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„Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny.”
„W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada,
późną to wiosnę zapowiada.”
Powiedzenia
„Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce jest zwierciadłem człowieka.”
/Salomon/
„Mówić, nie myśląc - to strzelać, nie celując.”
/Saavedra Miguel de Cervantes/
„Pokój bez książek to jak ciało bez duszy.”
/Cycero/
14 PAŹDZIERNIKA - ŚWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ (DZIEŃ NAUCZYCIELA)
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27 PAŹDZIERNIKA - ZMIANA CZASU Z LETNIEGO
NA ZIMOWY

DOŻYNKI GMINNE - SŁOŃSK 2O13
W dniu 1 września 2013 r. w słońskim
parku wiejskim odbyła się uroczystość
pn. „Dożynki gminne - Słońsk 2013”.
Nie sposób wyobrazić sobie końca lata
w Gminie Słońsk bez tradycyjnych dożynek,
wszak to jeden z najpiękniejszych dni w roku
każdego rolnika. To czas radości i odpoczynku
i zwieńczenie wielu miesięcy ich ciężkiej pracy.
Pracy stanowiącej bardzo ważną gałąź gospodarki, a niestety ciągle mało docenianej. Honory
starostów tegorocznych dożynek pełnili nasi
rolnicy: pani Mirella Matkowska ze Słońska
i pan Jacek Cieśliński ze Słońska, a nasze gminne
święto plonów uświetniały przepiękne wieńce
dożynkowe. Nie sposób więc nie podziękować
za nie mieszkańcom Jamna, Głuchowa, Słońska
i Przyborowa
Obchody Gminnego Święta Plonów
rozpoczęły się Mszą Św. w intencji rolników
sprawowaną przez: Księdza Kanonika Józefa
Drozd, Księdza Kanonika Jana Romaniuka z
Zielonej Góry oraz Księdza Jana Bagińskiego.

przywitanie korowodu przy wejściu do parku

W imieniu mieszkańców za trud pracy
rolników podziękowania złożył Wójt pan Janusz
Krzyśków, który podkreślił, że pielęgnowanie
polskiej tradycji dożynkowej to nasz obowiązek
wobec następnych pokoleń. Pan Wójt złożył również podziękowania wszystkim mieszkańcom
i gościom, którzy przybywając na gminne święto
plonów w Słońsku, tym samym wyrazili szacunek
dla rolniczego trudu.
Było nam więc niezmiernie miło gościć
dobrze znanych w Słońsku Posłów na Sejm RP:
panią Bożenę Sławiak oraz pana Józefa Zycha,
starostę powiatu sulęcińskiego pana Dariusza
Ejcharta oraz starostę słubickiego pana Andrzeja
Byckę, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego druha Edwarda
Fedko. Uroczystości tradycyjnie już zaszczycili
swoją obecnością również nasi niemieccy
partnerzy - delegacje z Seelow i Müllrose.
Tuż po Eucharystii odbyło się bardzo
uroczyste przekazanie długo oczekiwanego,
nowego wozu bojowego dla OSP Słońsk.
Po tych uroczystościach podzielono się
chlebem dożynkowym, a zaraz po tym rozpoczęły
się zmagania w „Turnieju sołectw”.
W tym samym czasie trwał koncert dla
żniwiarzy z występem niezwykle interesującej
kapeli z Morynia. Dzieci oczywiście oblegały
tzw. dmuchańce, a wszyscy czynni uczestnicy
otrzymali pyszny posiłek.
W późniejszych godzinach imprezy
wystąpiły zespoły: VEXEL i Fantastic Boys
oraz satyryk - parodysta Waldemar Ochnia.
Zabawa trwała niemal do białego rana, więc
wrażeń wystarczy do przyszłego roku.

Fotorelacja

korowód dożynkowy

kapłani podczas Eucharystii

Koordynator projektu
ciąg dalszy na str. 2
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dokończenie ze str. 1

poświęcenie wozu bojowego
wystąpienie Posła na Sejm RP
pani Bożeny Sławiak

goście honorowi

poświęcenie wieńców dożynkowych

wystąpienie Wójta Gminy Słońsk
pana Janusza Krzyśków

wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego
druha Edwarda Fedko

uroczyste przecięcie wstęgi
na nowym wozie bojowym OSP Słońsk

przekazanie kluczyków do wozu na ręce
Prezesa OSP Słońsk przez Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
druha Ryszarda Lewaszkiewicza

wręczanie medali i odznaczeń strażackich

wystąpienie Posła pana Józefa Zycha

wystąpienie Starosty Sulęcińskiego
pana Dariusza Ejcharta

wystąpienie Prezesa Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
druha Ryszarda Lewaszkiewicza

podziękowanie w imieniu druhów OSP Słońsk
odczytane przez Komendanta Gminnego
ZOSP RP druha Romana Matkowskiego

wystąpienie Zastępcy Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
kpt. Waldemara Koniecznego

przekazanie chlebów dożynkowych

strona 2
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dokończenie ze str. 2

chleb na rękach Wójta Gminy Słońsk
i Przewodniczącej Rady Gminy
przed pokrojeniem i podzieleniem z uczestnikami

częstowanie chlebem przez starościnę dożynek
i Przewodniczącą Rady Gminy Słońsk

częstowanie chlebem
przez pana Janusza Krzyśków

częstowanie chlebem
przez Księdza Jana Romaniuka

dmuchańce dla maluszków

pyszne jedzonko dla każdego

warsztaty pszczelarskie
częstowanie chlebem przez pana Józefa Zycha

jedna z konkurencji turnieju sołectw

nagrody dla najlepszych
częstowanie chlebem przez panią Bożenę Sławiak

jedna z uczestniczek konkursu „Mam talent”

zespół VEXEL na scenie
starosta dożynek częstuje chlebem

bieg w workach
strona 3

ciąg dalszy na str. 4
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DOŻYNKI POWIATOWE
W dniu 8 września br. na stadionie
w Torzymiu odbyły się Dożynki Powiatowe
Powiatu Sulęcińskiego. Uroczystości rozpoczęły
się korowodem dożynkowym, i Mszą Św.
Po ceremoniale odbyły się liczne atrakcje
dla uczestników. Warto wspomnieć tutaj
o turnieju gmin w którym rozegrano następujące
konkurencje
 drużynowe zawody wędkarskie
 konkurs na najciekawsze stoisko gminne
 konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy
 turniej sołtysów
W zawodach wędkarskich naszą gminę
reprezentowali przedstawiciele Koła PZW Nr 1
Słońsk, którzy startując na nieznanym dla siebie
akwenie wodnym, zajęli III miejsce.
Stoisko gminne przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy. Mieszkańcy uczęszczający
do kościoła w Głuchowie sprzedawali pyszne
domowe wypieki. Zebrane fundusze przeznaczą
na remont kościoła. Ciekawą ekspozycję przygotowali również pracownicy Folwarku Candela.
Były to przeróżne, piękne świece. Komisja
wysoko oceniła nasze stoisko i przyznała nam
II miejsce.
Wieniec dożynkowy w tym roku przygotowali mieszkańcy wsi Jamno, bowiem właśnie
to sołectwo wygrało konkurs na dożynkach gminnych. Tu również zajęliśmy II miejsce.
Ostatnią konkurencją był bardzo widowiskowy turniej sołtysów, gdzie naszymi reprezentantami byli sołtysi ze Słońska i Przyborowa.
Ostatecznie w całym turnieju nasza gmina
zajęła IV miejsce.
Gratulujemy.
Wojciech Zimmerman

reprezentanci wsi Jamno ze swoim wieńcem
podczas korowodu

pyszne ciasto od parafian kościoła w Głuchowie

występ zespołu Fantastic Boys
oblegane przez zwiedzających stoisko naszej
gminy

pan Andrzej Struś na kładce ze złowioną rybą
podczas zawodów wędkarskich
uczestnicy zabawy tanecznej
przedstawiciele Folwarku Candela

„Pokonywać granice
poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch
gemeinsame Investition in die Zukunft”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.

zwycięzca w klas. indywidualnej
pan Dariusz Sutryk
w trakcie zawodów na stanowisku
strona 4
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ZŁOTE GODY PAŃSTWA SADŁOWSKICH
W dniu 21.09.2013 r. podczas Mszy Świętej w Kościele pw. Matki
Bożej Szkaplerznej w Głuchowie celebrowanej przez Proboszcza
Księdza Grzegorza Białobłockiego odbyła się uroczystość Złotych Godów
Państwa Anny i Ryszarda Sadłowskich. Pod koniec Eucharystii odbyło się
odnowienie Przysięgi Małżeńskiej oraz wręczenie przez Księdza Grzegorza
pamiątkowych krzyży. W trakcie tej uroczystości nie mogło zabraknąć
i przedstawicieli władz samorządowych. Naszą Gminę reprezentował Wójt
Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków. Po ceremonii kościelnej odczytał on list
gratulacyjny skierowany do Jubilatów, a następnie w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego wręczył Jubilatom
medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Nie zabrakło również kwiatów
i pamiątkowego dyplomu. Całość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem
przy kościele.
Redakcja

odnowienie Przysięgi Małżeńskiej

wręczenie medali
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Państwo Anna i Ryszard Sadłowscy

pamiątkowe zdjęcie uczestników
uroczystości

ZŁOTE GODY PAŃSTWA HADRYŚ
Dnia 5.10.2013 r. w restauracji Ramzes w Słońsku odbyła się uroczystość
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego (Złote Gody) Państwa Alicji
i Jana Hadryś. W uroczystości tej oprócz licznie zgromadzonej rodziny
i przyjaciół Jubilatów udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy w Słońsku.
Po życzeniach najbliższych głos zabrał Wójt Gminy Słońsk pan Janusz
Krzyśków który życzył młodej parze wszystkiego najlepszego i przede
wszystkim wielu dalszych wspólnych lat razem. Tradycyjnie już wręczył
on medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego i list gratulacyjny.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy pysznym poczęstunku i tradycyjnej lampce szampana.
Redakcja

dekorowanie medalem pana Jana Hadryś

kwiaty i list gratulacyjny
na ręce pani Alicji Hadryś
strona 5

Państwo Alicja i Jan Hadryś

Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków
wraz z Jubilatami
Państwem Alicją i Janem Hadryś
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KONFERENCJA
O OBOZIE I CIĘŻKIM WIĘZIENIU SONNENBURG 1933-1945
PN. „PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI BUDUJE WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ”
W dniu 13.09.2013 r. w Słońsku odbyła się
konferencja na temat historii niemieckiego obozu
koncentracyjnego i ciężkiego więzienia Sonnenburg 1933-1945 pn. „Pamięć o przeszłości buduje
wspólną przyszłość”.
Konferencja została zorganizowana przez
Gminę Słońsk przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ofiar Prześladowanych przez Reżim
Nazistowski – Zrzeszenie Antyfaszystów Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen VVN-BdA z Berlina.
Celem Konferencji było odkrycie Sonnenburga na nowo, jako ważnego historycznie miejsca europejskiego ruchu oporu i wydobycie tego
miejsca z zapomnienia poprzez godne uczczenie
ofiar, popełnionych w tym miejscu zbrodni. Jest
to szczególnie istotne z uwagi na trwający projekt
modernizacji budynku muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu i planowany po tym kolejny
etap czyli urządzenie wnętrza muzeum.
Kilka słów historii:
Od 3 kwietnia 1933 r. do 23 kwietnia 1934
roku w Sonnenburgu znajdował się obóz koncentracyjny, który utworzono na terenie byłego ciężkiego więzienia karnego, zamkniętego uprzednio
w 1931 roku ze względu na katastrofalne warunki
sanitarne. W grupie ponad 1000 więźniów byli
i komuniści, ale i inni przeciwnicy ideologii faszystowskiej. Przebywały tam tak znane osobistości jak noblista Carl von Ossietzky, pisarz Erich
Mühsam oraz adwokat Hans Litten. Ze względu
na nadzwyczajną brutalność strażników obóz
koncentracyjny Sonnenburg szybko zyskał,
w wyniku publikacji za granicą relacji zbiegłych
więźniów, w opinii światowej przydomek „piekła
tortur”. Od 1934 r. kompleks budynków ponownie służył jako ciężkie więzienie karne. W starych
murach więźniowie głodowali i marzli, byli
zmuszani do ciężkiej pracy. Liczba zmarłych
w Sonnenburgu osiągnęła poziom daleko
powyżej przeciętnej umieralności w podobnych
niemieckich więzieniach. Od 1942 r. w ramach
akcji „Noc i mgła“ do Sonnenburga trafiali członkowie ruchu oporu z niemalże całej okupowanej
Europy. Wielu z nich znalazło się w grupie ponad
800 osób, które w nocy z 30 na 31 stycznia 1945
r., na kilka godzin przed wyzwoleniem więzienia
przez Armię Czerwoną, zostały zamordowane
przez oddział SS na dziedzińcu więzienia.
Zbrodnie te zostały wykryte w roku 1947
podczas postępowań toczących się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Norymberdze. Skazany w ramach śledztwa na dożywocie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Herbert Klemm, już po trzech latach
został zwolniony. Wielu z pracowników więziennych uczestniczących w torturowaniu więźniów
w Sonnenburgu jak Emil Krause czy Wladislaus
Tomschek mogli po wojnie bez uszczerbku kontynuować swą pracę w więzieniach Republiki
Federalnej, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Federalny system sprawiedliwości nie był
zainteresowany rozliczeniem winnych popełnionych zbrodni. Niedwuznacznie wskazuje na
to także fakt uniewinnienia morderców odpowiedzialnych za przeprowadzenie masakry więźniów
a mianowicie byłego kierownika oddziału Gestapo z Frankfurtu nad Odrą Heinza Richtera oraz

dowodzącego
odziałem
egzekucyjnym
SS Wilhelma Nickel w tzw. Procesie kilońskim
w 1971 r. Międzynarodowe organizacje zrzeszające byłych więźniów, VVN oraz Komitet
Bojowników Antyfaszystowskich w ówczesnym
NRD protestowali jednak bez skutku.
Dopiero po wielu latach, ze względu
na popełnione tu haniebne zbrodnie przeciwko
ludzkości, Słońsk stał się europejskim miejscem
pamięci.
Dlaczego Sonnenburg był przez długi czas
w obu niemieckich państwach w dużej mierze
nieznany? Publikacje Przemysława Mnichowskiego oraz luksemburskiego badacza André
Hohengarten z lat 1970-tych nie zostały zbyt
szeroko recypowane. Także artykuły Klausa
Drobisch oraz Kaspara Nürnbergera w publikacjach zbiorowych z lat 90-tych nie zostały nigdy
pogłębione poprzez badaczy sytemu więziennictwa III Rzeszy.
Sami Niemcy przyznają, takie stwierdzenia
padły w czasie konferencji, że władze niemieckie
przez długi okres niestety nie były zainteresowane w eksponowaniu historii Sonnenburga,
a co szczególnie przykre, w godnym uczczeniu
ofiar. Tak naprawdę dotyczy to wielu tego typu
miejsc, również na terenie Niemiec. Należy
jednak podkreślić, że sytuacja ta w ostatnim
okresie ulega znacznej poprawie.
Dowodem na to jest ilość uczestników
z Niemiec na naszej konferencji. Wzięło w niej
udział wielu historyków, publicystów, muzealników, dziennikarzy. Z polskiej strony należy
podkreślić obecność dyrektora Pawła Klimczaka
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej pana
Jarosława Palickiego, profesora Tomasz Nodzyńskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nie odmówił nam również nasz partner - dyrektor
Muzeum w Seelow Pan Gerd Urlich Hermann
oraz
przedstawiciel
Konsulatu
Federacji
Rosyjskiej w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że pokłosiem Konferencji
będzie wydatna pomoc w urządzeniu wnętrza
muzeum oraz wydanie pierwszej monografii
o obozie koncentracyjnym i ciężkim więzieniu
Sonnenburg w latach 1933-1945.
Redakcja

Fotomigawka z konferencji

wystąpienie Wójta Gminy Słońsk
pana Janusza Krzyśków

wystąpienie pana dr Hansa Coppi przewodniczącego berlińskiego oddziału VVN-BdA

wystąpienie pana Eckarta Spoo
- wydawcy dwutygodnika „Ossietzky”

uczestnicy konferencji m.in Przewodnicząca
Rady Gminy pani Lilla Burkiewicz
i dyrektor pan Paweł Klimczak
Z racji międzynarodowego charakteru
Konferencji była ona tłumaczona symultanicznie.
Na zakończenie konferencji uczestnikom
zaprezentowano wstępna koncepcję aranżacji
wnętrza muzeum.
Tematy
poruszane
na
konferencji
wywoływały ożywioną dyskusję, dlatego
też konferencja zakończyła się w późnych
godzinach popołudniowych.
strona 6

organizatorzy i prelegenci
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uczestnicy konferencji

wystąpienie pani Eriki Kluge
córki więźnia obozu

uczestnicy konferencji

omawianie koncepcji wnętrza muzeum przez
architekta panią Joannę Styka-Lebiodę

październik 2013

Nr 10/147

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
SŁOŃSK W OKRESIE 07.06. – 09.09.2013 R.
07.06. - uczestniczyłem w XXVII Sesji Rady
Gminy Słońsk
08.06. - brałem w realizacji projektu pn.
„Otwarcie świetlicy wiejskiej w Ownicach”.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” „Grenzen überwinden durch
gemeinsame Investition in die Zukunft”. Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.
12.06. - złożyłem wizytę partnerowi gminy
– Muzeum Seelow w sprawie omówienia zasad
współpracy
podczas
realizacji
projektu
pn. „Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu
przy muzeum”. Projekt współfinansowany jest
przez UE w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej – Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013
13.06. - brałem udział w posiedzeniu Rady
Budowy SUW Lemierzyce projekt pn.
„Modernizacja
stacji
uzdatniania
wody
w Lemierzycach wraz z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków w m. Lemierzyce i Ownice” Inwestycja jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.
14.06. - podpisałem umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z MZK sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą
14.06. - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami firmy ENEOS w sprawie modernizacji
oświetlenia w Zespole Szkół w Słońsku
16.06. - brałem udział w uroczystościach
Maurycjady
17.06. - uczestniczyłem w ćwiczeniach bojowych
organizowanych na terenie Słońska przez XVII
Brygadę Zmechanizowaną z Międzyrzecza
20.06. - uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu roku szkolnego organizowanym przez
uczestników Złotej Rybki
20.06. - brałem udział w odbiorze remontu drogi
– ul. Leśna Słońsk. Inwestycja zrealizowana
ze środków Narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój
21.06. - brałem udział w zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku
25.06. - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami
partnerskiego
stowarzyszenia
z Niemiec oraz z architektem w sprawie
koncepcji
aranżacji
wnętrza
muzeum
po zakończeniu prac modernizacyjnych
25.06. - brałem udział w spotkaniu z dyrektorem
Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. panem
Leszkiem Kobierzewskim
26.06. - brałem udział w konferencji w Zielonej
Górze podsumowującej projekt „Drogi dla
Natury” prowadzonym przez TPS Unitis Viribus
26.06. - podpisałem aneks do umowy na
dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stacji
uzdatniania wody w Lemierzycach wraz
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
strona 7

w m. Lemierzyce i Ownice” Inwestycja jest
współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013” działanie 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”.
27.06. - podpisałem umowę na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w PROW Zielona Góra projekt „Modernizacja
stacji uzdatniania wody w Lemierzycach wraz
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
w m. Lemierzyce i Ownice”. Inwestycja jest
współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013” działanie 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”.
27.06. - brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Delloite w sprawie możliwości
odzyskania podatku VAT przez Gminę
27.06. - brałem udział w spotkaniu w sprawie
zasad finansowania projektów w ramach LRPO
w nowej perspektywie finansowej
28.06. - uczestniczyłem w uroczystościach
zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół
w Słońsku
29.06. - brałem udział realizacji projektu
pn. „Polsko – niemiecki Dzień Rodziny
– Głuchowo 2013” „Pokonywać granice poprzez
wspólne inwestowanie w przyszłość” „Grenzen
überwinden durch gemeinsame Investition in die
Zukunft” Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej
Polska
(Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz
Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu
państwa.
01.07. - brałem udział w obchodach Jubileuszu
Złotych Godów państwa Krystyny i Czesława
Szkudlarek
03.07. - brałem udział w spotkaniu z Dyrektorem
ANR panem Tomaszem Możejko
12.07. - brałem udział w pracach komisji
do spraw awansu zawodowego nauczycieli
13.07. - brałem udział realizacji projektu
pn. „55-lecie Koła Wędkarskiego nr 1
w Słońsku”. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die
Zukunft” Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej
Polska
(Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz
Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu
państwa.
14.07. - brałem udział w obchodach Jubileuszu
Złotych Godów państwa Teresy i Czesława
Tomczaków
18.07. - uczestniczyłem w Zebraniu Delegatów
Celowego
związku
Gmin
CZG-12
w Długoszynie
18.07. - brałem udział w obchodach Święta
Policji w Sulęcinie
20.07. - brałem udział w festynie w miejscowości
Polne
ciąg dalszy na str. 8
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21.07. - brałem udział turnieju piłkarskim
Agrafka Cup w Chartowie
22.07.
- uczestniczyłem w konferencji
w Zielonej Górze poświęconej rozwojowi
turystyki w regionie
24.07. - uczestniczyłem w XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słońsk
24.07. - brałem udział w posiedzeniu Rady
Budowy SUW Lemierzyce projekt pn.
„Modernizacja
stacji uzdatniania wody
w Lemierzycach wraz z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków w m. Lemierzyce
i Ownice”. Inwestycja jest współfinansowana
przez Unię Europejską w ramach „Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata
2007-2013” działanie 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
24.07. - podpisałem umowy na dofinansowanie
imprez gminnych z Euroregionem Pro Europa
Viadrina. „Pokonywać granice poprzez wspólne
inwestowanie w przyszłość” „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft” Projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.
24.07. - uczestniczyłem w zebraniu wiejskim
w Lemierzycach
10.08. - uczestniczyłem w realizacji projektu
pn. „Święto Ryby – międzynarodowe spotkanie
w Chyży rybackiej – Przyborów 2013”.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” „Grenzen überwinden durch

gemeinsame Investition in die Zukunft” Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.
13.08. - uczestniczyłem w technicznym odbiorze
zakupionego wozu strażackiego
15.08. - brałem udział w festynie parafialnym
w Lemierzycach
16-18.08. - brałem udział realizacji projektu
pn. „Spotkania z kulturą łowiecką na lubuskim
pograniczu – 60 – lecie Koła Łowieckiego DZIK
w Słońsku”. „Pokonywać granice poprzez
wspólne inwestowanie w przyszłość” „Grenzen
überwinden durch
gemeinsame Investition
in die Zukunft” Projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe
Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu
państwa.
19.08. - uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie
aranżacji wnętrza muzeum
25.06. - brałem udział w koncercie charytatywnym w Kościele Parafialnym w Słońsku
26.08. - podpisałem umowy z PROW Zielona
Góra na dofinansowanie remontu sali w Przyborowie. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
28.08. - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Joannitów z Niemiec w sprawie polsko
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-niemieckich warsztatów dla młodzieży- wniosek
pn. „Gdzie rzemiosło i historia się spotykają Rewitalizacja cmentarza w Słońsku / Sonnenburg” ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Polsko Niemieckiej Wymiany
Młodzieży.
30.08. - podejmowałem z wizytą Wicewojewodę
Lubuskiego pana Jana Świrepo
01.09. - brałem udział realizacji projektu
pn. „DOŻYNKI GMINNE – SŁOŃSK 2013”
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” „Grenzen überwinden durch
gemeinsame Investition in die Zukunft” Projekty
współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.
02.09. - uczestniczyłem w inauguracji roku
szkolnego w Zespole Szkół
03.09. - brałem udział w spotkaniu w sprawie
programu „Schetynówek”
04.09. - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami WKU w Gorzowie Wlkp.
05.09. - brałem udział w spotkaniu w sprawie
aranżacji wnętrza muzeum
05.09. - uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie
bezpieczeństwa imprez gminnych organizowanym przez KPP w Sulęcinie
06.09. - uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji
Stałych Rady Gminy Słońsk
06.09. - uczestniczyłem w zebraniu wiejskim
w Ownicach
08.09. - brałem udział w Dożynkach Powiatowych w Torzymiu

GDZIE RZEMIOSŁO I HISTORIA SIĘ SPOTYKAJĄ ...
Spotkanie w ramach współpracy młodzieży
W dniach 25-27 września br. w Słońsku
miały miejsce warsztaty młodzieży polskiej
i niemieckiej w ramach realizacji projektu
pt. „Gdzie rzemiosło i historia się spotykają
- Rewitalizacja cmentarza w Słońsku / Sonnenburg”, współfinansowanego ze środków Polsko
Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Partnerzy
projektu to Stiftung Brandenburg (Fundacja Brandenburska) oraz Gmina Słońsk.
W ramach wymiany do Słońska przyjechała
grupa młodzieży z Katolickiej Szkoły Bernardynów w Fürstenwalde wraz z grupą opiekunów.
Ze strony polskiej towarzyszyła im grupa
młodzieży z Gimnazjum w Słońsku z opiekunami
panem Arturem Wysokińskim i panem
Mariuszem
Wojnarowskim.
Głównym celem warsztatów było pielęgnowanie pamięci o miejscach i czasach, o których
nie wolno zapomnieć, bez względu na język
jakim się porozumiewamy. Istotnym celem było
również pokazanie młodzieży czym kończy się
krzewienie wszelkich ideologii totalitarnych.
Przekaz z pewnością był bardziej skuteczny, gdyż
młodzież została zaangażowana do prac rewitalizacyjnych przy cmentarzu jenieckim.
Goście mieszkali w świetlicy wiejskiej
w Słońsku. Właśnie tam zlokalizowane było
centrum trzydniowych warsztatów. Od rana
do wieczora młodzież przebywała ze sobą.
Wspólnie zwiedzali Słońsk, poznawali jego
historię, pracowali na cmentarzu jenieckim

oraz wspólnie się bawili.

prezentacja uczestników

prace na cmentarzu jenieckim

W pierwszym dniu uczestnicy po wesołych
prezentacjach i zapoznaniu się wysłuchali
referatów na temat: Pamięć o obozie w Słońsku /
Krewni wspominają swoich ojców i dziadków
więzionych w obozie i więzieniu. Po obiedzie
był też czas na spacer ulicami Słońska, odwiedzenie kościoła, ruin zamku, remontowanego
Muzeum Martyrologii, a przy tym poznawanie
historii tych miejsc.
W drugim dniu uczestnicy spotkania
pracowali na cmentarzu jenieckim. Porządkowano kwatery, dosadzano rośliny. Dzień był niestety
od rana deszczowy, ale z każdą godzina robiło
się coraz cieplej i słoneczniej, a po pracowitym
dniu można było zrelaksować się przy ognisku.
Były wspólne zabawy, śpiewy przy akompaniamencie gitary.
W trzecim dniu odbyły się warsztaty
pt. “biografie Sonnenburg” / Słońsk. Młodzież
poznała różnorodne życiorysy i historie ludzi,
którzy trafili do obozu i przekonała się,
że znaleźć mógł się tutaj każdy, kto tylko
przeciwstawiał się ideologii faszystowskiej.
Po obiedzie i serdecznych podziękowaniach
dla wszystkich zaangażowanych w organizację
spotkania, nadszedł czas by się pożegnać. Nasza
młodzież wraz z opiekunami zawczasu została
zaproszona na podobne spotkanie w czerwcu
przyszłego roku do Furstenwalde. Mamy
nadzieję, że przeżyli miłe chwile i chętnie
skorzystają z zaproszenia.
ciąg dalszy na str. 9
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Jest zatem duża szansa, że nawiązana
współpraca owocować będzie kolejnymi wspólnymi lekcjami historii, spotkaniami i projektami.
Maria Pakos

na cmentarzu jenieckim

pamiątkowe zdjęcie uczestników

„EDUKACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”
W ZESPOLE SZKÓŁ
trochę pracy pisemnej ...

najbardziej zapracowani uczestnicy ....

Od dnia 30 września br. w Zespole Szkół
w
Słońsku
rozpoczęły
się
dodatkowe
zajęcia w ramach projektu „Edukacja z przyszłością” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Uczniowie i uczennice klas IV –VI Szkoły
Podstawowej oraz
Gimnazjum rozwijają
i uzupełniają swoją wiedzę z wielu przedmiotów
min. z matematyki, języka polskiego, przyrody,
fizyki, informatyki i języków obcych. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do czwartku,
na siódmej, ósmej i dziewiątej godzinie
lekcyjnej. Zajęcia już rozpoczęło 20 ośmioosobowych grup, a kilka kolejnych grup rozpocznie
zajęcia w najbliższym czasie. Na gminnej
i szkolnej stronie internetowej dostępny jest
szczegółowy harmonogram zajęć dodatkowych.
Uczestnicy projektu mają zapewniony posiłek,
a po ostatniej godzinie zajęć dzieci spoza Słońska
są odwożone do swoich miejscowości.

w trakcie zajęć ...

… i matematykę można polubić

podziękowanie za wspólną
organizację warsztatów

Projekt jest dofinansowany ze środków
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

zajęcia z informatyki
W ramach projektu zakupiliśmy już
10 laptopów, 2 telewizory i 2 odtwarzacze DVD
oraz 2 tablice interaktywne, a pod koniec miesiąca
będzie
gotowa
szkolna
platforma
e-learningowa.
Możliwość
wykorzystania
na zajęciach tylu pomocy dydaktycznych
z pewnością uczyni je znacznie ciekawszymi.
strona 9

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania informacyjne dotyczące projektu. Takie spotkanie odbyło się 10 października. Rodzice mogli
zapoznać się z celami projektu oraz zasadami
uczestnictwa. Z uwagą wysłuchaliśmy uwag
dotyczących organizacji dodatkowych zajęć
i dołożymy wszelkich starań aby projekt realizować tak, by jak najlepiej służył uczniom i uczennicom. Terminy kolejnych spotkań z rodzicami
będziemy ogłaszać w szkołach oraz na stronach
internetowych.
Jednocześnie
informujemy,
że wszelkie informacje dotyczące projektu można
ciąg dalszy na str. 10

Aktualności Gminy Słońsk

październik 2013

dokończenie ze str. 9

uzyskać u szkolnego koordynatora projektu
–
pani
Agnieszki
Pińczyńskiej
oraz
u wychowawców, a także w biurze projektu
– w Urzędzie Gminy w Słońsku.

UPIORY WOJNY
W galerii Urzędu Gminy w Słońsku
na pierwszym piętrze prezentowane są obecnie
prace znanego artysty niemieckiego Rolfa D.
Baneka.
Rolf D. Banek urodził się w Berlinie przed
drugą wojną światową. Okropności wojny
wpłynęły również na jego twórczość. Przeżył
skutki bombardowań Berlina przez lotnictwo
alianckie, widział rannych i zabitych, a jego
ojciec brał udział w tej wojnie na Ukrainie, tam
zginął i nie wiadomo gdzie jest pochowany.

sami panowie

pochłonięci nauką
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Obecnie artysta mieszka w północno
zachodnich Niemczech. Działania wojenne
prowadzone przez Niemców, jak i obozy
koncentracyjne, które zakładali Niemcy oraz
pogrom niemieckiej armii wywarły w życiu R.D.
Baneka duży wpływ. Poprzez swe wystawione
prace próbuje on rozliczyć się z upiorami
przeszłości, swą traumą i haniebnymi latami
własnego narodu. Ma on również świadomość
winy Niemców wobec innych narodów. Próbuje
pokazać nam w swych instalacjach artystycznych
zło, które wojna wyrządziła, a jej efekty znane
są do dzisiaj.

Artysta stara się nam przekazać również,
że każdą wojnę zawsze wymyśla człowiek
i ostrzega on nas przed takimi ludźmi.
Prace pełne wyrazu przedstawiają nam
okropności
obozów
koncentracyjnych,
we wszelakim wydaniu: totalitaryzm, zniewolenie narodów, rasizm, zrzucone bomby atomowe,
czy też eksplozji elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz wydarzeń w Izraelu.
Obrazy te są bardzo wyraziste, wprost
krzyczą do nas o tym, co było, wracają jakby
traumą do czasów minionych i wołają ze ścian,
że nie wolno zapominać tego, co było, bo gdy
się zapomina to historia zawsze się powtarza
i zatacza koło.
Wystawa jest pełna wyrazu, czasami
niezrozumiała, wędruje po Europie, wszędzie
daje ludziom do myślenia, jak również daje czas
do zastanowienia się i opamiętania przed złem,
które niesie zło wojny, nie budźmy demonów
wojny.
Błażej Kaczmarek

GMINNE INWESTYCJE
pod czujnym okiem pedagoga

PRZEBUDOWA SZATNI PRZY
BOISKU PRZY UL. 3-GO LUTEGO
W SŁOŃSKU

BUDOWA NATURALNYCH
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
GMINY SŁOŃSK W MIEJSCOWOŚCI LEMIERZYCE I OWNICE

nauka na wesoło
Oferta zajęć dodatkowych jest bardzo
bogata. Jak widać na załączonych zdjęciach
frekwencja w większości wypadków jest stuprocentowa, co ogromnie cieszy i pozwala mieć
nadzieję, że uczestnikom projektu nie zabraknie
zapału i wytrwałości.
Zespół projektowy

Inwestycja finansowana w całości
ze środków własnych Gminy Słońsk.
strona 10

Inwestycja jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
działanie 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
ciąg dalszy na str. 11
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SUW LEMIERZYCE

MODERNIZACJA MUZEUM
MARTYROLOGII W SŁOŃSKU
Trwają prace przy realizacji projektu
pn. „Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu
przy muzeum”. Obecnie wykonywana jest
zmiana pokrycia dachowego, a dotychczas
wykonano m.in prace związane z odbiciem
starych tynków wewnętrznych i zewnętrznych
oraz wykonano odwodnienie budynku.

Informujemy, że dobiega końca realizacji
zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania
wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch
nowych studni głębinowych”. W miesiącu wrześniu zostały rozpoczęte procedury związane
z oddaniem w/w inwestycji do użytku.
Wykonawca zadania jest firma H2Optim
Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kwarcowa2, 62-002 Suchy
Las zaś nadzór nad realizacja inwestycji miała
firma Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops
Elżbieta Prażanowska-Nieboj z Gorzowa Wlkp.
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REMONTY DACHÓW
W październiku br. rozpoczęto prace
związane z wymianą pokrycia dachowego
na gminnych budynkach mieszkalnych w Słońsku
przy ul. Poniatowskiego i w Jamnie. Wykonawcą
jest Zakład Usługowo-Produkcyjny „DACHY”
ul. Woj. Polskiego 30 74-400 Dębno.
Zakres prac obejmuje m.in. wymianę
pokrycia dachowego, przemurowanie kominów
oraz wymianę rynien i rur spustowych.
Łączny koszt inwestycji to 118 429,74 zł
i w całości finansowany jest ze środków gminy.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
DZIAŁANIE 321 PODSTAWOWE USŁUGI
DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

Insp. ds. budownictwa Tadeusz Tomasik

ZMODERNIZOWANA STACJA
UZDATNIANIA WODY W LEMIERZYCACH

Projekt współfinansowany jest przez UE
w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej – Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska (województwo lubuskie)
– Brandenburgia 2007-2013

Informujemy, że wkrótce
zostanie uruchomiona strona internetowa
poświęcona modernizacji muzeum.

NOWE PLACE ZABAW

W dniu 11 października br. w Lemierzycach odbyła się wizytacja pana Józefa Giemzy
dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze inwestycji pn. „Modernizacja stacji
uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni głębinowych”.
W przeglądzie udział wzięli Wójt Gminy
Słońsk pan Janusz Krzyśków, zastępca Wójta
pani Beata Sroka, Skarbnik Gminy pan Edmund Niemyski, Kierownik ZGWŚ w Słońsku
pan Tomasz Szmigiel, Inspektor ds. budownictwa Urzędu Gminy pan Tadeusz Tomasik,
przedstawiciel wykonawcy pani Jolanta
Cholewa, kierownik budowy pani Agnieszka
Samolczyk,
inspektor
nadzorubranża
elektryczna pan Andrzej Traigis, inspektor
nadzoru – branża sanitarna pani Janina Kubacka,
inspektor nadzoru – branża budowlana
pani Elżbieta Prażanowska – Nieboj.

We wrześniu 2013 r. rozstrzygnięto
przetarg
nieograniczony
w
wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych w ramach
projektów pn. „Budowa placu zabaw
w m. Budzigniew g. Słońsk” i „Budowa placu
zabaw w Słońsku wraz z ogrodzeniem”.
Wykonawcą robót została Firmą „MAJA”
pani Ewelina Piotrowska 07-320 Małkinia
Górna ul. Kopernika 10, a umowa została
podpisana w dniu 18.09.2013 r.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
UNIE EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

uczestnicy wizytacji
Wizytacja ta miała na celu zapoznanie
z postępem prac przy modernizacji SUW. Prowadzone prace miały na celu kompleksową przebudowę i modernizację tejże stacji oraz wykonanie
strona 11

stacja uzdatniania wody w Lemierzycach
2 nowych studni głębinowych. Powyższe zadanie
ma na celu poprawę jakości wody oraz podłączenie w późniejszym terminie do zmodernizowanej
stacji miejscowości Gminy Słońsk - Lemierzycko, Polne, Budzigniew, Jamno, Grodzisk, Głuchowo które dotychczas zaopatrywane są z ujęcia
wody w miejscowości Malta (Gmina Krzeszyce).
Łączny koszt inwestycji to 1 745 596,15 zł.
z czego 373 005,15 zł pochodzi z budżetu Gminy
Słońsk, 663 000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze i 709 591,00 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej.
Insp. ds. budownictwa Tadeusz Tomasik
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 321
PODSTAWOWE USŁUGI
DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
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UWAGA MIESZKAŃCY LEMIERZYC I OWNIC
Informujemy, że Gmina Słońsk realizuje projekt pod nazwą „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Słońsk w miejscowości Lemierzyce i Ownice” zadanie jest realizowane przy udziale środków
pochodzących z Unii Europejskiej z Programu ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.
Mieszkańcy, którzy zrezygnują z wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków będą poddani szczegółowej kontroli
pod względem legalności wybudowanych zbiorników na nieczystości płynne – szamba. Będą się musieli okazać pozwoleniem
na jego budowę, protokołem z próby jego szczelności oraz dokumentami potwierdzającymi wywóz ścieków na co najmniej
80% zużytej wody. W przypadku braku w/w dokumentów sprawa zostanie skierowana na drogę postepowania karnego
i administracyjnego.
Wójt Gminy Słońsk Janusz Krzyśków
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

NOWY WÓZ BOJOWY DLA OSP SŁOŃSK
W dniu 1 września 2013 r. strażacy OSP Słońsk wraz z mieszkańcami naszej gminy przeżywali doniosłe wydarzenie. W trakcie uroczystości
pn. „Dożynki Gminne – Słońsk 2013” nastąpiło uroczyste przekazanie
nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słońsku.
Nasi ochotnicy od wielu lat działają aby ratować życie i mienie
ludzkie nie tylko na terenie naszej gminy, ale wzywani są również do akcji
w powiecie gorzowskim, słubickim i oczywiście powiecie sulęcińskim,
a mogą być zadysponowani do akcji na terenie całego kraju.
Nasza jednostka pomimo chętnych do działania druhów borykała
się od lat z wieloma problemami. Na początku brak było odpowiedniej
bazy. Wielu z nas pamięta jeszcze czasy, gdy remiza była przy
ul. Sikorskiego (obecny sklep obuwniczy) skąd z trudem mógł wyjeżdżać
wóz bojowy na akcje. Później remiza została tymczasowo przeniesiona
na teren Zakładu Gospodarki Wodno - Ściekowej w Słońsku przy
ul. 3-go Lutego. Jednakże tam był tylko garaż brakowało nam prawdziwej
remizy z zapleczem techniczno-biurowym. Dzięki staraniom Wójta Gminy
Słońsk pana Janusza Krzyśków ze środków gminnych wybudowano nową
siedzibę strażacką i tam też w 2007 roku trafiły wozy bojowe, skąd strażacy
wyruszają na akcje po dziś dzień.
Kolejnym problemem był brak odpowiedniego sprzętu w postaci
wozu bojowego. Dawniej przez wiele lat do akcji wyjeżdżał wóz bojowy
marki Star A26P. Jako drugi wóz otrzymaliśmy również używany ciężki
wóz bojowy marki Jelcz 315 z 1988 r. W 2003 roku dzięki współpracy
pomiędzy Gminą Słońsk, a partnerem niemieckim urzędem Amt Schlaubetal w Müllrose udało się pozyskać 26 - letni średni wóz bojowy marki Ifa,
który zastąpił wysłużonego Stara. Dzięki temu mieliśmy dwa wozy bojowe,
a co za tym idzie w roku 2005 roku weszliśmy w struktury Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W kolejnych latach nasza jednostka

nowy wóz bojowy OSP Słońsk

średnio około 70 razy w roku wyjeżdżała
do działań. Wozy bojowe mimo ich stałej
pilnej konserwacji ulegały awariom
i nasza jednostka nie mogła w pełni wykorzystać swoich możliwości. Czyniono,
więc starania o pozyskanie nowego wozu
bojowego, jednakże nasza gmina nie była w stanie sama udźwignąć ciężaru
kosztu zakupu nowego wozu. Władze samorządowe Gminy Słońsk przez
kilka lat zabiegały o dofinansowanie tej inwestycji w różnych instytucjach.
Udało się to w roku 2013. Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przyznał
dotację na zakup wozu w wysokości 150 tys. zł., Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przyznała dotację
w wysokości 150 tys. zł., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie przyznała dotację w wysokości 20 tys. zł., a Gmina Słońsk
zabezpieczyła w budżecie gminy środki na zakup wozu w wysokości około
300 tys. zł. Dzięki tym wszystkim instytucjom i dużemu zaangażowaniu
Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków możliwe było w kwietniu
tego roku rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup nowego wozu
bojowego dla OSP Słońsk. W jego wyniku pozyskano wóz bojowy
na nadwoziu Mercedes Atego. Nowy wóz wyposażony jest w m.in.:
zbiornik wody 2700 l, zbiornik na środek pianotwórczy 270 l, pompę
wysokociśnieniową 40 atmosfer, 6-cio osobową klimatyzowaną kabinę,
kamerę cofania, działko wodne o wydajności od 800 do 3200 litrów
na minutę, napęd uterenowiony 4x4, zabudowę wykonaną z kompozytu
(odporną na korozję). Wóz wyposażony jest ponadto w: zraszacze, wciągarkę o uciągu 8 ton, skrytki przystosowane do sprzętu pożarniczego. Ułatwia
on szybkie wejście strażaków do akcji po przybyciu na miejsce zdarzenia
poprzez m.in. aparaty powietrzne umocowane w oparciach siedzeń, szybkie natarcie 60 m długości, oświetlenie terenu akcji
poprzez wysuwany pneumatycznie maszt
ledowy. W kabinie oprócz nawigacji
GPS jest zamontowany komputer, który
nadzoruje pracę wszystkich urządzeń
będących na stałe na wyposażeniu
wozu. Spełnia on również wszystkie
normy Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpożarowej.
Dnia 1 września br. w korowodzie dożynkowym zmierzającym do Parku
Wiejskiego w Słońsku nie zabrakło
również druhów strażaków, członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jak
i nowego wozu bojowego. Msza Święta
sprawowana była przez 3 kapłanów
tj. księdza Kanonika Józefa Drozd, księdza
Kanonika Jana Romaniuka z Zielonej
Góry oraz księdza Jana Bagińskiego.
Po Mszy Świętej Wójt Gminy Słońsk
pan Janusz Krzyśków opowiedział w kilku
słowach
ciąg dalszy na str. 13
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historię pozyskania tego wozu bojowego i podziękował wszystkim
za wsparcie inwestycji. Życzył druhom, aby ten pojazd ułatwiał
im ratowanie życia i mienia. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego druh Edward Fedko, który
opowiedział o procesie doposażania jednostek OSP Województwa
Lubuskiego w nowy sprzęt gaśniczy jednocześnie życząc druhom
OSP Słońsk pomyślności i bezpiecznych powrotów z akcji do remizy.
Wspomniał również o bardzo ważnej roli jaką spełniają strażacy ochotnicy
w lokalnym społeczeństwie.
Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi na wozie
bojowym. Dokonali tego: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP druh Edward Fedko, Poseł na Sejm RP pani Bożena Sławiak, Poseł na
Sejm RP pan Józef Zych, Starosta Sulęciński pan Dariusz Ejchart, Wójt
Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków, Przewodnicząca Rady Gminy
w Słońsku pani Lilla Burkiewicz oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Gminy Słońsk druh Ryszard Lewaszkiewicz.
Patronem strażaków jest święty Florian, więc przy tak ważnym
wydarzeniu nie mogło zabraknąć modlitwy o jego wsparcie dla działalności
druhów OSP Słońsk i poświęcenia wozu przy pomocy którego będą oni
spełniać hasło ze swojego sztandaru „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.
Krótką modlitwę w tej intencji wygłosił ksiądz Jan Romaniuk, który
wspólnie z Księdzem Józefem Drozd poświęcili nowy wóz.
Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy
Słońsk druh Ryszard Lewaszkiewicz symbolicznie przekazał kluczyki
Prezesowi OSP Słońsk, który przekazał je Naczelnikowi OSP Słońsk
druhowi Eugeniuszowi Sozańskiemu. Po chwili wszyscy zgromadzeni
w parku usłyszeli dźwięk syreny nowego pojazdu OSP Słońsk.
Przy okazji tak ważnego wydarzenia odbyło się również
wręczenie medali i odznaczeń strażackich. Złoty medal „Za zasługi
dla pożarnictwa” otrzymał pan Janusz Krzyśków i druh honorowy Benedykt
Kaczorowski. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh
Eugeniusz Sozański. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali druhowie : Robert Polewski, Paweł Matusik i Wojciech
Zimmerman. Odznaką „strażak wzorowy” zostali udekorowani druhowie:
Mariusz Sozański, Robert Matusik, Dariusz Łuczak, Michał Hrysiukowicz
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i Łukasz Matusik. Występując w imieniu wszystkich odznaczonych głos
zabrał pan Janusz Krzyśków, który podziękował za zauważanie trudu
i wkładu pracy odznaczonych w ochronę przeciwpożarową.
Kolejnym przemawiającym był druh Ryszard Lewaszkiewicz
który opowiedział o roli ochotniczych straży pożarnych, ich zadaniach
i celach. Podkreślił również znaczenie jakie ma nowy pojazd dla naszej
jednostki i gminy oraz występując jednocześnie w imieniu Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Słońsk podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do zakupu tego wozu. Warto wspomnieć
o wystąpieniu Komendanta Gminnego ZOSP RP Gminy Słońsk druha
Romana Matkowskiego, który w imieniu druhów strażaków OSP Słońsk
przekazał słowa wdzięczności za otrzymany wóz. W trakcie jego wypowiedzi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczyli kwiaty przedstawicielom instytucji, które wsparły ten zakup. Na koniec głos zabrał
w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie jego Zastępca
kpt. Waldemar Konieczny, który w swoim wystąpieniu złożył życzenia
druhom OSP Słońsk, a także podziękował za dobrą dotychczasową
współpracę. Po jego wystąpieniu powrócono do dalszej części uroczystości
dożynkowych.
W imieniu druhów OSP Słońsk i mieszkańców naszej gminy oraz
okolic podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tak długo
oczekiwanego wozu bojowego umożliwiającego prowadzenie akcji gaśniczych na odpowiednim poziomie oraz tym którzy wspierają działania naszej
jednostki. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby przez wiele lat
służył on naszej społeczności.
Prezes OSP Słońsk
druh Wojciech Zimmerman
Impreza pn. „Dożynki Gminne – Słońsk 2013”
w trakcie której nastąpiło przekazanie wozu bojowego była
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz
Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina
oraz z budżetu państwa.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Pamiątkowe zdjęcie przy wozie bojowym druhów OSP Słońsk, członków MDP
z Posłem panią Bożeną Sławiak i Wójtem Gminy Słońsk panem Januszem Krzyśków.
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Państwo
Pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dały
nam obraz kosztów obsługi systemu i pozwoliły na przedstawienie Radnym Gminy Słońsk propozycje
obniżonych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych począwszy od października
tego roku.
Informujemy zatem, że nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to 7 zł od
mieszkańca przy segregacji odpadów oraz 14 zł od mieszkańca w przypadku braku segregacji.
Zasadność przyjęcia takiej dużej różnicy w stawkach wyjaśnialiśmy Państwu w poprzednich miesiącach.
Najprościej rzecz ujmując, odbiór odpadów segregowanych jest znacznie tańszy niż odbiór odpadów
niesegregowanych.
Dodatkowo należy podkreślić, że pobór stawki został ograniczony do maksymalnie 5 osób
w gospodarstwie domowym. Takie rozwiązanie znacznie obniży koszty funkcjonowania rodzin
wielodzietnych i z pewnością będzie bardziej sprawiedliwe.
Niestety obniżenie stawek wiąże się z koniecznością złożenia nowych deklaracji przez mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tego faktu, niestety na tę chwilę nie ma innej możliwości
zmiany stawek. Oczywiście wyznaczamy długi termin na dopełnienie tego obowiązku tj. do końca
listopada br. i jednocześnie przypominamy, że następny termin płatności za odpady komunalne
mamy do 15 grudnia tego roku.
Przypominamy jednocześnie o obowiązku wniesienia opłaty bez względu na fakt czy mieszkaniec
wytwarza odpady czy też ich nie wytwarza. System obejmuje wszystkich mieszkańców gminy i nie ma
możliwości aby stosować wyłączenia dla osób, które według ich oświadczeń odpadów nie wytwarzają.
Przypominamy również, iż od października do maja odpady biodegradowalne będą odbierane
co drugi tydzień, począwszy od 11 października, następnie 25 października itd.
Wójt Gminy Słońsk
(-)Janusz Krzyśków

UCHWAŁA NR XXX/216/2013
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru następujących metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w liczbie co najmniej 5 osób, tworzący razem
jedno gospodarstwo domowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie
od gospodarstwa domowego według stawki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz albo § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej
uchwały. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć grupę co najmniej 5 osób, mieszkających razem
w jednym lokalu i wspólnie utrzymujących się.
ciąg dalszy na str. 15
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dokończenie ze str. 14

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych:
1) 14,00 zł od 1 mieszkańca;
2) 70,00 zł od gospodarstwa domowego, o którym mowa w § 1 pkt 2.
2. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 7,00 zł od 1 mieszkańca;
2) 35,00 zł od gospodarstwa domowego, o którym mowa w § 1 pkt 2.;
§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę za opróżnienie pojemnika:
a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 10,50 zł,
b) o pojemności 80 litrów - w wysokości 14,00 zł,
c) o pojemności 120 litrów - w wysokości 18,50 zł,
d) o pojemności 240 litrów - w wysokości 33,00 zł,
e) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 140,00 zł.
2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę za opróżnienie pojemnika:
a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 6,00 zł,
b) o pojemności 80 litrów - w wysokości 8,00 zł,
c) o pojemności 120 litrów - w wysokości 10,00 zł,
d) o pojemności 240 litrów - w wysokości 18,00 zł,
e) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 75,00 zł.
§ 4. Określa się, że obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,
która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady dokonuje się w sposób zgodny z art. 6j ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki
za pojemnik.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 października 2013r.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-)Lilla Burkiewicz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE SŁOŃSK
Mieszkańcy 10.10.2013 r.
co 2 tydzień w czwartki
SŁOŃSK
3-go Lutego
Chopina
Ciesielska
Jana Pawła II
Krucza
Moniuszki
Ogrodowa
Paderewskiego
Piastowska
Pl. Rynkowy
Pl. Wolności
Pl. Zamkowy
Poniatowskiego
Prosta
Puszkina
Rybacka
Sikorskiego
Stacja Pomp
Szpitalna
Winna
WOP-u
Wspólna
Zielona

Mieszkańcy i firmy z SOŁECTW 11.10.2013 r.
co 2 tydzień w piątki
SŁOŃSK + 2 SOŁECTWA
3-go Maja
Kolejowa
Leśna
Lipowa
Mała
Matejki
Mickiewicza
Morska
Parkowa
Piękna
Piłsudskiego
Słoneczna
Tkacka
Topolowa
Wiejska
Sienkiewicza
PRZYBORÓW
CHARTÓW
Mieszkańcy + firmy w Słońsku 18.10.2013 r.
co 2 tydzień w piątki
SOŁECTWA+ FIRMY w Słońsku
GŁUCHOWO
JAMNO
BUDZIGNIEW

Mieszkańcy i firmy z SOŁECTW 17.10.2013 r.
co 2 tydzień w czwartki
SOŁECTWA
GRODZISK
LEMIERZYCE
LEMIERZYCKO
OWNICE
POILNE

ODBIÓR SEGREGOWANYCH
ODPADÓW KOMUNLNYCH
Wystawiamy łącznie worki żółte, zielone i niebieskie
Częstotliwość: 1 raz w miesiącu
Słońsk i Przyborów – 3 i 2 ostatni roboczy dzień miesiąca
(tj. 29 i 30.10.2013 r., 27 i 28. 11.2013 r.)
Chartów. Budzigniew, Głuchowo, Grodzisk, Jamno,
Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne – ostatni dzień
roboczy miesiąca (tj. 31.10.2013 r., 29.11.2013 r).

ODBIÓR ODPADÓW ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI
Wystawiamy worki brązowe.
Częstotliwość:
- co 2 tydzień od 01 października do 31 maja (piątek)
- 1 raz w tygodniu od 01 czerwca do 30 września (piątek)

Worki wystawiamy w widocznym miejscu z drogi, aby zostały
zauważone przez pracowników MZK.

W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH
PROSIMY O UMIESZCZENIE NUMERU POSESJI NA BUDYNKU, OGRODZENIU
BĄDŹ SKRZYNCE POCZTOWEJ W CELU IDENTYFIKACJI NIERUCHOMOŚCI.
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ROK SZKOLNY 2013/2014 ROZPOCZĘTY
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Drugiego września na uroczystym apelu spotkali się po wakacjach uczniowie, rodzice, goście
i pracownicy szkoły. W bieżącym roku szkolnym utworzone zostały dwa oddziały przedszkolne (przez ostatnie kilka lat był tylko jeden).
Dzięki sprawnej organizacji dzieci z obu grup rozpoczynają zajęcia od rana, bez koniecznej zmianowości - w większości szkół dzieci
rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach i kończą je często ok. 16.00.
Świetlica szkolna jest czynna do godz. 15.00, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziców, zapisanych jest dwadzieścioro dzieci
z klas „0” – III. Począwszy od klasy drugiej szkoły podstawowej uczniowie będą uczyć się języka angielskiego, dzięki przyznaniu
dodatkowych godzin przez pana Wójta Janusza Krzyśków. Klasy drugie i trzecie po jednej godzinie, a klasy czwarte, piąte i szóste
po dwie godziny tygodniowo. Od października rozpoczną się zajęcia w ramach projektu „Edukacja z przyszłością” w szkole podstawowej
i gimnazjum oraz kontynuowane będą zajęcia w klasach I –III w ramach indywidualizacji nauczania. Do przedszkola uczęszczać będzie
125 dzieci w pięciu oddziałach.
Urszula Jarmuszka
Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI GMINNEJ
DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI

26 września br. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Słońsku miało miejsce rozwiązanie
konkursu pt. "Moja wakacyjna przygoda".
Miejsca zajęli:
miejsce pierwsze: Marcelina Szwałek klasa III
miejsce drugie: Wiktoria Wasielewska klasa III
miejsce trzecie: Kamila Kurzeja (klasa I gimnazjum) i Gracjan Kurzeja (klasa II)
Zwycięzcy konkursu otrzymali książki oraz
przybory szkolne.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!!

29 sierpnia br. odbyło się kolejne
spotkanie
Dyskusyjnego
Klubu
Książki
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słońsku.
Omawiana książka
to "Uciekinierka" Iny
Lorentz.

Wiktoria Wasilewska odbiera nagrodę
za II miejsce

Anna Chybalska - Nowak
zwyciężczyni konkursu Marcelina Szwałek
ze swoją pracą konkursową

laureaci konkursu wraz z organizatorką

WIEŚCI ZE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ŻYCZENIA
Aniu,

ZUMBA

Z okazji Twojego ślubu
składamy moc życzeń:

W każdy poniedziałek (świetlica wiejska)
i środę (Zespół Szkół w Słońsku)
w godzinach od 19:00 do 20:00
Prowadząca pani Marta Głąbicka.
Zapraszamy!!!

dużo miłości
i wiele szczęścia
na nowej drodze życia,
samych pogodnych,
oraz
pięknych dni mimo trudów codzienności.

AEROBIK
W każdy wtorek i czwartek w godzinach
od 19:00 do 20:00 w świetlicy w Słońsku.
Prowadząca pani Dorota Hrysiukowicz.
Zapraszamy !!!
strona 18
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14 października br. w Polsce obchodzony
jest Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił
dawniejszy Dzień Nauczyciela. Data święta związana jest z utworzeniem w 1773 r. z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Powstała ona po rozwiązaniu zakonu jezuitów, który sprawował piecze
nad nauką dzieci i młodzieży w Rzeczypospolitej.
Nowopowstały organ miał moc uchwały Sejmu
z dnia 14 października 1773 roku i jego pierwotna nazwa brzmiała: „Komisja nad Edukacją
Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. Było
to pierwsze ministerstwo oświaty publicznej
w Polsce, jak też pierwsza instytucja tego typu
w Europie. Zorganizowała trzystopniowe
szkolnictwo oparte na hierarchicznej zależności
niższych szczebli od wyższych. Stopień pierwszy
- szkoły parafialne (dla niższych stanów
- chłopów i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe
i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej
uzdolnionych – uniwersytety. Tymi ostatnimi
były dwie Szkoły Główne: w Krakowie
i w Wilnie. To właśnie im podlegały średnie,
którym z kolei elementarne.
Głównymi zmianami w systemie oświaty
obok wprowadzenia trzystopniowego podziału
było: opracowanie nowego systemu nauczania,
wprowadzenie podręczników w języku polskim,
rodzimej terminologii naukowej i lekcji
wychowania fizycznego, reformę Akademii
Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów
dla nauczycieli i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (instytucji opracowującej podręczniki
i programy nauczania) oraz dopuszczenie
do edukacji na równych prawach z chłopcami
dziewcząt.
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce
miała swoje początki w 1957 r. Podczas
Światowej Konferencji Nauczycielskiej zorganizowanej
przez
Związek
Nauczycielstwa
Polskiego w Warszawie ustalono, że 20 listopada
będzie
Międzynarodowym
Dniem
Karty

październik 2013

Nauczyciela i świętem nauczycieli. Ustawa z dnia 27 kwietnia
1972 r. zwana Kartą praw
i
obowiązków
nauczyciela
wprowadziła Dzień Nauczyciela
obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.
W 1982 r. na mocy art.74 ustawy
z dnia 26 stycznia tegoż roku
Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela zmieniając
nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
obchodzony w rocznicę jej utworzenia oraz
wprowadzając zapis, że dzień ten uznaje się
za święto wszystkich pracowników oświaty
i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
14 października br. jest uroczyście obchodzony
we wszystkich miejscach związanych z edukacją.
W szkołach w przededniu Święta odbywają się
okolicznościowe akademie, a uczniowie w tym
dniu powinni zastanowić się nad rolą nauczyciela
w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.
Tradycyjnie też wręczają swoim wychowawcom
drobne prezenty oraz kwiaty. Pracownikom
oświaty przyznawane są także złote, srebrne
i brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji
Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra
Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia
nauczycielom i dyrektorom szkół przyznają
kuratorzy oświaty oraz władze samorządowe.
Dzień Nauczyciela obchodzi większość
krajów świata tylko w różnym terminie,
a za przykład mogą posłużyć: Albania 7 III,
Czechy 28 III, Malezja 16 V, Indie 5 IX, Chiny
10 IX, Argentyna 11 IX, Tajwan 28 IX, Rosja
5 X, Brazylia 15 X, Turcja 24 X, na Węgrzech to
pierwsza niedziela czerwca, na Ukrainie pierwsza
niedziela października. Czasem data wiąże się
z lokalnymi wydarzeniami, ale nie wszędzie
np. w Japonii najbardziej zbliżone święto do Dnia
Edukacji Narodowej - Dzień Sportu obchodzony
jest w drugi poniedziałek października.

Nr 10/147

Światowy Dzień Nauczyciela
proklamowano w 1994 r. na
pamiątkę podpisania w 1966 r.
„Rekomendacji w sprawie
statusu nauczyciela” opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy.
Dzień Nauczyciela jest okazją
do podkreślenia wiodącej roli
nauczycieli w zapewnieniu
jakości edukacji na wszystkich poziomach
nauczania
W tym wyjątkowym dniu wszystkim
nauczycielom należy podziękować za trud
włożony w edukację młodego pokolenia.
Życzymy Wam zapału, ogromnej wytrwałości
i samych sukcesów w życiu zawodowym.
Wykształcenie to jeden z piękniejszych
prezentów, jakim można obdarować drugiego
człowieka. Dlatego z okazji Dnia Nauczyciela
wszystkim pedagogom i wychowawcom składamy podziękowania za trud, jaki każdego dnia
wkładają w edukację naszych małych i dużych
pociech oraz życzymy im spełnienia tego, o czym
tylko marzą.
Z okazji Waszego święta życzymy Wam
niesłabnącego zapału do kształtowania serc
i sumień naszych dzieci, umiejętności przezwyciężania największych nawet trudności, a także
tego, by Wasza praca zawsze przynosiła owocne
plony.
Doskonale wiemy, że bycie nauczycielem to nie tylko zawód, ale i powołanie, dlatego,
w tym wyjątkowym dniu, tym bardziej dziękujemy Wam za to, że każdego dnia, z takim zaangażowaniem opowiadacie naszym milusińskim
o świecie.
Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy
całemu Gronu Pedagogicznemu wszystkiego
co najlepsze,spełnienia zawodowych planów,
wytrwałości w dążeniu do celu i niesłabnącego
zapału.
Opracowała: Anna Zajączek-Prałat

WIADOMOŚCI z ZSLiZ IM. UNII EUROPEJSKIEJ
W SULĘCINIE
MIEJSCE BLISKIE
SERCU...
Pierwsze dni września przywitały słotną
pogodą, chłodnym wiatrem i padającym
deszczem, zapowiadając nieuchronnie zbliżającą
się jesień. Może dzięki temu mniej dotkliwie
odczuwany był koniec wakacji, choć perspektywa
powrotu do szkoły nie stawała się milsza.
W dniu 2 września 2013 r. w Zespole
Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii
Europejskiej w Sulęcinie nastąpiło uroczyste
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014.
Podczas inauguracyjnego apelu obecni byli
zarówno uczniowie, dyrekcja szkoły wraz
z gronem pedagogicznym i zaproszeni goście,

Starosta Sulęciński, pan Dariusz Ejchart,
wicestarosta, pan Tadeusz Dąbroś, Poseł
na Sejm RP, pani Bożena Sławiak
i
Przewodniczący
Rady
Rodziców,
pan Krzysztof Ziomko.
Dyrektor Szkoły, pani Grażyna
Sobieraj, wyraziła pragnienie, by szkoła stała się
dla wszystkich uczniów miejscem bliskim sercu,
bezpiecznym i gwarantującym doskonały start
w dorosłe życie. A jest to możliwe, dzięki nowoczesnym i doskonale wyposażonym obiektom
szkolnym, w tym przede wszystkim zmodernizowanemu Centrum Kształcenia Zawodowego.
Starosta Sulęciński, pan Dariusz
Ejchart także przekonywał, iż ZSLiZ w Sulęcinie jest chlubą powiatu, bo prężnie się zmienia,
ciągle rozwija i modernizuje, a to motywuje
władze samorządowe do pozyskiwania nowych
strona 19

środków finansowych, by nadal inwestować
w naszą szkołę.
Uczniowie klas pierwszych, zgodnie
z tradycją szkoły, złożyli uroczyste ślubowanie,
w którym zobowiązywali się do rzetelnej nauki,
godnego reprezentowania szkoły, a także szacunku do nauczycieli i szkolnych kolegów/
koleżanek. Przed nimi żmudny i długi czas
na adaptację
w nowej szkole, oby rychły
i satysfakcjonujący.
Inauguracja roku szkolnego nie miała
jedynie charakteru powitalnego, była odpowiednim momentem, aby należycie wynagrodzić
wysiłki zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Pierwszymi nagradzanymi byli nauczyciele,
którzy
uzyskali
nowe
stopnie
awansu
zawodowego.
ciąg dalszy na str. 20
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Starosta Sulęciński, pan Dariusz Ejchart
wręczył najlepszym uczniom z każdego typu
szkoły stypendia starosty. Otrzymali je: Dominika Małecka, Dawid Działak i Justyna Wrona.
Wakacje minęły, a odliczanie do
następnych właśnie się rozpoczęło, ale za nim
one nastąpią to przed nami cały rok szkolny.
Postarajmy się by był owocny, nie tylko
w obowiązki, ale i radości, niech następne dni
przynoszą szczęście z małych i dużych sukcesów
oraz naukę z porażek i popełnianych błędów.
Katarzyna Błońska

„ZAPOMNIEĆ DO OCALENIA – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” –
WYJAZD DO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ I MUZEUM SACHSENHAUSEN
Miejscem, w którym dociera do
wszystkich prawda o okrucieństwach II wojny
światowej jest były obóz koncentracyjny, który
mieści się na terenie Oranienburga (Niemcy),
a obecnie jest Miejscem Pamięci Narodowej
i Muzeum „Sachsenhausen”. Młodzież Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
po raz kolejny miała możliwość wzięcia udziału
w wyjeździe edukacyjnym w ramach Polsko
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który został
zorganizowany dzięki pozyskanym środkom
finansowym ze Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
Uczestnicy projektu, w dniach od 16
do 19 września 2013 r. pod opieką Iwony Kozioł,
Agnieszki Czarneckiej i Anny Sobieraj mieli
możliwość obcowania z historią w autentycznym
miejscu byłego obozu koncentracyjnego.
Program pobytu w Sachsenhausen
przebiegał pod nazwą „Zapomnieć do ocalenia –
ocalić od zapomnienia” i zrealizowany został
dzięki wsparciu pani Elizabeth Bürger – wieloletniego i niezwykle zaangażowanego pracownika
Miejsca Pamięci Narodowej i Muzeum. Projekt
zrealizowany został w miesiącu wrześniu 2013 r.
Oryginalne zabudowania i relikty obozu
koncentracyjnego, lokalizacja i aranżacja
Muzeum pozwoliły uczestnikom projektu
zapoznać się z dziejami wspólnej historii

Polski i Niemiec, co przyczyniło się do głębszego
zrozumienia trudnej historii II wojny światowej.
Uczniowie w trakcie pobytu zwiedzili
między innymi Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży „Haus Szczypiorski”, zapoznali się
z jego historią i obejrzeli wystawę poświęconą
Andrzejowi
Szczypiorskiemu
byłemu
polskiemu więźniowi obozu w Sachsenhausen.
Uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę
dotyczącą historii tego miejsca zajmując się
w grupach wybranymi zagadnieniami związanymi z życiem obozowym, np.: wieża A, stacja Z,
prosektorium obozowe, życie w baraku itd. Praca
własna polegała na samodzielnym studiowaniu
materiałów i źródeł historycznych, wykonaniu
dokumentacji fotograficznej i przygotowaniu
prezentacji multimedialnych, których pomysłodawcami byli sami uczniowie.
Projekt ten wieńczyła sesja naukowa,
podczas której dokonano ewaluacji projektu.
Uczniowie zaprezentowali wyniki swoich prac,
często w sposób pozytywny zaskakując
opiekunów poziomem i dojrzałością wykonanych
prezentacji. Warto nadmienić, że trzy prezentacje
powstałe podczas projektu zostaną za zgodą
autorów wyemitowane jako filmy dokumentalne
na potrzeby Dni Otwartych Muzeum Pamięci
Sachsenhausen w Niemczech.

Pobyt w Niemczech, jak się okazuje
to nie tylko zajęcia w Miejscu Pamięci
i Muzeum, lecz także wspólnie spędzony czas,
poświęcony na poznanie kraju naszego sąsiada
oraz poszerzenie umiejętności językowych.
Uczniowie klas licealnych, technikum i szkoły
zawodowej mieli okazję zwiedzić miasto
Oranienburg oraz przeżyć niezapomniane chwile
w przepięknym i zapierającym dech w piersiach
kompleksie pałacowych zabytków i ogrodów
w Poczdamie. Zwieńczeniem tych przeżyć będzie
opracowanie
kalendarza,
dokumentującego
realizację projektu.

WSPÓLNE
INWESTOWANIE
W PRZYSZŁOŚĆ

i zrozumienie, które złożyła na ręce Starosty
Sulęcińskiego, p. Dariusza Ejcharta.

oświatowych – Ministerstwa Edukacji Narodowej, które skierowało słowa uznania do Starosty
Sulęcińskiego oraz do Społeczności Szkolnej.
Po zakończeniu uroczystości, nowootwarte centrum kształcenia praktycznego zwiedzili
przyszli potencjalni uczniowie w ramach,
tzw. „Drzwi Otwartych”.
Anita Pakulska

Uroczyste przecięcie wstęgi, która
w sposób symboliczny otworzyła drzwi
zmodernizowanej bazy Centrum Kształcenia
Praktycznego Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie nastąpiło w dniu 12 września 2013 r. podczas
międzynarodowej
konferencji
polskoniemieckiej, podsumowującej realizację projektu
związanego z poprawą jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy.
Dyrektor szkoły, p. Grażyna Sobieraj
w imieniu całej społeczności szkolnej powitała
bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości
i podziękowała organowi
prowadzącemu
za osobiste zaangażowanie, wsparcie, życzliwość

Beneficjentem wiodącym projektu był
powiat sulęciński, a partnerem - powiat Odra –
Sprewa. W uroczystym otwarciu uczestniczyli,
m.in.: Wicewojewoda Lubuski, p. Jan Świerepo,
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Bogdan
Kuzyk, burmistrzowie, kierownicy jednostek
oświatowych, pracodawcy oraz goście zagraniczni, Dr. Ilona Weser - zastępca Starosty Powiatu
Odra-Sprewa, p. Monika Kunth, p. Frank Jende pracownicy starostwa powiatowego w Beeskow,
p. Joachim Schenk - dyrektor Oberstufenzentrum
Gottfried Leibniz w Eisenhüttenstadt.
Swoim działaniem daliśmy przykład
trudnej, bardzo owocnej pracy na rzecz rozwoju
szkolnictwa, na rzecz rozwoju młodego pokolenia. Pokonaliśmy granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość. Zostało to zauważone
i docenione na najwyższym szczeblu władz
strona 20
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„A MYŚMY SZLI I SZLI NIEPOKONANI”
Te słowa hymnu Sybiraków ponownie mogliśmy usłyszeć, uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej
w Sulęcinie uczestnicząc w ceremonii upamiętniającej Dzień Sybiraka, w dniu 17 września 2013 r. Tradycyjnie uczniowie oddali hołd zesłańcom, którym
nie dany był powrót do Ojczyzny. Żywa lekcja historii składająca się ze wspomnień, wzruszeń i świadectw żyjących sulęcińskich Sybiraków to najlepszy
sposób na krzewienie wspólnej pamięci o przodkach i trudnej przeszłości naszej Ojczyzny.

Dominika Małecka

PONAD POŁOWA LUBUSZANEK KORZYSTA
Z PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH.

II Lubuski Różowy Marsz
Mamy się czym poszczycić, kobiety
z naszego województwa najliczniej z całej Polski
dbają o swoje zdrowie i systematycznie co dwa
lata wykonują profilaktyczne badania mammograficzne w Populacyjnym Programie Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi.
Kobiety te są świadome wagi problemu.
One wiedza, że zmiana wcześnie wykryta daje
dużą szansę na całkowite wyleczenie, a także
na pozostawienie gruczołu piersiowego.
Kobiety te wiedzą także, że mają dostęp
do najlepszego sprzętu i profesjonalnej kadry
medycznej. Wiedzą, że w momencie wykrycia
u nich zmiany, nie zostają pozostawione samem
sobie, bo przecież mamy etap pogłębionej
diagnostyki, a także poradnie onkologiczne.
Wszystko gwarantowane jest ze świadczeń
ubezpieczenia zdrowotnego.
One kochają swoje rodziny, wiedza ile
znaczą dla swoich dzieci i partnerów, więc się
badają, bo kto chciałby stracić mamę, czy babcię
w kwiecie wieku?????

Pomyślmy, jakie życzenia najczęściej sobie
składamy???????
Mówimy: „Dużo zdrowia, bo ono
najważniejsze, bo jeśli je mamy to mamy
wszystko i wszystko uda nam się pokonać”.
Apelujemy do tej drugiej połowy.
Do kobiet, które do tej pory
nie skorzystały z profilaktycznych badań mammograficznych a są w przedziale wiekowym 50-69 lat, być może
otrzymały także zaproszenie na
bezpłatne badania mammograficzne, ale z nich nie skorzystały, być może do ich miejscowości zawitał mammobus, a one
do niego nie weszły, być może
się bały, być może nawet teraz
czytając ten artykuł wypierają
myślami „mnie to nie dotyczy,
nie mam czasu”
Drogie Panie właśnie
dlatego, że Was kochamy,
właśnie dlatego, że jesteście
tak bardzo potrzebne w swoich
domach, mówimy do Was tymi
słowami:
Badajcie się, bądźcie
pewne, że jesteście zdrowe,
cieszcie się życiem i dbajcie
o siebie, bo jesteście najważniejsze. Kobieta stanowi filar
rodziny.
Wykaz placówek, uprawnionych do świadczeń w zakresie Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka

Piersi
znajdziecie
Panie
na
stronie
www.rakpiersi.com.pl
Zespół Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze.

NOWA DROGA NA ULICY LEŚNEJ W SŁOŃSKU, OFICJALNIE
OTWARTA, POBŁOGOSŁAWIONA I POŚWIĘCONA
W niedzielę 15 września br. przy
współudziale reprezentantów rodzin, zamieszkałych przy ulicy Leśnej w Słońsku, odbyło si
ę uroczyście oficjalne otwarcie, pobłogosławienie
i poświecenie nowej nawierzchni drogi.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji parafian z ul. Leśnej.
Władze samorządowe reprezentowali: Wójt
Janusz Krzyśków, Sołtys wsi Słońsk Andrzej
Mordak; duchowieństwo: ks. Kanonik Proboszcz
Józef Drozd i ks. Jan Bagiński. Po okolicznościowym przemówieniu Wójta Gminy Słońsk,
przedstawiciele władz i mieszkańców ulicy
nożycami - symbolicznie przecięły białoczerwoną wstęgę, przeciągniętą w poprzek ulicy
Leśnej. Tak otwartą drogę, pobłogosławił
ks. Kanonik Proboszcz: […]Panie Jezu Chryste,

Ty powiedziałeś o sobie: „Jam jest droga. Nikt
nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.
Pobłogosław ten nowo otwarty trakt ulicy Leśnej.
Spraw, aby ta droga, którą dziś oddajemy do
publicznego użytku mogła służyć wzajemnemu
łączeniu ludzi. Strzeż wszystkich, którzy
ją używać będą od wypadków i niebezpieczeństw. Naucz nas wszystkich obchodzić się
troskliwie z Twoim stworzeniem. Daj nam
pamiętać, że wszystkie drogi, którymi idziemy są
odbiciem drogi, która do Ciebie prowadzi. Udziel
nam zdrowia i radości w Duchu Świętym. Spraw,
abyśmy pamiętali o darze życia wiecznego,
bo jesteśmy powołani do wiekuistego przebywania z Tobą w niebie […]. Maryjo, Królowo
Polski, Patronko naszej Parafii, opiekuj się nami
w pracy i służbie bliźnim. Święty Krzysztofie,
módl się za nami.
strona 21
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Następnie ks. Jan, przemierzył całą ulicę, kropiąc
należycie wodą święconą, tę wielce pożyteczną
inwestycję. Wspólną modlitwę, dopełniono
w domu gospodarzy okolicznościowym poczęstunkiem, połączonym ze wspominaniem dziejów
ludzi ulicy Leśnej.
Redakcja
Dnia 9.10.2013 r zakończono wszystkie
prace przy wymianie uszkodzonych i uzupełnianiu brakujących dachówek na kościele
w Słońsku. Szkody te powstały w wyniku
nawałnicy jaka przeszła nad Słońskiem
dnia 6 sierpnia br.
Redakcja

MINISTRANCI W SŁOŃSKU
Służba liturgiczna to nie tylko służba Bogu
przy ołtarzu Pana, to również czas spotkań i zbiórek w ciągu roku jak i wakacyjnych wyjazdów
pod opieką ks. opiekuna.
Tegoroczny Obóz Ministrancki odbywał się
w przedostatnim tygodniu wakacji w naszej
diecezji w malowniczej Parafii Matki Bożej
Częstochowskiej w Słońsku
Jak zawsze po przyjeździe na miejsce
wypoczynku przywitaliśmy się z najważniejszą
osobą w parafii – Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w zabytkowym kościele
joannickim. W modlitwie i śpiewie zawierzyliśmy Matce Bożej czas naszego pobytu na tej
ziemi. Wychodząc z kościoła nawiedziliśmy
plebanię, w której z wielką radością i otwartym
sercem przyjął nas Ks. Kanonik Józef Drozd
– Proboszcz i Ks. Jan Bagiński, który był
pomysłodawcą miejsca naszego wypoczynku.
Każdego dnia jak przystało na dobrego
ministranta uczestniczyliśmy w Eucharystii,
modlitwach i spotkaniach formacyjnych, ale nie
tylko, bo był czas na zabawę, sport, odrobinkę
leżenia do góry brzuchem (przecież trwają
wakacje) i zwiedzanie.

ministrantów, pielgrzymowaliśmy do grobu Sługi
Bożego ks. Bpa Wilhelma Pluty do Gorzowa.
Modlitwa przy grobie wielkiego Pasterza naszych
ziem o jego beatyfikację zrobiła na mnie ogromne
wrażenie. Ks. Marcin nasz opiekun przez
kilka dni przygotowywał nas do tej pielgrzymki
przez spotkania, rozmowy, prezentacje multimedialne i modlitwę, co przybliżyło nam postać
Bpa Wilhelma.
Jak widać z takiego obozu powraca się
nie tylko z plecakiem pełnym rzeczy, głową pełną
wiedzy turystycznej, ale również z sercem
pełnym wrażeń duchowych, które przybliżają
nas do Boga.
Obóz - jak co roku - odbył się dzięki
życzliwości wielu ludzi. Wszystkim Darczyńcą
składam w imieniu całej grupy ministrantów
i lektorów serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

modlitwa w lapidarium

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
Lecz ich serce jest bezpiecznym portem
Dla wszystkich, którzy są w potrzebie,
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.
Ministrant Maksymilian Masymiak

małe co nieco

Apel Jasnogórski w kościele w Słońsku
Kościół w Słońsku z wieżą widokowa
i ruiny klasztorne Zakonu Joannitów, kościół św.
Jakuba w Ośnie Lubuskim, ruiny Starego Miasta
w Kostrzynie, Park Narodowy – Ujście Warty,
Zoo Safarii, ognisko z Wójtem Gminy Słońsk
Panem Januszem Krzyśków, to tylko niektóre
punkty naszego programu. Jednego przedpołudnia zwiedziliśmy zabytkowe lapidarium
znajdujące się w Słońsku. Modlitwą i zadbaniem
na miarę naszych możliwości uczciliśmy i zadbaliśmy o to miejsce. Parę godzin pracy: wyrwanie
chwastów, zebranie śmieci i stary cmentarz
na nowo cieszy oko zwiedzających turystów,
a myślę że i zmarłym lepiej się spoczywa.
Ostatniego dnia, takie było pragnienie nas

zwiedzanie Parku Narodowego - Ujście WARTY

czuwanie przed odpustem

służba liturgiczna u służby pożarnej

sprzątanie
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PIŁKA PLAŻOWA W CHARTOWIE
W niedzielę w południe jak co roku
18 sierpnia br. odbył się IV otwarty turniej
siatkówki
plażowej
o
Puchar
Sołtysa
miejscowości Chartów.
Pogoda dopisała i mieliśmy odpowiednie warunki do gry w siatkówkę. Do udziału
w zawodach zgłosiło się pięć drużyn: Agrafka
Chartów, Chartów Ok., Marago Słońsk, Kołki
Słońsk i Roztentygowacze Słońsk. Zawody
otworzył sołtys wsi Krzysztof Skrzypnik i kolega
Daniel Różański, który zachęcił do gry Fair Play.
W meczu otwarcia spotkali się wielcy faworyci
Kołki Słońsk w składzie: Frybel Dariusz,
Majocha Przemek i Kołt Rafał kontra Marago
Słońsk w Osobach: Skorupski Jacek, Juszkiewicz
Aleksy i Korolewicz Grzegorz. Był to jeden
z bardziej emocjonujących spotkań a wynik 2:1
dla zespołu Darka Frybla otworzył im drogę
do triumfu w tym turnieju.
Kolejne mecze dostarczyły sympatykom
piłki plażowej dużo radości, a wisienkom
na torcie był mecz bratobójczy po między
Agrafką Chartów w składzie: Krzysztof Skrzypnik, Kamila Sieńkiewicz, Czarny Dariusz
i Różański Daniel kontra Chartów Ok.
w składzie: Katarzyna Matkowska, Mazur Janusz,
Matusik Kamil, Głąbicka Marta i rezerwowy Mariusz Skrzypnik. Wynik 2:0 dla Agrafki pokazał iż
historyczny puchar w Turnieju jest w zasięgu
dłoni, świetnie w tym meczy radziła sobie Kamila
Sieńkiewicz
zdobywczyni
pucharu
w kategorii Najlepszy Zawodnik Turnieju.
Kolejne mecze pokazały, że to drużyna Kołków
Słońsk jest bardzo mocna, a same zwycięstwa
mówią wszystko. W trakcie Turnieju organizatorzy zadbali również o część artystyczną,
a gwoździem programu była koleżanka Marta
Głąbicka, która w tańcu Zumba rozgrzewała kibiców i zawodników do gry. Tablice punktową
sprawnie obsługiwali koledzy Skrzypnik Machał
(junior),
Matkowski
Przemek
(Dżemuś)
oraz Mazur Janusz za co składamy podziękowania. W czasie trwania imprezy wszyscy
uczestnicy mogli zaspokoić głód w punkcie
gastronomicznym prowadzonym przez: Daniela
Różańskiego i Martynkę Skrzypnik, a dochód
ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dalszą
modernizację placu zabaw w Chartowie.
Końcowa Klasyfikacja Turnieju :
I m-ce Kołki Słońsk
II m-ce Marago Słońsk
III m-ce Agrafka Chartów
IV m-ce Chartów Ok.
V m-ce Roztentegowacze

Akrobata Grzesiek

Aleks zawija

Gumowe paluchy

I miejsce

Jesteśmy razem

otwarcie Imprezy

powaga Jaśka

pudło sołtysa

Wyróżnienia Indywidualne :
Najlepszy Zawodnik Turnieju – Sieńkiewicz
Kamila ( Agrafka )
Najlepszy Zawodnik z Chartowa – Matkowska
Katarzyna ( Chartów Ok. )
Serdeczne podziękowania organizatorzy składają
państwu Agnieszce i Franciszkowi Jamniuk
za ufundowanie pucharów i statuetek
Zapraszamy za rok
Sołtys
Skrzypnik Krzysztof

Jesteśmy razem
tańce były też
ciąg dalszy na str. 24
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
SŁOŃSKA „UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE
Konkurs plastyczny

wodny taniec

Wakacje się skończyły, pora więc ogłosić temat konkursu plastycznego związanego z ptakiem
roku 2014 - "Kania ruda - drapieżny latawiec". Zainteresowanych utalentowanych plastycznie
prosimy o zapoznanie się z regulaminem na stronie www.tps-unitisviribus.org.pl i przysyłanie prac
do dnia 21 października br.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkolaków
i osób dorosłych.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

przedszkolaki,

uczniowie z klas I - III,

uczniowie z klas IV - VI,

gimnazjaliści,

dorośli
1. W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace
plastyczne w dowolnej formie (np. rysunki kredkami, ołówkiem, prace malarskie, kolaże, grafiki
czy prace wykonane technikami mieszanymi) w formacie nie większym niż A3
2. Prace należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły lub adres
prywatny autora, nr telefonu kontaktowego lub e-mail)
3. Prace należy nadesłać na adres: Rzeczpospolita Ptasia, 66-436 Słońsk, ul. Puszkina 44,
z adnotacją - Konkurs plastyczny
Może kiedyś rysunek wykonany przez kogoś ze Słońska ozdobi kalendarz Rzeczpospolitej Ptasiej!
Izabela Engel

Zumba

STRONA
INTERNETOWA

Szanowni Państwo Sympatycy
łowiectwa. Koledzy Myśliwi.
Zarząd Koła Łowieckiego
"Dzik" w Słońsku informuje,
że istnieje strona internetowa
naszego Koła pod adresem:
www.dzikslonsk.pl.
Zainteresowanych serdecznie
zapraszamy
Zarząd

MISTRZOSTWA POLSKI
STREFY ZACHODNIEJ W MOTOCROSSIE
25.08.2013 r. w Obornikach Wielkopolskich
rozegrała się VIII runda Mistrzostw Strefy Polski
Zachodniej w Motocrossie. Jeżdżąca w barwach
AUTOMOBILKLUBU
GORZOWSKIEGO
Kamila Kardasz 411 zajęła kolejno II i I lokatę
w klasie MX Kobiet. Tym samym wywalczyła
I miejsce w klasyfikacji sezonu z dorobkiem
539 pkt.

upadku i linię mety przekroczyła jako trzecia.
W tych zawodach zdobyła 90 pkt co dało
II miejsce na podium. Utrzymała prowadzenie
w klasyfikacji sezonu i powiększyła przewagę
nad rywalkami o kolejne punkty.
Natomiast zawody kończące sezon 2013
odbyły się 13 października br. w Mirocinie
Dolnym.
Leszek Kardasz

start klasy MX Kobiet i MX 85
( chłopców od 10 do 15 lat)
dekoracja klasy MX Kobiet w Konikowie
(II miejsce)

prowadząc w Konikowie
Tydzień później na torze motocrossowym
w Konikowie koło Koszalina w IX rundzie
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej wygrała
pierwszy wyścig, niestety w drugim nie uniknęła
strona 24
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Z PAMIĘTNIKA KRESOWIAKA
Pieśni Legionowe
Wziąłbym ja gitarę nr 12
Wziąłbym ja gitarę i zagrałbym wam,
O pierwszej miłości, którą przeżyłem sam,
A wszystko te czarne oczy,
Och gdybym ja je miał,
Za te czarne oczy, serce i duszę bym dał.
Rozkwitają pąki białych róż
Rozkwitają pąki białych róż,
Wróć Jasieńku z tej wojenki wróć.
Wróć ucałuj jak za dawnych lat bywało,
Dam Ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
Przyszła wiosna, lato, jesień już.
Przekwitają pąki białych róż.
Cóż Ci teraz dam Jasieńku – hej!
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż.
Tam pod Lwowem gdzie w wojence padł,
Rośnie na mogile biały róży kwiat.

Ciąg dalszy krótkich powiastek
60
Nie przypadek to ślepy, lecz Bóg nas wspomaga
Niech więc każdy o pomoc Go błaga.
61
Słusznie mówi przysłowie: kto kąkol zasiewa…
Niech się zbierać pszenicy wcale nie spodziewa.
62
Spokoju bez czystego nie zaznasz sumienia,
Winowajca się lęku i własnego cienia.
63
Spełnij swój obowiązek w każdej dobie,
I nie troszcz się, co ludzie powiedzą o tobie.
c.d. nastąpi

Z szuflady Leny
Młody żeni się ze starą, jeżeli bogata.
Kasztan mój zgubił podkowę,
W ranną godzinę,
Wróżą mi, że pojmę wdowę,

A nie dziewczynę.
Mniejsza o to, czy ta czy owa,
Co mi się swata,
Czy to panna, czy to wdowa,
Byle bogata.
U wdowy, to chleb gotowy,
Nie doznam nędzy.
Dziewczę młode ma urodę,
Nie ma pieniędzy.
U wdowulki jest zagroda
I pełne skrzynie.
Mniejsza, że brzydka, niemłoda.
Z nią się ożenię.
Zapukał nagle do chaty,
Wziął pierścień złoty,
I do starej Małgorzaty,
Poszedł w zaloty.
Częstochowa, 1890 r.

WERNISAŻ W GALERII KRĄG
W dniu 19 września 2013 r. o godz. 16:00 w Galerii Krąg w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego odbył
się wernisaż prac powstałych podczas XXI Międzynarodowego Art. Pleneru Słońsk
2013. Wystawiono prace stały na bardzo wysokim poziomie. W najbliższym czasie
część tych prac pojedzie na wystawę do Francji, następnie te dzieła sztuki prezentowane będą w Berlinie, Słońsku i Sulęcinie.
Słynny profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w swej pracy „O sztuce
i wychowaniu estetycznym” cyt. „Sztuka powstała i nadal istnieje, i żyje wszędzie
na świecie – niezależnie od tego, czy ktoś ją widzi i słyszy, rozumie czy nie pojmuje,
ceni czy też lekceważy – a istnieje nie po to, aby było nam w życiu „ładnie”, aby nam
je „umilać”, lecz po to, by jej piękno nami owładnęło, nas zwyciężyło i uszczęśliwiło.
To piękno istnieje i działa, mimo, że tak trudno wyrazić słowami i określić pojęciowo,
czym ono właściwie jest. Jednak poprzez wpatrywanie się, w słuchiwanie
i wymyślanie – arcydzieła sztuki stają się nam obecne i przemawiają do nas swoim
czarodziejskim urokiem”.
Błażej Kaczmarek

POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFROMUJE
W
statystyce
Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w okresie
od 1 września - 30 września 2013 r. na terenie
Powiatu Sulęcińskiego zanotowaliśmy 81 zdarzeń:
21 pożarów, 59 miejscowych zagrożeń i 1 fałszywych
alarmów z instalacji wykrywania pożaru.
ZDARZENIA NA TERENIE GMINY SŁOŃSK
W okresie od 1 września do 30 września 2013 r. na terenie gminy
Słońsk zanotowano 4 zdarzenia (1- pożar i 3 miejscowe zdarzenia).

NIE DLA CZADU !!! CZAD CICHY ZABÓJCA
BĄDŹ CZUJNY!!

Sezon grzewczy jest okresem gdy dłużej przebywamy
w domu, szczelnie zamykamy okna oraz włączamy urządzenia
grzewcze. Są one niestety źródłem najpoważniejszych zagrożeń
pożarowych w naszym domu. Prawidłowa ich eksploatacja pozwoli
uniknąć nie tylko pożarów w naszych domach ale także ryzyka
zatruciem najbardziej niebezpiecznym gazem, który może pojawić
się w naszym domy czyli TLENKIEM WĘGLA.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie
trującym, bezbarwnym bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza,
co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.
Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna,
oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego
brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego
spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego
(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje
spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji
palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska
pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach,
w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę.
Czad powstaje także często w czasie pożaru.
ciąg dalszy na str. 26
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Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest
gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu.
W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się
z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu
do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem
ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego
układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet
śmierć.
Jak zapobiegać zatruciu?
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego
może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest
właściwej wentylacji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia
jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego
powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy
więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza
do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej
lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Pamiętaj aby:

uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek
źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania,
kuchenki gazowej lub węglowej),

nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj
z usług wykwalifikowanej osoby,

dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej
i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz
węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego
- nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub
właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku

użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa
się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta:
kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia
w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych
należy żądać okazania wystawionej przez producenta
lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności,
tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego
urządzenia,

w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej;
jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć
do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia
twoja rodzina.
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nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet
jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy,
nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem,
że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

ból głowy,

zawroty głowy,

ogólne zmęczenie,

duszność,

trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony,
nieregularny

senność,

nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on
całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny),
traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego
powietrza,

wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce,
jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej;
w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić
przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,

rozluźnić poszkodowanemu ubranie - rozpiąć pasek, guziki,
ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego
przemarznięcia

wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe - tel. 999,
straż pożarna - tel. 998 lub 112),

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca,

nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni,
łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do
udzielania pierwszej pomocy.
Opracowanie: W oparciu o stronę internetową KG PSP.
kpt. Waldemar Konieczny

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto
umieścić w każdym pomieszczeniu,
 nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej
werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej
wentylacji,
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE
Kania ruda
Obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” jest miejscem występowania wielu różnych gatunków ptaków,
także szponiastych. Jednym z nich jest kania ruda, średniej wielkości, drapieżny ptak, o rozpiętości skrzydeł
do 165 cm, oraz charakterystycznym, długim wyraźnie wciętym ogonie. W upierzeniu
dominuje rdzawa barwa, szczególnie wierzch ogona, który jest jasno rudy. To właśnie
między innymi po ogonie, a także po żółtawych plamach na ramionach, możemy odróżnić kanię rudą
od kani czarnej. W Polsce gatunek ten zasiedla tylko niektóre regiony, głównie na zachodzie i północy
kraju. Głównym składnikiem diety kani rudej są drobne ssaki, ryby, ptaki oraz bezkręgowce. Polując,
leci na niewielkiej wysokości patrolując tereny rolnicze, łąki oraz okolice zadrzewień. Można ją także
zobaczyć w pobliżu wysypisk śmieci oraz dróg, ponieważ chętnie odżywia się także padliną, zbiera
również martwe zwierzęta rozjechane przez pojazdy na drogach. Rozległe tereny Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” stanowią więc doskonały areał łowiecki dla tego ptaka. Podczas prac terenowych
służba Parku Krajobrazowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego mogła
zaobserwować i sfotografować kanię rudą krążącą nad polem uprawnym w towarzystwie kruka.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pięknem i bogactwem przyrodniczym do Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Może i wam uda się zobaczyć dostojnie szybującą kanię rudą, jednak należy się spieszyć, ponieważ w naszym kraju ten gatunek gości praktycznie do końca października, odlatując następnie na zimowiska do Francji, Hiszpanii i Portugalii.
Paweł Jankowski
Specjalista Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”
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CO SŁYCHAĆ W PIŁCE SENIORSKIEJ
KS WARTA SŁOŃSK INFORMUJE - RELACJE Z MECZY
KS WARTA
SŁOŃSK ZJEDNOCZONA
PRZYTOCZNA
(2:3) 25.08.2013 r.
Bramki zdobyli: Weres-1, Gaca-1.
Skład drużyny: Patryk Paszkiewicz, Dawid
Piecuch, Grzegorz Kowalski (46" Patryk Czereda), Robert Gaca, Karol Cieśliński, Piotr Majerczyk, Seweryn Szczotko (46" Daniel Sozański),
Jarosław Urbaniak (46" Jarosław Miglujewicz,
Michał Klim, Piotr Siembida (70" Łukasz Filus),
Krystian Weres

Dawid Piecuch, Robert Gaca, Michał Klim,
Daniel Sozański, Piotr Majerczyk, Kamil
Orłowski, Seweryn Szczotko (70" Łukasz Filus),
Piotr Siembida.
Po ostatnim przegranym meczu, Warta
rozegrała świetny mecz na wyjeździe z LZS
Bobrówko. Takie mecze życzylibyśmy sobie
oglądać częściej. Warta wygrała 5:0 (do przerwy
3:0). Bobrówko w zasadzie nam nie zagroziło.
Bramki dla nas zdobyli Weres 3 (w tym jedną ze
świetnego przerzutu głową bramkarza w długi
róg) oraz 2 Siembida, który nareszcie się
odnalazł, lecz wszystko to zasługa nowego
nabytku z Ilanki Rzepin – Kamila Orłowskiego,
który choć nie strzelił żadnej bramki, lecz był
inicjatorem, motorem wszystkich akcji. Takiego
zawodnika nam brakowało. Bardzo dobrze zagrał
Klim, Gaca, trochę jeszcze odstawali Szczotko,
Siembida, lecz widać, że już robią postępy
by zgrać się z innymi zawodnikami. Nie może
wejść Sozański, który gra tylko z obrońcami, nie
umie się przełamać, zainicjować akcje do przodu,
która przyniosłaby skutek i zakończyła się zdobyciem bramki przez nas. Choć wszyscy zagrali
świetnie, wynik mógł być nawet 8:0, gdyby
Weres 2 razy fatalnie nie spudłował.

KS WARTA SŁOŃSK RÓŻA RÓŻANKI
(5:1) 08.09.2013 r.
Bramki zdobyli: Weres-3, Siembida - 2
Bardzo słabe spotkanie w wykonaniu
warciarzy. Błędy w obronie spowodowały utratę
3 bramek. Zespół, który zdobywa 2 bramki, a
te zdobyli miejscowi nie ma prawa przegrać
spotkania tracąc trzy bramki. W drużynie Warty
trudno kogokolwiek wyróżnić, a osamotniony
w ataku Weres robi co może i zdobywa pojedyncze bramki. Bardzo słabo grają dwaj ofensywni
skrajni pomocnicy. Słabo gra również środkowa
dwójka defensywnych pomocników. Słabo
prezentował się w tym meczu Dawid Piecuch
oraz Karol Cieśliński. Nadal poniżej oczekiwań
gra Siembida. Tenzespół musi wyciągać wnioski.
Nie można liczyć tylko na jednego Weresa i Gacę. Doszła kontuzja Kowalskiego i linia obrony
jest rozbita. Za komentarz niech posłuży to, że na
5 utraconych bramek w trzech meczach 4 padły
po rzutach rożnych, bądź po wrzutach z autu
wykonywanych przez przeciwnika. To świadczy,
iż ten skład personalny obrony jest słaby. Należy
mieć nadzieję, że nasz zespół wyciągnie wnioski
po przegranym meczu i kolejne spotkania rozstrzygnie na swoją korzyść. Warto zaznaczyć, że jest to kolejne spotkanie, w którym cały
czas na boisku przebywało 7 miejscowych
zawodników.

LZS BOBRÓWKO KS WARTA SŁOŃSK
(0:5) 31.08.2013 r.
Bramki zdobyli: Weres-3, Siembida - 2
Skład
drużyny:
Patryk
Paszkiewicz,
Jarosław Miglujewicz (60" Patryk Czereda),

Skład drużyny: Patryk Paszkiewicz (80" Dawid
Polak), Łukasz Filus (60" Jan Hrysiukowicz),
Dawid Piecuch, Robert Gaca, Michał Klim,
(85" Dariusz Matkowski), Piotr Majerczyk,
Daniel Sozański, Seweryn Szczotko (65" Patryk
Czereda), Kamil Orłowski, Piotr Siembida,
Krystian Weres
Dnia 8.09 br. o godz. 14:00 Warta
rozegrała kapitalny mecz z Różą Różanki
i uzyskała wynik 5:1. Bramki strzelili: Weres-3
(w tym jedną z rzutu karnego), Siembida 2.
Mecz przez cały czas toczył się przy
wyraźnej przewadze Warty. Róża nie dochodziła
do strzału. Ich akcje były chaotyczne i nie mogli
zagrozić bramce gospodarzy. Pierwszą bramkę
strzelił Weres, drugą Siembida. Po przerwie
znów strzelił Weres, a wtórował mu kapitalną
główką Siembida i zakończył bardzo ładnym
strzałem z dobiegu do piłki Weres. Był to ładny
mecz, gdzie klasę pokazał Weres i Siembida,
którym wtórował Majerczyk, trochę dziś słabszy
Orłowski. Pod koniec meczu strzałem z 40 metrów Grabowski pokonał naszego bramkarza
Polaka (zamieniony za Paszkiewicza w 85 minucie), który w ogóle nie zareagował na oddany
strzał. Słabo zagrali wszyscy zmiennicy: Czereda,
Hrysiukowicz, Matkowski i wspomniany
już Dawid Polak jako bramkarz.
Nasi grają poprawnie, lecz brakuje
im woli walki. Zbyt szybko stają się pewni, że
mecz już wygrali i nie potrzeba się dalej wysilać
i męczyć.
Dobrze

gra

Robert
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Gaca,

a

także

prawidłowo przebiega gra i adaptacja w zespole
Klima.

KS WARTA SŁOŃSK POGÓN KRZESZYCE
(8:1) 14.09.2013 r.
Bramki strzelili: Gaca - 1, Szczotko - 1,
Orłowski - 1, Weres - 5
Skład drużyny: Patryk Paszkiewicz (78" Dawid
Polak ), Daniel Sozański, Łukasz Filus, Robert
Gaca, Michał Klim, Piotr Majerczyk, Piotr
Siembida, Jan Hrysiukowicz, Seweryn Szczotko,
Kamil Orłowski, Krystian Weres
Dnia 14.09.2013 roku w sobotę o godz.
1400 Warta rozegrała mecz jako gość na swoim
boisku z drużyną z końca tabeli Pogonią Krzeszyce i zakończyła go imponującym zwycięstwem
8:1. Drużyna z Krzeszyc to już nie ta drużyna,
która walczyła w poprzednim roku (pozostało
z niej tylko 3 zawodników: Dębski, Brussy
i Jonasz, a reszta to sama młodzież). Nie mogli
nam w zasadzie zagrozić, choć strzelili bramkę,
z rzutu rożnego. Była to bramka – kara; jak strzelona naszej reprezentacji w meczu z San Marino,
która nie powinna wpaść.
Mecz był jednostronny, na boisku szalał
Weres, który jest nie do zdarcia – strzelił
5 bramek (jedna z rzutu karnego) i został liderem
w tabeli strzelców z 14 bramkami po 6 meczach.
W zasadzie do nikogo nie można mieć pretensji.
Otóż z powodu nękających nas kontuzji graliśmy
w mocno okrojonym składzie – tylko z bramkarzem rezerwowym – Polakiem. Do przerwy wynik był 4:0, a po przerwie dołożyliśmy jeszcze
4 bramki tracąc jedną. Swój udział w bogatym
łupie strzeleckim mieli: Szczotko, Gaca
(kapitalny rzut z 20 metrów), a także Orłowski,
który już wszedł w rytm zespołu. Bardzo dobrze
zagrał Majerczyk, Sozański, Hrysiukowicz, Klim,
wszyscy się rozumieli. Naprawdę tworzyli zgraną
drużynę, którą przy takiej grze będziemy
z przyjemnością oglądać w przyszłości, a już
następny mecz też u nas z SKS Słubice, który
wykaże co reprezentujemy swoją grą. Życzymy
im powodzenia.

ciąg dalszy na str. 29
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WARTA SŁOŃSK
– POLONIA SŁUBICE
(3:2)
22.09.2013 r
Bramki zdobyli: Orłowski - 1, Weres - 2
Skład zespołu: Patryk Paszkiewicz, Daniel
Sozański, Łukasz Filus (46" Dawid Piecuch),
Robert Gaca, Michał Klim, Piotr Majerczyk,
Piotr Siembida, Jan Hrysiukowicz, Kamil
Orłowski, Seweryn Szczotko, Krystian Weres
Warta w niedzielę 22.09.2013 r. rozegrała mecz z Polonią Słubice. Był to ciężki mecz,
w którym Warta początkowo nie mogła znaleźć
sposobu na przeciwnika. Poloniści cały czas
przeważali, mieli silną 4 osobową obronę, a my
swoimi długimi wrzutkami nie mogliśmy ich
„ugryźć”, za to oni w pierwszej połowie 2 razy
celnie nas urazili (raz strzałem po ziemi, a drugi
raz główką prawie z linii pola karnego- zaspał
nasz bramkarz ). W zasadzie zaczęliśmy grać
od 70 minuty. Zaczęliśmy wyprzedzać i zagrażać
bramce gości. Najpierw w polu karnym sfaulowano Weresa, który sam wykorzystał rzut karny.
Po trzech minutach celnie przymierzył znów
Weres i było 2:2. Po kilku minutach ładnym
strzałem po ziemi w długi róg wstrzelił się
Orłowski i było 3:2 dla nas. Do końca meczu
atakowaliśmy; Weres mógł jeszcze strzelić
2 bramki lecz wynik się nie zmienił. To był trudny mecz i szczęśliwie się dla nas skończył.
W zasadzie wszyscy zagrali poprawnie; walczyli, chcieli wygrać – dlatego wygrali, lecz najwięcej zaangażowania wykazał Weres, a wtórował
mu Gaca, choć Majerczyk, Klim Szczotko, a
także wchodzący po przerwie Dawid Piecuch też
wiedzieli po co weszli na boisko. Grała cała
drużyna. To trzeba pochwalić – więcej takich
meczy, a na pewno przyniosą nam i zawodnikom
wiele satysfakcji i zadowolenia. To już szósty
wygrany mecz, a bilans bramkowy też jest imponujący 27:9; w tym Weres ma już strzelone
16 bramek i przewodzi snajperom okręgówki.
Następny mecz też u nas 29.09. z GKP Pszczew
i 6.10 z Kasztelanią Santok, choć jeszcze
w środę gramy w Pucharze Polski z Zewem
Dąbroszyn. Liczymy na solidne zwycięstwo.
Dopingujmy naszych i życzymy im samych
sukcesów i wielu strzelonych bramek.
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TERMINARZ ROZGRYWEK
O MISTRZOSTWO Klasy A
LEŚNIK LEMIERZYCE
DATA GODZ GOSPODARZE

GOŚCIE
LEŚNIK
BUDOWLANI
27.10 14:00
LEMIERZYMURZYNOWO
CE

02.11 13:00

BŁĘKITNI DOBIEGNIEW

WARTA
SŁOŃSK

10.11 14:00

WARTA
SŁOŃSK

STAL
SULĘCIN

02.11 14:00

LEŚNIK
LEMIERZYCE

WARTA
JEŻYKI

17.11 13:00

JUWENIA
BOCZÓW

WARTA
SŁOŃSK

10.11 14:00

LEŚNIK
LEMIERZYCE

PERŁA
CYBINKA

MŁODZIEŻOWA PIŁKA NOŻNA
Junior starszy

Grupa trampkarz

Sezon 2013/14 rozpoczęliśmy 29.07.2013 r.
treningami na własnym obiekcie przy Zespole Szkół
w Słońsku. Do rozgrywek zgłoszone zostały drużyny juniorów starszych, trampkarzy i orlików.
Po 2 tygodniach treningów grupa trenująca
w MUKS "Bocian" w Słońsku wyjechała na 7 dni
do Ustronia Morskiego w celu szlifowania umiejętności piłkarskich nabytych w poprzednich sezonach.
W obozie wzięło udział 12 osób w wieku trampkarza oraz orlika: Sykuła Mateusz, Kosiński Aleksander, Mordak Bartłomiej, Jankowski Grzegorz,
Pryputniewicz Jakub, Wasielewski Piotr, Batorski
Paweł, Błauciak Daniel, Sozański Szymon, Filipowicz Bogdan, Piątek Kornelia.
Po powrocie ze zgrupowania piłkarskiego
juniorzy starsi rozpoczęli sezon mistrzowski
spotkaniem ze Stalą w Sulęcinie, w którym
doznaliśmy porażkę 0:5. Następnie podjęliśmy
zespół Czarnych Witnica wygrywając 2:0 (bramki
Kamil Matusik, Dariusz Pryputniewicz). W trzecim
meczu przeciwnikiem był zespół z Wojcieszyc
gdzie wygraliśmy 2:1, a bramki strzelili Adrian
Grabiński i K. Matusik. Wyjazd do Łucznika Strzelce Krajeńskie zakończył się wynikiem 1:1 bramka
została zdobyta przez D.Pryputniewicza. Po dwóch
meczach wyjazdowych przyjęliśmy drużynę
"Meprozetu" Stare Kurowo wygrywając 4:0 wszystkie bramki strzelił D.Prypuniewicz. W dalszej kolejności nastąpił wyjazd do Dobiegniewa, gdzie zremisowaliśmy 2:2, bramki K.Matusik oraz Arkadiusz
Pater. Po tych sześciu spotkaniach drużyna MUKS
"Bocian" Słońsk zdobyła 11 punktów zajmując
trzecie miejsce w tabeli za zespołami Stali Sulęcin
oraz Spójnią Ośno Lubuskie.
Swoje pierwsze mecze rozegrali także
"orlicy" którzy na I turnieju w Kostrzynie nad Odrą
zdobyli 4 punkty zajmując 5 miejsce. W II turnieju
także w Kostrzynie drużyna zdobyła 7 punktów
wygrywając dwa mecze, jeden zremisowała i dwa
przegrała zdobywając miejsce czwarte. Takim
samym rezultatem zakończył się start w III turnieju
w Kowalowie. Po trzech turniejach nasz zespól
ma 18 punktów i zajmuje czwarte miejsce.
W zespole wyróżniają się Szymon Sozański,
(strzelec 4 bramek w jednym meczu) Paweł Karasiński (zdobywca pierwszego hat- tricka w życiu)
i Oskar Topolski. Zespół uzupełniony jest dwoma
dziewczynkami Julią Patałą i Kornelią Piątek.

Pierwszy mecz graliśmy na wyjeździe
z drużyną Zorzy Kowalów po dość
ciekawym meczu przegraliśmy 4-2, ale
na uwagę zasługuje fakt, że graliśmy przez
większość meczu w dziesiątkę po czerwonej
kartce za zagranie ręką w polu karnym i nie
strzelonym karnym przez zespół warty, drugi
mecz rozgrywaliśmy u siebie z drużyną Ilanki Rzepin po dobrym meczu i prowadzeniu
przez większość czasu ulegliśmy jednak
drużynie gości 1-2, trzeci mecz rozgrywany
był w Ośnie Lubuskim z tamtejszą Spójnią,
drużyna gości górowała nad nami tak jak
i fizycznie tak i piłkarsko mecz zakończył się
wysokim zwycięstwem gospodarzy 8-1,
czwarty mecz i w końcu pierwsze zwycięstwo odnieśliśmy w Trzemesznie, po bardzo
ciekawym meczu gdzie wynik często ulegał
zmianie, po prowadzeniu 1-0 daliśmy sobie
strzelić dwie bramki, ale przy stanie 2-1
dla Znicza chłopcy pokazali charakter i strzelili jeszcze dwie bramki ustalając tym samym
wynik meczu na 3-2 dla Warty, piąty mecz
odbywał się w Słońsku z teoretycznie silniejszą Stalą Sulęcin , po znakomitej pierwszej
połowie gdzie prowadziliśmy już 3-0
w drugiej zagraliśmy trochę słabiej, ale nie
pozwoliliśmy wydrzeć sobie zwycięstwa
i mecz zakończył się naszym zwycięstwem
3-2, mecz szósty rozgrywaliśmy w Boczowie
z Juvenią i to był dość dziwny mecz przy
prowadzaniu 1-0 straciliśmy dwie bramki,
ale do przerwy zdołaliśmy wyrównać strzelając bramkę na 2-2 i to był ostatni dobry
moment drużyny Warty, w drugiej połowie
straciliśmy 5 bramek odpowiadając tylko
jedną i mecz zakończył się wysoką wygraną
gospodarzy 7-3.

opracował trener II klasy
mgr Stanisław Gorzelak
strona 29

Zorza Kowalów - MUKS Bocian Słońsk 4-2
MUKS Bocian Słońsk - Ilanka Rzepin 1-2
Spójnia Ośno - MUKS Bocian Słońsk 8-1
Znicz Trzemeszno - Bocian Słońsk 2-3
MUKS Bocian Słońsk - Stal Sulęcin 3-2
Juvenia Boczów - Bocian Słońsk 7-3
Trener
Radosław Bułgajewski
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
[[

Dnia 23.11.2013 r. o godz. 900
w Zespole Szkół w Słońsku
odbędzie się turniej tenisa stołowego
im. Grzegorza Kaczorowskiego.
Wstęp wolny dla wszystkich kategorii wiekowych.
Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy poczęstunek i ciepły posiłek.
[[

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Organizatorzy

WOKÓŁ PING-PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN SŁOŃSK
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE
W sezonie rozgrywkowym
2013/2014 zawodnicy z klubu
MUKS Bocian Słońsk będą
uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych IV
Ligi, V Ligi i dwie drużyny w klasie A oraz
w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych
w kategoriach: żaczki, żacy, młodziczki, młodzicy, kadetki, kadeci oraz juniorzy. Jak już informowaliśmy wcześniej ze względu na brak środków finansowych zmuszeni byliśmy zrezygnować z gry w II Lidze.

Przygotowania do nowego sezonu
rozgrywkowego 2013/2014
Nasi młodzi tenisiści tj. Filip Lewaszkiewicz i Amelia Wiącek uczestniczyli w zgrupowaniu kadry wojewódzkiej młodzików w tenisie
stołowym w dniach 17-27.07.2013 r. w Międzyzdrojach oraz w dniach 2-11.08.2013 r. w Drzonkowie. Ponadto w/w zawodnicy wraz z pozostałą
kadrą naszego klubu uczestniczyli w obozie sportowym w Wierzbięcinie koło Nowogardu
w dniach od 16-24.08.2013 r. W obozie tym
w zajęciach treningowych uczestniczyło 30 osób
nie tylko z naszego klubu ale także zawodnicy
z Wierzbięcina, Koszalina, Szczecina, Polic,
Ośna Lubuskiego, Gorzowa Wlkp., Witnicy
i Kostrzyna nad Odrą, z którymi wspólny trening
pozwolił doskonalić nasze umiejętności.

uczestnicy obozu w Wierzbięcinie

uczestnicy turnieju tenisowego wraz z opiekunami

Filip Lewaszkiewicz odbiera puchar za zdobycie
I miejsca w kat. do 11 lat z rąk Wójta Gminy
Górzyca pana Roberta Stolarskiego

Łukasz Musiał zdobywca I miejsca w kat. do 14
lat wraz z trenerem Danielem Podchajeckim i
Wójtem Gminy Górzyca
strona 30

Trenując bardzo intensywnie uważamy, że
przygotowaliśmy dobrze zawodników do nowego
sezonu rozgrywkowego. Systematyczna praca
zawodników i trenera pozwala na ciągły rozwój
i poprawę wyników sportowych. Wiąże się to
oczywiście z kosztami finansowymi. Coroczny
budżet klubu otrzymywany z dotacji z Urzędu
Gminy w Słońsku nie wystarcza na pokrycie
wszystkich kosztów działalności klubu (nadal
brak jest sponsorów).
Dnia 01.09.2013 r. na kortach kompleksu
sportowo-rehabilitacyjnego w Górzycy rozegrano
turniej o Puchar Starosty Słubickiego w tenisie
ziemnym, którego organizatorem był miejscowy
GKT Smecz. Oto najlepsi zawodnicy:
w kat do 8 lat
I miejsce Dominika Podchajecka – Górzyca
II m-ce Ignacy Duda – Kostrzyn nad Odrą
III m-ce Eryk Bańka – Górzyca
w kat. do 11 lat
I miejsce Filip Lewaszkiewicz – Słońsk
II m-ce Wiktoria Podchajecka – Górzyca
III m-ce Dominika Podchajecka – Górzyca
w kat do 14 lat
I miejsce Łukasz Musiał – Słońsk
II m-ce Bartosz Żukliński – Górzyca
III m-ce Mateusz Materyński – Kostrzyn nad
Odrą
Była to kolejna bardzo udana impreza
sportowa w tenisie ziemnym. Po zakończeniu
turnieju Wójt Gminy Górzyca pan Robert Stolarski wręczył dla pierwszych trzech zawodników
z poszczególnych kategorii dyplomy i puchary
oraz wszyscy startujący zawodnicy otrzymali
upominki rzeczowe. Nie mogło obyć się oczywiście bez pysznych kiełbasek z grilla dla wszystkich uczestników.

Występując w imieniu zawodników MUKS Bocian Słońsk serdecznie
dziękujemy Wójtowi Gminy Górzyca panu Robertowi Stolarskiemu za zaproszenie na tak wspaniałą imprezę sportową.
ciąg dalszy na str. 31
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W dniach 7-8.09.2013 r. w Ośnie Lubuskim
z udziałem 188 zawodników i zawodniczek
reprezentujących 15 klubów odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kategoriach
młodzieżowych. Najlepiej z naszego klubu zaprezentowali się :
w kat. żaczki- Amelia Wiącek zajęła I miejsce,
a startując w kategoriach wyższych tj. młodziczki
- 4 miejsce, w kat. kadetek uplasowała się w przedziale miejsc 9-12, natomiast Klaudia Sypniewska zajęła 11 miejsce w kat żaczki.
w kat. żacy – Filip Lewaszkiewicz zajął I miejsce, a startując w kategoriach wyższych tj. młodzicy - 7 miejsce, a w kat. kadeci uplasował się
w przedziale miejsc 9-12
w kat. młodziczek – Agnieszka Nawrot uplasowała się w przedziale miejsc 9-12, a Dominika
Drążkowska 13-16
w kat. młodzicy – Kacper Wiącek uplasował się
w przedziale miejsc 9-12,
w kat. kadetek – Kamila Boczkowska uplasowała się w przedziale miejsc 13-16,
w kat. kadeci – Piotr Żak uplasował się w przedziale miejsc 13-16, a Aleksander Kubicki, Przemysław Nawrot i Cyprian Tatarewicz w przedziale miejsc 17-24
Współzawodnictwo klubowe w I Wojewódzkim
Turnieju Kwalifikacyjnym w poszczególnych
kategoriach: żaczki – III miejsce, żacy – VI,
młodziczki – II, młodzicy – V, kadetki – V oraz
kadeci – III.

Duży sukces naszych
najmłodszych
tenisistów stołowych
W dniach 21-22.09.2013 r. pod patronatem
Lucjana Błaszczyka odbył się w Drzonkowie II
MINI CUP DRZONKÓW W TENISIE STOŁOWYM 2013. W tym roku startowało ponad 220
uczestników w 6 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Nasz klub reprezentowało
7 zawodników. W turnieju uczestniczyli czołowi
zawodnicy z wielu regionów Polski, Niemiec
i Luksemburga i rozgrywany był on w 2 halach
sportowych na 32 stołach. Ciekawą atrakcją dla
uczestników był pokaz gry w wykonaniu Lucjana
Błaszczyka i Daniela Bąką. Zawodnicy ci zagrali
profesjonalny tenis stołowy oraz grę typu show,
co zostało nagrodzone ogromnymi brawami
i aplauzem. W/w zawodnicy grają na co dzień w
„Wschodzący Białystok Superlidze Tenisa Stołowego” reprezentując miejscowy klub ZKS
Palmiarnia Zielona Góra.
Z naszego klubu najlepiej w tym turnieju
zaprezentowali się:
w kat. żaczki (2003 i młodsi) Amelia Wiącek
zajęła 1 miejsce, pokonując w finale 3:1 zawodniczkę Zuzannę Gaworską z klubu AZS UE
Wrocław.
w kat żacy (2003 i młodsi) Filip Lewaszkiewicz
zajął 3 miejsce, minimalnie przegrywając 2:3
o wejście do finału z zawodnikiem Patrykiem
Dziuba z klubu Politechnika Rzeszów.
w kat. młodziczki (2001-2002) Agnieszka
Nawrot zajęła 12 miejsce.
Pozostali nasi zawodnicy zajęli dalsze pozycje.
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Terminarz rozgrywek o IV Ligi Mężczyzn
w tenisie stołowym – grupa północna (mecze
rozgrywane w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół).
I runda sezonu 2013/2014
19.10.2013 r. (sobota) godz. 16:00 MUKS Bocian
Słońsk – Warta III Kostrzyn nad Odrą
16.11.2013 r. (sobota) godz. 16:00 MUKS Bocian
Słońsk – Gorzovia III Gorzów Wlkp.
21.12.2013 r. (sobota) godz. 16:00 MUKS Bocian
Słońsk – Gorzovia IV Gorzów Wlkp.
część uczestników w trakcie otwarcia turnieju

Terminarz rozgrywek o V Ligi Mężczyzn
w tenisie stołowym – grupa północna (mecze
rozgrywane w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół).
I runda sezonu 2013/2014
19.10.2013 r. (sobota) godz. 16:00 MUKS Bocian
II Słońsk – Spójnia II Ośno Lubuskie
07.12.2013 r. (sobota) godz. 16:00 MUKS Bocian
II Słońsk – Pełcz II Górki Noteckie
Trener
Henryk Grabowski

PODZIĘKOWANIE
Zwyciężczyni w kat żaczki Amelia Wiącek
MUKS Bocian Słońsk, II m-ce Zuzanna Gaworska AZS UE Wrocław, III m-ce Zuzanna Sułek
LKTS Luboń, IV m-ce Zofia Dominiczak Zespół
Szkół Ostroróg w obecności najlepszego polskiego zawodnika Lucjana Błaszczyka

najlepsi w kat. żacy: I miejsce Patryk Pyśk LKTS
Luboń, II miejsce Patryk Dziuba Politechnika
Rzeszów, III m-ce Filip Lewaszkiewicz MUKS
Bocian Słońsk, IV m-ce Michał Kuźbiński
Gorzovia Gorzów Wlkp.
wraz z Lucjanem Błaszczykiem

Dziękuję mojemu trenerowi
Panu Danielowi
Podhajeckiemu z Górzycy,
który przyczynia się
do mojego sukcesu
w tenisie ziemnym.
Jestem przekonany,
ze jego poświecenie,
zapał i wiara we mnie
zagwarantują mi kolejne
sportowe emocje i osiągnięcia.
Łukasz Musiał

część naszych zawodników wraz z trenerem,
opiekunem i Lucjanem Błaszczykiem
strona 31
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KOŁO PZW NR 1 W SŁOŃSKU INFORMUJE
ŚWIĘTO RYBY
Rywalizacja spławikowców
podczas szeregu imprez w
ramach Święta Ryby należy do najważniejszych
w wędkarskim kalendarzu „moczykijów” Okręgu
Gorzowskiego.
10.08.2013 r. na wodach Kanału Szerokiego
odbyły się po raz szósty zmagania wędkarzy
o nagrody, puchary i laur zwycięzcy. W tym roku
ze względów organizacyjnych główny organizator tzn. Urząd Gminy zadecydował, że rywalizacja rozegrana zostanie w kategorii „open”, czyli
bez podziału na młodzież, kobiety i seniorów.
Tegoroczne zawody rozegrano łamiąc deszczową tradycję przy gorącym słońcu zwiastującym krótką burzę.
W rywalizacji wzięło udział 60 wędkarzy
z okolicznych kół wędkarskich pragnących
walczyć o miano Mistrza. Znajomość łowiska,
przychylność „wodnika”, a przede wszystkim
poziom umiejętności dały profity naszym
„moczykijom” z „Jedynki”. Na łowiskach można
było odnotować okrzyki radości z bonusa, albo
frustracji z utraconej ryby. Łowisko w tym dniu
obok „białej” ryby dało ok. 15 linów, które należą
do jednych z waleczniejszych ryb. Chwała tym,
którzy je wyholowali.
Po 5-godzinnych zmaganiach Komisja
Wagowa zdecydowała (klasyfikacja 10 najlepszych wędkarzy).
I miejsce Marek Krupa 9215 pkt
II m-ce Adam Łasiński 8235 pkt
III m-ce Władysław Sozański 7825 pkt
IV m-ce Tomasz Korolewicz 7430 pkt
V m-ce Dariusz Sutryk 7430 pkt
VI m-ce Łukasz Pryputniewicz 6800 pkt
VII m-ce Michał Sozański 6780 pkt
VIII m-ce Dariusz Łukaszonek 6635 pkt
IX m-ce Ryszard Sykuła 6420 pkt
X m-ce Tomasz Łagodzicz 6370 pkt
Największą rybę zawodów – lina o długości
44 cm wyholował Wojciech Sobczak.
Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków w
obecności V-ce Prezesa Koła nr 1 kol. Andrzeja
Strusia.
Gratuluję najlepszym wędkarzom i mam
nadzieję, że Wasz udział w przyszłych formach
rywalizacji sprawdzających swoje umiejętności
wędkarskie, pokazujące jednocześnie, że należycie do ścisłej czołówki Okręgu Gorzowskiego.
L.G.

Tomek Łagodzicz
– następca seniorskiej kadry „Jedynki”

komisja wagowa u kol. Waldemara Szczotko

kol. Adam Łasiński drugi w pojedynku

zwycięzcy zawodów wędkarskich
z władzami samorządowymi

FINAŁ MŁODYCH
SPŁAWIKOWCÓW

wędkarska kolejka po kiełbasę

Po raz kolejny zakończyły się zmagania
młodych wędkarzy w ramach zawodów spławikowych Mistrzostw Okręgu i Grand Prix Okręgu
kadetów i juniorów.
25.08. br. na wodach Kanału Szerokiego rozegrano zawody kadetów U-14, juniorów U-18 i U-23.
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Wakacyjny okres wpłynął raczej negatywnie
na ilościową obsadę poszczególnych kategorii. W
zawodach wzięli udział przedstawiciele kół wędkarskich z Goszczanowa, Gorzowa Wlkp., Barlinka, Sulęcina i Słońska.
Naszą reprezentację tworzyli: Ola Korolewicz, Tomek Korolewicz, Tomek Łagodzicz,
Szymek Błauciak i Patryk Wróblewski- wszyscy
w kat.U-18. Pomimo komunikatów zabrakło najmłodszych uczestników finałowych zawodów.
Okres wakacyjny nie wszystko jednak tłumaczy.
Sędzią głównym zawodów był jak zawsze
kol. Zbigniew Denkiewicz. Trzygodzinna rywalizacja dała wszystkim uczestnikom dużo frajdy
i zadowolenia. Zawody stały rybą. Na większości
stanowisk wyholowano średnio po 5 kg, co
w porównaniu do osławionego Kanału Ulgi
w Gorzowie Wlkp. słynącego raczej z braku ryby
premiuje nasze słońskie łowiska do organizowania zawodów dla dzieci i młodzieży
w przyszłości.
W kat U-14 wzięło udział 5 młodych wędkarzy, w kat U-18 dwunastu, a w kat U-23 tylko
2. Po 3 godzinach dobrej zabawy komisja
Sędziowska przystąpiła do ważenia rybnego
dorobku każdego z jej uczestników
W kat U-14 w sektorach
I miejsce Paweł Nosowicz i Artur Chmura
II m-ce Marcel Miszczyk i Maksymiliana
Sobczak
III m-ce Jakub Kamiński
W kat U-18 w sektorach
I miejsce Szymon Matelski i Tomasz Łagodzicz
II m-ce Tomasz Korolewicz i Szymon Błauciak
III m-ce Mateusz Birula i Dawid Glonek
W kat U-23
I miejsce Piotr Lorentowicz
II m-ce Grzegorz Kabala
W klasyfikacji generalnej do której wliczono wyniki 4 zawodów zwycięzcami zostali:
W klas U-14
I miejsce Maksymilian Sobczak
II m-ce Paweł Nosowicz
III m-c Marcel Miszczyk
W klas U-18
I miejsce Szymon Matelski
II m-ce Tomasz Łagodzicz
III m-ce Szymon Błauciak
VI m-ce Tomasz Korolewicz
W klas U-23
I miejsce Piotr Lorentowicz
II m-ce Andrzej Greczuk
III m-ce Grzegorz Kabala
Zwycięzcy II tury oraz zwycięzcy klas
generalnej otrzymali puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane ze środków Komisji
ds. sportu młodzieżowego i Okręgowej Komisji
Sportu przy Zarządzie Okręgu PZW w Gorzowie
Wlkp.
Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Wiceprezes ds. sportu Sławomir Matelski i Członek
Zarządu Okręgu Andrzej Miszczyk. Prezes Koła
Nr 1 w Słońsku Leszek Gramsa i v-ce Prezes
Andrzej Struś podziękował dla działaczy Koła
Nr 1 PZW za przygotowanie techniczne zawodów. Do zobaczenia w roku przyszłym na łowiskach
L.G.
ciąg dalszy na str. 33
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Fotorelacja z zawodów

losowanie stanowiska przez Szymka Błauciaka

kol. Andrzej Struś w sektorze Oli Korolewicz
przygotowującej się do zawodów

październik 2013

REKORDOWE
POŁOWY
Przyzwyczajenie członków „Jedynki” do
uczestnictwa w zawodach wędkarskich organizowanych przy okazji dużych imprez masowych
m.in. dożynkowych spowodowało, że w dniu 1
września br. na Kanale Szerokim rozegrano tzw.
spławikowe zawody wędkarskie. W rywalizacji
wzięło udział 17 moczykijów, którzy postanowili
mile spędzić czas nad wodą, a przy okazji zmierzyć się z naturą i kolegami.
Rywalizacja przebiegała przy wietrznej
pogodzie i na szczęście bez zapowiadanego deszczu. Siedmio i sześciometrowe baty holowały
dorodne płocie i krąpie. Były też bonusy w postaci linów i po raz pierwszy po dłuższym czasie
pojawiły się leszcze. Był też jeden dorodny
rozpiór. Zabawa była przednia i nikt się nie spodziewał takich końcowych wyników, które były
wręcz rekordowe. Takich zawodów jeszcze nie
było, żeby wędkarz z 10 kg złowionych ryb nie
znalazł się w pierwszej dziesiątce zawodników.
Niekwestionowanym Mistrzem Łowiska
w tym dniu okazał się senior rodu Sozańskich
kolega Michał, który wyholował ponad 15 kg
ryb!!! Reszta kolegów nie odbiegała w znaczący
sposób od kol. Michała, a klasyfikacja końcowa
została ustalona w kolejności:
I miejsce Michał Sozański 15012 pkt
II m-ce Marek Krupa 13046 pkt
III m-ce Łukasz Pryputniewicz 12024 pkt
IV m-ce Tomasz Korolewicz 11524 pkt
V m-ce Roman Pleskacewicz 11037 pkt
VI m-ce Waldemar Szczotko 11015 pkt
VII m-ce Andrzej Struś 11010 pkt
VIII m-ce Marek Matuszak 10087 pkt
IX m-ce Władysław Sozański 10024 pkt
X m-ce Adam Łasiński 10006 pkt

Patryk Wróblewski z tatą Andrzejem na łowisku
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Jak widać z powyższego zapisu wędkarze
mieli co robić na swoich stanowiskach, żeby
uzyskać takie wyniki. Cieszy wysoki poziom
szczególnie wśród „starej kadry”, która reprezentuje Koło na zawodach powiatowych, czy dożynkowych. Zobaczymy co pokażą w Torzymiu 8.09
br podczas dożynek powiatowych. Cieszy
również postawa Tomka i Łukasza, którzy bez
kompleksów rozpychają się wśród seniorów. Oby
tak dalej.
L.G.

przygotowania do rywalizacji

kol. Zenek Sozański przy wadze

Tomek Korolewicz z dorodnym leszczem

Fotorelacja z zawodów
Szymek Błauciak II v-ce Mistrz odbierający nagrody od członka Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. kol. Sławomira Matelskiego

kol. Michał Sozański odbierający nagrodę

losowanie stanowisk
kol. Marek Krupa tym razem drugi

uczestnicy finałowych zawodów z organizatorami
i opiekunami
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Dożynkowe
przetarcie
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szczególnie z Gorzowa i Sulęcina nie zawsze
czytających wcześniej rozwieszone komunikaty.
Komisja wagowa bardzo sprawnie obliczyła
ciężar wyholowanych ryb.

Ekipa wędkarzy „Jedynki” po raz
kolejny reprezentowała naszą gminę w zawodach
spławikowych rozegranych w ramach Dożynek
Powiatowych.
W tym roku 8.09.2013 r. rywalizację przeprowadzono na jeziorze Ilno w Torzymiu. Nasz
zespół po raz pierwszy miał możliwość zmierzenia się z przeciwnikami na nieznanym dla siebie
łowisku.
kol. Andrzej Struś z płoteczką cienką jak listek

W kat. senior miejsca zajęli (pierwsza
dziesiątka)
I miejsce Sławomir Matelski 13990 pkt
II m-ce Michał Sozański 10570 pkt
III m-ce Marek Krupa 10080 pkt
III m-ce Władysław Sozański 10080 pkt
V m-ce Jarosłanw Mirecki 9720 pkt
VI m-ce Kazimierz Jaruga 9530 pkt
VII m-ce Andrzej Struś 9400 pkt
VIII m-ce Stanisław Stypuła 9350 pkt
IX m-ce Andrzej Wróblewski 9300 pkt
X m-ce Bogdan Latoszek 9170 pkt
W kat. kobiety
I miejsce Zofia Solska 8530 pkt
II m-ce Czesława Ukleja 8290 pkt
III m-ce Krystyna Kasperkiewicz 6750 pkt
IV m-ce Zdzisława Cywińska 5000 pkt
V m-ce Jolanta Śliwińska 1740 pkt

otwarcie zawodów dożynkowych
W rywalizacji wzięły udział zespoły z Krzeszyc, Torzymia, Lubniewic, Słońska i koalicja
Kół z Sulęcina. Pięcioosobowe reprezentacje
walczyły o punkty do klasyfikacji generalnej
Dożynek i nagrody w klasyfikacji indywidualnej.
W skład naszego zespołu wchodzili koledzy:
Andrzej Struś, Roman Pleskacewicz, Dariusz
Sutryk, Marek Krupa i Adam Łasiński.
Zawody trwały 4 godziny i dały możliwość
rozpracowania tajemnic jeziora. Nie wszyscy nasi
zawodnicy znaleźli cudowny sposób na tamtejsze
płotki, czy podleszczaki. Pomimo dużego zaangażowania nasz zespół zajął 3 miejsce ulegając
miejscowym tj. drużynie z Torzymia i miksowi
reprezentantów kół nr 1, nr 2 i nr 3 z Sulęcina.
Indywidualnie 1 miejsce zajął nasz Dariusz Sutryk. W czołówce był również kol. Marek Krupa.
Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyła pani
Magda Chochulska – członek Rady Powiatu w
Sulęcinie.
L.G.
Fotorelacja z zawodów

przygotowanie zestawów w wykonaniu
kol. Romana Sutryka

kol. Marek Krupa na stanowisku

waga u kol. Adama Łasińskiego

Pucharowa niedziela
XVI Puchar im. Stanisława Zalewskiego
już za nami. 15 września br. na wodach
Kanału Szerokiego Koło nr 1 PZW w Słońsku
zorganizowało otwarte spławikowe zawody
wędkarskie przypominając tym postać śp. kolegi
Stanisława.
W tym roku do rywalizacji stanęło
42 seniorów, 6 kobiet i 10 kadetów-juniorów
z kół wędkarskich z Bogdańca, Ośna Lubuskiego,
Słubic, Kostrzyna nad Odrą, Gorzowa Wlkp.
Międzyrzecza, Sulęcina i Słońska ale tylko
z „Jedynki”. Przed rozpoczęciem rywalizacji
tradycyjnie delegacja wędkarzy złożyła kwiaty
na cmentarzu oddając minutą ciszy szacunek
dla tragicznie zmarłego wędkarza.
Seniorzy i kobiety sprawdzali swoje techniczne
umiejętności
przez
4
godziny,
natomiast najmłodsi o godzinę krócej. Po odprawie, losowaniu stanowisk i śniadaniu łowisko
nad Szeroką zostało całkowicie wyłączone
dla wędkarzy, którzy nie rywalizowali, ale chcieli
pospinningować,
czy
wygodnie
zasiąść
na krzesełkach w poszukiwaniu licznie występującego w tym roku lina. Nie muszę nadmieniać,
że decyzja o zamknięciu łowiska spotkała się
z dezaprobatą głównie wędkarzy zamiejscowych
strona 34

W kat kadet – junior
I miejsce Patryk Wróblewski 6011 pkt
II m-ce Tomasz Łagodzicz 5510 pkt
III m-ce Patryk Śliwiński 5130 pkt
IV m-ce Olaf Dzierżawski 5050 pkt
V m-ce Szymon Błauciak 4150 pkt
VI m-ce Oliwia Deka 3650 pkt
VII m-ce Ernest Bajorat 1640 pkt
VIII m-ce Jan Chruszcz 970 pkt
Największą rybę lina o długości 44 cm
i wadze 1600 gram wyholowała kol. Czesława
Ukleja.
W części oficjalnej organizatorzy
i uczestnicy rywalizacji mieli zaszczyt gościć
poseł na Sejm RP panią Bożenę Sławiak, Wójta
Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków i radnego
Rady Powiatu Sulęcińskiego pana Franciszka
Jamniuka. Szanowni goście bardzo ciepło wypowiadali się o uczestnikach Pucharu i organizatorach wędkarskiej rywalizacji. Pani Poseł ufundowała nagrody rzeczowe dla najstarszego i najmłodszego zawodnika. Okazali się nimi kol.
Lesław Ukleja i Olaf Dzierżawski.
Zarząd Koła Nr 1 serdecznie dziękuje
fundatorom nagród tj. Starostwu Powiatowemu
w Sulęcinie, które rokrocznie zakupuje puchary
i część nagród, pani Danucie Zalewskiej, Wójtowi panu Januszowi Krzyśków, panom Leszkowi
i Waldemarowi Dubik oraz panu Mieczysławowi
Wieczorek z Hurtowni Traper.
L.G.

w oczekiwaniu na rozpoczęcie zawodów
ciąg dalszy na str. 35
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„kto miesza zanętę w domu ma ręce w kieszeni”

Jasiu Chruszcz losujący numer
swojego stanowiska

komisja wagowa u kol. Jana Korolewicza

kol. Marek Krupa - tym razem stopień na podium
podzielił....

zwycięzca klasyfikacji juniorów
Patryk Wróblewski

z kol. Władysławem Sozańskim za III miejsce
najstarszy uczestnik zawodów kol. Lesław Ukleja

najlepsze wędkarki
z organizatorami i gośćmi turnieju

najmłodszy uczestnik zawodów Olaf Dzierżawski

kol. Sławomir Matelski - zwycięzca rywalizacji

kol. Michał Sozański odbierający gratulacje
od VIP-ów

najlepsza 10 uczestników Pucharu im. Stanisława Zalewskiego
w kat. seniorów z gośćmi i organizatorami
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DUUUŻA RYBA

Dnia 26 sierpnia br. godz. 14 30,
kol. Jerzy Wołodźko
na rzece Postomi za 4 mostem
złowił szczupaka (foto powyżej)
o wymiarach: dł. 86 cm i waga 4,40 kg,
Sprzęt obrotówka 5.
Hol trwał około 20 min.

październik 2013

żyłka 3, alga 2, hol trwał 1 min. Pogoda pochmurno wiatr południowy-zachodni.

Dnia 18.09.2013r., na rzece Postomi za stacją,
kol. Stanisław Żołyński złowił karpia sazana
pełnołuskiego o wymiarach: dł.: 75 cm, waga:
6,90 kg, (foto powyżej). Sprzęt: kij feder dł. 360
cm, ciężar wyrzutu 110 gram, kołowrotek Schimano 4000, żyłka: 0,22 mm Jaxon;

PRACA!!!
Firma z branży INFORMATYCZNEJ w Słońsku poszukuje osoby do
sprzedaży internetowej.

Dnia 01.09.2013 r. o godz. 13:30
Michał Trocka
na rzece Odrze złowił leszcza
o wymiarach: dł.: 63 cm, waga: 3 kg,
(foto powyżej). Sprzęt: wędka: Konger 3,0 m,
żyłka 2,5 hol trwał 1 min. Pogoda pochmurna,
silny wiatr.

Dnia 16.09.2013 r. o godz. 8:20
Stanisław Żeleziński
na kanale złowił szczupaka
o wymiarach: dł.: 68 cm, waga: 2,65 kg,
(foto powyżej). Sprzęt: wędka: JAXON 3 m,
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Gwarantujemy:
 umowę o pacę
 możliwość awansu
 prace biurową w młodym zespole
W zakres obowiązków wchodzi
m.in.:
 prowadzenie sklepu internetowego;
 obsługa portali aukcyjnych
 kontakt mailowy
i telefoniczny z klientem.
Poszukujemy osób z:
 doświadczeniem w sprzedaży
internetowej;
 kontaktowych;
 odpowiedzialnych.

Zainteresowane osoby prosimy
o przesyłanie CV
mailem na adres:
kl@activcom.pl, lub kontakt
telefoniczny: tel. 668 132 327

Dnia 20.09.2013r., o godz. 7:15
na rzece Postomi - Betonka
kol. Mirosław Olszacki złowił karpia sazana
o wymiarach: dł.: 76 cm, waga: 12,5 kg,
(foto z lewej). hol: 15 min., Sprzęt: wędka konger - salwa 4,5 m, kołowrotek Jaxon, żyłka: 0,27
mm, przypon 0,18

PRACA!!!

Agencja Ochrony
jako zakład pracy
chronionej
poszukuje
do ochrony
obiektu
w Słońsku
osób
z umiarkowanym
stopniem
o niepełnosprawności
tel. kontaktowy:
607 909 983
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