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Szanowni Mieszkańcy,
oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie Sulęcińskiego Magazynu Samorządowego. W tym numerze znajdziecie
Państwo informacje o tym, co działo się w Gminie Sulęcin w ostatnim czasie. Dla mnie jako Burmistrza jednym
z ważniejszym momentów było udzielenie przez Radę Miejską absolutorium z wykonania budżetu za 2016
rok. Poparcie radnych, którzy są Waszymi reprezentantami w samorządzie, jest dla mnie dowodem na to, że
koncepcja zmian obrana wraz z początkiem kadencji zmierza we właściwym kierunku i przynosi pożądane
efekty. Na ten sukces złożyło się wiele czynników i nie udałoby się to bez pracy i zaangażowania wielu osób.
Wierzę, że konsekwentna działalność zorientowana na dobro i komfort mieszkańców naszej Gminy znajdzie
również uznanie w Państwa oczach.
W tym numerze przeczytacie Państwo także o największej jak do tej pory inwestycji realizowanej przez
Gminę Sulęcin. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji udało się nam pozyskać środki unijne w niebagatelnej wysokości prawie 23 mln złotych! Dzięki realizacji tego zadania wiele gminnych dróg w naszym mieście w perspektywie
najbliższych lat zyska nową nawierzchnię. Wiązać się to może niestety z pewnymi utrudnieniami, dlatego też
harmonogram remontów został przedstawiony w tym numerze SMS-a. Liczę, iż dzięki temu będą Państwo
mogli bez przeszkód przygotować się do nadchodzących zmian.
Korzystając z okazji pragnę również zaprosić wszystkich mieszkańców na tegoroczne obchody Dni Sulęcina, które odbędą się w dniach 24-25 czerwca. W tym roku będziemy świętować pod hasłem „Polsko-Niemieckie Spotkania na Sulęcińskim Rynku”. Wspierać nas będzie wojsko, które w ramach obchodów Święta 17
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zorganizuje piknik żołnierski.
Życzę udanych i bezpiecznych wakacji!
Burmistrz Sulęcina

Dariusz Ejchart
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SULĘCIN – PODZIEMNE MIASTO
Budowa domu to wielkie wyzwanie, które zaczyna się od fundamentu. My mamy bardzo piękny, przeszło 750letni dom. Nadarzyła się okazja by dofinansować rewitalizację jego fundamentów, czyli to co jest dla miasta najważniejsze a znajduje się pod ziemią. Pamiętamy ostatnie ulewy i podtopione ulice oraz częste awarie naszej sieci
wodociągowej czy wybijające „nieczystości” ze studzienek kanalizacyjnych podczas ulewnych deszczów. Właśnie
za to odpowiada podziemne miasto.

Rozpoczynamy największą inwestycję w Sulęcinie!
Dnia 7 kwietnia 2017 r. Burmistrz
Sulęcina podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą dofinansowania inwestycji pod
nazwą „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz
z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji
Sulęcin”. Środki pomocowe udzielone
będą z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa
II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie
2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach.
Oczywiście cały proces zaczął się
dużo wcześniej, bo już na początku 2015 roku zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej wraz
z pozwoleniem na budowę, w 2016
roku gmina przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie tego
zadnia do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W Warszawie eksperci bardzo wysoko ocenili przygotowaną
dokumentację i przyznali Sulęcinowi prawie 23 mln zł dotacji!
Koszt całej inwestycji to niemalże
44 mln zł.
Dzięki środkom pomocowym
w aglomeracji Sulęcin przeprowadzone zostaną inwestycje mające na
celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz, co również nie jest bez
znaczenia, będą chronić naszą uroczą
rzekę Postomię, do której cała ta mało
przyjemna mieszanina ścieków i wód
opadowych trafiała.
Zadania inwestycyjne dotyczące
gospodarki ściekowej zostały podzielone na 3 kontrakty:
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie.
2. Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie.
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3. Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin.
W tym miejscu należy wspomnieć o kosztach przewidzianych na realizację
poszczególnych kontraktów, a są one niebagatelne i kształtują się następująco:
Kontrakt
Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie
Rozdział sieci kanalizacji
ogólnospławnej w Sulęcinie
Przebudowa i remont kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Sulęcin

Przewidywane
wydatki ogółem

Kwota dofinansowania
ze środków POIiŚ

20 696 954.30 PLN

10 727 080,54 PLN

8 216 299,99 PLN

4 258 448,00 PLN

2 072 525,00 PLN

1 188 979,74 PLN

Kontrakt dotyczący rozbudowy
i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie realizowany będzie
na terenie istniejącej oczyszczalni
i rozpocznie się jeszcze w bieżącym
roku. Po zrealizowaniu tego zadania
oczyszczone ścieki odprowadzane
do Postomii będą spełniały najwyższe normy, a co za tym idzie nasza
rzeka stanie się jeszcze większą atrakcją turystyczną niż jest do tej pory,
a piękne jej meandry będą ciekawą
atrakcją dla wędkarzy, amatorów fotografii przyrodniczej oraz turystów
pieszych i rowerowych.
Nieodzownym
elementem
oczyszczalni ścieków jest sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Obecnie w wielu miejscach
Sulęcina jest ona połączona z kanalizacją deszczową, tworząc sieć kanalizacji ogólnospławnej. W przypadku
wystąpienia obfitych opadów poza
efektem „wybijania” powstaje kolejny
problem – wzmożony napływ rozrzedzonych ścieków do oczyszczalni,
co powoduje przeciążenie instalacji,
a co za tym idzie spadek parametrów
oczyszczania.
Kontrakt
Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w Sulęcinie
Przebudowa i remont sieci
wodociągowej w aglomeracji
Sulęcin

Za wyeliminowanie tych nieprawidłowości odpowiadać będzie realizacja kontraktu pn. „Rozdział sieci
kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie”. Kontrakt ten jest podzielony na 5
zadań inwestycyjnych obejmujących
newralgiczne obszary, a mianowicie:
Zadanie 1. ulice: Wiejska i Wąska,
Zadanie 2. Park Bankowy oraz ulice Żeromskiego i Batorego,
Zadanie 3. ulice: Szkolna, Piaskowa i Krótka,
Zadanie 4. ulice Kościuszki i Emilii
Plater,
Zadanie 5. ulice Witosa, Fabryczna, Szpitalna i Żwirki i Wigury.
Natomiast w ramach kontraktu
3 zmodernizowane i przebudowane zostaną przestarzałe i awaryjne
fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z rozbudową brakujących połączeń tej sieci.
Dwa kolejne zadania realizowane w ramach tego projektu dotyczą
„Przebudowy i remontu sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin” oraz
„Rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Sulęcinie”.

Przewidywane wydatki Kwota dofinansowania
ogółem
ze środków POIiŚ
4 534 955,00 PLN

2 350 433,00 PLN

5 376 265,03 PLN

2 786 479,00 PLN

Rys. 1 – plan zagospodarowania terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Sulęcinie
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Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu planowanej rozbudowy i przebudowy SUW
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Większość mieszkańców Sulęcina
narzeka na jakość wody, a w okresie
letnim na ciśnienie wody w instalacjach domowych. Związane jest to
z przestarzałą infrastrukturą wodociągową. Stacja uzdatniania wody
mieszcząca się przy ulicy Daszyńskiego oparta jest na starej technologii i obecnie słabo spełnia normy
dotyczące czystości wody, a przy tak
prężnie rozwijającej się aglomeracji,
jej wydajność również jest niewystarczająca. Stacja uzdatniania została
wybudowana przed wojną i miała dostarczać wodę do około 1500 mieszkańców przy niecałych 4 km sieci
wodociągowej, a obecnie powinna
dostarczyć wodę najlepszej jakości
dla 10 000 sulęcinian przez 33,6 km
sieci. Konieczność dostosowania jakości wody do obowiązujących przepisów sanitarnych, a także potrzeba
poprawy usług świadczonych przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Sulęcinie – należącą w 100%
do Gminy Sulęcin, zmotywowały
nas do ujęcia tych zadań we wniosku o dofinansowanie. Realizacja
kontraktów „Przebudowa i remont
sieci wodociągowej w aglomeracji
Sulęcin” oraz „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Sulęcinie” ma na celu poprawę
jakości wody w naszych kranach,
a także zapewni większą wydajność
całej infrastruktury wodociągowej,
dzięki czemu w okresie letnim nie powinny wystąpić znaczne spadki ciśnienia spowodowane zwiększonym
poborem wody.
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Stacja uzdatniania wody po przebudowie zwiększy swoją wydajność
oraz poprawi jakość wody zarówno
pod względem fizyko-chemicznym
jak i biologicznym. Zostaną wybudowane kolejne dwa zbiorniki na wodę
czystą o łącznej objętości 1000 m3
oraz zostanie zmodernizowany ciąg
technologiczny uzdatniania wody
i zaplecze socjalno-techniczne.
Realizacja całego projektu planowana jest w latach 2017-2020.
Harmonogram realizacji poszczególnych kontraktów przewiduje w pierwszym rzędzie rozbudowę stację uzdatniania wody oraz
oczyszczalni ścieków. Kontrakty te
powinny rozpocząć się jeszcze w tym
roku. W III kwartale 2018 roku rozpoczną się prace związane z siecią
wodociągową, a w IV kwartale prace
dotyczące rozdziału sieci kanalizacji
ogólnospławnej. Na rok 2019 została zaplanowana realizacja budowy
i remontu sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z licznymi innymi inwestycjami prowadzonymi na obszarze
miasta Sulęcina, najprawdopodobniej niektóre elementy inwestycji
sieciowych trzeba będzie wykonać
wcześniej, aby nie niszczyć elementów zagospodarowania wykonanych
chociażby przy rewitalizacji Parku
Miejskiego.
Rewitalizacja „podziemnego miasta” związana będzie z utrudnieniami
komunikacyjnymi spowodowanymi
koniecznością wprowadzenia ograniczeń w ruchu, niezbędnych do prowadzenia prac ziemnych związanych
ułożeniem i remontem sieci uzbroje-

nia podziemnego, za co z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Możemy jedynie zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby te ograniczenia były jak najmniej uciążliwe
i trwały jak najkrócej.
Przedstawiamy Państwu kolejne
etapy przebudowy sieci wraz z odtworzeniem lub budową nowych
nawierzchni dróg i chodników planowane do realizacji od III kwartału
2018 do końca II kwartału 2020 – ul.
J. Paska, ul. Reymonta, ul. Witosa, ul.
Paderewskiego, ul. Kochanowskiego,
ul. Dworcowa, ul. Wiejska, ul. Batorego, ul. Park Bankowy, ul. Kościuszki, E.
Plater oraz ul. Fabryczna, Ostrów – ul.
Witosa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Rybna
oraz przejście przeciskiem przez ul.
Szkolną, ul. Żeromskiego i wcięcie
w ul. Krótką.
Cały projekt jest olbrzymim wyzwaniem zarówno dla mieszkańców,
jak i pracowników Urzędu Miejskiego, a całkowity koszt jego realizacji
to nie bagatela 43 900 475 PLN,
z czego 22 753 295 PLN stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pamiętajmy o efekcie, jaki zamierzamy
osiągnąć. Na tym fundamencie możemy budować nowe drogi, stawiać
domy i zakłady pracy. W ramach modernizacji infrastruktury podziemnej,
planujemy remont i przebudowę
dróg, chodników itp. Szczególnie
stan dróg na terenie Sulęcina pozostawia wiele do życzenia, ale ich
modernizacja bez kompleksowego
podejścia byłaby zwykłym „marnotrawstwem”.

www.sulecin.pl
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Burmistrz Sulęcina z ABSOLUTORIUM za 2016 rok
Dwunastu radnych „ZA”, jeden wstrzymał się od głosu. Radni udzielili Burmistrzowi Sulęcina Dariuszowi
Ejchartowi absolutorium za 2016 rok.

fot. M. Barden

25 maja 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w sali kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury sulęcińscy radni ocieniali
roczną pracę gospodarza naszej gminy.

Zanim radni przystąpili do glosowania wysłuchali sprawozdania z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między
sesjami, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 oraz
pozytywnie zaopiniowanego wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina.
W głosowaniu jawnym nad absolutorium dla Burmistrza
Sulęcina Dariusza Ejcharta, na trzynastu uczestniczących w sesji radnych, dwunastu opowiedziało się za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Dziękując za okazane zaufanie Burmistrz Sulęcina podkreślił, iż na ten sukces pracowało wiele osób, a tak wysokie
poparcie wśród radnych jest potwierdzeniem, iż koncepcja
zmian obrana wraz z początkiem kadencji zmierza we właściwym kierunku i przynosi pożądane efekty. Podziękował
jednocześnie wszystkim radnym za udzielenie absolutorium
i doskonałą współpracę.

Kolejny rok budżetowy zakończony SUKCESEM
Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym udało się poprawić sytuację finansową Gminy Sulęcin.
Racjonalne planowanie dochodów pozwoliło na ich wykonanie na poziomie ponad 63 mln zł tj. 98%
zakładanego planu.
Zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ponad 4 mln zł.
Realizacja budżetu pozwoliła również na wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości ponad 6 mln zł, co oznacza że
Gmina będzie miała środki na spłacanie kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach poprzednich. Na koniec 2016 r. zadłużenie Gminy Sulęcin wyniosło 12.140. 456, 28 zł i stanowiło 19%
wypracowanych dochodów. Dług w ciągu ostatnich dwóch lat
spadł z ponad 20, 5 mln zł do 12 mln. Na spłaty w tym okresie
przeznaczono łącznie ponad 8, 4 mln zł, z czego w 2016 r. kwotę 2.525.986,69 zł.
Dane wynikające z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wskazują, że poziom życia mieszkańców Gminy podnosi
się, na dowód czego wyraźnie bo o ponad 24% (tj. o 2 mln
zł) w stosunku do roku poprzedniego wzrosły udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyższe są

również wpływy z opodatkowania działalności firm mających
siedzibę na terenie Gminy Sulęcin. W tym przypadku dochody
zwiększyły się o ponad 453 tys zł. Ponieważ podatkiem tym
opodatkowane są dochody firm, należy przyjąć, że Gmina staję się miejscem przyjaznym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Gmina staje się również miejscem atrakcyjnym do inwestowania w nieruchomości. Dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosły 1.059.241 zł.
Sytuacja Gminy z roku na rok stabilizuje się i pozwala na
bezpieczne „patrzenie w przód”. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami można planować kolejne inwestycje,
które mają służyć mieszkańcom i zachęcać do inwestowania
kolejnych inwestorów.

Gmina Sulęcin LIDEREM w pozyskiwaniu środków
unijnych z programów krajowych!
W dniu 29 maja 2017 r. w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze odbyła się
uroczysta sesja absolutoryjna, w której udział wzięli absolwenci Lubuskiej Akademii Rozwoju.
Uroczystość otworzyła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Spotkanie połączone było z konferencją dotyczącą wykorzystania funduszy UE przez lubuskich beneficjentów. Pokazano również przykłady sukcesów lubuskich samorządów i firm, które sięgały po unijne pieniądze. Gmina Sulęcin jako lider w pozyskiwaniu środków z krajowych programów
6

www.sulecin.pl

INWESTYCJE

czerwiec 2017

operacyjnych została zaproszona do podzielenia się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Na przykładzie projektów realizowanych przez Gminę Sulęcin w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dobre praktyki przedstawiła
Marta Borkowska-Lisiak – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. Jesteśmy
liderem w jednej z osi priorytetowych POIiŚ dotyczącej adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości środowiska miejskiego.
Inwestycje prowadzone przez Gminę Sulęcin, tj. odnowienie zieleni w parku miejskim oraz rozbudowa oczyszczalni wraz
z modernizacją sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej, należą do jednych z największych w województwie lubuskim.
Konferencję zakończyło wręczenie przez Marszałek Województwa certyfikatów, upominków i wyróżnień uczestnikom akademii.
fot. M. Barden

IV Lubuskie Forum Samorządowe
W przeddzień obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, które
jest upamiętnieniem pierwszych wyborów samorządowych z 1990
roku, na zaproszenie Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety
Polak w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze spotkali się
samorządowcy z całego regionu lubuskiego.
W spotkaniu uczestniczył między
innymi Jerzy Stępień – współtwórca
reformy samorządowej z 1997 roku,
Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Polak oraz Przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubuskiego
Czesław Fiedorowicz. O roli samorządu w Polsce i Europie, zasadzie subsydiarności (pomocniczości), centralizacji
i możliwościach społeczeństwa terytorialnego do załatwiania pewnych spraw
na własną odpowiedzialność dyskutowali tego dnia uczestnicy Forum. Swo-

imi doświadczeniami dzielili się samorządowcy wszystkich szczebli.
IV Lubuskie Forum Samorządowe
było także okazją do nagrodzenia lubuskich gmin, które okazały się najlepsze
w I Konkursie Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking przygotował niezależny
zespół pod przewodnictwem prof. nzw.
dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. Wśród laureatów
znalazła się Gmina Sulęcin, która w kategorii gmina miejsko-wiejska zajęła IX

miejsce. Dyplom z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
odebrał Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
O kolejności w rankingu zdecydowały wyniki osiągane przez daną
jednostkę na przestrzeni ostatnich kilku lat w obszarach takich jak: poziom
bezrobocia, saldo migracji, wydatki na
projekty inwestycyjne, odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów,
kanalizacji, oczyszczalni ścieków itp.
fot. M. Barden
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Prezes Zarządu ORANGE Polska S.A.
odwiedził Gminę Sulęcin
19 maja 2017 r. podczas konferencji na temat „Internetu
szerokopasmowego w województwie lubuskim”, która odbyła
się w Zaborze k/Zielonej Góry Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart
spotkał się z Prezesem Zarządu Orange Polska S.A.
Jeanem-Françoisem Fallacherem.
W trakcie konferencji Burmistrz Sulęcina przedstawił zebranym doświadczenia Gminy Sulęcin z realizacji inwestycji
polegającej na budowie sieci światłowodowej, omówił jej zalety oraz zaprezentował model współpracy wypracowany wspólnie z firmą Orange. Dzięki
nowatorskiemu projektowi pn. „Włączmy się” realizowanemu w Gminie Sulęcin przez Orange Polska S.A. już wkrótce
możliwe będzie podłączenie wszystkich
miejscowości sołeckich w naszej gminie

do superszybkiego Internetu. Gmina
Sulęcin jest pierwszą gminą w Polsce,
która została objęta tym programem.
W roku bieżącym przewidywane jest
podłączenie kolejnych gospodarstw
domowych do superszybkiego Internetu, w tym miejscowości Grochowo
i Rychlik oraz części miasta Sulęcin. Po
zakończeniu konferencji Prezes Zarządu Orange Polska S.A. Jean-François
Fallacher wspólnie z Wiceprezesem Zarządu do spraw Strategii i Transformacji

Piotrem Muszyńskim oraz Burmistrzem
Sulęcina Dariuszem Ejchartem wizytowali lokalizacje na terenie Gminy Sulęcin, w których inwestycja została już
ukończona. W Wielowsi gościli między
innymi u Damiana Symanowicza – jednego z beneficjentów superszybkiego
Internetu. W Trzemesznie Lubuskim
odwiedzili uczestników szkolenia dla
osób wykluczonych cyfrowo. Po południu w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego spotkali się z sołtysami Gminy
Sulęcin oraz Zastępcą Burmistrza Iwoną
Walczak. Podczas spotkania omówiono
między innymi założenia projektu realizowanego przez firmę Orange w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, dzięki któremu część Sulęcina
oraz miejscowości Rychlik i Grochowo
również zostaną podłączone do sieci
światłowodowej, a także dalsze plany
firmy zmierzającego do objęcia superszybkim Internetem pozostałej części
Sulęcina oraz miejscowości Wędrzyn.

NOWY PLAC ZABAW dla dzieci w Żubrowie
Muszkieterowie zapraszają mieszkańców Żubrowa i okolic do korzystania z nowo otwartego
nowoczesnego placu zabaw!
W dniu 18 czerwca o godz. 11.00 na Os. Żubrów przy budynku nr 6 miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci.
Plac zabaw powstał w ramach akcji społecznej pod nazwą „Place Zabaw – Muszkieterowie”. Głównym fundatorem placu zabaw
jest Adam Siwiński właściciel sklepu Intermarche w Sulęcinie przy udziale finansowym Gminy Sulęcin, firmy „SULBRUK” Piotr Buczkowski z Sulęcina oraz Spółdzielni Gospodarki Mieszkaniowej z Żubrowa. Plac zabaw Muszkieterów wyposażony został w nowoczesne, certyfikowane urządzenia, które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo podczas zabawy.
fot. K. Kołowrocka
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PRZEBUDOWA DROGI gminnej 005635F
ul. Ogrodowa w Trzemesznie Lubuskim
W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Sulęcin prowadzi roboty budowlane
w zakresie infrastruktury drogowej.
W czerwcu br. zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Trzemesznie Lubuskim. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma
Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k. Wartość wykonanych robót
wyniosła 333.314,00 zł brutto. Na realizację zadania Gmina Sulęcin otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
fot. K. Kołowrocka

UZBROJENIE TERENU Sulęcińskiej Podstrefy
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Gmina Sulęcin ogłosiła
przetarg nieograniczony
na uzbrojenie Sulęcińskiej
Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz droga wraz z oświetleniem ulicznym.
Uzbrojenie niniejszych terenów
znacznie podniesie ich atrakcyjność
oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania działkami inwestycyjnymi
w Sulęcinie wśród potencjalnych inwestorów z kraju i zagranicy. Wierzymy, iż
sprzyjający klimat inwestycyjny zaowocuje lokalizacją kolejnych zakładów
produkcyjnych w naszym mieście, czego konsekwencją będą nowe miejsca
pracy dla mieszkańców.

fot. archiwum UM Sulęcin
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PIERWSZY PROJEKT w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017
UKOŃCZONY,
inne w trakcie realizacji
Trwają prace zmierzające do realizacji kolejnych

Przebudowa drogi w kierunku cmentarza
w Trzemesznie Lubuskim
Modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza w Trzemesznie Lubuskim została ukończona. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Została nim
firma Usługi Sprzętowo-Transportowe K. Wiązek ze Strzelec
Krajeńskich, która zaoferowała wykonanie tego zadania za
kwotę 72.995,09 zł brutto. Inwestycja została pomyślnie zakończona i jest pierwszą z pięciu wybranych przez mieszkańców do realizacji w drodze głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017.
fot. M. Barden
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Budowa chodnika przy ul. Dikusa Ekkela
w Sulęcinie

W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie budowy chodnika przy ul.
Dikusa Ekkela w Sulęcinie. Wybrana firma to: Zakład Wyrobów
i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński z Krzeszyc. Zaoferowana kwota za wykonanie zadania to: 52.983,06zł brutto. Planowany termin realizacji zadania to druga połowa lipca
2017r.

Zagospodarowanie terenu
po byłym kąpielisku
przy ul. Winna Góra w Sulęcinie

W czerwcu 2017 r. rozpoczną się prace zmierzające do zagospodarowania terenu po byłym kąpielisku miejskim przy ul.
Winna Góra w Sulęcinie. Wykonawca zadania nie został jeszcze wybrany. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to II
połowa lipca 2017 r. Obecnie teren przy ul. Winna Góra przygotowywany jest pod tę inwestycję.

Przebudowa nawierzchni
ul. Wąskiej w Sulęcinie

Doposażenie Boiska sportowego
w Żubrowie

Zakup kontenera na szatnię dla zawodników wraz z toaletą dla widowni oraz zakup ławek dla kibiców na boisku do
piłki nożnej w Żubrowie rozpocznie się w czerwcu 2017 r. Na
dzień dzisiejszy nie został jeszcze wybrany wykonawca robót
budowlanych. Planowany termin realizacji zadania to II połowa lipca 2017 r.

W lipcu 2017 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy
inwestycji polegającej na utwardzeniu drogi gruntowej przy
ul. Wąskiej w Sulęcinie. Planowany termin realizacji zadania to
sierpień 2017 r.

Budżet Obywatelski na 2018 rok
Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zakończył się 29 kwietnia 2017 r. Mieszkańcy zgłosili 17 zadań
inwestycyjnych. Przedsięwzięcia, które przejdą pozytywną weryfikację formalną zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Sulęcin, na stronie internetowej www.sulecin.pl (zakładka Budżet Obywatelski) oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w dniu 3 lipca 2017 roku.
Karty do głosowania będą dostępne na gminnej stronie internetowej, w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie (pokój nr 29), u sołtysów i Przewodniczącego Miejscowości Wędrzyn. 29 września 2017 r. o godzinie 14.30 zakończy się głosowanie na zadania zaproponowane przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
W październiku zostaną ogłoszone wyniki głosowania, a zadania, które uzyskają największą liczbę głosów i których całkowity
koszt jednostkowy nie przekroczy kwoty 100.000 zł, zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Sulęcin na 2018 rok.
Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 16 lat do udziału w głosowaniu na wybrane
przez siebie przedsięwzięcia.

Włącz SIĘ!
Informujemy, iż firma Orange Polska rozpoczęła kolejny etap budowy nowoczesnej sieci
ultraszybkiego światłowodowego Internetu na terenie Gminy Sulęcin.
Realizowana przez Orange Polska inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
W obecnym etapie inwestycja obejmie sołectwa Rychlik i Grochowo oraz część miasta Sulęcin. Zadanie będzie wykonywane sukcesywnie do końca 2018 r.
Kolejny etap realizacji inwestycji budowy światłowodu obejmie pozostałą część Sulęcina oraz miejscowość
Wędrzyn.
Jeżeli są Państwo zainteresowani doprowadzeniem
szybkiego Internetu światłowodowego do swojego
domu, mieszkania czy firmy prosimy o wypełnienie deklaracji, która dostępna jest do pobrania na stronie www.
sulecin.pl, u pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz u
sołtysów sołectw objętych projektem. Wypełnioną deklarację można przekazać w najwygodniejszy dla Państwa

sposób: przesyłając zeskanowaną na adres e-mail cyfrowysulecin@orange.com, dzwoniąc na dedykowaną infolinię Orange 800 606 606 lub przynieść do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub do sołtysów miejscowości Rychlik
i Grochowo.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy firmy
Orange pod numerem telefonu 800 606 606 oraz pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Orange Polska
nie poniosą Państwo żadnych opłat za wykonanie przyłącza do budynku. Usługa Orange Światłowód świadczona
będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie operatora.
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Asystenci rodziny OPS
i warsztaty edukacyjne
W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie zatrudnia 4
asystentów rodziny, którzy wspierają 58 rodzin.
W ramach działań innowacyjnych asystenci rodziny zorganizowali warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyły rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny oraz
dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Sulęcinie. Podczas warsztatów upieczono babeczki wielkanocne, które wraz z życzeniami były wręczane mieszkańcom Sulęcina
w czasie Jarmarku Koguciego. Było to możliwe dzięki współpracy z Bankiem Żywności i Kulczyk Foundation, które dostarczyły produkty do zajęć.
fot. OPS Sulęcin

DEBATA o sytuacji demograficznej w Lubuskiem

W dniu 19 maja 2017 r. na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Andrzej Stefan Żelechowski – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie uczestniczył w konferencji pt. „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie
dla polityki społecznej i gospodarczej. Sytuacja rodzin, migracje ludności a rynek pracy w województwie lubuskim”.
Konferencja została zorganizowana w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. przez Wojewodę Lubuskiego,
Rządową Radę Ludnościową oraz Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. W debacie udział wzięli między innymi: Elżbieta
Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
– Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Władysław
Dajczak – Wojewoda Lubuski, Prezes GUS, grono profesorskie
oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.
Podczas dwóch sesji omówiono m.in. sytuację demograficzną województwa lubuskiego oraz jego specyfikę na tle
Polski, kondycję rodzin oraz zmiany społeczne obserwowane
w regionie, migracje wewnętrzne i zagraniczne oraz ich wpływ
na rynek pracy. Konferencję zamknęła debata panelowa na temat wyzwań polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa lubuskiego.
fot. Urząd Statystyczny Zielona Góra

Spotkanie z Elżbietą Rafalską –
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
W dniu 5 maja 2017 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie Elżbiety Rafalskiej
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Andrzejem Stefanem Żelechowskim
– Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie. Spotkanie dotyczyło realizacji polityki społecznej w Gminie Sulęcin z uwzględnieniem podjętych przez rząd
regulacji ustawowych, w tym programu 500+. Szczególną uwagę zwrócono na działania i formy wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych w zakresie ich skuteczności.
W imieniu Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta Dyrektor OPS zaprosił Minister Rafalską do złożenia wizyty w Gminie Sulęcin. Termin spotkania ustalono na początek
lipca 2017 roku.
12
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WSPÓŁPRACA Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęcinie
z Komendą Hufca ZHP
W dniu 24 maja 2017 r. w ramach współpracy z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sulęcinie
harcerze wraz z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sulęcinie odwiedzili osoby starsze i potrzebujące. W czasie spotkania zostały przekazane zebrane
przez harcerzy produkty żywnościowe i chemiczne.
fot. OPS Sulęcin

Sołectwo Brzeźno ma NOWEGO SOŁTYSA
W dniu 17 maja 2017 r. w celu przeprowadzenia
wyboru nowego sołtysa Sołectwa Brzeźno Burmistrz
Sulęcina Dariusza Ejchart zwołał w Świetlicy
Środowiskowej w Brzeźnie zebranie sołeckie.
Na ogólną liczbę 236 uprawnionych do głosowania w zebraniu i głosowaniu wzięło udział 24 mieszkańców. Z ramienia Urzędu Miejskiego w zebraniu uczestniczyła Zastępca Burmistrza
Iwona Walczak, Sekretarz Gminy Mirosława Maszońska oraz Inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych Dagmara Onyśko.
Na sekretarza zebrania wybrano Sylwię Twardowską-Jarugę.
W głosowaniu jawnym wybrano Komisję Wyborczą w składzie:
Dariusz Magda, Jan Konopski i Edyta Magda.
Spośród zebranych na stanowisko Sołtysa zgłoszono jednego kandydata. W głosowaniu tajnym 16 głosami „za” nowym Sołtysem Brzeźna został Arkadiusz Sroka. Gratulujemy!

fot. M. Barden

ZMIANA W SKŁADZIE
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Nowy radny zaprzysiężony
Od 8 maja 2017 r. Gmina Sulęcin ma nowego radnego. Grzegorz
Zjawiński został oficjalnie zaprzysiężony i po raz pierwszy uczestniczył
w sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
W obecności 13 radnych, władz miasta, dyrektorów gminnych jednostek i spółek
oraz przybyłych gości Grzegorz Zjawiński złożył podczas majowej sesji uroczyste ślubowanie. Tym samym oficjalnie dołączył do składu Rady Miejskiej w Sulęcinie. Nowo
zaprzysiężony radny zwyciężył w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym
nr 9, które odbyły się 26 marca 2017 r.
fot. archiwum prywatne
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RADNY jakiego NIE ZNACIE
W tym numerze Sulęcińskiego
Magazynu Samorządowego
Przedstawiamy sylwetkę
Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sulęcinie Zbigniewa
Szczepańskiego.
Pan Zbigniew od wielu lat zasiada
w Radzie Miejskiej, a pierwszą kadencję
jest jej Przewodniczącym. Jest to postać
niezwykle barwna. Człowiek pełen pasji, o niewyczerpanych zasobach energii. W życiu Pana Zbigniewa aktywność
fizyczna odgrywa niezwykle ważna rolę.
Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przez
wiele lat był też nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie.
Regularnie uczestniczył w rozmaitych
imprezach sportowych, których istotą
jest propagowanie sportu i aktywnego
stylu życia. Oprócz sportu jego pasją
jest turystyka. Interesuje się także różnymi formami działalności teatralnej.
SMS: Urodził się Pan w Krakowie,
przez jakiś czas mieszkał Pan w Sandomierzu i studiował we Wrocławiu.
Jak to się stało, że przyjechał Pan
i zamieszkał w Sulęcinie?
Zbigniew Szczepański: Sulęcin poznałem za sugestią Pana Ryszarda Panfila, z którym studiowałem we Wrocławiu. Razem z żoną Ewą przyjechaliśmy
do Sulęcina „za pracą” i tak już zostało.
SMS: Ma Pan jakieś wspomnienia
związane z pracą w szkole, które zapadło Panu w pamięci?
Zbigniew Szczepański: Szczególnymi wspomnieniami z pracy w I Liceum Ogólnokształcącym były wyjazdy
na 2 tygodniowe obozy wędrowne
wraz ze śp. Jarosławem Ugrynowiczem.
Wyjeżdżało nieraz z nami i kilkadziesiąt
osób, np. do Puszczy Białowieskiej – 33
osoby. Poznaliśmy pół Polski wędrując
pieszo, po bardziej i mniej znanych zakątkach naszego kraju. Myślę, że absolwenci liceum mają miłe wspomnienia
z naszych wakacyjnych wypraw.
SMS: Od wielu lat jest Pan związany ze sportem. Proszę powiedzieć,
jak się rozpoczęła i jak wygląda
w chwili obecnej Pana przygoda ze
sportem?
Zbigniew Szczepański: Zabawę ze
sportem rozpocząłem w Sandomierzu.
Klub sportowy Wisła Sandomierz po14
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zostanie w mojej pamięci na zawsze.
Potem cały czas byłem aktywny sportowo, trenując różne dyscypliny sportowe, ale lekkoatletyka była i pozostała
moją ulubioną dyscypliną sportową.
SMS: Czy ma Pan swoje ulubione
tereny, gdzie przygotowuje się Pan
do maratonów?
Zbigniew Szczepański: Tereny
wokół Sulęcina to wymarzone trasy do
przygotowania formy w różnych dyscyplinach sportowych. Fantastyczna
przyroda pozwala odkrywać się cały
czas. Jest ona dla tych, którzy widzą
i czują potrzebę jej odczuwania.
SMS: Czy zgodzi się Pan z twierdzeniem, że sport odgrywa istotną
rolę we wszechstronnym kształtowaniu osobowości człowieka?
Zbigniew Szczepański: Jak najbardziej tak. Sport szeroko rozumiany
to nie tylko pot i zmęczenie. Kultura
fizyczna to również odczuwanie wrażliwości na piękno tego, co nas otacza, to
kształtowanie charakteru i możliwości
funkcjonowania w społeczeństwie. To
piękno ciała i ducha.
SMS: Jest Pan osobą bardzo aktywną. Skąd czerpie Pan tak ogromną energię do życia?
Zbigniew Szczepański: Myślę, że
mając wsparcie w drugiej osobie (myślę
tutaj o żonie), mogę realizować swoje
pasje życiowe, choć zabierają one nieraz sporo czasu. Bardzo istotna jest
również zbilansowana odpowiednia
dieta, która pozwala czerpać energię
do uprawiania sportu i bycia aktywnym
w różnych dziedzinach życia.

SMS: Co daje Panu podróżowanie
i jakie miejsce z dotychczas odwiedzonych zachwyciło Pana najbardziej?
Zbigniew Szczepański: Podróżowanie to postrzeganie piękna materii
ożywionej i nieożywionej. Myślę, że
z podróżami to jest tak, albo widzisz
otaczające cię piękno, albo nie. Ja mam
to szczęście w życiu, że to widzę. Sandomierz to miejsce, do którego mogę
wracać zawsze i nigdy mi nie znudzi.
Zawsze jest coś nowego do odkrycia
w samym mieście i w okolicy.
SMS: Bycie osobą aktywną społecznie pochłania dużo czasu. Jak
udaje się Panu wygospodarować
chwilę dla rodziny?
Zbigniew Szczepański: Myślę, że
jest to kwestia zorganizowania sobie
czasu. W wirze codziennych działań
powinno się znaleźć czas na pracę, odpoczynek i przyjemności oczywiście
szeroko rozumiane.
SMS: Co chciałby Pan, jako Przewodniczący RM, jeszcze zrobić dla
społeczności naszej gminy?
Zbigniew Szczepański: Praca w samorządzie daje satysfakcję wtedy, kiedy w sposób przemyślany realizowane
są zadania, które dla miasta i mieszkających tutaj ludzi są powodem do zadowolenia. Współpraca radnych z Burmistrzem powinna owocować nowymi
dokonaniami dla naszego społeczeństwa. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku w naszym mieście i gminie.
SMS: Dziękuję za rozmowę.
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SMSowa rubryka sulęcińskiego przedsiębiorcy
Rozmowa z Jackiem Gajewskim – właścicielem firmy PPH Jack Gajewski Projekt
SMS: Dlaczego został Pan przedsiębiorcą? Co zdecydowało o takiej
drodze życiowej?
Jacek Gajewski: Miałem dosyć pracy dla innych, którzy tak naprawdę nie
doceniali moich umiejętności, aczkolwiek niektórych wspominam bardzo
pozytywnie. Postanowiłem w pewnym
momencie zacząć działać „na własny
rachunek”.
SMS: Jest Pan właścicielem PPH
Jack Gajewski Projekt. Czym dokładnie zajmuje się Pana firma? Dlaczego
zdecydował się Pan na tę branżę?
Jacek Gajewski: Zawsze interesowała mnie sztuka, rysunek, przestrzeń
i jej wypełnianie. Ciężko mi opisać,
czym tak naprawdę się zajmuję, ponieważ spectrum mojej działalności jest
bardzo szerokie. Wykonuję rzeczy nietypowe, niestandardowe, których nie
można kupić w zwykłym sklepie, które
nie są ogólnie dostępne. Są to rzeczy
niekonwencjonalne, ale mają jednocześnie charakter użytkowy. Robię różnego rodzaju meble, szafki, stoliki (np.
kawowe), ławy i taborety. W mojej ofercie znajdują się również elementy dekoracyjne – ramy do luster, płaskorzeźby, lampy wiszące i stojące. Często są to
rzeczy, z których można korzystać na
co dzień, a jednak są jakąś formą sztuki.
Nierzadko korzystam z recy-materiałów,
np. tworzę w drewnie, które pozostało
po rozbiórce kina w Sulęcinie, stosuję
materiały znalezione na złomowiskach,
wykopane z ziemi itp. Zajmuję się także
metaloplastyką. Ręcznie kute elementy, nawet drobne dodają przedmiotom
charakteru, np. nietypowe uchwyty do
szafek czy ozdobne okucia.
SMS: Który etap Pana pracy jest
najprostszy, a który najtrudniejszy?
Jacek Gajewski: Moja praca jest
moim hobby – nie mam najtrudniejszych etapów, często jednak zaczynam
kilka projektów naraz, a kończę je dopiero po jakimś czasie. Ponadto nigdy
nie zabieram się za duże zlecenia ze
względu na to, że nie mam gdzie magazynować towaru. Lubię tworzyć
na zamówienie pod klienta, z którym
mogę dogadać ogólny zarys, a co do
szczegółów dostaję wolną rękę. Wtedy
obie strony są zadowolone.
SMS: Czy własne zainteresowania
mogą być naturalną drogą do rozpoczęcia działalności biznesowej?
Jacek Gajewski: Jak najbardziej.
Zainteresowania powinny być tym
czymś, co mobilizuje do założenia włas-

nej działalności. Pod warunkiem, że ma
się odwagę do jej podjęcia.
SMS: Skąd czerpie Pan inspirację
do pracy?
Jacek Gajewski: Inspiracje przychodzą same, mam głowę pełną pomysłów, gorzej z czasem na ich wykonanie
(śmiech).
SMS: Czym wyróżnia się Pana
firma na tle konkurencji? Dlaczego
warto nawiązać współpracę właśnie
z Panem?
Jacek Gajewski: Moja oferta jest jedyna w swoim rodzaju. Nie widziałem
i nie znam w okolicy ludzi, którzy proponowaliby podobne produkty. Moje
prace są przede wszystkim wykonane
z naturalnych tworzyw, są niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju.
SMS: Obecnie innowacje mają
kluczowy wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Czy firma PPH
Jack Gajewski Projekt również szuka
innowacyjnych rozwiązań?
Jacek Gajewski: Myślę, że ploter
CNC, na którym pracuję jest innowacyjny w skali regionu. Mogę na nim wykonywać wcześniej zaprojektowane prace, np. z rysunków, zdjęć otrzymanych
od klienta. Korzystam czasem z okolicznych złomowisk, pozyskując tam surowce. W pewnym sensie to, co oferuję
jest innowacyjne samo w sobie.
SMS: Jakimi wartościami kieruje
się Pan w biznesie?
Jacek Gajewski: Niestety w biznesie kieruję się uczciwością, a to nie
jest rozwojowe (śmiech). Cenię także
profesjonalizm. Sam staram się w taki
sposób podchodzić do klienta. Jestem
elastyczny, nie narzucam swoich pomysłów, ale lubię, kiedy klient daje mi
wolną rękę.
SMS: Gdzie chciałby Pan znaleźć
się z firmą PPH Jack Gajewski Projekt
w perspektywie najbliższych pięciu
lat?
Jacek Gajewski: Cały czas próbuję
pozyskać rynek zagraniczny, kilka prac
udało mi się sprzedać do Anglii oraz
Szwecji. W Polsce niestety ciągle jest
niewielu ludzi ceniących oryginalność.
SMS: Jakie są Pana inne zainteresowania i hobby, jak Pan spędza
wolny czas?
Jacek Gajewski: Robię to, co lubię, więc jest to poniekąd moje hobby.
Kiedyś, za młodu grałem dużo w gry
RPG. Proszę nie mylić ich z grami komputerowymi, bo to były tradycyjne gry
fabularne, w których cała rozgrywka

toczona była zazwyczaj w fikcyjnym
świecie, istniejącym tylko w wyobraźni
grających. Z przyjaciółmi, którzy „czuli
ten sam klimat” potrafiliśmy godzinami improwizować i wcielać się w różne
role. Poniekąd to właśnie uwielbienie
do tego rodzaju rozrywki rozbudowało we mnie dużą wyobraźnię i kreatywność. Czasem jeszcze wracam do
grania, lecz bardzo rzadko. Brakuje mi
wolnego czasu.
Przeszedłem także przez okres fascynacji bractwami rycerskimi. W tym
czasie robiłem ciuchy oraz sprzęt (miecze, zbroje, hełmy, sakwy itp.).
Interesuję się również fotografią
macro. Piękne jest to, czego gołym
okiem nie widać. No i nie mogę zapomnieć, że przez długi okres byłem
członkiem ZHP, co na pewno wpłynęło
na moje życie i było moim hobby, o ile
można to tak nazwać.
Mam też rodzinę i to wokół niej kręci się moje życie. Korzystając z okazji,
chciałbym podziękować mojej Anecie,
która jest najcudowniejszą kobietą,
jaką poznałem w mym życiu!
SMS: Dziękujemy za rozmowę.

fot. archiwum prywatne
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Z prac RADY MIEJSKIEJ
Od momentu publikacji ostatniego Sulęcińskiego Magazynu Samorządowego odbyły się dwa posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz trzy sesje Rady Miejskiej. W tym czasie radni podjęli 20 uchwał.
Wśród najważniejszych uchwał z tego okresu należy wymienić uchwałę o nadaniu stadionowi miejskiemu w Sulęcinie imienia Stanisława
Ożoga. Pan Stanisław urodził się 11 kwietnia 1930 roku w Daszawie na Ukrainie. Był lekkoatletą i olimpijczykiem. Uczestniczył w Igrzyskach
Olimpijskich w Rzymie w 1960 r. Jedenaście razy zdobywał tytuł mistrza Polski w biegu na 10 000 metrów. Kilkakrotnie bił rekordy Polski. Zmarł
w Sulęcinie 25 listopada 1998 r.
Kolejnymi bardzo istotnymi uchwałami były: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sulęcin i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina. W głosowaniu jawnym, na trzynastu radnych uczestniczących w sesji Rady Miejskiej dwunastu opowiedziało się za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium, jeden radny wstrzymał się od głosu.

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
z zakresu edukacji ekonomicznej

Możliwość uzyskania dofinansowania projektu edukacyjnego od Narodowego Banku Polskiego

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary
działalności edukacyjnej banku centralnego. W szczególności celami
działalności edukacyjnej są:
– upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności
i rozwojowi systemu finansowego,
– zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji
finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
– kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
– upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
– przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym
zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
– popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego
i historii pieniądza,
– promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym
i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

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.
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.
Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30,000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez
Oddziały Okręgowe NBP.
Więcej szczegółów: https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/
dofinansowanie-nbp.

Kącik ANIMALS
Zadbaj o swego czworonoga latem
Lato – dla wielu najlepszy czas w roku. Zadbajmy o to, aby również dla naszych czworonożnych
towarzyszy ciepłe dni okazały się przyjemne.
W okresie letnim musimy szczególnie zadbać o nasze zwierzęta, gdyż są one narażone na skutki przegrzania. Pamiętajmy o tym, aby
zapewnić naszym pupilom cień, w którym będą mogły się schronić przed słońcem oraz stały dostęp do wody pitnej.
Przestrzegamy również przed zostawianiem zwierząt w zamkniętych samochodach. W ciągu zaledwie kilku minut samochód może
się bardzo mocno nagrzać. W takiej sytuacji organizm zwierzęcia nie jest w stanie poradzić sobie z tak wysoką temperaturą, co najczęściej
kończy się wycieńczeniem i śmiercią. Uchylenie okna w samochodzie nie wystarczy, aby uchronić czworonoga przed przegrzaniem. Jeśli
podróżujemy ze zwierzęciem, nigdy nie zostawiajmy go samego w aucie!
Czas wakacyjny to także okres, kiedy nieodpowiedzialni właściciele pozbywają się swych czworonogów. Prosimy mieszkańców o zwrócenie większej uwagi na pozostawione samotnie zwierzęta. Informacje o pozostawionych psach można zgłaszać pracownikom Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie pod numerem telefonu 95 755 36 01 wew. 128 lub 162, a także w dni wolne od pracy pod numerami komórkowymi 694 455 612 (Robert Komorowski) i 501 923 960 (Ryszard Stachowiak).
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INFORMACJA

o konieczności dokonywania aktualizacji
danych określonych w deklaracjach za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Burmistrz Sulęcina przypomina o obowiązku aktualizacji
danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każda zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się i zamieszkanie dziecka, zgon mieszkańca, wyprowadzka, sprzedaż nieruchomości itp.) zgodnie
z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016

czerwiec 2017
r., poz. 250 ze zm.) powinna być zgłoszona poprzez złożenie
przez właściciela, głównego najemcę lub zarządcę nieruchomości nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy
ul. Lipowej 18.
Mieszkańcy budynków wielolokalowych, w imieniu których
deklaracje składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia
mieszkaniowa, powinni poinformować o tym fakcie Zarządcę
swojego budynku mieszkalnego.
Deklarację zmianową należy złożyć w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.
Zmiany kierowane do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie dokonujemy na deklaracjach zgodnych ze wzorem określonym
przez Radę Miejską w Sulęcinie, które dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Sulęcinie BIURO OBSŁUGI INTERESANTA lub na
stronie internetowej www.sulecin.pl

NIE WYRZUCAJ jak leci wszystkiego do śmieci!
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych na świecie, dlatego
powinniśmy dążyć do zmniejszenia ich ilości.

Dotyczy to zarówno odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, jak i tych pochodzących z
prowadzonej działalności gospodarczej.
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Sulęcinie zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na segregację, ponieważ
jej brak powoduje zwiększenie ilości odpadów zmieszanych, a co za tym idzie wzrost ponoszonych kosztów ich utylizacji, co w
przyszłości może skutkować podwyższeniem kwoty opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy.
Poniżej przedstawiamy Państwu do jakich pojemników powinny trafić poszczególne odpady.
RODZAJ ODPADU

WRZUCAMY

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, folia aluminiowa, metale
kolorowe, zakrętki od słoików

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

butelki i słoiki po napojach i żywności

ceramika, fajans, kryształy, szkło żaroodporne
i okularowe, żarówki i świetlówki, reflektory,
opakowania po kosmetykach, lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, lustra,
szyby, monitory, termometry i strzykawki, znicze
z woskiem

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

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

PAPIER

PLASTIK

NIE WRZUCAMY

SZKŁO

BIO

Drodzy MIESZKAŃCY!
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. jako zarządca cmentarza komunalnego w Sulęcinie przypomina osobom, których bliscy pochowani zostali do 1997 r. o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959
r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62 z zm.). Nie wniesienie stosownej opłaty spowoduje likwidację grobu
z mocy prawa.
Opłaty można wnieść w biurze zarządcy, które mieści się przy ul. Chrobrego 3 w Sulęcinie. Biuro czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00-15.00.
Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 95 755 28 11.
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Pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze dzieci z grupy Biedronek
i Skrzatów z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika

fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin

10

maja 2017 r. dzieci z grupy Biedronek i Skrzatów, pod
opieką swoich pań, wyruszyły na swoją pierwszą wycieczkę do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Miały przyjemność obejrzeć spektakl teatralny pt. „Gniewko
i Lubinka”.
Jest to humorystyczna opowieść o sile przyjaźni, poznawaniu świata oraz odkrywaniu uczuć i emocji. Przyjaciele Gniewko i Lubinka od dawna się przyjaźnią i lubią się razem bawić.
Nie wiedzą jeszcze, jaki kształt ma Smutek, a jak smakuje Radość i czy Strach ma naprawdę wielkie oczy? Pewnego dnia
postanawiają wyruszyć w podróż w poszukiwaniu tajemniczego Szczęścia, chociaż nie mają pojęcia, jak ono wygląda. Mali
widzowie zostali zaproszeni do tej podroży i wraz z głównymi
bohaterami poszukiwali Szczęścia.
Dzieci oglądały spektakl z zafascynowaniem. Były sceny
humorystyczne, które wywoływały ogólny śmiech. Aktorzy
i młoda publiczność spisali się na medal. Pierwsza wizyta
w prawdziwym teatrze była dla dzieci dużym przeżyciem, pełne wrażeń i emocji wróciły do przedszkola.

Lekcja fizyki w Przedszkolu nr 1

W

ramach konkursu „Poszukiwanie Talentów 2017” Celina
Ciecierska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie, 4 kwietnia 2017 r. odwiedziła razem z nauczycielem
liceum panem Jerzym Baranowskim, dzieci z grupy „Skrzaty”.
Wizyta miała na celu wprowadzić dzieci w świat fizyki, dlatego zaopatrzona w różnorodne przyrządy i materiały zaprosiła
przedszkolaki do wspólnych badań.
Dzieci najpierw poznały właściwościowi magnesu oraz
jego różne rodzaje. Świat fizyki to przede wszystkim doświadczenia i badania. Dlatego również eksperymentowały i badały jak działają na siebie magnesy, jak wzajemnie przyciągają
się i odpychają. Jak działają na nie inne materiały i tworzywa.
Wszystkie skrzaciki chętnie brały udział w doświadczeniach.
Największą radość sprawiło dzieciom doświadczenie z wykorzystaniem balonów i kawałków papieru, które po namagnesowaniu przyczepiały się do balonu. Wszystkie dzieci były
zachwycone przedszkolną lekcją fizyki.
Zajęcia były bardzo ciekawe, wywołały wiele radości
i rozbudziły wyobraźnię dzieci. Dzieci i wychowawcy z grupy
„Skrzaty” bardzo dziękują Celinie Ciecierskiej oraz panu Jerzemu Baranowskiemu za ciekawe spotkanie, które wzbogaciło
wiedzę najmłodszego pokolenia.

fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin

„Mały przyrodnik – przyroda wokół nas”

23

maja w Przedszkolu nr 1 im Małego Przyrodnika w Sulęcinie odbył się konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Przyroda wokół nas”. Został on przeprowadzony przez Stowarzyszenie działające przy przedszkolu w ramach projektu „Mały
przyrodnik – przyroda wokół nas”. Konkurs przygotowały i przeprowadziły pani Elżbieta Puzyniak oraz pani Beata Przybył.
W konkursie wzięły udział dzieci z czterech najstarszych
grup: Motylków, Żabek, Pszczółek i Wiewiórek. Do konkursu zaprosiliśmy rodziców, którzy pomagali przedszkolakom
w realizacji zadań. „Wiewiórkom” pomagały Monika Suchecka
i Katarzyna Skrzypacz, „Pszczółkom” – Halina Gudacz i Katarzyna Nowak, „Żabkom” – Czesława Grzywacka i Edyta Rucińska,
„Motylkom” – Anna Reichert i Katarzyna Szyfer.
18
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Wszystkie konkurencje wymagały ścisłej współpracy dzieci
i dorosłych. Drużyny doskonale segregowały odpady, dowiązując je do śmietników i łowiąc na wędki, rozwiązywały zagadki, układały puzzle, trafiały w kręgle i dmuchały na piórka tak,
aby jak najdłużej utrzymać je w powietrzu. Zaangażowanie
uczestników było ogromne i zabawa doskonała. Nie było przegranych. Wszystkie drużyny za ogromną wiedzę i poświęcenie
wywalczyły zabawki dla swoich grup.
25 maja dzieci z grupy Żabek i Motylków, również w ramach powyższego projektu, były na wycieczce w Bogdańcu.
Zwiedzały tam Zagrodę Młyńską. W budynku obejrzały mieszkanie młynarza, jego oryginalne wyposażenie i narzędzia, maszyny związane z przetwórstwem zboża oraz przedmioty zwią-
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zane z wypiekiem chleba. W budynkach gospodarczych i na
podwórzu zostały wyeksponowane narzędzia rolnicze, środki
transportu wiejskiego (wozy bryczki, sanie, uprząż) oraz inne
przedmioty związane z gospodarzeniem na wsi. Na podwórzu natomiast były prezentowane fabryczne maszyny rolnicze
(siewnik, żniwiarka, grabiarka, kopaczka do ziemniaków, pługi,
radła, brony), kieraty i silnik spalinowy oraz sprzęty związane
z przetwórstwem ziarna (młocarnia, wialnia, stępa, żarna). W sadzie znajdowała się pasieka z uli kłodowych oraz zrekonstruo-
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wany piec chlebowy, przy którym we współpracy z piekarnią
w Bogdańcu regularnie są organizowane warsztaty wypieku
chleba. Przedszkolaki wzięły udział w pokazie wyrabiania, formowania i wypieku chleba. Po zajęciach dzieci zajadały się grillowanymi kiełbaskami, które zagryzały świeżutkim chlebem.
Wycieczka była bardzo udana, a uczestnicy zadowoleni.
Projekt nasz został dofinansowany przez Celowy Związek Gmin CZG-12, co pozwoliło nam na wzbogacenie oferty.
W imieniu uczestników bardzo dziękujemy.
fot. Przedszkole nr 1 Sulęcin

Smarowana śoda u Małych Odkrywców

B

ogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu.
Obserwując nasze przedszkolaki zauważono, że dzieci w większości wykazują preferencje do jedzenia ulubionych potraw. Aby
poprawić jakość żywienia i czynić z tego atrakcyjne zajęcie powstał pomysł na samodzielne przygotowywanie śniadań w grupach
dzieci od 4 do 6 lat tzw. „smarowana środa”. Zamiast tradycyjnej metody posiłków przygotowywanych przez personel kuchni
dzieci otrzymują na półmiskach produkty, z których własnoręcznie przygotowują atrakcyjny i zdrowy posiłek. Przedszkolaki mają
za zadanie dokonać wyboru i zrobić kanapkę, którą zjedzą ze smakiem, przy czym posługują się samodzielnie sztućcami. W czasie
zajęć zauważono, że dzieci chętniej jedzą to, co same przygotują i zjadają przy tym więcej różnych produktów, szczególnie warzyw. Dodatkowo możliwość samodecydowania i organizowania posiłku kształtuje umiejętności samoobsługowe dzieci i daje im
przede wszystkim wiele radości.
fot. Przedszkole nr 2 Sulęcin

II Gminny Konkurs Matematyczny Przedszkolaków

16

maja 2017 r. w Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkrywców
w Sulęcinie odbył się II Konkurs Matematyczny Przedszkolaków pn. „Mistrz Matematyki”, w którym wzięły udział
sześciolatki z Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Sulęcinie, Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. Polskiego Żołnierza w Wędrzynie oraz
Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców.

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci, jak również prezentację indywidualnych
i zespołowych umiejętności nabytych w przedszkolu, kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i doskonalenie zdrowej
rywalizacji i właściwego przyjmowania wygranej i porażki.
Uczestnicy konkursu przeszli siedem rund o różnym stopniu trudności, w których musieli uporać się z zadaniami mate-
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matycznymi. Poprzez rzuty kostką do gry zdobywali dodatkowe pytania i punkty w postaci fasolek, które były usytuowane
na dużej planszy.
Nad całością czuwało jury konkursu, które w kwalifikacji
końcowej uznało, że najlepszą grupą reprezentującą sześciolatków były dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków.

Święto Szkoły

OŚWIATA

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców przy Przedszkolu nr 2 oraz Nadleśnictwo Sulęcin. Nagrody wręczyła Dyrektor Przedszkola Ewa Janicka.
W przerwie podsumowania konkursu wystąpiły dzieci
z grupy pięcio i sześciolatków.
Konkurs i pytania przygotowały: Ewa Jacykowska i Grażyna Gęślowska.
fot. Przedszkole nr 2 Sulęcin

fot. SP w Trzemesznie

W

2009r. Szkoła Podstawowa w Trzemesznie Lub. otrzymała imię Polskich Strażaków. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia obchodzone jest corocznie w maju Święto Szkoły. W tym roku zaczęto świętować od wysłuchania przedstawionej
przez uczniów historii o placówce, potem obejrzano prezentację na temat szkoły, którą przygotowała pani Halina Kubiszyn.
Następnie wystąpili członkowie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w sztuce pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Po przedstawieniu odbyły się zajęcia na boisku szkolnym. Najpierw wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, a potem różne zajęcia
sportowe. Pogoda dopisała, było wesoło i sympatycznie,tak jak na Święcie Szkoły powinno być !

Mistrzostwa Powiatu
w Sztafetowych Biegach
Przełajowych

11

kwietnia 2017 r. nad Jeziorem Ostrowskim odbyły się
sztafetowe biegi przełajowe. W zawodach startowały
szkoły z całego powiatu sulęcińskiego. Szkoła Podstawowa
z Trzemeszna zajęła wysokie II miejsce.
Szkołę reprezentowali: Michał Dąbrowski, Kamil Melanowicz, Radek Grecz, Adrian Zgoła, Paweł Żarkowski, Szymon
Treichel, Emil Figiel, Czarek Grecz, Jan Farbotko, Dawid Biernacki, Szymon Gryz, Michał Grzeczkowicz.
20
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Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017

15

maja 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Sulęcinie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dorgowym. Wystartowało
5 drużyn. Każdą gminę reprezentowała najlepsza drużyna
wyłoniona w eliminacjach gminnych. Szkołę z Trzemeszna reprezentowali: Martyna Bajan, Maja Dziadas, Michał Dąbrowski,
Paweł Żarkowski. Drużyna ta zwyciężyła w turnieju i reprezentowała powiat w etapie wojewódzkim.
19 maja 2017 r. zwycięska drużyna wzięła udział w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym. Turniej odbył się w Sulechowie i wzięło w nim udział 14 najlepszych drużyn z województwa lubuskiego. Zawody obejmowały test z wiadomości o ruchu
drogowym, test ze skrzyżowań, jazdę w miasteczku ruchu
drogowego, przejazd na torze przeszkód oraz praktyczne wykonanie zadania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim
zajęła wysokie III miejsce. Drużynę do turnieju przygotowała Bożena Grzelczak nauczycielka wychowania fizycznego
w szkole w Trzemesznie.
fot. SP w Trzemesznie

Mam Talent w Szkole
Podstawowej w Trzemesznie

K

ażdy ma talent, tylko czasami ukryty. W szkole w Trzemesznie dążą aby talenty wykryć i pokazać innym. Dnia 28 maja
samorząd szkolny zorganizował imprezę pt. „Mam Talent”.
Uczniowie w świetlicy szkolnej prezentowali swoje talenty,
głównie wokalne, ale także wśród prezentowanych talentów
było podbijanie piłki. Jury w składzie: pani Dyrektor Teresa Mazur, pani Anna Kochańska oraz pani Anna Miklaś. W konkursie
brały udział dzieci z klas I-VI. Pierwsze miejsce przyznano Mai
Dziadas, drugie Kamilowi Melanowiczowi, a trzecie Martynie
Bajan.
Gratulujemy!

fot. SP w Trzemesznie

Festyn z okazji Dnia Dziecka

3

czerwca 2017r. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim odbył się festyn
z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami byli sołtysi Grochowa,
Trzemeszna Lubuskiego oraz Wielowsi. W organizację włączyła się też nasza szkoła, której nauczyciele zorganizowali konkursy plastyczne oraz konkurencje sportowe: rzut kaloszem,
biegi w workach, trafianie do małych bramek piłeczkami itp.
Tego dnia mieszkańcy tych trzech miejscowości, którzy mogli
przyjechać na festyn również specjalnymi autobusami mogli
doświadczyć jeszcze wielu innych ciekawych wrażeń. Dzieci
mogły pojeździć na kucykach oraz powspominać się, a potem
zjechać z olbrzymiego dmuchanego zamku. Rodzice upiekli
pyszne ciasto a bardziej głodni mogli zjeść kiełbaskę z grilla
z surówką. Spragnieni mieli do dyspozycji zimne i gorące na-

fot. SP w Trzemesznie
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poje. Toczyły się mecze piłki nożnej pomiędzy zawodnikami
z poszczególnych miejscowości. Puchary i nagrody wręczał
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz Zastępca Burmistrza
Iwona Walczak. Można także było posłuchać, jak śpiewają
najmłodsi. Klasa IV wraz z polonistką panią Haliną Kubiszyn
przygotowała przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Piękne stroje, wspaniała dekoracja, dobra gra aktorów, to wszystko za-

owocowało gromkimi brawami na koniec sztuki. Warto wspomnieć, że wszystkie konkurencje konkursowe zakończyły się
wręczeniem nagród rzeczowych i słodyczy dla wszystkich
dzieci. Ten dzień, ten festyn był naprawdę wielkim Świętem
Dzieci. Serdecznie wszystkim, którzy brali udział w organizacji
tego festynu, sponsorom i darczyńcom szkoła dziękuje. Dzieci
bawiły się wspaniale, pogoda dopisała, organizacja na 6 + !

Uczniowie z sulęcińskiej podstawówki chcą już być studentami

T

o jak interesująco może być na studiach wyższych, mogli przekonać
się uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków
w Sulęcinie, którzy 26 kwietnia 2017
r. wzięli udział w warsztatach, laboratoriach i wykładach na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Organizatorem wyjazdu na UAM
była Wioletta Makowska - pedagog
szkolny, a do udziału w zajęciach zachęciła uczniów absolwentka szkoły
Nicoletta, aktualnie doktorantka na Wydziale Biologii. Z jej pomocą dokonano
też wyboru odpowiedniej tematyki zajęć. Dzięki temu, 40 zdolnych uczniów
mogło poznać uczelnię oraz poszerzyć
swoją wiedzę i zainteresowania, pod
czujnym okiem doświadczonych wy-

kładowców Wydziału Biologii UAM
w Poznaniu.
„Świetlana przyszłość, czyli co masz
zapisane w genach”, „Laboratorium
młodego naukowca”, czy „Kryminalne zagadki Wydziału Biologii”, to tylko
część warsztatów w jakich uczniowie
uczestniczyli. Przyjrzeli się „Bakteriom
na wesoło” i obserwowali mikroświat
pod mikroskopem. Uczestnicy sami izolowali DNA i wykonywali rozdział elektroforetyczny, oglądali DNA w świetle
UV, poznali zasady dziedziczenia cech,
takich jak grupa krwi czy kolor oczu.
Wykonywali różne, skomplikowane
doświadczenia i obejrzeli hodowle mikroorganizmów będących kolorowymi
obrazami narysowanymi bakteriami na
podłożach stałych. Wszystkie zajęcia

prowadzili specjaliści w swoich dziedzinach doktorzy i doktoranci.
Uczniom bardzo spodobało się na
Uniwersytecie. Zajęcia zainteresowały
uczestników do tego stopnia, że większość z nich już teraz chciałaby tam
studiować. Uczniowie zdają sobie sprawę, że przed nimi jeszcze długa droga.
„Lekcje na Uniwersytecie” przyniosły
im wiele korzyści i satysfakcji, zmotywowały do dalszej, bardziej efektywnej
nauki. Z pewnością powtórzymy wyjazd za rok, zajęcia na Uniwersytecie na
stałe zagoszczą w szkolnym kalendarzu
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.
fot. SP w Sulęcinie

Uczennice Szkoły Podstawowej w Sulęcinie
w finale Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

K

amila Gardziejewska i Julia Krawczyk, uczennice Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie reprezentowały
rejon sulęciński podczas finału wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Wcześniej obie dziewczynki szczęśliwie
przebrnęły przez eliminacje szkolne i powiatowe.
Wydarzenie odbyło się 18 maja 2017 r. w Centrum Kultury w Żaganiu i zostało zrealizowane w ramach Programu Promocji
Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Tegoroczna edycja Programu objęta została patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz
Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy
Konkurs podzielony był na dwie kategorie: uczniowie klas I-III i IV-VI. Łącznie wzięło w nim udział 88 uczniów z rejonu całego
województwa lubuskiego. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, a repertuar zróżnicowany.
Długie, ponad 7-godzinne, oczekiwanie przyniosło zmęczenie, ale i radość. Rada Artystyczna w składzie: Marta Frąckowiak,
Aleksander Stasiewicz i Radosław Walenda – aktorzy Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, przyznała Kamili Gardzielewskiej wyróżnienie.
Konkurs to doskonały przykład tego, że dla młodzieży nadal ważna jest wrażliwość i kultura żywego słowa.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
22
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Projekt polsko-niemiecki

8

maja 2017 r. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie odwiedziła
w ramach projektu polsko-niemieckiego szkołę partnerską im. Ludwiga Leichhardta w Tauche. Panią dyrektor, Edytę Jakóbczak, grupę 21 uczniów i ich opiekunów,
mimo niesprzyjającej pogody, przywitali dyrektor szkoły w Tauche p. Simone Rose
i społeczność szkolna. Główną atrakcją było spotkanie z artystką p. Alexandrą Liese, która zaprezentowała rzadko spotykaną technikę malarską nazwaną Dot-Paintingiem. Technika ta polega na odzwierciedlaniu wzorów na płótnie farbami dzięki
wykorzystaniu patyczków o różnych końcówkach. Uzyskany wzór daje niezwykły

efekt. Pani Alexandra swoimi opowieściami i wspomnieniami wprowadziła
dzieci w życie w Australii. Dzięki tym
wspomnieniom i przygotowanym materiałom, na których można było zaobserwować wzory, którymi posługiwali
się ludzie w czasach aborygenów, rozbudziła się ciekawość dzieci. Po wykonaniu pięknych prac plastycznych
odbyła się ich wystawa i wykonano
pamiątkowe zdjęcie. Prace te ułożone
w mozaikę utworzyły bardzo oryginalną i niepowtarzalną ozdobę na ścianie
w szkole w Tauche. Kolejną atrakcją były
zawody sportowe w grupach mieszanych. Konkurencje przygotowane przez
nauczyciela wychowania fizycznego
oprócz poprawy kondycji, świetnej zabawy, rozbawiły zarówno uczestników
jak i kibiców.
Szkoły współpracują ze sobą od
2004 r., przez ten czas nawiązało się
wiele przyjaźni i wspaniałych wspomnień…
fot. SP w Wędrzynie

Wycieczka do stadniny koni

9

maja, dzieci z oddziału z przedszkola
przy Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie pojechały na
wycieczkę do Stadniny Koni „Lucjanowe
Rancho” w Jeziorkach. Na miejscu, czekały na dzieci w boksach piękne konie.
Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach
przyrodniczo-edukacyjnych, dzięki którym dowiedziały się, jak wygląda stajnia, koń, jakich warunków potrzebuje
oraz czym się żywi i jak należy o niego
dbać. Każde dziecko miało możliwość
pokłusować na wierzchowcu w asyście
instruktora, to wywołało dużo uśmiechu
i radości. Maluchy wzięły udział w wielu
zabawach sportowych oraz miały możliwość przejechania się wraz z osobą dorosłą quadem. Pod koniec wycieczki na
małych podróżników czekały kiełbaski
z grilla, pieczony chleb i soczki, które

smakowały wybornie na łonie natury. Autokarem 45 WOG z Wędrzyna, pełni wrażeń,
wszyscy cało i zdrowo powrócili do szkoły. Rodzice dziękują Komendantowi 45 WOG
w Wędrzynie ppłk Waldemarowi Kliszczakowi za udostępnienie autokaru.
fot. SP w Wędrzynie

Bijemy Rekord w ilości osób czytających na przerwie

U

czniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie odpowiedzieli na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie i wzięli udział w biciu rekordu
w ilości osób czytających na przerwie. Wydarzenie to odbyło
się w ramach tegorocznego XIV Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek, przebiegającego pod hasłem; „BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!”
Akcja ph. „II Przerwa na czytanie” była wcześniej rozpropagowana przez bibliotekarza, aby informacje o niej dotarły do
jak największej liczby uczniów i nauczycieli. Chętni do wspól-

nego czytania na przerwie spotkali się w zacisznym zakątku
szkolnego korytarza, gdzie można było oddać się lekturze.
Uczestnicy wspólnego czytania na przerwie mogli czytać
książki przyniesione z domu, bądź wybrać sobie interesującą pozycję, spośród książek wystawionych w specjalnych koszach w szkole. Zmyślą o najmłodszych miłośnikach lektur zorganizowano mini kącik dla grupki „czytaczo-słuchaczy”, którzy
w przerwach między kolejnymi zajęciami z uwagą wsłuchiwali
się w „Niezwykłe przygody Bartka Kapusty”. W trosce o jak najlepsze warunki dla czytających zadbano o wygodę uczestni-
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ków akcji bicia rekordu, sprzyjały temu wygodne ławki z poduszkami oraz miękkie materace na których można było się
wygodnie rozłożyć z lekturą.
W szkolnej akcji udział wzięło ogółem 73 osoby. Na pewno
w kolejnej edycji bicia rekordu w ilości osób czytających na
przerwie będzie jeszcze więcej osób.
fot. SP w Wędrzynie

Projekt polsko-niemiecki
PNWM Szkoła Podstawowa
im. Żołnierza Polskiego w
Wędrzynie – Grundschule
Friedricha Wilhelma Ludwika
Leichhardta Tauche

31

maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie odbyło się kolejne spotkanie szkół
partnerskich ph: „Uwaga! Geniusz” – „Pinokio-Pinocchio”. Po
uroczystym powitaniu gości i wspólnym śniadaniu, uczniowie
mogli uczestniczyć w warsztatach rzeźbiarskich prowadzonych
przez Pana Grzegorza Zygmańskiego, znanego artysty. Pan
Grzegorz wykonał dwie piękne rzeźby przedstawiające postać
„Pinokia”, jedna z nich trafiła do szkoły w Tauche, druga pozostała w naszej szkole. Uczniowie mieli możliwość pracowania

w glinie, korze oraz drewnie. Pan Grzegorz zaprezentował narzędzia niezbędne do pracy z tymi materiałami, zaprezentował
również techniki, które umożliwiają wykonanie wyjątkowej
i niepowtarzalnej rzeźby. Następnie uczniowie i opiekunowie
udali się na spektakl do Filharmonii Gorzowskiej pt: „Pinokio”.
Uczniowie z Tauche mieli możliwość wysłuchania sztuki w j.
niemieckim, dzięki sprzętowi do tłumaczenia symultanicznego
i wielkiemu zaangażowaniu pana Rafała Muellera w to tłumaczenie. Wszyscy uczestnicy projektu byli zachwyceni zarówno
muzyką, śpiewem, choreografią jak i wystrojem scenicznym.
Po powrocie do Wędrzyna i zjedzeniu obiadu nadszedł czas
na podsumowanie. Pani dyrektor Edyta Jakóbczak wręczyła
drewniane upominki, mające na celu przypominanie uczniom
o tym wyjątkowym dniu, a Pani Simone Rosa podziękowała za
zorganizowanie tak pełnego wrażeń spotkania.
fot. SP w Wędrzynie

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego
w Wędrzynie

1

czerwca 2017 r. część uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Wędrzynie uczestniczyła w I odsłonie Lekkoatletycznych
Mistrzostw Sulęcina o Puchar Burmistrza na nowo wybudowanym stadionie. O medale i mistrzowskie tytuły walczyli uczniowie szkół i przedszkoli z Gminy Sulęcin. Młodzi sportowcy rywalizowali w biegach na krótkich dystansach, rzutach piłeczką
i skokach w dal. Najlepsze trójki w poszczególnych konkurencjach otrzymały medale i puchary.
Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego reprezentowała 50-osobowa grupa dzieci. Po zaciętej rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych lekkoatleci zdobyli wiele czołowych lokat.
24
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Siatkarskie finały

15

maja 2017 r. w hali Gimnazjum w Sulęcinie odbył się Finał Lubuskiej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Chłopców.
W turnieju udział wzięły zespoły z Gimnazjów z Gubina, Gorzowa Wlkp, Sulechowa i Sulęcina. Uczniowie z Gimnazjum zajęli
II miejsce i wystąpili w składzie: Jakub Dzierżyński, Maksymilian Obrzud, Jakub Dzierżyński, Adam Masłowski, Filip Kisiel,
Dawid Stegeman, Dawid Zarębski, Emanuel Kochański, Michał
Jałocha, Miłosz Zaleśny. Trenerem zespołu jest Andrzej Staats.

A w tym samym czasie, w Szkole Podstawowej w Wędrzynie pozostałe dzieci bawiły się na wielkim festynie z zorganizowanym okazji Dnia Dziecka.
Pogoda dopisała, a dzieci i dorosłych biorących udział
w imprezie było ponad 200.
Świętowanie Dnia Dziecka rozpoczęto od spotkania w amfiteatrze za szkołą, na którym dyrektor szkoły, Pani Edyta Jakóbczak, przekazała klucz do szkoły Samorządowi Uczniowskiemu czyli przewodniczącej Zuzannie Chirkowskiej. Dzieci
miały szansę choć przez krótką chwilę, poczuć klimat, jak kieruje się szkołą.
Przy okazji uroczystości zostały wręczone nagrody w konkursie „Recenzja Książki” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sulęcinie. Laureatką została Patrycja Poczynek,
a wyróżnienia otrzymali Jan Pietrzak, Julia Kozicka i Zuzanna
Chirkowska.
Następnie nadszedł czas na to, co dzieciaki lubią najbardziej: ZABAWĘ !
Pośród gier i konkursów, dostosowanych do wieku dzieci,
każdy znalazł coś dla siebie. Były dmuchańce, zajęcia ruchowe z animatorami ze Szkoły Tańca „Hajdasz Centrum”. Zabawy
wielkimi bańkami mydlanymi, różne konkursy i zabawy.
Na boisku, na stacjach sportowych, dzieci mogły sprawdzić
swoje umiejętności sportowe, rzucając do celu, budując zamki
z kolorowych klocków, grając w tenisa ziemnego czy łowiąc
wędką cukierki. Można było sprawdzić swoje umiejętności na
miasteczku rowerowym i poznać zasady ruchu drogowego.
Dzieci w ciągu 3 min pokonywały niełatwy tor przeszkód.
Ciekawa okazała się zabawa ,,Z koca na koc” gdzie w dwóch
zespołach dwuosobowych dzieci przerzucały piłkę z koca na
koc, a bezbłędne przerzucenie piłki 5 razy było nagradzane.
Trzeba podkreślić, że uczestnicy naprawdę się wykazali !
Wspaniałą atrakcją były loteria, na której każdy los wygrywał
oraz stoiska z napojami i słodkościami w ,, Kąciku Łasucha”.
Radosnym dziecięcym gonitwom i psotom nie było końca!
Po całym dniu zmagań apetyt dopisywał więc wspaniały
bigos, przygotowany przez 45 WOG w Wędrzynie oraz lody
ufundowane przez firmę Molex Polska wszystkim smakowały.
Na koniec tego radosnego dnia były nagrody dla wszystkich klas biorących udział w Dniu Dziecka otrzymane od Przyjaciół szkoły i zorganizowanych przez Panią Dyrektor.
Szkoła dziękuje wszystkim za zaangażowanie w organizację tego najważniejszego dnia w roku dla dzieci.
fot. SP w Wędrzynie

fot. Gimnazjum w Sulęcinie

Gimnazjaliści złapali bakcyla
na wiedzę ekonomiczną

P

rojekt BAKCYL czyli „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL” to projekt rozpoczęty niedawno
w Gimnazjum w Sulęcinie, który kontynuowany będzie również w przyszłym roku szkolnym. Ma na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia. Opiera się na
zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów - wolontariuszy. W tym przypadku jest nim pani Irena Szarek – dyrektor Banku BZWBK/Oddział w Sulęcinie. W 2014 r. BAKCYL
został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest inicjatywą
Warszawskiego Instytutu Bankowości, a patronat nad nim ma
m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Kilka klas miało już pierwszą lekcję ekonomiczną pt. „Moje
finanse”. Kolejne to: „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”
oraz „Finanse na całe życie”. Stanowią one kompendium wiedzy finansowej dla młodych ludzi, jaką powinni się kierować
u progu dorosłości, by móc świadomie decydować o swoich
finansach i przyszłej kondycji ekonomicznej.
Lekcje
przygotowane
i prowadzone
są w sposób
bardzo atrakcyjny
dla młodzieży.
Zastosowane są
różnorodne metody
aktywizujące uczniów,
a sam wolontariusz
– bankowiec swoją
sympatyczną
osobowością dopełnia
całości.
fot. Gimnazjum w Sulęcinie
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Biegi sztafetowe

25

.04.2017r. w Babimoście odbyły się Finały Wojewódzkie
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców na 10 x 800 m.
Dziewczyny z Gimnazjum w Sulęcinie znakomicie się spisały zajmując III miejsce na podium.
Skład zespołu: Magdalena Cerbin, Gabriela Góra, Kinga Wit,
Nikola Sobczak, Julia Szelwach, Adrianna Szejdurska, Wiktoria
Snacka, Julia Makowiecka, Hanna Łukowska, Paulina Łukacz,
Wiktoria Łukacz.
I miejsce zajęło Gimnazjum w Żarach, II miejsce Gimnazjum ze Strzelec Krajeńskich.
fot. Gimnazjum w Sulęcinie

Konkurs na filmik „DaF-Kenner kochen!”

G

rupa uczniów z klasy II d pod opieką p. Aleksandry Kosek
wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo Szkolne PWN we współpracy z Goethe Institut. Konkurs
polegał na nagraniu krótkiego filmu kulinarnego w języku niemieckim. Uczniowie zdecydowali się przygotować „Germknö-

del” wiedeńską drożdżową kluskę z powidłami śliwkowymi
i sosem waniliowym. Jest to popularny przysmak gości spędzających urlop zimowy na nartach w Alpach.
Weronika wcieliła się w autora przepisu. Martyna, Marysia
i Julia ugotowały potrawę, a Piotrek zagrał narciarza, konsumenta drożdżowego ciasta. Mimo, że w filmiku wystąpiło tylko pięć osób, to cała grupa była zaangażowana w ten projekt.
Maja i Benjamin nagrali i zmontowali film, Victoria użyczyła
swojego głosu, jako lektor, a pozostali uczniowie przygotowali
rekwizyty.
Celem tego projektu było przyjrzenie się zwyczajom żywieniowym w krajach niemieckojęzycznych, utrwalenie słownictwa związanego z kulinariami, uatrakcyjnienie lekcji języka
niemieckiego, ale przede wszystkim miała to być dobra zabawa i integracja grupy.
fot. Gimnazjum w Sulęcinie

Kolorowa szkoła

S

zanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II od września
2017r. funkcjonować będą 3 klasy pierwsze, prowadzone przez
p. Ewę Cieluch, p. Elżbietę Wysoczańską i p. Teresę Kucewicz.
W szkole od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania do przyjęcia od 1 września uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej.
W wydzielonej, tzw. bezpiecznej strefie malucha, przygotowywane są nowe gabinety z pełnym wyposażeniem niezbędnym do nauki siedmiolatków. Kolorowe klasy, komputer,
tablice interaktywne oraz inne pomoce dydaktyczne pomogą
małym uczniom poczuć się miło i bezpiecznie. Prace remontowe oraz wyposażanie gabinetów i świetlicy dla maluchów
potrwają do końca wakacji.
Szkoła zmienia się w oczach dla uczniów aby z chęcią przychodzili tu i zdobywali wiedzę.

26
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fot. Gimnazjum w Sulęcinie

„Trzymaj myśli na wodzy...
albo koncentruj się!”

29

maja br. w Gimnazjum odbyły się warsztaty z zakresu
stosowania elementów przyspieszonej nauki w celu poprawienia zdolności koncentracji. Koncentracja, jak wiadomo
warunkuje m.in. lepsze zapamiętywanie i sprawniejsze czytanie. Zajęcia miały formę lekcji otwartej, w której uczestniczyły
nauczycielki – bibliotekarki z sieci współpracy bibliotek. Warsztaty przeprowadziła pani Magdalena Płatonow z Biblioteki
Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. W trakcie zajęć pani Magda
pokazała uczniom kilka ćwiczeń praktycznych, które z pewnością mogą przeprowadzić również w domu.

fot. Gimnazjum w Sulęcinie
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Konkurs na pomoc
dydaktyczną

N

a lekcjach języka niemieckiego oprócz pisania kartkówek,
ćwiczenia gramatyki i uczenia się słówek można także rozwijać swoje zdolności artystyczne i kreatywność.
Grupy uczniów z klas I i II z niewielką pomocą p. Aleksandry
Kosek przygotowały pomoce dydaktyczne:
- Klasa I e do zamykanego pudełka wrzuciła własnoręcznie
wypisane pytania.
- Klasa I f stworzyła kolorową krzyżówkę dotyczącą przyborów szkolnych.
- Klasa II c przygotowała trzy plakaty.
- Klasa II d postawiła na wypowiedź ustną i wykonała plansze przedstawiające miasta, które trzeba opisać.
- Klasa II e zdecydowała się na grę planszową.
Każda pomoc dydaktyczna została dobrze przemyślana
i starannie wykonana. Ocenianiu podlegały: funkcjonalność
i dokładność wykonania a także współpraca między uczniami.
Pierwsze miejsce zajęła grupa z klasy I f.
Na zwycięzców czekała słodka niespodzianka. Za aktywność wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące.
fot. Gimnazjum w Sulęcinie

Bal gimnazjalisty

Władza sądownicza
- nie taka straszna!

Z

inicjatywy Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie pana Sebastiana Petlika, uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Sulęcinie biorą udział w projekcie mającym na celu zapoznanie z funkcjonowaniem sądu, jego strukturą organizacyjną,
a także z zasadami przestrzegania prawa i konsekwencjami jego
naruszania. Dwa spotkania odbyły się w na sali rozpraw. Jedno
z nich przypadło w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości tj. 23 maja.
Sędzia Sebastian Petlik w bardzo przystępny sposób wyjaśniał na czym polega jego codzienna praca oraz przedstawił drogę, jaką trzeba przebyć, by pracować w tym zawodzie. Ponadto
poinformował uczniów o ich odpowiedzialności prawnej. Podczas spotkania z sędzią, duże zainteresowanie młodzieży wzbudziła tematyka przestępczości nieletnich oraz wykonywania
kar orzeczonych przez sąd. Sędzia podawał przykłady spraw ze
swojej pracy zawodowej. Duże wrażenie wywołała wizyta w celach dla osób dowiezionych z aresztu i oczekujących na proces.
Spotkanie z wymiarem sprawiedliwości okazało się bardzo pouczające.
W najbliższych dniach odbędą się zajęcia sędziego Petlika
z młodzieżą gimnazjalną, tym razem w szkole. Kolejna grupa
młodzieży zostanie pouczona o konsekwencjach popełniania
czynów zabronionych. Poruszone zostaną kwestie zachowania
młodzieży w szkole, w domu, na ulicy. Do tematyki zostaną włączone również podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego
jakim podlegają nieletni.
fot. Gimnazjum w Sulęcinie

8

czerwca 2017 r. przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie sulęcińskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II z Sulęcina bawili
się na Balu Gimnazjalnym. Organizatorem balu była Rada Rodziców. Na bal zaproszeni zostali: Dyrektor Gimnazjum Izabela
Hutyra, Zastępca Dyrektora Tadeusz Domaszewicz, Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, Ksiądz Proboszcz Parafii Sulęcin Piotr Mazurek oraz wychowawcy klas. Gimnazjaliści ostatnich klas, którzy niebawem otrzymają świadectwa ukończenia szkoły, tradycyjnie
rozpoczęli bal Polonezem Ogińskiego.
fot. M. Barden
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Siatkarze STS
Olimpia Sulęcin
wywalczyli
AWANS DO I LIGI!
7 maja 2017 r. siatkarze
z trenerem Łukaszem Chajcem
na czele, po 12 latach przerwy,
ponownie zdobyli wymarzony
awans do I ligi.
Drużyna STS Olimpia w finałowym
meczu 3:1 pokonała drużynę MKS Andrychów. Olimpia zaprezentowała się
siatkarsko znacznie lepiej od zespołu gospodarzy i zasłużenie zdobyła
awans do rozgrywek I ligi w sezonie
2017/2018.
Gratulujemy!
fot. M. Dębowski

DZIEŃ ZIEMI w Świetlicach Środowiskowych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Obchody Międzynarodowego Dnia
Ziemi wpisały się już w tradycję działalności świetlic środowiskowych działających przy OPS w Sulęcinie. W Świetlicy Środowiskowej w Zarzyniu, jak co
roku z pomocą Rady Sołeckiej odbyło
się sprzątanie miejscowości i okolic.
Następnie odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej. Pierwszym zadaniem
było wykonanie ekoludka z surowców
wtórnych oraz kul ziemskich. Wychowankowie również mieli do rozwiązania krzyżówkę z hasłami ekologicznymi
oraz kalambury ekologiczne. Przyroda
to nieodłączny element codziennego
życia człowieka, więc dbanie o nią jest
naszym obowiązkiem. Od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci zasad recyclingu oraz kształtować w nich
postawę ekologiczną. Podczas zajęć powstał również mini ogródek parapetowy, który następnie został przeniesiony
do ogródka przy świetlicy. Wszyscy szukali inspiracji na ogródek świetlicowy,
który w efekcie przeszedł już częściową
metamorfozę. Do dekoracji zostały wykorzystane surowce wtórne.
Również dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej w Grochowie
wspólnie z rodzicami oraz chętnymi
mieszkańcami miejscowości pod kierownictwem Sołtysa i wychowawczyni świetlicy przeprowadzili akcję
„Wiosenne sprzątanie Sołectwa Gro28
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chowo”. Wszyscy ochoczo przystąpili
do zbierania nieczystości i odpadów,
świętując w ten sposób obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Kapryśna
w ostatnim czasie pogoda na szczęście tego dnia dopisała. Po skończonej
pracy na wszystkich czekało rozpalone
ognisko i smakowite kiełbaski. Czas relaksu i posiłku umilała muzyka, o którą
zadbali członkowie Rady Sołeckiej.
Należy podkreślić, że działalność
świetlic jest wspierana i wspólnie realizowana z Sołtysami, Radami Sołeckimi,
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz organizacjami pozarządowymi, co ma nieoceniony wpływ na integrację środowisk
lokalnych. Sołtysom, Radom Sołeckim,
Ochotniczej Straży Pożarnej i organiza-

cjom pozarządowym Ośrodek Pomocy
Społecznej serdecznie dziękuje za dotychczasowe wsparcie i współpracę.
fot. OPS Sulęcin
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Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Sulęcina

30 kwietnia 2017 r. nad
Jeziorem Ostrowskim odbyły się
drużynowe zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza Sulęcina,
w których wzięły udział
drużyny z Sulęcina, Wędrzyna
oraz zaprzyjaźnionego miasta
Beeskow w Niemczech.
W kwalifikacji ogólnej:
I miejsce zajęła drużyna Koła PZW
nr 1 z Sulęcina /8.050 kg/,
II miejsce drużyna Koła PZW Nr 2
z Sulęcina /6.180 kg/,
III miejsce drużyna Koła PZW Gumoplast z Sulęcina /3.750 kg/,
IV miejsce drużyna Koła PZW z Wędrzyna /3.360 kg/,
V miejsce drużyna z Beeskow /1.560
kg/.

Najwięcej ryb złowił Marcin Stefański
/2.200 kg/ z Koła PZW Nr 2 LIN z Sulęcina. Puchar, dyplomy i nagrody wręczył
Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.
fot. M. Barden
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Polsko-Niemiecki
DZIEŃ STRAŻAKA w
Trzemesznie Lubuskim
W dniu 6 maja 2017 r. z okazji Polsko-Niemieckiego
Dnia Strażaka na boisku piłkarskim w Trzemesznie
Lubuskim odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zawodach udział wzięły drużyny OSP z Trzebowa, Miechowa, Trzemeszna Lubuskiego oraz drużyny z partnerskich
miast z Beeskow i Friedland w Niemczech. Celem zawodów
było zacieśnienie współpracy w zakresie współdziałania między ochotniczą i zawodową strażą pożarną z Gminy Sulęcin,
Beeskow i Friedland.
Zawody otworzył Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sulęcinie oraz
Burmistrz Friedland Thomas Hähle.
Zawody obejmowały ćwiczenia bojowe i składały się 5
konkurencji. Na podstawie arkuszy ocen, komisja sędziowska
składająca się z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie oraz przedstawiciela strony niemieckiej ustaliła
następujące wyniki:
I miejsce przyznano jednostce OSP z Trzebowa,
II miejsce jednostce OSP Trzemeszno 1,
III miejsce jednostce OSP z Miechowa,
IV miejsce jednostce OSP Trzemeszno 2.
W zawodach sprawnościowych wzięły również udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Gminy Sulęcin. Dyplomy, puchary oraz nagrody uczestnikom zawodów wręczył Burmistrz
Friedland Thomas Hähle oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart. Dodatkową atrakcją był pokaz ćwiczebny i sprawnościowy drużyn uczestniczących w zawodach. W trakcie imprezy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków
z Trzemeszna Lubuskiego zaprezentowali program artystyczny, z koncertem wystąpiła również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Grochowa. Obchody zakończyło integracyjne spotkanie w Polsko-Niemieckim Centrum Spotkań
i Szkoleń Strażaków OSP. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów
INTERREG VA.
fot. M. Barden
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XXIII Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży
Lubuskie 2017
11 maja 2017 r. w hali sportowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Sulęcinie Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart oraz
Prezes Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
Bogusław Wontor zainaugurowali Finały XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce
Siatkowej Mężczyzn Lubuskie 2017.
Podczas inauguracji zaprezentowały się dziecięce zespoły
taneczne ze szkoły tańca Trans w Sulęcinie.
W Olimpiadzie, która zakończyła się 13 maja wzięły udział
drużyny z szesnastu województw w Polsce. Wręczenia medali, statuetek, dyplomów i nagród dokonał Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej
i Członek Zarządu Lubuskiej Federacji Sportu Młodzieżowego
Robert Skowron, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak oraz Koordynator XXIII OOM Stanisław Szablewski.
W kwalifikacji końcowej finałów poszczególne miejsca zajęły drużyny:
I miejsce drużyna z województwa pomorskiego,
II miejsce drużyna z województwa śląskiego,
III miejsce drużyna z województwa kujawsko-pomorskiego.
IV miejsce drużyna z województwa małopolskiego,
V miejsce drużyna z województwa podkarpackiego,
VI miejsce drużyna z województwa zachodniopomorskiego,
VII miejsce drużyna z województwa mazowieckiego,
VIII miejsce drużyna z województwa wielkopolskiego.
-

Najlepsi zawodnicy XXIII Olimpiady:
MVP Mikołaj Bogucki,
najlepszy rozgrywający Dawid Pawlun,
najlepszy atakujący Filip Roque Oliviera,
najlepszy blokujący Maciej Świtalski,
najlepszy broniący Jakub Kraut,
najlepszy przyjmujący Jakub Czyżowski,
najlepszy zagrywający Jakub Czerwiński.

Podczas uroczystości srebrną odznakę honorową Polskiego Związku Piłki Siatkowej otrzymał Radosław Kononowicz.
fot. M. Barden
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I Mistrzostwa Sulęcina w LEKKOATLETYCE
Z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie
odbyły się I Mistrzostwa w Lekkoatletyce o Puchar Burmistrza Sulęcina. W zawodach wzięło udział ponad 650
zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenu Gminy Sulęcin.
Mistrzostwa zainaugurowały sztafety 8 x 50 m dziewcząt i
chłopców z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone przez Burmistrza Sulęcina Dariusza
Ejcharta nagrodami pieniężnymi, które zdobyły:
I miejsce – klasa II D /czas 58.17 s/, nagroda 1.000,00 zł,
II miejsce – klasa II B /czas 59.71 s/, nagroda 600,00 zł,
III miejsce – klasa III E /czas 1.00.84 s/, nagroda 400,00 zł.
Symboliczne bony wręczył zwycięzcom osobiście Burmistrz Sulęcina razem z Zastępcą Burmistrza Iwoną Walczak.
W kolejnych konkurencjach – rzucie piłeczką palantową,
skoku w dal i biegu na 40m udział wzięły przedszkolaki w wieku sześciu lat.
Klasyfikacja ogólna wśród chłopców przedstawiała się
następująco:
• Aleksander Kukla (Przedszkole im. Małego Przyrodnika
Sulęcin) – 50 pkt.
• Piotr Pater (Przedszkole im. Żołnierza Polskiego Wędrzyn)
– 40,5 pkt.
• Feliks Stankiewicz (Przedszkole im. Małych Odkrywców
Sulęcin) – 40,25 pkt.
Klasyfikacja ogólna dziewcząt przedstawiała się następująco:
• Natalia Banasiak (Przedszkole im. Małych Odkrywców
Sulęcin) – 40,5 pkt.
• Alicja Szyfer (Przedszkole im. Małego Przyrodnika Sulęcin)
– 36 pkt.
• Kinga Manowska (Przedszkole im. Żołnierza Polskiego
Wędrzyn) – 35 pkt.
Po raz pierwszy w biegach czas był mierzony elektronicznie. Mistrzostwa prowadził Ireneusz Góra przy współudziale
sekretariatu mistrzostw i sędziów: Magdaleny Sroki, Kamilli
Kołowrockiej, Moniki Jacykowskiej, Justyny Otwinowskiej,
Emilii Sancewicz-Hurko, Ryszarda Nowickiego oraz uczniów
gimnazjum. Nagrody, medale i puchary wręczyli: Burmistrz
Sulęcina Dariusz Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak
oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki.

I Mistrzostwa w Lekkoatletyce
o Puchar Burmistrza Sulęcina
były wspaniałą okazją do
zdobycia nie tylko nagród
i medali, ale również do
poprawienia swojej sprawności
fizycznej, kształtowania nawyku
aktywności ruchowej oraz
sportowej rywalizacji w myśl
zasady fair play.
fot. M. Barden
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WOJEWÓDZKI FINAŁ Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży
w Lekkoatletyce w Sulęcinie
5 czerwca 2017 r. Sulęcin był gospodarzem Wojewódzkiego Finału
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Lekkoatletyce dzieci starszych ze
szkół podstawowych. Olimpiada odbyła się na Stadionie Miejskim
im. Stanisława Ożoga.
Zawodnicy brali udział w następujących konkurencjach: biegi na 60 m, 300 m,
600 m, 1000 m, sztafeta 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową
oraz pchnięcie kulą.
Uczniowie z Gminy Sulęcin zdobyli:
• złoto – Magdalena Góra (SP Sulęcin) w biegu na dystansie 600 m, czas 1:51,28
• srebro – Agnieszka Nowak (SP Sulęcin) w biegu na dystansie 300 m, czas 48,44
• brąz – Łukasz Prugar (SP Sulęcin) w biegu na dystansie 1000 m, czas 3:22,40
• złoto – Paweł Żarkowski (SP Trzemeszno Lub.) w skoku w dal z wynikiem 5,01 m
Medale i dyplomy uczestnikom Olimpiady wręczyli: Burmistrz Sulęcina Dariusz
Ejchart, Zastępca Burmistrza Iwona Walczak, gość imprezy Tomasz Kucharski dwukrotny wioślarski mistrz olimpijski oraz Prezes MLUKS Postomia Sulęcin-Kołczyn Eugeniusz Sembratowicz.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy dali z siebie wszystko, co pozwoliło zająć tak
wysokie miejsca. Gratulujemy!
fot. M. Barden
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Wake Up and Live 2017 – jedyny taki festiwal
w regionie za nami…
Za nami jedenasta edycja
festiwalu Wake Up and Live.
Jedna z najistotniejszych
i najciekawszych propozycji
muzycznych w województwie
lubuskim, która miała miejsce
w dniach 9-11 czerwca.
Piątek i sobota to czas koncertów,
akcji społecznych i charytatywnych oraz
spotkań z ciekawymi ludźmi, natomiast
niedziela to Wake Up Kids - czas w pełni
poświęcony najmłodszym i ich rodzicom
– tego dnia najważniejsza była wspólna
zabawa i rodzinna integracja.
Festiwal Wake Up and Live finansowany był ze środków Unii Europejskiej (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
„Pro Europa Viadrina”).
Pierwszym punktem piątkowego popołudnia był konkurs w ramach projektu
Lubuskie Dobrze Rockuje, którego celem
było wspieranie i promocja szeroko rozumianej muzyki rockowej w województwie
lubuskim. Eliminacje do części konkursowej festiwalu LDR odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim (w klubie C-60) oraz
w Zielonej Górze (w klubie Jazzkino). Na
festiwalowej scenie zaprezentowało się
pięć zespołów z województwa lubuskiego oraz jeden z Niemiec: MAJOS SQUAD,
DORMANT DISSIDENT, DISCO POGO, MĘCZENIE OWIEC, OTHERSIGHT oraz DIRTSHEATH.
Nagrodę główną 2.500 złotych ufundowaną przez Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta otrzymał zespół Majos
Squad.
Od godziny 15:00 do 1:00 na starym
korcie tenisowym wystawił się elektroniczny piknik Between_us – aż 10 DJ
z całej Polski ( WRX, TEEM, RODIS, TOM DA
GROOVE, Mr. DARK, SIMON SETT, ELEK-
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TRIK, ROC PLUS, PORXPOL, PAN PLASTYK,
VJ GNIAZDO_OS), który towarzyszył zarówno w piątek, jak i w sobotę, o godzinie
20:00 na scenie zaprezentował się zespół
Project 10/31 – ich występ stanowił finał
przeglądu LDR. Project 10/31 to w dużym
skrócie projekt trzydziestu jeden wybitnych lubuskich artystów, którzy wspólnymi siłami nagrali dziesięć wyjątkowych
utworów. W akcji biorą udział muzycy
m.in. takich zespołów jak: Plamka, 5 Rano,
New Massage, Instant Blues, Shata Qs,
Muzolla, Kawa, Lóóstra, Mate, LemON.
Około godziny 22:00 można było posłuchać świetnego występu duetu – Łona
i Webber, którzy przyciągnęli tłumy pod
scenę. Klimatyczny wieczór, a zarazem
pierwszy dzień festiwalu zakończył świetny koncert zespołu Hope.
Poza koncertami, które odbyły się na
scenie oraz na starym korcie tenisowym,
przy budynku Sulęcińskiego Ośrodka Kultury (Mała Scena festiwalu) zaprezentował się także DJ Soundsystem.
W sobotę – drugi festiwalowy dzień
rozpoczął się od turnieju siatkówki „Grand
Slam Stare Japonki”, który odbył się na
Strefie Grzędy, na boisku do siatkówki
plażowej. W organizacji festiwalu pomogli pierwszoligowcy, siatkarze STS Olimpii
Sulęcin oraz najmłodsi siatkarze z Olimpia
Kids.
Równolegle odbyła się wystawa fotografii autorstwa Krzysztofa Nesterowicza.
Podczas tegorocznego Festiwalu odbyły się warsztaty bębniarskie i instrumentalne. Nowością była akcja „Daj włos”
prowadzona przez fundację Rak’n’Roll.
Celem akcji była zbiórka włosów, które
przeznaczone zostały na peruki dla kobiet
zmagających się z chorobą nowotworową.
Swoje włosy oddało aż 13 osób! Bardzo
dziękujemy za zaangażowanie w akcję.

Wielkie brawa należą się także fryzjerce,
pani Kasi Skrzypacz, która dzielnie przez
wiele godzin obcinała włosy ochotnikom.
Dodatkowo odbyła się także akcja
„Wake Up dla czterech łap”, czyli charytatywna zbiórkę karmy dla gorzowskiego
schroniska „Azorki”, a także akcja społeczna pod hasłem „Posprzątaj po swoim pupilu”.
W sobotę na scenie zaprezentowała
się w pierwszej kolejności Kufajka Rencisty, następnie tuż po 18:00 znany już
w Sulęcinie zespół Offensywa.
Wieczorne atrakcje zapewnił szczeciński zespół CHORZY, a także Voo Voo.
Ostatnim koncertem festiwalu był Chilli
Crew.
W niedzielę to czas dla najmłodszych,
czyli Wake Up KIDS. Był to dzień pełen
atrakcji dla dzieci i ich rodzin, a wśród nich
niezapomniana harcerska przygoda, dmuchańce, warsztaty bębniarskie, teatr, malowanie twarzy, kreatywni animatorzy i wiele innych działań wywołujących radość
w każdym dziecku. Ogromne podziękowania należą się uczestnikom zajęć plastycznych Pracowni Plastycznej SOK, którzy
pomagali przy malowaniu twarzy, a także
reprezentantom KPP Straży Pożarnej Sulęcin – dziękujemy za wszystkie niedzielne
atrakcje, które zachwyciły najmłodszych!
Jak zwykle specjalną ofertę gastronomiczną przygotowała Restauracja MAK.
Odwiedziły nas także „Lody z Gościńca”
oraz Wytwórnia Lodów Tradycyjnych Domagała z Łagowa Lubuskiego.
Na terenie festiwalowym były także:
pole namiotowe, parkingi, strefy gastronomiczne, strefy handlowe, kawiarnie,
trybuny i boisko siatkówki plażowej…
Było fantastycznie! Dziękujemy za Waszą obecność i do zobaczenia za rok na
dwunastej edycji festiwalu!
fot. SOK Sulęcin
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WIOSENNY powiew kultury...
Wiosna w Sulęcińskim Ośrodku Kultury minęła bardzo intensywnie, ale i radośnie.
Za nami szereg różnego rodzaju imprez, w które zaangażowali się mieszkańcy
naszej gminy w każdym wieku. Szczególnie zaangażowani w nasze akcje były
dzieci – wiele wydarzeń skupione było wokół najmłodszych odbiorców kultury.
IX Polsko – Niemiecki Sulęciński
Jarmark Koguci
Za nami IX Polsko – Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci - dziewiąta edycja tradycyjnie odbyła się w niedzielę, na Placu
Czarnieckiego w Sulęcinie. Głównym organizatorem wydarzenia był Sulęciński Ośrodek Kultury. Impreza odbyła się 9 kwietnia
i dofinansowana była ze środków Unii Europejskiej (Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”).
W ramach Jarmarku przedstawiony
został program artystyczny w pełni nawiązujący do Świąt Wielkiej Nocy. Czas na Sulęcińskim Rynku umilał nam występ przedszkolaków z Przedszkola nr 1 im. Małego
Przyrodnika oraz z Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców, a także solistki ze Studia
Piosenki Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.
Warto w tym miejscu dodać, że wraz
z burmistrzem naszego miasta partnerskiego, Thomasem Hähle, tego dnia odwiedziło
nas wielu gości z Niemiec, mieszkańców
miasteczka Friedland oraz miasteczka Beeskow.
Czynny udział w Jarmarku Kogucim
wzięło 34 wystawców, w tym przedstawiciele gminnych i powiatowych placówek
oświaty.

XIV Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek: „Biblioteka. Oczywiście!”
W dniach 8-12 maja odbywał się XIV
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek! Biblioteka
Publiczna w Sulęcinie zorganizowała takie
wydarzenia jak: konkurs czytelniczy pod hasłem „Mistrz Pięknego Czytania”, pasowanie
przedszkolaków na pełnoprawnych czytelników biblioteki, spotkanie autorskie z panem
Edwardem Dębickim, wieczór z poezją w wykonaniu najmłodszych, czyli naszą słynną już
„Rzekę słów…”, a także bibliotekę w plenerze,
która przyciągnęła do centrum miasta tłumy
sulęcinian i ostatecznie – bal oraz kolorową

Paradę Postaci Bajkowych, która była zdecydowanie „strzałem w dziesiątkę”.
W imieniu wszystkich pracowników Biblioteki Publicznej w Sulęcinie dziękujemy
uczestnikom za tak liczne przybycie, zaangażowanie oraz wspaniałą zabawę podczas
tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek!
Plateau – Twórcy „Projektu
Grechuta” z okazji Dnia Matki
26 maja, z okazji Dnia Matki, w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy
koncert. Na naszej klubowej scenie wystąpił
zespół PLATEAU – twórcy bestsellerowego

fot. SOK Sulęcin

albumu „Projekt Grechuta”, autorzy przeboju „Niebezpiecznie piękny świt”.
W kameralnej atmosferze spędziliśmy
bardzo miły piątkowy wieczór, a dodatkową
atrakcją tego dnia była nasza nowa akcja
pod hasłem „SOK-łyk Kultury”. Naszych
gości częstujemy świeżo wyciskanymi sokami owocowo-warzywnymi – promujemy
tym samym zdrowy tryb życia!
To również smaczna integracja z kulturą,
która odbywać się będzie na naszych każdych większych imprezach: Festiwal Wake
Up and Live, Wake up Kids, SOKowirówka,
Polsko-Niemieckie Spotkania na Sulęcińskim Rynku/Święto Jan’ki, Akcje na Wakacje,
Naładuj Kulturę, Święto Latawca.
Co czeka nas w najbliższym czasie?
Jednym z ważniejszych wydarzeń,
na które już teraz serdecznie zapraszamy
mieszkańców Gminy Sulęcin są Polsko-Niemieckie Spotkania na Sulęcińskim Rynku.
Impreza odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 roku.
W piątek, 23 czerwca, w Sulęcińskim
Ośrodku Kultury wystąpi kabaret Paranienormalni (wydarzenie płatne – bilety
w cenie 65/75zł – więcej informacji pod numerem telefonu 95 755 24 77 – sekretariat
SOK).
W sobotę 24.06 nasze działania przeniosą się nad rzekę Postomię (Promenada przy
Domu Joannitów), gdzie wspólnie będziemy
obchodzić Święto Jan’ki. Wśród głównych
atrakcji są Regaty na Postomii, Turniej Szachowy, warsztaty plecenia wianków, Spływ
na Byle-Czym oraz koncert w plenerze.
Niedzielę rozpoczniemy od „Kolorowego Podwórka”. Nie zabraknie gier i zabaw
dla dzieci. Kolejne atrakcje będą odbywały się na Placu Czarnieckiego w Sulęcinie.
Będą to głównie występy wokalne i pokaz
sprzętu wojskowego. W południe zapraszamy serdecznie na występy przedszkolaków
z czterech przedszkoli. Najmłodsi zaprezentują się na naszej scenie w ramach Festiwalu
Piosenki i potyczek teatralnych.
Oprócz występów najmłodszych mieszkańców Sulęcina i okolic swoje umiejętności
zaprezentują nasi lokalni artyści. Gwiazdami
będą Urszula i Grubson.
Impreza dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Małych
Projektów Programu Współpracy INTERREG
V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR).
Zapraszamy serdecznie!
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