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Burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi Ejchartowi
po raz kolejny udzielono absolutorium
Czternastu radnych obecnych na sali podczas LIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji oddało głosy za udzieleniem
Burmistrzowi Sulęcina absolutorium za rok 2017.
Przed przystąpieniem do głosowania
radni obecni 11 czerwca 2018 r. na sali
kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za rok 2017,
które przedstawiła Zastępca Burmistrza
Iwona Walczak. Radni zapoznali się także
z pozytywną opinią Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze dotyczącą niniejszego
sprawozdania oraz wnioskiem Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina. W jawnym głosowaniu nad absolutorium dla
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta
wzięli udział wszyscy obecni na sali radni,
którzy jednogłośnie opowiedzieli się za

udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.
Udzielone absolutorium, radni, przedstawiciele jednostek administracyjnych
oraz zaproszeni goście przyjęli na stojąco. W czteroletniej kadencji obecnego
Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta,

Absolutorium - str. 1-2

Nadanie nazwy nowej ulicy - str. 2

Polsko-Niemieckie Święto
Strażaków - str. 31

ciąg dalszy na str. 2

INWESTYCJE

czerwiec 2018

Nowa ulica
w naszym mieście
W dniu 24 maja 2018 r. Rada Miejska w Sulęcinie
podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy.
Decyzją radnych droga prowadząca od ulicy Lipowej
w kierunku budowanej fabryki mebli tapicerowanych otrzymała nazwę Inwestycyjna. Oficjalna nazwa obowiązuje od 15
czerwca 2018 r. Nazwa ta doskonale oddaje charakter tamtejszej okolicy i stanowić będzie, mamy nadzieję, wabik dla przyszłych inwestorów.

w corocznym głosowaniu nad absolutorium, nie stwierdzono
głosów przeciw jego udzieleniu.
Działania oparte na współpracy Burmistrza, Rady Miejskiej,
pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych
oraz sołtysów i rad sołeckich, zarówno na etapie tworzenia
budżetu jak i jego realizacji, uzyskały jednogłośne poparcie
radnych Rady Miejskiej w Sulęcinie. Wspólny sukces jest dowodem kompetencji i zaangażowania wszystkich wymienionych powyżej osób i instytucji. Jednomyślność radnych
przy udzielaniu absolutorium jest wyrazem zaufania dla koncepcji zmian, które zostały wprowadzone w minionym roku
oraz wskazaniem kierunku, w którym powinny one podążać
w przyszłości. Przyjęte przez władze samorządowe założenia,
w tym przede wszystkim zarządzanie strategiczne, wspólne
planowanie oraz współpraca oparta na dostępie do informacji
i szerokich konsultacjach z mieszkańcami, przyniosły pożądane efekty. Dobro mieszkańców stało się nadrzędną wartością.
Zjednoczyło ono w działaniach wszystkie strony: Radę, Burmistrza i podległych mu urzędników.
fot. M. Barden
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Otwarcie parku miejskiego jeszcze
przed końcem lata
Ku końcowi zbliżają się prace w parku miejskim w Sulęcinie.
Uroczyste otwarcie planowane jest jeszcze przed końcem lata.

W chwili obecnej trwają dalsze nasadzenia zieleni. Pielęgnacji poddawane są też te rośliny, które już zdążyły się
ukorzenić. Automatyczny system nawadniania, którego głównym zadaniem
będzie zapewnienie optymalnej wilgotności podłoża dla roślinności w okresie
wegetacyjnym, jest już niemal w 100%
ukończony. Dzięki zastosowaniu tak nowoczesnych rozwiązań możliwe będzie
zapewnienie dogodnych warunków
umożliwiających egzystencję roślinności w środowisku miejskim bez względu
na wysokość opadów. Trwają ostatnie
prace wykończeniowe przy ścieżkach
i ciągach komunikacyjnych. Oświetlenie
parku zostało już w całości ukończone.

Z każdym dniem park pięknieje. Zegar słoneczny i rzeźba mobilna – główne elementy dekoracyjne parku – już
cieszą oko, nadając temu miejscu wyjątkowy charakter. Lada dzień ukończony zostanie kontener sztuki i fontanna,
a przy boisku wielofunkcyjnym zostaną
zamontowane ostatnie elementy wyposażenia.
Ciężar prac został w tej chwili przeniesiony do Parku Bankowego, gdzie
trwają prace nad ścianką wspinaczkową
dla najmłodszych oraz strefą odpoczynku z urządzeniem zabawowym w postaci wielokolorowych belek i słupków dla
matek z dziećmi. Elementy malowane
w żywych i nasyconych barwach będą
zachęcać do wniknięcia w utworzoną

przestrzeń i do zabawy – to od pomysłowości dzieci i ich opiekunów zależeć
będzie jej forma.
Wszystko wskazuje na to, iż uroczyste otwarcie parku nastąpi jeszcze
przed końcem lata. Już teraz serdecznie
zapraszamy na to wydarzenie wszystkich mieszkańców – będzie moc atrakcji i szalonej zabawy!
Inwestycja realizowana jest przy
udziale środków unijnych. Etap I pn.
„Odnowienie zieleni w parku miejskim
w Sulęcinie” współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5
oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020. Etap II pn. „Rewitalizacja
parku miejskiego w Sulęcinie” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowany
jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
fot. M. Barden
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Dzieje się w Trzebowie
W miejscowości Trzebów zakończona została przebudowa drogi
wewnętrznej przy Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła.
Przebudowę wykonała firma Partnertech Stabiterra Sp. z o.o.
z Bydgoszczy. Zakres wykonanych robót drogowych obejmował wykonanie ok. 1.700 m² podbudowy chemicznej oraz ułożenie 1.360 m²
masy bitumicznej. W ramach zadania zrealizowano także pobocza
drogi.
Kolejną inwestycją zrealizowaną w Trzebowie jest przebudowa drogi w kierunku cmentarza. Prace jak wyżej wykonała firma Partnertech Stabiterra Sp. z o.o.
z Bydgoszczy. Droga zyskała 1.400 m² nowej podbudowy chemicznej oraz warstwy ścieralnej
z kruszywa, a także pobocza.
Dzięki realizacji powyższych inwestycji nie tylko zwiększy się komfort mieszkańców miejscowości Trzebów, ale także
wzrośnie ich bezpieczeństwo.
fot. M. Barden

Przebudowa Alei
Ostrowskiej zakończona
Wykonawcą robót drogowych była firma Partnertech Stabiterra Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W ramach zadania wykonano 1.900 m² podbudowy chemicznej,
1.900 m2 warstwy ścieralnej z kruszywa oraz pobocza drogi.
Zastosowana nowatorska technologia umożliwia ułożenie w przyszłości dywanika asfaltowego na istniejącej nawierzchni.

fot. M. Barden

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Grochowie
Zakończony został pierwszy etap zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej
w Grochowie” realizowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Wymianie podlegała instalacja centralnego ogrzewania
wraz z kotłem c.o. oraz instalacja
ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy. Prace zrealizowało
Centrum Instalacyjno-Techniczne
„LITKA” Jarosław Litka z Sulęcina.
fot. M. Barden
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Już niebawem w Sulęcinie swoje
podwoje otworzy nowa fabryka
Od kilku miesięcy na terenie Sulęcińskiej Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przy ul. Lipowej trwa budowa fabryki mebli tapicerowanych. Głównym inwestorem jest Grupa Oschmann
– rodzinna firma funkcjonująca na rynku meblarskim od ponad 100 lat! Już niebawem fabryka otworzy swe
podwoje, a zatrudnienie znajdzie kolejnych 170 osób. Uruchomienie produkcji planowane jest na październik 2018 r.

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się zawieszenie tradycyjnej wiechy na obiekcie. W tradycji budowlanej oznacza to
zakończenie ważnego etapu budowy. Nowa fabryka to jednopoziomowa hala o powierzchni ok. 41.000 m², wysoka na
12 metrów. Wokół budynku powstanie plac manewrowy, drogi wewnątrzzakładowe oraz parkingi o łącznej powierzchni
22.000 m². Wartość inwestycji sięga 66 mln zł. Głównym wykonawcą robót jest firma GOLDBECK.
Obecność nowego inwestora jest wynikiem kilkuletnich
zabiegów władz Sulęcina oraz intensywnej i wytężonej pracy
urzędników magistratu. Zmiany wymagał plan zagospodarowania przestrzennego, poszerzona została strefa ekonomiczna, a teren uzbrojony w niezbędne media i infrastrukturę.
Wszystkie te procesy – mimo iż długotrwałe – udało się zakończyć z sukcesem. Dzięki temu już niebawem w Sulęcinie ruszy
produkcja mebli tapicerowanych oraz materacy, a zatrudnienie znajdzie docelowo 300 osób.

fot. M. Barden

Lada moment rozpocznie się budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków
Trwa procedura mająca ma celu wyłonienie wykonawcy zadania.
15 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W ramach postępowania
przetargowego wpłynęły dwie oferty
na budowę 130 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do połowy lipca
2018 r. Szczegółowy harmonogram

prac zostanie opracowany przez wykonawcę po podpisaniu umowy oraz podany do wiadomości publicznej.
W postępowaniu nie złożono ofert
na przebudowę stacji uzdatniania wody
w m. Trzebów. Przetarg w tej części zostanie niebawem powtórzony.

Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Sulęcin oraz przebudowa stacji
uzdatniania wody w m. Trzebów” realizowane jest przez Gminę Sulęcin przy
udziale środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.sulecin.pl
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Postęp prac na terenie aglomeracji Sulęcin

W ramach projektu realizowanego
przez Gminę Sulęcin pn. „Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w aglomeracji Sulęcin”, którego celem
jest zapewnienie odbiorcom aglomeracji Sulęcin (Sulęcin z Ostrówkiem,

Długoszyn, Ostrów, Brzeźno, Żubrów)
dostawy wody w odpowiedniej jakości,
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem
oraz wyposażenie mieszkańców w infrastrukturę techniczną umożliwiającą
odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami, zrealizowane zostało zadanie 3
wchodzące w skład kontraktu 2 polegające na rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej,
Piastowskiej oraz Krótkiej w Sulęcinie.
W zakresie przedmiotowego zadania wykonano około 396 m kanalizacji deszczowej oraz 404 m kanalizacji
sanitarnej. Skomplikowany charakter
inwestycji, wynikający z prowadzenia
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prac w terenie zurbanizowanym na
funkcjonującej kanalizacji spowodował,
że przez długi okres narażeni byli Państwo na utrudnienia komunikacyjne
niezbędne do przeprowadzenia prac
ziemnych związanych z ułożeniem i remontem sieci uzbrojenia podziemnego, za co przepraszamy i dziękujemy za
wyrozumiałość.
W trosce o poprawę bezpieczeństwa, z inicjatywy Burmistrza Sulęcina
Dariusza Ejcharta, w ramach odtworzenia nawierzchni na ul. Żeromskiego
zostało wykonane wyniesione przejście
dla pieszych zmuszające kierowców do
ograniczenia prędkości. Jednocześnie
informujemy, że drzewa znajdujące się

fot. T. Kluszczyk

przy przejściu zostaną usunięte po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań
związanych z realizacją przedmiotowego projektu prosimy o kontakt z pracownikami Jednostki Realizującej
Projekt.

Budowa targowiska w Sulęcinie
Wyłoniono wykonawcę części prac budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa targowiska
w Sulęcinie”. Roboty drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą zrealizuje firma SULBRUK Piotr
Buczkowski z Sulęcina.
Z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu postępowanie w części dotyczącej budowy budynku socjalnousługowego i wiaty wraz z kontenerami handlowymi zostało unieważnione oraz ogłoszone ponownie w dniu 23 maja
2018 r.
Gmina Sulęcin realizuje operację pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Wychodzimy na prostą
i możemy inwestować!
Na początku 2015 r. podjęliśmy się trudnego zadania jakim było ratowanie sytuacji finansowej Gminy Sulęcin. W kolejnych latach musieliśmy ograniczać wydatki i generować dochody. Podjęte działania spowodowały, że wykonania budżetu na koniec kolejnych lat były coraz lepsze. Również w roku
2017 realizacja budżetu zakończyła się sukcesem.
Na rachunek budżetu Gminy wpłynęło w 2017 r. ponad 72 mln zł, co stanowiło 91% planowanych dochodów. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że bieżące dochody zostały wykonane w 99%. Z jednej strony potwierdza to prawidłowość przyjmowania planów
do projektu budżetu, a z drugiej pokazuje skuteczne egzekwowanie należności Gminy. Ponad 3 mln zł stanowiły dochody z tytułu
sprzedaży nieruchomości gminnych, głównie ze sprzedaży działki inwestycyjnej pod budowę fabryki, która rusza z produkcją już
w tym roku. Założeniem projektu budżetu był deficyt w wysokości niecałych 500 tys. zł, udało się wygospodarować nadwyżkę
w wysokości ponad 2 mln zł!
O sukcesie w realizacji budżetu świadczy najlepiej fakt porównania stanu budżetu z sytuacją jaka miała miejsce na początku
kadencji. Na koniec 2014 r. dochody i wydatki budżetu Gminy wynosiły niecałe 50 mln zł. W ciągu 3 lat dochody i wydatki Gminy
wzrosły o ponad 20 mln zł. Strukturę zmiany dochodów i wydatków przedstawia poniższy schemat.
Wydatki budżetu zamknęły się w kwocie przekraczającej 71 mln zł i poza bieżącym funkcjonowaniem wszystkich
jednostek organizacyjnych Gminy (szkół,
przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Urzędu Miejskiego) dotyczyły również
wydatków inwestycyjnych. W 2017 r. zrealizowaliśmy ponad 42 zadania inwestycyjne
na łączną kwotę prawie 11 mln zł. Na największe zadania takie jak: „Cyfrowy krok w
nowoczesne społeczeństwo”, „Rewitalizacja
parku miejskiego w Sulęcinie” czy zadanie
związane z modernizacją stacji uzdatniania wody oraz rozbudową i przebudową
oczyszczalni ścieków, pozyskaliśmy środki
zewnętrzne w wysokości ponad 2,5 mln zł, które wpłynęły na rachunek Gminy. Pozostałe dofinansowania wpłyną jako refundacje
w 2018 r.
Racjonalne gospodarowanie środkami Gminy pozwoliło nam również na spłacanie długów zaciągniętych przez poprzedników. Tylko w 2017 r. spłaciliśmy ponad 3,6 mln zł rat kredytowych i pożyczek. Stan zadłużenia Gminy Sulęcin na koniec 2017 r. wyniósł zaledwie 8,5 mln zł i jest bezpiecznym zadłużeniem, zapewniającym funkcjonowanie wszystkich jednostek oraz jednoczesne
inwestowanie. Warto przypomnieć, że na koniec 2014 r. zadłużenie to wynosiło prawie 23 mln zł.
Zmiany wysokości zadłużenia przedstawia wykres poniżej.
Dzięki staraniom, licznym rozmowom
i współfinansowaniu części zadań z budżetu Gminy, udało się nam zrealizować kilka
wspólnych inwestycji z Zarządem Dróg
Wojewódzkich, czyli: modernizację drogi
w Trzemesznie Lubuskim, budowę chodnika
w Długoszynie oraz zamontowanie sygnalizacji świetlnej w Trzemesznie Lubuskim.
Z budżetu Gminy udzielone zostały
również dotacje dla organizacji pożytku
publicznego, na zakup karetki pogotowia
dla SPZOZ w Sulęcinie, na zakup wozu strażackiego dla OSP w Trzemesznie Lub.
Wykonywane były również prace remontowe i modernizacyjne w jednostkach oświatowych, z których największe to modernizacja dachu na Przedszkolu nr 1 oraz utworzenie nowej sali w Przedszkolu nr 2 w Sulęcinie.
Realizowane były również zadania wybrane przez mieszkańców w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego.
Na terenie Gminy widzimy wiele potrzeb związanych z poprawą życia mieszkańców, które staramy się sukcesywnie realizować.
Stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej i jesteśmy dumni z tego, że większość z założonych zadań udaje nam się zrealizować
i miejscowości Gminy Sulęcin są coraz piękniejsze i bezpieczniejsze. Cieszy nas również fakt, że starania te dostrzegane są przez
mieszkańców i reprezentujących ich radnych Rady Miejskiej, którzy po raz drugi w tej kadencji jednogłośnie udzielili Burmistrzowi
Sulęcina absolutorium z wykonania budżetu.
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Lista wyborców

Upewnij się, że jesteś na liście wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś
adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz.
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to
nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Budżet Obywatelski na rok 2019
Z dniem 10 kwietnia 2018 r. ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego na
terenie naszej Gminy. Ponieważ w poprzednich latach inicjatywa ta cieszyła się
bardzo dużą popularnością Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart ponownie zdecydował, że na rok 2019 z budżetu Gminy przeznaczonych zostanie na ten cel
500 tys. zł.
Wzorem roku ubiegłego do realizacji wybranych zostanie 5 zadań. Oznacza to, że jednostkowe zadanie realizowane będzie
w kwocie do 100 tys. zł. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Gminy Sulęcin również w tym roku wezmą aktywny udział w wyborze
zadań, które zostaną ujęte w budżecie na rok 2019.
Wypełnione karty do głosowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 r. na karcie do głosowania, którą będzie można pobrać w Urzędzie Miejskim lub ze strony internetowej www.sulecin.pl. Zachęcamy Państwa do
wzięcia udziału w głosowaniu i współuczestniczeniu w rozwijaniu naszej Gminy.

HARMONOGRAM

realizacji czynności związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Sulęcin na rok 2019
Lp.



ETAP

TERMIN

1

składanie przez mieszkańców Gminy Sulęcin formularzy
z propozycjami zadań do ujęcia w budżecie Gminy na rok 2019 w ramach
Budżetu Obywatelskiego

2

weryfikacja zgłoszonych propozycji przez komisję powołaną do
przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego

do 29.06.2018

3

publikacja zakwalifikowanych propozycji

do 02.07.2018

4

głosowanie mieszkańców na kartach do głosowania na wybrane zadanie

5

ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji i przekazanie
protokołu komisji wraz z dokumentacją Burmistrzowi – zakończenie konsultacji

do 12.10.2018

6

przedstawienie przez Burmistrza protokołu z przeprowadzonych konsultacji
Radzie Miejskiej

do 15.11.2018

7

ujęcie zadań do projektu budżetu na rok 2019

www.sulecin.pl

od 11.04.2018 do 11.05.2018

do 28.09.2018 do godz. 14.30

na sesji Rady Miejskiej
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„Dobry Start” dla ucznia

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie informuje, że będzie realizował rządowy program „Dobry Start” (300+). Osoba uprawniona będzie
mogła złożyć wniosek osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie przy ul. E.
Plater 14 (pokój nr 3) lub elektronicznie.

O TERMINIE SKŁADANIA
WNIOSKÓW NA OKRES
2018/2019 NA ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE 500+
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego
się dziecka. Rząd ustanowił program, na
podstawie którego rodziny otrzymają
raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do
rodzin w tym roku.
Dla kogo wsparcie? Świadczenie
„Dobry Start” przysługuje raz w roku
na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają je do czasu ukończenia 24 roku życia. Co ważne, rodzina
będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak otrzymać świadczenie „Dobry
Start”? Aby otrzymać wsparcie, należy
złożyć wniosek. Może to zrobić mama
lub tata dziecka, opiekun prawny lub
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka lub
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej osoba
uprawniona składa wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Kiedy złożyć wniosek? Wniosek
– podobnie jak wnioski o świadczenie
wychowawcze z programu „Rodzina
500+” – będzie można składać już od
1 lipca online przez stronę Ministerstwa
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, a od

1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową)
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
Ważne! Wniosek należy złożyć do
30 listopada, wnioski złożone po tym
terminie zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.
Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę
otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach gminy będą
miały maksymalnie 2 miesiące od dnia
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie
i wypłatę świadczenia.
Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu
to gwarancja wypłaty świadczenia
nie później niż do 30 września.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki
szkolnej zrezygnowano z konieczności
wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania
świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy
ustalaniu prawa do świadczeń z innych
systemów wsparcia. Świadczenie nie
przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw.
zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie informuje, że w związku ze zbliżającym
się nowym okresem zasiłkowym wnioski
na świadczenia rodzinne, świadczenie
wychowawcze 500+ oraz świadczenie
z funduszu alimentacyjnego można
składać od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie, Dział Świadczeń Rodzinnych przy
ul. E. Plater 14, 69-200 Sulęcin, pokój nr
3 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00 lub od 01 lipca 2018 r.,
jeżeli wniosek zostanie złożony drogą
elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl).
Jednocześnie informujemy, że okresy
zasiłkowe pozostają bez zmian, tj.
• fundusz alimentacyjny
od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• świadczenie wychowawcze 500+
od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
• świadczenia rodzinne
od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.
Terminy składania wniosków na nowy
okres zasiłkowy 2018/2019:
• świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
od 01.08.2018 r.
• świadczenie wychowawcze 500+
od 01.08.2018 r.
• świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2018 r.
• świadczenie dobry start 300+
od 01.08.2018 r.
Zachęcamy do składania wniosków
drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.
(empatia.mrpips.gov.pl). Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dotyczące
powyższych świadczeń będą wydawane
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęcinie od 01.07.2018 r.
Aktualne wzory wniosków można pobrać na stronie: https://www.mpips.gov.
pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzorywnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia zatrudnienia, zmiany
miejsca pracy lub innego uzyskania dochodu przez członka rodziny osoba pobierająca świadczenia jest zobowiązana
niezwłocznie poinformować o tym fakcie
tutejszy Ośrodek. Konsekwencją niezgłoszenia dochodu jest powstanie świadczeń
nienależnie pobranych i żądanie zwrotu.

www.sulecin.pl
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Dzień Dziecka, Mamy i Taty
w świetlicach środowiskowych
Maj i czerwiec to miesiące, w których obchodzimy największe święta rodzinne,
czyli Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Ojca.
Szczególnie uroczyście było podczas wydarzeń i festynów
rodzinnych organizowanych w świetlicach środowiskowych
działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
Wychowawcy świetlic we współpracy z rodzinami uczestników, sołtysami, radami sołeckimi, Ochotniczą Strażą Pożarną
oraz społecznością lokalną przygotowali niezwykle bogatą
ofertę gier, konkursów, rozgrywek w piłkę nożną, zabaw z nagrodami itp. Do obchodów uroczystości w Wielowsi, którą organizowały cztery sołectwa (Trzemeszno Lub., Grochowo, Wielowieś i Zarzyń) i dwie świetlice (Trzemeszno Lub. i Grochowo)
przyłączyli się również funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, prezentując dzieciom pojazdy i ich wyposażenie, które
stanowią element codziennej służby oraz Szkoła Podstawowa
im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lub. W Trzebowie, Długoszynie i Brzeźnie, podobnie jak w pozostałych lokalizacjach,

wyjątkową atrakcją były kolorowe dmuchane zamki, stoiska
do malowania twarzy, pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej, a także słodki poczęstunek, kiełbaski
z rożna, ognisko. Wszędzie królowała zdrowa żywność, w tym
owoce, z których młodzież przygotowała owocowe szaszłyki,
napoje, koktajle itp. Powyższe działania możliwe były dzięki
współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie z Kulczyk
Foundation w ramach Programu „Żółty Talerz”. W wydarzeniach uczestniczyli sołtysi, członkowie rad sołeckich, Burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak
z zapasem słodkości dla najmłodszych oraz Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sulęcinie Andrzej Stefan Żelechowski,
który wręczył prezenty w postaci kart do gry oraz gier Memo
przekazanych od fundacji Dominiki Kulczyk z okazji Dnia Dziecka.
fot. OPS

Aktywna integracja szansą
na samodzielność
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie realizuje drugi etap projektu
pn. „Aktywna integracja szansą na samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem głównym projektu jest
zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
z terenu Gminy Sulęcin. Łącznie w projekcie bierze udział 40 uczestników,
którzy objęci są wsparciem z zakresu
aktywizacji społecznej (m.in. doradztwo
zawodowe, zajęcia psychoedukacyjne,
indywidualne konsultacje z zakresu
prawa oraz terapii uzależnień, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych), a także działaniami w obszarze
aktywizacji zawodowej, po ukończeniu
których uczestnicy uzyskują odpowiednie kwalifikacje zawodowe i certyfikaty
pomocne podczas poszukiwania pracy.
10
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fot. OPS

SPRAWY SPOŁECZNE

czerwiec 2018

Wesoły i kolorowy Dzień Dziecka w sołectwach
Dzieci z sołectw należących do Gminy Sulęcin wzięły udział w festynach zorganizowanych specjalnie z okazji
ich święta.
26 maja 2018 r. na placu rekreacyjnym w Wielowsi odbył się festyn z udziałem dzieci z sołectwa Trzemeszno, Grochowo, Wielowieś i Zarzyń. Natomiast 2 czerwca 2018 r. miały miejsce imprezy w Długoszynie, Miechowie i Małuszowie. Organizatorzy – sołtysi
poszczególnych sołectw wspierani przez radnych Rady Miejskiej w Sulęcinie, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, a także
strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej przygotowali z tej okazji szereg atrakcji.
Zorganizowano gry i zabawy, mecze piłki nożnej, a także pokazy sprzętu wojskowego i pożarniczego oraz pokazy udzielania
pierwszej pomocy. Słodkie upominki w imieniu Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta wręczyła wszystkim dzieciom uczestniczącym w zabawie Zastępca Burmistrza Iwona Walczak.
fot. M. Barden

www.sulecin.pl
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Wycieczka do
Sokołowska
14 czerwca 2018 r. grupa 42 dzieci
wraz z opiekunami wyjechała na
pięciodniową wycieczkę do Sokołowska w woj. dolnośląskim.
Organizatorem wyjazdu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie
przy współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Sulęcin, skąd
zrekrutowano dzieci. W programie zaplanowano zwiedzanie Zamku Książ,
Palmiarni oraz Starej Kopalni. Podczas
pobytu zrealizowany został program
profilaktyczny w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Wyjazd finansowany był z funduszy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie.
fot. OPS

Uczestnicy Świetlicy Środowiskowej z Trzebowa
gościli z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
24 maja 2018 r. z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z Trzebowa działającej przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie po raz kolejny gościły w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
Uczestnicy zaprezentowali mieszkańcom okolicznościowy program artystyczny, który został bardzo ciepło przyjęty przez seniorów. Wspólnie spędzone
chwile sprawiły, że na twarzach mieszkańców pojawił się uśmiech i wzruszenie. Po występie Dyrektor DPS Alina
Konopko-Żelechowska przekazała na
ręce jednego z młodych artystów - Jakuba słodki upominek i zaprosiła dzieci
wraz z wychowawcą Agnieszką Polechajło i koordynatorem świetlic OPS
Aldoną Żuk do wspólnego poczęstunku

z mieszkańcami DPS. Następnie Łukasz
Łyczkowski, pracownik Domu Pomocy
Społecznej, wcielił się w rolę przewodnika. Z zaangażowaniem oprowadził
gości i opowiedział o funkcjonowaniu
placówki. Uświadomił młodym ludziom,
jak ważna jest pomoc i pamięć o bliskich
nam osobach, które potrzebują opieki,
dobrego słowa i wsparcia. Rozmowa
z Łukaszem dotyczyła również jego
udziału w programie muzycznym „The
Voice of Poland”, dzięki któremu udało
mu się wiele osiągnąć. „Walczcie o włas-

ne marzenia, bo ja jestem przykładem
na to, że one się spełniają” – uzmysłowił jednak słuchaczom, że droga do
osiągnięcia celu zaczyna się na samym
początku życia, w którym edukacja odgrywa bardzo ważną rolę. Zachęcał do
nauki i przezwyciężania przeciwności.
Wizyta w DPS w Tursku była dla młodych wykonawców kolejnym niezapomnianym doświadczeniem.
fot. OPS
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Radny jakiego nie znacie
Ewa Szczepańska – nauczyciel
w SOSW w Sulęcinie, logopeda,
Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i Gospodarki, członek Komisji Rewizyjnej.
SMS: Czy ma Pani jakieś motto życiowe, dewizę, którą kieruje się Pani
w życiu?
Ewa Szczepańska: Nie mam żadnej
życiowej dewizy, ale zawsze odpowiadam „jest dobrze”. W życiu albo się wspinamy na górę, albo zjeżdżamy w dół.
O sobie myślę, że … się wspinam.
SMS: Poza pracą w Radzie Miejskiej jest Pani nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, pracuje Pani jako logopeda,
jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Razem”. Jak udaje się Pani łączyć
te wszystkie obowiązki?
Ewa Szczepańska: Jest taka sentencja: „Kochaj to co robisz, a nigdy nie
będziesz w pracy”. Praca daje mi energię
do działania każdego dnia, jest moją
siłą napędową. Moje dzieci są już dorosłe, wobec tego mam więcej wolnego
czasu. Poza pracą zawodową chętnie
podejmuję działania społeczne na rzecz
dorosłych osób niepełnosprawnych stąd
moje funkcjonowanie w Stowarzyszeniu
„Razem”. Dobro i sytuacja mieszkańców
Sulęcina, szczególnie niepełnosprawnych, jest dla mnie ważna i priorytetowa. Z własnej inicjatywy podjęłam
wolontariacką służbę na rzecz dorosłej
niepełnosprawnej mieszkanki Sulęcina.
Wspieram też finansowo potrzebujących. Od dłuższego czasu zabiegam
o właściwe wykonanie drogi dojazdowej do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
którą codziennie pokonują uczestnicy
z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, również na własnych wózkach. Dużym wyzwaniem jest zrobienie
utwardzonej drogi z chodnika do domu
dla naszego niepełnosprawnego mieszkańca pana Mirka Nadobnika poruszającego się wyłącznie na wózku. Pierwsza
przeszkoda już pokonana, udało się
ściąć drzewo, którego korzenie uszkodziły dotychczasowy chodnik. Jestem
skromnym „społecznikiem”, nie rozpisuję o swoich działaniach i akcjach na internetowych portalach czy forach. Praca
w „cieniu” jest bardziej wartościowa!
SMS: Praca z dziećmi niepełnosprawnymi jest niełatwym zadaniem,
daje jednak wiele satysfakcji. Dlacze-

go wybrała Pani zawód nauczyciela?
Skąd czerpie Pani motywację?
Ewa Szczepańska: Praca z dziećmi
zawsze jest przyjemnością, z dziećmi
niepełnosprawnymi to wyjątkowe dla
nauczyciela wyzwanie, to ciągłe poszukiwanie metod dotarcia do nich, wspierania, wydobywania z nich tego, co najlepsze. Na sukces, my nauczyciele i nasi
podopieczni często czekamy bardzo
długo, czasami trwa to lata. Dlatego tak
wiele przyjemności sprawia sukces, który uda się osiągnąć. Pracując w szkole
specjalnej jesteśmy nie tylko pedagogami, lecz przede wszystkim przyjaciółmi
dzieci. To również poczucie wielkiej empatii, bliskiej więzi z nimi i ich rodzinami.
To też wyzwanie na stałe dokształcanie
się, pogłębianie swojej wiedzy, rozszerzanie horyzontów. Pozwolę sobie
w tym miejscu serdecznie pozdrowić
moje koleżanki i kolegów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Sulęcinie.
SMS: Czy może nam Pani zdradzić,
z jakimi trudnościami boryka się Pani
wykonując obowiązki zawodowe?
Ewa Szczepańska: Trudności? Zbyt
dużo biurokracji.
SMS: Jakie są Pani największe sukcesy i radości?
Ewa Szczepańska: Radość zawsze
przynoszą dzieci, własne i te „szkolne”.
Sukcesy zawodowe? Hmm... Dla mnie
najistotniejsza jest radość dzieci z osiąganych wyników, tych małych, osobistych „kroczków” i tych większych, przynoszących splendor mojej placówce. To
szczególnie satysfakcjonujące, gdy moi
uczniowie zdobywają nagrody na konkursach plastycznych ogólnopolskich
czy międzynarodowych (np. na Łotwie),
gdy ich prace umieszczane są na Wystawie Plastycznej Osób Niepełnosprawnych w Fürstenwalde w Niemczech.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę
się z koleżeństwem w miejscu pracy, ale
też w szerszym gronie. Jestem autorką
i współautorką innowacji pedagogicznych. Ostatnio miałam możliwość, wraz
z koleżanką Małgosią, zaprezentować na
konferencji metodycznej organizowanej
przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp. osiągnięcia naszych
uczniów po wdrożeniu innowacji pedagogicznej „Dziś uczeń – jutro petent”.
Obecnie realizujemy (dołączyła do nas
Dorota) następną innowację „Ja, książka
i świat”.

fot. archiwum prywatne

SMS: Bardzo ważny jest czas wolny. Proszę zdradzić naszym czytelnikom, jakie są Pani pasje i zainteresowania.
Ewa Szczepańska: Moje zainteresowania są wszechstronne i zmienne, lubię
przeczytać książkę, uwielbiam podróżować, dużo czasu spędzam oglądając telewizję, słucham „Trójki”, lubię muzykę,
szczególnie swing i jazz, spotykam się
z przyjaciółmi.
SMS: W zabieganym świecie,
zwłaszcza godząc wiele obowiązków,
potrzebujemy chwili dla siebie, odpoczynku. Jaki jest Pani sposób na relaks i spędzanie wolnego czasu?
Ewa Szczepańska: Relaksuję się
pracą w ogrodzie. Mój ogród stał się takim azylem, jest bardziej naturalistyczny niż piękny, rosną w nim poziomki
i rydze, szumią sosny, śpiewają ptaki,
mogę poobserwować leśne zwierzęta,
daje to chwilę wytchnienia i relaksu.
Praca w ogrodzie jest niesamowitym
lekarstwem na stres, jest odprężeniem
po stresującej pracy. Lubię rozmnażać
rośliny, tę pasję przekazała mi moja teściowa. To cudowne pielęgnować rośliny,
patrzeć jak z zebranych nasion wyrastają kwiaty, a z małych sadzonek z każdym
rokiem wyrastają coraz to piękniejsze
krzewiny.
SMS: Dziękuję za rozmowę.
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SMSowa rubryka sulęcińskiego przedsiębiorcy
Bohaterami SMS-owej Rubryki
Sulęcińskiego Przedsiębiorcy są
Bogumiła i Krzysztof Gudaczowie
– właściciele sklepów „Domus”
oraz „Duet”.
SMS: Od jak dawna Państwa firma
funkcjonuje na sulęcińskim rynku?
Krzysztof Gudacz: Działalność rozpoczęliśmy wiosną 1991 roku, to już ponad 27 lat!
SMS: Macie Państwo bardzo szeroki asortyment. Co znajdziemy
w Państwa ofercie? Przez tak wiele
lat na pewno wiele się zmieniło. Jak
rozwijała się firma?
Bogumiła Gudacz: Sklep „Domus”,
w którym rozpoczęłam swoją działalność to cały czas sklep wędkarski, lecz
na przestrzeni lat sprzedawałam tam
prawie wszystko: sztuczne kwiaty, tapety, farby, odzież dziecięcą i damską,
artykuły myśliwskie. Teraz prowadzimy
tam sprzedaż artykułów wędkarskich,
rowery, części rowerowe oraz akcesoria
rowerowe.
Natomiast w sklepie „Duet”, który
istnieje ponad 22 lata mamy dużo szerszy asortyment – odzież damską, bieliznę, zabawki, rowery, akcesoria rowerowe, klocki LEGO, artykuły sportowe,
odżywki, puchary, odzież piłkarską.
SMS: Tworzycie Państwo firmę rodzinną. Jak taka forma pracy sprawdza się w praktyce?
Bogumiła Gudacz: Wraz z moim
mężem Krzysztofem stworzyliśmy firmę rodzinną. Od 18 lat pracuję z moim

synem Piotrem i od 13 lat z moją synową Halinką. Od ponad dwudziestu lat
nieustannie w sklepie „Domus” pracuje
nasz pan Leon – człowiek zaufany, służy pomocą, radą i doświadczeniem naszym klientom. Tworzymy zgrany zespół, a czy taka forma się sprawdza?
Myślę, że tak skoro pracujemy razem
w zgodzie już tyle lat...
SMS: Macie Państwo wielu wiernych, stałych klientów, którzy chętnie do Państwa wracają. Jaki jest
Państwa sekret na pozyskanie i utrzymanie klientów?
Krzysztof Gudacz: Mamy wielu
wiernych, stałych klientów i to jest efekt
naszej wieloletniej pracy i doświadczenia oraz tego, że staramy się wyjść
naprzeciw oczekiwaniom naszych coraz bardziej wymagających klientów.
Staramy się podejść indywidualnie do
każdego, nawet najmniejszego klienta.
Stawiamy na dobrą atmosferę i indywidualną obsługę, czego naszym zdaniem
brakuje w dużych marketach i galeriach
handlowych. Jesteśmy sklepem rodzinnym i taka u nas panuje atmosfera, a sekretem tego jest to, że my po prostu
bardzo lubimy swoją pracę i osoby, które odwiedzają nasze sklepy. Bardzo nas
cieszy to, że są to rodziny wielopokoleniowe, które odwiedzają nas wspólnie:
babcia, dziadek, rodzice i dzieci.
SMS: Dzieci uwielbiają odwiedzać
Wasz sklep „Duet”, jak Państwo myślicie, dlaczego?
Bogumiła Gudacz: Bardzo ważni
są dla nas nasi najmniejsi klienci, bo to

fot. archiwum prywatne

przecież nasza przyszłość. Obsługujemy
również lokalne urzędy, szkoły, przedszkola oraz gminne i powiatowe firmy
i instytucje. Ze współpracy tej bardzo
się cieszymy i bardzo ją doceniamy.
SMS: Dziękuję za rozmowę.
Bogumiła i Krzysztof Gudaczowie:
Dziękujemy!

Kącik ANIMALS
Zadbaj o swego czworonoga latem

Lato – dla wielu najlepszy czas w roku. Zadbajmy o to, aby również dla naszych czworonożnych towarzyszy ciepłe dni okazały
się przyjemne.
W okresie letnim musimy szczególnie zadbać o nasze zwierzęta, gdyż są one narażone na skutki przegrzania. Pamiętajmy
o tym, aby zapewnić naszym pupilom cień, w którym będą mogły się schronić przed słońcem oraz stały dostęp do wody pitnej.
Przestrzegamy również przed zostawianiem zwierząt w zamkniętych samochodach. W ciągu zaledwie kilku minut samochód
może się bardzo mocno nagrzać. W takiej sytuacji organizm zwierzęcia nie jest w stanie poradzić sobie z tak wysoką temperaturą,
co najczęściej kończy się wycieńczeniem i śmiercią. Uchylenie okna w samochodzie nie wystarczy, aby uchronić czworonoga
przed przegrzaniem. Jeśli podróżujemy ze zwierzęciem, nigdy nie zostawiajmy go samego w aucie!
Czas wakacyjny to także okres, kiedy nieodpowiedzialni właściciele pozbywają się swych czworonogów. Prosimy mieszkańców o zwrócenie większej uwagi na pozostawione samotnie zwierzęta. Informacje o pozostawionych psach można zgłaszać
pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod numerem telefonu 95 755 36 01 wew. 128 lub 162,
a także w dni wolne od pracy pod numerem komórkowym 694 455 612 (Robert Komorowski).
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Z prac Rady Miejskiej
Od momentu publikacji ostatniego Sulęcińskiego Magazynu Samorządowego odbyły się 3 posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie, 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 4
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz 5
sesji Rady Miejskiej.
W tym czasie radni podjęli 24 uchwały, w tym uchwałę
nr LIII/320/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin
za 2017 r. oraz uchwałę nr LIII/321/18 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Sulęcina. Obie uchwały zostały
przyjęte jednogłośnie! W momencie głosowania na sali obrad
obecnych było 14 radnych – wszyscy głosowali „za”.
Warto zwrócić uwagę również na uchwałę nr L/299/18
w sprawie podziału Gminy Sulęcin na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym. Nowelizacja kodeksu wyborczego nałożyła na rady gmin obwiązek dokonania nowego
podziału gminy na okręgi wyborcze. Dotychczasowy podział
Gminy Sulęcin został w większości zachowany. Radni uwzględ-

nili jednak wniosek sołtysa wsi Rychlik, który w imieniu mieszkańców wystąpił o przyłączenie Rychlika do okręgu wyborczego nr 11. Ponadto uchwałą nr L/304/18 w sprawie zarządzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulęcin rozpoczęto działania nad budżetem obywatelskim na 2019 rok.
Uchwałą nr L/305/18 przyznano z budżetu Gminy środki
w wysokości 420.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu
Sulęcińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcin etap I”.
Powiat Sulęciński zrezygnował z realizacji wyżej wymienionego zadania.
Ponadto radni nadali nazwy dwóm nowym ulicom w naszym mieście – ulicy Sosnowej a także ulicy Inwestycyjnej, która prowadzi do powstającej na strefie fabryki mebli.
Na mocy uchwały nr LI/313/18 w sprawie przyznania
w 2018 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznano Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie dotację w wysokości 22.400,00 zł na prace związane
z remontem ambony kościoła pw. św. Wojciecha w Drogominie.

Gdzie i na co
można pozyskać
fundusze

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła
terminy składania wniosków wstępnych
w programie „Demokracja w Działaniu” w 2018 roku. Wnioski można
składać do 15 września 2018 r.
Wnioski o dotacje instytucjonalne mogą
składać organizacje pozarządowe działające
w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka i równości
wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad
demokratycznego państwa prawa.
Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej i mają charakter wsparcia
„instytucjonalnego”. Organizacje mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 100
tys. zł.
Więcej informacji: http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu
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INFORMACJA o konieczności dokonywania
aktualizacji danych określonych w deklaracjach
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Burmistrz Sulęcina przypomina o obowiązku aktualizacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każda zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się i zamieszkanie dziecka, zgon mieszkańca, wyprowadzka, sprzedaż nieruchomości itp.) zgodnie
z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r., poz. 250 ze zm.) powinna być zgłoszona poprzez złożenie
przez właściciela, głównego najemcę lub zarządcę nieruchomości nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy
ul. Lipowej 18.
Mieszkańcy budynków wielolokalowych, w imieniu których deklaracje składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, powinni poinformować o tym fakcie
zarządcę swojego budynku mieszkalnego.

Deklarację zmianową należy złożyć w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
Zmiany kierowane do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie dokonujemy na deklaracjach zgodnych ze wzorem określonym
przez Radę Miejską w Sulęcinie, które dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie → BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
lub na stronie internetowej www.sulecin.pl w zakładce: DLA
MIESZKAŃCÓW → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA → GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu
Miejskiego pod nr tel. 95 755 36 01.

Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci!
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych na świecie, dlatego powinniśmy dążyć
do zmniejszenia ich ilości.
Dotyczy to zarówno odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, jak i tych pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Sulęcinie zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na segregację, ponieważ jej brak powoduje zwiększenie ilości odpadów zmieszanych, a co za tym idzie wzrost ponoszonych kosztów ich
utylizacji, co w przyszłości może skutkować podwyższeniem kwoty opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców naszej Gminy.
Poniżej przedstawiamy Państwu do jakich pojemników powinny trafić poszczególne odpady.
RODZAJ ODPADU

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

opakowania z papieru, kartonu, tektury,
katalogi, ulotki, gazety, czasopisma, papier
biurowy, zeszyty, książki, papier pakowy,
torby papierowe

ręczników papierowych i chusteczek, papieru lakierowanego i foliowanego, papieru zatłuszczonego i brudnego, kartonów po napojach, worków po
nawozach i materiałach budowlanych, tapet, pieluch, naczyń jednorazowych

odkręcone i zgniecione butelki, nakrętki,
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych, kartony po napojach, opakowania po kosmetykach i środkach czystości,
torby, reklamówki, folie, puszki aluminiowe,
puszki po konserwach, folię aluminiową,
metale kolorowe, zakrętki od słoików

wszelkich opakowań z zawartością, zabawek, opakowań po lekach i olejach silnikowych, artykułów
medycznych, puszek po farbach i lakierach, zużytego sprzętu RTV i AGD, baterii, akumulatorów

butelki i słoiki po napojach i żywności

ceramiki, fajansu, kryształów, szkła żaroodpornego
i okularowego, żarówek i świetlówek, reflektorów,
opakowań po kosmetykach, lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb, monitorów,
termometrów i strzykawek, zniczy z woskiem

obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek,
suchy chleb, fusy po kawie i herbacie, trawę, liście

mięsa i kości, zepsutej żywności, popiołu, papierosów i odchodów zwierzęcych

PAPIER

PLASTIK

SZKŁO

BIO
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Wycieczka do fabryki czekolady i do zoo

T

radycyjnie na zakończenie roku
szkolnego, dzieci z Przedszkola
nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie
wybrały się na wycieczkę. Tym razem
dwie najstarsze grupy: Motylki i Żabki
wraz z opiekunami oraz chętnymi rodzicami. Przedszkolaki w tym roku odwiedziły fabrykę czekolady „Confiserie
Felicitas” w Hornow oraz ZOO w Cottbus
w Niemczech.
Wycieczka po fabryce czekolady
rozpoczęła się od obejrzenia filmu, który zobrazował dzieciom jak produkowana jest czekolada oraz nakreślił historię

zakładu. Następnym etapem wycieczki
było zwiedzanie „królestwa czekolady”
z przewodnikiem. Kolejną atrakcją był
poczęstunek w formie gorącej czekolady. To nie był koniec niespodzianek
i atrakcji dla zwiedzających. Każdy
przedszkolak mógł własnoręcznie udekorować tabliczkę czekolady i zabrać ze
sobą do domu. Przysporzyło to wiele radości dzieciom, a także rodzicom.
Drugą atrakcją tego dnia była wizyta
dzieci w ZOO w Cottbus. Wielkie zainteresowanie wzbudziła zagroda z kozami.
Dzieci były pod wrażeniem, gdyż zwie-

rzęta te można było przytulić, głaskać,
czesać i nakarmić. Największe wrażenie wywarła na wszystkich zagroda dla
słoni. Zwierzęta można było nakarmić
przygotowanymi przez pracowników
ZOO smakołykami: marchewką, bananem i ogórkiem. W trakcie zwiedzania
ZOO dzieci mogły korzystać ze wspaniale wyposażonych placów zabaw.
Podczas wyprawy nie zabrakło przerwy
na pyszny obiad.
Wieczorem, po dniu pełnym atrakcji,
trochę zmęczeni, ale za to pełni wrażeń
uczestnicy wycieczki, wrócili do Sulęcina.
fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin

Konkurs ekologiczny „Przyroda wokół nas”

W

Przedszkolu nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie wiele uwagi
poświęca się obszarom związanym
z ekologią. Budowanie świadomości
ekologicznej wśród dzieci jest bardzo
istotne, gdyż wykazują one dużą ciekawość otaczającym je światem.
W związku z tak dużym zainteresowaniem tematyką ekologiczną wśród
naszych przedszkolaków, w dniu 23
maja 2018 r. odbył się konkurs ekologiczny pt.: „Przyroda wokół nas”. W konkursie wzięły udział dzieci z 4 grup:
Pszczółki, Żabki, Motylki i Wiewiórki.
Turniej przeznaczony był dla dzieci
w wieku 5-6 lat. W każdej drużynie było
troje przedszkolaków. Do zabawy chętnie włączyli się również rodzice.
Trzyosobowe drużyny brały udział
w następujących konkurencjach: układanie ekologicznych puzzli, łączenie
zwierząt z cechami charakterystycznymi dla danego gatunku oraz rozwiązywanie krzyżówek związanych z tematyką ekologiczną. Dzieci doskonale bawiły
się podczas segregowania odpadów.
W czasie zajęć w Przedszkolu dzieci zdobyły wiedzę na temat ekologii,
którą następnie wykorzystały w trakcie
zorganizowanych konkursów. Podczas
zaplanowanych rywalizacji panowała
ogromna radość ze wspólnej zabawy
i rozwiązywania łamigłówek.

Za prawidłowy przebieg konkursu
odpowiedzialne było jury w składzie:
Kinga Adamska-Gerber – reprezentantka Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Sulęcin, Joanna Codogni – pracownik
Celowego Związku Gmin - CZG-12 oraz
rodzice, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem każdego zadania.
Punktem kulminacyjnym było
ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. Każda grupa wykazała się szeroką wiedzą, dlatego też jury przyznało
wszystkim jednakowe nagrody. Dzieci
ucieszyły się z otrzymanych nagród
rzeczowych oraz dyplomów i słodyczy.
Nagrody wręczone przedszkolakom zasponsorowało Przedszkole oraz Nadleśnictwo Sulęcin i Celowy Związek Gmin
– CZG-12.
Podsumowaniem konkursu było
wspólne wykonanie piosenki związanej
z ochroną środowiska.
W trakcie spotkania panowała atmosfera zabawy, która pozwoliła zaprezentować swoją wiedzę o otaczającym
środowisku i umiejętności wykorzystania jej w praktyce.
fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin
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Piknik rodzinny

26

maja 2018 r. w Przedszkolu nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie odbył się kolejny piknik rodzinny, który uroczyście
rozpoczęła Dyrektor Przedszkola Małgorzata Jung. Po przywitaniu gości i oficjalnym otwarciu przedszkolaki z każdej grupy
zaprezentowały uroczysty koncert z okazji Dnia Mamy i Taty.
Po przedstawieniu już nieco głodni goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Były gorące kiełbaski, grochówka, małosolne
ogórki i tradycyjna pajda chleba z domowym smalczykiem. Każdy znalazł dla siebie coś dobrego. Nie zabrakło również słodkości.
Były ciastka, rogaliki oraz napoje. Na całym placu przedszkolnym czekały na dzieci nie lada atrakcje. Każdy mógł znaleźć dla siebie
coś interesującego. Odbyły się również tradycyjne konkursy dla całych rodzin. Rodzice kręcili hula–hop i skakali na skakankach.
Zabawa była doskonała. Długo tego nie zapomnimy. Myślę, że wszyscy uczestnicy wypoczęli i miło spędzili czas.
fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin

Teatrzyk ekologiczny

Z

okazji Światowego Dnia Ziemi w Przedszkolu
nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie odbyło
się w dniu 18 kwietnia 2018 r. przedstawienie ekologiczne pod hasłem „Ochroń Ziemię bądź jej przyjacielem”, które przygotowały dzieci z grupy „Żabki” wraz z wychowawcami
Elżbietą Małecką oraz Bogusławą Bieńko.
Dzieci zaprosiły do obejrzenia przedstawienia Dyrektor Przedszkola Małgorzatę Jung oraz przedstawicieli
następujących instytucji: Celowego Związku Gmin CZG-12
– Joannę Codogni, Nadleśnictwa w Sulęcinie – Kingę
Adamską-Gerber, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Sulęcinie – Beatę Dziedzic, Biblioteki Pedagogicznej
w Sulęcinie – Arletę Plamowską oraz dzieci z młodszych grup
przedszkolnych.
Dzieci poprzez to przedstawienie oraz ekologiczne piosenki zachęcały do dbania o naszą planetę Ziemię. Prosiły,
aby ludzie nie śmiecili oraz segregowali odpady. Zachęcały
również wszystkich do dbania o rośliny i zwierzęta oraz
czyste powietrze. „Jeśli jest ci ekologia bliska – dbaj o czystość
środowiska” – takimi słowami zakończyły swoje przedstawienie oraz piosenką „Chroń Ziemię – bądź jej przyjacielem”.

W tym samym dniu odbyło się przedstawienie dla rodziców,
którzy byli pod wielkim wrażeniem występu swoich pociech.
Natomiast w dniu 24 kwietnia 2018 r. – na przedstawienie zaproszono dwie klasy I–sze: jedną ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Sulęcinie oraz jedną ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulęcinie,
a także Zbigniewa Szczepańskiego – Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sulęcinie.
Przedstawienie przedszkolaków wszystkim bardzo się
podobało i mamy nadzieję, że ekologia i „Nasza Zielona WYSPA - ZIEMIA” będzie wszystkim bliska.
fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin

Polsko-Niemiecki piknik pod hasłem „Od przedszkola wszystko
się zaczyna…” z okazji 40-lecia Przedszkola nr 2 im. Małych
Odkrywców w Sulęcinie

P

iknik w ramach projektu PolskoNiemieckie spotkania pod hasłem
„Od przedszkola wszystko się zaczyna...” z okazji 40-lecia Przedszkola nr 2
im. Małych Odkrywców już za nami.
W uroczystości uczestniczyły przedszkolaki i ich rodziny, grono byłych
i obecnych wychowawców oraz dyrektorów Przedszkola, a także zaprosze18
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ni goście z zaprzyjaźnionego miasta
Friedland w Niemczech wraz z Burmistrzem Friedland Thomasem Hähle. Nie
zabrakło również Burmistrza Sulęcina
Dariusza Ejcharta, Zastępcy Burmistrza
Iwony Walczak, Przewodniczącego Oddziału ZNP Zbigniewa Daukszy oraz
dyrektorów przedszkoli i szkół z terenu
Gminy Sulęcin.

Występy artystyczne przedszkolaków cieszyły oczy, a atrakcje zorganizowane przez przyjaciół Przedszkola
umilały wszystkim czas. Wiele radości
dostarczył teatrzyk „Kaczka Dziwaczka”
w wykonaniu rodziców dzieci 6-letnich.
W części oficjalnej wręczono również
nagrody laureatom konkursu plastycznego „Przedszkole oczami dziecka…”.

oświata

Wśród dzieci i dorosłych największą
sensację wywołał wielki jubileuszowy
tort, którym częstowano wszystkich
uczestników.
Przez kilka godzin uczestnicy pikniku mieli okazję zapoznać się z kronikami Przedszkola, obejrzeć wystawę
nagrodzonych prac plastycznych oraz
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wystawę zdjęć z „Przedszkola dawniej
i dziś”. Zaprezentowano również kącik
współpracy Polsko-Niemieckiej, a także
zdjęcia pracowników Przedszkola z dzieciństwa i portrety pań wykonane przez
dzieci. Chętni mogli zrobić pamiątkowe
zdjęcie w „foto-budce”. Zebrani wzięli
udział w zabawach przygotowanych

wspólnie przez CZG-12, Nadleśnictwo
Sulęcin, Stowarzyszenie „Mam Pomysł”,
Bibliotekę Pedagogiczną, firmę „Med
Nar” Daniela Naranowicza, 3 Drużynę
Starszoharcerską „Red One” im. Cichociemnych, firmę „Maszoński Logistic”.
Wszyscy uczestnicy częstowali się
„Piknikowym jadłem” oraz ciastem
upieczonym przez rodziców. Na terenie
Orlika odbyły się również „Rodzinne zawody sportowe”, w których wzięli udział
rodzice z dziećmi z naszego Przedszkola oraz Przedszkoli z Friedland. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom wręczono nagrody.
Dziękujemy wszystkim za cudowną
atmosferę i wspólne piknikowanie. Podziękowania składamy również wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji
tego przedsięwzięcia.
Projekt dofinansowany w ramach
Funduszu Małych Projektów Programu
Operacyjnego Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Koordynatorzy projektu: Kaffler Natalia, Jacykowska Ewa.
fot. Przedszkole nr 2 Sulęcin

Zajęcia dodatkowe u „Małych Odkrywców”

W

ramach realizacji projektu „Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Sulęcin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w Przedszkolu
nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie przedszkolaki przez
cały rok uczestniczyły w zajęciach z „Dogoterapii” oraz „Warsztatach lepienia w glinie”.
Dzięki zajęciom z „Dogoterapii” dzieci miały możliwość bliskiego kontaktu z czworonogami: Amber, Karmą, Rubi i Dobrą,
które dostarczył im wiele szczerej radości, pobudziły zmysły,
wpłynęły na koncentrację, a u niektórych przełamały lęk przed
psami. Przedszkolaki poznały zasady bezpiecznego kontaktu
z tymi zwierzętami, nauczyły się bezpiecznych postaw wobec
nich, zapoznały się z ich podstawowymi potrzebami, a także

psimi akcesoriami. Poznały również role jakie,
odgrywa pies w społeczeństwie. Psi przyjaciele
okazali się wspaniałymi kompanami zabawy co sprawiło, że
zajęcia przebiegły w przyjaznej atmosferze.
„Warsztaty lepienia w glinie” służyły wprowadzaniu nowej formy i metody pracy z najmłodszymi dziećmi oraz rozwijaniu ich sprawności manualnej, a także nauki koncentracji
i cierpliwości. Praca z masą plastyczną była dla dzieci świetną,
kreatywną zabawą, dzięki której odkrywały swoje możliwości i talenty, realizowały fantastyczne pomysły i cieszyły się
tworzeniem rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Powstawały
ozdoby świąteczne, zwierzątka, skamieliny, medale dla rodziców i wiele innych „tworów”, które cieszyły oko zarówno dzieci, jak i rodziców.
fot. Przedszkole nr 2 Sulęcin

www.sulecin.pl

19

oświata

czerwiec 2018

Akademia Młodego Lidera

6

czerwca 2018 r. przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie wzięli udział w warsztatach pn. „Młoda Kariera”. Województwo Lubuskie w ramach realizowanego
programu Młodzi on Life organizuje warsztaty dla młodzieży
pn. „Lubuska Akademia Młodego Lidera”. Jest to projekt skierowany do tych młodych osób z naszego regionu, które chcą
działać lokalnie, aktywnie rozwijać swoją karierę zawodową,
poznawać nowoczesne rozwiązania prowadzenia komunikacji
w Internecie oraz dostępne branżowe narzędzia i media. W ramach projektu zrealizowanych zostało 12 spotkań z młodzieżą
w 12 miastach województwa lubuskiego pod hasłem „Młoda
Kariera – czyli jak podbić świat swoimi pomysłami”.
fot. SP nr 1 Sulęcin

Podsumowanie konkursów
przedmiotowych

4

czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych Województwa Lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty. Podczas uroczystości laureatom wręczone
zostały stosowne zaświadczenia oraz nagrody. Podziękowania
otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata.
Tytuł laureata konkursu przedmiotowego z matematyki
uzyskała uczennica klasy VII A Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie Zuzanna Rajman, którą przygotowywała Elżbieta Stein.
Gratulujemy!
fot. SP nr 1 Sulęcin

Niuton nie pyton

23

kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie w składzie: Dawid Nowak, Filip Banasiak, Kacper Hartman i Karolina Koszela, pod
opieką Pana Krzysztofa Kopija, wzięli udział w V edycji Konkursu fizycznego „Niuton nie pyton”. Konkurs organizowało I LO
w Gorzowie Wlkp. Wzięło w nim udział 72 uczniów z 19 szkół
gimnazjalnych. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobył
Dawid Nowak. W klasyfikacji drużynowej reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 reprezentanci zajęli I miejsce, a wszyscy
członkowie wchodzący w skład drużyny uzyskali tytuł laureata
konkursu.
fot. SP nr 1 Sulęcin
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Laureaci konkursów
przedmiotowych

9

kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim,
podczas uroczystego podsumowania konkursów przedmiotowych gimnazjów, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wręczyła
laureatom zaświadczenia i nagrody, a ich nauczycielom podziękowania. Wśród wyróżnionych i w tym roku nie zabrakło
uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie. Gratulacje otrzymali: Dawid Nowak z klasy III C, dwukrotny laureat z matematyki i fizyki, Victoria Schön z klasy III
D, laureatka z języka niemieckiego. Podziękowania za rzetelną
pracę i wzorową realizację zadań otrzymali także nauczyciele:
Elżbieta Stein, Krzysztof Kopij i Aleksandra Kosek. Na gratulacje zasługują także nasi finaliści: z matematyki Agnieszka Wartownik klasa III C i Filip Banasiak klasa II B, z języka angielskiego
Karolina Koszela klasa III C, z języka polskiego Martyna Olejniczak i Weronika Lencewicz klasa III D, z geografii Julia Grygorcewicz klasa III D i Filip Molewski klasa III C. Wszystkim bardzo
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
fot. SP nr 1 Sulęcin
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Finały Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

W

piękny słoneczny dzień 29 maja 2018 r. w Zielonej Górze uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie, po wygranej rywalizacji w eliminacjach powiatowych,
próbowały swoich sił w finałach LOM w lekkiej atletyce.
W biegu na 800 m Nikola Sobczak zajęła I miejsce, a Magdalena Cerbin V miejsce
natomiast w biegu na 400 m Gabriela Góra zajęła II miejsce. Gratulujemy i życzymy
dalszych sportowych sukcesów.

Bieg Staromiejski

3

czerwca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie odpowiadając
na zaproszenie z Niemiec reprezentowali placówkę oraz Gminę Sulęcin w „Biegu
Staromiejskim” w Beeskow. Po przyjeździe na miejsce otrzymali koszulki, numery
startowe i prowiant. Po zapoznaniu się z trasą biegu i rozgrzewce, drużyna w składzie: Nikola Sobczak, Gabriela Góra, Magdalena Cerbin, Jakub Janiszyn, Dawid Nowak i Małgorzata Zając wystartowała w biegu na 5 km. Wszyscy szczęśliwie dotarli do
mety. Aby umilić czas wszystkim uczestnikom biegów zaprezentowała się orkiestra
z Beeskow, dzięki której wszyscy poczuli się jak w filharmonii. Nikola Sobczak zajęła
w swojej kategorii wiekowej wysokie II miejsce. Serdecznie gratulujemy!
fot. SP nr 1 Sulęcin

Prawo autorskie

U

czniowie klas siódmych szkoły podstawowej i drugich
gimnazjalnych uczestniczyli w spotkaniu z Magdaleną
Janas pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Zajęcia zorganizowała Arleta
Plamowska w ramach współpracy Biblioteki Pedagogicznej
z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie. Uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych informacji na temat
obowiązującego w Polsce prawa autorskiego. Teraz uczniowie
będą mogli bardziej świadomie korzystać z obszernych zasobów internetowych.
fot. SP nr 1 Sulęcin

Przedszkolaki
w szkole

21

maja 2018 r. Szkołę Podstawową
nr 1 w Sulęcinie odwiedziły dzieci z sulęcińskich przedszkoli. Większość
z nich już od września rozpocznie naukę
w klasie pierwszej. Dzieci miały okazję
zobaczyć miejsca, w których spędzą kolejne lata swojej edukacji. Dużym przeżyciem dla przedszkolaków był udział
w lekcjach klas młodszych, podczas
których mogli obejrzeć sale lekcyjne,
porozmawiać i pobawić się ze starszymi
kolegami oraz zasiąść w szkolnej ławce.
Nasi przyszli uczniowie mogli obejrzeć
gabinety lekcyjne, gabinet Pani Dyrektor, jak również gabinet pedagoga
szkolnego, bibliotekę, świetlicę, halę
gimnastyczną oraz salę ze ścianką wspinaczkową.
fot. SP nr 1 Sulęcin
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„Zwycięzcą jest ten,
kto wbiega z uśmiechem
na linię mety”

T

akie było motto XI Międzynarodowego Kołczyńskiego Biegu Olimpijskiego, który odbył się 12 maja 2018 r.
Wszyscy uczestnicy pokonali dystans o długości 5 kilometrów. Szkołę Podstawową nr 1 w Sulęcinie reprezentowało
15 uczniów: Kinga Wit, Julia Twarowska, Gabriela Góra, Nikola
Sobczak, Michał Moralewski, Piotr Skrzypacz, Jakub Janiszyn,
Andrzej Dominik, Michał Zakrzewski, Daniel Jabłoński, Patryk
Kluszczyk, Jakub Mikutel, Kacper Jacykowski oraz Oliwier
i Nikodem Mazurek. Po osiągnięciu mety uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i wodę, a także talony na posiłek i lody.
Mimo, iż dystans był długi, a bieg męczący, zawodnicy wrócili
szczęśliwi z kolejnym pucharem dla szkoły.
fot. SP nr 1 Sulęcin

1000 drzew na stulecie
niepodległości

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie wzięli
udział w akcji „wspólne sadzenie lasu dla upamiętnienia
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej”. Przy pomocy pracowników Nadleśnictwa Sulęcin
30 uczniów posadziło około 1000 sadzonek sosny. Każdy
uczestnik wpisał się do księgi pamiątkowej. Na zakończenie
akcji wszyscy spotkali się przy ognisku.
fot. SP nr 1 Sulęcin

„Czytanie łączy pokolenia”

P

odobnie jak w latach ubiegłych
w Szkole Podstawowej im. Polskich
Strażaków w Trzemesznie Lubuskim miało miejsce czytanie bajek uczniom klas
młodszych. Dzieci rozpoczynały dzień od
wysłuchania opowieści czytanych przez
zaproszonych gości. W tym roku byli to:
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, sołtys
Trzemeszna Lubuskiego Jerzy Koza, sołtys Grochowa Tomasz Terech oraz sołtys
Wielowsi Sylwester Gryz. Do grona czy22
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tających dołączyła także Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim
Teresa Mazur. Tematem tegorocznego
czytania były legendy. Dzieci wysłuchały takich utworów jak: „Pan Twardowski”,
„Złota Kaczka”, „Kwiat paproci”, „Bazyliszek” i „Warszawska Syrenka”. Uczniowie z uwagą i zaciekawieniem słuchali
opowieści, a przedsięwzięcie cieszyło
się dużą popularnością. Dzięki takim
wydarzeniom dzieci mogą zapoznać

się z najpiękniejszymi polskimi legendami. W tym roku mali słuchacze mogli
sprawdzić swoją wiedzę na temat wysłuchanych historii odpowiadając pisemnie
na pytania do wysłuchanego tekstu.
Nauczyciele – organizatorzy akcji cieszą
się, że wielu gości odpowiedziało na ich
zaproszenie i z ochotą podjęło trud czytania dzieciom.
fot. SP Trzemeszno Lub.
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Czytamy na przerwie

C

zytanie na Przerwie zapoczątkowało tegoroczną edycję
tradycyjnej w Szkole Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim akcji czytania. Maj w tej szkole jest miesiącem, w którym
czytanie pełni znaczą rolę w procesie edukacyjnym. Zostało
to poprzedzone szeroką akcją promocyjną, której celem było
zainteresowanie i zachęcenie uczniów do czytania, pokazanie
znaczenia czytania, roli książki jako sposobu spędzania wolnego czasu, zdobycia wiedzy i rozwijania zainteresowań. 7 maja 2018 r. uczniowie szkoły spotkali się na
korytarzu szkolnym z własnymi lekturami i czytali
przez cała długą przerwę. Do wspólnego czytania
dołączyli się także nauczyciele.
fot. SP Trzemeszno Lub.

Wycieczka do Długoszyna

9

maja 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim odwiedzili Zakład Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Długoszynie. W czasie trwania wycieczki zwiedzili zakład oraz zapoznali się z poszczególnymi etapami unieszkodliwiania odpadów, wzięli także udział w zajęciach na temat właściwej segregacji odpadów oraz obejrzeli film edukacyjny o tematyce recyklingu. Takie inicjatywy mają szczególne znaczenie, gdyż zwiększają świadomość i wzmacniają postawy ekologiczne wśród
młodego pokolenia.
fot. SP Trzemeszno Lub.

Sportowe sukcesy!

5

maja 2018 r. na stadionie w Sulęcinie odbyły się finały Lubuskiej Olimpiady Młodzieżowej w lekkiej atletyce. W tych
zawodach biorą udział najlepsi młodzi sportowcy z całego
województwa. Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim, a jednocześnie Powiatu Sulęcińskiego po
zaciętej rywalizacji zdobyli 4 medale: 2 złote (w biegu na 300
m oraz w rzucie piłeczką palantową) i 2 brązowe (w biegu na
60 m i w skoku w dal). Natomiast 8 maja 2018 r. szkolna drużyna wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu w czwórboju lekkoatletycznym. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzemesznie
Lubuskim zajęli I miejsce i reprezentowali Powiat Sulęciński
podczas finału wojewódzkiego, który odbył się 30 maja 2018
r. w Zielonej Górze. Zajęli tam VIII miejsce. Wszystkim młodym
sportowcom gratulujemy doskonałych wyników.

fot. SP Trzemeszno Lub.
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Odwiedziny w oddziale
przedszkolnym

D

nia 8 maja 2018 r. oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim
odwiedził niecodzienny gość. Był nim zaproszony z okazji Dnia
Strażaka Krzysztof Szczerba, którego córka uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Pan Krzysztof jest strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim. Pełni w niej
funkcję komendanta, jest także kierowcą wozu strażackiego.
Przedszkolaki w trakcie przygotowań do tego spotkania malowały samochód strażacki oraz uczyły się wierszy i piosenek
o strażakach. Maluszki miały okazję odwiedzić remizę strażacka i wejść do auta strażackiego. Wysłuchały także informacji
o sprzęcie przeciwpożarowym, trzymały w rękach prądownicę
i próbowały podłączać do niej wąż tłoczny. Przymierzały kaski
strażackie i obejrzały inny sprzęt, którego używają strażacy.

Na spotkanie zaproszona była również Teresa Mazur Dyrektor Szkoły oraz jedna z mam. Goście ocenili prace plastyczne
dzieci oraz wysłuchali programu artystycznego o tematyce
strażackiej.
fot. SP Trzemeszno Lub.

Święto szkoły

W

maju w Szkole Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim obchodzone jest Święto
Szkoły związane z nadaniem placówce, w 2009
roku, imienia Polskich Strażaków. Tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta celebrowana przez ks.
Adama Wijatkowskiego. Następnie odbył się apel, na który
przybyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie Ryszard Nowicki,
sołtys Jerzy Koza, ks. Adam Wijatkowski, strażacy z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie oraz strażacy z OSP Trzemeszno Lubuskie. Wszystkich gości powitała
Dyrektor Szkoły Teresa Mazur, która przypomniała również
ostatnie sukcesy uczniów szkoły. W imieniu Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta życzenia dzieciom, nauczycielom
i wszystkim pracownikom oraz rodzicom uczniów złożył Ryszard Nowicki. Podczas apelu wystąpiła także drużyna MDP
z programem artystycznym. Po apelu uczniowie mieli okazję
obejrzeć sprzęt strażacki i usiąść w wozie strażackim. Potem
był czas na kiełbaskę przypieczoną nad ogniskiem. Rodzice
upiekli pyszne ciasta. Uczniowie uczestniczyli również w rozgrywkach sportowych. Pogoda dopisała, dzień był bardzo
przyjemny. Każdy tego dnia starał się być miły i pomocny imię Polskich Strażaków przecież zobowiązuje.
fot. SP Trzemeszno Lub.

Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

W

kwietniu 2018 r. W Zielonej Górze odbył się finał wojewódzki konkursu o straży pożarnej. Tym razem uczestników gościł Uniwersytet Zielonogórski. Szkołę Podstawową w Trzemesznie Lubuskim reprezentowały siostry Natalia i Wiktoria
Tymczyn. Natalia startowała w grupie młodszej, a Wiktoria w grupie siódmej klasy
i gimnazjum. Organizatorem wyjazdu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Sulęcinie. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie były
eliminacje pisemne, czyli test 40 pytań dotyczących szeroko rozumianej tematyki
strażackiej. Pięć osób, które najlepiej napisały test zakwalifikowało się do drugiego
etapu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań. Wiktoria Tymczyn znalazła się w pierwszej piątce uczestników konkursu i niewiele zabrakło, by zakwalifikowała się do finału krajowego. Obu dziewczynkom bardzo gratulujemy i życzymy
sukcesów w następnych edycjach OTWP.
fot. SP Trzemeszno Lub.
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Wycieczka szkolna

W

dniach 15–18 maja 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim oraz opiekunowie uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Wieliczki, Krakowa, Zakopanego, Wadowic i Zatoru. Mieli okazję zwiedzać Kopalnię Soli w Wieliczce,
gdzie od bardzo dawna wydobywano sól kamienną. W 1976 roku kopalnia wpisana została do krajowego rejestru zabytków, a
dwa lata później na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy wycieczki pokonali prawie 800 schodów, aby dostać się do miejsca zwiedzania. To było niesamowite i bardzo ciekawe! W kolejnych dniach uczestnicy wycieczki zwiedzali Kraków,
Zakopane, Wadowice. Wiele emocji wzbudziła wizyta w Energylandii w Zatorze. Te kilka godzin to było zdecydowanie za mało,
więc wielu chętnie to miejsce odwiedzi jeszcze raz. Wszyscy wrócili do domu zmęczeni, lecz pełni wrażeń, wspomnień i zdjęć
w aparatach. To była bardzo udana wycieczka!
fot. SP Trzemeszno Lub.

Zawody strażackie Trzemeszno Lubuskie 2018

5

maja 2018 r. na boisku sportowym w Trzemesznie Lubuskim odbyły się zawody sportowo-strażackie. Brała
w nich udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Trzemeszna Lubuskiego w składzie: Natalia Tymczyn, Agata Koza, Zosia Owczarczyk, Wiktoria Tymczyn, Gabrysia Żarkowska, Kamil Melanowicz, Franek Maślikiewicz, Michał Dąbrowski
i Paweł Żarkowski. Zabawa była przednia, humory i pogoda dopisały. Wszystko poszło świetnie. Na koniec zawodów drużyna
przedstawiła program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki dla wszystkich strażaków. Potem członkowie drużyny
wręczyli wszystkim strażakom laurki z życzeniami.

fot. SP Trzemeszno Lub.
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK Śladami J.R.R. Tolkiena...

J

aką drogę trzeba pokonać, aby znaleźć skarb? Czy tak, jak w legendach znajduje
się on za siedmioma rzekami i siedmioma górami? A może jest na wyciągnięcie
ręki? Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie przekonali
się, że podania mają trochę racji. Aby wziąć udział w mobilnej lekcji bibliotecznej
„Bilbo w bibliotece” pokonali niejedno wzniesienie!
10 maja 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim po raz dwudziesty piąty odbyła się innowacyjna lekcja biblioteczna oparta na kanwie lektury „Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Zadaniem uczestników
zajęć było odnalezienie kodów QR ukrytych w różnych punktach biblioteki i odtworzenie treści w nich zawartych. Na młodych adeptów przygód czekała moc wrażeń:
pogawędka z Gandalfem, zdobycie magicznego pierścienia, poszukiwanie mapy
wiodącej do skarbu! Na koniec lekcji po rozegraniu Bitwy Pięciu Armii uczniowie dowiedzieli się kilku ciekawostek o życiu i twórczości Tolkiena. Forma zajęć przypadła
do gustu młodzieży, która świetnie się bawiła.
Artykuł ze strony Biblioteki Wojewódzkiej / fot. SP Wędrzyn

,,Piknik Rodzinny” przedszkolaków z Wędrzyna

J

edną z najbardziej wdzięcznych form prezentacji umiejętności dzieci są uroczystości. Łącząc Dzień Matki z Dniem Ojca i Dniem
Dziecka do Przedszkola przy SP w Wędrzynie dzieci zaprosiły rodziców na festyn rodzinny. Rozpoczynając uroczystość Dyrektor
Szkoły Edyta Jakóbczak powitała gości, w tym Zastępcę Burmistrza Iwonę Walczak, Kierownik Klubu Wojskowego 17WBZ w Wędrzynie Annę Wyczachowską, rodziców i całą społeczność przedszkolną. Następnie wychowankowie w formie krótkich wierszyków i piosenek rozpoczęli przygotowany koncert dla rodziców. Kolejną przygotowaną na ten wyjątkowy dzień niespodzianką
były upominki przygotowane zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Po oficjalnej części rozpoczęło się grillowanie kiełbasek i degustacja przepysznych ciast, smakołyków i napojów przygotowanych przez rodziców. Oczywiście nie zabrakło również konkursów
dla młodszych, jak i starszych uczestników pikniku. Gromkimi brawami dzieci nagradzały tatusiów zmagających się ze zjadaniem
ciasta podczas robienia pompek, czy też mamusie, które wykazały się zwinnością podczas napełniania butelek wodą. Spotkanie
było również okazją do podziękowań tym rodzicom, którzy aktywnie angażowali się w życie placówki i zawsze służyli pomocą.
Festyn okazał się źródłem dobrej zabawy i sprawił radość wszystkim uczestnikom.
fot. SP Wędrzyn

,,Najlepszy Ortografek”

M

iędzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Najlepszy Ortografek” jest to konkurs dla uczniów klas trzecich szkół
podstawowych z powiatów słubickiego i sulęcińskiego.
Podczas eliminacji szkolnych w Szkole Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie wśród uczniów klas
trzecich największą liczbę punktów otrzymała Hanna Rogowska z klasy III a i Tobiasz Terech z klasy III b. Uczniowie Ci reprezentowali szkołę w finale
XII edycji, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 w dniu 17 maja 2018 r.
w Rzepinie. W konkursie brało udział 18 najlepszych uczniów wyłonionych
podczas eliminacji wewnątrzszkolnych. Rywalizacja zakończyła się wielkim
sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Wędrzynie: I miejsce zdobył Szymon
Zawadzki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzepinie, II miejsce zdobyła Hanna Rogowska, III miejsce zdobył Tobiasz Terech. Życzymy dalszych sukcesów!
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Stypendia Burmistrza Sulęcina
18 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która
rozpatrzyła złożone wnioski i przyznała stypendia następującym uczniom:

Dzień Dziecka
- Dzień Sportu
Szkolnego

T

egoroczny Dzień Dziecka w Szkole
Podstawowej w Wędrzynie obchodzony był na sportowo. W Dniu Sportu uczestniczyli wszyscy uczniowie
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.
Nauczyciele wychowania fizycznego
przygotowali dla podopiecznych wiele
stacji sportowych, m.in. rzut kaloszem,
przeciąganie liny, szachy plenerowe,
tenis ziemny oraz zadania sprawnościowe jazdy na rowerze. Największym
zainteresowaniem cieszył się jednak
tor przeszkód, przygotowany na bieżni.
Uczestnictwo w konkurencjach sportowych było nagradzane drobnym upominkiem.
Każdy z uczestników Dnia Sportu
mógł zregenerować siły przy przygotowanym grillu oraz odpocząć i zrelaksować się w „cukierni” w Zielonej Klasie,
którą dla swoich dzieci przygotowali rodzice uczniów. Nie zabrakło też lodów
i owoców.
W drugiej części Dnia Sportu uczniowie uczestniczyli w spotkaniu
z zawodnikiem Olimpii Sulęcin, Grzegorzem Turkiem, który zachęcał dzieci
do uprawiania piłki siatkowej. Wiele emocji wzbudził mecz piłki nożnej
uczniowie kontra nauczyciele. Po zakończonych rozgrywkach zmęczeni,
ale pełni entuzjazmu uczniowie szkoły
rozeszli się do domów.

za wybitne osiągnięcia naukowe:
Julii Grygorcewicz, Victorii Schön,
Zuzannie Rajman, Martynie Olejniczak,
Weronice Lencewicz, Filipowi Molewskiemu, Dawidowi Nowakowi, Kacprowi
Hartmanowi, Karolinie Koszeli, Filipowi
Banasiakowi, Agnieszce Wartownik ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Sulęcinie,
Pawłowi Amborskiemu, Jakubowi
Kruzińskiemu, Piotrowi Przybylskiemu
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie,
Aleksandrze Gromek, Karolinie
Jakóbczak ze Szkoły Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie,
Janowi Farbotko ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim,
za osiągnięcia w nauce:
Alicji Górczak, Nikoli Sobczak, Piotrowi Wróżbitowi, Julii Makowieckiej ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Sulęcinie,
za osiągnięcia sportowe:
Gabrieli Górze, Jakubowi Górskiemu, Natalii Czułowskiej, Magdalenie
Cerbin, Cyprianowi Zawadzkiemu ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Sulęcinie,

Michałowi Petlikowi, Janowi Czernia, Michałowi Cychowskiemu, Bartłomiejowi Wojciechowskiemu, Agnieszce
Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie,
Michałowi Dąbrowskiemu, Kamilowi
Melanowiczowi ze Szkoły Podstawowej
im. Polskich Strażaków w Trzemesznie
Lubuskim.
Wyróżnienia specjalne otrzymali:
Oliwier Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie,
Jakub Grygorcewicz, Martyna Milke,
Bartłomiej Wojciechowski, Paweł Musin
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulęcinie,
Oskar Bęben ze Szkoły Podstawowej im.
Żołnierza Polskiego w Wędrzynie, Wiktoria Tymczyn ze Szkoły Podstawowej
im. Polskich Strażaków w Trzemesznie
Lubuskim.
Uroczyste wręczenie stypendiów
odbyło się 20 czerwca 2018 r. w sali
widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka
Kultury.
Wszystkim stypendystom i nagrodzonym w obecności rodziców, opiekunów i dyrektorów szkół, certyfikaty
i listy gratulacyjne wręczył Burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart oraz Zastępca
Burmistrza Iwona Walczak.
W części artystycznej wystąpiły
solistki Studia Piosenki Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury pod kierunkiem artystycznym Waldemara Handzlewicza.
fot. M. Barden

fot. SP Wędrzyn
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X Jarmark Koguci za nami…
Jak co roku w Niedzielę Palmową świętowaliśmy na Jarmarku Kogucim. Za nami kolejna, dziesiąta edycja.
Imprezę otworzyli Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz ksiądz proboszcz Parafii Sulęcin Piotr Mazurek.
Najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom złożyli także: Burmistrz partnerskiego miasta Friedland w Niemczech
Thomas Hähle oraz delegacja partnerskiego miasta Nowego Tomyśla z Burmistrzem Włodzimierzem Hibnerem,
a także Zastępca Burmistrza Sulęcina
Iwona Walczak i Wicestarosta Sulęciński
Tomasz Prozorowicz.
W trakcie jarmarku rozstrzygnięto
dwa konkursy: na najpiękniejszą oraz
najdłuższą palmę wielkanocną. Sporą
popularnością cieszyły się stoiska rękodzielników, można było na nich zakupić
ozdoby i dekoracje wielkanocne oraz
spróbować potraw świątecznych, które
przygotował dla mieszkańców naszego miasta Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sulęcinie.
Istnym rajem dla najmłodszych były
warsztaty plastyczne, a także warsztaty
rękodzieła, które w tym roku zorganizowało Stowarzyszenie Mam Pomysł.
Powstało kilkadziesiąt pięknych prac
- szytych zajączków, malowanych drewnianych kogucików oraz papierowych
króliczków.
W ramach Jarmarku przedstawiony
został program artystyczny nawiązujący do Świąt Wielkiej Nocy. Czas na Sulęcińskim Rynku umilał wszystkim występ
przedszkolaków z Przedszkola nr 1 im.
Małego Przyrodnika oraz z Przedszkola
nr 2 im. Małych Odkrywców, a także solistki ze Studia Piosenki Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury. Na zakończenie wystąpiła Kapela Ludowa z Templewa, która
odwiedziła Sulęcin nie po raz pierwszy.
fot. SOK
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Grand Prix MTB
22 kwietnia 2018 r. w Żubrowie
odbył się XVI Crossowy Maraton
Rowerowy MTB Amatorów Sulęcin 2018.
Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, w wyścigu wzięło bowiem udział 212 zawodników w różnym wieku. Podobnie jak
w latach ubiegłych zasadzono drzewko
maratonu Crossowego. W tym roku ten
zaszczyt był udziałem Marty Balcerzak
z Mistrzowskiego Klubu Rowery Lech
Piasecki z Gorzowa Wielkopolskiego.
Nagrody, medale i puchary ufundowane przez organizatorów wręczyli: Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart,
przedstawiciel Nadleśnictwa Sulęcin
oraz Prezes Oddziału PTTK Ziemia Sulęcińska Sławomir Słonik. Obowiązki
organizatorów i sędziów sprawowali
społecznie członkowie Oddziału PTTK
Ziemia Sulęcińska. Szczególne podziękowanie należą się pracownikom Nadleśnictwa Sulęcin, którzy zadbali o trasy
rowerowe, jak również zapewnili wszelką pomoc podczas trwania maratonu.
W poszczególnych kategoriach
miejsca zajęli:
Dystans 42 kilometry Grand Prix
w kategorii panów:
I – Bartosz Borula ze Słubic, II – Adam
Kiona ze Strzelec Krajeńskich, III – Robert Poniewierski z Cybinki.
Dystans 21 kilometrów Grand Prix
w kategorii pań:
I – Marta Balcerzak z Gorzowa Wlkp.,
II – Małgorzata Gumiennik z Wrocławia,
III – Małgorzata Kryszczuk z Cybinki.
Dystans 21 kilometrów hobby:

I – Mirosław Urbaniak z Zielonej Góry,
II – Arkadiusz Mielżyński ze Świebodzina,
III – Marek Żeleźniak z Torzymia.
W kategorii wiekowej 51-60 na dystansie 42 kilometrów:
I – Marek Jaros ze Skwierzyny,
II – Krzysztof Gurgul z Ośna Lubuskiego,
III – Piotr Gieregowski z Sulechowa.
W kategorii wiekowej 41-50 na dystansie 42 kilometrów:
I – Rafał Chmiel ze Strzelec Krajeńskich, II – Filip Hasse z Gryfina, III – Bieliński Jerzy z Kargowej.
W kategorii wiekowej 31-40 na dystansie 42 kilometrów:
I – Robert Fabisiak z Zielonej Góry,
II – Grzegorz Cebulski z Zielonej Góry,
III – Mateusz Ostapczuk z Kąt Wrocławskich.
W kategorii wiekowej 19-30 na dystansie 42 kilometrów:
I – Michał Daniel z Zielonej Góry,
II – Bartosz Jeton z Kargowej, III – Marek
Maciąg z Wrocławia.
W kategorii wiekowej 16-18 na dystansie 42 kilometrów:
I – Oskar Kucharczak z Poznania,
II – Radosław Bąbelczyk z Międzychodu,
III – Wojciech Mroczkowski z Sulechowa.
W kategorii wiekowej Pań 41-50
na dystansie 21 kilometrów:
I – Katarzyna Boczkowska-Pidek
z Płotów, II – Monika Brytan z Gorzowa
Wlkp., III – Monika Gilewska z Zielonej
Góry.
W kategorii wiekowej Pań 31-40
na dystansie 21 kilometrów:
I – Marta Balcerzak, II – Agnieszka
Czajkowska, III – Joanna Szeliga wszystkie z Gorzowa Wielkopolskiego.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

fot. M. Barden
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„Wiwat! Krzyczcie
wszystkie stany!”
3 maja 2018 r. w sali widowiskowej Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury odbyła się akademia poświęcona
227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona
Walczak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie Piotr
Jacykowski, Proboszcz Parafii Sulęcin ksiądz Piotr Mazurek,
zaproszeni goście z partnerskiego miasta Friedland z Burmistrzem Thomasem Hähle, przedstawiciele Byłych Mieszkańców
Powiatu Wschodnio-Torzymskiego oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i Gminy Sulęcin. W części artystycznej wystąpił
chór Biały Orzeł oraz Julia Makowiecka, Maksymilian Wójcik
i Maciek Barden w autorskiej pieśni poświęconej „Konstytucji Rzeczpospolitej”. W inscenizacji „Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany” zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Żołnierza Polskiego z Wędrzyna i Szkoły Podstawowej
im. Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego, a w polskich tańcach ludowych wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola
nr 1 im. Małego Przyrodnika oraz z Przedszkola nr 2 im. Małego Odkrywcy z Sulęcina.
fot. M. Barden
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Dzień Strażaka
Z okazji Dnia Strażaka 5 maja 2018 r. na boisku w Trzemesznie Lubuskim odbyło się Polsko-Niemieckie Święto Strażaków, w tym zawody pożarniczo-sportowe z udziałem strażaków ochotników partnerskich miast Beeskow i Friedland z Niemiec oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych i jednostek OSP z Gminy Sulęcin.
stycznym poświęconym strażakom wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Polskich Strażaków z Trzemeszna Lubuskiego pod kierunkiem Iwony Wołowskiej. Zawody i Dzień Strażaka zakończyło spotkanie integracyjne z udziałem
zaprzyjaźnionych druhów z miast partnerskich Beeskow i Friedland.
Impreza dofinansowana w ramach
Funduszu Małych Projektów Programu
Operacyjnego Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.
fot. M. Barden

Zawody otworzyli: Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Burmistrz Friedland
Thomas Hähle, Zastępca Burmistrza
Sulęcina Iwona Walczak, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie st. kap. Waldemar Konieczny oraz Prezes OSP w Trzemesznie Lubuskim dh Zbigniew Szumlewicz.
Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza 4x50 metrów.
W konkurencji ćwiczenia bojowe
I miejsce zajęła drużyna OSP Trzemeszno 2, II miejsce drużyna OSP Trzemeszno 1, III miejsce drużyna OSP Miechów,
a IV miejsce drużyna OSP Trzebów.
W konkurencji sztafeta pożarnicza
4x50 metrów I miejsce zajęła drużyna
OSP Miechów, II miejsce drużyna OSP
Trzemeszno 1, III miejsce drużyna OSP
Trzemeszno 2 i IV miejsce drużyna OSP
Trzebów.
W klasyfikacji generalnej w grupie
A I miejsce zajęła OSP Trzemeszno 1,
II miejsce OSP Miechów, III miejsce
Trzemeszno 2 i IV miejsce OSP Trzebów. W grupie C I miejsce przypadło
OSP Trzemeszno 1. Drużyny z Niemiec
otrzymały wyróżnienia. W grupie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze I miejsce
zajęła MDP OSP Trzebów, a II miejsce
MDP OSP Trzemeszno.
Nagrody, upominki, dyplomy oraz
puchary wszystkim drużynom wręczyła Zastępca Burmistrza Iwona Walczak
oraz Burmistrz Friedland Thomas Hähle.
W trakcie zawodów w programie arty-
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Młodzieżowa Rada Miejska już działa!
Na podstawie uchwały nr XLVII/285/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w dniu 23 maja
2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart powołał Młodzieżową
Radę Miejską – organ konsultacyjny.
Rada powstała w celu wspierania
i upowszechniania idei samorządowej
wśród młodzieży. Młodzieżowej Radzie
Miejskiej nadany został statut określający zasady i cele działania Rady na niwie
społecznej. Jej członkami są reprezentanci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, które funkcjonują
na terenie Gminy Sulęcin. Rada liczy 15
członków powołanych przez młodzież
szkolną poszczególnych placówek na
okres 2 lat, wyłonionych w wyborach
przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyborów do samorządów uczniowskich, z corocznym uzupełnieniem składu Rady w miejsce tych radnych, którzy
opuszczają szkoły. Organizacyjne i administracyjne wsparcie oraz siedzibę
Młodzieżowej Rady Miejskiej zapewnia
Urząd Miejski w Sulęcinie. Organem
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie jest Prezydium. W trakcie pierwszego spotkania powołującego nową Radę
oraz wręczeniu przez Burmistrza Sulęcina zaświadczeń o wyborze na członka
Młodzieżowej Rady Miejskiej, odbyło
się tajne głosowanie w sprawie wyboru spośród radnych Przewodniczącego
Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie został
Mikołaj Konopko – I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie, Wiceprzewodniczącym – Oliwier Mazurek z klasy
gimnazjalnej przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Sulęcinie, natomiast Sekretarzem
wybrano Kamilę Lipską – Zespół Szkół
Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.
Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej zostali: Martyna Bajan – Szkoła
Podstawowa im. Polskich Strażaków
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w Trzemesznie, Oliwia Chudecka – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Żołnierza
w Wędrzynie, Zuzanna Rajman i Martyna Zięterska – Szkoła Podstawowa nr
1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Milena
Czopko, Natalia Łogińska i Martyna
Milke – Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie,
Oskar Kępka, Mikołaj Konopko i Jakub
Witek – I Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Sulęcinie, Natalia

Góreńczyk, Kamila Lipska i Marek Saja
– Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie,
Damian Garnis i Oliwier Mazurek – klasa
gimnazjalna przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie.
W spotkaniu z nowo powołaną Młodzieżową Radą Miejską udział wzięli
również Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulęcinie Zbigniew Szczepański oraz
Sekretarz Gminy Iwona Kaszuba.
fot. M. Barden
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Sulęcińska Rada Seniorów
z wizytą w partnerskim mieście
Friedland
Dnia 23 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Sulęcińskiej Rady Seniorów
uczestniczyli w uroczystościach z okazji 20 rocznicy istnienia Rady Seniorów miasta partnerskiego Friedland.
Podczas spotkania z seniorami Wiceprzewodniczący SRS
Zenon Walczak podziękował za zaproszenie i złożył gratulacje
z okazji jubileuszu, życząc wielu sukcesów. Seniorzy z Polski
i Niemiec mieli okazję porozmawiać, zdobyć wiele cennych
informacji na temat funkcjonowania rady. Wymienili doświadczenia i podzielili się wiedzą, jak realizować ważne dla osób

starszych przedsięwzięcia. Po uroczystym obiedzie uczestnicy spotkania wyruszyli do Cottbus, gdzie wspólnie zwiedzili
planetarium. Podczas wyjazdu zapoznali się z walorami turystycznymi okolic Friedland. Podczas pożegnania wyrażono
ogromną nadzieję na kontynuację współpracy obydwu Rad
Seniorów w następnych latach.
fot. archiwum UM

Powstało internetowe Radio SOK
Nowością w ofercie Sulęcińskiego Ośrodka Kultury jest internetowe Radio SOK.
Radio gra kulturalnie 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dwa razy w tygodniu odbywają się audycje na żywo – we wtorki i w piątki od godziny 13:00 można posłuchać kulturalnych
i muzycznych wiadomości z regionu, województwa lubuskiego oraz całego kraju. SOK planuje poszerzyć ofertę radia o audycje tematyczne oraz słuchowiska, prowadzone przez bibliotekarki.

fot. SOK
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Kochamy ręczną na Orliku
Pod hasłem „Kocham ręczną na Orliku” 18 maja 2018 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej z udziałem uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków z Sulęcina.
W turnieju wzięło udział po sześć drużyn dziewcząt i chłopców.
W kwalifikacji ogólnej dziewcząt
I miejsce zajęła klasa IV B ze Szkoły Podstawowej nr 1,
II miejsce klasa IV A ze Szkoły Podstawowej nr 1,
III miejsce klasa IV B ze Szkoły Podstawowej nr 2.
W kwalifikacji ogólnej chłopców
I miejsce ex aequo zajęła klasa IV A ze Szkoły Podstawowej nr 1 i klasa IV D ze Szkoły Podstawowej nr 2,
III miejsce ex aequo zajęła klasa IVB ze Szkoły Podstawowej nr 1 i klasa IV A ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Nagrody i dyplomy wręczył Sławomir Słonik Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków.

fot. M. Barden

SOKowirówka – podsumowanie roku artystycznego
15 czerwca 2018 r. Sulęciński
Ośrodek Kultury podsumował tegoroczne działania swoich sekcji.
Tego dnia na scenie sali konferencyjnej zaprezentowali się: młodzi aktorzy z grup teatralnych BA-JAGA i MOMI, młodzi artyści z Sekcji Plastycznej
SOK, soliści Studia Piosenki oraz Biblioteka Publiczna w Sulęcinie, w imieniu
której wystąpiła pacynka Fela. W holu
swoją całoroczną pracę zaprezentowali
również adepci sztuki dziennikarskiej
oraz internetowe, nowo powstałe Radio
SOK. Na zakończenie dnia organizatorzy zorganizowali piknik dla utalentowanych działaczy.
fot. SOK
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Wake Up and Live
XII edycja festiwalu Wake Up and Live przeszła do historii. Za nami
trzy dni wspaniałej zabawy w tym dwa dni koncertów. Łącznie na
scenie wystąpiło aż szesnastu artystów, w tym pięć kapel, biorących
udział w Przeglądzie Młodych Zespołów Muzycznych.
Festiwal rozpoczęto 8 czerwca
2018 r. koncertem zespołu La Ninia,
a tuż za debiutującą na scenie kapelą
uczestnicy festiwalu mieli okazję usłyszeć rockowe brzmienie w wykonaniu
Alpha Dog. Tego dnia na festiwalowej
scenie wystąpili również: metalowy zespół Fallcie oraz Dubska. Ostatnim koncertem, zamykającym pierwszy dzień
festiwalu Wake Up and Live był występ
Ga-Ga/Zielone Żabki.
Festiwal Wake Up and Live to nie
tylko koncerty. W strefie LIVE Festiwalu odbyło się spotkanie z Cezarym Soszyńskim tatuażystą zielonogórskiego
Studia Viking pod hasłem „O sztuce igłą
malowaną”. Sporą popularnością cieszyła się wystawa prac tatuażysty. Pozostałe atrakcje festiwalu towarzyszące
koncertom to: wystawa obrazów z płyt
winylowych autorstwa Agi Krysiuk,
wystawa „Sztuka igłą malowana”, możliwość rejestracji przyszłych dawców
szpiku – działania Fundacji DKMS, strefa
#FSUonTour, sklepik festiwalowy, zbiórka karmy dla schroniska Azorki – „Wake
Up dla czterech łap”. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie zorganizowała akcję „Bezpieczne wakacje”.
Drugiego dnia festiwalu, 9 czerwca 2018 r., odbył się Przegląd Młodych
Zespołów Muzycznych. O możliwość
wystąpienia na festiwalu Woodstock
Ukraine, nagrodę główną w wysokości
1.500,00 zł oraz gadżety muzyczne ry-

walizowało pięć kapel: Lincz, ETA, J.A.D,
The Suits oraz Rain in Florence. Jury
w składzie: Klaus Stracke (przewodniczący komisji), Paweł Małaszyński, Cezary Soszyński i Michał Parchimowicz za
najlepszy zespół Przeglądu uznało ETA.
Również 9 czerwca 2018 r. w Czytelni
Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z Agą Krysiuk, a następnie spotkanie
z Pawłem Małaszyńskim zorganizowane w ramach cyklu pod hasłem „Czytaj
ludzi jak książki”.
Tego dnia festiwalu na scenie wystąpiły zespoły: KAMS & EMPE, The Edge of
Reason, Wiewiórka Na Drzewie, Cochise, Farben Lehre i Conga Line.
Niedziela, 10 czerwca 2018 r., ostatni dzień festiwalu, to czas w pełni poświęcony najmłodszym – Wake Up KIDS
to przede wszystkim gry i zabawy dla
najmłodszych, występy solistów Studia
Piosenki SOK, występy grupy tanecznej TRANS, występ grupy młodzieży
z wymiany polsko-litewskiej, występy młodych aktorów Sekcji Teatralnej
SOK, pokaz Sulęcińskiej Sekcji Karate
Kyokushinkai Karola Buksztynowicza,
warsztaty bębniarskie z zespołem Foliba, kącik gier retro, malowanie twarzy,
dmuchane zamki oraz gra terenowa
z 3 DSH Red One - ZHP Sulęcin. Finał
wydarzenia to Wake Up Colors przy
bębnograniu. Dodatkowe atrakcje
tego dnia zorganizowali: Stowarzyszenie Mam Pomysł, Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, Celowy Związek Gmin CZG-12,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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fot. SOK

35

Kultura i Sport

czerwiec 2018

Tydzień Bibliotek 2018 –
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA
W dniach 8-15 maja 2018 r. odbył się XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – w tym roku wszelkie działania promujące czytelnictwo, zrzeszające grono czytelników, a także działania wokół książki odbyły się pod
hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek był
intensywny i niezwykle ekscytujący.
Biblioteka Publiczna w Sulęcinie i Sulęciński Ośrodek Kultury zorganizowali
takie wydarzenia jak: konkurs czytelniczy pod hasłem „Mistrz Pięknego Czytania”, pasowanie przedszkolaków na
pełnoprawnych czytelników biblioteki,
spotkanie pod hasłem „Czytaj ludzi jak
książki”, plenerowy wieczór z poezją,
czyli naszą słynną już „Rzekę słów… czyli wieczór poezji nie tylko śpiewanej”, bibliotekę w plenerze, która przyciągnęła
do centrum miasta tłumy Sulęcinian,
spektakl plenerowy inspirowany legendami południowej Polski, biblioteczny
Escape Room oraz Wieczór z Bajką.
Równolegle, w filiach w Trzemesznie Lubuskim oraz w Żubrowie działy
się równie ciekawe rzeczy – każdego dnia na czytelników czekał szereg
atrakcji i niespodzianek, takich jak:
Akademia Malucha w Trzemesznie Lubuskim, „Przerwa na czytanie”, „Biblioteka w plenerze” na osiedlu Żubrów,
„Czytanie w plenerze” dla klas I-III oraz
dla klas IV-VII szkoły podstawowej, „Wieczorne czytanie” w filii w Trzemesznie
Lubuskim, „Zabawy literackie” dla dzieci
i młodzieży w Żubrowie.
Poza tym w ostatnim czasie zorganizowano równolegle dwa konkursy,
które także cieszyły się sporym zainte36

www.sulecin.pl

resowaniem wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych: fotograficzny konkurs
internetowy pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” oraz konkurs literacki „Bajka
o Sulęcinie”.
fot. SOK
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Lekkoatleci walczyli

o Puchar Burmistrza
Sulęcina!
16 czerwca 2018 r. na Stadionie Miejskim im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie odbył się miting lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Sulęcina zorganizowany przez
Gminę Sulęcin oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Postomia Sulęcin – Kołczyn.
W mitingu wzięli udział zawodnicy z Myśliborza, Gorzowa
Wielkopolskiego, Poznania, Słubic, Szczecina, Zielonej Góry,
Strzelec Krajeńskich i Sulęcina. Zawodnicy byli w różnym wieku, startowały również osoby z niepełnosprawnością. Zawody
otworzył Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. Miting rozegrany
został w dyscyplinach: pchnięcie kulą, biegi na 100, 200, 300,
400 i 800 metrów. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary
fot. M. Barden
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Dni Sulęcina
Organizatorami tegorocznych
Dni Sulęcina była Gmina Sulęcin,
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana oraz Sulęciński
Ośrodek Kultury.
21 czerwca 2018 r. odbył się Turniej
Brydża, który zorganizowany został
w Sali Kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
W piątek, 22 czerwca, o godzinie
18:00 na Placu Czarnieckiego odbyły
się „Kolorowe podwórka”, czyli konkursy, gry i zabawy dla dzieci, a poza tym:
występy dziecięcych grup teatralnych
SOK oraz koncert solistów Studia Piosenki SOK. Tego dnia na scenie wystąpili: The Best of Voice (Agata Hylińska, Jelena Matula, Łukasz Łyczkowski), Łukasz
Łyczkowski & 5 RANO, natomiast gwiazdą wieczoru był zespół Afromental.
Obchody Dni Sulęcina w sobotę,
23 czerwca, rozpoczęły się od uroczystości związanych ze świętem
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Następnie odbył się koncert
Orkiestr Służb Mundurowych ze Szczecina i Wrocławia, a tuż po nim Festiwal
Przedszkolaków – występy najmłodszych pod hasłem „Na Wojskową Nutę”,
kolejnym punktem programu był występ grupy kabaretowej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – „Teraz My” z programem pod tytułem „Rozmaitości”, który
miał swoją premierę w marcu br.

38

www.sulecin.pl

Kultura i Sport

Kultura i Sport

czerwiec 2018

Również na Promenadzie przy rzece Postomii atrakcjom nie było końca.
Odbyły się Regaty na Postomii, Plenerowy Turniej Szachowy, Otwarty Turniej w Bule, konkurs sprawnościowy
i zabawy w parku linowym, a ponadto
Spływ na Byle-Czym po rzece Postomii
oraz konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański, który cieszył się sporym
powodzeniem.
W międzyczasie, o godzinie 12:00 na
Stadionie im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie odbył się II Memoriał Piłki Nożnej
im. Romana Sobczyka, natomiast w Parku Jordanowskim można było skorzystać z wielu atrakcji Miasteczka Militarnego.
Swoje umiejętności wokalne tego
dnia zaprezentowali artyści: soliści Studia Piosenki SOK, zespół Budka Band,
zespół Siedemnastka oraz gwiazda wieczoru – Szymon Wydra & Carpe Diem.
Na zakończenie tegorocznych obchodów Dni Sulęcina główną atrakcją był
nocny pokaz laserowy.
Dni Sulęcina 2018 finansowane były
ze środków Unii Europejskiej – w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020.
fot. M. Barden
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