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Teresy Franciszka Lucyny Marcina Antoniny 
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Edwina Brunona Łukasza Darii  
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Igora Maksymiliana Piotra Łucjana  

S 6 13 20 27  

Artura Edwarda Ireny Iwony  

N 

7 14 21 28  

Marka Dominika Urszuli Szymona  

Przysłowia 
 

Gdy jesień zamglona,  
zima zaśnieżona.  

 

Gdy październik ze śniegiem przybieży, 
 na wiosnę długo śnieg na polach leży.  

 
Październik chodzi po kraju,  

cichnie ptactwo w gaju. 
 

Liść na drzewie mocno trzyma,  
nie tak prędko przyjdzie zima. 

 
14 października - Dzie  Edukacji Narodowej 
28 października - Zmiana czasu z letniego na zimowy 

WYBORY SAMORZĄDOWE W GMINIE SŁOŃSK 
Frekwencja w naszej gminie wyniosła 58,89%, w powiecie sul ci -

skim 53,23%, za  w województwie lubuskim 52,35%. 
 w obwodzie nr 1 wyniosła 63,31% 

 w obwodzie nr 2 wyniosła 60,76 % 

 w obwodzie nr 3 wyniosła 60,62% 

 w obwodzie nr 4 wyniosła 52,28% 

Łącznie do lokali wyborczych udało si  2266 mieszka ców z 3839 upraw-
nionych do głosowania wyborców mieszkających na terenie naszej gminy.  
 

Wybory do Rady Gminy Sło sk 

 

Kandydaci uzyskali nast pujące ilo ci głosów: 
Okręg wyborczy Nr 1 

 PAWELSKA Hanna Maria 4 głosy 

 KOLASI SKI Roman Waldemar 83 głosy 

 LEWASZKIEWICZ Ryszard 8 głosów 

 SKRZYPNIK Krzysztof 43 głosy 

Okręg wyborczy Nr 2 

 BANASIK Marian Piotr 36 głosów 

 CZEREDRECKI Dariusz Andrzej 48 głosów 

 LIS Natalia Agata 34 głosy 

 STUDNICKA Wioletta 22 głosy 

Okręg wyborczy Nr 3 

 JARMUSZKA Sławomir Piotr 2 głosy 

 RZEPA Stanisław 66 głosów 

 JAMNIUK Agnieszka 78 głosów 

Okręg wyborczy Nr 4 

 MATKOWSKI Władysław 88 głosów 

 KRYCZKA Hanna Lidia 25 głosów 

Okręg wyborczy Nr 5 

 LIS Mirosław 14 głosów 

 D BSKI Rafał Zbigniew 37 głosów 

 RADOMI SKI Łukasz 35 głosów 

 OBARA Jan Zenon 49 głosów 

Okręg wyborczy Nr 6 

 KUDYBA Piotr Krzysztof 65 głosów 

 SOCHACKI Krzysztof Jacek 38 głosów 

 BALCEREK-DRABCZYK Edyta 39 głosów 

Okręg wyborczy Nr 7 

 SAWICKI Leszek 20 głosów 

 GRABI SKA Ewa 50 głosów 

 GRABI SKI Krzysztof Józef 24 głosy 

 SADŁOWSKI Tadeusz Jan 12 głosów 

Okręg wyborczy Nr 8 

 RADOMSKA Kamila 60 głosów 

 STYBEL Wojciech Maciej 73 głosy 

 ELEZI SKI Adam Tomasz 23 głosy 

Okręg wyborczy Nr 9 

 KOROLEWICZ Adriana 75 głosów 

 URBAN Izabela Arleta 69 głosów 

 CIECHOCKI Zenon Czesław 21 głosów 

Okręg wyborczy Nr 10 

 JASINOWSKA Krystyna 10 głosów 

 PIECUCH Jerzy 47 głosów 

 ŁOPACINSKI Wojciech 49 głosów 

 SZAWLI SKI Stanisław Andrzej 20 głosów 

Okręg wyborczy Nr 11 

 ZIMMERMAN Łukasz 144 głosy 

 CHOI SKI Piotr 36 głosów 

 ŁUCZAK Dariusz Piotr 17 głosów 

Okręg wyborczy Nr 12 

 BURKIEWICZ Lilla Ewa 157 głosów 

 URA SKI Michał Jan 27 głosów 

 SZYDŁOWSKA Magdalena 12 głosów 

Okręg wyborczy Nr 13 

 JARMUSZKA Urszula 12 głosów 

 ROGACKA Jolanta Ró a 77 głosów 

 MATUSIK Paweł Rafał 45 głosów 

Okręg wyborczy Nr 14 

 BRONKA Marcin Andrzej 83 głosy 

 MATKOWSKI Ryszard 67 głosów 

 KOMARNICKA-TATARYNOWICZ Małgorzata 19 głosów 

 

ciąg dalszy na str. 2 
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dokończenie ze str. 1 
 

Okręg wyborczy Nr 15 

 SOZA SKI Daniel Dawid 72 głosy 

 CIE LI SKI Jacek 49 głosy 

 SIERACKI Andrzej Józef 30 głosów 

 

 

Tym samym skład Rady Gminy kadencji 2018-2023 przedstawia się nastę-
pująco: 
 Kolasi ski Roman  
 Czeredrecki Dariusz 

 Jamniuk Agnieszka 

 Matkowski Władysław 

 Obara Jan  
 Kudyba Piotr 
 Grabi ska Ewa 

 Stybel Wojciech 

 Korolewicz Adrianna 

 Łopaci ski Wojciech 

 Zimmerman Łukasz 

 Burkiewicz Lilla 

 Rogacka Jolanta 

 Bronka Marcin 

 Soza ski Daniel 
 

 

 

 

Wybory Wójta Gminy Sło sk 

 

Obwód Nr 1 – sala wiejska w Sło sku 

 Jankowski Marek 217 głosów 

 Jarmuszka Urszula 16 głosów 

 Krzy ków Janusz 509 głosów 

 Musiał Tomasz 89 głosów 

Obwód Nr 2 – Zespół Szkół w Sło sku 

 Jankowski Marek 181 głosów 

 Jarmuszka Urszula 18 głosów 

 Krzy ków Janusz 498 głosów 

 Musiał Tomasz 49 głosów 

Obwód Nr 3 – sala wiejska w Lemierzycach 

 Jankowski Marek 182 głosy 

 Jarmuszka Urszula 26 głosów 

 Krzy ków Janusz 207 głosów 

 Musiał Tomasz 9 głosów 

Obwód Nr 4 – sala wiejska w Głuchowie 

 Jankowski Marek 48 głosów 

 Jarmuszka Urszula 38 głosów 

 Krzy ków Janusz 142 głosy 

 Musiał Tomasz 22 głosy 

 

Łącznie kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 
 Jankowski Marek 628 głosów 

 Jarmuszka Urszula 98 głosów 

 Krzy ków Janusz 1356 głosów 

 Musiał Tomasz 169 głosów 

 

Tym samym Wójtem Gminy Sło sk został pan Janusz Krzy ków. 
Redakcja 
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Dnia 29 wrze nia br. na boisku przy Ze-
spole Szkół w Sło sku odbyła się 29 edycja 
imprezy pn. Międzynarodowe Biegi Przełajowe 
im. Roberta Bartka. Wzięli w nich udział ucz-
niowie ze następujących szkół: Specjalny O ro-
dek Szkolno - Wychowawczy w Sulęcinie, 
Przedszkole Samorządowe w Sło sku, Przed-
szkole w O nie, Szkoła Podstawowa w O nie 
Lubuskim, Szkoła Podstawowa w Sło sku, 
Gimnazjum w Sło sku, Szkoła Podstawowa 
w Kołczynie, Szkoła Podstawowa 
w Krzeszycach, Klub Sportowy Postomia Sulę-
cin, Szkoła Podstawowa w Czarnowie, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Kostrzynie nad Odrą, 
Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. Oprócz 
nich wystąpiła równie  liczna delegacja 
z zaprzyja nionej szkoły z Fürstenwalde. Bie-
gacze rywalizowali na dystansach od 200 do 
1500 m. Odbyły się równie  biegi dla dzieci 
sprawnych inaczej i młodych inaczej gdzie na 
dystansie 1500 m rywalizowali wszyscy chętni 
niezale nie od wieku. 

Przybyłych powitał Dyrektor Zespołu 
Szkół w Sło sku pan Dariusz Czarny, który 
równie  przybli ył sylwetkę Roberta Bartka, 
zmarłego nauczyciela wychowania fizycznego. 
Pamięć zmarłego uczczono minutą ciszy. Na-
stępnie Wójt Gminy Sło sk pan Janusz 
Krzy ków dokonał oficjalnego otwarcia 
a delegacja uczniów udała się z wiązanką kwia-
tów na grób. 

Impreza przebiegała w miłej atmosferze. 
Ka dy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfi-
kat a na strudzonych biegaczy czekał pyszny 
gorący posiłek. W rywalizacji wzięło udział 
łącznie ponad 300 uczestników. 

Najlepszym uczestnikom wręczono na-
grody, dyplomy i medale. Nagrody wręczali: 
Wójt Gminy Sło sk pan Janusz Krzy ków, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Sło sku pan Dariusz 
Czarny, Zastępca Dyrektora pani Magdalena 
Kozdrowska oraz rodze stwo  nie yjącego 
nauczyciela brat Longin Bartek oraz siostra 
Regina Bartek. 
Klasyfikacja najlepszych przedstawia się nastę-
pująco: 
Kat sprawni „inaczej” 

Aleksandra Pozna ska i Tomasz Cygan 

Klasa 0 dziewczęta 

I miejsce Aleksandra Adamczyk przedszkole 
Sło sk 

II m-ce Maja Tumiłowicz przedszkole Sło sk 

III m-ce Milena Kaszubska przedszkole Sło sk 

Klasa 0 chłopcy 

I miejsce Damian Jaworski przedszkole Sło sk 

II m-ce Gabriel Blecharczyk przedszkole 
Sło sk 

III m-ce Jakub Fus 

Klasa I dziewczęta 

I miejsce Gabriela Węgrzyn SP Sło sk 

II m-ce Antonina Kucharz SP Kołczyn 

III m-ce Maja Ralko SP Sło sk 

Klasa I chłopcy 

I miejsce Adam Wardawa SP Sło sk 

II m-ce Ksawer Lewandowski SP Sło sk 

III m-ce Nikodem Masny SP Sło sk 

Klasa II dziewczęta 

I miejsce Oliwia Sieradzka SP Sło sk 

II m-ce Marlena Grobelna SP Kołczyn 

III m-ce Nikola Tomaszewska SP Kołczyn 

Klasa II chłopcy 

I miejsce Michał Błajda SP Sło sk 

II m-ce Sebastian Niedbała SP Sło sk 

III m-ce Miłosz Piechowicz SP Krzeszyce 

Klasa III dziewczęta 

I miejsce Joanna Łyczkowska SP Sło sk 

II m-ce Zofia Wartownik KS Postomia Sulęcin 

III m-ce Oliwia Bosiacka SP Sło sk 

Klasa III chłopcy 

I miejsce Igor Przyczyna SP Sło sk 

II m-ce Sebastian Polowczyk SP Sło sk 

III m-ce Oleg Tyczy ski SP Sło sk 

Klasa IV dziewczęta 

I miejsce Oliwia Podburaczy ska KS Postomia 
Sulęcin 

II m-ce Gracjan Stasiukiewicz KS Postomia 
Sulęcin 

III m-ce Hanna Nazwalska SP Krzeszyce 

Klasa IV chłopcy 

I miejsce Kacper Auksel SP Sło sk 

II m-ce Jeremi Marszałek SP Sło sk 

III m-ce Jakub Krzy anowski SP Sło sk 

Klasa V dziewczęta 

I miejsce Nikola Wardawa SP Sło sk 

II m-ce Milena Knapczyk SP Sło sk 

III m-ce Katarzyna Łakomczyk SP Sło sk 

Klasa V chłopcy 

I miejsce Walenty Wolak SP Czarnów 

II m-ce Jonatan Matkowski SP Sło sk 

III m-ce Piotr Glapa KS Postomia Sulęcin 

Klasa VI dziewczęta 

I miejsce Lena Łukasiewicz KS Postomia Sulę-
cin 

II m-ce Julia Koziura SP Krzeszyce 

III m-ce Anna Martin SP Krzeszyce 

Klasa VI chłopcy 

I miejsce Maciej Pozna ski SP Kołczyn 

II m-ce Paweł Pater SP Sło sk 

III m-ce Oskar Jarecki SP Sło sk 

Klasa VII dziewczęta 

I miejsce  Agnieszka Nowak KS Postomia 
Sulęcin 

II m-ce Aleksandra Łakomczyk SP Sło sk 

III m-ce Dagmara Wo niak SP Sło sk 

Klasa VII chłopcy 

I miejsce Sebastian Czarnecki SP Krzeszyce 

II m-ce Gracjan Kurzeja SP Gorzów Wlkp. 
III m-ce Jakub Dyja SP Sło sk 

Klasy VIII dziewczęta 

I miejsce Maria Martin SP Krzeszyce 

Ola Juszkiewicz SP Sło sk 

Laura Matkowska SP Sło sk 

Klasa VIII chłopcy 

I miejsce Michał Wit KS Postomia Sulęcin 

II m-ce Jakub Burkiewicz SP Sło sk 

III m-ce Michał Lech SP Sło sk 

Klasa III gimnazjum 

I miejsce Maria Miotk SP Krzeszyce 

II m-ce Emilia Nawrocka SP Krzeszyce 

III m-ce Oliwia Skórka SP Krzeszyce 

Klasa III gimnazjum chłopcy 

I miejsce Dawid Nowak KS Postomia Sulęcin 

II m-ce Damian Matkowski SP III Kostrzyn 

III m-ce Jakub Skarbie  KS Postomia Sulęcin 

Młodzi „inaczej” 

I miejsce Łukasz Musiał 
II m-ce Łukasz Jakowczuk 

III m-ce Joan Michiliyk 

Koordynator projektu 

 

Powitanie biegaczy przez Dyrektora Zespołu 
Szkół pana Dariusza Czarnego 

 

Otwarcie biegów przez Wójta Gminy Słońsk 
pana Janusza Krzy ków 

 

Młodzi biegacze podczas otwarcia biegów 

 

Młodzi biegacze podczas otwarcia biegów 

 

go cie z Niemiec 

 

ciąg dalszy na str. 6 
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Nagrody dla najlepszych 

 

Delegacja z kwiatami na grób zmarłego Rober-
ta Bartka 

 

Biegacze na trasie 

 

Biegacze na trasie 

 

Biegacze na trasie 

 

Biegacze na trasie 

 

Biegacze na trasie 

 

Posiłek regenerayjny 

 

Biegacze na trasie 

 

Nagrody  dla najlepszych 

 

Nagrody  dla najlepszych 

 

Nagrody  dla najlepszych 

 

Nagrody  dla najlepszych 

 

Nagrody  dla najlepszych 

 

Nagrody  dla najlepszych 
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POLSKO NIEMIECKIE WARSZTATY ORGANOWE PN. 

„POSŁUCHAJ ANIELSKICH D WIĘKÓW” 

13 pa dziernika 2018 r. w Sło sku w 
ramach realizacji projektu pn. „Posłuchaj aniel-
skich d więków -polsko-niemieckie warsztaty 
organowe – Sło sk 2018” odbyły się warsztaty 
i konferencja. Wydarzenia te to pokłosie wielo-
letnich stara   miejscowego proboszcza oraz 
wielu innych zaanga owanych mieszka ców 
gminy aby zrekonstruować zabytkowe organy 
w sło skiej farze. W Ko ciele Parafialnym w 
Sło sku znajdują się zabytkowe organy z 1845 
roku. Jest to typowy w swej formie,  redniej 
wielko ci instrument dzieła  –firmy Gebruder 
Dinse z Berlina - firmy znanej z licznych i 
wielce okazałych obiektów sztuki organmi-
strzowskiej. Zarówno organy jak równie  ko-
ciół, w którym się znajdują to obiekty o ol-

brzymim znaczeniu historycznym, artystycz-
nym i naukowym.  

Ko ciół w Sło sku to perełka architekto-
niczna. Jest to zabytek niezwykle cenny pod  
względem historii powstania, jak  i warto ci 
artystycznych. We wnętrzu budynku znajduje 
się kilka bezcennych zabytków: min. ołtarz 
wykonany  z drewna, marmuru i alabastru,  
zmontowany i ustawiony w  ko ciele w Sło sku 
w latach 1652 -1662, wyjątkowy, niezwykle 
piękny, stanowi odrębne arcydzieło  sztuki, 
wykonany przez zespół artystów korzystają-
cych ze wzorów renesansu włoskiego i sztuki 
niderlandzkiej; ambonę z czarnego granitu – 
dzieło rze biarza z Poczdamu Combly’ego, z 
1773 r.; krucyfiks na belce tęczowej; barokową 
chrzcielnicę wykonaną w 1658 r. przez Michała 
z Kostrzyna; kilka kamiennych nagrobków, 
rze bione stalle, dzwony,  dwa proste krzesła z 
krzy ami malta skimi na oparciach. W ko ciele 
znajduje się piękne sklepienia gwia dziste, 
wsparte na o miu filarach, tworzą misterną 
siatkę, w którą wkomponowano ponad 200 
ceramicznych zworników oraz organy, wyko-
nane w 1845 r.  

Prospekt organowy zrealizowany jest w 
typie architektonicznym, wykonany w drewnie, 
jednosekcyjny o cechach stylistycznych eklek-
tyzmu. Trzysegmentowy prospekt ustawiono na 
wysokiej, płycinowej skrzyni. Segment rodko-
wy podzielono na dwie kondygnacje. Segmenty 
i płyciny zamknięte są profilowanymi gzymsa-
mi z kimationem lub kaboszonami w układzie 
pasowym. Traktura instrumentu jest mecha-
niczna o wiatrownicach klapowo – zasuwo-
wych. Kontuar wbudowany w przednią cianę 
szafy organowej. Miechy wielofałdowe i maga-
zynowe o napędzie mechanicznym i elektrycz-
nym. Instrument posiada dwa moduły (po 54 
klawiszy) i klawiaturę pedałową (27 klawiszy) 
– 21 głosów.   

W wyniku działa  wojennych i bezli-
tosnego upływu czasu uległy one powa nemu 
uszkodzeniu. Zaginęło bardzo wiele piszczałek, 
wiele zostało zniszczonych, piszczałki drewnia-
ne zostały w powa nym stopniu zniszczone 
przez drewnojady. 

 W roku 2005 obecny Proboszcz Parafii 
Sło sk Ksiądz Kanonik Józef Drozd przy wy-
datnym udziale swoich parafian, podjął próbę 
uratowania tego wyjątkowego instrumentu i 
przywrócenia dawnego wspaniałego brzmienia. 
Prace podzielone były na kilka etapów i trwały 
wiele lat a miały na celu zachowanie oraz 
utrwalenie oryginalnej substancji i przywróce-
nie historycznych warto ci artystycznych za-
bytku oraz jego oryginalnych warto ci jako 
zabytkowego instrumentu muzycznego. Od 

kilku dni mo emy cieszyć się pięknym pełnym 
brzmieniem odrestaurowanych organów. Zmia-
ny są widoczne nie tylko wewnątrz ale i na 
zewnątrz. Odnowiono i zakonserwowano tzw. 
szafę organową i uzupełniono w prospekcie 
wszystkie piszczałki tzw. prospektowe, usuwa-
jąc w tym miejscu namalowaną na ceracie ich 
imitację. Prace były współfinansowane ze rod-
ków Województwa Lubuskiego, Lubuskiego 
Konserwatora Zabytków, zakonu joannitów 
oraz przy wydatnej pomocy ze rodków bud e-
tu Gminy Sło sk. 

 O godz. 10:00 rozpoczęły się warsztaty, 
podczas których arty ci doskonalili swoje 
umiejętno ci przed koncertem, który rozpoczął 
się kilka godzin pó niej. Nasza wiątynia roz-
brzmiała pełną barwą d więku. Po nich w sali 
wiejskiej przy ul. Parkowej w Sło sku odbyła 
się konferencja po więcona historii organów i 
działalno ci Zakonu Joannitów na tych zie-
miach. Jej otwarcia dokonał Wójt Gminy 
Sło sk pan Janusz Krzy ków. Po nim swoje 
wystąpienia mieli Pastor Axel Luther z Zakonu 
Joannitów, Bła ej Skazi ski – Konserwator 
zabytków, Wolfgang Brylla – organolog, Jan 
Drozdowicz- organmistrz.  

W trakcie mo na było obejrzeć fotogale-
rię z przebiegu prac przy renowacji i rekon-
strukcji organów. 

Na koniec odbyło się to co najlepsze – 
koncert organowy, na wyremontowanych orga-
nach. W jego trakcie zaprezentowali się Ksiądz 
Mateusz Szerwi ski i Krzysztof Le niewicz.  

Pan Krzysztof Le niewicz jest muzykiem 
w orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu im. 
Stanisława Moniuszki – organy, klawesyn, 
celesta, fortepian. Absolwent Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu w klasie organów prof. 
Romualda Sroczy skiego i w klasie oboju prof. 
Mieczysława Koczorowskiego. Jest równie  
wykładowcą  gry organowej i liturgicznej w 
Arcybiskupim Studium Muzyki Sakralnej w 
Poznaniu, organista w ko ciele pw. w. Jana 
Vianneya na pozna skim Sołaczu, solista i 
akompaniator – kameralista Pozna skiego Chó-
ru Katedralnego. Pan Krzysztof  wiele koncer-
tuje w Polsce i za granicą.  

Ks. Mateusz Szerwi ski - w 2016 roku 
uko czył Wy sze Seminarium Duchowne w 
Go cikowie-Parady u. W tym samym roku 
przyjął więcenia kapła skie w katedrze go-
rzowskiej. Jest równie  absolwentem Diecezjal-
nego Studium Organistowskiego w Zielonej 
Górze, które uko czył w 2010 roku. Obecnie 
pełni posługę jako wikariusz parafii pw. Ducha 

więtego w Zielonej Górze. Jest równie  człon-
kiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Ko ciel-
nej i Organów. Czynnie włącza się w propago-
wanie muzyki sakralnej i formację duchową 
rodowisk artystycznych. Jest zało ycielem i 

opiekunem duchowym zespołu muzyki sakral-
nej „Capella Caelestis”, z którym w maju tego 
roku nagrał płytę „Libertas”, wydaną z racji 
100. rocznicy odzyskania niepodległo ci. Płyta 
została nagrana wła nie w ko ciele w Sło sku.   

Ponad godzinna uczta muzyczna sprawiła 
uczestnikom koncertu wiele przyjemnych do-
zna . Na koniec odbyło się zwiedzanie naszego 
ko cioła.  

Pokłosiem realizacji projektu będzie 
płyta nagrana na odnowionych organach. Ma-
my nadzieję, e będzie dostępna ju  w  m-cu 
grudniu 2018 r.  

Koordynator projekt 
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WIE CI Z MUZEUM MARTYROLOGII  
Wernisa  „Natura i architektura Gminy Sło sk” 

Niebawem rozpoczną się prace nad 
przebudową i rozbudową zabytkowego bu-
dynku przy ulicy Granicznej, gdzie mie cić 
się będzie Centrum spotka , kultury 
i krzewienia historii regionalnej - dom kultu-
ry w Sło sku. Chocia  stan budynku nie 
pozwala jeszcze na organizowanie w nim 
imprez, w Muzeum Martyrologii mo emy 
oglądać prace artystów z Polski i Niemiec 
powstałe podczas pleneru malarskiego, który 
wpisze się w cykl imprez organizowanych 
w nowej placówce kulturalnej. “Natura 
i architektura Gminy Sło sk”- to temat prze-
wodni prezentowanych w Muzeum prac, 
które powstały podczas XXVI Międzynaro-
dowego Pleneru Artystycznego ART 
SŁO SK 2018 pod kierownictwem Pana Bła eja Kaczmarka. Uroczyste-
go otwarcia wstawy 27 wrze nia o godz. 16:00 dokonała kustosz Mu-
zeum Martyrologii w Sło sku, Pani Dominika Piotrowska-Kuipers, która 
powitała w języku polskim i niemieckim przybyłych na wernisa  arty-
stów oraz go ci. Następnie głos zabrał Pan Bła ej Kaczmarek, który opo-
wiedział go ciom o samych artystach oraz o ich technikach malarskich. 
Nie zabrakło równie  wyrazów wdzięczno ci dla Pana Bła eja od sa-
mych malarzy, którzy gromkimi brawami oraz kwiatami podziękowali 
mu za trud wło ony w organizację pleneru. Wspólne dyskusje go ci 
z artystami na temat technik malarskich oraz prac, umiliła gorąca herbata 
oraz poczęstunek.      

Muzeum Martyrologii w Słońsku 

 

Współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej z Programu 
Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.   

 

ciąg dalszy na str. 9 
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KLASTER  

ENERGII 

„ENERGYREGION 
SŁO SK” 

 

 Informujemy, e powstały, 
na podstawie umowy -

porozumienia cywilnoprawnego z 
dnia 18 lipca 2018 roku Klaster 
Energii jest aktywny i ukierunko-
wany na dalsze, stałe włączanie następnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.  W 
ostatnim wydaniu gazetki zamie cili my druk ankiety słu ącej do przystąpienia przez podmioty do 
programu parasolowego organizowanego przez Wójta naszej Gminy, jako alternatywny sposób pro-
dukcji ciepła i energii elektrycznej z odnawialnych ródeł energii oraz przeprowadzenia termomo-
dernizacji obiektów. Aby ułatwić a nawet otworzyć mo liwo ć łatwiejszej cie ki finansowania pla-
nowanych do realizacji, zlokalizowanych na terenie objętym Klastrem przedsięwzięć, zło ono w 
Ministerstwie Energii komplet dokumentów w celu uzyskania przez nasz Klaster pozytywnej oceny 
i uzyskanie Certyfikatu Pilota owego Klastra Energii. Nasi przedstawiciele reprezentowali Gminę a 
w zasadzie nasz Klaster w Warszawie w Ministerstwie Energii, gdzie odbyła się ocena planowa-
nych przedsięwzięć oraz sposobu funkcjonowania z uwzględnieniem mo liwo ci oraz potrzeb. Cer-
tyfikat Pilota owy Klastra Energii to uznanie przez Ministerstwo Energii, e daną inicjatywę mo na 
uznać za KLASTER WZORCOWY. Rolą Klastrów pilota owych jest dostarczenie odpowiedniego 
modelu  działania. Nauka z pilota u będzie podwaliną do kreowania polityki taryfowej. Chodzi tu o 
sposoby wynagradzania klastrów za udział w bilansowaniu całego systemu energetycznego. Du y 
przemysł energetyczny chcemy zastąpić energetyką przedsiębiorców i obywateli w ka dym mo li-
wym miejscu. Unijny „pakiet zimowy” wskazuje społeczno ci energetyczne (Klastry Energii) jako 
jeden z przyszło ciowych kierunków.  Przypomnijmy, e Klaster Energii to pewna platforma, 
umo liwiająca równowa enie lokalnego wytwarzania i konsumowania energii, na terenie jego dzia-
łania. Chodzi o dopasowanie lokalnej produkcji do miejscowego zapotrzebowania na energię i na 
odwrót, eby niewielkie lokalne ródła nie pracowały w sposób przypadkowy, ale uzupełniały się 
wzajemnie i w miarę potrzeb.  Ministerstwo Energii informuje, e certyfikacja mo e umo liwić 
wprowadzenie konkretnych projektów klastrowych do tzw. Kontraktów Terytorialnych, czyli umów 
między rządem a samorządami województw w sprawie finansowania kluczowych dla danego regio-
nu inwestycji.  W ten sposób Klastry Energii mogą uzyskać dostęp do unijnych pieniędzy dystrybu-
owanych na poziomie poszczególnych województw w ramach regionalnych programów operacyj-
nych.  

 Kolejnym, zgodnie z wcze niejszymi informacjami, przedsięwzięciem związanym z 
„ ywym” funkcjonowaniem Klastra Energii było zorganizowanie w Sali wiejskiej w Sło sku 
otwartego spotkania informacyjnego. Na spotkaniu tym, którego prelegentami byli specjali ci z 
dziedziny funkcjonowania Klastra w osobach p. Daniel Raczkiewicz z Warszawy oraz p. Bernard 
Wilczy ski -prowadzący nasz Klaster, w sposób obrazowy na konkretnych przykładach omówiono 
modelowy Klaster Energii. Przedstawiono ogólne cele, zadania oraz ewentualne korzy ci płynące z 
faktu uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Klastra Energii. Takie otwarte 
spotkania, jak zauwa ono, są potrzebne.  Planuje się ju  następne z udziałem prelegentów znają-
cych problematykę związaną z mo liwo ciami dofinansowania oraz wymogami jakie nale y speł-
nić, by móc ubiegać się o dofinansowanie. Będą zaproszone równie  osoby, które znają tematykę 
wytwarzania energii z OZE od strony praktycznej.  Ju  dzi  zachęcamy do udziału w takim spotka-
niu.  O dokładnym terminie powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

                                                                                                                      Bernard Wilczy ski 
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PODZIĘKOWANIE 
 

Krótka relacja z Do ynek Gminnych. Jak, co roku ciasta 
pieczone przez nasze gospodynie rozeszły się w mgnieniu 
oka, co potwierdza, e nasze Panie pieką bardzo dobre cia-
sta:) Nasza wie  w konkursie na najładniejsze stoisko oraz na 
najładniejszy wieniec zajęła drugie miejsce. Tak e w turnieju 
sołectw zajęli my drugie miejsce. Nasza dru yna dała z siebie 
wszystko za co bardzo dziękujemy.  

Na koniec pragniemy serdecznie podziękować Paniom, 
które wspierały nasze stoisko swoimi wypiekami, a tak e 
naszej wspaniałej dru ynie sołeckiej za udział w turnieju oraz 
wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji tegorocznych 
do ynek. Bardzo dziękujemy.  

Sołtys wsi Głuchowo  
Banasik Dorota 

RAJD ROWEROWY „DLA NIEPODLEGŁEJ” 
W sobotę 13.10.2018 r. odbył się rajd 

rowerowy, zorganizowany przez nauczycieli 
klas I-III orz wietlicę szkolną. Przesłaniem 
rajdu było upamiętnienie 100 rocznicy odzy-
skania przez naszą ojczyznę niepodległo ci, w 
aktywny i zdrowy sposób. Wzięło w nim udział 
51 osób – dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice 
i dzieci. Przy pięknej pogodzie w radosnych 
nastrojach pokonali my malowniczą trasę 
„Szlak Derkacza”, ok. 30km. Wszyscy uko -
czyli my rajd z u miechami na twarzach i na-
dzieją, e powtórzymy go za rok. 

Małgorzata Dybka,  
Krystyna Jasinowska 

 

 

 

 

 

 

Z WIZYTĄ W PARKU NARODOWYM " UJ CIE WARTY" 
Uczniowie klas pierwszych naszej szko-

ły  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych 
dotyczących fascynującego ycia bobrów na 
terenie Parku Narodowego " Uj cie Warty". W 
ramach tych zajęć uczniowie dowiedzieli się , 
jak bobry budują swoje domy, czym się ywią 
oraz jak zbudowane jest ich ciało. W trakcie 
zajęć uczniowie wykazali się  wiedzą oraz 
ogromnym zainteresowaniem. Serdecznie dzię-
kujemy za zaproszenie oraz niezwykle interesu-
jące zajęcia.   

 

 

 

 

 

ciąg dalszy na str. 14 
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PODSUMOWANIE „AKCJI-SEGREGACJI”  

Dzięki akcji udało się zebrać: 
127, kg baterii 
190 kg nakrętek  
305 kg makulatury 

3,2 kg płyt CD 

3,4 kg u ywanych telefonów 

W akcję włączyli się uczniowie naszej 
szkoły, rodzice i pracownicy. wiadomo ć 
konieczno ci segregacji i ponownego wykorzy-
stania niektórych odpadów jest ju  zakorzenio-
na, dlatego zachęcamy do dalszej zbiórki  
i przynoszenia wspomnianych odpadów do 
wietlicy szkolnej przez cały rok szkolny.  

Zebrane odpady zostaną przekazane firmie 
specjalizującej się recyklingiem.  

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję 
poprzez skompletowanie strojów w kolory 
segregacji, przynoszenie baterii, nakrętek,  

makulatury, płyt 
CD czy zu ytych 
telefonów, ser-
decznie dziękuje-
my.  

Działajmy 
nadal wspólne na 
rzecz ochrony 
rodowiska! 

Zachęcamy do 
obejrzenia zdjęć.  

 

 

Małgorzata  
Dybka  

DZIE  EDUKACJI NARODOWEJ  
Dnia 12 pa dziernika w gminnych pla-

cówkach o wiatowych obchodzili my Dzie  
Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem 
Nauczyciela.  

Najpierw o godz. 9:30 w Przedszkolu 
Samorządowym uroczysto ci rozpoczęły się od 
powitania zaproszonych go ci, wychowawców, 
pracowników obsługi przez kierownika panią 
Bo enę Matkowską, a następnie dzieci zapre-
zentowały występ. Nie brakło wierszyków, 
piosenek, czy scenek. Wszystkie występy na-
grodzone były gromkimi brawami. Następnie 
głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół pan Da-
riusz Czarny, który podziękował dzieciom za 
wspaniały występ i yczył dalszych tak wspa-
niałych pokazów artystycznych. Po nim ycze-
nia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi 
skierował Wójt Gminy Sło sk pan Janusz 
Krzy ków. Następnie Wójt i Dyrektor Zespołu 
Szkół wręczyli przyznane przez siebie nagrody 
okoliczno ciowe. 

 W międzyczasie w Sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w obecno ci wszystkich 
uczniów oraz nauczycieli obył się uroczysty 
wesoły Apel przygotowany przez uczniów 
naszej szkoły dla nauczycieli. Tu równie  rado-
ci nie brakowało. Ponadto nauczyciele obecni 

na uroczysto ci dostali piękne ró e. Młodzi 
arty ci długo oklaskiwani byli za swój występ 
przez swoich młodszych kolegów i nauczycieli. 
Na zako czenie oficjalne podziękowania prze-
kazał od nauczycieli Dyrektor Zespołu Szkół 
pan Dariusz Czarny.  

Miłym akcentem obchodów Dnia Eduka-
cji Narodowej było równie  spotkanie obec-
nych i byłych nauczycieli naszej placówki, 
które odbyło się w wietlicy szkolnej. Tu rów-
nie  Wójt i Dyrektor Zespołu Szkół wręczyli 

nagrody.  
Korzystając z okazji yczymy wszystkim 

pracownikom naszych gminnych placówek 
o wiatowych samych radosnych dni i du o 
rado ci z pracy.  

Redakcja 
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ZASADY BEZPIECZE STWA - WYCIECZKA  

PRZEDSZKOLAKÓW DO KOMISARIATU POLICJI W SŁO SKU 

W ka dej grupie przedszkolnej przez cały 
tydzie  odbyły się praktyczne zajęcia dotyczące 
bezpiecze stwa na drodze. Następnie w dniu 
17.09.2018r i 24.09.2018r. grupy przedszkolne  
wybrały się  na Komisariat Policji w Sło sku. 
Głównym celem wycieczek było zapoznanie z 
pracą policjantów, zwiedzenie budynku komi-
sariatu i przypomnienie wa nych zasad bezpie-
cze stwa m.in. unikanie kontaktu z nieznajo-
mymi, jazda w foteliku, w jakich sytuacjach 
wezwać policję, co zrobić w przypadku zgubie-
nia się. Zatem przedszkolaki  mogły utrwalić 
swoje wiadomo ci. Zapamiętały równie  to, e 
teraz nale y  łączyć się tylko z numerem alar-
mowym 112 dzwoniąc na policję. Oprócz tego  
w ród dzieci znale li się nawet ochotnicy, któ-
rzy chcieliby wykonywać ten zawód. Jednak 
przed przyszłym policjantem jest du o pracy. 
Musi on dobrze uczyć się, być grzecznym i 
wykonywać ćwiczenia fizyczne, aby zdać testy 
sprawno ciowe – jak to ujął pan st. asp. Marcin 
Warsi ski. W trakcie opowiadania o swojej 
pracy policjanci pozwolili dzieciom obejrzeć 
przedmioty słu ące im do pracy. Przedszkolaki 
najbardziej były zafascynowane radiowozem 
policyjnym. Dzieci mogły, tak e usłyszeć sy-
gnały d więkowe radiowozu nieoznakowanego 
i podziwiać monitoring przejazdu oraz sygnały 
wietlne. W podziękowaniu za ciekawe zajęcia 

dzieci wręczyły pracownikom policji upominki 
m.in. piernikowe przej cie dla pieszych z 
„misową”  sygnalizacją  i postać pana policjan-
ta. Składamy serdeczne podziękowania za miłą 
i owocną współpracę funkcjonariuszom Komi-
sariatu Policji. Kto wie mo e kto  z przedszko-
laków jak doro nie to zostanie policjantem? 

 

Emilia Kozakiewicz                                                                                                                          
- wychowawca grupy „MISIE”- 5 latki. 

 

 

 

Zajęcia w przedszkolu Samorządowym w 
Sło sku- bezpiecze stwo na drodze. 

 

 

Przedszkolne grupy na komisariacie Policji 
w Sło sku. 
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Wspólne  
zdjęcie  

z  
funkcjonariuszami 

Komisariatu  
Policji. 

dokończenie ze str. 16 

 

 

Wręczenie upominku od przedszkolaków - 
piernikowe przej cie dla pieszych z 

„misiową”  sygnalizacją   

 

 

 

 

Przedszkolaki oglądają nieoznakowany 

 radiowóz policyjny, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolaki oglądają oznakowany radio-
wóz  policyjny. 

 

MALUJĄC PRZYRODĘ ĆWICZYMY RĘCE I UMYSŁ  
„Na dzisiejszych zajęciach będziemy się 

trochę uczyć o przyrodzie, trochę malować, a 
przede wszystkim będziemy się dobrze bawić" 
- tak zaczynały się warsztaty dla przedszkola-
ków ze Sło ska prowadzone przez Katarzynę 
Bajerowicz – znaną ilustratorkę ksią ek dla 
dzieci, oraz Magdę Mądrawską –Okołów - 
przyrodnika. 

 Obie panie opowiadały o swoich ulubio-
nych zajęciach i zamiłowaniach, o tym skąd 
czerpią  pomysły do twojej pracy. Pani Kata-
rzyna przedstawiła ulubionych bohaterów, o 
których tworzy niesamowite ksią eczki, nato-
miast pani Magda opowiadała o sposobie ycia 
i zdobywania pokarmu przez mieszka ców 
drzew i nie tylko. Dzieci z ogromnym zacieka-
wieniem słuchały zaproszonych go ci, zadawa-
ły pytania, na które otrzymywały wyczerpujące 
odpowiedzi. 

Podczas zajęć maluchy dowiedziały się, e 
dary jesieni słu ą nie tylko nam – ludziom, ale 
przede wszystkim zwierzętom. ołędzie, kasz-
tany, bukiew, owoce czarnego bzu, jarzębiny, 
głogu itp. to wymarzony pokarm dla wielu 
ssaków i ptaków. Dywan z kolorowych, sze-
leszczących li ci to dla je y rewelacyjna miej-
scówka na zimowy sen, a dla dzieciaków wiet-
ne miejsce do zabawy. Z barwnych li ci mo na 
te  zrobić piękne prace plastyczne. I tego wła-
nie próbowały dzieci z grup „Skrzatów”, 

„Smyków”, „Misiów” i „ abek”. Jedni malo-
wali li cie farbami by z ich odbić utworzyć 
listowie drzewa, inni przyklejali kolorowe li-
cie wprost na papier. Lecz „takie drzewo jest 

smutne, bo jest ciche, nikt w nim nie mieszka – 

powiedziała dzieciom pani Kasia – Musicie 
sprawić by w drzewie zamieszkało du o ró -
nych zwierząt”. Zachęcone przez malarkę dzie-
ciaki malowały w koronach drzew bajeczne 
ptaki, wesołe wiewiórki, a nawet kosmate pają-
ki. Pod drzewami zamieszkały dziki, jelenie, 
je e, a tak e jeden ubr! Go ć udzielał im cen-
nych wskazówek, a dzieci wyczarowywały 
swoje piękne dzieła. Spotkanie minęło w miłej i 
radosnej atmosferze, a ka de dziecko miało 
mo liwo ć poczuć się jak prawdziwy artysta. 
Ta lekcja przyczyni się na pewno do powstawa-
nia coraz ładniejszych dzieł w wykonaniu na-
szych przedszkolaków a wiedza zdobyta pod-
czas zajęć z pewno cią poszerzy  zasób wiado-
mo ci przyrodniczych w ród milusi skich. 

 

Miłym akcentem zajęć był moment, w 
którym pani Kasia Bajerowicz składała w na-
malowanych przez siebie ksią kach autografy i 
specjalne dedykacje dla poszczególnych grup 
przedszkolnych. yczyła dzieciakom, aby mo-
gły się wpatrywać i wsłuchiwać w jej ksią ki. 

Publikacje 
zostały podaro-
wane sło skim 
dzieciom przez 
Le ne Studio 
Filmowe OR-
WLP w Bedo-
niu, za co bar-
dzo dziękuje-
my!  

 Dzieci 
przez cały 
dzie  dzieliły 
się wra enia-
mi z tego spo-
tkania, a ich 
prace mo na 
podziwiać w placówce sło skiego przedszkola. 

Prowadzącym i dzieciakom dzielnie poma-
gały wolontariuszki z pobliskiej Szkoły Podsta-
wowej, za co raz jeszcze baaardzo dziękujemy! 

Przypomnijmy, e warsztaty pn. „Edukacja 
przez zabawę. Malując przyrodę ćwiczymy 
ręce i umysł.” zostały dofinansowanego ze 
rodków Fundacji Tesco w ramach Programu 

„Decydujesz, pomagamy”. To dzięki m.in. 
Pa stwa głosom Fundacja NATURAlnie zdo-
była 3000 zł na realizację tego projektu. Dzię-
kujemy! 

Magda Mądrawska-Okołów,  
Fundacja NATURAlnie 

Monika Bartek, Przedszkole  
Samorządowe w Sło sku 

Foto Grzegorz Okołów 

 

ciąg dalszy na str. 18 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ  
LICEALNYCH  

I ZAWODOWYCH  

W SULĘCINIE  
INFORMUJE 

 

DZIE  SYBIRAKA 

 

Delegacja uczniów wraz z pocztem sztan-
darowym Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-
wych i  U ii Europejskiej w Sulęcinie brała 
udział w obchodach Dnia Sybiraka. Uroczysto-
ci odbyły się 18 wrze nia 2018 r. przy obelisku 

Sybiraków znajdującym się na cmentarzu komu-
nalnym w Sulęcinie. W obchodach brali udział 
Sybiracy, Kombatanci, Młodzie  szkolna, miesz-
ka cy gminy, Władze samorządowe oraz poczty 
sztandarowe słu b mundurowych, szkół i organi-
zacji kombatanckich. Przedstawiciele organiza-
cji, szkół i stowarzysze  biorący udział w obcho-
dach zło yli wiązanki kwiatów oraz zapalili 
znicze przed obeliskiem po więconym  zesła-
nym i pomordowanym na „nieludzkiej ziemi”. 
Nasi uczniowie godnie prezentowali Sztandar 
Szkoły, a delegacja uczniów składając wiązankę 
kwiatów przed płytą pamiątkową oddała nale ną 
cze ć i hołd tym wszystkim, którzy swoją nie-
złomną postawą, odwagą i wytrwało cią dali 
wiadectwo walki, miło ci i troski o wolną Oj-

czyznę. 
mjr rez. Mariusz Brzozowski 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁO SKA  
„UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

Z przyjemno cią informujemy, e TPS 
"Unitis Viribus" zostało zwycięzcą wojewódz-
kiego etapu konkursu Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej na najlepszy produkt turystyczny 
2018 otrzymując Lubuską Perłę Turystyczną 
za "Szlaki turystyczne w Rzeczpospolitej Pta-
siej". 

Od roku 2010, współpracując z Gminami 
Sło sk i Górzyca oraz Nadle nictwem O no 
Lubuskie wytyczyli my i oznakowali my 6 
ptasich szlaków turystycznych o łącznej długo-
ci 72 km., które są istotnym elementem pro-

duktu turystycznego "Rzeczpospolita Ptasia w 
Uj ciu Warty". Prowadzą one przez tereny 
chronione – park krajobrazowy, Natura 2000 i 
sąsiedztwo Parku Narodowego „Uj cie Warty”. 
Wszystkie szlaki noszą nazwy ptaków, które 
mo na spotkać wędrując daną trasą. Szlaki 
Gęgawy, Derkacza, Kani i Dudka oznakowane 
jako piesze, dostępne są równie  dla rowerzy-
stów. Szlak Dzięcioła, to cie ka przyrodniczo-

edukacyjna prowadząca przez las ze Sło ska do 
Lemierzyc, a Szlak Zimorodka to trasa kajako-
wa z Lemierzyc do Sło ska. Z oznakowanych 
tras korzystają nie tylko tury ci, ale tak e 
mieszka cy naszej gminy, choćby podczas 
organizowanych przez nas rajdów pieszo-

rowerowych. Wędrujący po ptasich szlakach 
bardzo często są zdziwieni, ale te  zadowoleni 
z tego, e nie ma tu tłumów turystów, co często 
zdarza się w innych parkach narodowych. Dzię-
ki temu mogą spokojnie obserwować, fotogra-
fować lub po prostu podziwiać stada ptaków, 
krów i koni w malowniczym krajobrazie nad-
warcia skich łąk. Szlaki wiodą drogami gmin-
nymi lub le nymi, tote  niedozwolone jest ich 
przegradzanie utrudniające wędrówkę. Wa ną 
sprawą jest utrzymanie szlaków w dobrym 
stanie, dlatego TPS organizuje akcje sprzątania 
anga ując m.in. turystów, a Nadle nictwo O no 
czuwa nad odcinkami le nymi. W przyszłym 
roku planujemy odnowienie oznakowania tras. 
Dzięki dofinansowaniu z Gminy Sło sk wyda-
li my ulotki z mapą i opisem szlaków w j. pol-
skim, niemieckim i angielskim. Są one dostęp-
ne w Muzeum Martyrologii, na Wystawie Pa-
miątek Regionalnych i w Informacji Turystycz-
nej przy Stacji Pomp w Sło sku.  

Zapraszamy na ptasie szlaki przez cały 
rok ! 
  

Iza Engel 
TPS “Unitis Viribus” 

 

 

 

 

 

 

Lubuska Perła Turystyczna 2018 

ZUMBA 
 

Zapraszamy  
na Zumbę w sali wiejskiej  

w Sło sku we wtorek  
i czwartek o 18.30 

 

PODZIĘKOWANIE  
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
którzy zaanga owali się w pomoc 
przy gaszeniu po aru beli siana w 
dniu 17 wrze nia br.  Szczególne 
podziękowania składamy wszyst-

kim stra akom który brali udział w 
kilkudniowej akcji gaszenia tego 

po aru.  
Z wyrazami wdzięczno ci  

Rodzina Matkowskich 



Aktualno ci Gminy Sło sk                                                    pa dziernik 2018                                                                       Nr 10/207 

strona 20 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIE  SENIORA W SŁO SKU 
W dniu 27.09.2018 r. o godz. 18:00 w Sali Wiejskiej w Sło sku powitał naszych członków ZERiI w Sło sku Przewodniczący naszego Koła 

Lucjan Skorupski. 
Spotkanie rozpoczęli my występem Zespołu Mini-Dance pod opieką Pani Anny Pola skiej-Bosiackiej oraz młodzie y ze Szkoły Podstawowej 

w Sło sku pod opieką nauczycieli- Pana Jakuba Chajec i Pana Mariusza Wojnarowskiego. Za piękny występ młodzie  została nagrodzona du ymi brawa-
mi oraz słodyczami, ale równie  proszono o bisowanie niektórych piosenek.  

Następnie powitano go ci zaproszonych- Pana Wójta Gminy Sło sk Janusza Krzy ków, głównego sponsora imprezy, Radnego Powiatu Sulęcin, 
wieloletniego sponsora - Pana Franciszka Jamniuk z Firmy Sthal-Mont, Panią Joannę Ró a ską z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Sulęcina oraz 
Panią Marię Bieniek z Oddziału Polskiego ZERiI w Kostrzynie nad Odrą wraz z Zarządem. Dziękujemy równie  naszym sponsorom - Panu Dariuszowi 
Matkowskiemu- Gosp. Rolne „Matador” w Sło sku oraz Panu Jackowi Cie li skiemu - sołtysowi Sło ska. Dziękujemy Pani Annie Zalewskiej, która tak 
wspaniale udekorowała salę oraz wspomagała przy obsłudze go ci, i tu du e zasługi ma Zarząd naszego Koła, oraz za piękne i smaczne przyrządzone po-
trawy przez panią Mieczysławę Mę y ską -pani Mieciu wszystko było naprawdę wspaniałe. Równie  dziękuję Panu Leszkowi Waszkiewiczowi - jak zaw-
sze za wspaniałą muzykę, przy której wszyscy uczestnicy wietnie się bawili. 

W powy szym spotkaniu z członkami naszego Koła ZERiI oraz go ćmi zaproszonymi brało udział 70 osób. Zabawa trwała do godziny 2:00. 
Wszystkim uczestnikom imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora najlepsze yczenia i podziękowanie za tak liczne przybycie składa 

Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Sło sk.   
Za Zarząd  

Przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
Koło Nr 1 w Sło sku Łucjan Skorupski 
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NAUCZYCIEL NA MEDAL 
 

Drodzy czytelnicy 

Miło nam poinformo-
wać Pa stwa e nau-

czyciel Szkoły  
Podstawowej w Sło -
sku pan Mariusz 

 Wojnarowski  
został nominowany do 
konkursu organizowa-
nego przez gazetę lu-
buską „Nauczyciel na 

Medal” 

Aby zagłosować na niego nale y wysłać sms o tre ci 
ZGK.108 na numer 72355. (koszt sms 2,46 zł) 

Konkurs trwa do 23 listopada do godz. 20:00. 
Zagłosujmy na naszego nauczyciela.  

Parafia Sło sk 

1030
- nieszpory ałobne na cmentarzu 

1100
- procesja po cmentarzu  

1130
- Msza więta w intencji zmarłych 

 

po Mszy więtej po więcenie krzy y 
nagrobnych 

(Ofiary zbierane na cmentarzu są przeznaczone na 
renowacje stolarki okiennej i drzwiowej w Ko ciele 

Parafialnym w Słońsku) 
1700

- Msza więta w Ko ciele 

1800
- ró aniec za zmarłych na cmentarzu 

 
 

Wszystkich  
Wiernych Zmarłych 

(Dzień Zaduszny) 
1000 – Msza więta w Ko ciele 

1530 – Msza więta w Ko ciele 

1800 – Msza więta w Ko ciele  

 
OFERTA PRACY !!! 
Firma z bran y INFORMATYCZNEJ w 

SŁO SKU . 
 poszukuje osoby do pracy na stanowisku: 

-  magazynier 

-  sprzedawca internetowy  
-  informatyk 

Gwarantujemy:  
- stabilna prace w siedzibie firmy od ponie-
działku do piątku 

- umowę o pacę 

- mo liwo ć awansu 

- prace w przyjaznej atmosferze  
 

Poszukujemy osób : 
- ambitnych  
- kontaktowych; 
- odpowiedzialnych. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyła-
nie CV mailem na adres: kl@activcom.pl , 
lub kontakt telefoniczny : Tel. 668-132-327 

 

Uprzejmie informujemy, e skontaktujemy 
się tylko z wybranymi osobami. 

Parafia Lemierzyce 

 

9.00 OWNICE 

 

11.00 LEMIERZYCE 

 

12.30 GŁUCHOWO 

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA 
 

W Uroczysto ć Chrystusa Króla  w Parafii Sło sk będzie miała miejsce wizytacja kanoniczna prowadzona przez Księdza Biskupa 
Diecezjalnego Tadeusza Lity skiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej intencji 
 

Duszpasterze Parafii Sło sk 

Msze więte w Uroczysto ć Wszystkich więtych 
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Wojciech Zimmerman Proszę się przedstawić na-
szym czytelnikom. 
Alfred Ba kowski Cieszę się, e po odbytej „niedawno 
podró y sentymentalnej”, mogłem powrócić (po 60-ciu 
latach) w rejon wczesnej młodo ci i mogę z Panem 
Redaktorem o tym porozmawiać. Nazywam się Alfred 
Ba kowski d. Ba ko. Urodziłem się na Wołyniu w 
1939 roku i dziecięce lata są z nim związane. W 1943 
roku w czasie rzezi woły skiej cudem udało się ocalić 
ycie. Nie udało się 9-ciu osobom z mojej rodziny. 

Uko czyłem Uniwersytet Warszawski, pracowałem w 
polskiej ambasadzie w Rzymie, jestem starszym ofice-
rem wojsk lotniczych - obecnie na emeryturze.  
W.Z. Kiedy i dlaczego przyjechał Pan do Sło ska? 

A.B. Po ucieczce z Wołynia (po wielu tragicznych prze-
yciach) rodzice osiedlili się w Chełmie Lubelskim. 

Brat ojca, po odnalezieniu nas przez Biuro Poszukiwa  
a mieszkający, a mieszkający w Sło sku od 1947 roku 
przy ul. Sikorskiego zaproponował moim rodzicom 
przyjazd do Sło ska. I tak w 1948 roku, zamieszkali my 
przy ul. Poniatowskiego 4. Zacząłem uczęszczać do 
szkoły podstawowej przy ul. Sikorskiego. Dyrektorem 
był p. Kajetan Kiewra. Spo ród kole anek i kolegów 
pamiętam: Cieciurę Weronikę, Siekier ycką Reginę, 
Derbiszewską Anię, Mroza Bogdana, Saniewską Mirkę, 
Nowak Irenę, Sioczewską Halinkę, Tatarewicza Wacła-
wa, i innych miłych rówie ników. 
W.Z. Jak wtedy wyglądała nasza miejscowo ć? 

A.B. Na naszej ulicy w 1948 roku było wielu pustosta-
nów. Na niektórych budynkach du ymi literami napisa-
ne było przez rosyjskich propagandzistów: „smiert ger-
ma skim zachwatczikam” („ mierć niemieckim zabor-
com”), „my pobiedim” („my zwycię ymy”), itd. Za-
mek, który był głównym miejscem naszych zabaw i 
odkryć w otaczającej rzeczywisto ci zadziwił nas swoją 
dostojno cią, bogatymi wnętrzami, sztukaterią z drzewa 
i piękną salą balową. Dwa domy od mojego (w stronę 
ul. Szopena) stał piętrowy pustostan z czerwonej cegły. 
Nazywali my go „ochronką”. Tam te  bawili my się w 
ró ne dziecięce zabawy. Przy rozwidleniu ul. Poniatow-
skiego i ul. Szopena (po prawej stronie) stał du y budy-
nek typu hotelowego. Nazywali my go „hotelem”. Przy 
wlocie w ul. Szopena (po prawej stronie) na rogu stał 
budynek, który charakteryzował się tym, e podłogi we 
wszystkich pokojach zasłane były setkami zdjęć zamo -
nych ludzi (chyba rodziny). W ród znaczących budowli 
był kompleks szpitalny, dworzec kolejowy (lekko 
uszkodzony), kompleks więzienny do którego z cieka-
wo ci lubili my chodzić. Pamiętam wielkie księgi ze 
starannie wypełnionymi rubrykami. 
Przy obecnym rondzie w naro nym budynku (ten budy-
nek wcią  jest) mie cił się klub ołnierzy rosyjskich. 
Tam „chodziło się” do kina na filmy wojenne, je li 
udało się w ogóle wej ć. W lasach wokół miasta istniała 
ogromna infrastruktura militarna, podziemna i naziemna. Stosy 
amunicji do ró nych rodzajów broni ogrodzone były jedynie poje-
dynczym drutem kolczastym z napisem – „miny”. Mo e dlatego 
nastąpiła tragedia trzech starszych kolegów ze Sło ska, którzy ju  
chodzili do szkoły w Gorzowie. Jak to chłopcy, zapragnęli zgłębić 
tajniki budowy owej amunicji. Strzępy jednego wisiały na drze-
wach, połowa drugiego le ała na ziemi, trzeci doczołgał się do 
szosy a tam traktorzysta na przyczepie przywiózł go do domu. 
Uratował się. Około 400 m od szkoły znajdował się Dom Kultury. 
Tam odbywały się imprezy, przedstawienia szkolne (w jednym 
byłem murarzem), bale noworoczne itp.    
W.Z. Czym zajmował się Pan po przyje -
dzie do Sło ska? 

A.B. Oprócz nauki w szkole zostałem mini-
strantem. Trzech z nas zdało egzamin z 
ministrantury na plebanii u ks. Piątkowskiego. Proboszcz ugo cił 
nas obiadem (kartofle w rosole), którego do dania bardzo nie lubi-
łem. Ale có  było robić? Je ć! Po pół roku solidnego przykładania 
się do Bo ej Słu by, na czas kiedy p. ko cielny udał się na 3 mie-
sięczny kurs katechetyczny, wypełniałem jego obowiązki                           
                                                                        ciąg dalszy na str. 23 

WYWIAD Z BYŁYM MIESZKA CEM SŁO SKA  
PANEM ALFREDEM BA KOWSKIM 

Rok 1949 Komunia w. dyr.  Kiewra (drugi z lewej w drugim rzędzie chłopców) 

Rok 1950 Klasa V dyrektor Kajetan Kiewra z żoną (pierwszy z prawej w rzędzie chłopców) 

Rok 1951  
Chór w ko ciele  
(pierwszy z lewej 

siedzący) 

Ja na zdjęciach 
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

Cykl: działania prowadzone w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 

Czynna ochrona popielic w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym 

Celem działalno ci Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Województwa Lubuskiego jest 
ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, 
warto ci historycznych i kulturowych oraz 
działalno ć edukacyjna na terenie lubuskich 
parków krajobrazowych. 

W województwie lubuskim znajduje się 7 
parków krajobrazowych: Barlinecko-

Gorzowski Park Krajobrazowy, Park Krajobra-
zowy "Uj cie Warty", Pszczewski Park Krajo-
brazowy, Łagowsko-Sulęci ski Park Krajobra-
zowy, Krzesi ski Park Krajobrazowy, Gry y -
ski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
"Łuk Mu akowa". W ka dym z tych parków 
prowadzone są działania mające na celu ochro-
nę przyrody oraz utrwalenie warto ci  kulturo-
wych regionu.  

Popielice są to nieco mniejsze od wie-
wiórki gryzonie o popielatym futerku, du ych 
czarnych oczach, długich wibrysach i charakte-
rystycznym, puszystym ogonie. Wiodą nocny 
tryb ycia, a zimą hibernują pod ziemią. yją w 
lasach li ciastych i mieszanych z gęstym pod-
szytem, dzięki takim warunkom mogą znale ć 
dostateczną ilo ć pokarmu, a są to przede 
wszystkim pączki i li cie drzew, ptasie jaja, 
owady oraz bukiew. Dawno temu Puszcza Go-
rzowska była ich domem, lecz badania prowa-
dzone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
wykazały, e popielica całkowicie wyginęła 
prawie we wszystkich stanowiskach w kraju, 
wymienianych jeszcze w wieku XIX. Główną 
przyczyną była niewła ciwa gospodarka le na, 
która nie zostawiała ostoi w postaci starych 
lasów li ciastych i mieszanych, gdzie popielica 
mogłaby przetrwać. Na chwilę obecną w lasach 
bardzo zmienił się skład gatunkowy, a Puszcza 

Gorzowska z licznym udziałem buka i innych 
drzew li ciastych jest doskonałym miejscem, 
aby odnowić populację popielicy szarej. 

Pierwsze popielice reintrodukowano 
(ponownie wprowadzono na stare miejsca byto-
wania) w Puszczy Gorzowskiej w 2011 roku, 
sukcesywnie wprowadzano kolejne, a 23 sierp-
nia 2018 r. wsiedlono 16 nowych osobników. 
Aby popielice mogły poczuć się jak u siebie, 
najpierw zamieszkały w klatkach aklimatyza-
cyjnych, zawieszonych wysoko na drzewach. 
Po kilku dniach klatki otworzono, tak aby po-
pielice mogły wyj ć, ale tak e wrócić do bez-
piecznego schronienia.  

Od 2013 roku słu ba parków krajobrazo-
wych prowadzi systematyczną ochronę czynną 
w postaci dokarmiania popielic, polegającą na 
dosypywaniu słonecznika do specjalnych bu-
dek zawieszonych na drzewach. Zabieg taki 
sprzyja zało eniu gniazd przez popielice oraz 
dokładnemu monitorowaniu stanu populacji 
przebywającej za dnia w takich obiektach. Za-
obserwowano, e z populacji wsiedlonej do 
puszczy Barlinecko-Gorzowskiego Parku Kra-
jobrazowego  w poprzednich latach w budkach 
pozostały 3 popielice, natomiast pozostałe zna-
lazły inne schronienie na terenie lasu. Monito-
ring umo liwił dokładniejsze poznanie gatunku 
ponownie osadzonego w siedlisku naturalnym. 

Działania w zakresie wsiedlania tych 
sympatycznych gryzoni prowadzone są przez 
członków Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Przyrody „Salamandra”, którym na terenie 
Puszczy Gorzowskiej czynnie pomagają pra-
cownicy Barlinecko - Gorzowskiego Parku 
Krajobrazowego. 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, e nasze działania przy-
czynią się do utrzymania populacji i przez to 
wzrostu bioró norodno ci na terenie Barlinec-
ko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Serdecznie zapraszamy do odbywania 
wycieczek na terenie Puszczy Gorzowskiej 
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazo-
wego zwłaszcza do ko ca pa dziernika, gdy 
lasy bukowe przebarwiają się na przepiękne 
kolory. Mo e o zmroku uda się spotkać popieli-
cę?  

 

Natalia Borkowska-Wójcik 

Agnieszka Szmatowicz 

Park Krajobrazowy „Uj cie Warty” i Barli-
necko-Gorzowski Park Krajobrazowy 

 

 

dokończenie ze str. 22 

O 6 rano codziennie dzwoniłem ko cielnym dzwonem na Anioł Pa ski. 
Msze poranne były tzw. ciche i piewane. Na mszach piewanych 
uczestniczyłem w liturgii (po łacinie). Nie chciałem, ale ks. Piątkowski 
wypłacał mi jaką  ga ę. Chodziłem z chłopakami kolędować, oraz po 
kolędzie z ks. Piątkowskim. 
Ze wzglądu na socjologiczny przekrój tamtego Nowego Miasta, było to 
obyczajowe prze ycie. Mądry, oddany Bo ej Słu bie ks. Piątkowski 
zawsze umiał się znale ć w ró nych okoliczno ciach, w jakich przycho-
dziło mu pełnić posłannictwo.  
    W dniu zako czenia roku szkolnego kubki smakowe pracowały na 
najwy szych obrotach - dostawali my kubek kakao i pączek. To była 
frajda. Słu bę ministranta zako czyłem po wyje dzie ze Sło ska w 1953 
roku. 
W.Z. Dlaczego opu cił Pan naszą miejscowo ć? 

A.B. Lata 50-te były politycznie, psychicznie i propagandowo bardzo 
napięte. Du e balony wypuszczane w Niemczech przynosiły tysiące 
ulotek mówiących o tymczasowo ci sytuacji. Np. „Dzwon Wolno ci”. 
W lasach znajdowano równie  wysyłane balonami małe radiostacje do 
u ytku przez wrogów socjalizmu. I proszę sobie wyobrazić, e cała ta 
sytuacja zagro enia i niepewno ci była na rękę mojej kochanej mamie. 
W Radomiu mieszkali bracia i siostra mamy. Do nich tęskniła. Dziura w 
brzuchu kochanego taty była coraz większa, a  mama "pobiediła" ( zwy-
cię yła ). Dlatego w 1953 roku , mimo dobrej sytuacji ekonomicznej 
rodziców wyjechali my do Radomia. 
W.Z. Jak się Panu podoba obecny Sło sk? 

A.B. Panie Redaktorze, do obecnego (miłego mi) Sło ska przyjechałem 
nie wiedzieć z której strony, a przecie  znałem go w cało ci. Dojechali-
my z kolegą do jakiego  ronda i wreszcie ol nienie. Szukam łakomie 

po lewej budynku tak zapamiętanego - mojej szkoły, boiska, schodów 
które były atelier do zdjęć grupowych. Dowiedziałem się o nowej szkole 
- zmiany, zmiany. 

 Zaparkowali my przy Urzędzie Gminy, szczena mi wisi, wyszukuję 
wspomnieniowe obrazy. Tu inaczej, tutaj inaczej - ładnie, czysto, po 
nowemu. 
   No i zaczęło się. Urząd Gminy, sympatyczny i rozmowny p. Wójt, 
wspomnienia, ustalenia co do mojego wywiadu przez red. Zimmermana, 
prezenty, po egnanie. W drogę, na piechotę eby niczego nie uronić - 
ko ciół - zmiana fasady. We wnętrzu du e zmiany, organy naprawione. 
Plebania. Miłe powitanie przez ks. Proboszcza, trochę historii z obu 
stron, miła rozmowa, prezenty. 
Teraz kierunek do mojego Poniatowskiego. Frunę ... i spadam . ZA-
MEK. Nó  w brzuch. Oszołomienie trwa, trudno odchodzi - niewiele. 
Tyle miłych wspomnie . al pozostanie. 
Jest mostek, ulica, dalej ogród ze złotą renetą. Dom. Gały szukają naj-
mniejszych szczegółów. Stoję, chłonę tyle razy wspominane obrazy. 
Witają bardzo mili ludzie. W domu - zmiany. Dalej do ulicy Szopena. 
Domy jak domy - chocia  zmiany. Nie ma ladu po dawnych mieszka -
cach: Saniewskich, Derbiszewskich, Szawli skich. 
   Nowe obrazy nało yły się na stare. Nowe osiedle, nowe domy, czysto. 
Byłem zachwycony słynnym rezerwatem przyrody. Czę ć oglądałem w 
TV. Obecny Sło sk - rozbudowany, du y, przy wje dzie pomy lałem, 
e dopiero następna miejscowo ć będzie celem podró y. 

    Po tylu wra eniach pojechali my na wypoczynek do wcze niej zamó-
wionego gospodarstwa agroturystycznego "Pod Klonami " p. Janickich . 
         Dziękuję p. Wójtowi, solidnemu i rzeczowemu dowódcy Sło ska. 
         Dziękuję ks. Proboszczowi za spopularyzowanie zdjęcia chóru 
ko cielnego z 1951 r. 
         Dziękuję p. Redaktorowi Zimmermanowi za rzetelne doprowadze-
nie wspomnieniowej sprawy do ko ca. 
         Pozostaję wiernym fanem tamtego i obecnego, miłego mi, Sło -
ska. 
W.Z. Dziękuję za wypowied  

Popielica w klatce aklimatyzacyjnej,  
fot. Paweł Cieniuch 
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POWIATOWA STRA  PO ARNA INFORMUJE 

PARK NARODOWY UJ CIE WARTY INFORMUJE 
Co słychać u ptaków? 

 

Czas ptasiej migracji jest bardzo dyna-
micznym okresem. W ciągu kilku dni ptaki 
poszczególnych gatunków opuszczają nasz 
kraj, a inne zaczynają stopniowo się pojawiać. 
Najlepiej to widać na przykładzie dymówki, 

która ju  z Parku odleciała. Zaczęły się za to 
pojawiać błotniaki zbo owe. Czę ć z nich pole-
ci dalej na zachód lub południe, czę ć zostanie 
w okolicy i na terenie Parku aby spędzić tu 
zimę. Dla gatunków gniazdujących np. na pół-
wyspie skandynawskim, Polska to doskonałe 
miejsce do spędzenia zimy, która jest tutaj ła-
godniejsza. Mimo nadchodzących chłodów 
niektóre gatunki nie opu ciły Parku i stan ten 
zapewne będzie trwał jeszcze jaki  czas. Jed-
nym z nich jest rudzik. Ten mały ptak z rudym 
podgardlem i piersią, oliwkowozielonym 
grzbietem zaznacza swoją obecno ć dostojnym 
dygnięciem. Gdy jest zaniepokojony odzywa 
się z krzewów charakterystycznym, terkającym 
głosem. Podczas migracji mo na obserwować 
w Parku równie  du e grupy, najliczniejszego 
polskiego gatunku – zięby. Stadka te nierzadko 
liczą 20, 50, 100 a czasami i więcej osobników. 
Często erują na parkowych drogach, poszuku-
jąc ziaren traw. Wprawne oko w stadach tych 
dostrze e jera – kuzyna zięby. Mo na go rozpo-
znać po pomara czowym upierzeniu. Nieo-

dzownym elementem jesieni w Parku są du e 
stada urawi i gęsi. W czasie ostatniego 
(15.10.2018) liczenia stwierdzili my obecno ć 
20 400 urawi – jest to rekordowo wysoka 
liczba, odkąd prowadzone są liczenia tych pta-
ków. Wiele wskazuje jednak na to, e powoli 
zaczną one ruszać w dalszą wędrówkę na za-
chód, by spędzić zimę w Hiszpanii… Gęsi, 
których stwierdzono ostatnio prawie 50 000 
zaczyna z kolei przybywać. Gęgawa powoli 
przestaje dominować w obserwowanych w 
Paku stadach. Przybywa gatunków gniazdują-
cych na północy i wschodzie Europy – gęsi 
tundrowej i zbo owej. Do niedawna gę  zbo o-
wa i tundrowa były uznawane za jeden gatunek, 
jednak w wietle najnowszych bada  genetycz-
nych, popartych ró nicami w wyglądzie zostały 
rozdzielone na dwa osobne gatunki – do ć do 
siebie podobne, ró niące się ubarwieniem i 
wielko cią dzioba. 

Autor: Michał Wołowik 

specjalista ds. ochrony przyrody 

Foto Dariusz witała  

Z przyjemno cią informujemy, e doposa-
anie placu odpoczynkowo-postojowego na 

tzw. „Czarnowskiej Górce” zostało zako czone 
i mo na ju  korzystać z nowych atrakcji. Nie-
wątpliwie, ka demu odwiedzającemu, najbar-
dziej rzucą się w oczy dwie, prawie 2 m wyso-
ko ci czajki. Mo na się z bliska przyjrzeć mo-
delom tych  kontrastowo upierzonych, pięk-
nych ptaków, których naturalni przedstawiciele 
gnie d ą się na podmokłych łąkach Parku Na-
rodowego „Uj cie Warty”. Najwa niejszym, 
nowym elementem „Czarnowskiej Górki” jest 
plac edukacyjno-sprawno ciowy, przedstawia-
jący ró ne sposoby poruszania się zwierząt. 
Dzięki zamontowanym drewnianym elemen-
tom, mo na spróbować zawisnąć na drabince 
jak nietoperz, skakać przez przeszkody jak 
sarna lub wspinać się po pniu jak nied wied . 
Ka da zabawa została wyposa ona w tablicę z 
instrukcją oraz informacjami przyrodniczymi.  
Dodatkowo, przy ogrodzeniu zostało zamonto-

wanych 20 stojaków rowerowych. Mamy na-
dzieję, e nowe elementy infrastruktury będą 
kolejną atrakcją Parku i gminy Sło sk i będą 
długo słu yły, zarówno mieszka com, jak i 
turystom. 

Przypominamy, e całe przedsięwzięcie 
zostało dofinansowane z Funduszy Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i rodowisko 2014-2020. 
(projekt POI .02.04.00-000124/16-00 pn. 
"Ochrona zagro onych gatunków ptaków i 
siedlisk w Parku Narodowym „Uj cie Warty" 
poprzez budowę terenowej infrastruktury edu-
kacyjno - turystycznej" 

Serdecznie zapraszamy!  
Dorota Wypychowska  

Główny specjalista  
ds. edukacji i udostępniania  

 

 

 

Zapraszamy na „Czarnowską Górkę” 

ZDARZENIA NA TERENIE GMINY SŁO SK 

 W statystyce Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Sulęcinie w okresie od 1 do 30 wrze nia 2018r. na terenie 
gminy Sło sk zanotowano18 zdarze , 5 po arów,13 miejscowych zagro e . 

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 

 

Czujka na stra y Twojego bezpiecze stwa! 
 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń zwią-
zanych z możliwo cią powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. 

Kampania jest realizowana od pa dziernika 2018 r. do marca 2019 r.  
 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania po a-
rów. Najczę ciej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewła ciwej eksploatacji urządze  grzewczych, elektrycznych i 
gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest tak e wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabój-
cą", gdy  jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. 
 

Kampania jest skierowana do społecze stwa, m.in. do dzieci i młodzie y oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest 
wspaniałą inwestycją w przyszło ć, z uwagi na fakt, e najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. 
Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji. 

 ciąg dalszy na str. 25 
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dokończenie ze str. 24 

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie 
liczby ofiar po arów i zatruć tlenkiem węgla w 
mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. 
Celami szczegółowymi są: podniesienie pozio-
mu wiedzy na temat: zagro e  związanych z 
po arem w mieszkaniach lub domach jednoro-
dzinnych, zagro e  związanych z emisją tlenku 
węgla, zapewnienia wła ciwej ewakuacji oraz 
sposobów powiadamiania słu b ratowniczych. 
Istotnym jest u wiadomienie odbiorcom kam-
panii korzy ci, jakie niesie za sobą zamontowa-
nie i wła ciwa eksploatacja czujek dymu i tlen-
ku węgla w mieszkaniach lub domach jednoro-
dzinnych. Wa ne jest przypomnienie wła cicie-
lom i zarządcom budynków obowiązku okreso-
wego dokonywania przeglądów i czyszczenie 
przewodów kominowych oraz sprawdzenie 
instalacji wentylacyjnej. 
 

Główne przekazy tegorocznej kampanii  
 Ka dego roku w naszych mieszka-

niach i domach powstaje kilkadzie-
siąt tysięcy po arów i kilka tysięcy 
zdarze , gdzie dochodzi do emisji 
tlenku węgla. Nasz dom jest miej-
scem, w którym ka dy z nas czuje 
się najbezpieczniej. Pomimo tego, 
to wła nie tam ginie największa 
liczba osób, a ofiarami po arów są 
najczę ciej ich sprawcy. 

 Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. 
Nie jest on wyczuwalny przez ludz-
kie zmysły. Tlenku węgla NIE 
usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE 
poczujesz! 

 W okresie grzewczym wzrasta 
ryzyko powstania po arów i zatruć 
tlenkiem węgla w budynkach 
mieszkalnych. ródłem emisji 
tlenku węgla są urządzenia grzew-
cze opalane drewnem, węglem, 
gazem, olejem opałowym. 

 Co roku, a tym bardziej przed roz-
poczęciem sezonu grzewczego 
nale y wykonać obowiązkowe 
okresowe przeglądy i czyszczenie 
przewodów kominowych oraz 
sprawdzenie instalacji wentylacyj-
nej. 

 Pa stwowa Stra  Po arna reko-
menduje instalowanie czujek dymu 
i tlenku węgla. 

 Pa stwowa Stra  Po arna przypo-
mina o obowiązku wła ciwego 
utrzymania stanu technicznego 
czujek dymu i tlenku węgla (m.in. 
wymianę baterii). Osobom star-
szym stra acy gotowi są pomóc 
w zamontowaniu danej czujki lub 
wymianie w nich baterii. 

 Pa stwowa Stra  Po arna zwraca 
uwagę na fakt, e czujka tlenku 
węgla nie zastępuje przeglądu tech-
nicznego przewodów wentylacyj-
nych i kominowych. 

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak nie-
bezpieczny?  

 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niecałkowitego spalania materiałów 
palnych. Ma silne własno ci toksyczne, jest 
l ejszy od powietrza dlatego te  gromadzi się 
głównie pod sufitem. Niebezpiecze stwo za-
czadzenia wynika z faktu, e tlenek węgla jest: 
 bezwonny, 
 bezbarwny, 

 pozbawiony smaku. 
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie 
(czerwonych krwinkach), powodując przy dłu-
gotrwałym nara eniu mierć. 
 

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem 
węgla? 

 

Głównym ródłem zatruć w budynkach miesz-
kalnych jest niesprawno ć przewodów komino-
wych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadli-
we działanie mo e wynikać z: 
 nieszczelno ci, 
 braku konserwacji, w tym czysz-

czenia, 
 wad konstrukcyjnych, 
 niedostosowania istniejącego sys-

temu wentylacji do standardów 
szczelno ci stosowanych okien i 
drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe. 

 

PRZYPOMINAMY! 
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w któ-
rych odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczysz-
czenia z przewodów dymowych i spalinowych: 
 cztery razy w roku w domach opa-

lanych paliwem stałym (np. wę-
glem, drewnem), 

 dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym, 

 co najmniej raz w miesiącu, je eli 
przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego ywienia i usług gastrono-
micznych. 

 co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych. 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 
r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje wła cicieli i 
zarządców bloków mieszkalnych i domów 
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co 
najmniej raz w roku stanu technicznego instala-
cji gazowych oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 
RADZIMY! 
 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

 Systematycznie czy ć, sprawdzaj szczel-
no ć i wykonuj przeglądy techniczne prze-
wodów kominowych. 

 U ytkuj tylko sprawne techniczne urządze-
nia, zgodnie z instrukcją producenta. 

 Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządze  
grzewczych. 

 Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentyla-
cyjnych. 

 W przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawd  poprawno ć działania wentylacji, 
nowe okna są najczę ciej o wiele bardziej 
szczelne w stosunku do wcze niej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać wentyla-
cję. 

 

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i za-
wroty głowy, duszno ć, senno ć, osłabienie, 
przyspieszona czynno ć serca, mogą one być 
sygnałem, e ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. 

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz po-
mieszczenie, w którym się znajdujesz 
i zasięgnij porady lekarskiej. 

 

 

 
ródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/

lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-

bezpieczenstwa/idn:36473 

 

Przygotował:  
st.kpt. Waldemar Konieczny 
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Dnia 10.10.2018r. Grzegorz Wolny złowił 
OKONIA na rzece Warta o wadze 1,05 kg i 38 
cm dł.  

 

Dnia 4.10.2018r. Grzegorz Wolny złowił LESZ-
CZA na rzece Warta o wadze 3,40 kg i 65cm dł. 

 

 

Dnia 20.10.2018r. Wojciech Bulka złowił BO-
LENIA na rzece Warta o wadze 3,70kg i 74 cm 
dł. Sprzęt wędka spinning; yłka plecionka Przy-
nęta alga 2 

 

DUUU A RYBA  

 

Ju  niedługo bo 28 pa dziernika nastąpi 
historyczny moment dla naszych siatkarek. Po 
raz pierwszy wystąpią w Lubuskiej Lidze Mło-
dziczek i powalczą z najlepszymi zespołami w 
województwie. Dzięki staraniom Prezesa UKS 
Dwójka Kostrzyn Dariusza Czarnego mamy 
mo liwo ć na dalszy rozwój oraz integrację z 
zespołem z Kostrzyna. Akademię siatkówki w 
Sło sku w sezonie 2018/2019 będą reprezento-
wały: Nikola Kostrzewa, Agata ura ska, Kor-
nelia Łuczak, Nikola Knapczyk, Hania ura -
ska  

Trzymajcie kciuki !!!! 
  

Łukasz Zimmerman 

TURNIEJ GRYF CUP W SZCZECINIE JU  ZA NAMI.  
Nasze dziewczyny wspólnie z dziewczynami z UKS Dwójka Kostrzyn przez dwa dni walczyły 

na szczeci skich parkietach. Po pierwszym dniu rozgrywek grupowych zespoły zostały przydzielone 
do gier o miejsca 1-6 i 7-12. My trafili my do drugiej grupy i w niedzielę rozegrali my cztery mecze z 
UKS Orlik Szczecin, UKS Powiat Kołobrzeski, Kadra Lubuskiego, Volley Gubin. 
Dla dziewcząt był to wielki przeskok z mini siatkówki do gry na pełnowymiarowym boisku oraz 
pierwszy turniej w tym składzie. Dla nas trenerów nowe do wiadczenie i początek współpracy w 
wspólnym prowadzeniu zespołu. Jako dru yna wykonali my plan, który zało yli my sobie przed 
wyjazdem i je li mamy się rozwijać to musimy walczyć z najlepszymi poniewa  to pora ki i wyciąga-
nie z nich wniosków prowadzą nas do sukcesu.  
Klasyfikacja ko cowa w kat. młodziczka; 
1 miejsce - UKS Pomorzanie-Pogodno  

2 miejsce - MKS MOS WIELICZKA 

3 miejsce - UKS Volley Wałcz  

4 m. - Gedania Gda sk 

5 m. - UKS Szamotulanin Szamotuły 

6 m. - SPS Zbąszynek 

7 m. – UKS Orliki przy SP 74 Szczecin 

8 m. - UKS OPP Powiat Kołobrzeski 
9 m. - Kadra Lubuskiego 2005 

10 m. - MLKS Volley Gubin 

11 m. – UKS Dwójka Kostrzyn n/Odrą 

12 m. – GTS Plas 
Gryfice 

 

 

 

Akademię Sło sk 
reprezentowały: Hania 

ura ska, Agata u-
ra ska, Zuzia Zamłyn-
na, Nikola Kostrzewa 

 

 

 

Łukasz Zimmerman 

LUBUSKA LIGA MŁODZICZEK 


