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W Sulęcinie powstanie targowisko z prawdziwego
zdarzenia
Od dłuższego czasu słyszy się
głosy, że targowisko miejskie za
Postomią jest źle zlokalizowane,
a warunki tam panujące zostawiają wiele do życzenia, co szczególnie widać w okresie jesienno-zimowym.
Przeszło rok temu Burmistrz Dariusz Ejchart spotkał się z handlowcami,
omówiono istotne problemy. W efekcie
rozmów powstała koncepcja nowego targowiska wraz z nową lokalizacją
ciąg dalszy na str. 2

Budowa targowiska miejskiego
- str. 1-2

O planach inwestora - wywiad
z Mariuszem Pawlakiem - str. 4-5

NIE nowotworom u dzieci
- str. 10

INWESTYCJE

marzec 2018
bliżej centrum. Gmina przygotowała
dokumentację projektową i aplikowała o środki z Unii Europejskiej. W dniu
19 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie miało miejsce
uroczyste podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania
pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie”.
Z ramienia Samorządu Województwa
Lubuskiego pod umową swój podpis złożył Wicemarszałek Stanisław
Tomczyszyn, a Gminę Sulęcin reprezentował Burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart.

W ramach zadania powstanie
ogólnodostępny, całoroczny, nowoczesny obiekt handlowy wraz
z terenem przygotowanym pod
„sprzedaż z samochodu”. Planowane prace obejmują: budowę
placu targowego wraz z wiatą pod
kontenery handlowe oraz budynkiem socjalno-usługowym, budowę infrastruktury technicznej,
tj. parkingów, placu manewrowego, linii oświetleniowej oraz sieci
kanalizacji deszczowej, a także
zagospodarowanie terenu. W ramach tego projektu zostanie także wybudowana droga i parkingi
przy bloku na ul. Żeromskiego 19
(tzw. mały belwederek).
Targowisko powstanie na placu
przy ul. Piastowskiej oraz ul. Żeromskiego i zastąpi dotychczasowe, zlokalizowane przy ul. Chrobrego. Mamy
nadzieję, że lepsze warunki i lepsza
lokalizacja przywróci świetność „sulęcińskiego rynku” i przyczyni się do
tego, że mieszkańcy będą mieli lepszy
dostęp do lokalnych produktów rolno-spożywczych, tych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Zakończenie zadania planowane
jest na koniec drugiego półrocza 2018
roku.
Wsparcie na budowę targowiska
w wysokości ponad 850.000,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość
zadania wraz z budową dróg i parkingów to przeszło 2.000.000,00 zł.
Prezentowane wizualizacje przedstawiają wstępną koncepcję targowiska, która stanowiła punkt wyjścia do
właściwego projektu budowlanego.
fot. Maciej Barden
graf. AKWADRAT Sp. z o.o.
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Ruszamy z rewitalizacją obiektów
na Winnej Górze
W dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Banku Inwestycyjnego Landu Brandenburgia w Poczdamie miało miejsce długo wyczekiwane uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego obejmującego rewitalizację obiektów na Winnej Górze w Sulęcinie oraz zamkowych murów obronnych we Friedland.
Lada dzień zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Po wyłonieniu wykonawcy prace ruszą pełną parą.
Zakończenie inwestycji planowane jest
na II połowę 2019 roku.
Dzięki pozyskanym środkom na
Winnej Górze już niebawem powstanie profesjonalnie przygotowana i wyposażona baza stanowiąca kluczowy

element oferty turystycznej Gminy Sulęcin skierowanej do mieszkańców pogranicza. Modernizacja obiektów na Winnej Górze
pozwoli na stworzenie miejsca, gdzie mogłyby się odbywać masowe imprezy polsko-niemieckie, festiwale oraz wydarzenia sportowe z udziałem zawodników niemieckich na skalę dotąd niespotykaną w regionie.

fot. Maciej Barden

Trwają prace w świetlicy wiejskiej w Ostrowie
Wyłoniono wykonawcę robót termomodernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie. W dniu 15
stycznia 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą RM Proinvest Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
W ramach kontraktu opiewającego na kwotę
750.000,00 zł przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne w obiekcie, m.in. modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej, ocieplenie stropodachu niewentylowanego oraz ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu,
wymiana okien zewnętrznych, drzwi wejściowych
do budynku oraz ocieplenie podłogi na gruncie, budowa przyłącza do sieci gazowej, a także instalacja
systemu monitorującego zużycie mediów. Wiodącym źródłem ciepła będzie pompa ciepła. Na potrzeby zasilenia pompy w energię elektryczną planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Źródło
uzupełniające stanowić będzie kocioł gazowy.
Zadanie realizowane jest z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.
fot. Maciej Barden
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Uzbroiliśmy tereny inwestycyjne
Zakończone zostało zadanie pod nazwą „Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy Lipowej w Sulęcinie – etap I”.
W ramach inwestycji powstała droga dojazdowa do nowej
fabryki oraz do innych działek, na których mogą zlokalizować
się kolejni inwestorzy. Ponadto wybudowana została sieć
wodociągowa i kanalizacja sanitarna oraz oświetlenie drogowe. Roboty budowlane zakończyły się 26 stycznia 2018 r.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budomex S.A ze Szczecina. Wartość zadania wyniosła
2.358.923,40 zł brutto.
Na sulęcińskiej podstrefie już pojawiła się nowa fabryka,
w której zatrudnienie znajdzie około 120 osób. Mamy nadzieję, że w ślad za firmą Living Furniture Europe sp. z o. o. sp. k.
wkrótce powstaną kolejne zakłady pracy.

fot. Maciej Barden

O planach inwestora - wywiad z Mariuszem Pawlakiem przedstawicielem nowej firmy, która powstaje na terenie Sulęcina
SMS: Tak duża inwestycja w Sulęcinie to powód do dumy i duże możliwości dla mieszkańców. Jak finalnie
będzie wyglądała fabryka?
Mariusz Pawlak: Nowa fabryka to
hala jednopoziomowa o wymiarach ok.
144 m na 288 m i wysoka na 12 metrów.
Przypomina nieco dużą szarą bryłę.
SMS: Jaki jest profil działalności
firmy? Czym się Państwo zajmują?
Mariusz Pawlak: Nasze produkty
należą do branży mebli tapicerowanych. Produkujemy łóżka sypialniane
i materace. Nasi klienci przypisali te wyroby do łóżek z półki średnio-wysokiej
i wysokiej. Są to meble dedykowane
konkretnemu odbiorcy, produkowane
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pod indywidualne zamówienie klienta.
Kupujący ma możliwość wyboru rodzaju materiału i koloru obicia, wzoru
zagłówka, wielkości i rodzaju materaca
dobranego do wagi i preferencji użytkownika.
SMS: Planowany jest półautomatyczny proces produkcyjny. Co to
oznacza?
Mariusz Pawlak: Produkcja łóżek
to tradycyjna ręczna robota, zarówno
w obszarze szwalni, montażu drewna,
jak i tapicerni. Półautomatyczny proces
dotyczy produkcji materacy i będzie się
odbywał przy pomocy linii produkcyjnej długiej na około 140 metrów.

SMS: Proces rekrutacji pracowników już się rozpoczął, ile miejsc pracy jest planowanych? Kogo Państwo
szukacie?
Mariusz Pawlak: Planujemy w pierwszym okresie zatrudnienie około 120
osób. Poszukiwane specjalności to tapicer, szwaczka, krojczy oraz pracownik logistyki wewnętrznej. Szukamy
doświadczonych pracowników, posiadających niezbędne umiejętności. Zakładamy możliwość szkolenia, głównie
w kwestii produkcji materacy.
SMS: Dlaczego właśnie Living Furniture Europe jest godnym polecenia
pracodawcą? Co stanowi o Waszej
sile?
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Mariusz Pawlak: Jesteśmy firmą
z rodzinnymi tradycjami, funkcjonującą
już ponad 100 lat. To dzięki pracownikom i wzajemnym relacjom wewnątrz
przedsiębiorstwa firma działa już piąte
pokolenie. Nie jest to typowa spółka
kapitałowa, ale grupa ludzi, którzy mają
wspólny cel, pasję i chęć współpracy.
Dbamy o swoich ludzi. Rozwijamy się
w tempie, które pozwala nam zachować ważne dla nas wartości. A siła...
Każda organizacja jest tak silna, jak jej
pracownicy – my staramy się pracować
z najlepszymi.
SMS: Na kiedy planowane jest
zakończenie inwestycji? Kiedy ruszy
produkcja?

fot. Maciej Barden
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Mariusz Pawlak: Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia
br. Mam nadzieję, że uruchomienie produkcji w Sulęcinie nastąpi przed końcem lata. Aktualnie część pracowników
bierze udział w szkoleniu w Niemczech.
SMS: Jakie są Wasze plany na
przyszłość?
Mariusz Pawlak: Od 1 marca wynajmujemy halę produkcyjną w Skwierzynie, w której będziemy szkolić pracowników i tam też rozpoczynamy produkcję.
Po zakończeniu inwestycji w Sulęcinie
całość przeniesiemy do nowej hali i ruszamy tutaj pełną parą z przeszkoloną
załogą. Chcemy na trwale wpisać się
w lokalne środowisko i pozyskać pra-

cowników, którzy zwiążą się z nami na
dłużej – minimum na 5, 10 lat. Zależy
mi na pozyskaniu ludzi, którzy pozostaną z nami na długie lata. Ważne jest,
aby współpracownicy dobrze się czuli
w pracy. Istotne dla mnie jest zbudowanie zgranego zespołu. Myślę, że dla
każdego najważniejsza jest taka organizacja, która sprawi, że praca będzie
przebiegała sprawnie oraz w dobrej
i przyjaznej atmosferze.
SMS: Dziękuję bardzo za rozmowę.
Mariusz Pawlak: Ja też dziękuję
i zapraszam do współpracy.
fot. archiwum inwestora
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Świetlica wiejska w Rychliku tuż-tuż
Sołectwo Rychlik już niebawem wzbogaci się o świetlicę wiejską z prawdziwego zdarzenia. W dniu 1 marca
2018 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nastąpiło podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik wraz z wyposażeniem”.
Projekt ma na celu utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności w m.
Rychlik poprzez adaptację obiektu handlowego na świetlicę wiejską wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Roboty budowlane będą obejmowały m.in.:
- przebudowę ścian działowych
wraz ze zmianą lokalizacji otworów
drzwiowych,
- przebudowę instalacji wewnętrznych,
- wykonanie remontu elementów
wykończeniowych – posadzek, okładzin ściennych, robót malarskich,
- ocieplenie ścian zewnętrznych bu-

dynku wraz z wykonaniem robót
elewacyjnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej istniejącej w ścianach zewnętrznych nośnych.
W ramach operacji planowany jest
również zakup wyposażenia: zestaw
mebli kuchennych, wyposażenie kuchni, stoły, krzesła, wieszaki, regały, sofy
i fotele, zastawa stołowa oraz telewizor,
odtwarzacz DVD, zestawy płyt dla dzieci i fitness, które przyczynią się do za-

spakajania potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności oraz
stworzenia warunków sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych,
integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.
Wsparcie na realizację inwestycji
w wysokości przeszło 180.000,00 zł
pochodzi ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość
zadania to niemalże 300.000,00 zł.

W zdrowym ciele – zdrowy duch
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z siłowni plenerowej zlokalizowanej na os. Kopernika tuż obok
obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2.
Siłownię wyposażono w sześć urządzeń do ćwiczeń o zróżnicowanych funkcjach dających możliwość rozwijania umiejętności psychoruchowych. Wszystkie konstrukcje wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, posiadają atesty i certyfikaty oraz są zgodne
z obowiązującymi normami. Za korzystanie z siłowni nie są pobierane żadne opłaty.
Na budowę siłowni Gmina Sulęcin pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa
Lubuskiego w wysokości niemalże 15.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 29.895,30
zł. Siłownia powstała w ramach Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok.
Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej doskonale wpływają
na poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Regularny trening przyczynia się do spalania
nadmiernej tkanki tłuszczowej
i pozwala zachować szczupłą
sylwetkę. Poza poprawą kondycji fizycznej, ćwiczenia wpływają pozytywnie również na
kondycję psychiczną. Regularne
ćwiczenia redukują stres, uspokajają, pozwalają zrelaksować
się po ciężkim dniu w szkole czy
w pracy.
Zapraszamy!
fot. Maciej Barden
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TAK, KANDYDUJĘ
Ostatnio coraz więcej mieszkańców zadaje mi pytanie: „Czy zamierza Pan wystartować
na burmistrza Sulęcina w najbliższych wyborach?” Pozwólcie Drodzy Państwo, że w kilku
zdaniach spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.
Przede wszystkim rozliczyłem się ze swoich poprzednich
zobowiązań wyborczych. Dzisiaj już to wiem i mogę śmiało przystąpić do kandydowania na kolejną kadencję wraz
z nową listą spraw do zrealizowania, ponieważ te które obiecałem – zrealizowałem i nawet udało mi się zrobić nieco więcej.
Oczywiście sporo działań jest jeszcze w toku realizacji.
Dopinamy m.in. sprawy dotyczące rozpoczęcia budowy
nowych bloków komunalnych, targowiska czy rewitalizacji
obiektów na Winnej Górze.
To są sprawy, których realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie, jednak najważniejsze jest to, że udało nam się
pozyskać środki zewnętrzne na te wszystkie projekty. Podpisane zostały umowy gwarantujące finansowanie i będzie
można je zrealizować.
Rozpoczęliśmy również prace projektowe związane z wybudowaniem krytej pływalni przyszkolnej. Rośnie w oczach
budowa nowopowstającej fabryki mebli, w której docelowo
znajdzie miejsce zatrudnienia około 300 pracowników. Gmina Sulęcin dzięki podjętym działaniom stała się miejscem
przyjaznym dla rozwoju i inwestorów, dlatego do drzwi mojego gabinetu pukają kolejni przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć inwestycje na naszym terenie.
Koniec kadencji zbiega się również z rozpoczęciem
największej inwestycji w historii Sulęcina, która przesądzi
o jakości życia mieszkańców na co najmniej kolejnych 50 lat.
Chodzi o tzw. „podziemne miasto” – sieć rur kanalizacyjnych
i wodociągowych, których stan techniczny utrudnia w dniu
dzisiejszym codzienne życie. Koszt modernizacji m.in. stacji
uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i modernizacji sieci
to przeszło 43 mln złotych. Jest to inwestycja dorównująca
dotychczasowemu jednorocznemu budżetowi Gminy. Czeka
nas więc ogrom pracy, ale mamy zgrany zespół składający
się z wykwalifikowanych urzędników, więc jesteśmy dobrze
przygotowani do tego wyzwania.
W naszych działaniach stawiamy na innowacyjność. Jesteśmy właśnie w przededniu uruchomienia szeregu e-usług
dla mieszkańców. Jesteśmy pionierami w tym zakresie w województwie lubuskim. Cyfrowy urząd to już nie przyszłość,
to rzeczywistość. Ponadto jako pilotażowa gmina w Polsce
podjęliśmy się współpracy z firmą Orange, która w zeszłym
roku podłączyła mieszkańców wszystkich sołectw do szerokopasmowego Internetu, a dzięki rozwinięciu i kontynuacji
współpracy z firmą Orange, do końca tego roku każdy chętny
mieszkaniec Sulęcina będzie miał również możliwość przyłączenia do sieci szerokopasmowego Internetu, która w tej
chwili powstaje na terenie miasta. Sulęcin stanie się w pełni
cyfrowym miastem i jedyną gminą w Polsce z dostępem do
światłowodu na całym terenie.
Ważne też są relacje z ludźmi. Współpracujemy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na terenie
Gminy. Wdrożyliśmy budżet obywatelski, z którego jestem
szczególnie dumny, bo to mieszkańcy sami wskazują swoje
postulaty, a my – urzędnicy jesteśmy tylko „narzędziem”, któ-

fot. archiwum prywatne

ry służy do ich zrealizowania. Powołaliśmy też prężnie działającą Sulęcińską Radę Seniorów i mamy nadzieję, że w jej
ślady pójdą radni powołanej niedawno Młodzieżowej Rady
Miejskiej, do której wybory odbędą się w najbliższym czasie.
Chodzi o to, aby mieszkańcy wiedzieli, że Gmina Sulęcin
jest ich wspólnotą, na której działalność i rozwój mają znaczący wpływ. Staramy się wysłuchiwać głosu mieszkańców,
pomagać im oraz wspierać w realizacji ważnych z ich punktu
widzenia inicjatyw.
Zadania Gminy są realizowane nie tylko przez Urząd Miejski, ale też przez jednostki, które ze względu na bardzo dobre funkcjonowanie są często podawane jako przykłady do
naśladowania na arenie województwa czy kraju. Świadczy
o tym m.in. bardzo dobrze wdrożona reforma oświaty przez
nasze szkoły oraz wzorcowo realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej program 500+. Dumni jesteśmy również ze
świetnie działającego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, który
realizuje prawdopodobnie największą liczbę różnorodnych
imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie naszego województwa.
Sukcesu nie osiąga się samemu, dlatego z tego miejsca
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom za wspólny wysiłek, którego efekty oglądamy
codziennie na ulicach naszego miasta i naszych wsi.
To co zamierzam – to obowiązkowo dokończenie rozpoczętych już prac i zadań. Trzeba zawsze stawiać kropkę na
końcu zdania. To dewiza, którą kieruję się przez całe moje życie. Moim celem jest sprostanie wyzwaniom, zrealizowanie
wszystkich inwestycji, a myślami jestem już daleko w przyszłości i planuję kolejne inwestycje rozwijające gospodarczo,
społecznie i kulturalnie całą Gminę Sulęcin.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Ejchart
Burmistrz Sulęcina
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Ruszamy z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków
W dniu 26 października 2017 r. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart w obecności Skarbnika
Gminy Joanny Pakulskiej podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulęcin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m.
Trzebów”.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.157.765,44 zł, w tym 1.633.565,00
zł stanowi dofinansowanie. Do projektu przystąpiło ostatecznie 130 gospodarstw domowych.
Wszystkich mieszkańców, którzy
zostali zakwalifikowani do projektu
uprzejmie informujemy, iż prace bu-

dowlane rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargu oraz wyłonieniu
wykonawcy. Wtedy też będzie znana
ostateczna wartość każdej inwestycji
indywidualnej oraz wysokość nakładów
przypadających na każdego mieszkańca. Ogłoszenie postępowania planowane jest na kwiecień 2018 r. Szczegółowy

harmonogram prac zostanie opracowany przez wykonawcę. Zakończenie
inwestycji planowane jest na czerwiec
2019 roku.
Wszelkich informacji na temat części inwestycyjnej zadania udzielają
pracownicy Wydziału Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
uzupełniają proekologiczne działania
podejmowane przez Gminę Sulęcin.

Uwaga! Utrudnienia w obsłudze
interesantów w Urzędzie Miejskim
W związku z remontem piętra budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie informujemy, iż w terminie 02.03.2018-15.05.2018 r.
wystąpią niedogodności w obsłudze interesantów.
W celu bezpośredniego kontaktu z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz pracownikami, których biura znajdują się na piętrze
budynku, interesanci proszeni są o zgłaszanie się do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze.
Przepraszamy za utrudnienia!

Remont ulicy Emilii Plater już wkrótce
Gmina Sulęcin udzieliła Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 136 polegająca na odnowie dywanikowej w miejscowości Sulęcin na
ulicy Emilii Plater.”
Dzięki tej decyzji kolejna droga w Sulęcinie zyska nową
nawierzchnię. W związku z remontem informujemy Państwa
o utrudnieniach w ruchu drogowym, które wystąpią na ulicy
Emilii Plater od ronda Unii Europejskiej do ronda Marka Włodarczaka. Umowa na wykonanie nowej nawierzchni zostanie
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podpisana 4 kwietnia 2018 r., natomiast zakończenie prac
planowane jest na 31 sierpnia 2018 roku. Jako Wykonawca
robót wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogbud ze Świebodzina. Całkowita wartość umowy to
1.800.532,87 zł brutto.
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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.

Załóż Profil Zaufany już dziś!
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji
publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
1. Przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w
pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK,
Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub
konto na platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można
założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w
banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy – w tym przedsiębiorca – kto
zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie
musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia
Profilu Zaufanego.
2. Przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym
Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z
potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.

Krok 3: Wypełnij w Internecie wniosek o założenie Profilu
Zaufanego.
Krok 4: Po założeniu Profilu w Internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia
wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje
się najbliższy Punkt Potwierdzający.
W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To
m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie czy wojewódzkie. Urząd Miejski w Sulęcinie jest jednym z
takich Punktów!

•
•
•
•
•
•
•
go.

Do czego przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe,
świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
dziesiątki innych spraw.
Dlatego zachęcamy Państwa do założenia Profilu ZaufaneWięcej informacji na stronie www.pz.gov.pl.

www.sulecin.pl
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Koperta życia

- zadbaj
o bezpieczeństwo
swoje i bliskich

Z inicjatywy Sulęcińskiej Rady
Seniorów Gmina Sulęcin przystąpiła do Programu „Koperta Życia”,
który skierowany jest do mieszkańców dotkniętych przewlekłą
chorobą, osób starszych i samotnych.
Program polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach, kontaktach do najbliższych,
danych personalnych oraz nr PESEL.
Głównym celem programu jest
zwiększenie szans na pomoc medyczną
udzielaną osobom starszym lub samotnym cierpiącym na przewlekłe choroby.
Służby ratunkowe dzięki informacjom
umieszczonym w kopercie życia i potwierdzonym przez lekarza rodzinnego
pozwalają na sprawnie przeprowadzoną pomoc w przypadku omdlenia osoby poszkodowanej.
Koperta powinna być przechowywana w lodówce, na której umieszcza
się magnes z informacją o tym, że tutaj
znajduje się KOPERTA ŻYCIA. W sytuacjach zagrożenia życia czas jest bezcenny, dlatego to właśnie lodówka jest
ustalonym standardem jako miejsce łatwo dostępne.
Udział w programie jest bezpłatny
i dobrowolny.
Uczestnik Programu „Koperta Życia”
zobowiązuje się do:
1) wypełnienia drukowanymi literami
karty informacyjnej, potwierdzenia
danych zawartych w karcie własnoręcznym, czytelnym podpisem oraz
potwierdzenia tychże danych przez
lekarza,
2) umieszczenia karty informacyjnej
w „Kopercie Życia” i umieszczenia jej
w lodówce,
3) oznaczenia lodówki magnesem.
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Razem mówimy
„NIE nowotworom u dzieci”
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza
Sulęcina Dariusza Ejcharta nasza Gmina przystąpiła do programu Fundacji
Ronalda McDonalda – „Mówimy NIE
nowotworom u dzieci”. 3 marca 2018 r.
na parkingu przy sklepie Intermarche
stanął ambulans fundacji, w którym lekarze specjaliści, przy wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego przebadali
ponad 70 dzieci. Badania wykonano
ultrasonografami najwyższej jakości.
Z akcji mogły skorzystać dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania były
bardzo pozytywnie ocenianie przez

rodziców dzieci, którzy wielokrotnie
wyrazili zapotrzebowanie na tego typu
przedsięwzięcia. Zdrowie dziecka jest
bezcennym skarbem, a dzięki profilaktyce i szybkiemu reagowaniu można
zapobiec wielu poważnym chorobom,
w tym nowotworom. Zainteresowanie
bezpłatnymi badaniami było bardzo
duże. Dalego też ambulans fundacji
pojawi się w Sulęcinie po raz kolejny
w czerwcu 2019 roku, tym razem na
dwa dni, aby móc przebadać jeszcze
większą ilość dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Sulęcin.
fot. Maciej Barden
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Wiedza – najlepszą inwestycją – czyli jak partnerstwo Gminy Sulęcin,

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Stowarzyszenia
Młodych Lubuszan wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnego rynku pracy.
Kiedy w październiku 2017 r. LOWE rozpoczęło swoje działania, nikt nie przypuszczał, że nabierze takiego rozmachu. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE)
przeszkolił już ponad 200 osób – podkreśla z dumą Izabela Hutyra Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Zorganizowaliśmy do tej pory kurs
podstaw obsługi komputera, dwie grupy wyszkolone zostały w zakresie pakietu Office,
zorganizowaliśmy dwa warsztaty rękodzieła artystycznego, kolejna grupa nauczyła się
wytwarzać biżuterię polimerową, a inna poznała tajniki carvingu. Odbyło się także szkolenie z kompetencji wychowawczych prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Rosalską
– wymienia Dagmara Żarkowska-Terech Koordynator Projektu.
Na tym nie koniec. Od kilku miesięcy znajomość języków obcych zgłębia osiem
grup językowych (język niemiecki, angielski i rosyjski). Ponadto w lutym rozpoczął
się kurs języka migowego, a na początku marca zostały uruchomione kolejne dwie
grupy, które nabywają umiejętności w obsługiwaniu pakietu Office. Obecnie trwają
zapisy na kurs „Pierwsza pomoc z elementami ratownictwa”. Kolejne formy zostaną
ogłoszone niebawem.
Uczestnikami kursów i szkoleń są osoby w różnym wieku, z różnym poziomem
wykształcenia, pracujące i bezrobotne. Jedynym warunkiem, który muszą spełnić jest
ich własna chęć nabycia wiedzy i umiejętności, by móc rozwijać się przez całe życie.
Animator Projektu Ewa Krynicka

fot. Ewa Krynicka

Nowa jakość konsultacji społecznych
opracowany Indywidualny Plan Konsultacji (IPK) obejmujący
w Gminie Sulęcin
pogłębione konsultacje społeczne aktu planowania przeRuszyły prace nad studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania Gminy
Sulęcin – podstawowym dokumentem kreującym
politykę przestrzenną gminy.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w rozszerzonej formule konsultacji
społecznych – spotkaniach, warsztatach, wykładach. Zależy
nam, by wzięli Państwo udział w dyskusji o sprawach ważnych,
które znacząco wpływają na zmianę warunków życia w gminie.
Powyższe działania są efektem przystąpienia Gminy Sulęcin do projektu pn. „Nowa jakość konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, w wyniku którego został

strzennego, jakim jest studium uwarunkowań przestrzennych
i kierunków zagospodarowania.
IPK zakłada następujące działania skierowane do lokalnej
społeczności:
- warsztaty dla młodzieży,
- spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami,
- warsztaty konsultacyjne dla sołtysów oraz radnych,
- spotkania konsultacyjne z mieszkańcami,
- badanie ankietowe on-line,
- sieć punktów konsultacyjnych działających podczas
wydarzeń kulturalnych.
O terminach poszczególnych spotkań będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej
www.sulecin.pl oraz profilu Gminy Sulęcin na portalu Facebook. Zachęcamy do udziału.
Miej wpływ na rozwój swojej gminy!

www.sulecin.pl
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Radny jakiego nie znacie
Bohaterką rubryki „Radny jakiego
nie znacie” w tym wydaniu SMS-a
jest Agnieszka Lipska. Zapraszamy do lektury!
SMS: Bycie radnym Rady Miejskiej to nie tylko ważne i odpowiedzialne zadanie, ale dodatkowe
obowiązki. Dlaczego zdecydowała
się Pani przystąpić do wyborów?
Agnieszka Lipska: 10 lat jestem
pracownikiem „Księgarni U Rzeckiego” w Sulęcinie. Bardzo lubię kontakt
z ludźmi, a w miejscu pracy spotykam
ich setki. Klienci często dzielą się swoimi problemami i trudami dnia codziennego. Kiedyś pomyślałam, że dobrze
byłoby gdybym mogła im pomagać.
Tak narodziła się myśl o kandydowaniu do Rady Miejskiej. Wzięłam udział
w wyborach, a wyborcy obdarzyli
mnie zaufaniem i zostałam wybrana.
Praca radnej to nie lada wyzwanie
i rzeczywiście trudne i odpowiedzialne
zadanie, ponieważ w pewnym sensie
rzutuje na życie wszystkich mieszkańców gminy i ich problemy.
SMS: Co w kontekście pracy
w Radzie Miejskiej jest dla Pani najistotniejsze?
Agnieszka Lipska: Dla mnie jako
radnej najistotniejsze jest, aby każdego
mieszkańca wysłuchać, starać się pomóc w każdej, nawet najdrobniejszej
sprawie. Mieszkańcy często przychodzą do mnie z poważnymi problemami, z którymi się identyfikuję. Składam
w ich imieniu interpelacje, zapytania,
wnioski, robię co w mojej mocy, by
doprowadzić sprawy do końca. Nie lubię bezczynności i wykorzystuję to, by
w moim otoczeniu wiele się zmieniało:
zostanie naprawiony chodnik, utwardzone podwórze, wyłożona kostka
brukowa czy zamontowane oświetlenie. Oczywistym jest, że kiedy uda
się komuś pomóc, zakończyć sprawę
pozytywnie to odczuwam pewne zadowolenie, niestety, są też sytuacje,
kiedy z pozoru błaha sprawa okazuje
się być niewykonalna, np. z powodu
braku środków finansowych. Z takimi
sytuacjami bardzo trudno mi się pogodzić.
SMS: Pracuje Pani w księgarni.
Czy książki są Pani pasją?
Agnieszka Lipska: Tak. Książki
12
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interesowały mnie już od najmłodszych lat, ta pasja rozwinęła się w liceum, wtedy bardzo chętnie sięgałam
po książki podróżnicze. Przyciągały
mnie jak magnes, ponieważ pokazywały odmienny i fascynujący świat,
jakiego wtedy jeszcze nie znaliśmy.
W tamtym czasie zdobycie książki
nie było takie proste, dlatego do dziś
wspominam z uśmiechem jak wymieniałyśmy się książkami z koleżankami.
Później głęboko zafascynowała mnie
poezja, była znakomitą odskocznią
od rzeczywistości. Do dzisiaj lubię po
nią sięgać. Praca w księgarni wymaga
wielu umiejętności. Zawsze staram się
pomóc klientom w wyborze najlepiej
jak potrafię. Jest bardzo wiele tytułów,
a aby komuś doradzić, muszę posiadać
informacje o każdym z nich.
SMS: Jak wynika z Pani obserwacji czytamy i kupujemy książki, czy
jednak czytelnictwo odchodzi do
przysłowiowego lamusa?
Agnieszka Lipska: Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że ludzie
czytają książki. Nie da się ukryć, że zakup nowego tytułu to często niemały
wydatek, dlatego osoby czytające kilka pozycji wydawniczych tygodniowo
korzystają z zasobów biblioteki. Są też
tacy czytelnicy, którzy chcą konkretną
książkę mieć w swojej domowej biblioteczce. Takich ludzi jest naprawdę
wiele. Zauważyłam też, że sprzedajemy bardzo dużo książek dla dzieci. To
bardzo pozytywne zjawisko. Dzięki
książkom rodzice pomagają rozwijać
się dziecięcej wyobraźni, wspierają rozwój i przygotowują do nauki w szkole.
Czytanie dzieciom jest niezwykle ważne, pomaga wzbogacać słownictwo
malucha, poprawia koncentrację,
a często buduje nawet poczucie własnej wartości. Oczywiście zdarzają się
książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, których nikomu bym nie poleciła. Te tytuły zdobywają sławę dzięki
reklamie, ale nic wartościowego do
naszego życia nie wnoszą. Uważam, że
książka powinna przenosić czytelnika
do „świata marzeń”, jej czytanie ma być
przyjemnością, nie karą.
SMS: Czy w Pani opinii nowe
technologie (e-booki, audio-booki,
e-czytniki) wpływają pozytywnie
czy negatywnie na poziom czytelnictwa?

Agnieszka Lipska: Na polskim rynku e-booki robią furorę stosunkowo
od niedawna i na pewno jak wszystkie
rzeczy mają swoje wady i zalety. Myślę,
że pozytywnym efektem ich obecności na rynku jest fakt, że dzięki takim
rozwiązaniom czytelnictwo stało się
bardziej popularne, a książki bardziej
dostępne. Takie rozwiązanie odpowiada osobom zabieganym i zapracowanym, a także miłośnikom nowych
technologii. Z doświadczenia wiem
jednak, że nie każdemu taka forma odpowiada, ponieważ tradycyjna książka
ma w sobie coś wyjątkowego, ona ma
duszę.
SMS: Jak spędza Pani wolny czas,
co pomaga się Pani zrelaksować
i uciec od pośpiechu dnia codziennego?
Agnieszka Lipska: Bardzo lubię
podróżować, a przez to poznawać
nowe miejsca. Najlepiej relaksuję się
jednak w domowym zaciszu. Uwielbiam przyrządzać posiłki dla swoich
najbliższych. Marzyłam nawet o otwarciu własnej restauracji. Mimo, że
to marzenie pozostało niespełnione,
pasja do gotowania pozostała. Lubię
gotować z córkami, możemy wtedy
porozmawiać, połączyć przyjemne
z pożytecznym. Wyszukujemy nowe
pomysły, a później je testujemy. Ponadto pasjonuje mnie fotografia.
SMS: Wiem, że wystąpiła Pani
jako statystka w filmie o Michali-

SPRAWY SPOŁECZNE
nie Wisłockiej. Jak do tego doszło
i z perspektywy czasu jak ocenia
Pani to doświadczenie?
Agnieszka Lipska: To prawda,
miałam okazję być statystką w „Sztuce
kochania”. W jednej z gazet znalazłam
ogłoszenie o castingu do filmu organizowanym w Lubniewicach. Pomysł
zaciekawił mnie do tego stopnia, że
udział w przesłuchaniach zaproponowałam moim córkom. Twórcy szukali
ludzi w różnym wieku, w drodze do
Lubniewic znajomi namówili mnie,
żebym też spróbowała swoich sił.
Podeszłam do tego castingu bardzo
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swobodnie i bez najmniejszego stresu. Po dwóch tygodniach otrzymałam
telefon z Warszawy, w którym poinformowano mnie, że wystąpię w filmie. Zagrałam w scenie dancingowej.
Mogłoby się komuś wydawać, że taki
występ to nieistotny epizod w życiu.
Ja myślę inaczej. Kilka milionów osób
obejrzało ten film w kinach, a u boku
znanych aktorów można zobaczyć
także mnie – skromną Sulęciniankę.
I tak już będzie. Ludzie, którzy będą
oglądać ten film mogą mnie dostrzec
lub nie, ale ja tam jestem. Stałam się
cząstką historii filmu o Michalinie Wi-

słockiej. Z perspektywy czasu oceniam
mój udział w filmie jako pozytywne
doświadczenie. Mogłam przekonać
się, jak ciężka i żmudna jest praca
podczas tworzenia filmu, i jak wiele
godzin trzeba poświęcić, aby zmontować choćby jedną scenę. Dzięki tej roli
miałam okazję uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Gorzowie Wielkopolskim
oraz miałam wystąpienie na Wschowskim Kongresie Kobiet na temat „Warto żyć i spełniać swoje marzenia”.
SMS: dziękuję za rozmowę.
fot. archiwum prywatne

SMSowa rubryka sulęcińskiego przedsiębiorcy
Bohaterką najnowszej SMSowej rubryki Sulęcińskiego Przedsiębiorcy jest Agnieszka Staats, właścicielka
kwiaciarni Frezja.
SMS: Prowadzi Pani kwiaciarnię od wielu lat. Jaki jest
sekret sukcesu?
Agnieszka Staats: Praca, cierpliwość, zapał i wytrwałość
w dążeniu do celu to tylko część kroków, które prowadzą do
sukcesu. To od nas zależy jego wymiar.
SMS: Jakie usługi „Frezja” oferuje swoim klientom poza
sprzedażą kwiatów i wiązanek?
Agnieszka Staats: Przygotujemy kwiaty na każde ważne
i mniej ważne wydarzenie w Twoim życiu. Ponadto zajmujemy się dekoracjami kościołów, sal weselnych i bankietowych,
stroimy samochody i wykonujemy bukiety ślubne. Oferujemy
florystykę komunijną – bukieciki, wianki, przypinki oraz pogrzebową – wieńce, wiązanki, dekoracje urny i tym podobne.
Przygotowujemy kosze z kwiatami, kompozycje roślin ciętych,
doniczkowych i wiele innych.
SMS: Co sprawia największa trudność przy prowadzeniu kwiaciarni?
Agnieszka Staats: Trzeba wnikliwie obserwować rynek
florystyczny, dbać o nieustanny rozwój zawodowy, podążać
za nowościami i być trendy.
SMS: Jak traktuje Pani swoją pracę?
Agnieszka Staats: W przygotowanie wiązanek i kompozycji wkładam swoje wieloletnie doświadczenie i serce, łącząc
najnowsze trendy florystyczne z bogatą tradycją bukieciarstwa.
SMS: Na rynku pojawia się coraz więcej ofert florystów i dekoratorów. To zagrożenie dla osób prowadzących
kwiaciarnie, czy po prostu kierunek rozwoju?
Agnieszka Staats: Kierunek rozwoju, jak wspomniałam
wcześniej, kto chce pracować, będzie się rozwijać. Konkurencję należy szanować, nie trzeba się jej bać – motywuje nas ona
do działania.
SMS: Kwiaty są piękne, zachwycają, jak wiemy, wymagają też pielęgnacji i uwagi. Czy praca w kwiaciarni to forma pasji, hobby?
Agnieszka Staats: Prowadzenie kwiaciarni to pasja, która
wypełnia część mojego życia. Kwiaty są tworzywem idealnym.

Praca z kwiatami i roślinami to sztuka, która stwarza nieograniczone możliwości twórcze. Harmonijna, odpowiednio dobrana kompozycja potrafi oddać zarówno radość, wdzięczność,
jak i powagę chwili. Kwiatowe aranżacje pozostają nieustannie pasjonującym wyzwaniem, dlatego wychodząc naprzeciw
Państwa oczekiwaniom ciągle poszerzamy oferowany asortyment. Piękno i różnorodność kwiatów są inspirujące, a ja „robię to co kocham i kocham to co robię ‘’.
SMS: Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Staats: Dziękuję.
fot. archiwum prywatne
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Z prac Rady Miejskiej
Od momentu publikacji ostatniego Sulęcińskiego Magazynu Samorządowego odbyły się 4 posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz cztery sesje Rady Miejskiej. W tym czasie radni podjęli
22 uchwały, w tym uchwałę budżetową na rok 2018. Planowane dochody budżetu to aż 93.281.408 zł.
Uchwałą nr XLVII/290/18 przyjęto plan pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzono plany pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok. Warto również zwrócić uwagę na uchwałę nr XLVII/219/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegającą na odnowie dywanikowej w miejscowości Sulęcin na ul. E. Plater”. Dzięki udzielonemu wsparciu już wkrótce kolejna ulica w Sulęcinie
zostanie wyremontowana. Ponadto uchwałą nr XLVUU/289/18
radni nadali nazwę„ulica Widokowa” nowo powstałej w naszym

mieście ulicy. Bardzo istotna dla przyszłości naszego miasta
jest uchwała nr XLVII/285/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Powstanie Młodzieżowej Rady Miejskiej
ma na celu upowszechnianie idei samorządowych. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, a w jej szeregach zasiądą
uczniowie wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy
Sulęcin. Radzie nadany został statut określający tryb wyboru
członków i zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej. To
bardzo ważny krok mający zachęcić młodych ludzi do wzięcia
czynnego udziału w życiu naszego miasta.

Włącz się!
Przypominamy, że jeżeli są Państwo zainteresowani doprowadzeniem szybkiego
Internetu światłowodowego do swojego domu, mieszkania czy firmy można nadal
wypełnić deklarację, która dostępna jest do pobrania na stronie www.sulecin.pl,
u pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Wypełnioną deklarację można przekazać w najwygodniejszy dla Państwa sposób: przesyłając zeskanowaną na
adres e-mail cyfrowysulecin@orange.com, dzwoniąc na dedykowaną infolinię Orange 800 606 606 lub przynieść do
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy firmy Orange pod numerem telefonu
800 606 606 oraz pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Orange Polska nie poniosą Państwo żadnych opłat za wykonanie przyłącza do
budynku. Usługa Orange Światłowód świadczona będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie
operatora.

Gdzie i na co można pozyskać fundusze
Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia.
Jeśli Państwa inicjatywa:
1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym
z 4 obszarów:
• ochrona integralności i praworządności działania instytucji
publicznych,
• ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
• prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych
sprawach publicznych,
• przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,
2) podejmowana jest w sytuacji, gdy interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;
3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;
4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;
zachęcamy do zgłoszenia się do Funduszu Obywatelskiego!
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Do ubiegania się o szybki grant są uprawnione:
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
W ramach szybkich grantów przekazywane jest wsparcie
w wysokości od 500 zł do 3000 zł.
Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych. Nie wymagany
jest wkład własny.
Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać
na bieżąco przez cały rok na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.
Więcej informacji o Funduszu Obywatelskim, zasadach
ubiegania się o szybki grant i formularz wniosku można znaleźć na: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła terminy składania
wniosków wstępnych w programie „Demokracja w Działaniu”
w 2018 roku. Wnioski można będzie składać w terminie do
15 września 2018 r.
Wnioski o dotacje instytucjonalne mogą składać organizacje, 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 150 tys. zł.
Więcej informacji: http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich
2018 w ramach programu Pajacyk. Od 1 marca do 10 kwietnia
można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu
letnich wakacji 2018.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się
organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez organizację dofinansowania z
programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez
formularz zamieszczony na stronie programu http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można
znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/

Kącik ANIMALS
Zapraszamy do adopcji bezdomnych zwierząt!
Na stronie internetowej Gminy Sulęcin w zakładce „Dla Mieszkańców / Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
znajdą Państwo szczegółowe informacje o bezdomnych zwierzętach oraz możliwości dokonania ich adopcji. Adoptowane
psy zostaną zaszczepione, poddane sterylizacji lub kastracji na koszt gminy w ramach Gminnego Programu Ochrony Nad
Zwierzętami. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 95 755 36 01 wew. 128 lub 669 415 526.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Informujemy, że do końca roku 2018 realizowany będzie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin.
W związku z tym wszelkie zgłoszenia mieszkańców w sprawie:
- zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela psów,
- padłych lub rannych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sulęcin,
- potrąconych przez pojazdy zwierząt dzikich na drogach gminnych na terenie Gminy Sulęcin,
prosimy kierować do pracowników Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska:
1. Roberta Komorowskiego – Naczelnika Wydziału GKM, tel. 694 455 612,
2. Ryszarda Stachowiaka – Inspektora ds. ochrony zwierząt Wydziału GKM, tel. 669 415 526.
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 95 755 36 01 wew. 162 i 128, w soboty i niedziele pod nr kom.
ww. pracowników Urzędu.

Posprzątaj po swoim psie!
Podobnie jak w ubiegłym roku Gmina Sulęcin przystępuje do akcji „Posprzątaj po swoim psie”. W pierwszym etapie
akcji na terenie miasta zostaną umieszczone dodatkowe pojemniki na psie nieczystości. Właściciele psów będą mieli również możliwość bezpłatnego pobrania zestawów higienicznych. W kolejnym etapie akcji zaplanowane jest zwiększenie ilości
pojemników na nieczystości na terenie miasta. Ponadto w sulęcińskich sklepach zoologicznych mają Państwo możliwość
zakupienia zestawów higienicznych.
Wspólnie zadbajmy o estetykę naszego miasta!
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Uwaga – azbest!
•

Unoszący się w powietrzu azbest
stwarza możliwość wdychania jego
włókien, co zagraża naszemu zdrowiu!
• Włókna azbestu są bardzo małe,
niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym
ostrzeżeniem dla człowieka jest
świadomość zagrożenia.
• Bardzo ważne jest stosowanie się
do zasad postępowania z wyrobami
i odpadami zawierającymi azbest.
Właściwe postępowanie skutecznie
minimalizuje ryzyko.
• Jeżeli zamierzają Państwo usunąć
uszkodzone wyroby zawierające azbest należy pamiętać, aby nie robić
tego samemu.
Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety,
jak odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów,
elastyczność, dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne,
azbest wykorzystywany był chętnie
jako cenny surowiec również w Polsce.
Materiał wykorzystywano w wielu gałęziach przemysłu między innymi do produkcji wyrobów budowlanych.
Szkodliwość azbestu podnoszona jest
w wielu aktach prawnych. Został zaliczony do substancji rakotwórczych oraz
szczególnie niebezpiecznych (na równi
z pcb). Odpady zawierające azbest są
odpadami niebezpiecznymi. Materiał
ten stanowi bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia człowieka. Jednocześnie należy podkreślić, że właściwe
postępowanie skutecznie minimalizuje

ryzyko do poziomu, gdzie zagrożenie
dla zdrowia jest praktycznie eliminowane.

Pamiętajmy, że aby starać się
o dofinansowanie na usunięcie
i utylizację materiałów azbestowych, Państwa posesja musi być
ujęta w gminnej inwentaryzacji
wyrobów azbestowych.
Informację, czy Państwa nieruchomość, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest została wpisana do
gminnej inwentaryzacji można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy
ul. Lipowej 18 pok. 23 lub pod numerem tel. 95 755 36 01 wew. 165. W przypadku braku wpisu, należy przedłożyć
informację o ilości i miejscu występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Ankietę można pobrać
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub na
stronie www.sulecin.pl.
W bieżącym roku Gmina Sulęcin planuje przystąpić do realizacji VI etapu
zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata
2009-2032”. W ramach etapu VI planuje
się odebrać około 230 ton materiałów
zawierających azbest zgromadzonych
na 27 nieruchomościach położonych na
terenie Gminy Sulęcin. W tym celu Gmina Sulęcin złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji powyższych działań
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

UWAGA! Zgodnie z §10 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada „Informację o wyrobach
zawierających azbest” odpowiednio
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Formularz informacji można
pobrać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie lub na stronie www.sulecin.pl.
Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 95 755 36 01 lub osobiście
w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.

Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku
oraz usuwania skutków zimy na terenie Gminy Sulęcin
Nie każdy wie, że drogi i chodniki na terenie Gminy Sulęcin dzielą się na gminne, powiatowe oraz wojewódzkie. Każda
z nich ma swojego zarządcę, który odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości i porządku oraz usuwanie skutków zimy.
Na terenie Sulęcina znajdują się drogi:
wojewódzkie: ul. 3-go Maja, Wiejska, E. Plater, Poznańska, Witosa – odpowiedzialny – Zarząd Dróg Wojewódzkich;
powiatowe: ul. Lipowa, Młynarska – odpowiedzialny – Powiat Sulęciński;
pozostałe drogi mają status dróg gminnych. Do pasa drogowego należą również chodniki.
Pozostałe grunty mają także swoich właścicieli i zarządców, którzy odpowiadają za utrzymanie czystości.
Powyższe zasady regulują:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622
z póz. zm.).
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin (Uchwała nr XXIII/153/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016 r.).
-
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Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (pszok)
Burmistrz Sulęcina przypomina, że dla zapewnienia czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych
w Gminie Sulęcin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzony na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy Sulęcin mogą dostarczać
odpady pochodzące wyłącznie z nieruchomości ZAMIESZKAŁEJ, czyli takiej, która została uwzględniona w gminnym
systemie zbiórki odpadów komunalnych i którą obejmuje
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi złożona w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie (NIE
BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ).
Gminny PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Transport odpadów
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
Do PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające na nieruchomościach zamieszkałych:
•
makulatura (papier i tektura)
•
opakowania z tworzyw sztucznych
•
szkło opakowaniowe oraz szkło budowlane
•
opakowania wielomateriałowe
•
baterie i akumulatory
•
przeterminowane leki
•
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
•
zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne
•
lampy fluorescencyjne
•
odpady wielkogabarytowe (meble)
•
gruz budowlany
•
zużyte opony
•
odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji
•
metale i złom
•
odzież, tekstylia i obuwie
•
odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie (z wyłączeniem azbestu) np. papa. materiały izolacyjne, tworzywa
sztuczne, ramy okienne i okna, materiały ceramiczne, tapety,
panele, drzwi i ich części itp.
Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Odmawia się przyjęcia
odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK,
iż dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów
przyjmowanych oraz w przypadku stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
Nadzór nad PSZOK w Długoszynie prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12.
Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik
PSZOK na miejscu lub pod nr telefonu 95 755 93 71 lub 72 oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod nr tel. 95 755
36 01 wew. 165, 147, 162.

Zasady zbiórki odpadów problemowych
W ramach zbiórki odpadów problemowych odbierane będą
jedynie odpady o dużych gabarytach i nieodbierane w innych
terminach. Zalicza się do nich także: zużyty sprzęt elektroniczny, meble, itp. Mieszkańcy, którzy zamierzają wystawić odpady
w terminach zbiórki odpadów problemowych proszeni są
o odpowiednie ich posegregowanie.
W związku z pojawiającymi się problemami związanymi
ze zbiórką odpadów problemowych prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie planowanych do wystawienia odpadów w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie tel. 95 755 36 01 wew. 165, 147 lub
w Sulęcińskim Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nr tel. 95 755 28 11.

Eko – segregacja!
Apelujemy do mieszkańców Gminy Sulęcin, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych o przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania z odpadami, a osoby
niesegregujące zachęcamy do zmiany sposobu postępowania
z odpadami na bardziej ekologiczny.
Przypominamy, w szczególności mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, że
nieprzestrzeganie prawidłowej segregacji powoduje zwiększenie ilości odpadów zmieszanych, które są droższe w utylizacji. Tym zaniedbaniem powodujemy wzrost kosztów unieszkodliwienia odpadów. W przyszłości może to skutkować
podwyższeniem ceny za odbiór odpadów dla wszystkich
mieszkańców gminy.
Starajmy się segregować dokładnie oddzielając plastik,
szkło, papier oraz bioodpady. Szczegółowy opis prawidłowej
segregacji odpadów znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie www.sulecin.pl w zakładce: „Dla Mieszkańców / Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
Przypominamy o konieczności dokonywania aktualizacji
danych określonych w deklaracjach 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 w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej www.sulecin.pl. lub pod linkiem: http://www.bip.
sulecin.pl/156/471/Deklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_odbior_odpadow_komunalnych/
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Kolorowy karnawał
u „Małych Przyrodników”

W

dniu 13 stycznia 2018 r. odbył się Bal Karnawałowy dla
dzieci i zaproszonych gości z Przedszkola nr 1 im. „Małego Przyrodnika”. Sala „U Siudaka” zamieniła się w magiczny,
kolorowy świat. Gdy wybiła upragniona godzina cała sala wypełniła się dziećmi i ich opiekunami.
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale
i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły, często
wyczekiwany przez wiele tygodni. Wiadomo, wszyscy lubimy się przebierać, ale nie zawsze mamy okazję. W tym roku
dzieci były przebrane wspaniale, niektórych trudno było rozpoznać. Po sali pląsały księżniczki, motylki, wróżki, policjanci,
superbohaterowie, żołnierze, kowboje, piraci, pszczółki i wiele,
wiele innych postaci. Niestety przebranych rodziców było tyl-

oświata

ko kilkoro. Szkoda! Muzyka płynąca z głośników inspirowała
wszystkich do wspaniałej zabawy. Pełni pozytywnej energii
uczestnicy pląsali w parach, kołach oraz korowodach. Z uśmiechem na ustach śpiewaliśmy teksty słyszanych hitów, skacząc
i klaszcząc z radości.
W przerwach odbyło się dużo ciekawych konkursów dla
dzieci i rodziców, np. taniec z balonami czy na gazecie. Nie zabrakło również tańca z miotłą i z krzesełkami. Wszyscy bawili
się przy znanych przebojach „Kaczuchy”, „Bugi-bugi” i oczywiście wciąż aktualnym hicie „Ona tańczy dla mnie”. Tancerze
tworzyli kolorowe korowody, pociągi i węże.
Zmęczeni zabawą goście odpoczywali w sali z bufetem.
Mogli tam zjeść pyszne ciasta, ciasteczka i cukierki, wypić
kawę, herbatę czy sok.
Mamy nadzieję, że wszyscy byli tak zadowoleni jak personel przedszkola. Szkoda, że następny bal dopiero za rok.
fot. Przedszkole nr 1

Dzień Babci i Dziadka

B

abcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego
dziecka. W tym szczególnym dniu dzieci z przedszkola
„Małego Przyrodnika” również pamiętały o swoich Babciach
i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla
nich przedstawienie.
Od 22 do 29 stycznia 2018 r. cały tydzień upłynął w przedszkolu w ciepłej i bajecznej atmosferze na koncertach dla
ukochanych, niezastąpionych babć i dziadków. Każda grupa

zaprosiła swoich gości w inny dzień i o innej porze. Podczas
występów na twarzach dzieci było widać ogromną radość
i skupienie, wszystkie zaprezentowały ciekawy program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły
wiele wysiłku, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Po występach dzieci wręczyły gościom własnoręcznie
wykonane prezenty. Następnie przedszkolaki wraz z babciami
oraz dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W grupie
Biedronek był nawet ogromny, przepyszny tort dla wszystkich
gości.
18
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To były naprawdę wyjątkowe dni,
pełne radości i dumy. Szczęśliwe,
uśmiechnięte i rozpromienione twarze
babć i dziadków po raz kolejny udowodniły nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile.
Kochanym Babciom i Dziadkom
jeszcze raz życzymy samych pięknych
chwil w życiu i aby zawsze byli dumni
ze swych wnuków tak, jak w dniu ich
występu.
fot. Przedszkole nr 1

Ferie zimowe
u „Małych Odkrywców”

C

hoć za oknem śniegu jak na lekarstwo, w Przedszkolu nr 2
im. Małych Odkrywców podczas ferii zimowych dzieci bawiły się fantastycznie, nie było czasu na nudę.
W pierwszym tygodniu ferii przedszkole odwiedził pan
strażak z PSP w Sulęcinie, który opowiedział o swojej pracy,
bezpieczeństwie podczas zabaw w ferie, pokazał swój strój
oraz fantoma, na którym przedszkolaki z wielkim zapałem ćwiczyły reanimacje. Z wizytą przyszła również pani Kinga – Leśnicza Nadleśnictwa Sulęcin, która opowiedziała o swojej pracy
oraz o tym, jak należy dokarmiać zwierzęta zimą. Przyniosła
ze sobą wzory zwierzęcych tropów, które dzieci wykorzystały
do zrobienia grupowych arcydzieł malarskich. Nie obyło się
również bez uczczenia Walentynek. W tym dniu dzieci poszukiwały zaginionych serduszek oraz wzięły udział w „serduszkowych” grach i zabawach z muzyką.

W karnawale same bale…

T

uż przed feriami w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Wszystkie przedszkolaki przebrane w różnobarwne stroje – księżniczki, wróżki, zwierzęta, kowboje, piraci,
Indianie, służby państwowe – strażacy, policjanci itp., pląsały
przy dźwiękach skocznej muzyki. Tańcom i zabawie nie było
końca. Wesoła zabawa wzbogacona była słodkim poczęstunkiem oraz wspólnymi zdjęciami.

„Kocha Babcię i Dziadziusia
każdy wnuczek, każda wnusia...”
Drugi tydzień obfitował w zabawy ze zwierzątkami. Przedszkole odwiedziły pieski – Karma i Rubi z panią Agatą, która
urządziła zawody sportowe ze swoimi pupilami. Pojawiła się
również pani Ania z Biblioteki Pedagogicznej, która przybliżyła dzieciom pracę bibliotekarki oraz korzystając z „Kamishibai”,
zaprezentowała dzieciom bajkę o „Złotej kaczce”. Na zakończenie ferii przedszkolaki uczestniczyły w pokazie PSP w Sulęcinie, który odbył się na Placu Czarnieckiego.

P

rzedszkolaki bardzo kochają swoich dziadków, dlatego
z okazji styczniowego święta dzieci zaprosiły ich do przedszkola, aby zaprezentować przygotowane specjalnie na tę
okazję programy artystyczne. Spotkania zakończyły się słodkim poczęstunkiem i jak zawsze przebiegły w miłej, rodzinnej
atmosferze. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo
zdrowia, pogodnych dni i pociechy z wnuków.

fot. Przedszkole nr 2
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Ferie zimowe 2018

F

erie zimowe mamy już za sobą. Niektórzy wyjeżdżali z rodzicami w góry, inni do rodziny. Ale grono uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 nie miało możliwości wyjazdu. Dlatego zorganizowane zostało zimowisko, na którym 20 uczniów wolny
czas spędziło w szkole. Obfitowało ono w wiele ciekawych
atrakcji. Dzieci oglądały filmy, brały udział w zajęciach komputerowych, kulinarnych, plastycznych, sportowych, a także
w wycieczkach edukacyjnych. Spotkania odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 13:30, zakończone zawsze smakowitym obiadem. Zorganizowano zajęcia
sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej, których celem
było nie tylko rozwijanie aktywności i sprawności fizycznej,
ale również integracja uczniów. Dzieci mogły uczestniczyć
w zabawach ze śpiewem, w grach z piłkami czy rozegrać mecz
piłki nożnej, poprzedzony nauką i doskonaleniem techniki podań piłki. Podczas zajęć kulinarnych każdy uczeń mógł
samodzielnie przygotować ulubione danie, a były to: sałatki
owocowe i warzywne, kolorowe kanapki, muffinki, a także pizze. Uczestnicy zimowiska z przyjemnością spotkali się już po
raz kolejny ze strażakiem. Wyświetlił on dzieciom film i udzielił
wskazówek, jak należy zachować się w czasie pożaru, a także

pokazał, jak udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej
i jak wezwać pomoc. Dzieci odwiedziły również Bibliotekę
Pedagogiczną w Sulęcinie, gdzie wzięły udział w warsztatach
plastycznych i technicznych. Poznały nową technikę zdobniczą decoupage, którą ozdabiały jajka styropianowe i słoiczki.
Samodzielnie składały papierowe kurczaczki i zajączki wielkanocne. Obejrzały również przedstawienie papierowego teatru
„Kamishibai”. Wielu emocji dostarczył wszystkim wyjazd do
Szkółki Leśnej w Ostrowie, gdzie podczas spaceru po szkółce
i lesie mogły dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących roślin i zwierząt. Podleśniczy Marek Pławuszewski opowiadał z wielką pasją o lokalnej przyrodzie i ptakach, a także
przygotował pokarm, który uczestnicy zimowiska zawieszali
na drzewach. Na koniec z wielkim apetytem dzieci zjadły kiełbaski upieczone na ognisku, popijając gorącą herbatą. Uczniowie udali się także do Parku Narodowego „Ujście Warty”, gdzie
zdobyli wiele nowych wiadomości o ptakach. Każdy z uczestników zimowiska mógł pod kierunkiem opiekuna zgłębiać świat
komputerów. Można było m. in. pobawić się w programowanie, poznać zasady schematu blokowego, które ułatwiają uczniom pracę i naukę. Odbyły się również zajęcia plastyczne pn.
„Najpiękniejszy krajobraz zimowy”. Dzieci chętnie brały udział
w grach planszowych, układały puzzle, rozwiązywały rebusy
i zagadki. Obejrzały także przedstawienie pt. „Bazyliszek”. Organizatorzy dziękują za aktywnie spędzony czas.
fot. SP nr 1 Sulęcin

W krainie Pani Muzyki

28

lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie odbyło się kolejne spotkanie z muzykami Lubuskiego Biu-

ra Koncertowego. Tym razem dzieci wybrały się do
zaczarowanej krainy Piotra Czajkowskiego – nad „Jezioro Łabędzie”. Uczestnicy koncertu poznali piękną
historię miłości księcia Zygfryda do Odetty – dziewczyny zaklętej w królową łabędzi. Opowieść ilustrowana była dźwiękami fletu, fletu piccolo, fagotu i fortepianu. Już nie pierwszy raz uczniowie mieli okazję
przekonać się, że muzyka, choć bez słów, pięknie
wzbogaca każdą opowieść.
fot. SP nr 1 Sulęcin

20

www.sulecin.pl

oświata
Bezpieczeństwo w Internecie

W

ramach współpracy biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie z Biblioteką Pedagogiczną sulęcińska podstawówka zaprosiła p. E. Błaszkowskiego,

Lekcja na sali
rozpraw

15

marca 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II w Sulęcinie uczestniczyli w nietypowych zajęciach. Nie były to lekcje
w murach szkoły, lecz na sali rozpraw
Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Tego
dnia w rolę nauczyciela perfekcyjnie
wcielił się prezes Sądu – sędzia Sebastian Petlik. W ubiegłym roku sędzia
Petlik również poprowadził cykl lekcji
z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.
W tym roku uczniowie odwiedzili Sąd
w Światowym Dniu Konsumenta.
pracownika WOM w Gorzowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich
gimnazjum. Pan Błaszkowski przedstawił młodzieży – „internetowym tubylcom” zagrożenia czyhające na nich w przestrzeni wirtualnej. Na konkretnych przykładach
pokazał zarówno dobrodziejstwa, jak i ogromne internetowe „śmietnisko”. W swoim
wystąpieniu przestrzegł uczniów przed bezmyślnym narażaniem się na zagrożenia
płynące z aktywności w mediach społecznościowych.

fot. SP nr 1 Sulęcin

fot. SP nr 1 Sulęcin

Gimnazjaliści
na Targach
Edukacyjnych
w Gorzowie Wlkp.

J

ak co roku, sulęcińscy gimnazjaliści, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki
poza Sulęcinem, mieli możliwość wyjazdu do Gorzowa Wlkp. na Targi Edukacyjne.
W trakcie wydarzenia zaprezentowało się ponad 60 wystawców, wśród których
znajdowały się szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiciele biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzowskie uczelnie. Szczególnie szkoły prześcigały się w jak najatrakcyjniejszym przedstawieniu swojej oferty edukacyjnej.
Uczniowie mogli wziąć udział w interaktywnej grze polegającej na wykonaniu co
najmniej sześciu zadań na wybranych przez siebie stanowiskach.
Na targach spotkaliśmy naszych absolwentów: Julię Zacharczuk (IV LO), Ewę
Szmigielską (Zespół Szkół Ogrodniczych) i Mateusza Wróbla (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących). Z ogromną radością przywitali się z opiekunami: p. Kasią
Kasprzak i Ewą Krynicką. Mimo, iż każdy z nich zachęcał gimnazjalistów do przyjścia właśnie do ich placówki, to jednogłośnie stwierdzili, iż spędzili fantastyczny czas
w sulęcińskim gimnazjum i zostali doskonale przygotowani przez nauczycieli.
fot. SP nr 1 Sulęcin
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Zimowisko super sprawa,
jest nauka i zabawa!

W

Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Sulęcinie w dniach 12-23 lutego 2018 r. odbyło się
zimowisko, w którym uczestniczyło 85 uczniów placówki.
Celem zimowiska było przede wszystkim zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa dzieciom oraz pożyteczne zagospodarowanie ich wolnego czasu poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
Uczestnicy zimowiska zostali podzieleni na cztery grupy,
a opiekunami byli nauczyciele p. Ewa Majik, p. Julia Wesołek,
p. Edward Zwierzchowski oraz p. Stanisław Łuksa.
W ramach prowadzonych zajęć programowych, uczniowie
doskonalili m.in. sprawności intelektualne i fizyczne, utrwalali
zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, rozwijali indywidualne zainteresowania i talenty poprzez udział
w rozmaitych zajęciach i warsztatach: sportowych, plastycznych, muzycznych i kulinarnych.
Zajęcia z panią Kingą, przedstawicielką Nadleśnictwa Sulęcin, pokazały dzieciom, jak należy dokarmiać zwierzęta w czasie trwania zimy, kiedy tego najbardziej potrzebują. Zdobytą
wiedzę uczniowie z najmłodszej grupy wykorzystali dokarmiając ptaki w pobliskim parku.
Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej nauczyły naszych
podopiecznych kreatywności, a wyjazdy na basen Słowianka
w Gorzowie Wlkp. pozwoliły jednym na poznanie podstawowych technik pływania, a drugim na popisanie się przed kolegami różnymi stylami pływackimi.
Uczniowie uczestniczyli też w przedstawieniu teatralnym
w SOK oraz w pokazie sztuczek magicznych, które sprawiły im
wiele radości oraz przyczyniły się do rozbudzenia wyobraźni.
Spacery po promenadzie, ćwiczenia na siłowni na świeżym
powietrzu, zajęcia kulinarne i towarzyszące im rozmowy na
temat zdrowego i prawidłowego odżywiania się, rozgrywki
i turnieje sportowe sprawiły, że każdy mógł zaistnieć i znaleźć
coś dla siebie, doskonale spędzając czas wśród rówieśników.
Po zakończonych zajęciach na uczestników zimowiska czekał
ciepły, pożywny posiłek przygotowany przez panie kucharki.
Ferie to nie tylko czas przyjemności i rozrywki, ale również
zajęcia edukacyjne. Uczniowie uczestniczyli między innymi
w spotkaniu z funkcjonariuszem sulęcińskiej policji, które miało na celu zwrócenie uwagi na ich bezpieczeństwo w otoczeniu, jak również w Internecie. Natomiast pokaz ratownictwa
medycznego, zaprezentowany przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, z pewnością przyczynił się do podniesienia wiedzy dzieci nie tylko na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale i ratowania
osoby tonącej, pod którą załamał się lód.
Zimowisko zakończyło się wspólną zabawą przy ognisku
połączoną z pieczeniem kiełbasek.
W imieniu wszystkich uczestników oraz organizatorów
zimowiska szkoła dziękuje Burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi
Ejchartowi oraz GKRPA w Sulęcinie za wsparcie finansowe,
dzięki któremu uczniowie szkoły mogli wspaniale spędzić tegoroczne ferie.
fot. SP nr 2 Sulęcin
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Zbiórka dla psów ze schroniska

J

uż przed świętami Bożego Narodzenia klasa II Szkoły Podstawowej w Trzemesznie
wyszła z propozycją zbiórki karmy dla psów ze schroniska. Uczniowie przygotowali plakaty oraz ulotki. Na reakcje nie trzeba było długo czekać. W każdej klasie pojawił
się pojemnik, który bardzo szybko zapełniał się karmą, kocami, miskami. Uczestnicy
zbiórki spisali się na medal! Akcja zakończyła się 12 stycznia 2018 r. Wszystkie produkty zostały zawiezione do schroniska dla psów w Gorzowie Wlkp., gdzie przebywa
ok. 150 psów. Liczba ta często się zmienia, gdyż czasami ktoś odnajdzie tu swojego
zagubionego pupila lub zaadoptuje porzucone zwierzę i zabierze je do domu.
W schronisku psy mają ciepłą budę, jedzenie, picie, swój boks, ale
naprawdę brakuje im bliskiego kontaktu z człowiekiem.
fot. SP Trzemeszno

Piękny koncert

D

nia 19 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Trzemesznie odbył się
kolejny koncert muzyczny. W roli głównej wystąpiły cymbały w towarzystwie ukulele oraz fletu białoruskiego nazywanego dudką. Zagrały również
drewniane i metalowe łyżki. Uczniowie wysłuchali pięknych ludowych utworów.
Widownia składająca się z uczniów i nauczycieli w ciszy podziwiała kunszt
muzyków, zasłuchani w dźwięki instrumentów. Gdy muzyka przyśpieszała,
nogi same rwały się do tańca. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Było naprawdę pięknie i klimatycznie.
fot. SP Trzemeszno

Aby było bezpieczniej…

31

stycznia 2018 r. szkołę w Trzemesznie odwiedził st. sierżant Mateusz Olejnik z Komendy Powiatowej Policji
w Sulęcinie. Podczas spotkania z uczniami funkcjonariusz opowiadał o tym, jak bezpiecznie spędzać wolny czas. Szczególnie
dużo uwagi poświęcił bezpiecznej drodze do szkoły. Przekazał także ważne informacje o zachowaniu się w niebezpiecznej sytuacji, np. podczas spotkania z agresywnym psem lub
w momencie, gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego.
Zwrócił uczniom uwagę, jak powinni zachowywać się, gdy są
sami w domu. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe
i zadawały wiele pytań. To było bardzo interesujące spotkanie,
przygotowujące uczniów szkoły do ferii zimowych.
fot. SP Trzemeszno
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Spotkanie ze strażakiem

8

lutego 2018 r. szkołę w Trzemesznie
odwiedził strażak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
Opowiedział o działaniach, jakie podejmuje straż pożarna, akcjach, w jakich
uczestniczy i zagrożeniach, które mogą
czekać na dzieci w różnych sytuacjach.
Przeprowadził także krótkie warsztaty
z pierwszej pomocy. Uczniowie mieli
okazję ćwiczyć na fantomie masaż serca
i sztuczne oddychanie. Strażak ciekawie
opowiadał o swojej pracy, przypomniał
także zasady postępowania w sytuacji,
gdy dziecko lub ktoś z jego otoczenia
potrzebuje pomocy.
fot. SP Trzemeszno

Szkoła to nie tylko nauka

W

dniach 12-16 lutego 2018 r.. przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim. W trakcie ferii zimowych odbywały się tam zajęcia dla chętnych uczniów. Wypoczynek zimowy po ciężko przepracowanym semestrze jest zawsze bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Dlatego każdego roku szkoła stara się umilić uczniom
ten czas. Dzieci mogły wziąć udział w turnieju tenisa stołowego oraz grze w warcaby. Bawiły się w teatr, wystawiły sztukę pt. „Jaś
i Małgosia” i ćwiczyły pływanie na basenie w Międzyrzeczu. Uczniowie z chęcią angażowali się w zajęcia plastyczne, podczas których tworzyły „zimowy pejzaż” techniką wydzierania. Ostatniego dnia uczyły się przyrządzać zdrowe kanapki i sałatki. Dzieci miały
zapewnione dożywianie, a za udział w turniejach otrzymały nagrody.
fot. SP Trzemeszno

Muzyczne opowieści...

U

czniowie wędrzyńskiej podstawówki wysłuchali kolejnego
koncertu z cyklu „Akademia Melomana” prezentowanego
przez muzyków z Lubuskiego Biura Koncertowego ,,Orfeusz”
z Wilkanowa k/Zielonej Góry. Tematem były najpiękniejsze
balety Piotra Czajkowskiego: ,,Jezioro łabędzie” i ,,Dziadek do
orzechów” w fabularnej opowieści. Historie Klary i księżniczki
Odetty opowiedziane zostały za pomocą dźwięków fletu, fletu
piccolo, fagotu i fortepianu. Muzycy zaprezentowali również
budowę instrumentów muzycznych oraz piękno wydobywanych z nich dźwięków. Chwile z muzyką uczą dzieci z każdej
grupy wiekowej aktywnego słuchania i przeżywania muzyki.
Już wkrótce kolejny koncert, który zabierze uczniów do świata
instrumentów dętych.
24
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Spotkanie
z ratownikiem
medycznym

D

nia 12 stycznia 2018 r. uczniów
klasy I A i II B Szkoły Podstawowej
w Wędrzynie odwiedził gość specjalny
– ratownik medyczny z sulęcińskiego
szpitala pan Grzegorz Kolba, a prywatnie tata Hani, uczennicy klasy pierwszej.
Celem spotkania było przygotowanie
uczniów do wykonywania podstawowych czynności podczas udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz prawidłowego zachowania się
w czasie wypadku oraz w sytuacjach
zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik
opowiedział na czym polega jego praca, jak należy sprawdzać przytomność
osoby poszkodowanej, w jaki sposób
można komuś pomóc zanim przyjedzie
pogotowie ratunkowe oraz jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem
pogotowia. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom ratownika,
a następnie, według jego wskazówek,
próbowały na fantomie wykonać masaż serca oraz sztuczne oddychanie.
To część praktyczna okazała się najciekawsza, mimo iż zadania sprawiały im
trudności, uczniowie dzielnie stawiali
im czoła. Mieli też okazję utrwalić sobie
numery alarmowe służb ratowniczych.
Były to niezwykłe zajęcia, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.
W tym samym czasie uczniowe klasy III B pod uważnym okiem wychowawcy – Bogusławy Grzegorek chcąc udowodnić, że
ratownikiem może być każdy, wzięli udział w kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyli dzięki temu wiele przydatnych umiejętności. Posiedli wiedzę o tym, jak sprawdzić, czy osoba poszkodowana w wypadku oddycha oraz jakie podjąć dalsze
kroki. Poznali pozycję bezpieczną boczną. Ponadto, wykorzystując fantom ćwiczyli sposób wykonywania ucisków serca i sztucznego oddychania. Na zakończenie otrzymali certyfikaty ukończenia kursu oraz „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”.
fot. SP Wędrzyn

Świetlicowe warsztaty plastyczne
z okazji Dnia Babci i Dziadka

„B

abcia z Dziadkiem mają święto…” pod takim hasłem dnia 19 stycznia 2018 r.
w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie odbyły
się warsztaty plastyczne. W piątek o godzinie 16.00 rozpoczęło się to miłe i pełne
ciepła spotkanie.
W części oficjalnej kilkoro dzieci recytowało pełne humoru, ale i wzruszające
wiersze, które sprawiły, że niejednej Babci i Dziadkowi łezka kręciła się w oku.
Następnie nadszedł czas na wspólne działania, podczas których Seniorzy wraz
z wnuczętami wykonali wielobarwne korale z makaronu oraz zdobili szklane lampiony. Obie prace były prezentem dla Babć i Dziadków, ale wykonanym wspólnie, co
było czymś zupełnie nowym. Można było usłyszeć, jak dzieci zasięgały opinii Dziadków i Babć dotyczących wyglądu i koloru wykonywanych przedmiotów. Spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem. To był naprawdę wyjątkowy czas, pełen
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków pokazały, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile.
fot. SP Wędrzyn
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Razem powitaliśmy
Nowy Rok
1 stycznia 2018 r. w godzinach popołudniowych na Sulęcińskim Rynku
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz Dyrektor Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Jacek Filipek spotkali się z licznie przybyłymi mieszkańcami
miasta, aby hucznie powitać Nowy Rok.
W programie wydarzenia oprócz życzeń noworocznych i najbardziej widowiskowej części – pokazu sztucznych ogni, znalazły się także występy solistów Studia Piosenki SOK, symboliczna lampka szampana oraz gorący żurek.

fot. SOK
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Rekordowy Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Rekordowa zbiórka w Sulęcinie!
Zebraliśmy 47.743,59 zł!

14 stycznia 2018 r. już po raz 26 Sulęciński Ośrodek Kultury wziął udział w
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Siedemdziesięciu wolontariuszy z sulęcińskiego sztabu kwestowało
na ulicach miasta, a także w sołectwach
Gminy Sulęcin, Smogórach oraz w Gliśnie.
Wielkie granie rozpoczęło się w Sulęcinie już w sobotę na meczu pierwszoligowej drużyny STS Olimpia Sulęcin.
Wieczorem orkiestrowe granie przeniosło się do Klubu u Bulka na J&J Day
Fest. W klimatycznej piwnicy nie zabrakło świetnej muzyki 100% na żywo, jak
i emocjonujących licytacji. W niedzielę
wolontariusze kwestowali na ulicach
już od godziny 9:00.
Niedzielny finał otworzyły atrakcje
sportowe. Rano spod Fontanny Dobrosąsiedztwa wyruszyła grupa rowerzystów z beCykl i PTTK Ziemia Sulęcińska,
którzy przejechali nad Jezioro Ostrowskie. Pozostałe atrakcje w przestrzeni
miasta: od godziny 11:00 przy sklepie
Intermarche występowały wokalistki
Studia Piosenki SOK. W tym samym

czasie na Placu Czarnieckiego stanęła
wioska harcerska, natomiast o godzinie
12:00 nad Jeziorem Ostrowskim rozpoczął się pokaz sulęcińskich morsów.
Kulminacyjnym momentem dwudniowych atrakcji był koncert finałowy,
który rozpoczął się o godzinie 16:00.
Na scenie zaprezentowali się: Zumba
& Fitness Karolina Falkowska, sulęcińskie przedszkolaki, Studio Piosenki
SOK, sekcja karate Kyokushin, Zespół
Taneczny Trans oraz fire show w wykonaniu harcerzy z Hufca Sulęcin ZHP
im. Osadników Wojskowych. Dużą popularnością ponownie cieszyły się licytacje. Sulęciński Ośrodek Kultury przygotował także szereg orkiestrowych atrakcji: malowanie twarzy, loterię fantową
oraz „orkiestrową kawiarenkę”. Nowością był retro salon gier wideo. Wspólnie
odnieśliśmy wielki sukces i zebraliśmy
w tym roku aż 47.743,59 zł. To dotychczasowy rekord naszego sztabu.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie wszystkim wolontariuszom, sponsorom, harcerzom oraz
współorganizatorom wydarzenia.
fot. SOK
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Wyjątkowe spotkanie sulęcińskich kombatantów
20 stycznia 2018 r. w Hotelu Kormoran Resort & Spa miała miejsce uroczystość opłatkowo-noworoczna,
w której wzięli udział seniorzy zrzeszeni w Związku Sybiraków Koła Sulęcin, Związku Inwalidów Wojennych
Oddziału w Sulęcinie oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Sulęcinie.
W trakcie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich osób zrzeszonych w Związkach, które odeszły na wieczny
spoczynek.
W imieniu współorganizatorów spotkania: Bolesława Karasia – Prezesa ZZIW, Mieczysława Wirszyca – Prezesa ZZS, Zenona Walczaka – Prezesa ZZK RP i BWP oraz Stanisława Czaka
– Prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Sulęcinie, zebranych
przywitał organizator uroczystości Burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem
Szczepańskim.
Decyzją Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznakę Za Zasługi dla Związku otrzymała
Izabela Hutyra – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II w Sulęcinie. Odznaczenie wręczyli: kpt. Wojska Polskiego w stanie spoczynku Tadeusz Spirydowicz oraz Prezes
Związku Zenon Walczak. Odznaki oraz legitymacje członków
wspierających Związki Inwalidów Wojennych otrzymali: Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski oraz Burmistrz Sulęcina – Dariusz Ejchart. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu sulęcińskiego, służb mundurowych, Zarządu
Wojewódzkiego Związku Sybiraków oraz jednostek administracyjnych gminy.
Chór „Biały Orzeł” oraz lokalny artysta Maciej Barden swoimi występami umilili spotkanie.
fot. Maciej Barden
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Wspomnienia z sulęcińskiego festiwalu
Rock and Beer Fest
Druga edycja Rock and Beer Fest
w Sulęcinie za nami. Wydarzenie
organizowane przez Sulęciński
Ośrodek Kultury rozpoczęło się
9 lutego 2018 r.
Tego dnia na klubowej scenie odbył
się przegląd kapel w ramach projektu
Lubuskie Dobrze Rockuje. Wystąpiły takie zespoły jak Vataha, Crank The Tunes,
szczeciński Zespół ETA The Suits, Alpha
Dog oraz Wizja Lokalna. Dwie nagrody
główne w muzycznym konkursie LDR
powędrowały do: The Suits oraz Zespołu ETA. Gratulujemy!
W pierwszy dzień festiwalu na scenie głównej wystąpili: Podróbka, Urząd
Bezpieczeństwa oraz Püdelsi. Sobotnie wydarzenia otwierała konferencja
prasowa, która odbyła się w Czytelni
Biblioteki Publicznej w Sulęcinie. Po
konferencji rozpoczęły się wyczekiwane koncerty sobotnich gwiazd. Na dużej scenie wystąpili: gorzowski Emerjod,
Atrakcyjny Kazimierz oraz legendarni
Chłopcy z Placu Broni.
Festiwal był dla Sulęcińskiego
Ośrodka Kultury ogromnym sukcesem.
Wspaniała publiczność bawiła się wyśmienicie.

Dodatkową atrakcją tegorocznego
festiwalu była wystawa kapsli. Kolekcja pana Janusza Przybyła zrobiła duże
wrażenie na uczestnikach festiwalu.
W Sulęcińskim Ośrodku Kultury wyeksponowaliśmy około 1.600 kapsli, a
to i tak jedynie część kolekcji, liczącej
niemalże 30.000 egzemplarzy z całego
świata! Ponadto niemałym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac Cezarego Soszyńskiego pod hasłem: „Sztuka
igłą malowana”, którą można było podziwiać w Sali Wystawowej.

fot. SOK

www.sulecin.pl

29

Kultura i Sport

Ferie Zimowe w Sulęcińskim Ośrodku Kultury
W związku z feriami zimowymi
w dniach 19-23 lutego 2018 r.
Sulęciński Ośrodek Kultury wraz
z Biblioteką Pedagogiczną przygotował szereg atrakcji z myślą
o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Każdy mógł znaleźć aktywność odpowiednią dla siebie.
W ofercie nie zabrakło takich atrakcji jak: zajęcia plastyczne, dzień gier
i zabaw, Escape Room, projekcja filmów
i bajek dla dzieci oraz teatr – „Bazyliszek”.
Warto w tym miejscu wspomnieć
o nowym miejscu, które powstało w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Jest to Sala
Projekcyjna, która znajduje się przy Klubie u Bulka. Przytulna atmosfera, szeroki wybór filmów oraz gorący popcorn to
coś, co przyciągnie każdego kinomana.
fot. SOK
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Kapsel Cross
– Mistrzostwa Gry
w Kapsle

W sobotę 24 lutego 2018 r. odbyła się pierwsza po latach edycja Kapsel Cross, czyli Mistrzostw
Gry w Kapsle. Przy tej okazji
mogliśmy przenieść się w czasie
do lat naszej młodości i zagrać
w turnieju zorganizowanym
przez Sulęciński Ośrodek Kultury.

Przygotowano profesjonalny tor.
Do jego stworzenia wykorzystano aż 3
tony piasku, modele starych samochodów i przeszkody, których pokonanie
wymagało sprytu i umiejętności.
Dodatkową atrakcją był tor dla najmłodszych oraz retro kącik gier. Zdrową i sportową rywalizację sędziowała
Małgorzata Góra. Po mistrzostwach w
Klubie u Bulka odbyło się afterparty w
karaibskich rytmach.
Oto klasyfikacja turnieju:
I miejsce – Radosław Pastusiak
II miejsce – Paweł Pastusiak
III miejsce – Piotr Nazwalski
IV miejsce – Mateusz Trylski
V miejsce – Mikołaj Kozłowski

www.sulecin.pl
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Dzień Kobiet w
W dniu 7 marca 2018 r. w Sulęcińskim Ośrodku Kultury miał miejsce wyjątkowy Dzień Kobiet.
O godzinie 18:00 otwarta została wystawa pod hasłem
„Kobiety o kobietach”. W Sali Wystawowej można było obejrzeć prace trzech artystek. Dwóch malarek: Marty Wilkickiej
i Anny Zawadzkiej-Dziudy oraz projektantki ubioru Natalii Ślizowskiej. Tuż po wernisażu spotkaliśmy się w Klubie u Bulka na
długo wyczekiwanym koncercie Janusza Radka.
fot. SOK

„Będziemy Delfinkami”
Gmina Sulęcin realizuje projekt pn. „Będziemy Delfinkami” w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
W zadaniu weźmie udział 180 uczniów klas I-II z sulęcińskich szkół podstawowych. Każda 15-osobowa grupa uczestników skorzysta z dwudziestu godzin nauki pływania na Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu. Zajęcia praktyczne prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów poprzedzi zapoznanie młodych pływaków z zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w
pobliżu akwenów wodnych. Ponadto na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności pływackich.
Projekt rozpoczęliśmy już w drugim tygodniu ferii zimowych z grupą 90 uczniów, którzy regularnie raz w tygodniu pod czujnym okiem opiekunów korzystają z zajęć. Dla każdego z uczestników wyjazd na pływalnię to jednocześnie świetna zabawa, nauka
i relaks.
Kolejna 90-osobowa grupa rozpocznie swoje zajęcia od września br., ale już nie mogą się doczekać swoich wyjazdów….
Dzięki realizacji projektu nasze maluchy w przyszłości będą mogły aktywnie i bezpiecznie korzystać z akwenów wodnych.
Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 31.700,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejne 31.700,00 zł pochodzi ze
środków własnych. Dzięki temu dzieci z sulęcińskich podstawówek mogą korzystać z zajęć bezpłatnie.

Zawodnicy STS Olimpia otrzymali stypendia!
Burmistrz Sulęcina przyznał stypendia sportowe na okres od stycznia do marca 2018 r.
za wyniki we współzawodnictwie sportowym następującym osobom:
1) Damian Sławiak – STS Olimpia Sulęcin
2) Maciej Sas – STS Olimpia Sulęcin
3) Patryk Zarębski – STS Olimpia Sulęcin
4) Bartosz Dzierżyński – STS Olimpia Sulęcin
5) Patryk Orłowski – STS Olimpia Sulęcin
6) Grzegorz Turek – STS Olimpia Sulęcin
7) Filip Frankowski – STS Olimpia Sulęcin

8) Miłosz Gniot – STS Olimpia Sulęcin
9) Tomasz Kowalski – STS Olimpia Sulęcin
10) Mikołaj Szewczyk – STS Olimpia Sulęcin
11) Marcin Karakuła – STS Olimpia Sulęcin
12) Bartosz Konieczny – STS Olimpia Sulęcin
13) Piotr Trojan – STS Olimpia Sulęcin
14) Arkadiusz Romańczuk – STS Olimpia Sulęcin

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym zawodnikom i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
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Rozgrywki Sulęcińskiej Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej zakończone!
Piłka siatkowa na stałe wpisała
się w sulęciński kalendarz imprez
sportowych. Podziwiać możemy
nie tylko zawodników I-ligowej
drużyny STS Olimpia Sulęcin, ale
także wytrwałych i reprezentujących prawdziwie zawodowy poziom amatorów.

To właśnie tych ostatnich skupiły
rozgrywki Sulęcińskiej Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach Pań i Panów, a zmagania trwały od 20 listopada 2017 r. do 5
marca 2018 r., kiedy to miało miejsce
oficjalne zakończenie Ligi. Podczas gali
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart rozdał wszystkim zawodnikom dyplomy, a
najlepszym drużynom – puchary.
W ramach ligi rozegrano 21 meczów, w tym jeden w kategorii panów
oddany walkowerem. W rozgrywkach
wzięły udział drużyny kobiet: MKS Ośno
Lubuskie, Do Garów Sulęcin, I Liceum
Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie oraz drużyny mężczyzn: Sulęcin24.pl, Raptors z Wędrzyna
oraz Stal i Koza z Sulęcina.
W kategorii Pań
I miejsce zajęła drużyna Do Garów z
Sulęcina,
II miejsce ex aequo drużyna I LO Sulęcin i MKS Ośno Lubuskie,
III miejsce drużyna SP nr 1.
W kategorii Panów
I miejsce Raptors z Wędrzyna,
II miejsce Stal i Koza Sulęcin,
III miejsce Sulęcin24.pl

Czołowymi zawodnikami z każdej
drużyny zostali: Maria Sroka ze Szkoły
Podstawowej nr 1, Joanna Twarowska
z drużyny Do Garów Sulęcin, Elżbieta Woronowicz z MKS Ośno Lubuskie,
Hanna Łukowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie, Marek Bielarz
z Raptors z Wędrzyna, Jakub Sobczyk
z drużyny Stal i Koza Sulęcin, Grzegorz
Leśniak z Sulęcin24.pl

Mecze sędziowali: Stanisław Łuksa,
Edward Zwierzchowski, Przemysław
Struch i Robert Kołodnicki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
zawodnikom sportowego ducha walki, a zdobywcom miejsc na podium
– osiągniętych wyników.
fot. Maciej Barden

www.sulecin.pl

33

marzec 2018

Kultura i Sport

Rozmowa z Łukaszem Chajcem – trenerem pierwszoligowej
drużyny STS Olimpia Sulęcin
SMS: Panie Łukaszu, jak podsumowałby Pan ostatni sezon żółto-niebieskich.
Łukasz Chajec: Był to sezon pełen nowych doświadczeń, zarówno dla mnie, zawodników, działaczy, jak i kibiców. Cieszę
się ogromnie z tego okresu, bo dużo się nauczyliśmy. Od początku sezonu zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to trudny
czas.
SMS: Jakie są nastroje po ostatnim meczu?
Łukasz Chajec: W drużynie nie zrobiliśmy dużych zmian kadrowych. Głównym celem było utrzymanie się w pierwszej
lidze i zrobiliśmy to. Jesteśmy bardzo szczęśliwi! Miło było
widzieć uśmiech na twarzach i radość mieszkańców Sulęcina
w niedzielę 18 marca 2018 r., kiedy wygraliśmy decydujący
mecz z zespołem z Wałbrzycha o utrzymanie w I lidze.
SMS: Jakie działania będzie teraz podejmował zespół?
Łukasz Chajec: Teraz mamy trochę czasu na radość i świętowanie. Na pewno regeneracja i odpoczynek. A potem zabieramy się do pracy i treningów.
SMS: Jakie klub ma plany na przyszłość?
Łukasz Chajec: Cały czas, małymi krokami chcemy się rozwijać. Klub STS Olimpia to nie tylko I liga, lecz także szkolenia
dzieci i młodzieży, dzięki którym widzimy naszych wychowanków w pierwszym zespole. Nie każdy zdaje sobie sprawę
z tego, że sześciu wychowanków w I lidze na dziesięciotysięczne miasteczko to duży sukces, ale chcemy te szkolenia jeszcze
bardziej rozwijać.

SMS: Jaki cel ma Olimpia?
Łukasz Chajec: Chcemy tworzyć dla naszych kibiców wspaniałe i niezapomniane widowisko sportowe. Myślę, że to, co
się wydarzyło w niedzielę zostanie zapamiętane na bardzo
długo. Naszym celem jest utrzymanie formy i dostarczanie kibicom sportowych emocji na najwyższym poziomie, również
w kolejnych sezonach.
Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które miały
wkład w utrzymanie zespołu – władzom, sponsorom, działaczom klubowym i kibicom. Wszyscy gramy zespołowo, każdy
miał swój wkład w rozwój STSu – Razem Najsilniejsi!
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