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Przysłowia 
 

Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok. 
 

Kiedy ptaki w styczniu piewają  
to im w maju dzioby zamarzają. 

 

Na więtą Martynę przybyło dnia na godzinę. 
 

„Twoje życie staje się lepsze,  
kiedy Ty stajesz się lepszy”- Brian Tracy 

 
1 STYCZNIA– NOWY ROK  
6 STYCZNIA– TRZECH KRÓLI  
21 STYCZNIA – DZIE  BABCI  
22 STYCZNIA – DZIE  DZIADKA 

Program  
uroczystości  

 

Godz. 1100 - Msza więta w Ko-
ciele Parafialnym w Słońsku 

 

Godz. 1215 - plac przed pomni-
kiem przy Muzeum Martyrologii 
 wystąpienie Wójta 

 wystąpienia go ci 
 apel pamięci i salwa honorowa 

ku czci ofiar II wojny  
wiatowej  

 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem Ofiar Obozu i Więzienia  
Sonnenburg  

 

Godz. 1400 - cmentarz jeniecki przy ul. Kolejowej 
 wystąpienie Wójta Gminy Słońsk 

 złożenie kwiatów przed pomnikiem  
             Organizator: Gmina Słońsk 

Słońsk 1 lutego 2019 r. 
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W piątek 28 grudnia br. w miejscowo ci Lemierzyce odbyła się uroczysto ć 
z okazji Jubileuszu 50-lecia po ycia mał eńskiego Państwa  Zenobii i Kazimierza Kowal-
czyk. W tym wyjątkowym dniu Jubilatów odwiedzili oprócz najbli szej rodziny przedsta-
wiciele władz lokalnych w osobie  - Wójta Janusza Krzy ków, Kierownika USC Anny Hru-
szowiec i redaktora naczelnego lokalnej gazety Wojciecha Zimmermana. 

 

Wójt Gminy w imieniu Prezydenta RP odznaczył Szanownych Jubilatów Medalami 
za długoletnie po ycie mał eńskie. Z tej okazji Dostojni Jubilaci otrzymali tak e nagrodę 
pienię ną przyznaną przez Wójta Gminy, pamiątkową księgę oraz bukiet kwiatów. 
 

Korzystając z okazji yczymy Jubilatom wielu kolejnych pięknych rocznic, miło ci 
i zdrowia. 

Redakcja 

 

 

"ZŁOTE GODY" W GMINIE SŁO SK 

4 stycznia 2019 r. w sali narad Urzędu 
Gminy w Słońsku odbyło się podsumowanie 
gminnego konkursu na „Najładniejszą dekora-
cję wiąteczną 2018”.  
Konkurs ten ma na celu nagradzanie autorów 
wiątecznie ozdobionych domów i balkonów  

w gminie Słońsk.  
W tej edycji udział wzięło 12 uczestników 
(wszyscy z miejscowo ci Słońsk).  
Dnia 27 grudnia 2018 r. powołana przez Wójta 
komisja dokonała oceny zgłoszonych posesji  
i przyznała :  
I miejsce pan Miłosz Nowacki  
I miejsce państwo Danuta i Józef Kowalscy  
II m-ce pan Piotr Kaczmarczyk  
III m-ce pan Łukasz Nowacki 
IV m-ce państwo Izabela i Paweł Czarneccy 

V m-ce pan Hubert Brzostowski 
V m-ce pani Kamila Matkowska 

VI m-ce pan Paweł Pietruszka 

VI m-ce pani Lucyna Cieciura 

VII m-ce pani Marta i Sebastian Kubiak 

VII m-ce pan Grzegorz Niedbała 

 

Ponadto komisja przyznała wyró nienie 
dla Państwa Wiesławy i Wojciecha Lewickich 
za zgłoszony pięknie ozdobiony balkon. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali ufundowane przez 
Gminę Słońsk dyplomy i talony na nagrody, 
które wręczył Wójt Gminy Słońsk pan Janusz 
Krzysków. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i gorąco zapraszamy do udziału, ju  za 
rok, w następnym konkursie wiątecznym 
wszystkich tych, którzy upiększają swoje domy 
na czas wiąt.  

Redakcja 
 

I m-ce dom Państwa Miłosza Nowackiego 

 

 

II m-ce dom Państwa Kowalskich  
 

ciąg dalszy na str. 3  

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ WIĄTECZNĄ 

uczestnicy konkursu na najładniejszą dekorację wiąteczną. 
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dokończenie ze str. 2 

 

I m-ce państwo Danuta i Józef Kowalscy  

 

II m-ce dom pana Piotra Kaczmarczyka 

 

II m-ce pan Piotr Kaczmarczyk  

 

III m-ce dom pana Łukasza Nowackiego  

 

III m-ce pan Łukasz Nowacki 

 

Wyróżnienie za pięknie ozdobiony balkon.  

Miło nam poinformować Państwa, e w sierpniu br. odbędzie się kolej-
ny Ogólnopolski Turniej Piłkarski aków w ramach Turneo Lubuskie 
o Puchar Wójta Słońska Memoriał im. Stanisława Dobrzańskiego, bo-
wiem dnia 17 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzy ków i 
Prezes firmy Colloseum Sport Marketing pan Mirosław Wrzesiński podpi-
sali umowę na organizację tego sportowego wydarzenia przez kolejne 3 
lata.   

O szczegółach poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej. 
 

Redakcja  

W SIERPNIU TURNIEJ 

 PIŁKARSKI 

GMINNE INWESTYCJE 
REMONT W GŁUCHOWIE 

Tu  przed Nowym 2019 Rokiem rozpo-
częły się prace przy remoncie dachu na budyn-
ku po byłej szkole w Głuchowie. Remont obej-
mował wymianę pokrycia dachowego. 

Remont jest współfinansowany ze rod-
ków własnych gminy Słońsk i z funduszu so-
łeckiego wsi Głuchowo. 

Redakcja 

 

 
 

 

REMONT W LEMIERZYCACH 
 

Pod koniec grudnia 2018 wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców Lemie-
rzyc wykonano remont w sali wiejskiej w Le-
mierzycach. Prace polegały na wymianie pod-
łogi w sali z wykładziny na płytki ceramiczne.  
Remont został współfinansowany ze rodków 
własnych gminy Słońsk i z funduszu sołeckie-
go wsi Lemierzyce. Mamy nadzieję, e dzięki 
temu sala będzie lepiej słu yć mieszkańcom.  
 

Redakcja 
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Na początku stycznia br. dokonano odbioru 
prac przy inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
terenu i budowa elementów małej architektury 
– plac zabaw” w zlokalizowanej w zakolu rzeki 
Lenki w Słońsku.  

 

Prace miały na celu wybudowanie tu  przy 
zabytku jakim są ruiny zamku joannitów tere-
nów rekreacyjnych zarówno dla mieszkańców 
jak i turystów licznie odwiedzających Słońsk.  

 

Wykonano m.in.  
 ogrodzenie terenu 

 alejki spacerowe 

 zadaszone ławostoły  
 zadaszoną altanę  
 plac zabaw; 
 ławki, stojaki do rowerów oraz kosze 

na mieci  
 nasadzenia krzewów zimnozielonych 

 

 

 

 

Drodzy mieszkańcy liczymy na, e inwe-
stycja ta będzie na długo słu yć zarówno nam 
jak i turystom odwiedzającym Słońsk dlatego 
prosimy o jej poszanowanie. 

Operacja realizowana w  ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdra anie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczno ć” z wyłączeniem projek-
tów grantowych oraz operacji w zakresie po-
dejmowania działalno ci gospodarczej objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 

 

 

 

 

 

Warto ć projektu wynosi  394 877,31  zł w 
tym warto ć dofinansowania z EFFROW wy-
nosi   163 195,00 

 

 

INWESTYCJA UKO CZONA 

PRZEKAZANIE TERENU POD INWESTYCJĘ 

 

 

Dnia 19 grudnia br. odbyło się przekazanie terenu wykonawcy pod 
inwestycję budowy O rodka Muzealno - Edukacyjnego. Inwestycja ta 
realizowana przez Park Narodowy Uj cie Warty jest zlokalizowana 
w Słońsku na terenie, który gmina Słońsk nieodpłatnie przekazała na ten 
cel dla Parku.  

 

Warto nadmienić e do końca 2019 roku planowane jest zakończenie 
robót budowlanych. 

Redakcja 

 

 

CENTRUM SPOTKA , KULTURY I KRZEWIENIA HISTORII  
REGIONALNEJ - DOM KULTURY W SŁO SKU 
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UWAGA !!!  
 

Przypominamy, e w przypadku wystąpienia opadów niegu wła ciciele i u ytkownicy nieruchomo ci na terenie 
gminy mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia niegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpo-
rednio przyległego do nieruchomo ci.  

 

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) oraz z uchwały nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czysto ci i porządku na terenie Gminy Słońsk (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1105).  

 

nieg nale y zgarnąć na krawęd  chodnika tak, aby nie przeszkadzał u ytkownikom chodników. Nie wolno zgar-
niać niegu na jezdnię.  

 

Mł. Ref. ds. drogownictwa  
Sylwia Korolewicz 

UWAGA ROLNICY 

 

W 2019 roku istnieje mo liwo ć ubiegania si  o zwrot podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu 
lub hodowli bydła  

 

Ka dy ROLNIK, który chce odzyskać czę ć pieniędzy wydanych na olej napędowy u ywany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT     
 

 w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. nale y zło yć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale no ci od miejsca 

poło enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia2018 r. do 31 stycznia 2019 r., 
 

 w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 wrze nia 2019 r. nale y zło yć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zale no ci od miejsca poło enia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. 
do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre lonego na 2019 r. 
 

Przypominam równie  o obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem kopii zawartych umów dzier awy gruntów rolnych. 

 

Wszelkie pytania na temat zwrotu podatku akcyzowego, nowe formularze wraz z załącznikami  oraz składanie wniosków – pokój nr 7 Urząd Gminy w 
Słońsku.  

Małgorzata Malec 

Mł. Referent ds. Ksi gowo ci 
podatkowej i opłat lokalnych 

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 
100,00 zł * ilo ć ha u ytków rolnych 

oraz 

30,00 zł * rednia roczna liczba du ych jednostek 

przeliczeniowych bydła 

WIE CI Z MUZEUM 

Więzienie w Sonnenburgu powstało w 1832 roku. Przetrzymywano  
w nim m.in. polskich patriotów, przygotowujących powstanie wielkopol-
skie w 1846 r. W kwietniu 1933 r. otwarto tu jeden z pierwszych obozów 
koncentracyjnych, do którego trafili niemieccy wię niowie polityczni. Po 
1940 r. Sonnenburg stał się miejscem ka ni opozycjonistów z całej Europy 
Zachodniej. W sonnenburskim więzieniu przetrzymywano od 600 do po-
nad 1000 osób ró nej narodowo ci. Największa tragedia wydarzyła się  
w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku, kiedy do Odry zbli ała się Armia 
Czerwona. W związku z tym Kurt Walter Hanssen, prokurator generalny 
Sądu Krajowego w Berlinie, wraz z Herbertem Klemmem, sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo ci oraz Głównym Urzędem Bezpie-
czeństwa Rzeszy, podjęli decyzję o przekazaniu sonnenburskich wię niów 
w ręce Gestapo w celu ich eksterminacji. Heinz Richter, kierownik Centra-
li Gestapo we Frankfurcie nad Odrą polecił swojemu pracownikowi, Wil-
helmowi Nickelowi, likwidację wię niów osadzonych w Sonnenburgu. 
Wraz z dyrektorem więzienia, Theodorem Knopsem, oraz jego najbli szy-
mi funkcjonariuszami, wybrali do egzekucji 823 osoby, a ponad 100 wię -
niów zdecydowano się ewakuować. W ród osób przeznaczonych do likwi-
dacji znajdowali się przedstawiciele ró nych nacji, m.in. Francuzi, Belgo-
wie, Niemcy, Holendrzy, Norwegowie czy Luksemburczycy. Około godzi-

ny 22 zaczęła się masakra. Z cel wyprowadzano po 10 osób i rozstrzeliwa-
no między więziennym murem a budynkiem warsztatowym; rannych dobi-
jano, a chorych zabijano w szpitalnych łó kach. Armia Czerwona wkro-
czyła na początku lutego do Sonnenburga – ołnierze wysadzili zamkniętą 
bramę więzienną, a ich oczom ukazał się przera ający widok – stos nadpa-
lonych ciał. Wszystko uwieczniła radziecka ekipa filmowa (fragment  
historycznego nagrania został wykorzystany w filmie dokumentalnym 
Andrew i Annelie Thorndike „Du und Mancher Kamerad”, 1956). W jed-
ną noc ycie straciło 819 osób. Czterem mę czyznom udało się prze yć 
masakrę, dwie osoby ukryły się jeszcze przez rozpoczęciem egzekucji. 
Tylko około 180 ofiar udało się zidentyfikować. W większo ci byli to 
młodzi Luksemburczycy, którzy mieli mniej ni  25 lat i trafili do więzie-
nia za odmowę słu by w Wehrmachcie. 

Pierwsze procesy przeciwko zbrodniarzom odpowiedzialnym  
za tragedię w Sonnenburgu odbyły się zaraz po wojennej zawierusze.  
M. in. w pa dzierniku 1946 r. Radziecki Sąd Wojskowy w Rathenow ska-
zał na mierć zastępcę dyrektora więzienia w Sonnenburgu, Georga Runge 
(wyrok wykonano). W 1947 г. miał miejsce proces Nr 3 (Fall 3) przeciw-
ko hitlerowskim prawnikom, spo ród których dziewięciu było  

ciąg dalszy na str. 6  

Z KART HISTORII - CO WYDARZYŁO SI  W STYCZNIU 1945 R. W SONNENBURGU? 
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dokończenie ze str. 5 

wy szymi urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwo ci Rzeszy Niemieckiej. Sprawa toczyła się przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Norym-
berdze. Wówczas na długoletnie więzienie skazano sekretarza stanu Herberta Klemma, który wydał zgodę na egzekucję wię niów w Sonnenburgu. Jednak 
ju  w lutym 1957 r. został on zwolniony i nie wiadomo nic o jego dalszych losach. W wyniku sprawy rozpatrywanej przez Wielką Izbę Karną Sądu Okrę-
gowego w Schwerinie we wrze niu 1948 r. skazano na mierć stra nika w obozie koncentracyjnym w Sonnenburgu, Heinza Adriana (wyrok wykonano). 
W 1961 r. wszczęto ledztwo przeciwko naczelnikowi więzienia, Theodorowi Knopsowi, który po wojnie pracował w jednym z więzień w Niemczech 
Zachodnich. W 1962 r. ledztwo zawieszono z powodu braku dowodów. Najbardziej odra ający proces, związany z sonnenburskim mordem, odbył się  
w Kilonii w latach 1970-71. Oskar onymi o udzielenie pomocy w ludobójstwie byli Heinz Richter i Wilhelm Nickel. Sąd w Kilonii uniewinnił oskar o-
nych 2 sierpnia 1971 r., co spotkało się z międzynarodowymi protestami. 

52 lata temu, 7 pa dziernika 1966 r., prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Zielonej Górze wszczął ledztwo w sprawie zbrodni hitlerowskich  
popełnionych w okresie od 1942 r. do 31 stycznia 1945 r. w Sonnenburgu. Postępowanie musiało jednak zostać zawieszone postanowieniem z dnia 22 
grudnia 1972 r, z powodu wyczerpania postępowania dowodowego i braku współpracy z zachodnioniemieckimi organami ledczymi. Sprawa nie została 
jednak zapomniana mimo upływu czasu. 24 lutego 2014 r. prokurator Oddziałowej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczeci-
nie podjął nowe ledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w Sonnenburgu. Niestety pod koniec listopada 2017 roku na stronie internetowej IPN pojawił 
się komunikat o umorzeniu ledztwa. 

Jak adne inne miejsce Słońsk symbolizuje początek i koniec trwającego dwana cie lat panowania re imu hitlerowskiego. Istniejące Muzeum  
Martyrologii oprócz upamiętnienia ofiar Sonnenburga, przypomina i przestrzega przed powtórzeniem się tej przera ającej historii w dziejach ludzko ci,  
a zarazem stanowi wa ny element polsko-niemieckiego pojednania oraz budowania wspólnej pamięci o to samo ci narodów europejskich. Od wielu lat  
na przełomie stycznia i lutego władze gminy organizują uroczysto ci upamiętniające tragedię ze stycznia 1945 r., co pokazuje, e pamięć o ofiarach  
nazizmu była i jest w Słońsku niezwykle silna. W tym roku uroczysto ci odbędą się 1 lutego. 

 

Muzeum Martyrologii 
 

 

Ocaleni, od lewej: Vjekoslav Leček, Léon Esseler, Vladimir Savič  Pierwsze miejsce pochówku zamordowanych więźniów 

Heinz Adrian podczas procesu w 1948 r. ciana mierci na terenie byłego obozu i więzienia Sonnenburg  
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MIKOŁAJ W GŁUCHOWIE  
Dnia 8 grudnia 2018r. w sali wiejskiej  

w Głuchowie odbyło się spotkanie dla dzieci  
z okazji mikołaja.  

Niewątpliwie to był dzień pełen niespo-
dzianek – na zaproszone dzieci czekały atrakcje 
przygotowane przez zaproszonych animatorów 
oraz spotkanie z Mikołajem i prezentami. Spo-
tkanie z animatorami rozpoczęło się od piniaty, 
a potem dzieci mogły uczestniczyć w przygoto-
wanych atrakcjach. Zabawa była fantastyczna, 
a dzieci zadowolone. Po udziale w przygotowa-
nych animacjach zaproszeni go cie dostali pre-
zenty oraz odbyła się krótka dyskoteka. Ponad-
to, jak co roku na rodziców i dzieci czekał słod-
ki poczęstunek. 

Chciałabym równie  podziękować 
wszystkim osobom zaanga owanym w pomoc 
przy organizacji spotkania. 

Sołtys Banasik Dorota  
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JASEŁKA W PRZEDSZKOLU 
W dniach 13-21 grudnia 2018r. w naszym przedszkolu zapanowała 

magiczna atmosfera wiąt Bo ego Narodzenia. Ka da z grup przygotowa-
ła przedstawienie o tematyce wiątecznej, podczas którego dzieci miały 
okazję zaprezentować swe umiejętno ci  aktorskie, recytatorskie i wokalne 
przed zaproszonymi go ćmi. Wspólne kolędowanie z rodzicami przybli y-
ło nastrój zbli ających się wiąt. Wszystkie  „SMERFY”, „MOTYLKI” 
„BIEDRONKI”, ABKI” „MISIE”, „SKRZATY” i „SMYKI” obdarowa-
ły swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami. 

Kamila Czujkowska wych. grupy „ŻABKI” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciąg dalszy na str. 12  
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REMONTY W SZKOLE 
 

Biblioteka 

 

Ferie zimowe to czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli od nau-
ki, ale to równie  najlepszy czas na wykonanie prac remontowych w szko-
le. Dlatego te  dyrekcja Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Rodziców, 
zaplanowała remont biblioteki szkolnej. Od pierwszego dnia ferii rozpo-
częły się prace remontowe  biblioteki oraz jej zaplecza. W tym samym 
czasie Rada Rodziców dokonała zakupu wyposa enia, które pozwoli na 
wyodrębnienie czę ci biblioteki na czytelnię .Mamy nadzieję , e wspólnie 
stworzymy miejsce , w którym dzieci i młodzie  naszej szkoły chętnie 
będą przebywały. 

Instalacja wodna 

 

 

Remont instalacji wodnej w szkole nie był planowany w tegorocz-
nych pracach. Jednak stan instalacji wodnej, która nie była wymieniana od 
początku istnienia szkoły, stanowił zagro enie zalania piwnicy oraz ko-
tłowni. Aby tego uniknąć na wniosek dyrektora i po przeprowadzeniu 
wizji lokalnej, Wójt Gminy  Janusz Krzy ków podjął decyzję o jak naj-
szybszym remoncie instalacji wodnej. Prace remontowe instalacji rozpo-
częły się w pierwszych dniach ferii i potrwają do ich końca. Natomiast  
prace wykończeniowe szkoła we własnym zakresie wykona ju  po feriach, 
w związku z tym wietlica dla najmłodszych z poziomu szatni będzie prze-
niesiona na parter do klasy nr 5. 

Dyrektor Zespołu Szkół Dariusz Czarny 
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WIE CI Z PARAFII 
SŁO SK 

 

Sprawozdanie parafialne  
 

 Chrzty 42 

 I komunia w. 42 

 luby 19 

 Pogrzeby 32 

 Wierni którzy przystąpili do Komunii 
więtej wiernych 51 000 

 Odwiedziny chorych 247 osób 

 Bierzmowanych 57 

PASTERKA 

 

 

 

TPS „UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 
Wydanie ksią ki o tym, jak w dawnych czasach yli ludzie na Warciańskich Błotach, dzięki Wam 
staje się coraz bardziej realne. Na podstawie przedwojennych artykułów napiszemy m.in. o flisakach 
na Warcie, o rybakach procesujących się z królem, o Nowym Jorku nad Wartą. Dla powodzenia na-
szej inicjatywy kluczowe jest wsparcie finansowe. Otrzymali my ju  pierwsze wpłaty od piętnastu 
darczyńców, dzięki czemu mo emy sfinalizować czę ć tłumaczeń, które znajdą się w publikacji. Bar-
dzo dziękujemy za wsparcie i hojno ć! Kolejnym etapem jest zbiórka pieniędzy na dalsze tłumacze-
nia, napisanie nowych tekstów, redakcję i projekt graficzny. Z Waszą pomocą na pewno uda się to 
i przyczyni się do naszego wspólnego sukcesu!  
Bardzo serdecznie dziękujemy równie  za darowiznę 1%, którą otrzymali my w kwocie 4597,50 zł. 
Będziemy wdzięczni za wskazanie naszego stowarzyszenia do przekazania przez Urząd Skarbowy 1% 
Państwa podatku dochodowego tak e za rok 2018. W tym roku chcemy równie  z pieniędzy uzyska-
nych z 1% zorganizować Rajd „ ladami Maurycego”, który odbędzie się 23 czerwca. Nasze Rajdy 
pieszo-rowerowe zachęcają do aktywnego spędzania czasu, poznania historii i przyrody regionu. Łą-
cząc w sobie elementy edukacji i rozrywki przyciągają wielu uczestników w ró nym wieku. Słu ą 
promocji Słońska i Rzeczpospolitej Ptasiej oraz popularyzacji ekologicznego stylu ycia w ród miesz-
kańców i turystów. To tak e wspaniała okazja do rodzinnego spotkania, poniewa  w tym roku Rajd 
„ ladami Maurycego” odbędzie się w Dniu Ojca! Takiej okazji nie mo na przegapić.  
 

Wesprzyj nasze działania: 
- przeka  1% podatku dochodowego na rzecz TPS, wpisując w formularzu PIT nazwę: 
 

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” 

oraz numer KRS: 0000064101 

-wpłać darowizn  jednorazowo lub regularnie.  
W tym celu  
-skorzystaj z przycisku na stronie www.tps-unitisviribus.org.pl lub na FB 

- dokonaj wpłaty na konto TPS  
GBS Barlinek O/Słońsk 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001  
 

Pamiętaj, e darowiznę mo esz odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym. Osoby fizyczne mogą 
odpisać sobie darowizny w wysoko ci do 6% dochodu, a osoby prawne do 10% dochodu. 

Z PAMIĘTNIKA LENY 
Aleksander 1501-1506 

 

Zjechali się Polacy po mierci króla Olbrachta, a eby się narodzić, któremu z jego braci oddadzą ko-
ronę. Wahano się naprzód; wreszcie usłuchano namowy Litwinów i obrano Aleksandra, który za pa-
nowania brata był Wielkim Księciem Litewskim. Polacy i Litwini raz jeszcze przyrzekli sobie wiecz-
ną zgodę, połączenie i wspólne wybieranie króla. 
 

Zostawszy królem, Aleksander ciągle prawie mieszkał w Wilnie. Prawda, e Litwa potrzebowała 
ciągle opieki i obrony, bo zagra ała jej od wschodu Rosja, która ju  wtedy tworzyła państwo, zwane 
W. Księstwem Moskiewskim. Miał te  król na Litwie ulubieńca Michała Glińskiego. Dumny pan 
marzył o zabraniu Litwy dla siebie, lecz słaby król we wszystkiem go słuchał, rozdawał hojnie dary 
jego przyjaciołom, a niechętnym mu krzywdził często niesłusznie. Za takie postępowanie nie lubiła 
szlachta Aleksandra. Na sejmie w Radomiu ponownie wyrzucali królowi tak ostro jego słabo ć i nie-
sprawiedliwo ć, e a  się rozchorował ze zmartwienia. Na tym e sejmie uchwalono, e królowi nie 
wolno nic nowego postanowić bez pozwolenia sejmu. Od tej pory wszystkie prawa postanowiono u 
nas nie na zje dzie króla z panami, ale na zje dzie króla, mo nych dostojników i szlachty czyli na 
sejmie. Polska przestaje więc być monarchią t.j. państwem, w którem król rządzi, a staje się Rzeczpo-
spolitą t.j. państwem, którem rządzi sam naród. e za  w narodzie polskim największe znaczenie mia-
ła szlachta i ona głównie państwem rządziła, więc od czasów króla Aleksandra mo emy państwo 
Polskę nazwać Rzeczpospolitą szlachecką. 
 

Wkrótce potem Tatarzy wpadli na Litwę, paląc wsie i miasta. Nowy król nie mógł sam ruszyć na 
wojnę, posłał więc rycerzy pod wodzą Glińskiego, który pobił Tatarów pod Klickiem i oswobodził 
wielu jeńców z niewoli. Gdy o tym zwycięstwie doniesiono do Wilna, król był ju  umierający.  
Litwini, obawiając się, aby Gliński dumny z odniesionego zwycięstwa, nie ogłosił się W. Księciem 
Litewskim, sami obrali królewicza Zygmunta. Polacy nie sprzeciwili się temu i chętnie nazwali swym 
królem.  
 

Król Aleksander, po zmarłym bracie 

Wybrany, zasiadł na tronie, 
Ale słabemu na majestacie 

Za cię ko w złotej koronie. 
Więc wypoczynku pragnąc w ród trudu 

Berło pochyla niedbale, 
A szlachta    

 

Lena Radowska  

https://mail.send-email-campaign.com/c/vusj4m0i7l/4zrl51rm41/
http://WWW.tps-unitisviribus.org.pl
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE 

Ochrona muraw kserotermicznych Euroregionu Pro Europa Viadrina 

PARK NARODOWY UJ CIE WARTY INFORMUJE 

Celem działalno ci Zespołu Parków Krajo-
brazowych 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-Sulęciński Park Krajobra-
zowy, Krzesiński Park Krajobrazowy, Gry yń-
ski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 
"Łuk Mu akowa". W ka dym z tych parków 
prowadzone są działania mające na celu ochro-
nę przyrody.  

Murawy kserotermiczne są to ciepłolubne 
zbiorowiska ro lin porastające przede wszyst-
kim nagrzane słońcem krawędzie dolin rzecz-
nych. Takie miejsca nie są spotykane często na 
terenie kraju, ale Park Krajobrazowy „Uj cie 
Warty” ma szczę cie mieć w swoich granicach 
wła nie takie obszary (okolice miejscowo ci 
Owczary). Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego wraz z LPV Mittlere 
Oder e.V. zorganizowali polsko - niemieckie 
spotkanie pt.: „Potrzeba działania i mo liwo ci 
współpracy w celu zachowania i ochrony cen-
nych przyrodniczo siedlisk naturalnych i półna-
turalnych muraw w dolinie Odry na terenie 

Euroregionu Pro Europa Viadrina”. 
Celem obrad było omówienie mo liwo ci 

ochrony, zachowania oraz metod odtwarzania 
muraw kserotermicznych w granicach obsza-
rów Natura 2000 Euroregionu Pro Europa Via-
drina, zarówno po polskiej jak i niemieckiej 
stronie. Te chronione siedliska zarastają krze-
wiastą tarniną, dziką ró ą i głogiem, ogranicza-
jąc w ten sposób wegetację chronionym gatun-
kom traw oraz dostęp dla wypasu owiec. 

W trakcie spotkania słu ba parków krajo-
brazowych zreferowała dwa tematy pt. 
„Ochrona czynna muraw kserotermicznych w 
Parku Krajobrazowym „Uj cie Warty”, realizo-
wanej w granicach obszaru Natura 2000 Uj cie 
Warty PLC080001 i Parku Krajobrazowego 
Uj cie Warty” oraz „Ochronna czynna mod-
raszków z rodzaju phengaris”. Swój wykład 
poprowadziła równie  P. Ewa Drewniak przed-
stawiając praktyczne metody oraz problemy 
związane z ochroną muraw kserotermicznych. 
Problematykę ochrony muraw po niemieckiej 
stronie przedstawił Pan Johannes Giebermann 
w wykładzie „Potrzeba działań i mo liwo ci 
zachowania i ochrony cennych siedlisk na 
otwartym terenie”. 

Spotkanie pozwoliło przybli yć problema-
tykę oraz mo liwo ci współ-
pracy w celu zachowania i 
ochrony cennych przyrodniczo 

siedlisk naturalnych i półnaturalnych muraw w 
dolinie Odry na terenie Euroregionu Pro Euro-
pa Viadrina. Jest to początek działań, polsko-

niemieckich na rzecz ochrony cennych siedlisk 
oraz gatunków zarówno ro lin jak i zwierząt. 
Pierwsze wspólne prace polegające na wycina-
niu niepo ądanych krzewów z muraw kseroter-
micznych będą prowadzone ju  wczesną wio-
sną. Wszystkich miło ników przyrody zachęca-
my do ledzenia strony internetowej ZPKWL i 
dołączenia się do akcji ratowania muraw, ka de 
ręce do pomocy są mile widziane.  

 

Akcja Karmnik w Parku Naro-
dowym „Uj cie Warty” 

Pod nazwą „Niedziela przy karmniku” co dwa 
tygodnie odbywa się w Parku Akcja Karmnik. 
Podczas spotkań obserwujemy i odławiamy ptaki, 
które przylatują do parkowego karmnika. Ptaki te 
są wa one, mierzone, okre lany jest gatunek. 
Ka dy ptak otrzymuje niewielką obrączkę na 
nogę i jest wypuszczany na wolno ć.  
Po co obrączkuje si  ptaki 
Obrączkowanie to nie zabawa! Jest to jedna z 
metod badania zachowania ptaków. Ka da ob-
rączka posiada niepowtarzalny numer, dzięki temu mo emy odró nić poszczególne osobniki. 
Je li kto  odczyta taki numer (a mo e to zrobić ka dy o czym napiszemy pó niej), mo e 
przez Internet zgłosić obserwację do Centrali Obrączkowania Ptaków. Tam ka dy zaobrącz-
kowany ptak ma swoją historię. Zapisywane jest gdzie i kiedy był widziany. Dzięki temu 
wiemy, które gatunki odlatują od nas na zimę, którędy przebiegają trasy ich wędrówek a 
nawet jak szybko mogą się przemieszczać. W przypadku ptaków odwiedzających karmniki, 
dzięki obrączkom wiemy, czy odwiedzają nas ciągle te same osobniki, czy ptaki zatrzymują 
się u nas tylko na chwilę podczas dalszej podró y.  
Jak odczytać obrączk ? 

Jest to zadanie trudne poniewa  obrączki są małe aby nie obcią ać ptaków. Nie jest to jednak 
niemo liwe! W przypadku ptaków przy karmniku najbardziej pomocny będzie aparat foto-
graficzny, którym zrobimy zdjęcie ptaka z obrączką. Du o łatwiej jest odczytać numer ze 
zdjęcia ni  z przelatującej z miejsca na miejsce sikorki. Mo e nam się przydać równie  lor-
netka. Większym ptakom, takim jak gęsi czy łabędzie, często oprócz obrączki na nodze za-
kładana jest kolorowa obro a na szyję – przy odrobinie szczę cia da się ją odczytać nawet 
gołym okiem.  
Jak wyglądają nasze spotkania? 

Spotkania rozpoczynają się o wschodzie słońca czyli około godziny 8.00. Co pół godziny 
obrączkarz, pracujący w Parku – Michał Wołowik, odławia i obrączkuje złapane przy karm-
niku ptaki. Przy okazji tłumaczy chętnym uczestnikom w jaki sposób rozpoznać gatunek, jak 
okre lić wiek i płeć ptaka. W wolnych chwilach mo na uczestniczyć w warsztatach oraz 
ogrzać się przy ognisku. Spotkania odbyły się ju  dwa razy i cieszyły się du ym zaintereso-
waniem. Dopisały tez ptaki: udało nam się zaobrączkować sikorki bogatki i modraszki, ma-
zurki, kosy, dzwońce i mysikróliki. W spotkaniach mo e uczestniczyć ka dy do czego ser-
decznie zapraszamy!                                         Specjalista ds. edukacji  Olga Betańska  

DZIE   
MOKRADEŁ 

 

Jak co roku Park Narodowy „Uj cie Warty” zapra-
sza wszystkich na wiatowy Dzień Mokradeł. Tego-
roczne impreza odbędzie się pod hasłem „Mokradła 
Łagodzą Zmiany klimatu”. Zapraszamy w niedzie-
l , 3 lutego o godz. 10 00 do siedziby Parku Naro-
dowego „Uj cie Warty” w Chyrzynie. W progra-
mie znajduje się zarówno czę ć stacjonarna, jak i 
wycieczka połączona z obserwacją ptaków. Oso-
bom, które chciałyby uczestniczyć w czę ci tereno-
wej przypominamy o odpowiednim ubiorze: cie-
płych butach, czapce, rękawicach. Wstęp bezpłatny. 
Szczegóły programu: 

 10 00  powitanie uczestników 

 10 10  prezentacja multimedialna „O mokra-
dłach słów kilka…” 

 10 30  prezentacja zdjęć Andrzeja Dubiela  
„Ptasie impresje”    

 11 00  otwarcie wystawy malarskiej 
„Przyroda i architektura gminy Słońsk” 

 11 15  warsztaty dla dorosłych i dzieci 
„Dlaczego ptaki latają?”  

 11 45  wycieczka na cie kę „Ptasim szla-
kiem” 

 

 

Mikołajek polny na murawach kserotermicznych  
w Owczarach,  fot. A. Szmatowicz 

Paweł Cieniuch-Główny Specjalista BGPK i PK”UW”   
oraz Natalia Borkowska-Wójcik specjalista BGPK i PK”UW” 
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POWIATOWA STRAŻ POŻARNA INFORMUJE 
. 

 W statystyce Komendy Powiatowej Państwowej 
Stra y Po arnej w Sulęcinie w okresie od 1 grudnia do 
31 grudnia 2018 r. na terenie gminy Słońsk zanotowa-
no 7 interwencji tj.  
5 po arów  (w tym 2 po ary sadzy w kominie) i 2 miej-
scowe zagro enia.  

Charakterystyczne przedstawiam poni ej: 
W dniu 18 grudnia 2018 około 20.30 do Stanowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie wybuchu pieca C.O. w m. 
Słońsk. Po przyje dzie pierwszego zastępu OSP na miejsce zdarzenia 
ratownicy zastali le ącego na podwórku przed kotłownią poszkodowanego 
mę czyznę z urazem nogi. W piwnicy znajdował się piec C.O., w którym 
doszło do gwałtownego spalenia się gazów palnych podczas dokładania 
przez poszkodowanego do pieca opału, wybuch spowodował urwanie 
dolnych drzwiczek pieca, które zraniły poszkodowanego. Działania ratow-
ników polegały na sprawdzeniu kotłowni oraz pomieszczeń w budynku 
kamerą termowizyjną oraz miernikiem wielogazowym oraz sprawdzeniu 
czy nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. Pomiary oraz oględzi-
ny budynku nie wskazały adnych zagro eń. Poszkodowany z uwagi na 
obra enia został zabrany do szpitala. 

 Przygotował: st. kpt. Waldemar Konieczny 
 

CZY WIESZ E

 

 

 

APEL  
Zachowanie podczas niski temperatur. 

Ze względu na okres zimowy oraz okres zbli ających się ferii zimowych 
oraz występowania niskich temperatur pozwolę sobie podać państwu kilka 
istotnych wskazówek jak się nale y zachować i zabezpieczyć przed wpły-
wem niskich temperatur a w szczególno ci dzieci. 
Po pierwsze - ubieraj się ciepło, w kilka warstw odzie y tak, by łatwo 
było zdjąć sweter, gdy się spocisz w trakcie np. wysiłku. Załó  kalesony, 
nieprzewiewną kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załó  nie-
przemakalne buty.  
Po drugie nie wychod  na mróz głodny. Przed wyj ciem zjedz kaloryczny 
posiłek. Mo esz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.  
Po trzecie zabezpiecz skórę twarzy i rąk przed mrozem (tłustym kremem, 
nie nale y u ywać nawil ającego!).  
Po czwarte powiedz komu  (rodzinie, lub obsłudze w schronisku, pensjo-
nacie, hotelu), dokąd idziesz. Oszacuj czas, jaki ciebie nie będzie i poin-
formuj o tym kogo , kto ewentualnie zgłosi twoje zaginięcie. Zimą chodzi 
się znacznie wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić: przysypane niegiem 
cie ki. I - co wa ne - nie zapomnij odmeldować się po powrocie, e wró-

ciłe , by uniknąć niepotrzebnych alarmów.  
Po piąte nie nale y wybierać się na zimowe wycieczki samemu. W grupie 
jest bezpieczniej.  
Po szóste nie trzeba chodzić tam, gdzie jest niebezpiecznie.  
Po siódme nie forsuj się. Idąc w głębokim niegu nale y się zmieniać na 
prowadzeniu. Torowanie drogi - przecieranie szlaku - jest bardzo męczące.  
Po ósme, kiedy popsuje się pogoda, poczujemy się zmęczeni, głodni, co  
nam zacznie dolegać nie wychod my na zewnątrz. Z zimą nie ma artów.  
Po dziewiąte odmro one palce mo na wło yć pod strumień zimnej lub 
letniej wody.  
Po dziesiąte w przypadku du ych odmro eń nale y udać się do lekarza.  
ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, je li zauwa ysz kogo , kto wy-
gląda na osłabionego zainteresuj si  tą osobą, sam udzielając jej po-
mocy lub poinformuj odpowiednie słu by  
o zaistniałej sytuacji, dzwoniąc pod numer 112.  
Źródło strona internetowa: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?
str=2851  

Przygotował: st.kpt. Waldemar Konieczny 

 

Bezpieczne lodowiska 

.  
W związku ze zbli ającymi się feriami zimowymi pragnę poin-

formować państwa 

 o mo liwo ci udzielenia pomocy przez Państwową Stra  Po arną i Ochot-
nicze Stra e Po arne w tworzeniu tymczasowych sztucznych lodowisk  
  Jak co roku, stra  po arna mo e udzielić pomocy zainteresowanym szko-
łom oraz innym instytucjom w utworzeniu tymczasowych, sztucznych 
lodowisk. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzie y. 
Podczas korzystania ze lizgawek na zamarzniętych stawach, jeziorach i 
rzekach niekiedy dochodzi, bowiem do tragedii. Gdy lód ulega załamaniu, 
osoba przebywająca w tym miejscu tonie. Nawet, je eli kto  pospieszył ze 
skuteczna pomocą - wskutek kontaktu z lodowatą wodą jest nara ona na 
niebezpieczne wyziębienie organizmu. 

Szkoły, kluby osiedlowe, organizacje społeczne lub młodzie o-
we mogą zwrócić się z pro bą o pomoc w wylaniu lodowiska do Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra y Po arnej. W mniejszych miejscowo ciach, 
gdzie mają siedzibę Ochotnicze Stra e Po arne, mo na zwrócić się bezpo-
rednio do OSP.W zale no ci od lokalnych mo liwo ci zostanie ustalony 

sposób wykonania lodowiska. 
Aby tworzenie lizgawki przebiegało sprawnie - instytucja, która zamierza 
utworzyć lodowisko, powinna przygotować miejsce (np. od nie one asfal-
towe boisko), na którym powinny być usypane bandy ze niegu. Najlepiej, 
gdy bandy są polewane wodą i zamarznięte 

Nale y równie  upewnić się, czy miejscowe przedsiębiorstwo wodociągo-
we wyra a zgodę na nieodpłatne pobieranie wody do celu tworzenia lodo-
wisk. W większo ci miejscowo ci w kraju taka zgoda była wyra ona w 
latach ubiegłych. Jednak podczas uzgadniania ze stra ą po arną w kon-
kretnej miejscowo ci sposobu wykonania lodowiska - jego organizator 
powinien się upewnić w wodociągach, czy nieodpłatny pobór wody jest 
ju  mo liwy, czy te  trzeba podjąć o to starania lub ponie ć opłatę.  
 

 
 

Przygotował:  
st.kpt. Waldemar Konieczny 
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TENISOWY MIKOŁAJ 

 Dnia 20 grudnia br. w Kołczynie odbyło 
się spotkanie mikołajkowe sekcji tenisa stołowe-
go MUKS Bocian Słońsk.  Udział w nim wzięli 
oprócz młodych tenisistów i ich rodziców zapro-
szeni go cie w osobach zastępcy Wójta Gminy 
Krzeszyce pani Sylwi Ławniczak-Karbowiak 
i Księdza Andrzeja Jędrzejowskiego Proboszcza 
Parafii Kołczyn. Spotkanie rozpoczęto od teniso-
wej rywalizacji mikołajkowej przy pysznej ka-
wie, herbacie i cie cie, a następnie głos zabrała 
zastępca Wójta Gminy Krzeszyce pani Sylwia 
Ławniczak-Karbowiak. Ksiądz  poprowadził 
krótką modlitwę po której przystąpiono do dzie-
lenia się opłatkiem i składania sobie nawzajem 
yczeń. Wreszcie przyszła upragniona chwila 

wręczania paczek przez Mikołaja, ale nie było 
tak łatwo.  Niektórzy bowiem musieli za piewać 
kolędę inni za  wykazać się umiejętno ciami 
recytatorskimi, bąd  tenisowymi. Spotkanie 
upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. 

 

Serdecznie dziękuję sponsorom paczek 
mikołajkowych dla: Gminie Słońsk, Gminie 
Krzeszyce, Monice i Romanowi Juszkiewicz, 
Katarzynie i Bła ejowi Gaweł, Urszuli i Jackowi 
Nowak, Gra ynie Głowaczewskiej, Stanisławo-
wi Kowalskiemu Annie i Tomaszowi Witkow-
skim, Małgorzacie, Markowi i Damianowi Balak 
oraz Hurtowni Owoców w Słońsku El biecie i 
Mirosławowi Błauciak 

Redakcja 
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WOKÓŁ PINGPONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN 
SŁO SK SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

Dnia 15 grudnia 2018 r. Miejski O rodek 
Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze wraz z 
Zielonogórskim Klubem Sportowym Drzonków 
zorganizowali IX Gwiazdkowy Turniej Teni-
sa Stołowego dla dzieci i młodzie y oraz tur-
niej open. W turnieju tym rywalizowało 150 
zawodników w pięciu kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców. Turniej rozegrano w hali 
sportowej na 15 stołach. Najlepsi (miejsca 1-3) 
w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplo-
my, medale i nagrody rzeczowe. 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali od 
„Mikołaja” paczkę ze słodyczami i okoliczno-
ciową koszulkę. W/w turniej był profesjonal-

nie przeprowadzony. W silnie obsadzonym 
turnieju bardzo dobrze zaprezentowali się za-
wodnicy z klubu MUKS Bocian Słońsk (nasz 
klub reprezentowało 18 zawodników).  

 

Najlepsi w poszczególnych kategoriach 

Kat. skrzatki: 
1 miejsce Lena Grobelna  

(MUKS Bocian Słońsk) 
2 m-ce Barbara Jasińska  
3 m-ce Marlena Grobelna  

(MUKS Bocian Słońsk) 

Kat. skrzaci 
1 miejsce Filip Babiak  
2 m-ce Szymon Krzy anowski  

(MUKS Bocian Słońsk) 
3 m-ce Maciej Błaszczyk  
4 m-ce Wiktor Czarnogrecki  

(MUKS Bocian Słońsk) 
 

Kat. aczki 
1 miejsce Maja Sokołowska 

2 m-ce Julia Stangreciak  
(MUKS Bocian Słońsk) 

3 m-ce Adriana Wasilewska 

 

Kat. acy  
1 miejsce Bartosz Dybka  

(MUKS Bocian Słońsk) 
2 m-ce Oliwier Babiak  
3 m-ce Jakub ledziński 
 

Kat. młodziczki 
1 miejsce Aleksandra Po niak  
2 m-ce Magdalena Szychowska  

(MUKS Bocian Słońsk) 
3 m-ce Weronika Skorupska  

(MUKS Bocian Słońsk) 
 

Kat. młodzicy 

1 miejsce Franciszek Papie  

2 m-ce Mateusz Kowalski  
(MUKS Bocian Słońsk) 

3 m-ce Kacper Buda 

4 m-ce Oskar Czarnogrecki  
(MUKS Bocian Słońsk) 

Kat. kadetki 
1 miejsce Klaudia Koryzna  

(MUKS Bocian Słońsk) 
2 m-ce Roksana Koryzna  

(MUKS Bocian Słońsk) 
3 m-ce Magdalena Konieczna 

Kat kadeci 
1 miejsce Igor Franc  
2 m-ce Damian Gruszka  
3 m-ce Dominik Krzy anowski  

(MUKS Bocian Słońsk) 
Kat. juniorki  
1 miejsce Gabriela Sokołowska 

2 m-ce Julia Dobrowolska 

3 m-ce Amelia Wiącek  
Kat. juniorzy 

1 miejsce Jakub Jankowski 
2 m-ce Szymon Marciniak 

3 m-ce Kacper Ligowski 
ciąg dalszy na str. 20  

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W LEMIERZYCACH 
Turniej tenisa stołowego w czasie feri 

zimowych w Lemierzycach to ju  impreza 
cykliczna rozegrana po raz czwarty.  

Dnia 22.01.2019 r w sali wiejskiej odbyły 
się dwa turnieje. W pierwszym dla dzieci  
i młodzie y uczestniczyło 11-stu zawodników.  

W kategorii chłopców tak przedstawia się 
czołówka: 
1 miejsce Patryk Zastry ny 

2 m-ce Patryk Nawrocki 
3 m-ce Łukasz Szczęch 

4 m-ce Jakub Dyja 

5 m-ce Szymon Rejczak 

 

 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsca 
zajęła Marlena Soczawa, drugie Paulina Gil.  

Miłą niespodzianką dla trójki najlepszych 
zawodników były atrakcyjne nagrody: rakiety 
do tenisa ziemnego i paletki do badmintona. 
Pozostali zawodnicy otrzymali upominki.  

Po południu odbył się następny turniej w 
kategorii open, w którym uczestniczyło 15-stu 
zawodników. Zawody wygrał i nagrodę otrzy-
mał najlepszy tego dnia – Patryk Zastry ny. Za 
nim uplasowali się Tomasz Rejczak, Marlena 
Soczawa, Jakub Dyja i Szymon Rejczak.  

Dziękuję wszystkim zawodnikom za 
udział w turnieju, sportową rywalizację i miłą 

atmosferę. Nagrody główne oraz poczęstunek 
zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego 
Lemierzyc.  

Dziękujemy pani Anicie Rejczak za upo-
minki wręczone młodym zawodnikom oraz za 
pomoc w przygotowaniu poczęstunku wraz z 
panią Iwoną Tomasik.  

Podziękowania kierujmy dla pana Henry-
ka Grabowskiego za po więcony czas i uwagi 
trenerskie.  

radny sołecki Tomasz Rejczak 
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dokończenie ze str. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dnia 12 grudnia 2018 r. w Słońsku odbył 
się mecz o Mistrzostwo V Ligi mę czyzn w 
tenisie stołowym pomiędzy dru ynami: 

MUKS Bocian II Słońsk – GZSN Start 
Gorzów Wlkp. Zwyci yła nasza dru yna 
10:5 

 

Dnia 14 grudnia 2018 r. w Słońsku odbył 
się mecz o Mistrzostwo IV Ligi mę czyzn w 
tenisie stołowym pomiędzy dru ynami: 

MUKS Bocian Słońsk – UKS Witnicza-
nin II Witnica. Zwyci yła nasza dru yna 
10:3 

 

 Dnia 16 grudnia 2018 r. w Gorzowie 
Wlkp. odbył się III rzut Gorzowskiej Klasy A 

Dru ynowo zwycię ył Pełcz III Górki Noteckie 
– 80 pkt, przed Gorzovią VIII Gorzów Wlkp. 
74 pkt i MUKS Bocian III Słońsk– 61 pkt. 
Po trzech rzutach liderem tabeli jest Gorzovia 
VIII – 270 pkt, przed MUKS Bocianem III 
Słońsk – 235 pkt i Pełcz III Górki Noteckie – 
226 pkt. 
 

 

 Tabela IV Ligi m czyzn grupa pół-
nocna po I rundzie  

1.KS Lubikowo             9         16               88:44 

2.Bocian                                       9         15               87:53 

3.Gorzovia V                 9          13              80:59 

4.Warta III                     9         12               79:54 

5.Gorzovia III                9          10               73:64 

6..Gorzovia IV               9           10              61:64 

7.Warta IV                     9            5               68:78 

8.Stal Sulęcin                9            4               50:80 

9.Pełcz II                        9            4               56:86 

10.Witniczanin II           9            1               56:86 

 

 Tabela V Ligi m czyzn grupa pół-
nocna po I rundzie  

1.Spójnia II                   8            16              80:30 

2.Bocian II                   8            12              68:45 

3.KS II Lubikowo        8           10               65:52 

4.GZSN Start               8              9               57:63 

5.Gorzovia VII            8              8              61:68 

6.Witniczanin III          8              7              63:60 

7.Warta V                     8              5             49:70 

8.Stal II                         8             3             49:74 

9.Gorzovia VI               8           2              40:70 

 

 

Tabela gorzowskiej klasy A  
po III rzucie 

1. GKS GORZOVIA VIII Gorzów Wlkp.       270  
2. MUKS BOCIAN III Słońsk                    235 

3. LUKS PEŁCZ III Górki Noteckie             226 

 4. LUKS PEŁCZ IV Górki Noteckie            201 

5. UKS WITNICZANIN IV Witnica            163 

6. GKS GORZOVIA IX Gorzów Wlkp.          80 

7. GKS GORZOVIA X Gorzów Wlkp.           60 

8. KS III Lubikowo                                           47 

9. KS ORZEŁ Międzyrzecz                             33 

10. UKS WITNICZANIN V Witnica              30 

   
W dniach 11-13 stycznia 2019 r. w Wał-

brzychu odbyło się II Grand Prix Polski a-
czek i aków w tenisie stołowym.  

 

Z naszego klubu w ród 64 najlepszych 
aków Polski Bartosz Dybka zajął 15 miejsce 

(najlepiej z naszego województwa).  
 

Trener sekcji 
Henryk Grabowski  

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP 
 Dnia 20 grudnia br. odbyło się przekaza-

nie sprzętu ratowniczego pozyskanego z Mini-
sterstwa Sprawiedliwo ci. Sprzęt ten Defibryla-
tor LIFEPAK 1000, Zestawach ratownictwa 
medycznego PSP R-1 z deską i szynami krame-
ra, Pilarka STHIL MS 461, Agregat prądotwór-
czy BX 6000 Subaru Benza moc robocza 
5,5Kw i Pilarka STIHL MS 291 został przeka-
zany dla jednostek OSP Słońsk i OSP Lemie-
rzyce, a dokonał tego Wójt Gminy Słońsk pan 
Janusz Krzy ków w asy cie Skarbnika Gminy 
pana Edmunda Niemyskiego.  
 

Redakcja 
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W piątek 18 stycznia 2019 r. w wietlicy wiejskiej w Słońsku, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze KS „Warta”. Zakończoną kadencję podsumował Prezes Mariusz Wojnarowski, który podsumował 
czteroletnią działalno ć  oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego funkcjonowania 
Klubu.  

Przewodniczącym Walnego Zebrania został pan Zenon Chmielewski, który sprawnie poprowadził obra-
dy oraz wybory nowych władz Klubu oraz delegata na Walny Zjazd OZPN i LZPN zgodnie z przyjętym po-
rządkiem zebrania. 

Miło nam poinformować, e prezesem Klubu Sportowego „Warta” Słońsk został pan Kazimierz Sozań-
ski. Wiceprezesem klubu jest pan Mariusz Wojnarowski. W skład  Zarządu weszli jeszcze: pani Barbara 
Bartek, pan Dawid Piecuch i pan Krzysztof Sozański.  

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Miglujewicz – przewodniczący, Dariusz Buńkiewicz oraz Grzegorz Giemza. 
Delegatem KS „Warta” Słońsk na Walny Zjazd OZPN i LZPN został Honorowy Prezes Klubu pan Dariusz Matkowski. 
Podczas zebrania nie zabrakło równie  dyskusji na temat problemów oraz  planów na przyszło ć. Mamy nadzieję, e  nowe władze 

Klubu we współpracy z Urzędem Gminy, władzami związku piłki no nej oraz sympatykami piłki no nej pokonają wszelkie trudno ci  
 i wspólnie będziemy mogli cieszyć się z prę nie działającej sekcji piłki no nej w Słońsku.  

Dzi kujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w zebraniu, a nowym władzom Klubu gratulujemy i yczy-
my wielu sukcesów. 

Zarząd  

NOWE WŁADZE KS „WARTA” SŁO SK 
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DUUUŻA  
RYBA  

 
Dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 1310  
pan Grzegorz Łysiak złowił na Kanale 
Szerokim okonia o wadze 1,2 kg i 39 cm 
dł (foto poniżej).  
 

 

 

 

Zarząd Koła PZW Nr 2 Okoń  
w Słońsku zaprasza wszystkich swoich 

członków dnia 22 lutego 2019 r.  
o godz.  1700(I termin), godz. 1715  

(II termin) do Sali wiejskiej  
w Przyborowie na Walne Zebranie  

Sprawozdawcze  
Serdecznie zapraszamy  


