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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
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- pękające pięty, ultradźwięki
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Burmistrz Sulęcina Dariusz 
Ejchart oraz dyrektor Sulę-
cińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Paweł Krzyżaniak 
zapraszają miłośników tu-
rystyki rowerowej z Polski, 
Niemiec i innych krajów do 
udziału w XXVI Międzynaro-
dowym Zjeździe Cyklistów, 
który odbędzie się w dniach   
17 - 18 września 2022 r. w Su-
lęcinie. Oferta programowa, 
turystyczna i sportowa, gwa-

XXVI Zjazd Cyklistów
rantuje, że cykliści nie będą 
mieli czasu narzekać na nudę. 
Na spragnionych kontaktu z 
przyrodą, kochających jazdę 
rowerem czeka wiele urokli-
wych tras rowerowych, liczne 
imprezy towarzyszące, tur-
nieje sportowe i rekreacyjne 
z nagrodami, wyścig szosowy 
oraz wyścig uphill.

Wielopokoleniowy charak-
ter imprezy stwarza możli-
wość uczestnictwa wszyst-

kim, bez względu na wiek i 
przygotowanie kondycyjne. 
Z radością powitane zosta-
ną na rowerach całe rodziny. 
W Zjeździe mogą brać udział 
turyści indywidualni, szkoły, 
przedszkola i kluby turysty-
ki rowerowej. Uczestnicy nie 
ponoszą żadnych kosztów 
związanych z udziałem w tym 
turystycznym wydarzeniu.

Bramy Sulęcina są szeroko 
otwarte dla cyklistów, a tury-
ści mogą liczyć na życzliwość 
i sympatię jego mieszkańców. 
Więcej informacji na str. 15.

Red.
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O szalejącej drożyźnie pisa-
łem już kilka razy. Każdy też 
widzi co się dzieje, gdy mu-
simy wyciągnąć portfel lub 
zrobić przelew za media itp. 
Ale o podwyżce, która mnie za 
chwilę dotknie (i dotknęła lub 
ma dotknąć setki tysięcy firm 
w Polsce) muszę wspomnieć. 
Zadzwonił do mnie przedsta-
wiciel ze spółki energetycznej 
i poinformował, że w grudniu 
kończy mi się 3-letnia umowa 
lojalnościowa na dostawę prą-
du do siedziby firmy. Dzięki tej 
umowie od 3 lat stawki na prąd 
miałem niezmienne. Obowią-
zywała mnie taryfa C11 z ceną 
za 1 kWh wynoszącą niespełna 
0,4 zł. Zapytałem kilku bliskich 
osób, by zgadli, ile zapropo-
nowano mi na kolejne 3 lata, 

ale nikt nawet się nie zbliżył 
do tego co usłyszałem od mi-
łej pani z infolinii. Od września 
cena na 1 kWh dla mojej firmy 
wyniesie w przybliżeniu 2,5 
zł(!) To skok przez ostatnie trzy 
lata o 620 proc.! Czyli jak obec-
nie płacę za prąd w biurze ok. 
180,00 zł miesięcznie, to od 
nowego roku będę płacił ok. 
1100,00 zł. Jak żyć panie pre-
zesie? Teraz zrozumiałem w 
pełni telewizyjne obrazki zała-
manych piekarzy i cukierników, 
którym koszty energii poszły 
kilkukrotnie w górę. Ich dzia-
łalności w porównaniu z moją 
(klasyczne biuro – kilka kom-
puterów, oświetlenie, drukarki 
itp.) zużywają znacznie więcej 
energii. To samo dotyczy wie-
lu innych firm, które używają 
energochłonnych maszyn. Z 
podwyżkami o kilkaset proc. za 
prąd za chwilę wiele z nich bę-
dzie stało w obliczu bankruc-
twa. Ci, którym uda się obronić, 
będą musieli drastycznie pod-
nieść ceny za swoje usługi i to-
wary, co odczujemy na własnej 
skórze wszyscy.

W kwestii cen za prąd przy-
szedł krach, który był nieunik-
niony. Nasz przestarzały prze-

mysł energetyczny oparty jest 
na drogim jak diabli węglu, 
którego w dodatku na rynku 
brakuje. Obecny rząd od 7 lat 
mówi o elektrowni atomowej, 
a jak do tej pory jedyne co 
zrobiono, to wybrano dla niej 
lokalizację. Nadal nie wiado-
mo kto elektrownię zbuduje: 
USA, Francja czy może Korea 
Pd.? Nowoczesne elektrownie 
atomowe produkują prąd kil-
kukrotnie tańszy od elektrowni 
węglowych. W kwestii energii 
odnawialnej rząd ciągle rzu-
ca kłody pod nogi. Założenie 
na dachu paneli fotowoltaicz-
nych nie jest już tak opłacalne 
jak przed końcem marca tego 
roku, gdy zmieniły się przepisy. 
Mam wrażenie, że inwestycje 
PiS kompletnie w czterech li-
terach, czyli w dupie. Woli tu i 
tam dopłacić swojemu elekto-
ratowi, by siedzieli cicho i kupić 
sobie kolejne wybory (oczywi-
ście pogłębiając tym samym 
inflację).

Na początku września gruch-
nęła wiadomość, że nasz kraj 
będzie się domagał reparacji 
wojennych od Niemiec za II 
wojnę światową w wysokości 
6 bilionów 220 miliardów 609 

minął miesiąc

Za prąd jak za… złoto
mln zł. Co do zasady w pełni 
się zgadzam. Naziści zrujno-
wali nasz kraj, naszą gospo-
darkę i wymordowali miliony 
obywateli. Odszkodowania 
otrzymał Związek Radziecki, 
a my nie dostaliśmy złamanej 
złotówki. To, czy jednak dosta-
niemy jakiekolwiek pieniądze, 
to sprawa, która będzie toczyć 
się latami, jeśli nie dziesiątka-
mi lat. Nawet nie wiadomo, 
kto ma to rozstrzygnąć. Pino-
kio, prezes i reszta PiS-owskiej 
gromady mówią jednak o re-
paracjach, jakby już za chwilę, 
na nasze życie Niemcy mieli 
nam zacząć wypłacać euro. A 
to oznacza, że głównym ce-
lem reparacji, jest odwrócić 
naszą uwagę od szalejącej in-
flacji, powszechnej drożyzny i 
tego, że gardzimy 160 mld zł 
z Krajowego Planu Odbudo-
wy, które mieliśmy otrzymać 
z UE. Przez nieudolność rzą-
du kasy tej prawdopodobnie 
nie dostaniemy. Politycy PiS 
mówią już o tym otwarcie i 
porównują do reparacji: Co to 
jest 160 mld w porównaniu z 
ponad 6 bilionami? Słyszałem 
też zapewnienia, że spokojnie 
bez KPO sobie poradzimy, bo 

Krzysztof Piotrowski

tel. 501 693 387

Najszybszy domowy 
internet - do 1 Gb/s!!!

DORADCA KLIENTA

same środki z uszczelnienia 
VAT dają nam dodatkowe 200 
mld zł. Tak durna retoryka, że 
ręce opadają… Gardzić 160 
mld zł w kraju, którego bu-
dżet roczny wynosi 500 mld 
zł, to totalna głupota, buta i 
arogancja w stosunku do oby-
wateli. Bez tej kasy w obliczu 
inflacji gospodarka za chwilę 
stanie. To jedyna kroplówka, 
która może ją na nowo rozpę-
dzić.

I jeszcze słowo o kredytach. 
Stopy procentowe znowu 
poszły w górę. Raty za chwilę 
znowu wzrosną. Znajoma po 
wielu staraniach o swój wła-
sny kąt dostała kredyt na 300 
tys. zł. W ciągu najbliższych 30 
lat będzie musiała spłacić 900 
tys. zł! Czy ten nieudolny rząd 
zrobi coś wreszcie, żeby ban-
ki przestały nas grabić? Żeby 
ludzie, którym się chce i któ-
rzy coś chcą osiągnąć mogli 
spełniać swoje marzenia bez 
myślenia o tym, o ile w następ-
nym miesiącu podniesie się 
ich rata? Mają nas w pompie, 
a jedyne na czym PiS-owi za-
leży, to by kupić sobie zwycię-
stwo w kolejnych wyborach.

 

Z wielką uwagą i zainteresowaniem śledzę felietony Adama Pio-
trowskiego i Lecha Malinowskiego w Przekroju Lokalnym. Obaj 
autorzy w sposób przenikliwy, często sarkastyczny potrafią pra-
widłowo ocenić otaczającą nas rzeczywistość i wytknąć błędy 
obecnej ekipy rządzącej. Zdecydowanie podpisuję się pod ich 
spostrzeżeniami i mam nadzieję, że dzięki tym tekstom wiele 
osób popierających rząd PiS przejrzy na oczy.

Z pozdrowieniami,
Krzysztof Białkowski

mieszkaniec Miechowa, emerytowany żeglarz 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Zielonej 
Góry zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie infor-
macyjne dot. finansowania inwestycji w zakresie efektyw-
ności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii. Spo-
tkanie odbędzie się 15 września o godz. 17 w Sulęcińskim 
Ośrodku Kultury przy ul. Moniuszki 1 w Sulęcinie.

Spotkania odbywają się w ramach projektu pn: Ogólno-
polski system wsparcia doradczego w zakresie efektyw-
ności energetycznej i OZE” i są bezpłatne.

Red.

Jak inwestować w OZE? – spotkanie z mieszkańcami
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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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unipak
kanistry i beczki
p³yty gumowe

534 432 720

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

Organizatorem festynu „Po-
żegnanie lata 2022 w Miecho-
wie” była Rada Sołecka i sołtys 
Miechowa Małgorzata Sien-
kiewicz, która zjednoczyła 
wokół siebie wspaniałe grono 
mieszkanek i mieszkańców 
sołectwa. W trakcie jego trwa-
nia odbyła się loteria fantowa 
z nagrodami /wszystkie losy 
wygrywały upominki/, a wy-
losowane przez uczestników 
festynu numerki dodatkowo 
wzięły udział w losowaniu 
nagrody głównej. Jej sponso-
rem był mieszkaniec Miecho-
wa Piotr Gondorek. Ufundo-
wany serwis do kawy wygrał 
numer 80, którego właścicie-
lem został współprowadzący 

Miechów pożegnał lato
Lato dobiega końca, więc nie tylko tradycyjnymi kolorowymi wiankami, 
balonami, wyśmienitymi potrawami i słodkościami, ale przede wszystkim 
uśmiechem na twarzach pożegnali je mieszkańcy Miechowa.

imprezę muzycznie DJ Kamil 
Komar. Kamil bezinteresow-
nie i od serca wygrany serwis 
przekazał radzie sołeckiej, a 
jego wspaniałomyślność na-
grodzona została gromkimi 
brawami przez uczestników 
zabawy.

Dodatkowymi atrakcjami, z 
którymi spotkali się uczestni-
cy festynu, była między inny-
mi prezentacja dogoterapii 
przez firmę Brams Szkolenie 
Psów z Krzeszyc. Rozrywkę 
i niespodziankę zapewnił 
Maciek Niemiec prezentując 
strój rycerza z pełnym wy-
posażeniem /tradycyjny 
ubiór, miecz, tarcza, hełmy/. 
Malowaniem kolorowymi 

zmywalnymi farbami twarzy 
najmłodszych uczestników 
festynu zajęła się Michalina 
Gromala, a całą imprezę pro-
wadziła Danuta Malenkow-
ska. Nie zabrakło dmucha-
nych zjeżdżalni, prezentacji 
wyrobów z domowej spiżarni, 
jak również wystawy goto-
wych kolorowych wianków, 
które w trakcie imprezy trafiły 
na głowy uczestniczek festy-
nu. Przed zachodem słońca 
organizatorzy rozdali uczest-
nikom imprezy dziesiątki 
kolorowych balonów napeł-
nionych helem z napisem „Po-
żegnanie lata Miechów 2022”, 
które poszybowały w różne 
strony świata. Imprezę póź-
ną nocą zakończyła zabawa 

taneczna pod chmurką przy 
muzyce mechanicznej. 

Za naszym pośrednictwem 
sołtys Miechowa Małgorzata 
Sienkiewicz dziękuje spon-
sorom Ninie Maćkowskiej z 
Sulęcina i Piotrowi Gondor-
kowi z Miechowa, jak również 
współorganizatorom Dorocie 
Szkwarek, Teresie Gondorek, 
Dorocie Strączek, Elianie Bed-
narczyk, Anieli Strączek, Pio-
trowi Borkowskiemu, Jackowi 
Strączkowi i Przemysławowi 

Dziamskiemu za okazaną po-
moc w realizacji całej impre-
zy. Dziękuje również księdzu 
Januszowi Woźniakowi pro-
boszczowi Parafii Lubniewice, 
który uczestniczył w poże-
gnaniu lata i wszystkim przy-
byłym na festyn mieszkań-
com ościennych i dalszych 
miejscowości, którzy przybyli 
na festyn. 

Tekst i zdjęcia Maciek Barden
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(wjazd do Sulęcina)

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.

Ryby śpiewają w Ukajali
Pisał o tym znany podróż-

nik Arkady Fidler. W polskiej 
Odrze tony ryb usnęły i pły-
nęły z nurtem brzuchami do 
góry. Ponad 17 dni nic nie 
robienia przez Wody Polskie, 
których szef w tv oświadczył, 
że spółka jest właścicielem 
rzeki. Rzeka należy do Nas. 
To nasza rzeka, a nie pisow-
skiej spółki dojącej kasę na-
wet za mostki przepustowe 
na drogach od zarządców 
dróg. Słusznie, wraże dla 
PiSu, Niemcy – mają pre-
tensje za brak ze strony pol-
skiego rządu informacji o 
zatruciu rzeki, granicznej na 
sporym odcinku. Podobnie 
zareagowali polscy miesz-
kańcy, którzy mieszkają nad 
rzeką. Giną ryby, zwierzę-
ta i ptactwo. Sprawa nieco 

ucichła i nagle narracja rządo-
wa – Rzekę zatruły złote algi. 
Może i tak, ale ktoś spuszcza-
jąc zbyt dużą ilość ścieków 
(pozwolenia udzielają Wody 
Polskie) doprowadził do tego. 
O kłamstwach pisiorów na 
sejmowych komisjach, w tele-
wizorniach łącznie z  partyjną 
TVPis odnośnie zatrucia Odry 
nawet nie wspominam. Sami 
w tym przeskakują siebie. 

Gdzieś w kraju Polskiego 
Ładu z wielką pompą odsło-
nięto pomnik słynnej kasz-
tanki Marszałka. Wysokość 
konika 85 cm. Oryginał miał 
150 cm. Mamy więc pomnik 
kucyka Pony. Gratulacje dla 
pomysłodawców. Idiotyczna 
ławka w konturze Polski, ław-
ka na którą trzeba wchodzić 
po schodkach i odpoczywać 

zgodnie z instrukcją i tylko w 
trzy osoby – to kolejny pisow-
ski idiotyzm.

Odbyła się Msza św. z oka-
zji wątpliwej fuzji Orlenu z 
węgierską spółką. Spółką w 
znacznej części finansowej 
rosyjską, której szef jest ści-
gany europejskim nakazem 
aresztowania. Słusznie zatem 
wnerwił się jeden z naszych 
purpuratów mówiąc – Krzyż 
jest najświętszym znakiem 
zbawienia, a nie symbolem 
udanej fuzji…

Czarnek, zwany Garnkiem 
przez oświatowe środowisko, 
zebrał laudacje od dyrekto-
ra znanej rozgłośni za nowy 
podręcznik do nauki historii. 
Podręcznik „zjechany” przez 
fachowców za tekst publicy-
styczny, liczne błędy leksykal-

Lech MaLinowski

lechm47@wp.pl

ne, składniowe i merytorycz-
ne…

Pinokio zarzucił Senatowi, 
że blokuje ustawy. Prawdą 
jest, że te nie zalegają w Sena-
cie. Czyli w kłamstwie sam się 
już gubi. Okłamuje swoich tak 
samo jak i Nas. Kłamstwem 
odreagowuje na ciosy, które 
otrzymuje od swoich. W Pa-
ryżu oficjalnie rzekł, że Polska 
ma sankcje od UE. Na oficjal-
nych stronach UE są sankcję 
ale wobec Rosji. Zwyczajnie 
kłamie. Po co? Czarne chmury 
nad nim się zbierają.

Sądolotek to kolejna kpina 
z Sądu Najwyższego. Loso-
wanie kandydatów do jed-
nego z najwyższych urzędów 
państwa, jak w totolotku, jest 
obdarciem SN z powagi i sza-
cunku na maxa.

Wielka tragedia naszych 
pielgrzymów w Chorwacji. 
Ale nie po raz pierwszy takie 
wyjazdy mają taki finał. Or-
ganizator (siostra zakonna 
co jest już wiadomym) zlecił 
wyjazd firmie działającej w 
tzw. szarej strefie. Zapew-
ne decydowały koszty wy-
jazdu. Typowe dla polskiej 
mentalności. Zapewne będą 
problemy odszkodowań jak 
i sprawy karne. A to, że Wa-
tykan nie potwierdził świę-
tości miejsca, ani nie zaprze-
czył, w Medjugorie to już 
inna kwestia…

PiS kombinuje z wybora-
mi, co narusza Konstytucję 
RP. Kombinują z wprowa-
dzeniem zakazu strajków, 
bowiem wobec problemów 
z węglem, gazem czy ole-
jem opałowym, a więc i 
znacznym podniesieniem 
cen dla suwerena – coś jest 
na rzeczy. Politycy rządowi 
plotą takie bzdury w telewi-
zorniach, że zwyczajnie chce 
się… tu niech każdy sobie 
dopowie. Tego chyba już 
ciemny lud wg Kurskiego, 
już nie kupi.  

Nie kupi też populistycz-
nych żądań astronomicz-
nych odszkodowań za szko-
dy wojenne od Niemców. 
Wymyślił to na wewnętrzne 
potrzeby elektoratu sam 
Prezes. Kwoty szokują, brak 
podstaw prawnych i realiów 
politycznych przez Gnoma 
także.

Polityka krajowa zmienia 
się jak kalejdoskopie. Zwy-
czajnie się nie nadąża, choć 
spuentować to można jed-
noznacznie - Polityczne sep-
puku pisiorów trwa…
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W 83 rocznicę najazdu hitlerowskich 
Niemiec na Polskę, 1 września przy ta-
blicy upamiętniającej ofiary I i II wojny 
światowej, poległym, pomordowanym 
i zmarłym żołnierzom wojska polskiego 
i towarzyszom broni w walce o niepod-
ległość ojczyzny ustawionej na Cmenta-
rzu Komunalnym w Sulęcinie, złożono 
wiązanki kwiatów. W obchodach uczest-
niczyli przedstawiciele sulęcińskich sto-

Nigdy więcej września 1939
warzyszeń kombatanckich, jednostek 
administracyjnych gminy, szkół i oświa-
ty oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Szczepański, burmistrz Sulęci-
na Dariusz Ejchart, zastępca burmistrza 
Iwona Walczak i dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Andrzej Żelechowski.

Maciek Barden    
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Dożynki Gminne to wyjątkowy dzień, 
27 sierpnia ekipa Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury przeniosła się do 
Ostrowia.
Jeszcze przed Dożynkami na wjeźdz-
ie do Ostrowia stanęły dekoracje 
przygotowane przez nasz zespół. 
Dzięki trzem sympatycznym świnkom, 
od razu było wiadomo gdzie w tym 
roku odbędą się Dożynki Gminne.

Zadbaliśmy także o odpowiednią 
dekorację sceny oraz prowadzenie 
części artystycznej gminnego święta 
plonów.
Tradycyjnym punktem dożynkowego 
harmonogramu jest Turniej Sołectw, 
podczas  k tó rego różnorodne 
konkurencje pozwalają na wyłonienie 
zwycięzcy.
Uczestnicy  tegorocznej edycji wzięli 
udział w pięciu konkurencjach:  rzucie 
kaloszem do celu, slalomie rolnika, 
„technika, czy siła” (przeciaganie 
liny), przybij gwoździa, oraz rzucie 

do worka.
Do Turnieju zgłosiło się aż pięć 
sołectw, jednak ostatecznie w dniu 
wydarzenia do konkursu przystąpiły 
jedynie dwa zespoły: reprezentacja 
gospodarzy oraz sołectwa Trzebów.
Po zaciętej walce, jednak przeprow-
adzonej w bardzo luźnej i wesołej 
atmosferze, a także co warto zazn-
aczyć - przy poszanowaniu zasad 
Fair Play ostrowianie okazali się 
niezwykle gościnni ustępując pola 
Trzebowianom.

Tegoroczny plener “Perspektywy” po 
raz pierwszy przyjął formę interdysc-
yplinarnego festynu w duchu PopArtu. 
W czasie pięciu dni pracy z dziećmi i 
młodzieżą przeszliśmy od kopiow-
ania postaci z kreskówek przez ich 
samodzielne projektowanie, malow-
anie i układanie wielkoformatowego 
puzzle a na malarskiej stylizacji ubrań 

kończąc. Kulminacyjnym momentem 
był wyjątkowy pokaz mody przed 
Kontenerem Kultury prezentujący 
własnoręcznie pomalowane przez 
uczestników ubrania. Pokazowi mody 
towarzyszył koncert Studia Piosenki 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, 
którego wokalistyki także zaprezen-
towały się w przygotowanych przez 
siebie strojach. Tłem pokazu i kon-
certu była wystawa prac powstałych 
podczas pleneru wraz z prezentacją 

w ie lkoformatowego puzz le  o 
wymiarach 3x2,1m  przygotowa-
nego przez uczestników. Ciekawe czy 
uczestnicy pleneru napiszą w koment-
arzach coś od siebie...
Partnerem wydarzenia był sklep 
Second Hand from London.

DOŻYNKI GMINNE 
Tegoroczne święto plonów już za nami. W tym roku świętowaliśmy 
i bawiliśmy się w Ostrowie!

PERSPEKTYWY 
RELACJA Z PLENERU MALARSKIEGO

SOKowirówka
wiadomości kulturalne

 
RELACJA 

Rock and roll w głośnikach, szalone 
tańce i grochy... tego wszystkiego i 
jeszcze więcej mogliście doświadczyć 
podczas naszej potańcówki w rytmie 
rock and rolla.
Choć planowaliśmy, że impreza 
odbędzie się na Dziedzińcu Pod Lipą 
(teren przy SOK), to jednak ze 
względu na pogodę musieliśmy ją 
przenieść do Sali Widowiskowej 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. 
Jednak ani trochę nie przeszkodziło 

to w świetniej zabawie. Motywem 
przewodnim były czarno-białe stroje i 
rock and roll. 
Rock and roll jest bardzo energetyc-
zny, więc tańcząc można było nieźle 
zgłodnieć. Dlatego o zgłodniałych 
podobnie jak to było podczas 
wieczoru w klimacie PRL zadbały 
gospodynie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Muszkowianki.

FAJFY RELACJA
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SOKowirówka

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

www.soksulecin.pl
www.bibliotekasulecin.pl

Wszystkich twórców domowych przetworów oraz znawców niepo-
wtarzalnych, własnoręcznie wykonanych trunków zapraszamy do 
wzięcia udziału w przepysznym konkursie. 

A 18 listopada, podczas nału Jesiennego Wieczoru Dobrego Smaku, 
wyłonimy najlepsze smaki Sulęcina i okolic!

JESIENNY WIECZÓR 
DOBREGO SMAKU

Pamiętasz Pegasusy? Super Nintendo? Commodore C64? A może kojar-
zysz taki antyk jak polska konsola Ameprod z 1979 roku?
Przypomnij to sobie jeszcze raz, albo zabierz w tę podróż w czasie swoje 
dzieci i znajomych!
Wystawa komputerów retro, konsol, gier wideo i innego sprzętu sprzed lat 
będzie dostępna od 24 do 25 września 2022 roku w godz. 11:00-17:00.
 Przyjdź, zobacz i zagraj w klasyczne gry wideo! Wstęp bezpłatny.

„RETROSPEKCJA”
zagraj w gry minionej ery

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?

Już 1. października(sobota) w Sulęcińskim Ośrodku Kultury wystąpią 
muzycy legendarnego Breakoutu w hołdzie Tadeuszowi Nalepie.

OLD BREAKOUT to reaktywacja legendy - muzyczna inicjatywa członków 
oryginalnego składu BREAKOUT - założonej przez Tadeusza Nalepę legendy 
polskiej sceny blues-rockowej z lat siedemdziesiątych.
W 1970 roku Tadeusz Trzciński, na prośbę Tadeusza Nalepy, kompletuje skład 
do (jak się okazało) jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego bluesa. 
Powstaje przełomowy album "Blues Breakout", nagrany w składzie: Tadeusz 
Nalepa - śpiew, gitara, Tadeusz Trzciński -harmonijka ustna, Dariusz 
Kozakiewicz - gitara, Jerzy Goleniewski - gitara basowa, Józef Hajdasz - 
perkusja, z tekstami Bogdana Loebla.
Następnie Trzciński  nagrywa z Nalepą i Kubasińską jeszcze trzy kolejne 
wyśmienite płyty: "Mira", "Karate" i "Ogień" aby w kolejnych latach spełniać 
się w realizacji dźwięku najważniejszych festiwali i międzynarodowych tras 
koncertowych największych polskich gwiazd, a także nagłaśnia koncert Raya 
Charlesa. W 2013 roku, przy okazji Festiwalu "Lep na Bluesa", dawni przyjac-
iele Nalepy z zespołu postanawiają zlepić projekt upamiętniający jego 
muzykę i ku radości publiczności od tamtej pory koncertują po Polsce, Litwie, 
Czechach, Austrii i Niemczech.
Obecnie zespół OLD BREAKOUT tworzą: 
TADEUSZ TRZCIŃSKI
Legendarny harmonijkarz i współtwórca (z Tadeuszem Nalepą) bluesowych 
Breakoutów (nagrał najważniejsze płyty: 'Blues’, 'Mira', 'Karate', 'Ogień'); 
urodzony jeszcze przed Powstaniem Warszawskim, prekursor harmonijki w 
Polsce oraz jeden z czołowych realizatorów dźwięku (nagłaśniający europ-
ejskie trasy koncertowe największych polskich i zagranicznych gwiazd).
Jest jedynym muzykiem zespołu Breakout prawnie umocowanym do używania 
nazwy Breakout.
BOGUSŁAW MACIEJ KUBICKI
Gitara basowa. Od 1978 roku grał w zespole Breakout. Z Tadeuszem Nalepą 
nagrał płytę 'To mój blues'. Współpracował także m.in. z Izą Trojanowską, Ireną 
Jarocką, Feliksem Andrzejczakiem, Jankiem Borysewiczem, Markiem 
Surzynem.
- oraz doskonali polscy bluesmani:
Marcin Kołdra - wokal, gitara,
Sławek Burakowski - gitara,
Łukasz Biliński - perkusja.

Dla mieszkańców Sulęcina zespół Old Breakout wirtuozersko wykona 
największe przeboje Breakoutu i Tadeusza Nalepy z lat ’70 i ’80 zaś 
gościnnie wystąpi także Łukasz ŁYCZKOWSKI.

1. października 2022 roku, godzina 20.00  - Sulęciński Ośrodek Kultury
bilety:  60 zł przedsprzedaż, 70 zł w dniu koncertu

OLD BREAKOUT
TRIBUTE TO NALEPA

BILETY 60/70zł
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- odkręcenie opakowania

Segregując odpady zwróć szczególną uwagę 
na kilka prostych czynności!

Dokonując codziennych zakupów rzadko 
zastanawiamy się czy opakowanie po produkcie 
zostanie we właściwy sposób zagospodarowane. 
Nasza odpowiedzialność zdaniem niektórych 
kończy się w momencie wyrzucenia odpadu do 
kosza, ale czy takie myślenie jest słuszne?

- nie uleganie promocjom. 
Często działania promocyjne, reklamowanie 

produktów jako „ekologiczne” ma w nas wzbudzić 
chęć ich posiadania i buduje w nas przekonanie, 
że dokonaliśmy właściwego wyboru. Nie zawsze 
są to jednak słuszne wybory i okazuje się, że 
tego produktu z promocji nie potrzebujemy, 
a opakowanie, które miało być eko nie jest zdatne 
do recyklingu.

Prawidłowa selektywna zbiórka odpadów 
jest ważna nie tylko z punktu widzenia ekologii, 
ale także ekonomii. Jako konsumenci musimy 
podjąć wiele decyzji związanych z zakupem 

produktu. Na zakup produktu przeważnie ma 
wpływ cena, wartości produktu a na samym końcu 
sprawdzana jest jakość opakowania. Możemy już 
w domu podjąć proste kroki, które pomogą nam 
dobrze planować zakupy: 

- sprawdzanie etykiet. Oznaczenia na ety-
kietach informują czy opakowanie można pod-
dać recyklingowi. 

- posiadanie własnych woreczków na warzy-
wa i owoce oraz własnych toreb. W wielu sklepach 
już nie można kupić reklamówek foliowych, 
a „życie” jednego woreczka foliowego tzw. zrywki 
to ok. 25 min., z czego tylko ok. 7 %  z nich tra�a 
do recyklingu. Posiadanie własnych woreczków 
jest świetną inicjatywą, do której zachęca Celowy 
Związek Gmin CZG-12.    

- opróżnienie opakowania z zawartości 

- zrobienie listy zakupów;

- zgniecenie opakowania, zwłaszcza karto-
ników, kartoników po płynnej żywności i butelek 
plastikowych

- Nie blokuj otworów wlotowych do po-
jemników i dostępu do wiat/pojemników po-
przez np. złe zaparkowanie samochodu.

- Nie zostawiaj worków z odpadami przed 
wiatami/pojemnikami. W przypadku zapełnie-
nia pojemników zgłoś ten fakt do właściwej 
instytucji. Pozostawianie worków z odpadami 
przyczynia się do zwabienia dzikich zwierząt 
i rozrzucenia odpadów po okolicy.

- Nie wrzucaj do koszy na odpady zmie-
szane sprzętów RTV i AGD, bioodpadów oraz 
dużych kartonów. Te odpady zawieź do PSZOK!

- Nie wyrzucaj bioodpadów do brązowych 
pojemników w foliowych workach. Do gro-
madzenia bioodpadów świetnie nadają się 
papierowe torebki, np. po chlebie, mące czy 
cukrze. Segregując w  ten sposób odpady 
wpływasz na lepsze przygotowanie biood-
padów do recyklingu.

- Nie potrzebujesz - oddaj. Coraz popu 
larniejsze stają się punkty sharingowe, czyli 
miejsca gdzie możemy podzielić z innymi 
rzeczami, które są nam niepotrzebne a mogą 
posłużyć innym. Przykładami takich inicjatyw 
są jadłodzielnie, biblioteczki na książki (book-
crossing), zniczodzielnie, targi wymiany. 

- Aby ułatwić przy-
gotowania opakowania 
do recyklingu zerwij 
etykietkę termokurcz-
liwą. Najczęściej jest ona 
stosowana na bezbarwnych plastikowych bu-
telkach.
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Inauguracja roku szkolnego u "olimpijczyków"
Na placu apelowym Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków w Sulęcinie, 1 
września z udziałem sztanda-
ru szkoły, uczniów, rodziców 
i grona pedagogicznego od-

była się inauguracja nowego 
roku szkolnego 2022/2023. 
Przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Zofia 
Banasiak przekazała dyrek-
torowi szkoły Sławomirowi 

Słonikowi raport z rozpoczę-
cia uroczystości i przywitała 
zaproszonych gości. W ape-
lu uczestniczyli: Przewodni-
cząca Rady Rodziców Marta 
Błauciak, wicedyrektorzy 

szkoły Monika Kołodnicka i 
Danuta Szczepaniak, dyrektor 
Przedszkola nr 2 im. Małych 
Odkrywców z Sulęcina Ewa 
Janicka, burmistrz Sulęcina 
Dariusz Ejchart oraz dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Sulęcina Andrzej Żelechow-
ski. 

Tekst i zdjęcia Maciek Barden

Nowy rok szkolny 2022/2023 
rozpoczął się w SOSW w miłej 
atmosferze i z uśmiechem na 
ustach. Pani Danuta Werner 
– dyrektor SOSW przywitała 
przybyłych gości: Iwonę Wal-
czak - zastępcę burmistrza 
Sulęcina, Czesława Symery-
aka - przewodniczącego Rady 
Powiatu oraz Tomasza Jasku-
łę - Starostę Sulęcińskiego. 
Przedstawiła również nowego 
katechetę ks. Szymona  Kluja. 
Następnie przywitała wszyst-
kich zebranych – uczniów, 

Nowy rok szkolny w SOSW
rodziców, pracowników, a 
szczególnie uczniów nowo-
przyjętych. Zapewniła ich, że 
rozpoczynają naukę w przy-
jaznej szkole i z najlepszymi 
nauczycielami. Poprosiła sta-
rostę T. Jaskułę o pomoc przy 
wręczaniu stopni awansu 
zawodowego nauczycielom 
dyplomowanym: Joannie Pa-
ter i Agnieszce Bojar oraz na-
uczycielom kontraktowym: 
Magdalenie Kosmalskiej i 
Natalii Cichomskiej. Wszyscy 
uczniowie poznali swoich 

wychowawców i po dźwięku 
pierwszego dzwonka rozpo-
czynającego rok szkolny udali 

się do klas.

Źródło: SOSW
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Nowy rok szkolny w "jedynce"
Na placu apelowym Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sulęcinie, 1 wrze-
śnia z udziałem pocztu sztan-
darowego szkoły, rodziców, 
uczniów i grona pedagogicz-

nego odbyła się uroczystość 
rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2022-2023. Ser-
decznie powitano uczniów 
klas pierwszych, którzy w tym 
roku szkolnym rozpoczynają 

swoją ośmioletnią przygodę 
w szkole. Wśród zaproszo-
nych gości w uroczystości 
uczestniczyli między innymi: 
wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców Beata Komorow-

ska, dyrektor szkoły Izabela 
Hutyra, wicedyrektorzy Wie-
sław Wójcik i Robert Okopień, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Szczepański 
i burmistrz Sulęcina Dariusz 

Ejchart. Uroczystość prowa-
dziła przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego Hanna 
Nowacka.

Tekst i zdjęcia Maciek Barden
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Sprzedam sku-
ter marki Junak, 
rocznik 2018 w 
bardzo dobrym 
stanie. Przebieg 
3550km. Ko-
lor: granatowy. 
Ubezpieczenie 
do 11.04.2023r. 
Przegląd techniczny do 20.04.2024r. Cena wywo-
ławcza 2800 zł.Do tego: ładowarka do akumula-
tora oraz pokrowiec i kask. Kontakt pod numerem 
telefonu: 885049835

Wielu mieszkańców miasta 
umiliło sobie sobotnie popo-
łudnie w Ogródku Jordanow-
skim, w którym 10 września 
od godziny 15.00 zaczęła się 
impreza „Holi święto kolo-
rów”. Organizator spotkania 
przygotował dziewięć zesta-
wów atestowanych koloro-
wych proszków, które każdy 
uczestnik imprezy mógł na-
być w stoisku. W wyznaczo-
nym czasie /co pół godziny/ 

Holi – święto kolorów
mieszkańcy przy muzyce 
mechanicznej obsypywali 
się zakupionymi proszkami. 
Dziecięca zabawa nie omi-
nęła dorosłych, którzy licznie 
przybyli z całymi rodzinami. 
Najważniejszy był uśmiech na 
twarzach uczestników i wspa-
niała zabawa, która na długo 
pozostanie w pamięci i na 
zdjęciach.

Źródło: UM Sulęcin
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PAKIET ENTRY+ 

71 kanałów 
36 HD 9,99 zł m-c/

TELEWIZJA        INTERNET        TELEFON

12.09-18.09 - EURO APTEKA przy ul. 
Poznańskiej 4 
19.09-25.09 - Apteka “Dobre Zdrowie” przy ul. 
Witosa 1
26.09-2.10 - Apteka “Lub-Farm” przy ul. 
Kościuszki 3 w Sulęcinie 
3.10-9.10 - Apteka “Konwalia” przy ul. Kościusz-
ki 16
10.10-16.10- Apteka  “Centrum Zdrowia" przy 
ul. Pincekiego 1 
17.10-23.10- Apteka “Pod Platanem” przy ul. 
Wiejskiej

Która apteka 
czynna?
Apteki pełnią dyżur w Sulęcinie 
w godz.: 8:00-22:00. W pilnych 
przypadkach – recepta z SOR - moż-
liwe wydanie leku w porze nocnej  
tel. 607 844 469.

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:
mieszkanie 2-pok. Wędrzyn
domek nad jeziorem Torzym
sklep budowlany Torzym
mieszkanie 2-pok. Sulęcin
mieszkanie 3p. Torzym 
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. 667986177

FIRMOM DZIĘKUJĘ

Dam zakwaterowanie i wyży-
wienie osobie w zamian za 

pomoc przy remoncie w domu 
prywatnym. Może być para. 

Tel. 667986177

1 sierpnia Olimpia Sulęcin 
rozpoczęła okres przygoto-
wawczy do sezonu 2022/2023 
Tauron1. Ligi. W drużynie na-
stąpiło wiele zmian, bowiem 
tylko 4 zawodników z po-
przedniego sezonu kontynu-
uje swoją przygodę z siatków-
ką w Sulęcinie. Ponadto ze 
sztabu szkoleniowego ode-
szła trenerka mentalna Alek-
sandra Surudo oraz kierownik 
drużyny, Hanna Łukowska. 

Sztab szkoleniowy Olim-
pii Sulęcin na sezon 2022/23 
TAURON 1. Ligi Mężczyzn

Trener: Łukasz Chajec
II trener/statystyk: Damian 

Sławiak
Trener przygotowania mo-

torycznego: Bartosz Zrajkow-
ski

Fizjoterapeuta: Miłosz Gniot

Skład Olimpii Sulęcin na 
sezon 2022/2023 TAURON 
1. Ligi Mężczyzn

Rozgrywający: Bartosz Zraj-

Nowy sezon pierwszoligowej Olimpii Sulęcin

kowski, Hubert Szymczak
Atakujący: Łukasz Owczarz, 

Grzegorz Turek
Środkowi: Aleks Kłysz, 

Seweryn Lipiński, Bartosz 
Michalak

Przyjmujący: Filip Frankow-
ski, Fabian Leitermeier, Alek-
sander Grzegorczyk, Igor Su-
botić

Libero: Damian Sobczak, 
Mateusz Sawerwain

Zespół zachęca do kibico-
wania podczas domowych 
spotkań. Pierwszy mecz w 
hali I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mickiewicza 
w Sulęcinie już 24 września 

o godzinie 17:00! Bilety: 12 zł 
normalny, 6 zł ulgowy. Zapra-
szamy! 

Fot. Artur Pawlik


