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Niespodziewana wyprawka
15.10.2015.

ZAMĘCIN. Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie otrzymali dzisiaj wyprawki od Grupy
Azoty. Ten największy producent nawozów w Polsce chce w ten sposób podkreślić istotną rolę rolnictwa w
naszym kraju oraz znaczenie wykształcenia mieszkańców wsi. &ndash; Ależ to piękne &ndash; cieszyła
się z prezentu SANDRA KAMAĆ, a AMELIA KALISIAK głośno zastanawiała się nad tym, czy pani pozwoli
wziąć ten prezent do domu?

Grupa Azoty już od czterech lat organizuje tę akcję poprzez swoich
regionalnych dystrybutorów. Do gminy Choszczno trafiła po raz pierwszy. &ndash;
Projekt kierowany jest do szkół wiejskich, które znajdują się na
terenie naszego działania &ndash; tłumaczył dzisiaj SŁAWOMIR SZKWIRA,
pełnomocnik zarządu Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Handlowego SKR
Strzelce Krajeńskie. Zaznaczył przy tym, że jest to także rodzaj
podziękowania dla tych terenów, które współpracują z nimi.
DANUTA STRÓŻYŃSKA-GRYĆKO, dyrektor szkoły w Zamęcinie do samego
końca utrzymywała to wydarzenie w tajemnicy. &ndash; Prawidłowe funkcjonowanie
szkoły bez wsparcia partnerów nie byłoby możliwe. To pomoc organu
prowadzącego i instytucji partnerskich wzbogaca ofertę szkoły &ndash;
dziękowała sponsorom i burmistrzowi, za sprawienie dzieciom tak miłej
niespodzianki. Zaznaczyła przy tym, że to właśnie gmina wskazała firmie
ze Strzelec Krajeńskich ich placówkę. Burmistrz ROBERT ADAMCZYK w
swoim wystąpieniu podkreślił, że podziękowania powinny być kierowane
nie do urzędu, ale do rolników, którzy współpracują z Grupą Azoty.
Chwilę później wspólnie z S. Szkwirą wręczyli każdemu uczniowi po dwie
teczki. W jednej znajdowały się książki, a w drugiej wyjątkowo barwny
zestaw przyborów. SANDRA KAMAĆ i AMELIA KALISIAK od razu
zajrzały do środka. Zachwycone zawartością zastanawiały się nad tym, czy
pani pozwoli im zabrać te prezenty do domu. Pełnomocnik strzeleckiego
SKR zachęcił też dzieci, do wzięcia udziału w konkursie organizowanym
przez Grupę Azoty, dotyczącym roli chemii w rolnictwie. Zaznaczył przy
tym, że tu najlepsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne i mogą się
załapać na darmową wycieczkę do Puław. W imieniu swoich pociech
sponsorom dziękowała również przewodnicząca Rady Rodziców BEATA WINNICKA oraz sekretarz tej rady
AGNIESZKA WESOŁA, natomiast dzieci zrobiły to piosenką i tańcem.
Tadeusz Krawiec
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