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Już niebawem Winna Góra odzyska dawny blask
W dniach 11-12 lipca 2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Decyzją członków Komitetu projekt Gminy Sulęcin pn. „Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w celu
stworzenia centrów spotkań i współpracy mieszkańców obu miast” został wybrany do dofinansowania. Na rewitalizację obiektów na Winnej
Górze przyznano Gminie Sulęcin ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego niemalże 800 tys. Euro! Lada moment w siedzibie Banku Inwestycyjnego Brandenburgii nastąpi uroczyste podpisanie
umowy o dofinasowanie i prace ruszą pełną parą.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Friedland. Inwestycja jest kolejnym etapem rewitalizacji
historycznego kompleksu sportowo-

rekreacyjnego zlokalizowanego na
Winnej Górze. W latach 2014-2016 przeprowadziliśmy tam remont stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego, któremu

Rewitalizacja obiektów
na Winnej Górze - str. 2

Sulęciński Rajd Nordic Walking
- str. 24-25

decyzją Rady Miejskiej w Sulęcinie nadano w dniu 25 maja br. imię Stanisława
Ożoga – lekkoatlety, olimpijczyka, trenera i działacza sportowego.
Modernizacja obiektów na Winnej
Górze obejmować będzie: budynek
główny – hotelik „Przy Stadionie”, tzw.
budynek klubowy, muszlę koncertową,
altanę, renowację bramy wjazdowej oraz
zagospodarowanie terenu (w tym remont historycznych murów oporowych).

ciąg dalszy na str. 2

Wywiad z Łukaszem Łyczkowskim
- str. 28-29
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W ramach zadania zaplanowano
m.in. przebudowę budynku głównego
wraz z wykończeniem pomieszczeń,
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
pracami termomodernizacyjnymi na
elewacjach i dachu, wymianą instalacji,
modernizację tzw. budynku klubowego
wraz z dociepleniem elewacji i wymianą dachu, readaptacją i wykończeniem
pomieszczeń, wymianą stolarki i instalacji, przebudowę altany – wiaty rekreacyjnej, renowację muszli koncertowej,
renowację bramy wjazdowej, wymianę
zewnętrznych instalacji sanitarnych,
wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, zagospodarowanie terenu wraz
z remontem historycznych murów oporowych, budową schodów terenowych,
modernizacją dróg dojazdowych i parkingów oraz wymianą nawierzchni. Projektem objętych będzie ok. 1,35 ha.
Całkowita wartość zadania wynosi 1.251.458,37 Euro, z czego budżet
Gminy Sulęcin występującej w projekcie w roli Beneficjenta Wiodącego to
915.762,50 Euro. Wysokość dofinansowania przyznana stronie polskiej kształtuje się na poziomie 778.398,13 Euro.
Uroczysta inauguracja projektu połączona z podpisaniem
umowy partnerskiej pomiędzy przedszkolami z Friedland
a Przedszkolem nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie będzie miała miejsce w styczniu 2018 r. Prace inwestycyjne rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargu, w okolicach czerwca
2018 r. Zakończenie zadania w części budowlanej planowane
jest na wrzesień 2019 r. Inwestycji towarzyszyć będzie szereg
wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym, np. warsztaty
międzypokoleniowe promujące tradycje i kulturę regionu oraz
pogłębiające wiedzę o jego historii i atrakcjach, polsko-niemiecka spartakiada młodzieży, jarmark rękodzieła i produktów
regionalnych. Projekt zwieńczy międzypokoleniowe spotkanie
podsumowujące, które odbędzie się późną jesienią 2019 r.
Dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach Programu
Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020
już niebawem na Winnej Górze powstanie profesjonalnie
przygotowana i wyposażona baza stanowiąca kluczowy element oferty turystycznej Gminy Sulęcin skierowanej do mieszkańców pogranicza.
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LEGENDA:
- zakres terenu objętego opracowaniem
- remon ogrodzenia
- istn. zieleń wysoka do zachowania
- istn. zieleń wysoka do usunięcia
- ogólny dojazd na tereny sportowe
- ogólne dojście na tereny sportowe
- ogólny dojazd na płytę głównego boiska
- ogólne dojście na płytę głównego boiska
- ogólny dojazd do boiska treningowego
- istn. schody do renowacji
- proj. schody (nowe lub przebudowa istn.)
- proj. schody wg wcześniej opracowanego projektu

- obszar organizacji imprez tematycznych
np. transgraniczna wystawa dzieł
lokalnych rękodzielników
NAWIERZCHNIE:
- sztuczna trawa - boisko treningowe
- opaska żwirowa przy boisku treningowym
- kostka betonowa ciągi piesze
- nawierzchnie tarasów
- kostka betonowa drogi
- nawierzchnia ażurowa - ekokostka
- zieleń
- nawierzchnia gruntowa
- nawierzchnia piaskowa

- obiekty projektowane
1A
1B
2 3 4 -

- istn. budynek główny
- proj. rozbudowa - zaplecze sportowe
istn. budynek docelowo pkt. informacyjny
istn. muszla koncertowa przewidziana do remontu
altana rekreacyjna
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wg odrębnej dokumentacji projektowej
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- ogólne dojście do boiska treningowego
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Przyszłość w systemie oczyszczania
Trwa realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie
wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.
Od wielu lat mieszkańcy Sulęcina borykają się z nieprzyjemnym zjawiskiem „wybijania” nieczystości ze studzienek
kanalizacyjnych podczas ulewnych deszczy. Spowodowane
jest to brakiem rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W celu wyeliminowania tych utrudnień Gmina Sulęcin podjęła działania mające na celu rewitalizację fundamentów
naszego miasta, czyli tego co jest najważniejsze, a co znajduje się pod ziemią.
W chwili obecnej realizowany jest kontrakt 2 zadanie
3 „Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”,
w ramach którego wykonywany jest remont, przebudowa
i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy
Szkolnej, Piastowskiej oraz Krótkiej. Wykonawcą tej inwestycji jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Niewiadomski” Sp.
z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Niewiadomski” Władysław Niewiadomski z Międzyrzecza.
Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi koniecznością wprowadzenia ograniczeń w ruchu, niezbędnych do
prowadzenia prac ziemnych związanych z ułożeniem i remontem sieci uzbrojenia podziemnego, za co z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w trakcie wykonywania robót
budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowego
projektu prosimy o kontakt z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Jednostka Realizująca Projekt
Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
•

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt –
Tomasz Kluszczyk
pokój nr 34, tel. 95 755 3601 wew. 180, kom. 533 368 975,
e-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl

•

Koordynator zadania – Alicja Dominik
pokój nr 40, tel. 95 755 3601 wew. 182, kom. 533 368 978,
e-mail: alicja.dominik@sulecin.pl

•

Koordynator zadania – Maja Sobieraj-Kusz
pokój nr 40, tel. 95 755 3601 wew. 182, kom. 533 368 976,
e-mail: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl

•

Specjalista ds. finansowo-księgowych –
Martyna Leszczyłowska
pokój nr 40, tel. 95 755 3601 wew. 181, kom. 533 368 977,
e-mail: martyna.leszczylowska@sulecin.pl

fot. Tomasz Kluszczyk

Celem projektu jest zapewnienie odbiorcom w 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 poprzez:
1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie (Kontrakt 1)
2. Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie
(Kontrakt 2)
Kontrakt ten jest podzielony na 5 zadań inwestycyjnych:
a) Zadanie 1. ulice: Wiejska i Wąska,
b) Zadanie 2. Park Bankowy oraz ulice Żeromskiego i Batorego,
c) Zadanie 3. ulice: Szkolna, Piaskowa i Krótka,
d) Zadanie 4. ulice Kościuszki i Emilii Plater,
e) Zadanie 5. ulice Witosa, Fabryczna, Szpitalna i Żwirki i Wigury.
3. Przebudowę i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin (Kontrakt 3)
4. Przebudowę i remont sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin (Kontrakt 4)
5. Rozbudowę i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Sulęcinie (Kontrakt 5)

fot. Tomasz Kluszczyk

www.sulecin.pl
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Realizacja Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
Inwestycje wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok niemalże zakończone!

Inwestycje polegające na przebudowie nawierzchni ul. Wąskiej w Sulęcinie, doposażeniu boiska sportowego
w Żubrowie, przebudowie drogi w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim oraz budowie chodnika przy ulicy
D. Ekkela w Sulęcinie już się zakończyły.
Mieszkańcy Sulęcina i wsi należących
do Gminy Sulęcin mogą cieszyć się
odnowionymi obiektami i drogami.
W trakcie realizacji jest zadanie zagospodarowania terenu po byłym kąpielisku przy ul. Winna Góra w Sulęcinie.
Przeniesienie części prac związanych
z inwestycją na pierwszy kwartał 2018
roku spowodowane jest faktem, iż długo nieużytkowany akwen wymaga pełnej rewitalizacji, w tym także oczyszczenia dna zbiornika z zanieczyszczeń.
Konieczne jest również udrożnienie
przepływu wody. Już wkrótce odnowione kąpielisko stanie się atrakcją
zarówno dla mieszkańców Sulęcina jak
i turystów.

Kolejna edycja głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego
za nami. Mieszkańcy wybrali.
Podobnie jak w ubiegłym roku,
mieszkańcy Miasta i Gminy Sulęcin wzięli udział w głosowaniu na
projekty zgłoszone do Budżetu
Obywatelskiego. Wyniki podano
do wiadomości podczas 43 sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się
23 października 2017 w sali wystaw Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
Pierwsze miejsce i 830 głosów zdobył projekt Sławomira Słonika „Wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sportowo–rekreacyjnego pływalni
krytej”. Na drugim miejscu z 640 głosami uplasowało się zadanie zgłoszone
przez Jana Zaborowskiego „Monitoring, oświetlenie, siłownia i plac zabaw
– II etap odbudowy Kąpieliska Winna
Góra”. Trzecie miejsce i 511 głosów to
fot. Maciej Barden
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projekt Jerzego Kozy i Tomasza Terecha „Remont świetlicy w Grochowie”. „Modernizacja parkingów na osiedlu mieszkaniowym w Żubrowie i budowa chodników
w miejscowości Żubrów” – projekt zgłoszony przez Krystiana Bieleckiego, otrzymał
501 głosów i tym samym zajął czwarte miejsce. Ostatnim projektem, który zostanie
sfinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego jest „Obwodnica Wędrzyna – remont drogi gminnej oraz powstanie nowych miejsc parkingowych”, projekt przygotowany przez Annę Wyczachowską i Patryka Lewickiego zdobył 364 głosy.
W sumie zgłoszonych zostało 16 projektów, mieszkańcy gminy oddali łącznie
4.219 głosów. 455 zostało unieważnionych, zatem złożono 3.774 ważne głosy. Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart wręczył pomysłodawcom zwycięskich projektów
symboliczne czeki z nazwami projektów i kwotą dofinansowania, a także podziękował za zaangażowanie i wkład w rozwój naszej małej ojczyzny.
fot. Maciej Barden

Rekordowy budżet Gminy na 2018 rok
Koniec roku w każdym samorządzie związany jest z pracami nad kolejnym projektem budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Budżet Gminy Sulęcin w 2018 roku będzie budżetem rekordowym pod
wieloma względami.
Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy Burmistrza
oraz pracowników Urzędu Miejskiego udało się pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje i rozwój gminy.
Łącznie udało się pozyskać ponad 22 mln zł z programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej. Taki sposób finansowania pozwolił na zaplanowanie w budżecie wydatków na kwotę ponad 102
mln zł. Jeszcze nigdy w historii Gminy Sulęcin wydatki
nie osiągnęły tak wysokiego poziomu. Prawie 40% środków z tej puli (tj. ok. 40 mln zł) zostanie przeznaczonych
na inwestycje, z których największą będzie rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania
wody oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To nie koniec inwestycji mających wpłynąć
na ochronę środowiska. W 2018 r. rozpoczęty zostanie
program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kontynuowane będą również inwestycje rozpoczęte
w poprzednich latach, w tym rewitalizacja parku. Ponad
2,5 mln zł zaplanowano na modernizację oraz remonty
dróg i chodników na terenie całej gminy. W tym roku
udało się również wygospodarować środki w wysokości
200 tys. zł na dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na termomodernizację budynków komunal-

nych. Pomimo tak wielu inwestycji w roku 2018 utrzymane
zostaną dopłaty dla mieszkańców do ceny wody i ścieków.
Na sfinansowanie wkładu własnego gminy zaciągnięta
zostanie preferencyjna pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Indywidualny
wskaźnik zadłużenia zostanie zachowany, a finanse gminy
w roku 2018 oraz w kolejnych 10 latach (na tyle zaplanowane jest rozłożenie spłaty pożyczki) są bezpieczne.

www.sulecin.pl
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Bezpieczna droga w Długoszynie
Mieszkańcy Długoszyna mogą swobodnie i bezpiecznie poruszać się w obrębie wioski, a to dzięki zakończonej już inwestycji
pod nazwą „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Długoszyn”. Zadanie realizował Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Sulęcin, która przeznaczyła na ten cel 138.037 zł. Inwestycja
ma szczególne znaczenie, gdyż realnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości. Chodnik łączy bowiem domy
położone na granicy miejscowości z przystankiem autobusowym oraz sklepem.
fot. Maciej Barden

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim
Gmina Sulęcin informuje, że zakończyła realizację projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego wraz ze
specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
W ramach projektu zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim.
W wyniku realizacji projektu został osiągnięty mierzalny efekt, którym jest doposażenie w nowy sprzęt jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lubuskim działającej w strukturach Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do przeprowadzania
akcji ratowniczo-gaśniczych, zapewni skuteczną likwidację
zagrożeń środowiska poprzez m.in. zapobieganie i likwidację
pożarów na terenie kompleksów leśnych, a także na terenie
zurbanizowanym. Ponadto specjalistyczny sprzęt ratunkowy
zostanie wykorzystany podczas prowadzenia działań w ratownictwie drogowym z udziałem osób poszkodowanych.
Realizacja projektu realnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

fot. archiwum UM
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Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę
na pełnienie przez Urząd Miejski w Sulęcinie funkcji
Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.
Od 2 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim
w Sulęcinie w pokoju nr 13 na parterze (biuro ewidencji ludności) można potwierdzać Profil Zaufany.
Profil zaufany
Profil Zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP,
CEIDG, ZUS, urzędzie skarbowym oraz urzędach gmin, powiatów,
województwa i centralnej administracji rządowej). Dzięki Profilowi Zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne
drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu, 24
godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Jak to zrobić?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy
urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele
podmiotów publicznych (np. urzędów) – bezpłatnie udostępniać
swoje usługi w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.
Profil Zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują
obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących Profil Zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając
nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na
który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np.
wysłać pismo do urzędu, założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

20 lat CZG-12
Celowy Związek Gmin CZG-12 został wpisany do rejestru związków międzygminnych 31 października
1997 roku. 20 lat działalności to gospodarka odpadami oparta na współpracy gmin i porozumieniu
osób zaangażowanych w sprawy związane z ochroną środowiska w regionie.
Wybudowany w 2002 r. w Długoszynie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych we wrześniu 2015 r. uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
dla regionu centralnego województwa lubuskiego. Budowa Zakładu, jak też późniejsza rozbudowa o instalację MBP oraz rekultywacja gminnych wysypisk w gminach członkowskich Związku
nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego Funduszu PHARE
CBC 1998 i 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, EkoFunduszu, Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska w Słubicach i Sulęcinie
oraz środków z gmin członkowskich Związku.
CZG-12 był jednym z pierwszych związków międzygminnych,
w których wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów
w oparciu o kolorowe pojemniki. W 1997 była to nowość i wiele
pracy wymagało przekazanie mieszkańcom zasad selektywnej
zbiórki odpadów. Obecnie w 15 gminach członkowskich Związku
odpady są zbierane selektywnie w oparciu o system workowy i

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek
o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnym krokiem jest
uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie
potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego
lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status
Profilu Zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel Profilu
Zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny jak podpisem elektronicznym.
Sposób działania
Profil Zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się
na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować (np. wysłać pismo do urzędu), wypełnia wniosek, podpisuje go Profilem Zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP został uworzony
w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowy krok w nowoczesne
społeczeństwo”.

system pojemników, a dzięki prowadzonej od 20 lat edukacji ekologicznej mieszkańcy regionu doskonale wiedzą jak segregować
odpady.
12 października br. w „Hotelu Woińskim Spa” odbyła się jubileuszowa konferencja, poświęcona 20 letniej działalności Celowego Związku Gmin CZG-12. Wzięli w niej udział przedstawiciele
wszystkich zrzeszonych gmin oraz zaproszeni goście. Konferencję
otworzył Tadeusz Pietrucki Przewodniczący Związku. Jubileusz
był okazją do wręczenia okolicznościowych statuetek, dyplomów
i podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz CZG-12. W imieniu
Zarządu wyróżnienia, dyplomy, statuetki i podziękowania przekazali: Tadeusz Pietrucki, Dariusz Ejchart oraz Tomasz Jaskuła.
W części artystycznej wystąpił światowej sławy polski saksofonista Jan Ptaszyn Wróblewski z zespołem.
fot. Maciej Barden
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Święto pracowników socjalnych
21 listopada obchodzimy święto poświęcone pracownikom socjalnym. Z tej okazji 16 listopada br. miało
miejsce uroczyste spotkanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i świetlic środowiskowych z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie Andrzejem Żelechowskim.
W uroczystości wzięli udział Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart wraz z zastępcą Iwoną Walczak i Sławomir Słonik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.
Rola pracowników społecznych jest bardzo istotna dla
mieszkańców Gminy Sulęcin. Obowiązki nie są łatwe i wymagają empatii, zaangażowania oraz profesjonalizmu. Spotkanie
było dobrą okazją do złożenia na ręce pracowników wyrazów
uznania i podziękowań za ich zaangażowanie w codzienne
obowiązki.
fot. Maciej Barden

– nowy sposób wnoszenia opłat do ZUS
Jeśli jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne, od
1 stycznia 2018 r. będziesz przekazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny
numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz
z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.
Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji
o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, powinieneś zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi
Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).
Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie
opłacisz w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.
W 2018 r. jednym przelewem opłacisz składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.
W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki
okres opłacasz.
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ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie
ubezpieczenia i fundusze.
Jeśli będziesz miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Spowoduje to zadłużenie za bieżący okres
co wpłynie m.in. na prawo do zasiłku chorobowego. Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
tylko jeśli opłaca składki w terminie i w pełnej kwocie.
Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to powinieneś wystąpić do ZUS
o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.
Nie zwlekaj skontaktuj się już dziś z doradcą pod nr tel. 95
7395 379
Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na
stronie www.zus.pl/eskladka
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Warsztaty czytelniczo–edukacyjne
W listopadzie 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie odbyły
się pierwsze zajęcia czytelniczoedukacyjne zorganizowane przez
asystentów rodziny z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
Asystenci rodzin wraz z dziećmi
zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z jej
księgozbiorem oraz sposobem pracy
bibliotekarza. Następnie dzieci podzielone na grupy udały się na przygotowane zajęcia czytelnicze. Na młodszej
grupie duże wrażenie wywarł Kącik
Malucha – specjalnie przygotowany
do tego typu zajęć. Dzieci dyskutowały z bibliotekarkami na temat obecnej
pory roku. Każde dziecko miało okazję

podzielić się swoimi odczuciami i przeżyciami związanymi z jesienną aurą. Ponadto
uczestnicy mieli okazję poznać atrybuty jesieni oraz posłuchać utworów związanych
z ta porą roku. Zajęcia wzbogacono pracą z instrumentami muzycznymi, co sprawiło
maluchom wiele radości. Grupa starszych dzieci pogłębiała umiejętność płynnego
czytania, doskonaliła analizę tekstu literackiego, a także ćwiczyła spostrzegawczość.
Wiele radości sprawiła uczestnikom możliwość pracy w grupie. Wspólnie rozwiązując
zadania i bawiąc się, uczestnicy wykazali się empatią i umiejętnością współpracy.
fot. OPS

Mikołaj w Grochowie
2 grudnia 2017 r. w Grochowie odbył się festyn integracyjny „Mikołajki” w ramach
projektu „Aktywna integracja szansą na samodzielność” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Dzięki projektowi realizowane są
zadania Programu Aktywności Lokalnej
na terenie miejscowości Grochowo, którego głównym celem jest aktywizacja
i integracja środowiska lokalnego. Partnerami przy realizacji projektu są: Sołtys
i Rada Sołecka, Świetlica Środowiskowa, społeczność lokalna i organizacje
pozarządowe. Świetlica Środowiskowa
z trudem pomieściła blisko 70 dzieci,
rodziców, dziadków oraz zaproszonych
gości. Obecny na festynie Burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart wraz z małżonką przywitał uczestników „Mikołajek”,
poinformował o realizacji projektu, życząc dobrej zabawy. W oczekiwaniu na
przybycie Mikołaja wystąpił iluzjonista
z Sulęcina Robert Szablewski, zadziwiając wszystkich magicznymi sztuczkami.
Po tym niezwykłym występie owacjami przywitano gościa z Laponii, który
w asyście swoich pomocników wręczał
dzieciom mikołajowe paczki. Ponadto
Kulczyk Fundation ufundowała dzieciom słodycze i owoce. W trakcie uroczystości Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sulęcinie Andrzej Stefan
Żelechowski oraz Aldona Żuk Kierownik Projektu udzielali informacji na temat pozytywnych skutków realizacji
zadania.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy należą się członkom Rady Sołeckiej, „Mikołajowi”, mamom uczestników Świetlicy Środowiskowej w Grochowie oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia
tego niezwykłego wydarzenia.
fot. OPS
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SMSowa rubryka sulęcińskiego przedsiębiorcy
Bohaterem najnowszej rubryki Sulęcińskiego Przedsiębiorcy jest Zbigniew Florczak – właściciel znanej wszystkim cukierni „Monika”, która
funkcjonuje na sulęcińskim rynku ponad 40 lat.
SMS: „Monika” to miejsce, które
ma swoją historię i tradycję. Cukiernię założył Pański ojciec. Czy zgodziłby się Pan zatem ze stwierdzeniem,
że jest to „rodzinny biznes”?
Cukiernia ruszyła w lipcu 1976 roku,
ojciec założył ją razem ze wspólnikiem,
przyjechali z Łodzi. Wcześniej tato przyjechał tutaj na grzyby, do ciotki, która
prowadziła cukiernię w Rzepinie, pomyślał, że tutaj łatwiej będzie rozkręcić przedsiębiorstwo. W Łodzi bardzo
trudno było wtedy dostać się na rynek.
Można powiedzieć, że to jest rodzinny
biznes, wspólnik odszedł w 1997 roku,
a wtedy ja wszedłem do spółki.
SMS: Czy od zawsze wiedział Pan,
że przejmie pałeczkę po rodzicach,
czy może miał Pan zupełnie inne plany?
Miałem zupełnie inne plany, chciałem iść na studia, ale rzemieślnicy w czasach PRL mieli wiele kłód rzucanych
pod nogi, byli odbierani jak kapitaliści.
Już na starcie, przy egzaminach, byłem
na straconej pozycji. Moja mama wolała, żebym nie wiązał swojej przyszłości
z cukiernią. Zdawała sobie sprawę, że to
ciężka praca, często nawet po 18 godzin
dziennie. Przejąłem jednak obowiązki
po tacie i cukiernia została w rodzinnych
rękach, nie wiadomo jednak jak długo
tak będzie. Dzieci nie chcą przejąć po
mnie interesu. Są na studiach i wybrali
inną drogę zawodową.
SMS: Od tak wielu lat jesteście
Państwo na rynku, a wasze wypieki
nadal są bezkonkurencyjne. Czemu
„Monika” zawdzięcza swój sukces?
Żeby utrzymać się na rynku musimy
stawiać na jakość i smak naszych wypieków. W przeciwnym razie nie bylibyśmy
w stanie konkurować z supermarketami,
które zawsze zaoferują korzystniejszą
cenę. Staramy się piec domowe ciasta,
stosujemy stare receptury, opracowane
jeszcze przez mojego tatę. Nasze pączki od początku robi się dokładnie tak
samo, z prawdziwego ciasta drożdżowego z zapiekaną marmoladą.
SMS: Domyślam się, że z biegiem
czasu w cukierni zachodziło wiele
zmian, czy może nam Pan o nich opowiedzieć?
10

www.sulecin.pl

Po tym jak wspólnik taty się wycofał,
rozbudowaliśmy cukiernię, dobudowaliśmy sklep z przodu, dodatkową pracownię, dużą chłodnię – „Monika” zdecydowanie się wtedy rozrosła. W 2009 roku,
po śmierci taty, postanowiłem wprowadzić inny typ lodów. Na początku mój
tato robił lody gotowane, to były trzy,
cztery wyjątkowe i niezapomniane smaki. Później robiliśmy lody z gotowych
mieszanek. W 2009 roku postanowiłem
coś zmienić. Produkuję lody na włoskich
bazach, sam się tym zajmuję.
SMS: Jak to jest obecnie? W Pana
ocenie cukiernia „Monika” to miejsce,
w którym najważniejsze są tradycje,
czy może Pan i Pańscy pracownicy
stawiacie na nowoczesność?
Myślę, że zachowujemy zdrowe
proporcje i funkcjonuje to na zasadzie
równowagi. Często pojawiają się u nas
przedstawiciele proponujący gotowe
mieszanki ciast, pasty do wypieku pączków, nie korzystamy z takich nowości.
Minęło 40 lat, a nasze ciasta nadal są
dobre i prawdziwe, wykorzystujemy surowce dobrej jakości. W tym kontekście
tradycja jest ważna, niektórych rzeczy
po prostu należy się trzymać. Wprowadzamy jednak cały czas jakieś nowości,
ekspres ciśnieniowy, świetna kawa, inne
smaki ciast – to elementy innowacji.
SMS: Co w Pana odczuciu jest najtrudniejszym aspektem prowadzenia
cukierni?

Produkcja żywności zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem. Nasze
produkty mają krótki okres trwałości,
jeżeli się nie sprzedadzą, musimy je
niestety wyrzucić, nie możemy zaproponować naszym klientom starego,
nieświeżego ciasta. Ponadto pracujemy
w soboty i niedziele, w weekendy cukiernia zarabia najwięcej, ale pracowników to męczy. Obecnie trudno jest
o ludzi do pracy. Mam swoją ekipę, ale
pozyskiwanie nowych członków załogi
jest trudne.
SMS: Czy poza tym, że zarządza
Pan cukiernią jest Pan również cukiernikiem?
Tak, jestem cukiernikiem, ale na co
dzień nie zajmuję się wypiekami. Sam
nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, dlatego tę część pracy zostawiam
swoim pracownikom. Nie jestem takim
pasjonatem słodkich wypieków jak mój
tato, on robił to z wielkiej pasji i zamiłowania, więcej serca do pieczenia ma
moja żona – bardzo lubi piec i wprowadza różne nowości, które najpierw
testujemy w domu.
SMS: Dziękuję za rozmowę.
fot. archiwum prywatne

SPRAWY SPOŁECZNE

Radny jakiego nie znacie

W grudniowym numerze Sulęcińskiego Magazynu Samorządowego przedstawiamy Państwu Magdę Podburaczyńską – radną Rady
Miejskiej w Sulęcinie.
SMS: Jaka jest Pani życiowa dewiza? Czym kieruje się Pani w życiu prywatnym i zawodowym?
Od dawna były to słowa z piosenki
Boba Marleya “Don’t worry be happy”.
Zawsze staram się być uśmiechnięta i pogodna. Ludzie obecnie za mało
się uśmiechają, a za dużo martwią.
Staram się kierować zasadą zakazu stękania i narzekania. Jeśli coś mi nie pasuje, robię co mogę aby to zmienić, a kiedy
nie mam na to wpływu staram się nie
narzekać.
SMS: Jest Pani jedną z najmłodszych osób w Radzie Miejskiej. Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować? Co dla Pani oznacza bycie
członkiem Rady?
Jestem radną Rady Miejskiej drugą
kadencję. Jak w 2010 r. zaproponowano mi kandydowanie, zupełnie inaczej
wyobrażałam sobie pracę komisji i samej Rady. Nie miałam pojęcia na czym
polega rola radnego. Wróciłam wtedy
do Sulęcina po półtorarocznej przygodzie w stolicy, gdzie byłam animatorem
w kampanii wyborczej na Prezydenta
Warszawy, później zaangażowałam się
również w kampanię wyborczą na Prezydenta Krakowa. Były to niesamowite doświadczenia, związane z małą polityką,
które bardzo mi się podobały. Możliwość

wystartowania w wyborach samorządowych po powrocie w rodzinne strony
była dla mnie wyróżnieniem. Zostałam
najmłodszą radną w historii Rady Miejskiej w Sulęcinie, w dodatku przy klubie
opozycyjnym do Burmistrza, gdzie byli
sami mężczyźni. Bardzo dobrze pamiętam, jak dzień po wyborach utworzyły
się obozy koalicji i opozycji w stosunku
do Burmistrza. Zdałam sobie sprawę, że
chodziło o to, aby zdobyć większość głosów i wtedy można wszystko. Nie było
lekko. Myślałam, że radny ma więcej do
powiedzenia, że jeśli chce dobrze to jego
głos się liczy. Cieszę się, że nie uległam
presji i do teraz mam swoje zdanie. Jeśli
uważam, że coś jest dobre to głosuję za,
jeśli natomiast sprawa czy uchwała budzą moje wątpliwości, jestem przeciwko.
Jestem głosem doradczym, przedstawicielem mieszkańców w podejmowaniu
decyzji i spraw związanych z naszą Gminą. Jeśli któryś z mieszkańców zgłasza
się do mnie z jakąś sprawą, a ja mogę
pomóc, bardzo chętnie to robię. Bycie
radnym to dla mnie zaszczyt.
SMS: Proszę zdradzić naszym czytelnikom, jakie są Pani pasje, hobby.
Lubię czytać książki i staram się znaleźć na nie jak najwięcej czasu. Telewizor
jest u nas naprawdę rzadko używany,
dlatego wieczorami każdy w domu
może zasiąść do swojej lektury. Mój 6letni synek też już czyta, więc jestem
“zwolniona” z bajek na dobranoc. Świetną zabawę ostatnio mamy przy grach
planszowych, które mój przedszkolak
uwielbia i dba abyśmy codziennie w jakąś zagrali. Jeśli pogoda i czas na to pozwala, chętnie jeżdżę na rowerze. Daje
mi to pewną satysfakcję, gdyż trasy jakie
czasami pokonujemy nie należą do najłatwiejszych. Nasze żubrowskie wąwozy, okoliczne lasy oraz Śnieżka, na którą
też udało mi się wjechać, to naprawdę
niesamowite tereny i przepiękne krajobrazy, które pozwalają wypocząć mimo
intensywnego wysiłku.
SMS: Prowadzi Pani sklep ze zdrową, ekologiczną żywnością. Skąd zainteresowanie tym tematem?
Zdrowa żywność i generalnie zdrowy
tryb życia to temat, który zawsze mnie interesował. Świat pędzi do przodu i większość ludzi nie zastanawia się nad tym,
że cywilizacja trochę nas niszczy. Mamy
coraz więcej chorób, alergii z którymi
sobie nie radzimy. Staram się zdrowo
odżywiać i nie kupować gotowych potraw, a raczej dużo robić sama w domu,

w czym pomaga mi moja kochana mamusia. Uwielbiamy warzywa z naszego
ryneczku sulęcińskiego, robimy słoiki na
zimę z domowymi przetworami. Jednak
w myśl zasady, że „nie liczy się co jemy
od czasu do czasu, lecz co jemy na co
dzień” czasami pozwalam sobie na niezdrowe jedzenie i słodycze.
SMS: Łączenie pracy zawodowej
i obowiązków radnej z byciem mamą
musi być niełatwym zadaniem. Jak
radzi Pani sobie ze wszystkimi obowiązkami?
Mam biskich, na których mogę zawsze liczyć. Rodzina i przyjaciele to
największy skarb jaki posiadam. Dzięki
nim mogę się spełniać w każdym zadaniu, a Babcia, moja cudowna mama, to
dobro nieocenione. Bardzo przydatną
rzeczą, którą niestety dopiero niedawno
odkryłam, jest planowanie i zapisywanie w kalendarzu wszystkiego co mam
do zrobienia. Od wielu lat kupowałam
kalendarz, ale przyznam się, że dopiero
od niedawna zaczynam naprawdę go
używać.
SMS: W zabieganym świecie, w obliczu mnożących się obowiązków, czas
wolny staje się dla wielu z nas „dobrem deficytowym”. Czy udaje się
Pani znaleźć chwilę dla siebie? Jak
wykorzystuje Pani ten czas?
Czas tylko dla siebie, szczególnie dla
kobiety, jest bezcenny. Zawsze liczy się
najpierw rodzina, praca, dom, znajomi
i najczęściej dla siebie już tego czasu
brakuje. W całym życiowym zabieganiu
staram się, aby niedziela była dniem
tylko dla rodziny, zero pracy. Poza tym,
czasem tylko dla mnie są szkolenia i wykłady, na które jeżdżę.
SMS: Każdy z nas czegoś pragnie,
dąży do określonych celów. O czym
Pani marzy?
To trudne pytanie, bo tych marzeń
jest tak wiele, że mogłabym wyliczać
i wymieniać bardzo długo. W dążeniu
do celu jest jeden ważny krok: trzeba
ten cel określić i później go realizować.
Biorę udział w pewnym przedsięwzięciu,
które daje mi satysfakcję i zadowolenie
z tego co robię, więc tu moim marzeniem jest udowodnienie sobie i światu,
że zawsze i wszędzie mogę wszystko.
Takim celem na najbliższy czas jest na
pewno dobro rodzinne. Wiosną powiększy się nam rodzinka, więc chcę poświęcić moją uwagę dzieciom.
fot. archiwum prywatne
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SPRAWY SPOŁECZNE

Z prac Rady Miejskiej
Od momentu publikacji poprzedniego numeru „Sulęcińskiego Magazynu Samorządowego” miały miejsce
cztery posiedzenia połączonych komisji
Rady Miejskiej oraz cztery sesje Rady
Miejskiej. W tym czasie podjęto aż 25
uchwał. Pośród tych, nad którymi warto
się zatrzymać jest uchwała dotycząca
udzielenia pomocy Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi wojewódzkiej nr 137
w miejscowości Długoszyn” oraz uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla
Powiatu Sulęcińskiego na dofinansowanie wybudowania chodnika w ciągu

drogi powiatowej nr 1265 F w miejscowości Rychlik. Obie te decyzje oraz idące za nimi inwestycje realnie wpłyną na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
obu miejscowości poprzez umożliwienie im bezpiecznego przemieszczania
się w obrębie wsi.
Ponadto podjęto decyzję dotyczącą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Długoszyn.
Niniejsza uchwała, a w następstwie plan
zagospodarowania przestrzennego, ma
na celu umożliwienie rozwoju funkcji
obiektów należących do CZG-12 związanych ze składowaniem i unieszkod-

liwianiem odpadów komunalnych.
Radni podjęli także decyzje dotyczące
współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi. Warto zwrócić
również uwagę na decyzję o powstaniu
Lubuskiego Euro-Klastra Energii, czyli
porozumienia, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej,
poprawę stanu środowiska oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Treść wszystkich uchwał Rady Miejskiej
w Sulęcinie jest dostępna na stronie
internetowej: www.bip.sulecin.pl w zakładce akty przedmiotowe.

Gdzie i na co można pozyskać fundusze
Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje organizacjom
z Europy Środkowej i Wschodniej dotacje
na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę
środowiska. Nabór jest ciągły.
O dotacje w ramach programu Społeczeństwo Obywatelskie oraz programu
Środowisko mogą się ubiegać organizacje
zajmujące się rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub
ochroną środowiska.
Organizacje ubiegające się o dotację
muszą przygotować list zawierający opis
projektu i szczegółowy plan finansowy.
Minimalna kwota dotacji wynosi 15
000 dolarów. Maksymalna kwota dotacji
wynosi 250 000 dolarów.
Wnioski można składać przez cały rok
na co najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania
wniosków trwa min. 4 miesiące.
Szczegóły na stronie: http://mott.
org/about/appprocedures.aspx

Fundacja Batorego zaprasza do składania ofert do programu „Demokracja
w Działaniu”.
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie
fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią
zasad równości wszystkich obywateli,
przeciwstawiają się wszelkim formom
dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży
przestrzegania zasad demokratycznego
państwa prawa i przejrzystości jego działań.
Dotacje mogą być przeznaczone na
działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne
prowadzenie działalności statutowej.
Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie: http://www.batory.
org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1

ndacji
u
F
Z
O
D
y
w
to
n
ra
G
rs
u
k
VI Kon
Dbam o Zdrowie
h projektów
to jeden z najważniejszyc

M MOŻEMY WIĘCEJ!
ych, instytucji
Konkurs Grantowy RAZE
organizacji pozarządow
do
t
jes
ny
wa
ero
Ski
ie.
row
owia lub opieki
DOZ Fundacji Dbam o Zd
w sektorze ochrony zdr
ych
jąc
ała
dzi
i
ucj
tyt
ins
finansuje ogólnopolspołecznych oraz innych
cja Dbam o Zdrowie do
da
Fun
Z
DO
u
urs
nk
ko
ce oraz podejmują
społecznej. W ramach
by najbardziej potrzebują
oso
ą
raj
pie
ws
re
któ
ty,
go, jakim są bariery w do
skie i lokalne projek
ienie problemu społeczne
om
eiad
niw
z
uśw
u
ora
cel
ów
na
lek
e
działania mając
ie bariery w dostępie do
projektu jest zmniejszen
i otwartości,
stępie do leków. Celem
u jest propagowanie ide
urs
nk
ko
em
cel
zaś
ch,
łeczny
a także podejlowanie nierówności spo
ządowych między sobą,
zar
po
cji
iza
an
org
ń
cze
iad
i w celu optymalwymiany wiedzy i dośw
ych z innymi podmiotam
ow
ząd
zar
po
cji
iza
an
mowanie współpracy org
blemów społecznych.
nego rozwiązywania pro
kty/granty/

/fundacja.doz.pl/proje

Więcej na stronie: http:/

12

www.sulecin.pl

NBP wspiera projekty edukacyjne,
które wpisują się w obszary działalności
edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie
jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe,
warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane
nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane
w trybie ciągłym i weryfikowane przez
Oddziały Okręgowe NBP.
O dofinansowanie ubiegać się mogą
następujące podmioty prawa polskiego:
osoby prawne, inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki,
centra aktywizacji / zawodowe, podmioty
lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące
działalność gospodarczą.
Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy: dzieci i młodzież, nauczyciele
i kadra naukowa, osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem,
w tym: osoby niepełnosprawne, osoby
w wieku 55+, bezrobotni, młodzież wchodząca na rynek pracy.
Więcej na stronie: https://www.
nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

Gospodarka komunalna

grudzień 2017

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY SULĘCIN NA 2018 ROK
MIASTO SULĘCIN ULICE:
ALEJA OSTROWSKA, CHOPINA, CHROBREGO, DUDKA, FABRYCZNA, JANA PAWŁA II, KUPIECKA, LEŚNA, MONIUSZKI, OSTRÓWEK, PLAC
CZARNIECKIEGO, POZNAŃSKA, PRZEMYSŁOWA, RYBNA, SZPITALNA, TRAUGUTTA, WINNA GÓRA, WITOSA, ŻWIRKI I WIGURY, OSIEDLE KOPERNIKA, OSIEDLE SŁONECZNE, 3-GO MAJA, BATOREGO, CICHA, DIKUSA EKKELA, MALINOWSKIEGO, OGRODOWA, OKOPOWA, SPOKOJNA,
WIEJSKA, MARIAŃSKA, MIODOWA, WRZOSOWA, WIENIAWSKIEGO
ODPADY NIESEGREGOWANE (poniedziałek)
08.01.2018 / 22.01.2018			
14.05.2018 / 28.05.2018			
03.09.2018 / 17.09.2018
05.02.2018 / 19.02.2018			
11.06.2018 / 25.06.2018			
01.10.2018 /15.10.2018 / 29.10.2018
05.03.2018 / 19.03.2018			
09.07.2018 / 23.07.2018			
12.11.2018 / 26.11.2018
03.04.2018 / 16.04.2018 / 30.04.2018		
06.08.2018 / 20.08.2018			
10.12.2018 / 24.12.2018
							
`						
ODPADY SEGREGOWANE
12.01.2018 / 26.01.2018			
04.05.2018 / 18.05.2018			
07.09.2018 / 21.09.2018
09.02.2018 / 23.02.2018			
01.06.2018 / 15.06.2018 / 29.06.2018		
05.10.2018 / 19.10.2018
09.03.2018 / 23.03.2018			
13.07.2018 / 27.07.2018			
02.11.2018 / 16.11.2018 / 30.11.2018
06.04.2018 / 20.04.2018			
10.08.2018 / 24.08.2018			
14.12.2018 / 28.12.2018
				
ODPADY BIODEGRADOWALNE
05.01.2018 / 19.01.2018					
03.08.2018 / 10.08.2018 / 17.08.2018 / 24.08.2018
02.02.2018 / 16.02.2018					
07.09.2018 / 14.09.2018 / 21.09.2018 / 28.09.2018		
02.03.2018 / 16.03.2018 / 30.03.2018				
05.10.2018 / 12.10.2018 / 19.10.2018 / 26.10.2018
06.04.2018 / 13.04.2018 / 20.04.2018 / 27.04.2018			
02.11.2018 / 09.11.2018 / 16.11.2018 / 23.11.2018 / 30.11.2018
04.05.2018 / 11.05.2018 / 18.05.2018 / 25.05.2018			
07.12.2018 / 21.12.2018
01.06.2018 / 08.06.2018 / 15.06.2018 / 22.06.2018 / 29.06.208
06.07.2018 / 13.07.2018 / 20.07.2018 / 27.07.2018
ODPADY „PROBLEMOWE” ZABUDOWA WIELORODZINNA					
17.01.2018 / 14.02.2018 / 14.03.2018 / 11.04.2018 / 09.05.2018 / 06.06.2018			
04.07.2018 / 08.08.2018 / 12.09.2018 / 10.10.2018 / 07.11.2018 / 05.12.2018			

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
28.03.2018 / 27.06.2018
19.09.2018 / 06.12.2018

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY SULĘCIN NA 2018 ROK
MIASTO SULĘCIN ULICE:
AKACJOWA, BUKOWA, DĘBOWA, E. PLATER, KASZTANOWA, KILIŃSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, KOŚCIUSZKI, KRÓTKA, MICKIEWICZA, MŁYNARSKA, JERZEGO LUKOSZKA, ORZESZKOWEJ, PADEREWSKIEGO, PARK BANKOWY, PARK SZKOLNY, PINECKIEGO, PLAC KOŚCIELNY, PODGÓRNA, PRUSA, REYMONTA, SIENKIEWICZA, SKŁODOWSKIEJ, ŚLUSARSKA, WOJSKA POLSKIEGO, WĄSKA, WILLOWA, ZACHODNIA,
ŻEROMSKIEGO, BRZOZOWA, DASZYŃSKIEGO, DWORCOWA, LIPOWA, MAGAZYNOWA, NOWOKOLEJOWA, PAŁACOWA, PCK, SŁOWACKIEGO
ODPADY NIESEGREGOWANE
12.01.2018 / 26.01.2018			
04.05.2018 / 18.05.2018			
07.09.2018 / 21.09.2018
09.02.2018 / 23.02.2018			
01.06.2018 / 15.06.2018 / 29.06.2018		
05.10.2018 / 19.10.2018		
09.03.2018 / 23.03.2018			
13.07.2018 / 27.07.2018			
02.11.2018 / 16.11.2018 / 30.11.2015
06.04.2018 / 20.04.2018			
10.08.2018 / 24.08.2018			
14.12.2018 / 28.12.2018
				
ODPADY SEGREGOWANE
11.01.2018 / 25.01.2018			
02.05.2018 / 17.05.2018 / 30.05.2018		
06.09.2018 / 20.09.2018		
08.02.2018 / 22.02.2018			
14.06.2018 / 28.06.2018			
04.10.2018 / 18.10.2018 / 31.10.2018
08.03.2018 / 22.03.2018			
12.07.2018 / 26.07.2018			
15.11.2018 / 29.11.2018
05.04.2018 / 19.04.2018			
09.08.2018 / 23.08.2018			
13.12.2018 / 27.12.2018
		
ODPADY BIODEGRADOWALNE
04.01.2018 / 18.01.2018					
02.08.2018 / 09.08.2018 / 16.08.2018 / 23.08.2018 / 30.08.2018
01.02.2018 / 15.02.2018					
06.09.2018 / 13.09.2018 / 20.09.2018 / 27.09.2018
01.03.2018 / 15.03.2018 / 29.03.2018				
04.10.2018 / 11.10.2018 / 18.10.2018 / 25.10.2018 / 31.10.2018
05.04.2018 / 12.04.2018 / 19.04.2018 / 26.04.2018			
08.11.2018 / 15.11.2018 / 22.11.2018 / 29.11.2018
02.05.2018 / 10.05.2018 / 17.05.2018 / 24.05.2018 / 30.05.2018
06.12.2018 / 20.12.2018
07.06.2018 / 14.06.2018 / 21.06.2018 / 28.06.2018
05.07.2018 / 12.07.2018 / 19.07.2018 / 26.07.2018
ODPADY „PROBLEMOWE” ZABUDOWA WIELORODZINNA					
17.01.2018 / 14.02.2018 / 14.03.2018 / 11.04.2018 / 09.05.2018 / 06.06.2018			
04.07.2018 / 08.08.2018 / 12.09.2018 / 10.10.2018 / 07.11.2018 / 05.12.2018			

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
14.03.2018 / 21.06.2018
26.09.2018 / 05.12.2018
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY SULĘCIN NA 2018 ROK
MIASTO SULĘCIN ULICE:
KWIATOWA, MALINOWA, MIŁA, MORELOWA, RÓŻANA, WIŚNIOWA, JANA PASKA,
ODPADY NIESEGREGOWANE (poniedziałek)
08.01.2018 / 22.01.2018			
14.05.2018 / 28.05.2018			
05.02.2018 / 19.02.2018			
11.06.2018 / 25.06.2018			
05.03.2018 / 19.03.2018			
09.07.2018 / 23.07.2018			
03.04.2018 / 16.04.2018 / 30.04.2018
06.08.2018 / 20.08.2018				

03.09.2018 / 17.09.2018		
01.10.2018 /15.10.2018 / 29.10.2018
12.11.2018 / 26.11.2018		
10.12.2018 / 24.12.2018			

ODPADY SEGREGOWANE
11.01.2018 / 25.01.2018			
02.05.2018 / 17.05.2018 / 30.05.2018		
06.09.2018 / 20.09.2018		
08.02.2018 / 22.02.2018			
14.06.2018 / 28.06.2018			
04.10.2018 / 18.10.2018 / 31.10.2018
08.03.2018 / 22.03.2018			
12.07.2018 / 26.07.2018			
15.11.2018 / 29.11.2018
05.04.2018 / 19.04.2018			
09.08.2018 / 23.08.2018			
13.12.2018 / 27.12.2018
		
ODPADY BIODEGRADOWALNE
05.01.2018 / 19.01.2018						
03.08.2018 / 10.08.2018 / 17.08.2018 / 24.08.2018
02.02.2018 / 16.02.2018						
07.09.2018 / 14.09.2018 / 21.09.2018 / 28.09.2018		
02.03.2018 / 16.03.2018 / 30.03.2018					
05.10.2018 / 12.10.2018 / 19.10.2018 / 26.10.2018
06.04.2018 / 13.04.2018 / 20.04.2018 / 27.04.2018				
02.11.2018 / 09.11.2018 / 16.11.2018 / 23.11.2018 / 30.11.2018
04.05.2018 / 11.05.2018 / 18.05.2018 / 25.05.2018				
07.12.2018 / 21.12.2018
01.06.2018 / 08.06.2018 / 15.06.2018 / 22.06.2018 / 29.06.208
06.07.2018 / 13.07.2018 / 20.07.2018 / 27.07.2018
ODPADY „PROBLEMOWE” ZABUDOWA WIELORODZINNA					
17.01.2018 / 14.02.2018 / 14.03.2018 / 11.04.2018 / 09.05.2018 / 06.06.2018			
04.07.2018 / 08.08.2018 / 12.09.2018 / 10.10.2018 / 07.11.2018 / 05.12.2018			

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
28.03.2018 / 27.06.2018
19.09.2018 / 06.12.2018

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY SULĘCIN NA 2018 ROK
GMINA SULĘCIN
MIEJSCOWOŚCI: WĘDRZYN, TRZEMESZNO, GROCHOWO, WIELOWIEŚ, ZARZYŃ, DŁUGOSZYNEK, ŻUBRÓW, MIECHÓW, KOLONIA GLISNO
ODPADY NIESEGREGOWANE
09.01.2018 / 23.01.2018			
02.05.2018 / 15.05.2018 / 29.05.2018		
04.09.2018 / 18.09.2018		
06.02.2018 / 20.02.2018			
12.06.2018 / 26.06.2018			
02.10.2018 / 16.10.2018 / 30.10.2018
06.03.2018 / 20.03.2018			
10.07.2018 / 24.07.2018			
13.11.2018 / 27.11.2018
03.04.2018 / 17.04.2018			
07.08.2018 / 21.08.2018			
11.12.2018 / 22.12.2018 -sobota
		
ODPADY SEGREGOWANE
12.01.2018 / 26.01.2018			
04.05.2018 / 18.05.2018			
07.09.2018 / 21.09.2018
09.02.2018 / 23.02.2018			
01.06.2018 / 15.06.2018 / 29.06.2018		
05.10.2018 / 19.10.2018		
09.03.2018 / 23.03.2018			
13.07.2018 / 27.07.2018			
02.11.2018 / 16.11.2018 / 30.11.2018
06.04.2018 / 20.04.2018			
10.08.2018 / 24.08.2018			
14.12.2018 / 28.12.2018
				
ODPADY BIODEGRADOWALNE
10.01.2018 / 24.01.2018						
01.08.2018 / 08.08.2018 / 16.08.2018 / 22.08.2018 / 29.08.2018
07.02.2018 / 21.02.2018						
05.09.2018 / 12.09.2018 / 19.09.2018 / 26.09.2018
07.03.2018 / 21.03.2018						
03.10.2018 / 10.10.2018 / 17.10.2018 / 24.10.2018 / 31.10.2018
04.04.2018 / 11.04.2018 / 18.04.2018 / 25.04.2018				
07.11.2018 / 14.11.2018 / 21.11.2018 / 28.11.2018
02.05.2018 / 09.05.2018 / 16.05.2018 / 23.05.2018 / 30.05.2018		
05.12.2018 / 19.12.2018
06.06.2018 / 13.06.2018 / 20.06.2018 / 27.06.2018
04.07.2018 / 11.07.2018 / 18.07.2018 / 25.07.2018
ODPADY „PROBLEMOWE” ZABUDOWA WIELORODZINNA					
23.01.2018 / 20.02.2018 / 20.03.2018 / 17.04.2018 / 15.05.2018 / 12.06.2018 / 10.07.2018
21.08.2018 / 18.09.2018 / 09.10.2018 / 21.11.2018 / 11.12.2018				
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ZABUDOWA JEDNORODZINNA
12.06.2018 / 04.12.2018

Gospodarka komunalna
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY SULĘCIN NA 2018 ROK
GMINA SULĘCIN
MIEJSCOWOŚCI: OSTRÓW, TURSK, MAŁUSZÓW, DROGOMIN, DŁUGOSZYN, BRZEŹNO, RYCHLIK, TRZEBÓW
ODPADY NIESEGREGOWANE
09.01.2018 / 23.01.2018			
02.05.2018 / 15.05.2018 / 29.05.2018		
04.09.2018 / 18.09.2018		
06.02.2018 / 20.02.2018			
12.06.2018 / 26.06.2018			
02.10.2018 / 16.10.2018 / 30.10.2018
06.03.2018 / 20.03.2018			
10.07.2018 / 24.07.2018			
13.11.2018 / 27.11.2018
03.04.2018 / 17.04.2018			
07.08.2018 / 21.08.2018			
11.12.2018 / 22.12.2018 -sobota
				
ODPADY SEGREGOWANE
11.01.2018 / 25.01.2018			
02.05.2018 / 17.05.2018 / 30.05.2018		
06.09.2018 / 20.09.2018
08.02.2018 / 22.02.2018			
14.06.2018 / 28.06.2018			
04.10.2018 / 18.10.2018 / 31.10.2018
08.03.2018 / 22.03.2018			
12.07.2018 / 26.07.2018			
15.11.2018 / 29.11.2018
05.04.2018 / 19.04.2018			
09.08.2018 / 23.08.2018			
13.12.2018 / 27.12.2018
		
ODPADY BIODEGRADOWALNE
10.01.2018 / 24.01.2018						
01.08.2018 / 08.08.2018 / 16.08.2018 / 22.08.2018 / 29.08.2018
07.02.2018 / 21.02.2018						
05.09.2018 / 12.09.2018 / 19.09.2018 / 26.09.2018
07.03.2018 / 21.03.2018						
03.10.2018 / 10.10.2018 / 17.10.2018 / 24.10.2018 / 31.10.2018
04.04.2018 / 11.04.2018 / 18.04.2018 / 25.04.2018				
07.11.2018 / 14.11.2018 / 21.11.2018 / 28.11.2018
02.05.2018 / 09.05.2018 / 16.05.2018 / 23.05.2018 / 30.05.2018		
05.12.2018 / 19.12.2018
06.06.2018 / 13.06.2018 / 20.06.2018 / 27.06.2018
04.07.2018 / 11.07.2018 / 18.07.2018 / 25.07.201
ODPADY „PROBLEMOWE” ZABUDOWA WIELORODZINNA					
23.01.2018 / 20.02.2018 / 20.03.2018 / 17.04.2018 / 15.05.2018 / 12.06.2018 / 10.07.2018
21.08.2018 / 18.09.2018 / 09.10.2018 / 21.11.2018 / 11.12.2018				

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
26.06.2018 / 11.12.2018

Uwaga właściciele azbestu w Gminie Sulęcin
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Sulęcin dotacji ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
na zadanie z zakresu usuwania azbestu w roku 2018, Burmistrz Sulęcina
ogłasza, że do dnia 31 grudnia 2017
r. zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany w przyszłym roku
azbestowych pokryć dachowych mogą
składać „Wnioski o usunięcie wyrobów
i materiałów zawierających azbest”.
Gmina ma możliwość uzyskania
dofinansowania w wysokości do 100%
kosztów demontażu, transportu oraz
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Koszt zakupu i montażu nowych
pokryć dachowych oraz elementów
elewacji pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie
się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planuje się na miesiąc czerwiec 2018 r. a zakończenia do
15 sierpnia 2018 r.
Jeżeli uzyskana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze będzie mniejsza niż
wnioskowana przez Gminę, wówczas

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
złożonego przez mieszkańca decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie.
Wzór wniosku o usunięcie wyrobów i materiałów zawierających azbest
oraz informację dotyczącą procedury usuwania wyrobów zawierających
azbest w 2018 roku można pobrać ze
strony internetowej Gminy – www.sulecin.pl (zakładka DLA MIESZKAŃCÓW
– Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska) lub w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18,
pok. nr 23.
Więcej informacji uzyskają Państwo
pod nr tel. 95 755 36 01 wew. 165, 147.

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.
Jednym z procesów, który pozwoli na zmniejszenie ilości
odpadów jest segregacja u źródła, czyli w miejscu ich wy-

twarzania. Podstawowa zasada segregacji jest jednakowa dla
wszystkich, czyli należy oddzielać surowce od odpadów, które
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nie nadają się już do powtórnego przetworzenia. Surowce jakie możemy pozyskać przy wstępnej segregacji to np. tworzywa sztuczne i metale, papier, opakowania szklane oraz odpady
ulegające biodegradacji. Wyodrębnienie tych podstawowych
frakcji odpadów pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Dlatego tak ważne jest, aby wysegregowane frakcje trafiały do odpowiednich
pojemników lub worków.
Przy segregacji należy pamiętać o odpadach wielkogabarytowych np. meble oraz niebezpiecznych np. zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony
roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady),
których nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.

Takie „problemowe” odpady można dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długoszynie
(CZG-12). W przypadku leków można je wrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników, usytuowanych w aptekach
na terenie Sulęcina: Apteka „Piokar” ul. Dudka 8, Apteka „Pod
Platanem” ul. Wiejska 4-6, Apteka „LUB-Farm” ul. Kościuszki 3A,
Apteka „Konwalia” ul. Kościuszki 16, Centrum Zdrowia ul. Pineckiego 1 oraz Punkt Apteczny „Vital” Wędrzyn.
Należy również zwrócić szczególną uwagę na prawidłową
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 produktów 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
butelki i słoiki po napojach i żywności

wszelkie opakowania z zawartością, zabawki,
opakowania po lekach i olejach silnikowych, artykuły medyczne, puszki po farbach i lakierach,
zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory

ceramiki, fajansu, kryształów, szkła żaroodpornego i okularowego, żarówek i świetlówek,
reflektorów, opakowań po (...), luster, szyb, monitorów, termometrów i strzykawek, zniczy z
woskiem

obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek, mięsa i kości, zepsutej żywności, popiołu, pasuchy chleb, fusy po kawie i herbacie, tra- pierosów i odchodów zwierzęcych
wę, liście

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 w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej www.sulecin.pl.
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„Czary mary, czary mary, niech
się spełnią andrzejkowe czary”

Dzień Seniora
– Sztuka łączy pokolenia

T

ymi słowami dzieci z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika
w Sulęcinie rozpoczęły 24 listopada 2017 r. zabawę andrzejkową. Dzieci poznały historię andrzejek oraz najbardziej popularne wróżby m.in. lanie wosku, wróżby z butami, zegar przyszłości, serduszko z imionami, losowanie przyszłego zawodu.
Wszystkim dopisywały świetne humory, tańce przeplatane zabawami i wróżbami sprawiły dzieciom wiele radości. Odczytywanie znaków i przepowiedni wprowadziło wszystkich
w tajemniczy nastrój. Cienie
woskowych figurek pobudziły fantazję i wyobraźnie,
a serduszka z imionami kolegów i koleżanek wywołały uśmiechy i rumieńce na
twarzach. Rodzice zapewnili
swoim pociechom słodki
poczęstunek, a nauczycielki
przygotowały andrzejkową
dekorację.

W

dniu 17 października 2017 r. w Przedszkolu nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie odbył się uroczysty koncert
z okazji Dnia Seniora. Wśród zaproszonych gości byli dziadkowie przedszkolaków. Koncert przygotowały wspólnie dzieci
z grup: Żabki, Motylki, Wiewiórki, Pszczółki oraz Skrzaty. Atmosfera była bardzo miła i serdeczna. Po występach wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. W ramach kontynuacji
obchodów 19 i 20 października zostały zorganizowane wspólne zajęcia z seniorami. Celem była nauka poprzez dobrą zabawę oraz integracja, która pozwoliła zbliżyć się do seniorów.
fot. Przedszkole nr 1

fot. Przedszkole nr 1

Pełnoprawne przedszkolaki!

8i9

listopada 2017 r. w Przedszkolu im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie odbywało się pasowanie na
przedszkolaka. Jest to wyjątkowy moment nie tylko dla dzieci
i nauczycieli, ale również dla rodziców. Maluchy z grupy Biedronek i Pszczółek pilnie przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia. Obie grupy przygotowały barwny i bogaty
program artystyczny, który zaprezentowały swoim bliskim.
Występy spotkały się z ogromną aprobatą publiczności. Najważniejszym momentem obu uroczystości było pasowanie.
Dyrektor przedszkola Małgorzata Jung w asyście Burmistrza

Dariusza Ejcharta oraz Zastępcy Burmistrza Iwony Walczak
dokonała aktu pasowania. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek. Niejednej mamie i niejednemu tacie łezka zakręciła się w oku. Pasowanie jest symboliczną uroczystością przyjęcia nowych dzieci do przedszkolnej rodziny.
Po części oficjalnej dzieci wraz z gośćmi udały się na pyszny,
słodki poczęstunek.
fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin
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Pasowanie na przedszkolaka w
Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkrywców

L
Projekt „Aquafresh”

istopad był dla maluszków miesiącem niezwykłym i pełnym emocji. Pasowanie
na przedszkolaka to chyba jedna z najważniejszych uroczystości w życiu przedszkolnym. Ono wyznacza początek przedszkolnej drogi, ale także, w dłuższym ujęciu,
wstęp do wieloletniej edukacji.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny z piosenkami, złożyły ślubowanie i otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od
zaproszonych gości, dyrekcji przedszkola oraz rodziców. Najwięcej wrażeń dostarczył maluszkom duży „czarodziejski ołówek”, którym były uroczyście „pasowane na
przedszkolaka” oraz kolorowe konfetti. Uroczystości zakończyły się słodkim poczęstunkiem w salach.

D

zieci z grupy „Wiewiórki” pod opieką swoich pań Weroniki Gaj i Beaty
Przybył w dniach 13-24 listopada 2017
r. podjęły się zadania nabycia umiejętności dbania o swoje ząbki w ramach
ogólnopolskiego Programu edukacji
zdrowotnej „Aquafresh”.
Wszyscy bardzo chętnie przystąpili
do zadań specjalnych wraz z bohaterami programu: Lilly, Billim i Milky. Dzieci
przez dwa tygodnie dowiadywały się
jak dbać o czystość zębów, walczyć
z „Robaczkiem Próchniaczkiem” i zdrowo się odżywiać. Zwieńczeniem realizacji wszystkich zadań było przedstawienie pt. „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”, które dzieci zaprezentowały rodzicom. Podczas realizacji programu
przedszkolaki odwiedziły gabinet dentystyczny pani stomatolog Kamili Kabzińskiej. Wszystkie bez lęku siadały na
fotel stomatologiczny i słuchały uwag
pani doktor.
fot. Przedszkole nr 1

Dzień Dyni

fot. Przedszkole nr 2

D

ynia to bardzo zdrowe i urodziwe warzywo, o czym przekonały się dzieci z grupy
4-latków z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców świętując „Dzień z dynią”.
Ubrane na pomarańczowo zgłębiły wiedzę dotyczącą tego ciekawego warzywa.
Przedszkolaki własnoręcznie dekorowały dynie, a na koniec wzięły udział w przygotowaniu pysznej dyniowej zupy, którą ze smakiem zjadły.
fot. Przedszkole nr 2
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Rozgrywki lekkoatletyczne

D

la uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawała II
wrzesień był miesiącem powrotu nie tylko do szkoły,
lecz również treningów i startów w zawodach. 23 września
reprezentanci szkoły rozpoczęli sezon Biegiem Bartka w Słońsku. W zawodach wystartowali Nikola Sobczak, Kinga Wit,
Gabriela Góra, Magdalena Cerbin, Dawid Nowak, Artur Nowak, Sara Błaszkiewicz. Były dyplomy i miejsca na podium. 26
września 2017 r. odbyły się na sulęcińskim stadionie powiatowe indywidualne i drużynowe biegi przełajowe. Ze szkoły wystartowało 24 uczniów, 16 awansowało do finału wojewódzkiego w kategorii drużyny dziewcząt i chłopców w Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej i indywidualnie w Kategorii Igrzyska Dzieci. 9 października 2017 r. na Kalinowych Polach k/Świebodzina
odbył się finał LOM w indywidualnych i drużynowych biegach
przełajowych. W zawodach grupa dziewcząt w kategorii drużyny zajęła III miejsce (Gabriela Góra, Magdalena Cerbin, Nikola Sobczak, Kinga Wit, Magdalena Góra, Marcelina Helińska).
Grupa chłopców (Michał Jabłoński, Jakub Janiszyn, Kacper
Koleszka, Piotr Lorenz, Michał Rosiak, Dawid Nowak, Łukasz
Prugar) zajęła VII miejsce. Indywidualnie wystartowali uczniowie klasy IV: Aleksandra Gajewska, Kaja Leszkiewicz, Jakub Gudacz tym razem bez medalu, ale z zapałem na kolejny sezon.
28 października 2017 r. w Sulęcinie odbył się Uliczny Bieg im.
Stanisława Ożoga. W zawodach na 400 m i 600 m wystartowali
i zajęli miejsca na podium: dziewczęta: I miejsce Gabriela Góra,

II miejsce Nikola Sobczak, III miejsce Magdalena Cerbin, Kaja
Oleszkiewicz; chłopcy: I miejsce Jakub Janiszyn, Dawid Nowak II miejsce. Udział brali również: Maciej Kaszycki, Andrzej
Dominiak, Lena Grygorcewicz, Sara Błaszkiewicz, Kaja i Maja
Szczerbo, Zuzanna Kluszczyk, Artur Nowak. Na zakończenie
sezonu lekkoatletycznego uczniowie wystartowali w 28. Narodowym Ulicznym Biegu Niepodległości w Słubicach, gdzie pomimo chłodnej listopadowej pogody wróciliśmy z medalami.
W biegu na 700 m dziewczęta: Gabriela Góra I miejsce, Nikola
Sobczak II miejsce, Magdalena Cerbin III miejsce, Magdalena
Góra IV miejsce, chłopcy: Dawid Nowak I miejsce; na 400 m
Kaja Leszkiewicz II miejsce.
fot. SP im. Jana Pawła II w Sulęcinie

Światowy
Dzień Misia
w edukacji
wczesnoszkolnej

P

luszowy miś, zawsze wierny i oddany przyjaciel z dzieciństwa utożsamiany z takimi wartościami jak przyjaźń, miłość i ciepło,
także ma swoje święto. W tegorocznych obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia wzięły udział także dzieci z pierwszych klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie. Z tej okazji uczniowie klasy IA przynieśli do szkoły swoich pluszowych
przyjaciół, rozmawiały o najbardziej znanych misiach, a także poznały historię Wojtka – niedźwiedzia zaprzyjaźnionego z polskimi
żołnierzami z armii gen. W. Andersa. Ponadto wykonywały prace plastyczne oraz zgłębiały swoją wiedzę na temat niedźwiadków
występujących w naturze. Natomiast klasa IC wybrała się z tej okazji do Biblioteki Publicznej w Sulęcinie na zajęcia poświęcone
tym zwierzętom. Znakiem rozpoznawczym uczestnika warsztatów był pluszak. Zajęcia były bardzo ciekawe, a dzieci z entuzjazmem i ochotą zdobywały nowe wiadomości.
fot. SP im. Jana Pawła II w Sulęcinie

IX edycja Konkursu Ornitologicznego
Ptaki Parku Narodowego „Ujście Warty”

W

e wtorek 7 listopada 2017 r. uczniowie szkół gimnazjalnych rywalizowali o tytuł Młodego Ornitologa. Konkurs został objęty
patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, zaś patronat medialny
objął Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”.
W konkursie wzięło udział 116 uczniów z 13 szkół, do II etapu
zakwalifikowało się po dwóch uczniów z każdej szkoły. Uczniowie
rozwiązywali test, a następnie musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozpoznawania gatunków, głosów a nawet piór ptaków. Naszą
szkołę reprezentowali Kacper Hartman i Oliwier Mazurek. Chłopcy
zdobyli tytuł finalisty konkursu, zajmując VI i VII miejsce.
fot. SP im. Jana Pawła II w Sulęcinie
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Halowy Turniej Piłki
Nożnej z okazji Święta
Niepodległości

W

sobotę 11 listopada 2017 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie dla uczczenia Święta Niepodległości odbył się turniej piłki nożnej halowej dla uczniów klas
czwartych o Puchar Dyrektora Szkoły. W turnieju wzięło udział sześć
drużyn reprezentujących szkoły podstawowe Gminy Sulęcin. Zespoły rywalizowały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Zacięta walka
o miejsca na podium toczyła się aż do ostatniego meczu. Podczas
ceremonii zakończenia turnieju wszystkie drużyny otrzymały z rąk
Tadeusza Domaszewicza Zastępcy Dyrektora i Ryszard Nowickiego
Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Sulęcińskiego Urzędu Miejskiego pamiątkowe puchary, a drużyny, które
uplasowały się na trzech pierwszych miejscach zostały nagrodzone
dodatkowo medalami. Uhonorowano również wyróżniających się zawodników. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za świetną postawę w całym turnieju oraz dziękujemy wszystkim opiekunom
i trenerom, którzy zaangażowali się w organizację tego turnieju.
Końcowa klasyfikacja:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 Sulęcin Zespół A
2. Szkoła Podstawowa Trzemeszno Lubuskie
3. Szkoła Podstawowa nr 2 Sulęcin Zespół B
4. Szkoła Podstawowa nr 1 Sulęcin Zespół B
5. Szkoła Podstawowa nr 2 Sulęcin Zespół A
6. Szkoła Podstawowa Wędrzyn

fot. SP im. Jana Pawła II w Sulęcinie

Koncert muzyczny
,,W krainie pani muzyki”
18 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Sulęcinie miało miejsce pierwsze z cyklu spotkań z niezwykłym światem muzyki Lubuskiego Biura Koncertowego, w którym
artyści uwrażliwiają dzieci na piękno muzyki, uczą słuchania oraz
przybliżają dzieciom różne instrumenty
W tym dniu dzieci przeniosły się do muzycznej „Krainy dzwonów, dzwonków i dzwoneczków… – jak dzwonek stał się instrumentem?”. Poznały kolekcję kilkudziesięciu dzwonków i instrumentów dzwoniących z całego świata.

Andrzejki w edukacji wczesnoszkolnej

A

ndrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie nauki poszanowania tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Dzieci często zastanawiają się co ich
w życiu spotka, planują i marzą. Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły dzień tajemniczych wróżb. Połączony z zabawą, tańcem
i słodkim poczęstunkiem. I tak właśnie ten niezwykły dzień świętowała klasa IA.

W krainie muzyki

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II zdobywają wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania w różny sposób. Na pewno jednym
z ciekawszych są wyjazdy do miejsc, w których nie
możemy przebywać na co dzień, dlatego w pamięci uczniów klas IV na długo pozostanie wyjazd do
Filharmonii Gorzowskiej.
4 grudnia br. uczniowie obejrzeli musical pt.
,,Akademia Pana Kleksa’’ na podstawie utworu
Jana Brzechwy. Widowisko zachwyciło wszystkich
– jednych kostiumami, innych choreografią czy też
warstwą muzyczną. Wszyscy natomiast zgodnie
przyznali, że takie spotkania uwrażliwiają na piękno muzyki i pozwalają spojrzeć na lekturę szkolną
w inny – nietypowy sposób.
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Rok 70-lecia
Szkoły nr 2
w Sulęcinie

S

zkoła Podstawowa nr 2 w Sulęcinie
nosząca obecnie imię Polskich Olimpijczyków istnieje już 70 lat. Rok szkolny
2017/2018 został ogłoszony rokiem obchodów tej pięknej rocznicy. Z tej okazji w szkole planuje się liczne działania
mające na celu przybliżyć wszystkim
uczniom i mieszkańcom miasta historię
szkoły, która na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, a jej nazwa ulegała
wielu modyfikacjom. Podsumowaniem
całorocznej pracy będzie uroczystość
zaplanowana na czerwiec 2018 r.

Konkursy,
konkursy...

W

Szkole Podstawowej nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków w ciągu
roku szkolnego realizuje się wiele konkursów: matematyczne, polonistyczne,
przyrodnicze. Są i takie, które nie są
związane z przedmiotami szkolnymi.
Jednym z ciekawszych jest konkurs
na projekt koszulki na Dzień Papieski,
organizowany przez s. Efraimę i p. V.
Kobylnik – nauczyciela plastyki. Inwencja twórcza uczestników przechodzi
najśmielsze oczekiwania, a przesłania
znajdujące się na koszulkach emanują
mądrością, wzruszają i pouczają. Ten
konkurs to nie tylko okazja do rywalizacji, ale głównie do ciekawych przemyśleń i refleksji nad tym, co w życiu jest
ważne. Wszystkim uczestnikom należą
się słowa uznania.

fot. SP im. Polskich Olimpijczyków Sulęcinie

fot. SP im. Polskich Olimpijczyków Sulęcinie

Bezpieczeństwo – zabawa – edukacja

T

o główne cele kolejnej edycji turnieju pod hasłem „Bądź bezpieczny na drodze”,
który odbył się 28 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. Tym razem w szranki stanęły 3 drużyny klas II, których reprezentantami byli: II a : Jan Lewandowski, Katarzyna Wlazło oraz Grzegorz Stasiłowicz,
II b: Emil Harasimowicz, Dominik Gmurczuk, Gracjan Pisarczuk, II c: Miłosz Komorowski, Miłosz Kujawa oraz Fabian Kupisz. Zawodnicy wykazali się znajomością podstawowych przepisów i znaków drogowych, numerów alarmowych, a oglądając scenki
w wykonaniu aktorów ze szkolnego teatru „Szpilka”, rozpoznawali sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze. Pokonywali też tor przeszkód.
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Wszystkie konkurencje oceniała komisja,
w której oprócz nauczycieli zasiadali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Sulęcinie: st. asp. Robert Sarbicki oraz
asp. Paweł Kostka. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć p. Beatę Jędrzejewską z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Zwycięstwo odniosła drużyna klasy II a –
gratulujemy! Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody indywidualne i grupowe ufundowane właśnie przez WORD oraz Radę
Rodziców.

Uczniowie SP 2 godnymi naśladowcami
Polskich Olimpijczyków

20

października br. w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
województwa lubuskiego za rok szkolny 2016/2017 w ramach Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży.
Z wielką radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie po raz kolejny potwierdzili swoją doskonałą formę i zaangażowanie, zajmując w klasyfikacji generalnej za rok szkolny
2016/2017 zaszczytne II miejsce. Tu warto wspomnieć, że walczyło ze sobą
149 szkół, a współzawodnictwo w kategorii szkół podstawowych odbywa się w 12
dyscyplinach sportowych. Uczniowie rywalizowali m.in. w koszykówce, siatkówce,
piłce nożnej, badmintonie, lekkiej atletyce i szachach. To wielki sukces uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli m.in. Poseł
RP Tomasz Kucharski, Marszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej, Starszy Wizytator
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Iwona Bydłowska, przedstawiciele powiatów,
gmin oraz dyrektorzy szkół. W imieniu naszych młodych sportowców puchar i dyplom odebrała wicedyrektor szkoły Monika Kołodnicka.
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W świecie magii, książek i tajemnic…

J

ęzyk jest podstawowym narzędziem
myślenia, komunikacji, zdobywania
wiedzy. Badania potwierdzają, że czytanie rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację. Chcąc
nauczyć dzieci języka i myślenia, Szkoła
Podstawowa im. Żołnierza Polskiego organizuje nocne czytanie. Tym razem po
raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział
także uczniowie klas VII-VIII. Program
spotkania był bardzo atrakcyjny dla
wszystkich uczestników. Uczniowe klasy V wcielili się w bohaterów „Opowieści
z Narnii” autorstwa C.S Lewisa. Uczniowe mieli także okazję wysłuchania fragmentu w oryginale, którzy przygotowała nauczycielka języka angielskiego.
Zaproszeni goście zaprezentowali swoje ulubione książki z dzieciństwa, a dzie-

Nocne czytanie

ci wzięły udział w konkursie czytelniczym „Czy znasz tego bohatera literackiego?”
Wspólna kolacja w angielskim wydaniu, przy angielskiej herbacie, w szkolnej
stołówce, zintegrowała społeczność szkolną. Później był czas „Magicznego Czytania”.
Indywidualna lektura, w tle piękna choreografia rodem z magicznej „Narnii”. Przy
lampce, na wygodnej poduszce, a u boku przyjaciel… Czegóż więcej potrzeba do
szczęścia? Tylko magii i tajemnic z książek! A warto czytać!

fot. SP Wędrzyn

Jesienny Piknik Rodzinny w Szkole
Podstawowej im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie

10
fot. SP Wędrzyn

Święto
Pluszowego Misia

„C

zy to jutro, czy to dziś każdemu potrzebny jest miś”, bo któż z nas nie ma
pluszowego przyjaciela, który jest nieodłącznym towarzyszem dzieci, a czasem nawet dorosłych. Całą masę tych wdzięcznych
pluszaków można było spotkać w środę
23 listopada 2017 r. podczas uroczystych
obchodów Światowego Dnia Pluszowego
Misia w Szkole Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie. Głównym punktem obchodów „misiowego święta”, było
spotkanie na pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej, gdzie dzieci poznały historię pluszowego misia. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I-III specjalnie na tę
okazję przygotowały barwny program artystyczny. Nie zabrakło znanych wszystkim
piosenek, ciekawych historii i przedstawień
teatralnych. Na zakończenie każda klasa
oraz dzieci młodsze z grupy przedszkolnej
z rąk Pani Dyrektor i Wicedyrektor otrzymały
słodkie „małe co nieco” i dyplomy za udział
w koncercie oraz zaproszenie do wspólnego zdjęcia z misiem.
To był dzień pełen radości i wesołej zabawy!
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października 2017 r. już po raz piąty w Szkole Podstawowej im. Żołnierza
Polskiego w Wędrzynie odbył się Jesienny Piknik Rodzinny organizowany
corocznie przez Radę Rodziców.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych licznie przybyli zarówno rodzice, uczniowie, dziadkowie, nauczyciele jak i pracownicy szkoły. Dyrektor Edyta Jakóbczak i Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Michalak powitały przybyłych gości
i zachęciły do wspólnej zabawy.
Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: rękodzieło, słodki poczęstunek loteria,
malowanie twarzy, konkursy sportowe i zabawy z harcerzami to tylko niektóre aktywności, z których mogli skorzystać uczestnicy pikniku.
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli , pracowników szkoły, rodziców i uczniów, wszyscy doskonale się bawili. Była to kolejna okazja do integracji społeczności
szkolnej.
fot. SP Wędrzyn
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Projekt polsko-niemiecki w naszej szkole

14

listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim realizowany był projekt polskoniemiecki w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 pod tytułem ,,Moja
mała ojczyzna w obiektywie uczniów, czyli polsko-niemiecka przygoda z fotografią’’. Celem projektu jest kontynuowanie
współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim a Szkołą Podstawową we Friedland,
zacieśnianie kontaktów i przyjaźni pomiędzy uczniami i nauczycielami obu szkół oraz zaprezentowanie walorów przyrodniczych
Trzemeszna i Friedland poprzez wspólny udział uczniów obu szkół w projekcie fotograficznym.
W ramach projektu uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Trzemeszna i Szkoły Podstawowej z Friedland zorganizują wystawę
fotograficzną pt. ,,Moja mała ojczyzna – Trzemeszno
i Friedland“. W projekcie weźmie udział 30 osób (14 osób
ze strony niemieckiej i 16 osób ze strony polskiej). Zdjęcia zostaną wyeksponowane na korytarzu Szkoły w Trzemesznie, a podczas następnego wspólnego spotkania
zostaną przekazane szkole we Friedland.

Czas zadumy

P

oczątek listopada to dla większości z nas czas zadumy, wspomnień
i tęsknoty za bliskimi, którzy już odeszli.
W tym okresie szczególnie ważna jest
pamięć i troska o miejsca spoczynku naszych bliskich. W związku z tym uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Trzemesznie udali się
pod koniec października na cmentarz,
posprzątali zaniedbane groby, zapalili
na nich znicze. Było to okazją do przemyśleń i rozważań nad sensem życia.
Inni uczniowie szkoły odwiedzili cmentarz, by zapalić znicze i uczcić pamięć na
grobach byłych nauczycieli szkoły Heleny Rawskiej oraz Arnolda Rałowca.
fot. SP Trzemeszno

Pasowanie na czytelnika

B

iblioteka jest przyjaznym miejscem dla każdego bez wyjątku – o tym przekonały się dzieci z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie. Od początku roku szkolnego dzieci uczyły się jak należy zachowywać się w bibliotece, jak dbać o książki, gdzie jest regał z lekturami dla najmłodszych, jak należy obchodzić się z książkami. Słuchały także
czytanych przez wychowawczynię i bibliotekarkę bajek, opowieści i wierszy. Zwieńczeniem tych wycieczek było pasowanie na
czytelnika, które odbyło się na początku listopada. Podczas pasowania starsze koleżanki nauczyły maluchy wierszyka, przypominały ważne informacje dotyczące biblioteki a pani Anna Kochańska, książką, dokonała aktu pasowania. Na uroczystości obecna
była także Dyrektor Szkoły Teresa Mazur, która pogratulowała czytelnikom i życzyła im wspaniałych przygód. Dzieci otrzymały
dyplomy i słodycze.
fot. SP Trzemeszno
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Biegi przełajowe

fot. SP Trzemeszno

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim
doskonale wiedzą na czym polega zdrowy tryb życia. Poza
nauką zasad zdrowego odżywiania, angażują się także w aktywność fizyczną. Na tym polu mają nawet pewne sukcesy.
Reprezentacja szkoły wzięła udział w „Mistrzostwach Powiatu
w Biegach Przełajowych” w Sulęcinie. Do finałów wojewódzkich „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Biedach Przełajowych”
zakwalifikowali się Kamil Melanowicz, Michał Dąbrowski oraz
Gabriel Farbotko i Szymon Szreder. 9 października w Kalinowie
koło Świebodzina chłopcy znakomicie się spisali. Kamil Melanowicz wywalczył brązowy medal w biegu na 1000m, a Michał
Dąbrowski był na tym dystansie 21. W biegu na 600m Gabryś
Farbotko uplasował się na 5 miejscu, a Szymon Szreder na 30.
Serdecznie gratulujemy!

Dzień Makaronu

D

zień 25 października to Światowy Dzień Makaronu,
o czym pamiętają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim. Z tej okazji szkolna
kucharka – p. Jadwiga Koza zaserwowała pyszne spaghetti
z sosem pomidorowym. Ponadto w klasach powstały pomysłowe bransolety, korale i naszyjniki wykonane z makaronu,
a uczniowie własnoręcznie przygotowali makaronowe sałatki.
Już teraz wszyscy niecierpliwie czekają na kolejną edycję „ makaronowego święta”

24

www.sulecin.pl

fot. SP Trzemeszno
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Relacja z rajdu Nordic Walking
30 września już po raz ósmy spotkali się miłośnicy spacerów nordyckich z Polski
i Niemiec, by wziąć udział w VIII Polsko-Niemieckim Sulęcińskim Rajdzie Nordic Walking.
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Pomysłodawcą rajdu jest Danuta Malinowska - Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a organizatorem Gmina Sulęcin. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem, co cieszy organizatorów. Świadczy
to o fakcie, że coraz więcej osób świadomie decyduje się na
aktywność fizyczną. Wielką zaletą nordic walking jest fakt,
iż mogą uprawiać go osoby w każdym wieku, bez względu na
kondycję
Program rajdu został przygotowany tak, by był atrakcyjny
dla uczestników w każdym wieku. Wymarsz na trasy poprzedzony był rozgrzewką i treningiem prawidłowego chodzenia
z kijami. Po powrocie, na uczestników czekał ciepły posiłek
oraz szereg konkursów sprawnościowych i innych atrakcji. Na
zakończenie uczestnikom wręczono nagrody oraz upominki
dla najstarszych i najmłodszych uczestników rajdu.
fot. Maciej Barden
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XIX raz pobiegli ku czci Stanisława Ożoga
Memoriał im. Stanisława Ożoga, jedyna tego typu impreza biegowa organizowana
w okolicy, od wielu lat skupia wielu miłośników biegania.
Patron – sulęciński olimpijczyk,
11 krotny mistrz Polski na dystansie
10 000 m stał się dla biegaczy symbolem
i wzorem do naśladowania. W tegorocznej edycji, która odbyła się 28 października, udział wzięło 136 zawodników
z województwa lubuskiego i nie tylko.
Inauguracji dokonał Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart w asyście gościa honorowego – Krystyny Ożóg. W imprezie
udział wzięli także przedstawiciele firm
działających w naszym mieście: „Molex”
oraz „Maszoński Logistic”, a także Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew
Szczepański, Zastępca Burmistrza Sulęcina – Iwona Walczak, Radna Rady
Miejskiej – Ewa Szczepańska, Wicestarosta Sulęciński – Tomasz Prozorowicz
oraz Eugeniusz Sembratowicz – Prezes
Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Postomia”.
Tradycyjnie, przed otwarciem imprezy,
delegacja z Burmistrzem Sulęcina Dariuszem Ejchartem oraz Panią Krystyną
Ożóg, złożyła wiązanki na grobie śp
Stanisława Ożoga. 10 kilometrowy bieg
ulicami naszego miasta poprzedzony
był biegami dla dzieci i młodzieży na
dystansach 200, 300 i 600 metrów. Po
zakończonym biegu, zarówno mali jaki
dorośli zawodnicy mogli zregenerować
siły, ponieważ organizator zapewnił
owoce, ciepły posiłek, słodkie wypieki
i napoje. Organizatorem memoriału
była Gmina Sulęcin oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Postomia” Sulęcin-Kołczyn i Sulęciński
Ośrodek Kultury. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach Funduszu
Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska
2014-2020.

Poniżej prezentujemy wyniki biegu głównego XIX Polsko-Niemieckiego
memoriału im. Stanisława Ożoga.
W kategorii pań - Iwona Sobczak z Sulęcina,
w kategorii panów Dominik Kryca z Wędrzyna.
W klasyfikacji generalnej - kategoria panie /10 km/:
I miejsce zajęła Karolina Bilawa z Przemętu /czas 00.41.46 sek./,
II miejsce Katarzyna Kaczmarek z Zielonej Góry /czas 00.47.21 sek./,
III miejsce Lucyna Poznańska z Kołczyna /czas 00.48.40 sek./.
W klasyfikacji generalnej - kategoria panowie /10 km/:
I miejsce zajął Marcin Zagórny z Radnicy /czas 00.36.35 sek./,
II miejsce Sebastian Sobczak z Nowej Soli /czas 00.36.45 sek./,
III miejsce Edwin Kuszczyk z Międzyrzecza /czas 00.38.01 sek./

fot. Maciej Barden
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Polsko-Niemiecki Sulęciński
Tydzień Seniora
Wydarzenie odbyło się 13 listopada i zostało zorganizowane przez Sulęciński Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz Gminę Sulęcin.
Projekt imprezy sfinansowany został z Funduszy Europejskich w ramach współpracy Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pro-Europa Viadrina: Fundusz Małych Projektów
w Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy
Interrg V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
W uroczystości udział wzięli seniorzy z Gminy Sulęcin,
a także mieszkańcy miast partnerskich: Friedland oraz Beeskow. Tego dnia najważniejsza była świetna zabawa i doskonałe samopoczucie uczestników wydarzenia. Z myślą o seniorach, na scenie wystąpiło wielu artystów: Ewa Jacykowska,
Aneta Wójcik, Weronika Niewiarczuk, Maciek Barden, Łukasz
Łyczkowski – wokaliści; Mateusz Uller i Sara Gromacka – tancerze; kabaret Teraz My oraz Zespół „Pod Kasztanem” z Kapelą
Wujka Felka z Templewa. Zwłaszcza finalny, bardzo energiczny występ sprawił, że na ustach seniorów zagościł uśmiech.
Po części artystycznej seniorzy udali się na poczęstunek. Na
zaproszonych gości czekała ponadto ciesząca się sporą popularnością loteria fantowa, a każdy uczestnik wydarzenia otrzymał upominek.

fot. SOK
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Prezentujemy Państwu wywiad z Łukaszem Łyczkowskim
– pochodzącym z Sulęcina rock`n`rollowcem, finalistą
programu „The Voice of Poland” oraz wokalistą zespołu „5 Rano”.
SMS: W internecie możemy przeczytać, że masz 32 lata, pochodzisz
z Sulęcina, śpiewasz w 5 Rano i pracujesz w DPS-ie. Czego o Tobie nie
wiemy? Jaki jest „Łyczek”?
Nie wiecie bardzo dużo i bardzo
wiele skrywam, wielu rzeczy nie chcę
pokazywać na zewnątrz. Jestem bardzo
rodzinny i spokojny. Wydaje się ludziom
że to, co widzą na scenie to jest 100 %
Łyczek, a to nieprawda. Kiedy jestem
terapeutą staram się być bardzo profesjonalny. Jestem wnuczkiem, drogowskazem i ten egzamin zdaję w życiu.
Bardzo lubię rysować, tylko brakuje mi
na to czasu. Podobno lepiej rysuję niż
śpiewam. Ponadto jestem bardzo nieśmiały, dlatego w programie musiałem
się trochę „zaimpregnować”, przełamać.
SMS: Wierzysz „w lepszy świat”?
Dostałem od życia zbyt wiele razów, dlatego ta wiara jest bardzo cienka i chwiejna. Kiedy dostałem tę piosenkę i musiałem ją zaśpiewać, nie było
mi łatwo. Muszę wierzyć w to, co śpiewam, czuć tekst. Do każdego utworu
podchodzę indywidualnie. Z „Imagine”
i „Wierzę w lepszy świat” miałem problem, nie potrafiłem w sobie tej wiary
w piosenkach wykrzesać. Z drugiej
strony, jestem ideowcem, który wierzy, że się kiedyś jako ludzie obudzimy,
przestaniemy skakać sobie do gardeł,
zostawimy ten wyścig szczurów, materialną pogoń i otworzymy oczy na to,
co naprawdę ważne.
SMS: Dlaczego zdecydowałeś
się wystartować w „The Voice of Poland”?
Przez 14 lat z „5 Rano” próbowaliśmy wszystkich „szlachetnych”
rock`n`rollowych dróg: festiwali, koncertów, pukaliśmy do wielu drzwi. Bez
skutku. Po takim czasie coś w człowieku
pęka, wola walki słabnie. Bywaliśmy już
wcześniej w innych programach typu
talent show. W „Must be The Music” zostałem bardzo zraniony, to był totalny
atak na moją osobę. Wtedy powiedziałem sobie, że nigdy więcej! Ta frustracja narastała i w końcu doszedłem do
punktu, w którym musiałem zdecydować, co dalej. Przez 5 lat moja mama
„wierciła mi dziurę w brzuchu”, namawiała, pokazywała the Voice`a. Za jej
namową obserwowałem ten program
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i spośród innych wyróżniał się jednym:
gdzieś na końcu zawsze skupiał się na
muzyce. W podjęciu ostatecznej decyzji pomogła mi też rozmowa z Markiem
Piekarczykiem.
Ostatecznie przekonałem się, że
w „The Voice of Poland” traktuje się
uczestnika z szacunkiem. Udowodnił
mi to fakt, że pozwolono mi wystąpić
na jednym z trzech zeszłorocznych
koncertów „5 Rano”, mimo, że cała produkcja musiała zmienić daty nagrań. To
był fantastyczny gest.
SMS: Przygotowywałeś się jakoś
szczególnie, czy po prostu poszedłeś
„na żywioł”?
Jestem swoim największym krytykiem, dlatego od roku starałem się zmienić moje podejście do śpiewania. Jak
dziecko, które poznaje literki zacząłem
uczyć się dźwięków od podstaw i abecadła śpiewu. Chciałem oczyścić swój
wokal z manier, co mam nadzieję mi się
udało. Niektórzy mówią, że po programie słychać w moim głosie pewien progres, ale ta zmiana zaszła na długo przed
Voicem. Podjąłem ten wysiłek kompletnie nie myśląc o udziale w programie.
Szykując się już do programu, skupiłem
się na swoim zdrowiu i kondycji, by móc
w pełni sił podjąć próbę ataku tak zwanego „show-biznesu”.
SMS:
Podczas
przesłuchań
w ciemno miałeś możliwość wyboru,
zdecydowałeś się dołączyć do ekipy
Tomsona i Barona. Dlaczego?

Miałem taką taktykę, że nie mogłem
się zdecydować przed programem, ponieważ go nie oglądałem. Wymyśliłem
sobie, że skoro przez tyle lat w światku
muzycznym tak wielu odwracało się
do mnie plecami, to wybiorę tego, kto
pierwszy się odwróci. Tego nie było
w materiale, ale z nerwów musiałem
spytać, czy na pewno chłopaki odwrócili się pierwsi. Najbardziej zależało mi
jednak na opinii Marysi Sadowskiej.
SMS: To był dobry wybór?
To był fantastyczny wybór. Nie
pomyliłem się, bratnie dusze się przyciągają. Jak tylko ich wspominam, to
myślę jak o kumplach, za którymi już
tęsknię.
SMS: Co Ci dał udział w programie?
Dał mi tak wiele, że nie wiem, co
powiedzieć. Jestem jeszcze trochę
w szoku, cały czas zachowuje się jeszcze jakbym był na planie. Program dał
mi poczucie, że to co robiłem przez 14
lat miało sens. To dla mnie swoista terapia, przekonałem się, że jest we mnie
coś ciekawego. Zdałem sobie sprawę,
ze nie muszę przepraszać za swój głos,
za siebie, tylko jestem kimś, kto stanowi
wartość dla trenerów. Miałem deficyt
wiary w siebie. W tym aspekcie „The Voice of Poland” bardzo mnie wzmocnił.
SMS: Na ekranie wyglądało to trochę tak, jakby uczestnicy byli „jedną
wielką rodziną”. Jak to wyglądało
w praktyce? Przyjaźń czy jednak rywalizacja?
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Tam, gdzie mówimy o przyjaźni, nie
może być fałszu, po prostu nie da się
kogoś sztucznie polubić. Jak przeżyjesz
z kimś cały program, to spędzisz z nim 3
miesiące. W tym czasie jesz z nim, śpisz,
przebywasz cały dzień, to bardzo wiąże.
Nic z tego, co widzieliście, nie było wystudiowane. Nie do końca wolno nam
było pokazywać ten dobry kolektyw
i zabawę. Stanowiliśmy naprawdę fajny
team. Nie było między nami żadnych
sztucznych konfliktów, zazdrości. Wszyscy znaliśmy swoje marzenia, wiedzieliśmy po co jesteśmy w programie. Na
przykład Sabinka traktowała mnie jak
starszego brata. Poznałem tam wielu
wspaniałych ludzi. Kiedy jesteś z kimś
od 8 rano do 2 w nocy, to się z nim scalasz, spalasz. Wcześniej sam nie rozumiałem łez i takiego uzewnętrzniania
się w programach, po czym niejednokrotnie miałem szkliste oczy – to są
emocje, po prostu.
SMS: Co czułeś, gdy przechodziłeś do kolejnych etapów? Bo wyglądałeś na totalnie zaskoczonego
i zdziwionego.
Za każdym razem było to zdziwienie i niedowierzanie. Nie rozumiałem,
dlaczego to ja przechodzę dalej. Nie
potrafię się uśmiechać i śmiać na pokaz.
Zapewniam wszystkich, że za kulisami:
na warsztatach, próbach, treningach,
byłem jednym z najbardziej roześmianych uczestników. Ta moja powaga
wynikała z tego, że miałem poczucie
odpowiedzialności, że walczę o siebie
i o zespół, a przede wszystkim reprezentuję swoją rodzinę i Sulęcin. Bardzo
poważnie podchodzę do muzyki i po
występach zazwyczaj jestem na siebie
zły za wszystkie błędy i niedociągnięcia, muszę to przetrawić. Jestem zadowolony może z dwóch – trzech piosenek, które zaśpiewałem w programie.
Uśmiechu brakowało, bo byłem w wielkim skupieniu, miałem nawet napisane
na ręce „uśmiechnij się. Dotychczas
rzadko wygrywałem i po prostu nie
miałem wyrobionego automatyzmu
cieszenia się. Czułem się też trochę nie
w porządku, że ja przechodzę, a ktoś
musi odpaść. Wszyscy uczestnicy wiele
poświęcili, by znaleźć się na Voice`owej
scenie.
SMS: Spodziewałeś się, że zajdziesz tak daleko?
Nie, nie wierzyłem w to, że może
mi się powieść. Po bitwach nie miałem
nawet rezerwacji w hotelu. Piosenkę
z „nokautu” czułem całym sobą i chciałem po prostu, jak najpiękniej ją zaśpiewać. Nie miałem pojęcia, że to wyko-
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nanie przyniesie mi uznanie słuchaczy
„Eski”. Byłem tak pewny, że nie dotrę
nawet do połowy programu, że odciąłem większość terminarza, który dostałem po tym, jak się zakwalifikowałem
– przeszkadzał mi w pracy. Przed półfinałem nie przeczytałem meila pod tytułem „uczestnik finału”, nie zdawałem
sobie sprawy, że jedziemy do Bukowiny, cała produkcja patrzyła na mnie jak
na kosmitę.
SMS: Stałeś się idolem, dzieciaki
w każdym wieku podśpiewują pod
nosem „to moje życie…”, jesteś dla
nich wzorem – chłopak z Sulęcina
osiągnął sukces. Czujesz odpowiedzialność?
Czuję bardzo wielką odpowiedzialność. Zmieniłem się i wiem, że
nie mogę popełnić błędu. To jest kapitał wsparcia. Wiem, że muszę ważyć
słowa, bo dzieciaki tego słuchają. Dla
mnie od dawna muzyka to nie tylko
zabawa i energia na scenie, może też
przez to, co sam przeszedłem wiem, co
chciałbym tym młodym powiedzieć.
Kiedy teraz te młode uszka na chwilę
są skupione na mnie, chcę im pokazać,
że warto żyć. Ludzie, z tak małej miejscowości jak Sulęcin, często mają kompleksy. Chciałbym, żeby dzieciaki uwierzyły, że jeśli będą bardzo wierzyć i nie
pozwolą się zdeprymować, to mogą
osiągnąć wszystko.
SMS: Przez 14 lat graliście na
różnych scenach, frekwencja bywała różna. Po programie mieszkańcy
przywitali Cię w rynku, dwa dni później wychodzisz na pierwszy koncert,
a sala widowiskowa pęka w szwach.
Jakie to uczucie?
Sulęcin zgotował mi przepiękne
powitanie, dla mnie i mojej rodziny to
jest zaszczyt, my jesteśmy normalnymi
ludźmi. Nie wiemy, co to jest próżność.
Rodzice zawsze wychowywali mnie na
kogoś, kto będzie mocno stąpał po ziemi.
Pierwsze, co przyszło mi na myśl,
kiedy wyszedłem na scenę to: „chwilo
trwaj” i pomyślałem o chłopakach z zespołu. To była nagroda dla nas wszystkich. Pamiętamy zgoła inne widoki, jeśli
chodzi o nasze koncerty. Zdaję sobie
sprawę, że wielu ludzi chce zobaczyć
zjawisko z telewizji, że to jest ulotna
iluzja i teraz musimy zrobić wszystko,
by przekuć to w rzeczywistość. Na tym
pierwszym koncercie po programie,
koło się zamknęło, przeszliśmy długą
drogę, by to zobaczyć. Ta chwila była
tak piękna i tak długo na nią czekaliśmy, że jesteśmy na nią gotowi. Dla

mnie to była najpiękniejsza nagroda,
jaką Sulęcin mógł mi zgotować. Zawsze
marzyłem o tym morzu głów pod sceną. Odbieram to jako akceptację mnie
i muzyki, która wypływa z mojego serca. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że wszyscy, którzy mnie wspierali są za ten sukces odpowiedzialni. Tylko dzięki Wam
znalazłem się w finale. Początkowo nie
byłem faworytem, by na końcu stać się
czarnym koniem.
SMS: Zdradź naszym czytelnikom
jak wygląda proces twórczy? Jak powstają piosenki „5 Rano”. Co Was inspiruje?
Przede wszystkim kształtuje nas to,
jakiej muzyki słuchamy. Pomysły bierzemy ze wszystkiego, z przeżyć, kosmosu, życia. Ja jestem odpowiedzialny
za słowa piosenek „5 Rano”, ale to nie
był mój wybór, po prostu oświadczono
mi, że to będzie „moja działka”. Proces
powstawania tekstów jest potwornie żmudny i długotrwały. Mam coraz
więcej do powiedzenia w kwestii kompozycji i takie „złote strzały” częściej
dotyczą muzyki. Te przypływy weny
są totalnie nieprzewidywalne, czasami
na ulicy albo w środku nocy wyciągam
dyktafon i nucę sobie linię basów. Tak
było z „To moje życie”, pomyślałem wtedy: „Śmieszna melodyjka, ale trzyma się
mnie” Nie mam wykształcenia muzycznego, więc sposób w jaki zapisuję muzykę, niejednego by zdziwił.
SMS: Niedługo ukaże się singiel,
wkrótce potem płyta „5 Rano”, co dalej, jakie macie plany, marzenia?
Zespół zaczyna pracować na poważnie, profesjonalnie, całkowicie
skupiamy się teraz na muzyce. Chcę
wykorzystać ten moment, nie możemy zmarnować kapitału. Pamięć
widzów jest bardzo ulotna, za chwilę
będzie kolejna edycja programu, nowi
finaliści, musimy „kuć żelazo, póki gorące” Mam też nadzieję, że znajdziemy
dobrych doradców, ponieważ musimy
uważać na wybory. Walczymy o duże
festiwale, pracujemy nad trasą koncertową. Rok 2018 będzie rokiem ciężkiej
pracy dla nas wszystkich.
fot. Maciej Barden
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Niech żyje ojczyzna, niech żyje niepodległość!

„Jako naród znamy dobrze cenę, którą trzeba płacić za
niepodległość. Dlatego pamiętamy! Dzisiejsze święto, to nie
tylko rocznica i wspomnienie tych, którzy ponieśli ofiarę - to
także pamięć o pięknej karcie zapisanej współpracą na jej
rzecz. Zgoda jest czynnikiem stabilizującym niepodległość
i tej zgody warto strzec jak źrenicy oka…” – Między innymi
te słowa padły z ust Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta
podczas obchodów upamiętniających 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbyła się 11 listopada
w sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Akademia poprzedzona była Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną przez Proboszcza Parafii Sulęcin Piotra Mazurka
w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja.
Przy okazji tego, jakże ważnego dla wszystkich Polaków
święta, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart został odznaczony Medalem za Zasługi Dla Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych. Wręczone zostały także Złote Odznaki Honorowe Związku Sybiraków.
Część artystyczną święta pod tytułem: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”, przygotowali
uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz przedszkolaki
z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika oraz Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców, gimnazjaliści i absolwenci
gimnazjum: Aleksandra Maziarska, Oskar Kępka i Mikołaj
Konopko. Narratorami przedstawienia byli: Martyna Konopko i Oskar Kępka. Piosenkę kończącą spektakl zaśpiewali: Maksymilian Wójcik, Julia Makowiecka oraz Klaudia
Stanek. Utwory instrumentalne wykonali: Natalia Tomczak,
Alicja Górczak i Oliwier Mazurek. Przedszkolaki wzbogaciły uroczystość barwnymi pokazami tańców narodowych.
Scenariusz widowiska przygotowali nauczyciele: Agnieszka
Gocal, Anna Pawluczenko, Wioletta Chitro, Ewa Krynicka,
Teresa Kucewicz, Marek Selwat oraz Bożena Zdanowska
(dekoracje). Profesjonalnych wskazówek udzielił solistom
Waldemar Handzlewicz.
W przedstawieniu wykorzystano także filmik o pasjach
uczniów zmontowany przez Nikodema i Oliviera Mazurka.
fot. Maciej Barden
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Osiągnięcia nauczycieli docenione
14 października jest dniem wyjątkowym dla wszystkich nauczycieli i osób związanych z edukacją i pracą w placówkach oświatowych.
W sali klubu „U Bulka” Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
13 października odbyło się z tej okazji spotkanie z udziałem
pedagogów, wychowawców oraz dyrektorów gminnych szkół
i przedszkoli, w którym udział wziął także przewodniczący
Rady Miejskiej – Zbigniew Szczepański, Burmistrz Sulęcina
– Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza – Iwona Walczak oraz
Prezes sulęcińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zbigniew Dauksza. W trakcie spotkania wręczono
nauczycielom listy gratulacyjne będące dowodem uznania zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi
i młodzieżą. „Dzięki współpracy z Wami mogę powiedzieć, że
po wprowadzeniu nowego systemu oświaty wspólnie osiągnęliśmy sukces. Nikt z dotychczasowych nauczycieli nie stracił
pracy. Musiały nastąpić przesunięcia etatowe, które w takich
przypadkach są nieodzowne, jednak w ogólnej ocenie mam
satysfakcję, że nadal możecie realizować swoje zawodowe
aspiracje” – powiedział między innymi Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
W trakcie uroczystości swoje umiejętności wokalne zaprezentowały solistki Studia Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka
Kultury pod kierownictwem instruktora muzyki Waldemara
Handzelewicza.
fot. Maciej Barden

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „Lubuskie LOWE”
rozpoczyna swoją działalność w Gminie Sulęcin przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w zakresie
aktywności społecznej i edukacji osób dorosłych!
Jesteśmy jednym z 15 ośrodków na terenie kraju, który
został rekomendowany przez Polską Fundację Wspomagania Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC

POLAND” z siedzibą w Lublinie do otrzymania grantu na realizację zadania „Lubuskie LOWE” - w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER), Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
W ramach działalności Lubuskiego LOWE będziemy organizować BEZPŁATNE szkolenia, kursy, warsztaty i inne formy
edukacyjne, które polepszą kompetencje osobiste osób dorosłych. Tematyka kursów i szkoleń, miejsce spotkań będzie
dostosowane do Państwa potrzeb.
Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w kursach
i szkoleniach, prosimy o kontakt z Nami pod numerem telefonu: 511 038 066 lub 504 188. Skroimy szkolenia na miarę Państwa potrzeb!
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Jesienny Wieczór Dobrego Smaku
Impreza ta stała się już tradycją! To ukłon w stronę wszystkich twórców domowych przetworów oraz wysokoprocentowych trunków, którzy przed szerszą publiką chcieliby pochwalić się swoimi specjałami.

fot. SOK

Do SOK wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń – jury oceniające dżemy, powidła,
nalewki oraz wina miało „pełne ręce roboty”. Materiały konkursowe oceniano
według następujących kryteriów: smak,
zapach, wygląd. W kat. trunków dodatkowo: klarowność, bukiet trunku.
Komisja konkursowa w grupie nalewek przyznała następujące miejsca:
I miejsce za nalewkę z czarnej porzeczki otrzymał pan Leszek Kucharczak
i ex aequo pani Grażyna Kaźmierczak za
nalewkę z derenia.
II miejsce otrzymała pani Halina Szejner za nalewkę z aronii, natomiast III miejsce pani Mariola Kozakiewicz-Nikodem za
nalewkę z pigwy.
W tej samej kategorii wyróżnienia
otrzymali: pan Edward Leszczyłowski za
nalewkę z czarnej porzeczki i agrestu, pan
Józef Wincenciak za nalewkę z wiśni, ponownie pan Leszek Kucharczak za nalewkę z wiśni oraz pani Mariola KozakiewiczNikodem za nalewkę z jabłek.
W kategorii wina komisja przyznała
następujące miejsca:
I miejsce otrzymał pan Leszek Kucharczak za wino z czarnej porzeczki,
II miejsce – Daniel Piechowiak za wino
z ciemnego winogrona,
III miejsce otrzymał ponownie pan
Daniel Piechowiak za wino z białego winogrona.
W tej samej kategorii wyróżnienia
otrzymali: pan Radosław Nikodem za
wino wieloowocowe oraz pani Edyta Tadeusz za wino z wiśni.
Przetwory oceniało zupełnie inne jury.
Znawczynie powideł i konfitur przyznały
następujące miejsca:
I miejsce, pani Teresa Leszczyłowska
za dżem z pigwy, jabłek, pomarańczy i cytryny,
II miejsce – pani Anna Dominik za
konfiturę z wiśni,
oraz dwa III miejsca: pani Grażyna Dobrowolska za dżem z jeżyn i pani Eugenia
Ślaska za dżem z truskawek.
Równorzędne wyróżnienia otrzymały:
pani Urszula Urbaniak za dżem z malin
i malino-jeżyn oraz pani Iwona Kaszuba za
dżem z czarnej porzeczki i agrestu, a także
pan Edward Leszczyłowski za dżem z derenia.
Jesienny Wieczór Dobrego Smaku
umilił koncert, który przygotowały solistki ze Studia Piosenki SOK.

Wydawca: Gmina Sulęcin • Redaktor Naczelny SMS: Aneta Gryz
Zespół redakcyjny: pracownicy UM w Sulęcinie, jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownicy SOK
Siedziba Redakcji: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
Kontakt: 95 755 36 01, wew. 167, redakcja.sms@sulecin.pl
Nakład: 5.500 egzemplarzy • Gazeta bezpłatna
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Święto Latawca Zawody o Puchar
Burmistrza Sulęcina
Za nami kolejna edycja Święta Latawca - Zawodów
o Puchar Burmistrza Sulęcina. Impreza odbyła się
1 października.

„Tam i z Powrotem,
czyli Podróże Małe i Duże”
Za nami druga edycja festiwalu podróżniczego
pod hasłem „Tam i z Powrotem, czyli Podróże Małe
i Duże”, który odbył się 20 października br.
Jury oceniło latawce skrzynkowe oraz płaskie, biorąc pod
uwagę estetykę, poziom trudności w wykonaniu konstrukcji
oraz zachowanie latawca w locie. Najważniejsza tego dnia była
rodzinna atmosfera, a także zaangażowanie najmłodszych
uczestników konkursu, a najwięcej emocji wzbudziły wznoszące się ku górze konstrukcje. Spośród 28 zgłoszeń wyróżniono
najlepsze prace w dwóch kategoriach. Laureatom serdecznie
gratulujemy! Pomimo tego, że nagrodzono tylko wybrane latawce, każdy był oryginalny i wyjątkowy, a najważniejsze było
tego dnia zaangażowanie i wspólna, świetna zabawa!
fot. SOK

Dzień rozpoczął się od zajęć dla najmłodszych pasjonatów podróży „Palcem po mapie”. To połączenie lekcji geografii z dużą dawką uśmiechu i świetnej zabawy było ukłonem
w stronę przedszkolaków. Kolejnym elementem wydarzenia
było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Podróż moich marzeń” oraz nagrodzenie laureatów. Wieczorem
w Klubie u Bulka odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w konkursie fotograficznym – „Podróż w obiektywie”.
Punktem kulminacyjnym wieczoru był stand up oraz koncert,
a głównym tematem wystąpień były oczywiście podróże.
Na klubowej scenie jako pierwsi wystąpili Sebastian Hennig oraz Mateusz Matuszewski – reprezentujący projekt podróżniczy „Aventura” stworzony przez trójkę przyjaciół, którzy
20 marca bieżącego roku wyruszyli w drugą już, niesamowitą podróż, tym razem do Azji. Ostatnim punktem programu
był koncert zespołu Jig Reel Maniacs pt. „Muzyka Gór”. Zespół
uraczył widzów wybranymi tematami muzycznymi gór świata,
okraszonymi przezroczami z Himalajów i Karakorum, autorstwa podróżnika i himalaisty.
fot. SOK
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada odbył się Światowy Dzień Pluszowego Misia! Na naszej scenie
wystąpiły najmłodsze artystki, uczestniczki warsztatów wokalnych.
Poza małym koncertem organizatorzy przygotowali dla najmłodszych:
misiowy quiz, taniec na gazecie, zabawy w kółeczku, naukę piosenek i wiele
innych. Ważnym elementem wieczoru
było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego: Mój przyjaciel miś, rozdanie
nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym.
Wielką, słodką niespodziankę przygotowali dla nas Państwo Dutkowiak
z Gospodarstwa Pszczelarskiego „Dutkowiak” – wszystkie dzieci, biorące
udział w Światowym Dniu Pluszowego
Misia otrzymały słoiczek prawdziwego,
najzdrowszego miodu z naszej lokalnej
pasieki.
fot. SOK

III Sulęciński Zlot Mikołajów
6 grudnia odbył się III Sulęciński Zlot Mikołajów – impreza, którą szczególnie lubią najmłodsi mieszkańcy Gminy Sulęcin.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. To właśnie tam na naszych gości czekały gry i zabawy, wspólne
śpiewanie świątecznych piosenek, a także punkt kulminacyjny wieczoru: konkurs na
najlepszy strój św. Mikołaja, w którym wzięło udział siedem osób! To był fantastyczny
czas. Już dzisiaj możemy zaprosić Państwa na przyszłoroczną edycję imprezy – IV
Sulęciński Zlot Mikołajów!
fot. Maciej Barden

34

www.sulecin.pl

Wraz z rozpoczęciem dziesiątego
miesiąca w roku, rozpoczął się także
nowy sezon kulturalny w Sulęcińskim
Ośrodku Kultury. Za nami wiele wydarzeń, w których udział wzięli mieszkańcy Gminy Sulęcin w każdym wieku.
Warto w tym miejscu wspomnieć o takich wydarzeniach jak: Święto Latawca – zawody o Puchar Burmistrza Sulęcina, Polsko-Niemiecki Sulęciński
Tydzień Seniora, „Tam i z Powrotem,
czyli Podróże Małe i Duże” - festiwal podróżniczy, Jesienny Wieczór
Dobrego Smaku, Światowy Dzień
Pluszowego Misia oraz III Sulęciński
Zlot Mikołajów. W SOK działo się jednak o wiele więcej!
Warto w tym miejscu także dodać,
że wraz z końcem września rozpoczęliśmy nowy sezon koncertowy w świeżo odremontowanym klimatycznym
Klubie u Bulka. Przez ostatni czas na
naszej scenie zagrali przeróżni artyści:
OHO!KOKO, Over the under, w ramach Sulęcin Reggae Festiwal: Kufajka Rencisty, Er Skanker Soundsystem, O.N.L., Big Up!, Maleo Reggae
Rockers; Morte Plays, Emerald Mind,
Trupięgi, Big Cyc, Benefit (CZ), Chilli Crew + Pikes, Dave Adamashvili, Alians + 4MD, 5 Rano & Łukasz
Łyczkowski, Mirosław Czyżykiewicz
i Witold Cisło, The Doctors, Kraków
Street Band.
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