniądza ma być na rynku 
mniej, a tu słyszymy o czter-
nastej emeryturze albo nawet 
piętnastej. To jakby w ramach 
walki z alkoholizmem każde-
mu dawać gratisową flaszkę. 
W ten sposób szybko inflacja 
się nie zatrzyma. 

Sytuacja jest trudna i zu-
pełnie 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 podporządko-
wania świata. Zachód jednak 
jakoś z tego wyjdzie. Jest wie-
le miejsc biednych krajów na 

świecie, gdzie ludziom już za-
gląda głód w oczy. Milionom 
grozi śmierć głodowa. Ukraina 
była drugim największym eks-
porterem zbóż na świecie. Co 
dziesiąty bochenek chleba na 
świecie jest wypiekany z ukra-
ińskiej mąki. Teraz jej pszenica 
zalega w magazynach, a statki 
nie mają szans wyjść na mo-
rze przez rosyjską blokadę. 
Rozwiązaniem problemu jest 
transport zbóż drogą lądową 
przez Polskę do naszych por-
tów na Bałtyku i stamtąd dalej. 
Ale przepustowość tej drogi 
jest ciągle bardzo mała. Byłem 
totalnie zaskoczony brednia-
mi Donalda Tuska, że polscy 
rolnicy mogą stracić, bo część 
zbóż jadących przez Polskę z 
Ukrainy może być tutaj sprze-
dana po tańszych cenach. Nie 
wiem czy lider PO widział ja-
kie są obecnie w Polsce ceny 
pszenicy i końcowego produk-
tu – pieczywa. Pszenica już jest 
horrendalnie droga (wzrost o 
blisko 100 proc. rok do roku), 
a nasi rolnicy… trzymają ją w 
magazynach czekając aż bę-
dzie jeszcze droższa. 

Arogancja i buta niektórych 
urzędników nie zna granic. 

minął miesiąc

Kryzys odczuwamy coraz mocniej
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 mini-
stra Cieślaka. Pięknie się roz-
począł start „letniej kampanii” 
spotkań partii rządzącej z lu-
dem. 

Część rządu Zjednoczo-
nej Prawicy czyni starania o 
środki z Unii Europejskie z 
Krajowego Planu Odbudo-
wy. 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 spełnie-
nia, tzw. kamieni milowych. 
Jedne z podstawowych dot. 
naszego sądownictwa i są to: 

- Likwidacja Izby Dyscypli-
narnej i zastąpienie jej obo-
wiązków przez nowy organ, 

- Reforma systemu dyscypli-
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DORADCA KLIENTA

narnego dla sędziów i zakaz 
karania ich dyscyplinarnie za 
treść wydawanych orzeczeń 
sądowych, 

- Powtórne rozpatrzenie 
spraw zbadanych dotąd 
przez Izbę Dyscyplinarną, w 
tym odsuwających niektó-
rych sędziów od orzekania.

Jeżeli te trzy warunki nie 
zostaną spełnione Polska nie 
dostanie pieniędzy. Tymcza-
sem 9 czerwca Parlament 
Europejski przytłaczającą 
większością głosów wydał re-
zolucję krytykującą Komisję 
Europejską za akceptację pol-
skiego KPO. Europarlamen-
tarzyści stwierdzili, że Polska 
nadal narusza praworząd-
ność, proponowane ustawy 
nie rozwiały wątpliwości, a 
polskie władze podjęły ostat-
nio szereg działań sprzecz-
nych z warunkami Komisji. Ta 
kasa bardzo by nam się przy-
dała, by rozruszać zastygającą 
przez inflację gospodarkę, ale 
z pewnością dotychczasowe 
pozoranckie działania PiS-u 
nie wystarczą, by euro popły-
nęło do Polski.

SOLIDARNI
Z

UKRAINĄ
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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

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

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ: POMIAR DOWÓZ I MONTAŻ U KLIENTA

RYBY MAJĄ GŁOS

Jak za każdym razem na Memoriale, 
Zarząd, wędkarze i ich rodziny w za-
kresie organizacji stanęli na wysokości 
zadania. Od rana na przyjeżdżających 
na zbiórkę moczykii czekał bogaty po-
częstunek. Stoły na placu piknikowym 

Wędkowali na potęgę

Zwycięzcy Memoriału - Wiesław Uller i Łukasz Skonieczny z Joanną Cichałą - córką śp. Mirosława 
Gudacza

XIV Memoriał Mirosława Gudacza za nami. W tym roku ro-
dzinna impreza Koła Wędkarskiego PZW nr 1 w Sulęcinie miała 
szczególny charakter, ponieważ połączona była z obchodami 
75-lecia powstania „Jedynki”. 

nad jeziorem Ostrowskim uginały się 
pod wszelkiego rodzaju ciastami, sałat-
kami i innymi przekąskami. Przeurocze 
panie częstowały gorącą kawą i herba-
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W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)
Klasa kotła: 5 / ecodeign  - na dotację!

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell

MIESZKANIA DLA FIRM W SULĘCINIE!

POMPY CIEPŁA
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22 maja w ramach obcho-
dów Dnia Rodzicielstwa Za-
stępczego i Dnia Dziecka od-
był się Piknik, w którym wzięły 
udział rodziny zastępcze z te-
renu naszego powiatu. Dzień 
ten okazał się dla nas dniem 
pełnym uśmiechów i wzru-
szeń. 

W imieniu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 

Wspaniały dzień
w Sulęcinie chcielibyśmy ser-
decznie podziękować wszyst-
kim, 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 osią-
gnąć. 

Uczestników Pikniku spo-
tkało mnóstwo atrakcji: sto-

isko edukacyjne zorganizo-
wane przez Nadleśnictwo w 
Sulęcinie, zabawy z animator-
ką, malowanie twarzy, skoki 
na dmuchańcu, przejazdy 
rikszą, gry i zabawy w kąciku 
edukacyjnym, puszczanie ba-
niek, loteria fantowa, słodki 
poczęstunek, wata cukrowa 
oraz pieczenie kiełbasek. 

Moc dziecięcych uścisków 
przesyłamy naszym sponso-
rom.

MG

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 przed-
szkolnego: Natalia Kaffler, Anna 
Mueller, Grażyna Gęślowska i 
Agnieszka Lewczak. W konkursie 
udział wzięło pięć trzyosobo-
wych drużyn dzieci urodzonych 
w 2015 roku z Oddziału Przed-
szkolnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Polskich Olim-
pijczyków z Sulęcina, Oddziału 
Przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej im. Żołnierza Polskie-
go z Wędrzyna, Przedszkola nr 1 

VII Gminny Konkurs Matematyczny Przedszkolaków
im. Małego Przyrodnika z Sulęci-
na, 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 punk-
tów Komisja ogłosiła wyniki: 
I miejsce zajęły dzieci z gru-
py II Przedszkola nr 2 im. Ma-
łych Odkrywców z Sulęcina, 
II miejsce zajęły dzieci z 
Przedszkola nr 1 im. Małe-
go Przyrodnika z Sulęcina, 
III miejsce zajęły dzieci z Od-
działu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Żoł-
nierza Polskiego z Wędrzyna. 
Wyróżnienia otrzymały dzieci z 
Oddziału Przedszkolnego przy 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Pol-
skich 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 zakoń-
czyły wiosenne kanapki i słodkie 
pączki, którymi poczęstowano 
uczestników konkursu. Orga-
nizatorzy składają serdeczne 
podziękowania sponsorom kon-
kursu: Radzie Rodziców Przed-
szkola nr 2 im. Małych Odkryw-
ców 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 Al-
koholowych z Sulęcina.

W konkursie towarzyszyli 
przedszkolakom wychowawcy, 
dyrektor Przedszkola nr 2 im. 

Małych Odkrywców Ewa Janic-
ka i burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart. 

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

Rząd, telewizja, gazety oraz 
internet wszem i wobec ogła-
szają, że emeryci dostaną 13 
emeryturę - ja pewnie dosta-
nę także, bo jestem emery-
tem.  Jest jednak pewne „ale” 
– 13 emerytura będzie z pienię-
dzy ... emerytów. 

Po kolei – co to jest walo-
ryzacja? Wikipedia podaje: 
podparte ustawą podwyższenie 
nominalnej wartości pieniądza 
wobec kursu złota; przywrócenie 
dochodom ich realnej warto-
ści utraconej z powodu inflacji. 
Odnosi się to głównie do świad-
czeń socjalnych takich jak płace, 
renty czy emerytury. Ogólnie 
rzecz biorąc rewaloryzacja jest 
to nadanie pierwotnej warto-
ści, odnowienie, przywrócenie 
świetności.

Jak w Polsce wylicza się infla-
cję ? 

Waloryzacja polega na po-

13 emerytura – wielkie oszustwo
NADESŁANO DO PRZEKROJU

mnożeniu kwoty świadczenia 
(emerytury) i podstawy jego 
wymiaru przez wskaźnik walo-
ryzacji. 

Wskaźnik waloryzacji to dwa 
elementy łącznie:

1. średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych dla gospodarstw do-
mowych emerytów i rencistów 
z roku poprzedniego, albo 
średnioroczny wskaźnik cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
ogółem, jeżeli jest on wyższy 
od wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych dla go-
spodarstw domowych emery-
tów i rencistów 

2. zwiększony o co najmniej 
20 % realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w 
poprzednim roku kalendarzo-
wym.

Wskaźnik ten jest ogłaszany 
w ustawie budżetowej. Walory-

zacja jest więc po to, by wsku-
tek procesów inflacyjnych eme-
ryt otrzymywał świadczenie na 
podobnym poziomie i nie stał 
się w końcu żebrakiem lub ban-
krutem.

Ile podwyżki powinni otrzy-
mać polscy emeryci w ramach 
rewaloryzacji?

Wg wskaźników i wyliczeń 
emeryci powinni dostać w 2019 
r rewaloryzację na poziomie 
3,26 (tj. 103,26 %). A rząd za-
fundował im rewaloryzację na 
podstawie wskaźnika 2,86 (tj. 
102.86 %). Zaoszczędzono więc 
na emerytach dając im mniej-
szą rewaloryzację. Z zaoszczę-
dzonych pieniędzy teraz rząd 
wypłaci emerytom świadczenie 
nazywane 13 emeryturą. Czyli 
najpierw rząd zabrał emerytom 
część pieniędzy, żeby za chwi-
lę to oddać, ale z odpowiednią 
dozą propagandy, że robi eme-
rytom dobrze. 

Niestety rząd zapłaci 13-tkę 
z ich własnych – emerytów – 
pieniędzy, bo obniżenie rewa-
loryzacji o 0,4 pkt spowoduje, 
że przez kolejnych 12 miesięcy 
(od 1. marca 2019 do 1. marca 
2020) emerytury będą co mie-
siąc niższe o ten właśnie wskaź-
nik – a wypłata 13-ki jednora-
zowa.  Emeryt dostanie więc 
swoje należne pieniądze nieco 
wcześniej tj. w maju 2019r, a 

nie rozłożone w comiesięcznej 
emeryturze do marca przyszłe-
go roku.

Jest jeszcze jeden aspekt 
– przyszłościowy. Obniżenie 
rewaloryzacji powoduje, że 
emeryci w tym roku może nie 
stracą (nieliczni nawet nieco 
zyskają), bo niższą rewalory-
zację zrekompensuje im 13 
emerytura, ale za to wszyscy 
stracą w latach następnych 
i już tak będzie do końca ich 
emeryckich dni, bo w każdym 
następnym roku emeryci 
dostaną mniej emerytury 
właśnie o ten zaniżony w br. 
wskaźnik rewaloryzacji. Prościej 
- obniżenie rewaloryzacji w 
tym roku powoduje automa-
tyczne obniżenie emerytur 
we wszystkich latach następ-
nych. Tej straty pewnie nie zre-
kompensuje w przyszłości już 
żaden następny rząd. Najwię-
cej zyskają ci emeryci, którzy 
umrą zaraz po otrzymaniu tej 
13 emerytury. Ci którzy dożyją 
marca następnego roku wyjdą 
na zero. Wszyscy, którzy pożyją 
dłużej – stracą. Dla emerytów, 
którym zostało 2, 3 lub 5 lat 
życia może nie będą to kwo-
ty duże, ale ci młodsi emeryci 
przez wiele kolejnych lat pobie-
rania swoich emerytur stracą w 
konsekwencji dużo więcej niż 
rozreklamowana 13 emerytura. 
Nawet gdyby 13-tka była wy-
płacana w latach następnych, 
to i tak ich emerytury realnie 
obniżą się o zaniżony w 2019 r. 
wskaźnik rewaloryzacji. 

W ustawie o przyznaniu 13 

emerytury PiS zapisał, że bę-
dzie to niestety jednorazowe 
świadczenie – więc emeryci w 
kolejnych latach nie mają co li-
czyć na 13 emeryturę. 

Podsumowując – wypłata 13 
emerytury nie jest więc żadnym 
dodatkowym świadczeniem, a 
jedynie wyrównaniem zaniżo-
nej  rewaloryzacji. Zapowiada-
na 13 emerytura w wysokości 
1.100 zł dla wszystkich podlega 
obciążeniom fiskalnym, więc 
do wypłaty „na rękę” będzie tyl-
ko 888 zł.

Zyska jedynie rząd PiS (pro-
pagandowo) obwieszczając 
wszystkim jak to dobrze (?) robi 
emerytom uszczęśliwiając ich 
13 emeryturą. W moje ocenie 
jest to bardzo nieprzyzwoity 
chwyt marketingowy przed 
nadchodzącymi wyborami – to 
robienie wody z mózgu milio-
nom Polaków (nie tylko eme-
rytom). To jedynie zagrywka 
przed wyborami i dodatkowo 
w najbardziej bezczelnym wy-
daniu – psująca zarówno poli-
tykę społeczną, jak i politykę w 
ogóle. 

Ja sam osobiście wolałbym 
otrzymać należną mi rewalory-
zację wg wskaźnika 3,26 i bez 
tej napuszonej indoktrynacji. 
A w następnych latach i tak na 
tym stracę, więc nie mam się 
czym cieszyć. 

Z życzeniami długich lat życia 
wszystkim emerytom oraz 
trzeźwości w myśleniu

emeryt Stanisław P.

,,Grają trąby, dzwonią dzwony.
 Radość dziś napełnia kraj.
 W Polsce wielkiej, odrodzonej
 Wiwat! Wiwat Trzeci Maj!»

Dnia 29 kwietnia w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierza 
Polskiego w Wędrzynie odbył 
się uroczysty apel z okazji 228 
rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. To uroczystość 
wpisana w coroczny kalen-
darz naszej szkoły.

Ważność święta była okazją 
do przygotowania progra-
mu artystycznego, w którym 
wzięli udział uczniowie kla-
sy VI b i VII a. Podczas apelu 
przypomniano tło historycz-
ne wydarzeń z 3 maja 1791r., 
recytowano piękne wiersze, 
śpiewano pieśni patriotyczne.

Występ miał za zadanie przy-
bliżyć to doniosłe wydarzenie 
historyczne, a także uświa-

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
SULĘCIN / WĘDRZYN

domić wszystkim, jak istotną 
rolę pełni ten dokument w 
czasach współczesnych. Po-
wagę sytuacji podkreślały 
galowe stroje uczniów, barwy 
narodowe i ważne dla Polski 
hasła.

Dyrektor szkoły - p. Edyta 
Jakóbczak, na zakończenie 

apelu, podkreśliła rangę tego 
ważnego wydarzenia i skło-
niła wszystkich do refleksji 
nad słowami: OJCZYZNA,PA-
TRIOTYZM i WOLNOŚĆ. Takie 
spotkania to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu dla całej 
społeczności szkolnej.

B.K.

Patriotyzm na różnych szczeblach
Patriotka (aktywistka) z 

Ukrainy nie respektowała 
gościnności jej udzielonej 
w Polsce i oblała farbą wia-
domo kogo. Po fali gróźb 
uciekła z Warszawy, żaląc 
się, że dwa razy zmuszona 
została do ucieczki. Ostat-
nia na własne życzenie 
przez nierespektowanie 
naszego prawa. Wcale mi 
jej nie żal. W życiu należy 
kierować się rozsądkiem a 
nie emocjami. Szczególnie 
na obczyźnie.

Wiceminister klimatu i 
środowiska stwierdził, że 
spadek zainteresowania w 
ostatnich latach samodziel-
nym pozyskaniem drewna 
przez ludność lokalną jest 
już historią. Leśnicy wska-

żą gdzie istnieje możliwość 
zbierania gałęzi na opał. No 
cóż jakże patriotyczny ak-
cent dbania o Naród. Niech 
żyje program Chrust+ Nie-
stety już rząd wprowadza 
limity z powodu nadmier-
nego zainteresowania. Bez 
limitu można wprowadzić 
program Poparzeni+ dla 
zbieraczy pokrzyw, itp., itd.

Wyciekły nagrania z ćwi-
czeń okrzyków na część „Na-
czelnika Państwa”. Ten nie 
zniża się do zejścia w tłum 
podczas spotkań aby unik-
nąć niezręcznych pytań lub 
w obawie przed… Patrio-
ta-populista i patriotyczni 
przydupasi partyjni trenują-
cy okrzyki. 

Kanapowe ugrupowanie 

Bielana niegdyś wyforso-
wało na ministerialny sto-
łek Mejzę, teraz „Pacana” 
donosiciela, ale partyjne-
go patriotę. Obaj padli jak 
przysłowiowe kawki. Coś ta 
republikańska partia nie ma 
szczęścia nawet do partyj-
nych patriotów.

Sejm i rząd jest pełen pa-
triotów pełną gębą. Szafują 
wszem i wobec frazesami. 
Pajac, Zero, Butapren, czy 
Perukarz nie wzięli się zni-
kąd. Zostali wybrani przez 
patriotów słuchających tyl-
ko TVPis. No i mamy kilka lat 
złodziejstwa, korupcji, także 
politycznej, bezprawia i na-
rodowo-katolickiej szajby. 
Dyktatura ciemniaków bez 
kwalifikacji do kierowania 

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

warzywniakiem, a co do-
piero krajem. Ale udało się 
im zostać milionerami. Czyli 
patriotyzm partyjny jest w 
cenie. 

Na razie nieco ciszej o wiel-
kiej  hucznie zapowiadanej 
patriotycznej współpracy 
z Węgrami, konkretnie na-
wet o zrobieniu z Warszawy 
Budapesztu. Ciekawe kiedy 
mały Prezes i Pinokio połkną 
swoje języki? Wymieniony 
jako pierwszy odlatuje co 
chwilę, bo wiek i odizolo-
wanie od rzeczywistości ku 
temu skłania, a drugi dalej 
rżnie głupa i kłamie. Patriota 
sam dla siebie bowiem ma-
jąc wpływ na finanse, swoje 
ulokował tam gdzie przy-
niosą zysk. A Naród niech 

zapierdala za miskę ryżu i 
zbiera chrust na opał.

Kłaniam się z Wielkim 
Szacunkiem dla przygo-
towujących imprezę 100.
lecia Związku Polaków w 
Niemczech, również dla jej 
uczestników w dwóch miej-
scowościach powiatu mię-
dzyrzeckiego – jednoznacz-
nie jednak twierdzę, że było 
to jednak nie do końca wy-
korzystane pod względem 
lekcji patriotyzmu dla mło-
dego pokolenia. Zabrylowali 
posłowie w mieście powia-
towym, bowiem w miejsco-
wości gminnej pojawił się 
jeden i był do końca za co 
go Szanuję. Ci w Międzyrze-
czu ulotnili się po angielsku. 
Podobnie jak bardzo nielicz-
ni radni w Królewskim Mie-
ście. Do końca obchodów z 
przedstawicieli samorządów 
dotrwała tylko przesympa-
tyczna wicestarosta powia-
tu, oklaskując występujące 
m.in. dzieci i dorosłych w 
strojach ludowych z Nowe-
go Kramska pod koniec im-
prezy. Dudziarze lub kobzia-
rze byli rewelacyjni. Ale w 
obu miejscowościach zabra-
kło uczniów, którzy mieliby 
lekcję patriotyzmu na żywo. 
Podobnie jak podczas obu 
uroczystych nabożeństw. 
Patriotyczne kazania, niczym 
ks. Piotra Skargi, przekazane 
było bardzo nielicznym. Za-
sadne jest pytanie – Czym i 
dla kogo jest lokalny patrio-
tyzm? A ponieważ ryba psu-
je się od głowy, więc mnie 
już nic w tym kraju nie jest w 
stanie zadziwić. Szczególnie 
po propozycjach podręcz-
nikowych i merytorycznych 
Dzbana od ministerialnej 
edukacji młodzieży.
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RYBY MAJĄ GŁOS

tą. Na tych co nie zdążyli zjeść śniada-
nia w domu, czekały gorące kiełbaski z 
kotła lub jak kto wolał, z ogniska. Po-
krzepieni wędkarze przybrali koszulki 
z okazji 75-lecia koła, i aż palili się, żeby 
rozpocząć rodzinną rywalizację. Był to 
jednak miły czas oczekiwania wypeł-
niony rozmowami, śmiechem i wspo-
mnieniami wielu złapanych ryb i tych, 
które przechytrzyły wędkarzy. 

Wreszcie wszystkich przywitał ser-
decznie prezes Koła Ryszard Stacho-
wiak (w tym dużą grupę zaprzyjaźnio-
nych 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 roz-
poczęli 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 sy-
gnale komisja przystąpiła do warze-
nia złowionych ryb, które następnie z 
powrotem wróciły do wody. Rodziny 
wędkarskie udały się z powrotem na 
plac piknikowy. Tym razem na zdro-
żonych moczykii czekała pyszna gro-
chówka, tak gęsta, że łyżka bez pro-
blemu w niej stała. Po żołniersku! Nie 
zapomniano też o najmłodszych. My-
ślę, że dzieci nie byłyby w stanie zjeść 
tej góry łakoci, które na nie czekały. 

Po posiłku głos zabrał prezes R. Sta-
chowiak. Pokrótce opowiedział histo-
rię koła przez ostatnie 75 lat i wymienił 
dotychczasowych prezesów. Jeden z 
byłych prezesów, Stanisław Szafare-
wicz, był obecny na imprezie. Zarząd 
wręczył zasłużonym na rzecz Koła, ale 
również sponsorom pamiątkowe me-
dale 75-lecia Koła. Wreszcie po prze-
mówieniach znamienitych gości przy-
szedł 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 Szczer-

bin 
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. Gre-

goryński 
Najstarszy zawodnik - J. Gregoryński 
Najmłodszy zawodnik - Kinga Cicha-

ła
Organizatorem zawodów oprócz 

Koła było Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Rybacka „Wodny Świat” z Eugeniu-
szem Sembratowiczem na czele. 

Nagrody indywidualne i Puchary 
ufondowali: 

1. Za 1 miejsce - Asia i Piotr Cichało-
wie.

2. Za 2 miejsce - Burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart.

3. Za 3 miejsce - Anita i Paweł Sob-
czakowie Sklep Wędkarski DAMAX.

4. Puchar za Największą Rybę - Bogu-
miła i Krzysztof Gudacz.

5. Puchar dla najmłodszego zawod-
nika - Barbara i Sławomir Matelscy.

6. Puchar dla najstarszego zawodni-
ka - Ewa Gudacz.

Sponsorami spotkania i zawodów 
byli:

1. Burmistrz Sulęcina- Dariusz Ejchart 
2. Urząd Marszałkowski woj. Lubu-

skiego 
W-ce marszałek St. Tymczyszyn 
3. K. Kononowicz firma LEKS
4. Urząd Wojewódzki Woj. Lubuskie-

go - Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak 

5. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubu-
skim- 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 Sulęciń-

skiego - Ryszard Stachowiak

To była piękna niedziela, spędzona 
na łonie natury w otoczeniu zaprzy-
jaźnionych osób, które łączy wspaniała 
pasja, jaką jest wędkowanie. Serdeczne 
podziękowania od redakcji dla wszyst-
kich angażowanych w organizację im-
prezy.

Adam Piotrowski
Więcej zdjęć na profilu facebookowym: 

facebook.com/pzwsulecin1

CD. ze str. 3

Wędkowali na potęgę
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Odległe galaktyki, niezliczone 
Cywilizacje oraz walka Ciemnej 
i Jasnej Strony Mocy. Na początek 
bibliotecznych przygód w Sulęcinie 
przygotowaliśmy Quiz Wiedzy 
o Gwiezdnych Wojnach. 

W świecie gwiezdnych potyczek 
pozostaliśmy do następnego dnia. 
To za sprawą spektaklu interakty-
wnego pt. „O czym piszczy R2-D2” 
w Parku Miejskim w Sulęcinie przy 
Kontenerze Kultury. Cezary Żołyński, 
od twór ca  ro l i  Ryce r za  Jed i , 
tak podsumował to wydarzenie: 
„Atmosfera rewelacyjna. Dużo 
mocy było w dzieciach. Była 
energia między nami a publiczno-
ścią. 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 
Jadach. Po spotkaniu wszyscy 
obejrzeli film Marcina Borchardta 
„Tony Halik Tu Byłem”.
Dzień później grono naszych miłoś-
ników książek bardzo się powiększy-
ło. Dzieci z przedszkoli złożyły 
uroczyste przyrzeczenie i zostały 
p a s o w a 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 

się do Parku Miejskiego gdzie 
znalazły się obok siebie Trzy Światy - 
świat muzyki, świat nauki i świat 
sztukmistrzów. 

Przedostatni dzień rozpoczął się od 
wyprawy z Biblioteką w Kosmos, czyli 
kreatywnych zabaw i animacji 
w parku.
Po zapadnięciu zmroku kontynuow-
aliśmy kosmiczne wyprawy. Tym 
razem skorzystaliśmy z gościny 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Sulęcinie. 
Gospodarze zabrali nas w fascynują-
cą podróż po bliższych, dalszych 
i bardzo odległych zakątkach 
Wszechświata.

Z tarasu szkoły wspólnie oglądaliśmy 
nocne niebo, wysłuchaliśmy mini 
wykładów oraz podziwialiśmy 
wystawę kosmicznych prac przygot-
owanych 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 wydar-
zenia w Sulęcinie, filie Biblioteki 
Publicznej również wzięły udział 
w celebrowaniu czytelnictwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli 
zaproszen ie  do  uczes t n i c twa 
w przygotowanyc h przez nas 
wydarzeniac h.  Był to bardzo 
radosny czas, który będziemy 
często wspominać.

W  s o b o t ę ,  2 8  m a j a  w  S a l i 
W idow i s kowe j  S u l ę c i ń s k i ego 
Ośrodka Kultury wystawiono sztukę 
„Per procura” - dzieło Neila Simona w 
wykonaniu wronieckiego teatru 
"Odgrywane Kapsle”

Per procura oznacza „z upoważnie-
nia, 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, 
go spodarz  l e ży  po s t r ze l o ny 
w łazience, a gospodyni w ogóle nie 
ma… Ko le jn i  gośc ie  próbu ją 
na własną rękę zrozumieć i rozwiązać 
tę dziwną sytuację, bez wtajemnicz-
ania pozostałych. Każdy zaczyna 
więc działać per procura… Czy 
zdołali wyjaśnić, co zdarzyło się 
w domu jubilatów?

Grupa teatralna pod przewodnictw-
em Ilony Fudali postanowiła opow-
iedzieć o światku politycznej socjety, 
w wydaniu amerykańskim. 130 minut 

spektaklu wypełnione było błyskotl-
iwym dowcipem, niespodziewanymi 
zwrotami akcji i ciętą satyrą na świat 
establishmentu.

Zmierzenie się ze sztuką twórcy 
broadwayowskich hitów i jednego 
z  najczęśc ie j  wystawianych 
dramaturgów na świecie, stan-
owiło również nie lada wyzwanie. 
Wroniecki teatr poradził sobie 
j e d n a k  z  n i m 
znakomicie.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
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”.

PER PROCURA 
RELACJA ZE SPEKTAKLU KOMEDIOWEGO

Sulęciński 
wiadomości kulturalne

W dniach 2-5 czerwca w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury - dzięki współpracy z 
zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem 
Braumeister e.V. organizatorem 
odbywającego się przy granicy 
n i em ie c ko -po l s k i e j  f e s t iwa l u 
L ieder 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 / „Barr-
ieren reduzieren – gemeinsame 
Stärken nutzen” odbyły się Polsko-
niemieckie spotkania ze Sztuką. 

Celem projektu było nawiązanie, 
pogłębienie i utrwalenie współpracy 
pomiędzy środowiskami społeczności 
lokalnej z pogranicza polsko-
niemieckiego. Przez trzy dni warsz-
tatowe uczestnicy oswajali się ze 
sceną, wykonywali scenograę oraz 
opracowywali wspólnie koncepcję 
występu teatralno muzycznego 

kończącego warsztaty. Dzięki tak 
kreatywnej formie 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 gwiaz-
dami”, która wystawiła “Idiotę” (aut. 
Muza Pawłowa) oraz koncert Edyty 
Rogowskiej z zespołem.

Spotkania okazały się niezwykłą 
platformą do odkrycia pokładów 
kreatywności i  sposobem na 
oswojenie się ze sztuką teatralną 
oraz muzyką.

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
RELACJA Z WYDARZENIA

 
RELACJA 
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Sulęciński 

www.soksulecin.pl/apka

sulecinskiosrodekkultury
95 755 24 77
95 755 31 72

sulecinskiosrodekkultury
bibliotekasoksulecin

soksulecin@gmail.com
bibliotekasoksulecin@gmail.com

ul. Moniuszki1
69-200 Sulęcin
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1 czerwca wspólnie świętowaliśmy 
Dzien Dziecka w Sulęcinie!
Na scenie pod Kontenerem Kultury 
wystąpiły Solistki ze Studia Piosenki 
SOK oraz teatr BA-JAGA ze spektak-
lem "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!

WAKE UP KIDS
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 
wrażenia dwa dni fest iwalu 
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 

występami umilała Justyna znana z 
audycji „Francuski Łącznik” w Radio 
SOK. Na następny koncert, a w 
zasadzie performance widzowie 
przenieśli się na dziedziniec gdzie w 
jednym z zabytkowych, specjalnie 
zaaranżowanych garaży, swoją 
t w ó r c z o ś ć  z a p r e z e n t o wa ł a 
Spalarnia. Artysta przedstawił nam 
praktycznie cały najnowszy album. 
Wyjątkowy występ, dotykający 
bardzo intymnych relacji międzyl-
udzkich wywarł mocne wrażenie na 
zgromadzonyc h  równ ież  pod 
względem wizualnym. Powrót na 
główną scenę i  zdecydowane 
rockowo-meta lowe dźwięk i  w 
wydaniu zielonogórzan z The Buffons 
rozgrzały nas do czerwoności. Na 
zakończenie muzycznej  częśc i 
piątkowego programu mogliśmy 
usłyszeć zespół Dzieciuki, którego 
białoruskie korzenie znajdują swoje 
odzwierciedlenie w muzyce. 

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 

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 wszyst-
kich 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 powita-
l i ś my  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. 
Zmiana muzycznego stylu oraz 
lokalizacji miała miejscy przy okazji 
występu Sama Alty z gościnnym 
udziałem Phila Clarke. Ich fantas-
tyczna charyzma i dobra energia 
całkowicie rozanieliła zgromadzony-
ch przy malutkiej scenie pod lipą. Jak 
się okazało ta skromna, ale jakże 
uduchowiona, forma muzyczna dla 
wielu była najjaśniejszym punktem 

sobotniego wieczoru. Pozytywny 
c harakter  fes t iwalu  cudownie 
podtrzymała bydgoska grupa 
Dubska – legenda polskiego reggae, 
na której występ wielu czekało. 
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.

Rozbawieni, uśmiechnięci, roztańc-
zeni, 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.

WAKE UP & LIVE
   RELACJA Z XVI EDYCJI FESTIWALU MUZYKI I SZTUKI

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DOSTĘPNY NA WWW.SOKSULECIN.PL

Wyślij SMS o treści INFO SOK
na nr 506 070 879
Będziesz otrzymywać bezpłatną informację o nadchodzących 
wydarzeniach Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
za pośrednictwem wiadomości SMS.

SMSChcesz być na bieżąco 
z KULTURĄ?

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

Słoneczny Kwadrat położony jest w obrębie 1 

- 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 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

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 to nowoczesne osiedle 

mieszkaniowe przeznaczone dla osób 

www.m2-goleniow.pl

    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.

INWESTYCJE W CZG-12 - DOPOSAŻENIE LINII SORTOWNICZEJ ZUOK DŁUGOSZYN
CELOWY ZWIĄZEK GMIN CZG-12

Kompaktor będzie służył do zgarniania 
i zagęszczania odpadów deponowanych na 
składowisku odpadów innych niż niebez-
pieczne w Zakładzie Unieszkodliwiania                                                                          
Odpadów Komunalnych w Długoszynie. 
Zakup nowej maszyny zwiększy skutecz-
ność zagęszczania odpadów na nowej kwa-
terze składowiska 1C, co znacząco wpłynie 
na stabilność składowiska. 
W ramach projektu zakupiony zosta-
nie również przesiewacz bębnowy w 
celu lepszego przygotowania odpadów 
do recyklingu i ponownego wykorzysty-
wania, głównie selektywnie zebranych 
opakowań szklanych oraz bioodpadów. 
Jak podkreśla Przewodniczący Zarządu 
CZG-12 Robert Paluch po modernizacji 
linii sortowniczej i budowie nowej kwate-
ry składowiska jest to kolejna inwestycja 
wzmacniająca potencjał CZG-12 i mająca 
ważny wpływ na zagospodarowanie odpa-
dów 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 Inwe-
stycji 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)
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90-lecia Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej za zasługi dla polskiej siatków-
ki. – 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 se-
zonie. 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 woje-
wództwie, czasami ćwierćfinał krajowy. 
Później niestety często to szkolenie jest 
trudniejsze, bo kadeci często wybierają 
szkoły poza Sulęcinem – zauważył.

Ostatni sezon pierwszoligowej dru-
żyny 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 po-
rażek z rzędu, co też jest rekordem Olim-
pii. To nas trochę przytłoczyło, ale obro-
niliśmy się i wierzymy, że to kolejny krok, 
żeby ta drużyna była silniejsza – mówił. 
Podkreślił też, że Olimpia często anga-
żowała się w różne akcje społeczne, 
m.in. zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Głos zabrał również prezes Olimpii 
Sulęcin Robert Paluch – Olimpia to 
społeczny, bardzo fajny klub, skupiają-
cy świetnych ludzi. Jest dobra energia, 
by ciągle podnosić poprzeczkę. Każdy 
sport musi stać na 2 nogach – z jednej 
strony rywalizacja, z drugiej możliwość 

Razem najsilniejsi
Cd. na str 1 angażowania i trenowania dzieci w 

każdym wieku – podkreślał. 
Po podsumowaniach przyszedł czas 

na przedstawienie nowego strate-
gicznego 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 eko-
nomiczne i ekologiczne a także doradza 
w zakresie zielonej energii.

Następnie berlińczyk podpisał umo-
wę z prezesem Olimpii Robertem Palu-
chem 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 Sulęci-
nie dzieci z okolicznych miejscowości.

Działacze Olimpii podziękowali 
też pozostałym sponsorom drużyny 
za wsparcie. Każdy z przedstawicieli 
sponsorów został zaproszony na sce-
nę, gdzie otrzymał z rąk prezesa Ro-
berta Palucha pamiątkową koszulkę 
Olimpii Sulęcin ze swoim nazwiskiem.

Jednym z większych sponsorów 
drużyny jest Gmina Sulęcin. – Olimpia 
to projekt społeczny, który łączy poko-
lenia i w sporcie i w kibicowaniu. Za to 
serdecznie drużynie dziękuję. Gwaran-
tuję, że będziemy dalej wspierać szkole-
nie młodzieży i sam zespół – powiedział 
obecny na spotkaniu burmistrz Sulę-
cina Dariusz Ejchart.

Nowy skład Olimpii na kolejny se-
zon poznamy już wkrótce. Ze starego 
zespołu zostaje tylko czterech zawod-
ników: rozgrywający Bartosz Zraj-
kowski, atakujący Grzegorz Turek, 

środkowy bloku Seweryn Lipiński i 
libero Mateusz Sawerwain.

- Razem możemy więcej, razem bę-
dziemy silniejsi – powiedział trener 
Olimpii Łukasz Chajec po podpisaniu 
umowy z nowym sponsorem. Zapo-
wiedział również, że drużyna inten-
sywnie 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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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

kanister-unipak.pl
unipak.skorupska@gmail.com

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

Holenderski wolontariusz Riekus Blauw

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

czek żywnościowych, odzieży, 
rehabilitacyjnych chodzików, 
zabawek, obuwia, wózków oso-
bom niepełnosprawnym i le-
karstw. W tym okresie większość 
wymienionych rzeczy dotarła do 
Szpitala Powiatowego w Sulę-
cinie, Turskiego Domu Pomocy 
Społecznej, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Koła Razem w Sulę-
cinie, 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 wy-
różniony 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 przed-
stawiciele Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Dziennego Domu 
Senior+, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Szymczyszyn, 
zastępca burmistrza Sulęcina 

Iwona Walczak i dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Andrzej 
Żelechowski.

Maciek Barden

26 maja w Sali Prasowej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze ogłoszono 
wyniki i wręczono nagrody w 
konkursie dla uczniów lubu-
skich szkół. Udział w konkur-
sie miał zachęcić rodziców, 
dzieci i młodzież do szczepie-
nia przeciwko COVID-19 oraz 
zwiększyć naszą świadomość 
na temat szczepień. 

Zgodnie z regulaminem 
można było opracować na-
granie dowolną techniką 
krótkiego filmu lub wykonać 
dowolną techniką plakat. Nasi 
uczniowie wykonali prace 

Zwycięstwo w konkursie „Szczepieni Rodzinnie – 
Bezpieczni Globalnie” 

plastyczne dowolną techniką, 
które wysłaliśmy na konkurs 
w kategorii „ uczniowie klas 
ponadpodstawowych”. 

Konkurs pomimo pande-
mii cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród 
uczniów. Pod okiem opiekuna 
p. Anny Kowalewskiej ucznio-
wie wykonali kreatywne i 
twórcze prace plastyczne.  

Podczas konferencji praso-
wej nasze uczennice Laura 
Danisiewicz z klasy  1 LO  i 
Julia Wiercińska z klasy 1  
Tps/bud z Zespołu Szkół Li-
cealnych i Zawodowych im. 
Unii Europejskiej w Sulęcinie 

otrzymały nagrody z rąk Mar-
szałek Województwa Lubu-
skiego Elżbiety Anny Polak. W 
kategorii szkół ponadpodsta-
wowych zdobyliśmy pierwsze 
i  drugie miejsce. Nagrody ja-
kie otrzymała szkoła to sprzęt 
multimedialny – tablica in-
teraktywna i rzutnik oraz na-

grody indywidualne. Radości 
było co nie miara, ponieważ 
nikt nie spodziewał się takich 
wysokich not i zwycięstwa. 

Serdecznie gratulujemy na-
szym uczniom i zachęcamy 
do udziału w kolejnych kon-
kursach.

Anna Kowalewska 

I miejsce kat. uczniów klas ponadpodstawowych. Autor: Laura Daniu-
szewicz (po lewej). II miejsce Julia Wiercińska (po prawej) ZSLiZ w Sulęc.
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W Domu Joannitów w Su-
lęcinie 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 podsta-
wowych Gminy Sulęcin i w 
Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Sulęci-
nie. Ze względu na panującą 
pandemię zajęcia odbywały 
się częściowo w wersji on-li-
ne, a następnie tradycyjnie w 
szkole. Kampania odbywała 
się pod hasłem „W POSZUKI-
WANIU SZCZĘŚCIA” w dwóch 
kategoriach:

„Szczęśliwa chwila szczę-
śliwy dzień, szczęśliwe życie” 
– konkurs literacko-plastycz-
ny dla uczniów szkół podsta-
wowych i oddziałów szkol-
no-przedszkolnych „Rozwiąż 
krzyżówkę” – konkurs krzy-
żówkowy dla uczniów szkół 
podstawowych.

16 prac zostało wyróżnio-
nych i nagrodzonych przez 
Stowarzyszenie Producen-
tów i Dziennikarzy Radio-
wych w Poznaniu. Gmina 
Sulęcin dodatkowo nagro-
dziła 6 uczniów szczególnie 
zaangażowanych w konkurs. 
Zastępca burmistrza Sulęcina 
Iwona Walczak oraz dyrektor 
ośrodka pomocy społecznej 
w Sulęcinie Andrzej Stefan 
Żelechowski wręczyli dyplo-
my i nagrody laureatom oraz 
certyfikaty nauczycielom, pe-
dagogom i dyrektorom szkół. 
Fundacja przyznała również 
certyfikat Gminie Sulęcin, 
Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej w Sulęcinie i Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Wyróżnienie w konkursie 
plastyczno - literackim „Szczę-
śliwa chwila, szczęśliwy dzień, 
szczęśliwe życie” otrzymali:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Finał kampanii 
profilaktycznej 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”

Jana Pawła II w Sulęcinie:
Sebastian Blicharz, Klara 
Bandyga, Nikola Zabłocka, 
Agata Sykuła, Natalia Gę-
ślowska, Łukasz Małek.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Polskich Olimpijczyków w Su-
lęcinie:
Zofia Walenciak, Kamila 
Bączkowska, Amelia Siu-
dak, Wiktoria Fiedorowicz, 
Katarzyna Szeptun, Amelia 
Sobkowska.

Szkoła Podstawowa im. Pol-
skich Strażaków w Trzemesz-
nie Lub.:
Wioleta Grecz, Olivia 
Schmidt, Natalia Tymczyn.

Szkoła Podstawowa im. Żoł-
nierza Polskiego w Wędrzy-
nie:
Julia Kukuska, Zofia Stań-
czyk, 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 Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-

lowych w Sulęcinie, a realiza-
torem Gmina Sulęcin poprzez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sulęcinie.

Tekst i zdjęcia: Ośrodek Po-
mocy Społecznej z Sulęcina
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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-

Młodzi dla środowiska 
nią Katarzynę Radej.

Młodzież wysłuchała prelekcji dotyczą-
cej segregacji odpadów, a także zapo-
znała się z działaniami, jakie możemy po-

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

na terenie naszej szkoły. Uczennice spró-
bowały także swoich sił w tworzeniu natu-
ralnych ozdób ze sznurka - makramowych 
liści w stylu boho.

Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Ra-
dej za owocne spotkanie, które dało nam 
dużo wiedzy, dobrej zabawy i satysfakcji.

Małgorzata Białas
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

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 

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.

Ogłoszenia Drobne

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

PRZEKRÓJ POLECA:

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 uchodź-
ców 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

 Kupię motocykle Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, Komar,Jawa, SHL, 

Romet, Junak, NSU i inne 
Tel.726-085-110

Potrzebny szpachlarz-tyn-
karz przy remoncie w domu 
prywatnym. Tel. 695399177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 695399177

W Trzemesznie Lubuskim 28 
maja odbyły się zawody spor-
towo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu Gminy 
Sulęcin.  W kwalifikacji gene-
ralnej grupy A, I miejsce zajęła 
II drużyna OSP z Trzemeszna 
Lubuskiego, II miejsce zajęła 
I drużyna OSP z Trzemeszna 
Lubuskiego i III miejsce dru-
żyna OSP z Trzebowa. W ka-
tegorii kobiet I miejsce zajęła 
drużyna OSP z Trzemeszna 
Lubuskiego. W grupie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych i miejsce zajęła MDP z 
Trzebowa, a II miejsce MDP 
z Trzemeszna Lubuskiego. 
W kategorii MDP „Maluchy” I 
miejsce zajęła drużyna z Trze-
meszna Lubuskiego. Wszyst-
kim uczestnikom zawodów 
puchary, nagrody, dyplomy 
i upominki wręczył prezes 
Miejsko-Gminnego Oddziału 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP i burmistrz Su-

Zawody sportowo-pożarnicze
lęcina dh Dariusz Ejchart, za-
stępca burmistrza Iwona Wal-
czak i zastępca komendanta 
powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej st. kpt. Rafał 
Sobczak.

Maciek Barden
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