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Przysłowia 
 

„Czasy niekiedy bywają,  

że Wszyscy Święci w bieli przybywają.” 
 

„Od świętego Marcina zima się zaczyna.” 
 

Powiedzenia 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.” 

/Jan Twardowski/ 

„Człowiek bez ojczyzny  

jest jak słowik bez pieśni.” 

/bułgarskie/ 
 

[[1LISTOPADA –WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

2 LISTOPADA—DZIEŃ ZADUSZNY 

11-LISTOPADA—NARODOWE ŚWIĘTO  

                                 NIEPODLEGŁOŚCI 

30 LISTOPADA—ANDRZEJKI 

26.06. - uczestniczyłem w  XVIII Sesji Rady 

Gminy Słońsk 

27.06. - brałem udział w zakończeniu roku szkol-

nego klasy III Gimnazjum w Słońsku 

28.06. - uczestniczyłem w Walnym Zgromadze-

niu Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina  

29.06. - brałem udział w uroczystym zakończeniu 

roku szkolnego w Zespole Szkół w Słońsku 

10.07. - brałem udział w posiedzeniu członków 

Celowego Związku Gmin CZG-12  

w Długoszynie 

10.07. - uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym 

działań Lokalnej Grupy Rybackiej „Wodny 

Świat” w Sulęcinie 

10.07. - w Witnicy brałem udział w spotkaniu 

dotyczącym dzierżaw terenów Parku Narodowe-

go „Ujście Warty”  

12.07. - brałem udział w posiedzeniu Rady  

Budowy inwestycji pn. „Przebudowa świetlicy 

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetli-

cy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach „Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”  

15.07. - uczestniczyłem w obchodach 60 lecia 

Koła Łowieckiego Łyska 

18.07. - uczestniczyłem w zebraniu wiejskim  

w Ownicach 

20.07. - podpisałem umowę oraz aneks do umo-

wy na dofinansowanie inwestycji pn. 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemie-

rzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni 

głębinowych”. Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu 

gminy. 

22.07. - brałem udział w Turnieju Piłki Nożnej 

Agrafka Cup w Chartowie 

24.07. - uczestniczyłem w spotkaniu z panem 

Błażejem Skazińskim Kierownikiem Delegatury 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

25.07. - brałem udział w spotkaniu dotyczącym 

możliwości odzyskiwania podatku VAT przez 

gminę 

27.07. - uczestniczyłem w obchodach Święta 

Policji w Sulęcinie 

28.07. - uczestniczyłem w festynie organizowa-

nym przez sołectwo Polne 

31.07. - brałem udział w XIX Sesji Nadzwyczaj-

nej Rady Gminy Słońsk 

31.07. - uczestniczyłem w odebraniu placu budo-

wy sali wiejskiej w Owniach w związku z wypo-

wiedzeniem umowy. Inwestycja pn. „Przebudowa 

świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wo-

kół świetlicy”. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach „Programu Roz 

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”  

01.08. - podejmowałem delegację kombatantów 

 z Sulęcina w sprawie współpracy 

03.08. - brałem udział w spotkaniu z prezesem 

Banku Spółdzielczego w Barlinku   

06.08. - brałem udział w spotkaniu z przedstawi-

cielami TPS Unitis Viribus w sprawie wspólnego 

projektu zadrzewienia terenu gminy 

08.08. - uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkań-

cami Lemierzyc w sprawie organizacji festynu 

parafialnego 

11.08. - uczestniczyłem w realizacji imprezy pn. 

„Święto Ryby – międzynarodowe spotkanie  

w chyży rybackiej Przyborów 2012” „Pokonywać 

granice poprzez wspólne inwestowanie w przy-

szłość” Projekt współfinansowany  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubu-

skie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Ma-

łych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu 

Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa 

15.08. - uczestniczyłem w festynie parafialnym  

w Lemierzycach 

16.08. - brałem udział w spotkaniu w sprawie 

projektów realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zielonej Górze 

21.08. - brałem udział w spotkaniu w sprawie 

organizacji gospodarowania odpadami komunal-

nym w Ośnie Lubuskim  

22.08. - uczestniczyłem w Zgromadzeniu Delega-

tów Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długo-

szynie 

24.08. - brałem udział w zebraniu wiejskim  

w miejscowości Polne 

29.08. - uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie 

rozbudowy schroniska w Górzycy 

29.08. - brałem udział w sprawie organizacji 

gospodarowania odpadami komunalnym  

w Górzycy 

30.08. - podpisałem umowy na dofinansowanie  

3-ch projektów dofinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubu-

skie) – Brandenburgia 2007-2013, Funduszu 

Małych Projektów i Projekty Sieciowe Pro Euro-

pa Viadrina oraz budżetu państwa“ w Euroregio-

nie Pro Europa Viadrina 

30.08. - uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami 

dzieci przedszkolnych przed rozpoczęciem roku 

szkolnego 

31.08. - w Zielonej Górze podpisałem umowę na 

dofinansowanie projektu „Remont dwóch  

mostów w Słońsku na rzece Lence”. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. 
 

ciąg dalszy na str. 2 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY SŁOŃSK 
W OKRESIE 26.06.2012R. – 04.10.2012R. 
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dokończenie ze str. 1  
01.09. - uczestniczyłem w Turnieju Piłki  

Siatkowej organizowanym przez SKF Hubertus 

w Słońsku 

02.09. - uczestniczyłem w realizacji imprezy pn. 

„Dożynki Gminne – Głuchowo 2012”. 

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwesto-

wanie w przyszłość” Projekt współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia  

2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty 

Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina  

oraz z budżetu państwa 

03.09. - brałem udział w inauguracji roku szkol-

nego w Zespole Szkół w Słońsku 

07.09. - brałem udział w otwarciu wystawy  

obrazów powstałych podczas pleneru malarskie-

go w Słońsku, wystawa odbyła się Bibliotece 

Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. 

13.09. - brałem udział w spotkaniu z młodzieżą 

 w sprawie projektu muzeum, organizowanym 

przez Zakon Joannitów 

13.09. - brałem udział w zebraniu wiejskim  

w Ownicach 

14.09. - podpisałem aneks do umowy o dofinan-

sowanie projektu ze środków PROW 

16.09. - brałem udział w zawodach wędkarskich 

im. Stanisława Zalewskiego na Kanale Szerokim 

18.09. - uczestniczyłem w obradach Konwentu 

Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubuskie-

go w Lubrzy 

22.09. - uczestniczyłem w realizacji projektu pn. 

„Biegi Przełajowe im Roberta Bartka – Słońsk 

2012”. „Pokonywać granice poprzez wspólne 

inwestowanie w przyszłość” Projekt współfinan-

sowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-

racyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-

2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sie-

ciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz  

z budżetu państwa 

22.09. - brałem udział w uroczystościach dożyn-

kowych w gospodarstwie pana Dariusza Matkow-

skiego 

23.09. - brałem udział w Targach Rolniczych  

w Gliśnie 

24.09. - uczestniczyłem w spotkaniach z przed-

stawicielami sołectw w sprawie realizacji zadań 

 z funduszu sołeckiego 

25.09. - brałem udział w spotkaniu z dyrektorem 

ENEA SA Panem Mariuszem Łukowskim  

w sprawie zasad współpracy 

25.09. - brałem udział w zebraniu wiejskim  

w Głuchowie  

27.09. - brałem udział w zebraniu wiejskim  

w sołectwie Jamno 

30.09. - brałem udział w zebraniu wiejskim  

w sołectwie Polne 

01.10. - podpisałem umowę z wykonawcą remon-

tu drogi w Ownicach ul. Młyńska (inwestycja 

realizowana z udziałem środków Powiatu Sulę-

cińskiego) oraz umowę na remont drogi – osiedle 

3-go lutego PGR – inwestycja współfinansowane 

ze środków pochodzących z Agencji Nierucho-

mości Rolnych w Gorzowie Wlkp.  

02.10. - brałem udział w spotkaniu wójtów  

i burmistrzów u Starosty Sulęcińskiego 

02.10. - uczestniczyłem w zebraniu wiejskim 

sołectwa Budzigniew 

03.10. - brałem udział w posiedzeniach komisji 

stałych Rady Gminy Słońsk 

04.10. - brałem udział w uroczystościach upa-

miętniających ofiary obozu Sonnenburg, organi-

zowanych przez przedstawicieli organizacji kom-

batanckich z Francji; 

05.10. - uczestniczyłem w XX Sesji Rady Gminy 
Słońsk 
08.10. - podpisałem umowę z wykonawcą inwe-

stycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody  

w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych 

studni głębinowych”. Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

i budżetu gminy.  

10.10. - brałem udział w Walnym Zgromadzeniu 

Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie 

12.10. - brałem udział w obchodach 35 - lecia 

Szkoły Podstawowej w Słońsku 

16.10. - uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Słońsk, rozpatrującej 

skargę pana Pawła Bączkowskiego; 

18.10. - brałem udział w obchodach Międzynaro-

dowego Dnia Seniora w Słońsku   

19.10. - podpisałem umowę z Zarządem Woje-

wództwa Lubuskiego na dofinansowanie projektu 

„ABC wiedzy - Indywidualizacja nauczania  

w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Słońsku”. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wy-

równanie szans edukacyjnych i zapewnienie wy-

sokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrów-

nanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-

szenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

19.10. - uczestniczyłem w obchodach 65 - lecia 

Banku Spółdzielczego w Barlinku Oddział Słońsk 

22.10. - podpisałem umowę z wykonawcą inwe-

stycji „Remont dwóch mostów w Słońsku na 

rzece Lence”. Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego  

Funduszu Rybackiego. 

26.10. - uczestniczyłem w uroczystościach  

pasowania na uczniów klas I Szkoły Podstawo-

wej w Słońsku 

26.10. - uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym 

audytu energetycznego  oświetlenia ulicznego  

na terenie gminy 

26.10. - brałem udział w spotkaniu delegatów 

Celowego Związku Gmin w Witnicy w sprawie 

funkcjonowania Związku  

29.10. - podpisałem akt notarialny dotyczący 

nabycia budynku po Komisariacie Policji  

w Słońsku 

29.10. - brałem udział w posiedzeniach komisjach 

stałych Rady Gminy Słońsk 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY SŁOŃSK 
W OKRESIE 05.10.2012R. – 29.10.2012R. 

W miesiącu październiku br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczo-

ny na zadanie: Remontu dwóch mostów na rzece Lence przy ul. Moniuszki 

 i Pl. Zamkowy. Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wykonawcą powyższego zada-

nia jest Firma „GAUZA” Budowa Remonty Mostów pan Marek Gauza, 

 65-381 Zielona Góra ul. Kasztanowa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na przełomie miesiąca paździer-

nika i listopada oddano do użytku in-

westycje związane z przebudową dróg  

w miejscowości Ownice i Słońsk.  

W miejscowości Ownice został wyre-

montowany odcinek drogi powiatowej 

– ul. Młyńskiej (foto obok).  Inwestycja 

była finansowana z budżetu powiatu 

sulęcińskiego przy udziale środków 

gminnych. Udział środków gminnych 

wynosił 50% kosztów inwestycji. 

Natomiast w Słońsku wyremonto-

wano drogę gruntową (foto obok) na 

osiedlu mieszkaniowym po byłym Za-

kładzie Rolnym. Inwestycja była finan-

sowana w ze środków Agencji Nieru-

chomości Rolnych w wysokości 81,50% 

kosztów inwestycji pozostała część to 

środki pochodzące z budżetu gminy. 
 

Inspektor ds. budownictwa  

Tadeusz Tomasik 

GMINNE INWESTYCJE 

most przy Placu Zamkowym most przy ul. Moniuszki przed 

rozpoczęciem prac 
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„ZŁOTE GODY PAŃSTWA MARIANNY I HENRYKA WRĘCZYCKICH” 
Dnia 9 listopada 2012 r. przedstawiciele władz lokalnych 

Wójt Janusz Krzyśków, Kierownik USC Anna Hruszowiec, oraz 

przedstawiciel lokalnej gazety Wojciech Zimmerman wzięli udział 

w niecodziennej uroczystości – Jubileuszu 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego Państwa Marianny i Henryka Wręczyckich ze Słońska. 

W związku z tym wydarzeniem w domu Jubilatów odbyła 

się uroczystość, w której uczestniczyli małżonkowie, a także naj-

bliższa rodzina. 

Wójt Gminy Słońsk w imieniu Prezydenta RP odznaczył 

Szanownych Jubilatów Medalami za długoletnie pożycie małżeń-

skie. Z tej okazji na ręce Państwa Wręczyckich przekazano także 

nagrodę pieniężną przyznaną przez Wójta Gminy, pamiątkową 

księgę.  

Były życzenia, gratulacje, a także tradycyjna lampka 

szampana.  

Korzystając z okazji życzymy Jubilatom jeszcze wielu 

wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i radości. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  

Anna Hruszowiec 

Szanowni Jubilaci Państwo Marianna i Henryk Wręczyccy 

wręczenie medali Jubilatom przez Wójta Gminy 

Słońsk pana Janusza Krzyśków 

wręczenie bukietu kwiatów Jubilatom przez 

Kierownika USC panią Annę Hruszowiec 
pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY SŁOŃSK!!! 
 

Urząd Stanu Cywilnego w Słońsku prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w roku 2013 

 obchodzić będą Jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego (Złote lub Diamentowe Gody) 

 i nie zostały jeszcze odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Państwa zgłoszenie niezbędne jest w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej o nadanie ww. medalu. 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń do końca 2012 r. osobiście lub przez członków rodziny  

w Urzędzie Stanu Cywilnego znajdującego się w Urzędzie Gminy Słońsku przy ul. Sikorskiego 15. 
 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Hruszowiec 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW 
 

RACHUNKI NA STYPENDIA  
 

będą przyjmowane od poniedziałku do piątku 

do godz. 12-tej u p. Moniki Waszkiewicz (parter budynku), 

 a od godz. 12-tej u p. Eli Sierackiej (pokój nr 5) w godz. urzędowania 

natomiast WYPŁATY STYPENDIÓW w poniedziałki po godz. 11-tej. 
 

Wszystkich rodziców uczniów, którym przyznano stypendium w roku 2012 prosimy o systematyczne  

zgłaszanie się po nowym roku, dokładnie do połowy stycznia 2013 r. o złożenie oświadczenia o zmianach  

w dochodach do pani Moniki Waszkiewicz do godz. 12-tej (parter budynku) oraz do pani Elżbiety Sierackiej  

po godz. 12-tej (pokój nr 5) w godzinach urzędowania. 

Monika Waszkiewicz 
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Szanowni Mieszkańcy  

 
Od 01 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, zmieniająca od podstaw system 

zagospodarowania odpadów.  

 

W związku z tym od 01 lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali 

 z nowego sytemu, który w założeniu ma zapewnić większy porządek,  

lepszą i dokładniejszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska. 

 

W nowym systemie każdy mieszkaniec zobowiązany będzie do  

właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności ich 

selektywnej zbiórki. Nie będzie można w sposób niekontrolowany produko-

wać nadmiernych ilości odpadów zmieszanych (nie segregowanych) lub  

nie segregować odpadów opakowaniowych. 

 

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę 

za wywóz odpadów, ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy, wnosząc tę 

opłatę do gminy. W zamian za to gmina będzie miała obowiązek zapewnić 

dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów, natomiast powstające 

zmieszane odpady komunalne będą odbierane przez jedną firmę wywozową  

i przekazywane do instalacji regionalnych, które zapewnią ich odpowiednie 

zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać oferty wywo-

zu odpadów, ponieważ będzie to obowiązek Gminy, która zawrze umowę  

z wyłonioną w ramach przetargu firmą. 

 

Wprowadzenie nowego systemu ma nastąpić do 01 lipca 2013 ro-

ku, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

- do końca 2012r. – gmina zobowiązana jest podjąć szereg uchwał okre-

ślających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim 

terenie (m. in. w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich pono-

szenia, wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości, 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy); 

- od 01 stycznia 2013r. – zaczyna obowiązywać nowy regulamin utrzy-

mania czystości i porządku na terenie gminy; 

- do 31 marca 2013r. mieszkańcy – właściciele/użytkownicy nieruchomo-

ści będą zobowiązani złożyć deklarację, której wzór ustali Rada Gminy;  

- do 31 marca 2013r. – gmina zobowiązana jest złożyć do Marszałka 

Województwa pierwsze sprawozdanie o sposobie wywiązywania się 

 z zadań nałożonych na gminę; 

- 01 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować – gmina zaczyna 

pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości (na podstawie złożonych 

deklaracji) i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbiera-

nia odpadów komunalnych. Do tego czasu musi zostać rozstrzygnięty 

przetarg na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i musi 

być podpisana umowa między gminą a przedsiębiorcą odbierającym 

odpady. 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz obowiązki gminy: 

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz  

gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie 

do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji w ustawowym terminie gmina 

w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić 

właściciel nieruchomości. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wyposażenia 

nieruchomości w  pojemnik na odpady, spełniający europejska nor-

mę PN/EN 840 i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitar-

nym i technicznym. 

5. Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni 

pojemnik na odpady zmieszane, a jego zawartość wywiezie i podda 

dalszemu zagospodarowaniu. 

6. Gmina zorganizuje system selektywnej zbiórki odpadów poprzez 

min. utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

7. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbiera-

nia odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulami-

nem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

8. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu 

zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku,  

a także mamy nadzieję znikną nielegalnie wysypiska odpadów. 

9. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wieloloka-

lowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością  

wspólną. 

10. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie 

sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem 

(zarządcą nieruchomości). 

11. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwa-

ni przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym 

odpady załatwiać będzie gmina. 

12. Gmina zobowiązana będzie przeprowadzić kampanię informacyjno-

edukacyjną, tak aby każdy właściciel nieruchomości mógł się zapo-

znać z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminie. 

13. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotych-

czas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać 

o wypowiedzeniu tej umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 

2013r., gdyż umowy te nie wygasną z mocy prawa. 

 

 Bardzo ważnym elementem będzie ustalenie wysokości stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.  

 

Rada Gminy podejmując uchwałę w tej sprawie uwzględni: 

1. Liczbę mieszkańców gminy, 

2. Ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-

nalnymi, które obejmują opłaty za: 

a. odbieranie, transport  i unieszkodliwianie zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

b. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

c. obsługę administracyjną systemu (zarządzanie, kontrola, egzekucja 

należności itp.). 

 

 Istotne jest to, że w przypadku właściwej segregacji odpadów 

przez mieszkańców, koszty funkcjonowania całego systemu, a w konse-

kwencji opłata za odpady ponoszona przez mieszkańców będzie niższa. 

 

 Szanowni Państwo  
 

 Jak wyżej wspomniano gmina zorganizuje kampanię informacyjną, 

która w I kwartale 2013r. zostanie zintensyfikowana i wzbogacona o dane 

wynikające z uchwał podjętych przez Radę Gminy i mająca na celu zapo-

znanie właścicieli nieruchomości z zasadami obowiązującymi w nowym 

systemie gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Jednocze-

śnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na gminną stronę interneto-

wą, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące nowego 

systemu.  

 

Bardzo ważne jest również to, że po 2015 roku gmina będzie 

musiała osiągnąć ustalone poziomy odzysku surowców. Nieosiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku skutkować będzie dotkliwymi karami, 

które będą nałożone na gminę.  

 

A osiągnięcie wymaganych poziomów możliwe będzie tylko  

i wyłącznie dzięki Wam, mieszkańcy naszej gminy, i tylko wtedy, kiedy 

będziecie segregować odpady. 

 

Nowy system pozwoli również różnicować stawki za odbiór  

odpadów. I tak mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą 

mniej niż, ci którzy segregować nie będą.  

 

Biorąc pod uwagę fakt, że efektywność nowego systemu będzie 

uzależniona głównie od zaangażowania ze strony mieszkańców, liczymy 

na Państwa współpracę i wyrozumiałość, szczególnie w początkowym 

etapie jego wdrażania. 

  

Zastępca Wójta  

Beata Sroka 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
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Infolinia systemu  

e-Deklaracje Krajowa 

 Informacja Podatkowa 
(pomoc w sprawie procedur składania deklaracji) 

tel. 801 055 055, tel. 22 330 03 30 

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00 

Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje 

(pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu)  

tel. 22 694 49 74 e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl  

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:15  

ZABAWA ANDRZEJKOWA 
 

24 listopada br. w godz. 2000-400  

w sali wiejskiej w Głuchowie  
odbędzie się  

 
 

 

Cena biletu 20 zł  
Organizator  

Sołectwo w Głuchowie 

ROBERT BARTEK PONOWNIE WŚRÓD NAS 
Jedna z najstarszych imprez biegowych 

organizowanych w Województwie Lubuskim 

poza nami. Od 23 lat w miesiącu wrześniu dyrek-

cja, nauczyciele i pracownicy szkoły w Słońsku 

organizują Biegi Przełajowe im. Roberta Bartka. 

W tym roku 22 września 302 młodych sportow-

ców sprawdzało swoje umiejętności biegowe na 

trasach wyznaczonych na boisku Zespołu Szkół  

i terenach sportowych do niego przyległych.  

Rywalizacja skupiła na staracie przedstawi-

cieli szkół i klubów biegacza z Górzycy, Budzi-

gniewa, Szkolnego Ośrodka Wychowawczego  

w Sulęcinie, Szkoły Podstawowej w Krzeszy-

cach, MKS Sulęta Sulęcin, K.S. „Postomia” 

 z Sulęcina, Ośna Lubuskiego, Szkoły Podstawo-

wej nr 17 i 15 z Gorzowa Wlkp, Przedszkola  

w Słońsku, Słubicach i Ośnie Lubuskim oraz 

Zespołu Szkół w Słońsku.  

W części oficjalnej gośćmi honorowymi 

zawodów byli m.in. Poseł Sejmu RP pani Bożena 

Sławiak, Wójt Gminy Słońsk pan Janusz 

Krzyśków, Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku 

pani Urszula Jarmuszka i pan Longin Bartek - 

brat śp. Roberta Bartek. 

Uczestnicy rywalizacji uczcili minutą ciszy 

pamięć śp. Roberta Bartek, a delegacja uczniów 

złożyła wiązankę kwiatów na jego grobie. Dużo 

ciepłych słów dla uczestników współzawodnic-

twa skierowała pani Bożena Sławiak, która prze-

kazała organizatorom ufundowaną jako nagrodę 

piłkę dla najstarszego uczestnika biegu  

otwartego „oldbojów”. 

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała 

dyrektor Zespołu Szkół pani Urszula Jarmuszka. 

Organizatorzy zaplanowali łącznie 23 biegi prze-

prowadzone osobno dla dziewcząt i chłopców od 

dzieci sprawnych inaczej, zerówki, przedszkola 

do III klas gimnazjalnych. Pomimo obaw organi-

zatorów wywołanych porannych deszczowymi 

chmurami same biegi przebiegały przy ładnej 

słonecznej pogodzie. 

Poszczególne grupy biegaczy były przepro-

wadzone w sposób bardzo profesjonalny przez 

Karola - pilota na motorze. Wyniki poszczegól-

nych wyścigów bardzo sprawnie obliczało biuro 

biegu złożone z nauczycielek.  

Po niespełna 2,5 godzinach znaliśmy już 

zwycięzców poszczególnych biegów i klasyfika-

cja końcowa przedstawia się następująco: 

 

kat. dzieci sprawnych inaczej: 

 Aleksandra Poznańska - Szkolny Ośrodek 

Wychowawczy Sulęcin 

 Dariusz Kaczorowski Słońsk 

kat. „0” dziewcząt: 

1. Julia Matkowska - Słubice 

2. Emilia Wieczorek - Budzigniew 

3. Milena Gierańska - Sulęcin 

kat. „0” chłopcy 

1. Mateusz Dorczak - Słońsk 

2. Hubert Błaszczyk - Przedszkole Słońsk 

3. Ryszard Grundkowski - Przedszkole Słońsk 

kat. 1 kl. dziewczęta: 

1. Alicja Paradowska - Gorzów 15 

2. Kornelia Łuczak - Słońsk 

3. Hanna Żurańska - Słońsk 

kat. 1 kl. chłopcy 

1. Gracjan Pilczak - Słońsk 

2. Gracjan Kurzeja - Słońsk 

3. Jan Fabich - Słońsk 

kat. 2 kl. dziewcząt  

1. Nikola Komorowska - KS „Postomia”  

      Sulęcin 

1. Magda Góra - KS „Postomia” Sulęcin 

2. Oliwia Gawor - Słońsk 

kat. 2 kl. chłopcy 

1. Adrian Chomicz - Słońsk 

2. Jakub Burkiewicz - Słońsk 

3. Hubert Torczyński - Słońsk 

kat. 3 kl. dziewczęta 

1. Marlena Soczawa - Słońsk 

2. Alicja Matkowska - Słońsk 

3. Anna Pawelska - Słońsk 

kat. 3 kl. chłopcy 

1. Hubert Gieroński - KS „Postomia” Sulęcin 

2. Szymon Rejczak - Słońsk 

3. Oskar Topolski 

kat. 4 kl. dziewczęta 

1. Gabriela Góra - KS „Postomia” Sulęcin 

2. Aleksandra Matkowska - Słońsk 

3. Milena Żołyńska - Słońsk 

 
ciąg dalszy na str. 6 

WWW.OWNICE.PL 
Z przyjemnością informuję, że 

została utworzona strona internetowa 

www.ownice.pl na której można za-

mieszczać (bezpłatnie) różne ciekawe 

informacje, czy też ogłoszenia i wizy-

tówki np. firm itp. 

Zapraszam do odwiedzenia naszej strony i nad-

syłanie komentarzy, co chcieli by mieszkańcy oraz 

sympatycy Ownic aby na tej stronie zamieścić. 

Proszę też najstarszych mieszkańców Ownic  

o nadsyłanie wspomnień z czasów zasiedlania tych 

terenów oraz innych ważnych wydarzeń lub kontakt 

osobisty ze mną!!!  Z pozdrowieniami 
 

              Franciszek Jamniuk - Sołtys Ownic 

mailto:info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
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kat. 4 kl. chłopcy: 

1. Cyprian Zawadzki - KS „Postomia” Sulęcin 

2. Bartosz Mordak - Słońsk 

3. Mateusz Pater - Słońsk 

kat. 5 kl. dziewczęta: 

1. Vanessa Górna - KS „Postomia” Sulęcin 

2. Gabriela Nowicka - KS „Postomia” Sulęcin 

3. Klaudia Soczawa - Słońsk 

kat. 5 kl. chłopcy 

1. Kacper Milanowicz - KS „Postomia” Sulęcin 

2. Michał Markuszewski - Słońsk 

3. Dominik Łuczka - Słońsk 

kat. 6 kl. dziewczęta 

1. Hanna Grygorcewicz - KS „Postomia”  

Sulęcin 

2. Żaneta Januszewska - Słońsk 

3. Kamila Kurzeja - Słońsk 

kat. 6 kl. chłopcy 

1. Marcin Wyczechowski - Słońsk 

2. Włodzimierz Burkiewicz - Słońsk 

3. Kamila Kurzeja - Słońsk 

Gimnazjum  

kat. 1 kl. dziewczęta 

1. Zuzanna Urbaniak - KS Postomia Sulęcin 

2. Sandra Derbin - Górzyca 

3. Wiktoria Połubińska - Górzyca 

kat. 1 kl. chłopcy 

1. Cyprian Tatarewicz - Słońsk 

2. Dominik Burkiewicz - Słońsk 

3. Seweryn Burkiewicz - Słońsk 

kat. 2 kl. dziewczęta  

1. Weronika Lis - Górzyca 

2. Danuta Lis - Słońsk 

3. Ewa Kowalczyk - Górzyca 

kat. 2 kl. chłopcy 

1. Krystian Tatarewicz - Słońsk 

2. Mateusz Wróbel - KS „Postomia” Sulęcin 

3. Mateusz Wójciak - Słońsk 

kat. 3 kl. dziewczęta 

1. Patrycja Ilnicka - Słońsk 

2. Maja Warzocha - Słońsk 

3. Martyna Jakubiec - Słońsk 

kat. 3 kl. Chłopcy 

1. Jan Hrysiukowicz - Słońsk 

2. Krzysztof Woźniak - Słońsk 

3. Krystian Hruszowiec - Słońsk 
 

Zwycięzcom organizatorzy serdecznie gra-

tulują, ale słowa należą się wszystkim uczestni-

kom biegowych zmagań, którzy je ukończyli,  

a tym samym swoją postawą przyczynili się do 

przypomnienia już po raz 23 pamięć Roberta 

Bartka. Organizatorzy przygotowali dla uczestni-

ków biegów, ich trenerów i opiekunów ciepły 

posiłek i napoje, a dla najlepszych biegaczy  

nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, 

pucharów i dyplomów. Jak co roku organizatorzy 

wsparli organizacje imprezy o fundusze pozyska-

ne od darczyńców, którym serdecznie dziękujemy 

m.in.. Urzędowi Gminy w Słońsku, słońskiemu 

oddziałowi GBS w Barlinku, państwu Beacie  

i Dariuszowi Matkowskim, pani Józefie Jawor-

skiej - firma ubezpieczeniowa, państwu Mireli 

i Andrzejowi Matkowskim, pani Ewelinie Dor-

czak, państwu Urszuli i Andrzejowi Nowogram, 

państwu Wioletcie i Romanowi Ilnickim, panu 

Kazimierzowi Jakubiec, państwu Elżbiecie  

i Mirosławowi Błauciak. 

Zamknięcia zawodów dokonał Wójt Gminy 

Słońsk pan Janusz Krzyśków gratulując wszyst-

kim uczestnikom sportowej postawy, a organiza-

torom sprawnie przeprowadzonych zawodów.  

Leszek Gramsa 

Fotorelacja z biegów 

 

 
otwarcie XXIII biegów im. Roberta Bartka przez 

dyrektora Zespołu Szkół panią Urszulę Jarmuszka 

 
miły gość imprezy - pani Poseł Bożena Sławiak 

 
Vipowie XXIII biegów - od prawej pani Danuta 

Zalewska, pani Bożena Sławiak, pan Janusz 

Krzyśków i pan Longin Bartek 

 
część uczestników biegowej rywalizacji 

 
widzowie sobotniej imprezy 

 
delegacja uczniów z kwiatami na grób 

 śp. Roberta Bartka 

 
jeden z biegów najmłodszej grupy 

 
start grupy dziewcząt „0” 

 
zawodnicy kl. I gimnazjum pokonujący pętlę na 

stadionie 

 
biegacze kl. III gimnazjum wybiegający na trasę 

za stadionem 
 

ciąg dalszy na str. 7 
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część zawodników grupy „18+” w pojedynku 

biegowym 

 
nagroda za wysiłek od pani Dyrektor 

 
piłka za punktowane miejsce od pana Wójta 

 
nagroda od Księdza Proboszcza Józefa Drozda 

 
nagroda meczowa od pana Longina Bartek 

 
Krystian Tatarewicz - zwycięzca w kat chłopców 

kl. II gimnazjum 

 
nagroda meczowa dla najstarszego zawodnika 

biegu „18+” dla pana Andrzeja Generowicza 

 
zwycięzca biegu „18+” kol. Grzegorz Wołodzik 

ze Słońska 

 
zamknięcie XXIII biegów przez Wójta Gminy 

Słońsk pana Janusza Krzyśków 

35 LAT MINĘŁO… 
Są rocznice, które czcimy, aby ocalić od 

zapomnienia ludzi, miejsca, zdarzenia, które czę-

sto się zacierają i umykają. Taką rocznicą był 

jubileusz 35 – lecia szkoły w Słońsku. 

12 października 2012 roku, w jesiennej 

scenerii, spotkali się przedstawiciele szkolnej 

 i lokalnej społeczności – uczniowie, nauczyciele, 

emeryci, władze samorządowe oraz przyjaciele 

szkoły. Przybyłych witał napis: „Szkoła to przy-

bytek na oścież otwarty. Gościu wejdź i zostań 

przyjacielem.” 

Obchody przebiegały według określonego 

scenariusza i zgodnie z ceremoniałem szkoły,  

a mottem całej uroczystości były tekst: 

„Ja jestem wartością 

Inni są wartością 

Świat jest wartością” 

Odkurzone stare kroniki dostarczyły nam 

wielu cennych informacji o powstaniu, począt-

kach i tradycji naszej szkoły. Pokazały, że patron 

to coś więcej niż nazwa na pieczątce, a sztandar  

i imię szkoły „Przyjaźni Narodów” to nie tylko 

efektowny dodatek do ceremoniału – to zobowią-

zanie. Dlatego też idea przyjaźni i współpracy 

przyświeca wszystkim naszym poczynaniom,  

a słowa: przyjaźń, friendship, drużba, frendschaft 

nabierają szczególnego znaczenia. 

Montaż słowno-muzyczny, przygotowany 

przez uczniów i nauczycieli pokazał, że nasza 

szkoła to przykład symbiozy, w której na wspól-

ny sukces pracują wszyscy, o czym świadczą 

liczne świadectwa uznania. Jest miejscem bez-

piecznym i przyjaznym dla dzieci, rodziców, 

nauczycieli i środowiska, gdzie nie ma zgody na 

przemoc, zło i cierpienie, a pomoc potrzebują-

cym, troska o przyrodę i zwierzęta to przejawy 

naszej wrażliwości. Pamiętamy także o tych, co 

odeszli – zmarłych nauczycielach, pracownikach 

administracji i obsługi oraz uczniach naszej szko-

ły. A tym, którzy polegli na polu chwały , składa-

my hołd w uroczystościach patriotycznych. Nie 

zabrakło również elementów zabawy. 

Jubileusz to także dobry czas na podzięko-

wania,. Były więc miłe słowa, dyplomy i statuet-

ki, a także tradycyjny tort i 100 lat. Przede 

wszystkim dziękowaliśmy władzom: panu Wójto-

wi Gminy Januszowi Krzyśków oraz Przewodni-

czącej Rady Gminy pani Lilli Burkiewicz. Na 

szczególne uznanie, za wieloletnią i bezintere-

sowną pomoc i życzliwość, zasługują: Beata 

i Dariusz Matkowscy, Elżbieta i Mirosław Błau-

ciak, Mirella i Andrzej Matkowscy, Wioletta 

i Roman Ilniccy, Agnieszka i Stanisław Błauciak, 

Halina Krawczyk, Józefa Jaworska, Jacek Sko-

rupski, Andrzej Nowogram. 

Ciekawym akcentem były gazetki ścienne, 

wystawy, plansze, dyplomy i puchary obrazujące 

naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz 

sukcesy artystyczne i sportowe. 

 
młodzież szkolna i zaproszeni goście 

 

Po oficjalnej części uroczystości goście 

mieli okazję zwiedzić naszą szkołę. Na ten szcze-

gólny dzień klasy przeobraziły się w najpiękniej-

sze miejsca świata, gdzie zwiedzający mogli 

„raczyć się” przysmakami różnych, nawet najbar-

dziej egzotycznych, kuchni. 
ciąg dalszy na str. 8 
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Pamiętając o jubileuszach wnosimy wkład 

w ocalenie od zapomnienia tych wszystkich,  

którzy tworzyli historię tego miejsca. 

   Oprac.   Jadwiga Jóźwiak 
 

 
młodzież szkolna i zaproszeni goście 

 
część artystyczna w wykonaniu  

młodzieży Zespołu Szkół 

 
wspomnień czar 

 
jubileuszowy tort ufundowany  

przez Radę Rodziców 

 
jubileuszowy tort ufundowany  

przez Radę Rodziców 

 

 

Fotomigawka „z różnych stron świata” 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PODZIĘKOWANIE

 
Serdecznie dziękuję  

Radzie Rodziców,  

nauczycielom, pracownikom 

szkoły, uczniom i rodzicom  
za zaangażowanie  

i pomoc w przygotowaniu  

i organizacji obchodów  

35-lecia Szkoły Podstawowej 

 w Słońsku.  
 

 Dyrekcja Zespołu Szkół  

w Słońsku 

NOWY SPRZĘT 
SPORTOWY  

 

Wymierną materialną korzyścią uzyskaną 

w trakcie obchodów 35 lecia Szkoły Podstawo-

wej w Słońsku było przekazanie przez  

panów Dariusza Matkowskiego i Franciszka 

Jamniuka kwoty pieniędzy przeznaczonych  

na potrzeby sprzętowe dla nauczycieli wychowa-

nia fizycznego.  

Dzięki tym funduszom zostały zakupione  

3 materace (na zdjęciu poniżej) oraz pełnowy-

miarowa 4 metrowa poprzeczka do  

skoku wzwyż.  

 

 
 

Darczyńcom w imieniu uczniów i nau-

czycieli jeszcze raz dziękujemy za szlachetny 

gest 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół  

w Słońsku 
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PASOWANIE NA UCZNIA KLAS PIERWSZYCH 

 

Dnia 26 października 2012 roku 41 pierwszoklasi-

stów zostało pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawo-

wej im. Przyjaźni Narodów w Słońsku. Uczniowie  

w rytmie poloneza wkroczyli na salę gimnastyczną, gdzie 

miała miejsce uroczystość. Mistrzowskie wykonanie 

tańca wywarło na wielu gościach ogromne wrażenie,  

a w oczach wzruszonych rodziców dostrzec można było 

łzy dumy i radość z pociech. 

 

W obecności Wójta Gminy Słońsk – pana Janusza 

Krzyśków, Dyrektora Zespołu Szkół - pani Urszuli  

Jarmuszka, wicedyrektor – pani Danuty Gramsa, Księdza 

Proboszcza – Józefa Drozda oraz rodziców, nauczycieli, 

kolegów i koleżanek pierwszoklasiści ślubowali swoją 

postawą i nauką być dobrym Polakiem, godnie reprezen-

tować  

 

 

 

 

naszą szkołę i lokalną społeczność. Symbolicznego aktu 

pasowania na ucznia dokonali: Wójt Gminy Janusz 

Krzyśków oraz Dyrektor Zespołu Szkół Urszula  

Jarmuszka. Ksiądz proboszcz udzielił Bożego błogosła-

wieństwa i obdarował uczniów obrazkami. Wychowaw-

czynie klas pierwszych wręczyły pamiątkowe dyplomy, 

a rodzice upominki w postaci słowników. Po uroczysto-

ści uczniowie wraz z gośćmi udali się na słodki poczę-

stunek. 

 

Wychowawczynie klas pierwszych: 

 

Marzena Maksym,  

Renata Korolewicz 

 

 

Klasa I A 

Klasa I B 

tradycyjny Polonez 
 

ślubowanie pierwszaków 
 

pasowanie przez panią Dyrektor 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
 

Dnia 23 paź-

dziernika odbyło się 

kolejne spotkanie 

DKK w Gminnej  

Bibliotece Publicz-

nej w Słońsku. 

Omawialiśmy książ-

kę Agnieszki Błot-

nickiej: 'Koniec 

wiosny w Lanckoro-

nie". 

Anna Chybalska 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 
Dnia 9 października w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Słońsku odbyło się roz-

strzygnięcie konkursu pt. "Mój zwierzak". 

Najciekawsze wiersze zostały nagrodzone. 

Oto zwycięzcy: Dominika Stępień klasa 1 

gimnazjum - miejsce pierwsze Karolina 

Czarnecka klasa 6 - miejsce drugie Kornelia 

Michalkiewicz  klasa 5 i Karolina Sozańska 

klasa 5 zajęły miejsce trzecie 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i słodycze.  

Serdecznie gratulujemy!!! 

Anna Chybalska laureaci konkursu z organizatorem 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PRZED-

SZKOLU SAMORZĄDOWYM W SŁOŃSKU 
W tym roku uroczyste obchody Dnia Edu-

kacji Narodowej w Przedszkolu Samorządowym 

w Słońsku miały miejsce 15 października. Swą 

obecnością zaszczycili nas szanowni goście  

w osobach: Dyrektor Zespołu Szkół w Słońsku 

pani Urszula Jarmuszka, Wójt Gminy Słońsk pan 

Janusz Krzyśków, Dyrektor Banku GBS Barlinek 

Oddział w Słońsku pan Maciej Wilangowski oraz 

wszyscy pracownicy przedszkola. 

Kierownik przedszkola pani Bożena Mat-

kowska powitała wszystkich i zaprosiła do wy-

słuchania i obejrzenia programu artystycznego, 

przygotowanego przez panie nauczycielki i dzie-

ci wszystkich grup wiekowych. Dzieci wierszem 

 i piosenką podziękowały za codzienną opiekę 

 i troskę, pomoc, życzliwość, cierpliwość, wesołą 

zabawę i naukę. Niepowtarzalnym występem 

dzieci dostarczyły zgromadzonym wielu wzru-

szeń, a dopełnieniem wszystkiego było wręczenie 

przez każdą z grup własnoręcznie przygotowa-

nych upominków. Nie był to jednak koniec nie-

spodzianek. Po części artystycznej nastąpiła 

część oficjalna, w której pan Wójt przekazał na 

ręce pani Kierownik bukiet kwiatów wraz ze 

słowami uznania dla personelu przedszkola. 

Również pan Dyrektor Banku przybył do nas  

z miłą niespodzianką-koszem pełnym słodyczy, 

który był uzupełnieniem słów podziwu dla pracy 

pań i jej efektów. Całość zwieńczyło wystąpienie 

pani Dyrektor Zespołu Szkół, która skierowała 

wiele ciepłych słów w stronę pracowników  

placówki za ich zaangażowanie i codzienną tro-

skę o podopiecznych. 

Wrażenia z tego niecodziennego święta 

pozostaną w naszej pamięci na długo, a słowa 

uznania od dzieci i gości to najpiękniejszy pre-

zent w tym ważnym dla wszystkich pracowników 

oświaty dniu.  

Wychowawczyni grupy 6-latków 

              Kamila Wojtala 

 
życzenia od 3-latków (ŻABKI) 

 
występ 4-latków (SKRZATY) 

 
wiersze w wykonaniu MISIÓW (4-5-latki) 

 
SMYKI w piosence z parasolami (5-latki) 

 
wręczanie prezentów wszystkim zaproszonym 

gościom 

 
6-latki (BIEDRONKI) w pełnej gali 

 
część oficjalna obchodów  

Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolu 

PANI LISTONOSZ  

LISTY NIESIE… 
 

Powszechnie wiadomo, że praca listonosza 

jest ciężka i odpowiedzialna. Osoby wykonujące 

ten zawód muszą wykazać się nie tylko zaanga-

żowaniem, ale i rzetelnością, cierpliwością, a co 

najważniejsze powinny wzbudzać zaufanie osób, 

do których doręczają listy, przekazy i paczki. 

Z okazji Światowego Dnia Poczty przypa-

dającego na dzień 9. października oraz Dnia 

Łącznościowca (18 października) dzieci z Przed-

szkola Samorządowego w Słońsku (grupa 

„Biedronki”) zaprosiły do siebie panią listonosz 

– Krystynę Sobczak. 

Pani listonosz na samym początku zapre-

zentowała swój strój (charakterystyczny mundur 

oraz czapkę, którą każde dziecko mogło przy-

mierzyć). Pani Krysia chętnie opowiadała dzie-

ciom o swojej pracy, pokazywała, w jaki sposób 

należy prawidłowo zaadresować list oraz wytłu-

maczyła, kto to jest adresat, a kto nadawca. Na 

zadawane przez dzieci pytania pani listonosz 

odpowiadała wyczerpująco, a wszystkie dzieci 

miały okazję podnieść jej ciężką torbę. 

Ponadto pani listonosz pokazała dzieciom 

różne rodzaje listów, jakie można wysyłać. 

Przedszkolaki z grupy starszaków wykazały 

duże zainteresowanie prezentowanym zawodem, 

a nawet deklarowały chęć pracy w tym  

zawodzie.  

Na zakończenie dzieci wręczyły pani Krysi 

podziękowanie oraz bardzo mocno ją uściskały. 

Ku zaskoczeniu dzieci pani Krysia również mia-

ła dla nich niespodziankę – cukierki, za które 

pięknie podziękowały.  

Spotkanie to wywołało wiele pozytywnych 

przeżyć oraz było wspaniałą okazją do docenie-

nia tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. 

Wychowawczyni grupy 6-latków 

Kamila Wojtala 
 

„Biedronki” wsłuchane w opowieści  

pani Naczelnik Teresy Struś 

 
pani Asia prezentująca swój warsztat pracy  

ciąg dalszy na str. 11 



Aktualności Gminy Słońsk           listopad 2012         Nr  13/136 

strona 11 

 

dokończenie ze str. 10 
 

 
dumny Konrad w czapce listonosza 

 
Julia sprawdza, czy torba listonosza 

 jest faktycznie ciężka 

 
pani Krysia objaśnia dzieciom rodzaje listów 

 

WIZYTA PRZEDSZKO-

LAKÓW NA POSTE-

RUNKU POLICJI 
 

Dnia 02.10.2012 r. dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Słońsku uczestniczyły  

w wycieczce na posterunek policji. Dzieci z gru-

py 6-latków „Biedronki”, 5-latków„Smyki” 

 i 4-5-latków„Misie” dzięki uprzejmości panów 

policjantów miały okazję dowiedzieć się wielu 

ciekawych informacji na temat ich pracy. Funk-

cjonariusze oprowadzili nas po budynku omawia-

jąc i pokazując na czym polega praca policjanta. 

Dzieci miały okazję przymierzyć kamizelki kulo-

odporne oraz oglądały policyjny sprzęt, jednak 

chyba najwięcej radości sprawiło dzieciom chwi-

lowe siedzenie „za kratkami”. 

 

Panie wychowawczynie oraz dzieci jeszcze 

raz dziękują panom policjantom za umożliwienie 

nam zwiedzenia posterunku. 

 

Wychowawczyni grupy 6-latków 

Kamila Wojtala 
 

 
-zadowolony Rysiu w kamizelce kuloodpornej 

 
„Biedronki” w celi 

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła papież 

Grzegorz IV w 834 roku jako symbol pamięci o zmarłych. Tradycja 

Wszystkich świętych ma swoje początki w starym celtyckim święcie 

"Samhain". Wcześniej samhain (śmierć ciała) odbywał się 1listopada, tak 

jak u nas, ale oznaczał dla naszych przodków początek nowego roku, ponie-

waż Celetowie byli rolnikami i dla nich żniwa zaczynały się sianiem ozi-

min, czyli obdarowaniem zaczątkiem życia gleby śpiących jeszcze pól. 

Ponadto wszyscy obchodzą to święto dokładnie lub prawie w tym 

samym dniu, w którym według sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się 

potop, tzn. siedemnastego dnia drugiego miesiąca - miesiąca, który w przy-

bliżeniu odpowiada naszemu listopadowi. Tak, więc okazuje się, że w rze-

czywistości, początek temu świętu dało składanie hołdu ludziom, którzy 

zginęli w kataklizmie potopu. 

2 listopada jest to Dzień Zaduszny poświęcony zmarłym, których  

w tym dniu szczególnie się wspomina. Zaduszki wywodzą się z pogańskich 

uroczystości Słowian, które obchodzono cztery razy w ciągu roku. W Ko-

ściele katolickim uroczyste obchody tego święta zapoczątkował opat z Clu-

ny - Odilon. To właśnie on wyznaczył dzień po Wszystkich Świętych na 

wspominanie wszystkich, którzy odeszli.  

Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, których dusze 

oczekują jeszcze w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki są 

wspomnieniem zmarłych potrzebujących oczyszczenia, które mogą uzyskać 

przez modlitwę wiernych i Kościoła. Jest to dzień nabożeństw i modłów w 

intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze po-

kutę. Temu celowi służą m.in. ofiary składane w kościołach i na cmenta-

rzach. Są to tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały 

Kościół modlił się za ich zbawienie. Z ambon lub przy ołtarzu odczytuje się 

imiona zmarłych wypisanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy 

za wszystkich zmarłych. 

Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień 1 listopada "wszystkich 

świętych". Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy niezależnie od tego, 

w co wierzymy odwiedzamy cmentarze oraz miejsca śmierci drogich nam 

osób, odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych. Zapalamy znicze i modli-

my się przy mogiłach. Również w tym dniu chodzimy na miejsca krwawych 

bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć także o tych, dzięki 

którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju wolnym i niezależnym, dla-

tego każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za Ojczyznę, powi-

nien zapalić znicz w miejscach pamięci narodowej.  

 

„Trzeba umieć ludzi pokochać, 

jeśli nie ogień, ustami wyrzucać jasność, 

życie jak granat wybucha, 

wybuchło, zgasło.” 

Krzysztof Kamil Baczyński,  

Trzeba umieć ludzi pokochać,  

1 października 1943 r., Warszawa 
 

Opracowała: 

Anna Zajączek-Prałat 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA 
 „UNITIS VIRIBUS” INFORMUJE 

 

Podróżując pod drzewami… 
W tym roku Niemiecki Szlak Alej 

(Deutsche Alleenstrasse) obchodzi swoje 20-

lecie. A wszystko zaczęło się niedługo po zjedno-

czeniu Niemiec w 1992 r., inicjatywy niemieckie-

go automobilklubu (Allgemeiner Deutscher Auto-

mobil-Club ADAC) we współpracy ze Związ-

kiem Ochrony Niemieckiego Lasu 

(Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) w ramach 

kampanii „Bezpieczne drogi”. Szlak długości 

ponad 2900 km zaczyna się na wyspie Rugia,  

w miejscowości Sellin, skąd prowadzi przez dzie-

sięć krajów związkowych od Morza Bałtyckiego 

do Jeziora Bodeńskiego. Aleje obsadzone są prze-

ważnie lipami, dębami i klonami, prowadzą tury-

stów przez spokojne wioski z dala od autostrad. 

Co roku tym szlakiem podróżuje około 25 tysięcy 

osób. Niemcy szczycą się alejami jako atrakcją 

turystyczną. Nie można oczywiście pędzić po 

tych drogach, o czym przypominają stosowne 

znaki, ale podróż alejami, szczególnie jesienią, 

kiedy żółtozielone liście tworzą malowniczy tunel 

jest bardzo przyjemna. Aleje składające się nie-

rzadko z prawie stuletnich drzew nie będą wiecz-

ne. Służby drogowe, dbając o bezpieczeństwo 

użytkowników dróg zajmują się utrzymaniem 

drzew przydrożnych m.in. usuwając suche gałę-

zie. Nigdzie jednak nie widzieliśmy nadmiernie 

przyciętych ani okaleczonych koron, co niestety 

jest powszechną praktyką w naszym kraju. Co 

więcej, w wielu miejscach widzieliśmy dosadzo-

ne młode drzewa w miejscu starych lub całkiem 

nowe nasadzenia alej. Więcej o tym szlaku moż-

na przeczytać na stronie www.alleenstrasse.com. 

Uroczyste obchody 20-lecia odbyły się w paź-

dzierniku na Rugii w Putbus. Wzięli w nich 

udział przedstawiciele władz Meklemburgii 

i Bundestagu, kierownictwo stowarzyszenia AD-

AC oraz organizacji turystycznych i ekologicz-

nych. Dr Till Backhaus, Minister Środowiska 

Meklemburgii-Pomorza Przedniego wraz z kilko-

ma dostojnymi gośćmi posadzili z tej okazji ko-

lejną lipę przy drodze w Putbus. Na spotkaniu 

goszczących na jubileuszu przedstawicieli kilku 

organizacji z Polski, Niemiec, Czech, Węgier  

i Szwecji, zajmujących się ochroną alej omawia-

ny był pomysł utworzenia Europejskiego Szlaku 

Alej. Mógłby on powstać jako międzynarodowy 

szlak turystyczny przeznaczony dla turystów 

zmotoryzowanych i rowerzystów. 

 
jabłonie przy drodze 

 

 

 
początek niemieckiego szlaku alej 

 

 

 
cześć oficjalna jubileuszu 

 

 

 

 
kolejne drzewo posadzone 

 

 

 
malowniczy tunel na Rugii 

 

 

 
nowa aleja już rośnie 

 

 
ciąg dalszy na str. 13 

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 2012 
 Po raz kolejny dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Słońsku organizują 

pod koniec roku cykl rozgrywek sportowych dla uczniów miejscowej placówki  

pn. „Turniej Mikołajkowy”.  

 Tradycyjnie współzawodniczyć będzie można w dyscyplinach zespołowych tj. 

mini piłce koszykowej dziewcząt, mini piłce nożnej chłopców, turnieju „Dwóch 

ogni” klas IV, grach stolikowych, turnieju tenisa stołowego i turnieju sprawnościo-

wym klas III SP.  

 Dla najlepszych zespołów i zawodników indywidualnych organizatorzy prze-

widują atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 Zapraszamy więc wszystkich chętnych uczniów do udziału w przygotowa-

nych formach rywalizacji.                                                                   Organizatorzy 
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znaki nakazują ostrożność 

 
 

 
całkiem nowe nasadzenia 

 

Czy będzie prowadził przez Słońsk? Zależy 

to od tego, czy uda się zachować aleję przy dro-

dze krajowej 22, prowadzącej od granicy pań-

stwa. Obserwowane w ostatnim czasie praktyki 

wykonawców modernizacji tej drogi nie rokują 

przetrwania rosnących wzdłuż niej jesionów, 

klonów i lip. Wszystkie drzewa mają uszkodzone 

korzenie lub szyje korzeniowe, wiele ma uszko-

dzone pnie. Jest to efektem nieprzestrzegania 

standardów środowiskowych przez wykonawców 

oraz braku nadzoru inwestorskiego. Również 

sposób „kształtowania koron” nie ma nic wspól-

nego z dobrymi praktykami prawidłowej pielę-

gnacji drzew – korony są nadmiernie redukowa-

ne, wycinane są grube konary, w żaden sposób 

nie ograniczające skrajni drogi, ani nie zagrażają-

ce jej użytkownikom. Opisane działania zmniej-

szają żywotność drzew m.in. zwiększając zagro-

żenie inwazją grzybów, pogarszając statykę 

drzew i zmniejszając powierzchnię asymilacyjną 

korony. Wszystko to prowadzi do przedwczesne-

go zamierania drzew, które to zjawisko szczegól-

nie intensywnie występuje w ostatnich latach. 

Konsekwencją tego są coraz częstsze przypadki 

wycinania przydrożnych drzew.  

 

Ostatni akapit adresujemy do władz odpo-

wiedzialnych za ochronę środowiska, w szczegól-

ności zadrzewień przydrożnych w naszej gminie. 

Jeśli ochrona alej przydrożnych wydaje się ko-

muś abstrakcją lub fanaberią, proponujemy prze-

jażdżkę z Kostrzyna drogą nr 1 w kierunku Berli-

na. Zobaczymy tam świetnie zachowane aleje, 

uzupełniane na bieżąco nowymi nasadzeniami, 

wyposażone w bariery energochłonne i znaki 

ograniczające prędkość. Możemy uczyć się od 

naszych sąsiadów, jak dbać o przydrożne aleje.  

I.J. Engel 

Towarzystwo Przyjaciół Słońska 

 Unitis Viribus 

 

 

 

 
ostatni remont drogi 22  

  

katowanie korzeni 

 
katowanie koron  

 

Uroczyste obchody przypadły na dzień 

18.10.2012 r., w których udział wzięli zaproszeni 

goście: pani Poseł Bożena Sławiak i jak jest  

w zwyczaju pani Poseł z kosztownym                                  

i smakowitym prezentem – pani Poseł. Dziękuje-

my, ale na przyszły raz prosimy o mniej kosztow-

ny prezent, bo to nas krępuje. 
 

Pan Vice Starosta Tadeusz Dąbroś przeka-

zał list z gratulacjami i również szczodry prezent. 

Dziękujemy. Natomiast pan Wójt Janusz 

Krzyśków i oprócz ciepłych słów, których benefi-

cjentami byliśmy, my emeryci i powiedział: 

„Zygmunt chodź, bo ja mam dla Was okazałe 

granaty i w liczbie mnogiej czym były niech to 

pozostanie słodką tajemnicą. A jak już jestem 

przy prezentach to wymienię naszych sponsorów, 

którym składamy stokrotne dzięki, bo bez ich 

pomocy impreza wypadłaby mniej okazale,  

a byli to: pan Jamniuk Franciszek godnie repre-

zentujący nas w Starostwie i wspiera ciągle; pan 

Matkowski Dariusz wspiera stale, pani Prezes GS 

Falińska; państwo Matkowscy Teresa i Tadeusz, 

a także garstka kombatantów w osobach panów 

Olszacki i Więckowski, który jest również na-

szym członkiem. 
 

Na wyróżnienie zasługują panie i panowie 

Eugenia Kaczmarek, Skorupska Stefania, Zofia 

Grochowska, Linkiewicz Józef, Michał Konecki, 

Skorupski Lucjan, Stefanowicz Jan.  imprezie na 

nasze zaproszenie brał udział Rejonowy Zarząd 

PZERiI z Kostrzyna Zespół śpiewaczy „Wrzos”, 

działający pod niżej wymienionym Zarządem i 

muszę powiedzieć, że wypadli cudownie i nie 

mniej efektowni e wypadła dziatwa szkolna z klas 

I – III szkoły powszechnej w Słońsku, tym więk-

szy podziw dla dwóch pań, które nasze pociechy 

przygotowały. 

 
cześć uczestników spotkania 

 Tu mała dygresja dziś to Dzień Seniora, 

więc występy nakierowana na babcie i dziadków. 

Natomiast 11.11. to występy przesycone patrioty-

zmem, więc nic innego tylko podziwiać.  
ciąg dalszy na str. 14 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA W SŁOŃSKU KOŁA 
EMERYTÓW I RENCISTÓW WRAZ Z KOMBATANTAMI. 
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Natomiast jeśli robią to maluszki to za-

chwytom i słów brak. Na imprezie było około 80 

osób i trwała od godziny 18:00 do 23:00 i od razu 

musieliśmy posprzątać salę, bo na godzinę 8:00 

musiała być oddana do użytku nowym najemcą. 

Prezes PZERiI Koła Słońsk  

Zygmunt Kaczmarek  

Fotomigawka  

 
otwarcie imprezy przez  

Prezesa pana Zygmunta Kaczmarka 

 
ciepłe słowa od pani Poseł Bożeny Sławiak 

 

 
odczytanie listu gratulacyjnego  

przez Wicestarostę  

Powiatu Sulęcińskiego  

pana Tadeusza Dąbrosia 

 

 

 
życzenia wielu lat w zdrowiu i szczęściu 

 od Wójta Gminy Słońsk  

pana Janusza Krzyśków 

 

 

 
kwiaty od Prezesa Polskiego  

Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów Koło Słońsk 

na ręce jednej z uczestniczek 

 

 

 
występy dziatwy szkolnej 

 

 

Słońsk, 26 października 2012 r. 
 

Protokół z odbytego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Polskim 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Słońsk spisany w dniu 

jak wyżej.  

1. Powitanie przybyłych gości na zebraniu 

2. Zapoznanie ze statutem Związku i omówienie działalności 

Koła za rok ubiegły 

3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

4. Wybory nowego Zarządu 

5. Wolne wnioski i zakończenie zebrania 

Ad. 1 Na Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie kolegę Zyg-

munta Kaczmarka, który powitał zebranych i omówił działalność Koła. 

Omówił zagadnienia statutu. Następnie zatwierdzono porządek obrad ze-

brania jednogłośnie. 

Ad. 2 Z uwagi na brak kworum posiłkowano się drugim terminem. W 

zebraniu uczestniczyło 19 osób 

Ad. 3 przystąpiono do wyboru nowego Zarządu, ustalono, że głosować 

będziemy w sposób jawny na cały Zarząd jednocześnie, który z kolei  

wybierze odpowiednie władze z pośród siebie. Za ustępującym i następują-

cym nowym Zarządem głosowano w całości jednogłośnie i tak: 

Prezesem Zarządu został kolega Zygmunt Kaczmarek 

Zastępcą Prezesa Łucjan Skorupski 

Skarbnikiem Stefania Skorupska 

Sekretarzem Jan Stefanowicz 

Członkiem Józef Linkiewicz 

Członkiem Zofia Grochowska 

Członkiem Jerzy Kaczmarek 

 

Sprawozdanie finansowe przedstawił nowy Prezes Zygmunt Kaczmarek. 

 Na tym zebranie zakończono i podpisano. 

 

Sekretarz Zarządu PZERiI Koła Słońsk 

(-) Jan Stefanowicz 

 

Słońsk 26 października 2012 r. 

 

Aneks do Protokołu z zebrania sprawozdawczo- wyborczego  

w PZERiI w Kole Słońsk spisany w dniu 26.10.2012 r. stwierdzono co 

następuje: 

W trakcie wyboru zakradł się błąd wynikający z nieświadomości,  

a mianowicie do Zarządu koła wybrano kolegę Kaczmarczyka Jerzego, 

który został pozbawiony przez ZUS renty i jako taki nie może piastować 

funkcji członka zwyczajnego, a tym bardziej członka Zarządu. Wobec 

powyższego postanowiono usunąć tę nieprawidłowość posiedzenia  

Zarządu w dniu 26.10.2012 r.  

Zarząd PZERiI Koła Słońsk 

i Prezes Zarządu Zygmunt Kaczmarek  

 

Aby móc wstąpić do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów są niezbędne dokumenty takie jak: 

Decyzja o posiadaniu renty bądź emerytury (ważny odcinek) 

2. Zdjęcie 

3. Wypełniona deklaracja 

4. Opłacenie składek 

 

I to by było wszystko. Zapraszamy serdecznie do pani Stefanii Skorup-

skiej. 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KO-
ŁA EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW KOŁO SŁOŃSK 
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MISS CZEKOLADY 

 
We wrześniu w Kargowej odbyły 

się Miss Czekolady.  

 

Mieszkanka Słońska Sara Piecuch 

(foto obok ) zdobyła  

dwa tytuły: 

 

I najsympatyczniejsza 

 Miss Czekolady 2012 

 

II Wice Miss Czekolady 2012 
 

 

PODZIĘKOWANIE

 
W imieniu swoim i Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Warta” w Słońsku 

chciałabym serdecznie podziękować 

Panom Dariuszowi Matkowskiemu 

 i Jackowi Cieślińskiemu  

za olbrzymią i bezinteresowną pomoc, 

jaką otrzymaliśmy przy budowie  

ogrodzenia wokół kotłowni.  

Dziękuję 
 

Z-ca Prezesa Izabela Rogacka  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
Dnia 21.10.3012 r. Parafia Słońsk miała 

zaszczyt gościć jego Ekscelencję Księdza  

Biskupa Adama Dyczkowskiego. Głównym  

celem nawiedzenia naszej parafii było udzielenie 

Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Parafii 

p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku 

oraz młodzieży z Parafii Św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Lemierzycach.  

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony 

przez Pana Jezusa w momencie, gdy zesłał 

w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego  

na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na 

modlitwie w wieczerniku. 

Podczas Sakramentu Bierzmowania Duch 

Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą 

mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

Sakrament ten zajmuje drugie miejsce wśród 

sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której 

zaliczają się również Eucharystia i Chrzest.  

Celem bierzmowania jest umocnienie chrześcija-

nina w wierze. Te słowa zostały również przyto-

czone przez jego Ekscelencję Księdza Biskupa 

Adama Dyczkowskiego podczas Homilii. Biskup 

zwracał szczególną uwagę na godne reprezento-

wanie Kościoła Katolickiego przez młodzież, 

która przyjmuje sakrament dojrzałości chrześci-

jańskiej. Przyjęcie tego sakramentu jest związane 

z braniem odpowiedzialności również za swoje 

życie, które powinno być wypełnione Ewangelią 

i Dekalogiem. 

Redakcja 

 

Fotorelacja z uroczystości 

 
ucałowanie relikwii przez Księdza Biskupa  

 
Ksiądz Biskup poświęca kapłanów i wiernych 

 

 

 
modlitwa Biskupa w czasie śpiewu  

do Ducha Świętego 

 

 

 
 powitanie Księdza Biskupa przez młodzież 

 
powitanie przez rodziców 

 
 

 
młodzież żeńska w oczekiwaniu  

na Sakrament Bierzmowania 

 
 

 
czytanie Pisma Świętego 

 

ciąg dalszy na str. 16 



Aktualności Gminy Słońsk           listopad 2012         Nr  13/136 

strona 16 

 

dokończenie ze str. 15 

 
śpiew Psalmu 

 
czytanie Słowa Bożego  

 
czytanie Ewangelii Świętej 

 
udzielanie Sakramentu Bierzmowania

 
udzielanie Sakramentu Bierzmowania 

 
modlitwa wiernych 

 
dary ofiarne 

 
podziękowanie młodzieży z Lemierzyc  

za udzielenie Sakramentu Bierzmowania 

 
podziękowanie rodziców 

 
Wójt Gminy składa życzenia 

 z racji urodzin Księdza Biskupa 

 
młodzież w trakcie śpiewu  

„Nie rzucim Chryste …” 

 

FOTOMIGAWKA  

Z UROCZYSTOŚCI 
WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH I DNIA 
ZADUSZNEGO  

W GMINIE SŁOŃSK 

 
Ownice - pomimo deszczu czekamy  

na Świąteczną Eucharystię 
 

 
Ownice - Msza św. na cmentarzu 

 
Ownice - w deszczu i modlitewnej zadumie 

 przy grobach bliskich 
ciąg dalszy na str. 17 
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poświęcenie grobów na cmentarzu w Słońsku 

 
Msza Św. za zmarłych na cmentarzu w Słońsku 

 
Słowo Boże głoszone przez Księdza Jana 

 
Błogosławieństwo  

 
Modlitwa różańcowa prowadzona  

pod przewodnictwem Księdza Jana  

 
uczestnicy modlitwy za zmarłych 

 
młodzież prowadząca różaniec 

 
Lemierzyce - Dzień Zaduszny  

- procesja na cmentarz 

 
Lemierzyce - Dzień Zaduszny  

- różaniec w intencji zmarłych 

 
Lemierzyce - wspominamy naszych bliskich,  

którzy po drugiej stronie życia 

 
Lemierzyce - Członkinie Róży Różańcowej  

prowadzą modlitwę 

 
Lemierzyce - pokropienie nagrobków 

 

11 listopada br. w Kościele Parafialnym  

w Słońsku odbyły się uroczystości z okazji  

94 – tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-

ległości.  

Obchody rozpoczęły się montażem słowno - 

muzycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży 

 z Zespołu Szkół w Słońsku pod kierunkiem pa-

nów: Artura Wysokińskiego, Mariusza Wojna-

rowskiego i Jakuba Chajec.  
 

Następnie kapłani w osobach Ksiądz Kano-

nik Józef Drozd Proboszcz Parafii Słońsk 

i Ksiądz Edward Kosior wprowadzili uroczyście 

poczty sztandarowe organizacji z terenu Gminy 

Słońsk. W tym roku do słońskiej Świątyni przy-

były następujące poczty sztandarowe: Szkoły 

Podstawowej im. Przyjaźni Narodów w Słońsku, 

Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Słońsku, Koła 

Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, Klubu Sporto-

wego „Warta” Słońsk oraz Polskiego Stronnictwa 

Ludowego Oddział Słońsk.  
 

ciąg dalszy na str. 18 

11 LISTOPAD - ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
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Chwilę później odbyła się uroczysta Eucha-

rystia sprawowana w intencji naszej ojczyzny 

podczas, której kazanie na temat wartości patrio-

tycznych i umiłowania Ojczyzny wygłosił Ksiądz 

Edward Kosior.  

Na koniec Wójt Gminy Słońsk podziękował 

wszystkim za przybycie i uczczenie tak ważnego 

dla Polski i każdego Polaka Święta. Poniżej pre-

zentujemy krótką fotomigawkę z tych obchodów.  

Redakcja  

 
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży 

 

 
wykonanie śpiewu przez scholę 

 

 
wprowadzenie sztandarów 

 

 
sztandary przed ołtarzem (na pierwszym planie 

sztandar Szkoły Podstawowej i ZBOWiD Słońsk) 

 
pokłon sztandaru OSP Słońsk 

 
Sztandary ZBOWiD i PSL Słońsk 

 
Eucharystia w intencji Ojczyzny 

 
poczty (KS Warta, PZŁ Dzik, OSP Słońsk) 

w trakcie Mszy Świętej  

 
Kazanie patriotyczne Księdza Edwarda Kosiora 

 
słowa podziękowania Wójta Gminy Słońsk  

pana Janusza Krzyśków 

 
pokłon sztandaru PSL po Eucharystii 

 

Foto Krzysztof Chybalski 

KOMENDA POWIATO-

WA POLICJI W SULĘ-
CINIE INFORMUJE 

„Dni otwarte”  

komendy 

 
W dniach 23-24 października 2012r mło-

dzież  z klas mundurowych  Liceum Ogólno-

kształcącego i I Liceum Ogólnokształcącego  

w Sulęcinie po raz pierwszy przekroczyła progi 

sulęcińskiej komendy.  

 

Dzięki wizycie uczniowie mogli zaobser-

wować jak wygląda codzienna służba policjan-

tów poszczególnych wydziałów. Przyjrzeć się 

pracy oficera dyżurnego na stanowisku dowo-

dzenia, zobaczyć strzelnicę i pokój przesłuchań 

tzw. „niebieski pokój”. Zwiedzili też pomiesz-

czenia dla osób zatrzymanych. Ten punkt spo-

tkania stał się powodem do dyskusji na temat 

odpowiedzialności karnej.   

 

 
 

ciąg dalszy na str. 19 
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Przyszłym adeptom funkcjonariusze przy-

bliżyli realia codziennej pracy. Uczniowie mieli 

okazję aby spróbować swoich sił stając naprzeciw 

instruktora taktyki i techniki interwencji policyj-

nych sierż. Pawła Wąsowicza. Młodzież dowie-

działa się jak stosować chwyty obezwładniające 

oraz techniki obronne. Ponadto, uczniowie mieli 

okazję by poszerzyć wiedzę na temat warunków 

i sposobu użycia środków i zasad posługiwania 

się bronią używaną w policji. 

 
 

 
 

 
 

Policjanci odpowiedzieli na szereg pytań 

związanych z tematyką ich zawodu oraz jakie 

trzeba spełnić wymagania by dostać się do pracy 

w policji. Jak się okazało, wielu z młodych ludzi 

z tym właśnie zawodem wiąże swoją przyszłość. 

asp. Alina Słonik 

 

Policjanci na spotka-
niach z dziećmi. 

 

Policjanci Wydziału Prewencji KPP  

w Sulęcinie odwiedzili dzisiaj przedszkolaków 

w Kołczynie i Gliśnie. Celem wizyty munduro-

wych była pogadanka na temat bezpieczeństwa 

dzieci w domu i przedszkolu, podczas zabaw 

oraz w kontakcie z osobą obcą.  

 
 

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Sulęcinie odwiedzili dzieci 

w Przedszkolu w Kołczynie i Gliśnie. Celem 

spotkań jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecz-

nych zachowań, ukierunkowanie na pomoc  

rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych oraz 

propagowanie pozytywnego wizerunku policjanta 

wśród dzieci. 

 Mundurowi rozmawiali o bezpieczeństwie 

na drodze, przypominali jak prawidłowo przecho-

dzić przez jezdnię, jak zachowywać się w kontak-

cie z osobą obcą i jak ważne jest noszenie ele-

mentów odblaskowych. Dzieci z ochotą odpowia-

dały na zadawane pytania, popisywały się znajo-

mością numerów alarmowych, a także inscenizo-

wały prawidłowe zachowania na drodze. 

asp. Alina Słonik 

 

Zwróć uwagę  

na osoby  
potrzebujące pomocy 

 

Okres jesienno-zimowy dla bezdomnych, 

ludzi starszych, samotnie mieszkających to 

najtrudniejsze miesiące w ciągu roku. Spadek 

temperatury powietrza w ciągu dnia i zimne 

noce, opady i wiatry to sytuacje, które mogą 

zagrozić ich życiu i zdrowiu.  

 

 
 

W tym trudnym okresie, sulęcińscy poli-

cjanci objęli szczególnym zainteresowaniem 

osoby bezdomne i samotnie mieszkające. Działa-

nia prewencyjne i interwencyjne ukierunkowane 

są przede wszystkim na przeciwdziałanie wystę-

powaniu przypadków zgonów będących przyczy-

ną wychłodzenia organizmu. Podczas codziennej 

służby kontrolują rejony dworców autobusowych, 

klatek schodowych, altanek działkowych ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na ujawnienie 

osób bezdomnych i zapewnienie im niezbędnej 

pomocy.  

Działania policjantów skierowane są nie 

tylko na pomoc osobom bezdomnym ale również 

nietrzeźwym, osobom starszym samotnie miesz-

kających. 

Policjanci nie są jednak w stanie dotrzeć do 

wszystkich osób potrzebujących w tym okresie 

pomocy. Dlatego, tak ważne jest aby każdy z nas 

w tym trudnym okresie był wrażliwy na osoby, 

które mogą stać się ofiarami. Widząc takie osoby 

narażone na wychłodzenie pomóżmy i nie bądź-

my obojętni.  

O każdym przypadku zauważenia osoby 

nieprzytomnej czy też znajdującej się w stanie 

upojenia alkoholowego świadczącym, że nie jest 

ona w stanie sama zadbać o swoje bezpieczeń-

stwo należy przekazać informację na policję 

dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112. 

 

Placówki udzielające pomocy osobom bezdom-

nym w powiecie sulęcińskim: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Sulęcinie: 

ul. Żeromskiego 7, tel.95 755 27-86 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sulęcinie 

ul. Moniuszki 4, tel. 95 755 07-43 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Słońsku, 

 ul. Sikorskiego 15, tel. 95 757 22-37 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Lubniewicach  

ul. Jana Pawła II, tel. 95 755 70-22 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Krzeszycach 

ul. Skwierzyńska 16, tel. 95 757 31-61 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Torzymiu 

ul. Wojska Polskiego 32, tel. 68 341 30-25 

 

asp. Alina Słonik 

 

 

PODSUMOWANIE 

 AKCJI „ZNICZ 2012” 
przez sulęcińską policję. 

 

 Policjanci Komendy Powiatowej Policji 

w Sulęcinie 4 listopada 2012r późnym wieczo-

rem zakończyli działania „ZNICZ 2012”. 

Przez pięć dni funkcjonariusze czuwali nad 

bezpieczeństwem odwiedzających groby bli-

skich. 

Tegoroczna akcja Znicz 2012 trwała aż 

 5 dni. W tym czasie wzmożona liczba policyj-

nych patroli wspierana przez funkcjonariuszy 

Żandarmerii Wojskowej dbała o bezpieczeństwo 

osób odwiedzających groby na cmentarzach  

i w ich pobliżu. 

W trakcie działań na drogach powiatu sulę-

cińskiego policjanci zwracali uwagę na  
 

ciąg dalszy na str. 20 
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kierujących popełniających szczególnie niebez-

pieczne wykroczenia w ruchu drogowym tj. prze-

kraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe 

wyprzedzanie, stan trzeźwości kierujących oraz 

stan techniczny pojazdów. Na terenie powiatu 

sulęcińskiego udział w działaniach brało kilku-

dziesięciu policjantów i funkcjonariuszy Żandar-

merii Wojskowej. 

Akcja „Znicz” w naszym rejonie przebiegła 

dość spokojnie. Podczas długiego weekendu na 

drogach naszego powiatu doszło do 4 kolizji dro-

gowych. Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeź-

wych kierowców. 

 

 
 

 
Przypominamy, że podczas akcji „Znicz”  

w 2011 roku na terenie powiatu sulęcińskiego 

doszło do 1 wypadku drogowego oraz 3 kolizji. 

Policjanci zatrzymali 7 pijanych kierujących.    

 

asp. Alina Słonik 

ZDARZENIA NA TERE-

NIE GMINY SŁOŃSK 
  

W statystyce Komen-

dy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Sulęcinie  

w okresie od 1 do 30 paź-

dziernika2012 r. na terenie 

gminy Słońsk zanotowano 5 zdarzeń, w tym 2 

miejscowe zagrożenia oraz 3 pożary.  

 

Opis charakterystycznych zdarzeń przedsta-

wiam poniżej: 

 

Lemierzyce 

W dniu 14 października 2012 r. w Lemie-

rzycach spaleniu uległo pomieszczenie gospodar-

cze na jednej z posesji. Działania zastępów pole-

gały na ugaszeniu palącej się szopy przy użyciu 

dwóch prądów wody. W zdarzeniu brały udział 

zastępy z JRG Sulęcin oraz OSP Słońsk.  

 

Słońsk  

W dniu 15 października 2012 r. do stanowi-

ska kierowania wpłynęła informacja od policji  

o plamie oleju na drodze krajowej nr 22 w miej-

scowości Słońsk. Po dojeździe na miejsce zdarze-

nia zastano plamę oleju na jezdni oraz dwa znisz-

czone znaki drogowe. Ze śladów na drodze wyni-

kało, że prawdopodobnie samochód jadący  

z nadmierną prędkością nie wyhamował i wpadł 

na wysepkę niszcząc dwa znaki drogowe. Pojaz-

du nie było na miejscu zdarzenia. Działania zastę-

pów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarze-

nia, usunięciu plamy oleju i elementów znaków 

drogowych z jezdni. 

 

Słońsk 

W dniu 19 października 2012 r. w Słońsku 

zastępy PSP i OSP brały udział w gaszeniu  

garażu.  

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów 

OSP Słońsk zastano palący się budynek garażo-

wy. Działania zastępów polegały na podaniu 

dwóch prądów wody w natarciu i zbudowaniu 

stanowiska oświetleniowego. W wyniku pożaru 

spaleniu uległ samochód osobowy Mitsubishi 

Space Wagon oraz garaż wraz z wyposażeniem. 

Straty oszacowano wstępnie na 50 tys. zł.  

 

 kpt. Waldemar Konieczny 

 NIE dla czadu !!! 
 

Jak zapobiegać zatruciu?  

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spala-

nie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie 

zamknięte są okna, brak jest właściwej wentyla-

cji . Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia 

jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz 

ile świeżego powietrza napłynie do pomieszcze-

nia. Przede wszystkim należy więc zapewnić 

możliwość stałego dopływu świeżego powietrza 

do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, 

kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny od-

pływ spalin. 

Pamiętaj aby:  

 uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz  

z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca  

gazowego  

 z otwartą komorą spalania, kuchenki gazo-

wej lub węglowej),  

 nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otwo-

rów nawiewnych,  

 przy instalacji urządzeń i systemów grzew-

czych korzystaj z usług wykwalifikowanej 

osoby, 

 dokonywać okresowych przeglądów instala-

cji wentylacyjnej i przewodów kominowych 

oraz ich czyszczenia.  

Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie 

rzadziej niż raz na 3 miesiące.  

Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowe-

go - nie rzadziej niż raz na pół roku.  

Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek 

m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rza-

dziej niż raz w roku 

 użytkować sprawne techniczne urządzenia,  

w których odbywa się proces spalania zgod-

nie z instrukcją producenta: kontrolować stan 

techniczny urządzeń grzewczych,  

 stosować urządzenia posiadające stosowne 

douszczenia w zakresie wprowadzenia do 

obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy 

żądać okazania wystawionej przez producen-

ta lub importera urządzenia tzw. deklaracji 

zgodności, tj. dokumentu zawierającego 

informacje o specyfikacji technicznej oraz 

przeznaczeniu i zakresie stosowania danego 

urządzenia,  

 w przypadku wymiany okien na nowe, 

sprawdzić poprawność działania wentylacji, 

ponieważ nowe okna są najczęściej  

o wiele bardziej szczelne w stosunku do 

wcześniej stosowanych w budynku i mogą 

pogarszać wentylację,  

 systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, 

np. poprzez przykładanie kartki papieru do 

otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic 

nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przy-

wrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub 

kratki,  

 często wietrzyć pomieszczenie, w których 

odbywa się proces spalania (kuchnie, łazien-

ki wyposażone w termy gazowe),  

a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, roz-

szczelnienie okien.  

 rozmieścić czujniki tlenku węgla w części 

domu, w której sypia twoja rodzina. Dla 

zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe 

czujniki warto umieścić w każdym pomiesz-

czeniu,  

  nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, 

na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomiesz-

czenia te nie mają odpowiedniej wentylacji, 

  nie zostawiaj samochodu w garażu na zapa-

lonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu 

pozostają otwarte 

 nie bagatelizuj objawów duszności, bólów 

 i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, 

oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia 

czynności serca i oddychania, gdyż mogą 

być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; 

 w takiej sytuacji należy natychmiast prze-

wietrzyć pomieszczenie, w którym się znaj-

dujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. 
 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

 ból głowy, 

 zawroty głowy, 

  ogólne zmęczenie, 

 duszność, 

 trudnościami z oddychaniem, oddech przy-

spieszony, nieregularny 

 senność, 

 nudności. 

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, 

oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny  

zagrożenia powodują, że jest on całkowicie  

bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia 

 trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt 

 nie przyjdzie mu z pomocą - umiera 
ciąg dalszy na str. 21 

STRAŻ POŻARNA INFORMUJE  
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Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?  

 należy natychmiast zapewnić dopływ świe-

żego, czystego powietrza,  

 jak najszybciej wynieść osobę poszkodowa-

ną w bezpieczne miejsce, na świeże powie-

trze, 

 rozluźnić poszkodowanemu ubranie - rozpiąć 

pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie 

można doprowadzić do jego przemarznięcia 

 wezwać służby ratownicze (pogotowie ratun-

kowe - tel. 999, straż pożarna - tel. 998 lub 

112),  

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zacza-

dzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystą-

pić do wykonania sztucznego oddychania i masa-

żu serca. 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZO-

WYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁY-

WOWEJ  
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem 

energii, stosowanym powszechnie w gospodar-

stwach domowych. Szczelność instalacji gazowej 

jest dla każdego oczywistym warunkiem bez-

piecznego użytkowania gazu, gdyż jego miesza-

nina z powietrzem grozi wybuchem. Większość 

użytkowników gazu nie wie jednak kiedy może 

pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla 

(potocznie zwanym czadem).  

W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlen-

kiem węgla pochodzącym z gazowych grzejni-

ków wody przepływowej, umiera ok. 100 osób,  

a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym 

hospitalizacji.  

Przeważająca większość wypadków śmiertelnych 

zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc 

w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, 

szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawa-

niu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, 

spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecz-

nego użytkowania urządzeń spalających gaz.  

Są to:  

1) prawidłowa instalacja,  

2) stały dopływ świeżego powietrza,  

3) swobodny odpływ spalin,  

4) właściwa eksploatacja zapewniająca  

dobry stan techniczny urządzenia gazo-

wego.  

Są one przedstawione poniżej w skrócie. 
 

PRAWIDŁOWA INSTALACJA  

Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego 

może dokonać jedynie uprawniony specjalista, 

zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie 

prac instalacyjnych i regulacyjnych przez osobę 

nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie  

dla zdrowia i życia mieszkańców. Takie same 

wymagania co do prac instalacyjnych i regulacyj-

nych , dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka 

powinna znajdować się jak najbliżej wywiewnej 

kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny 

być usytuowane między oknem a kuchenką, tak, 

aby nad nimi następował przepływ świeżego 

powietrza. 

 

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO  

POWIETRZA  

Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza 

do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu 

ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świe-

żego powietrza powoduje niedobór tlenu. Wyni-

kiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie 

 i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wów-

czas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie za-

mknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do 

mieszkania jest również warunkiem niezbędnym 

swobodnego odpływu spalin. W związku z tym 

należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze 

przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były wypo-

sażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpie-

li uchylone było okno w mieszkaniu lub lufcik. 

Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno 

nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wy-

wiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, 

grozi śmiertelnym zatruciem. 

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN  

Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłą-

czony do przewodu spalinowego, a przewód spa-

linowy musi być szczelny i drożny. Nieszczelny 

komin powoduje osłabienie ciągu lub może być 

przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących 

 z nim pomieszczeń. Przewody kominowe 

(dymowe, spalinowe i wentylacyjne) należy kon-

trolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kontrola powinna być przeprowadzona przez 

osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu 

kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy. 

Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest 

jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz 

także stały dopływ świeżego powietrza do po-

mieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. 

Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący pie-

cyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, 

uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powie-

trza do pomieszczenia, w którym włączono pie-

cyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do 

spełnienia dwóch podstawowych wymagań bez-

pieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobod-

nego odpływu spalin. Podczas kąpieli nie należy 

włączać wentylatora w kuchni lub w innym miej-

scu w mieszkaniu, ponieważ jego działanie osła-

bia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalino-

wym piecyka gazowego. 

DOBRY STAN TECHNICZNY  

URZĄDZENIA GAZOWEGO  

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane  

w czystości i w dobrym stanie technicznym,  

a także okresowo kontrolowane zgodnie z zalece-

niami producenta. Obowiązek utrzymania wyma-

ganego stanu technicznego urządzeń gazowych  

i ich udostępnienia do kontroli nakłada na użyt-

kownika lokalu Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użyt-

kowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 

z dnia 9.09.1999r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W 

trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny 

do tego obowiązku powinien się poczuwać każdy 

użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk gazowy 

używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić 

do kontroli. Stary, zużyty, nie czyszczony i rozre-

gulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa 

i konserwacja urządzenia gazowego może być 

powierzona wyłącznie osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia. 

Pamiętajmy !  

Od stosowania się do powyższych rad może zale-

żeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich.  

Wystarczy jedynie odrobina przezorności. 

 

kpt. Waldemar Konieczny 

 

OSP SŁOŃSK 
INFORMUJE 

 

Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza przy OSP Słońsk 

liczy aktualnie 23 osoby. 

Spotkania szkoleniowe orga-

nizowane są co dwa tygodnie 

w remizie.  

 

W ostatnim czasie młodzi druhowie wraz 

ze swoim opiekunem druhem Romanem  

Matkowskim dnia 24.10 br. z uwagi na zbliża-

jące się Święta Wszystkich Świętych uporząd-

kowali część opuszczonych grobów na cmenta-

rzu komunalnym w Słońsku (foto poniżej). 

 
Druh Roman Matkowski 
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Dnia 6.10.2012 r. nasze drużyny ligowe 

rozegrały mecze u siebie o mistrzostwo III i IV 

Ligii w tenisie stołowym oto uzyskane wyniki: 

III Liga 

MUKS Bocian Słońsk – MKS Spójnia Ośno 

Lubuskie. Zwyciężyła nasza drużyna 10:3. 
Punkty zdobyli Damian Kowalczyk 3,5 pkt, 

Aleksy Juszkiewicz 2,5 pkt, Łukasz Andrzejew-

ski 2,5 pkt, oraz Kamil Rudomina 1,5 pkt. 

IV Liga 

MUKS Bocian II Słońsk – GCTS Jedynka 

Gorzów Wlkp. Zwyciężyła nasza drużyna 

10:0. Punkty zdobyli Piotr Lewandowski 2,5 pkt, 

Grzegorz Niedbała 2,5 pkt, Józef Nawrot 2,5 pkt 

oraz Maciej Najborowski 2,5 pkt.  

 

Dnia 7.10.2012 r. w Gorzowie Wlkp. odbył 

się I Rzut Gorzowskiej Klasy A. W rozgryw-

kach tych uczestniczą nasze dwie drużyny tj. 

MUKS Bocian III i MUKS Bocian IV. (Są to nasi 

najmłodsi zawodnicy żacy i młodzicy). W tym 

rzucie drużyna MUKS Bocian III zajął VII miej-

sce, a MUKS Bocian IV XI miejsce.  

 

Dnia 13.10.2012 r. nasze drużyny ligowe 

rozegrały mecze wyjazdowe o Mistrzostwo III  

i IV Ligi w tenisie stołowym.  

III Liga 

Olimpijczyk Łagów – MUKS Bocian Słońsk. 

Zwyciężyła nasza drużyna 10:1. Punkty zdobyli 

Aleksy Juszkiewicz 3,5pkt, Andrzej Kowalczyk 

2,5 pkt, Damian Kowalczyk 2,5 pkt, oraz Kamil 

Rudomina 1,5 pkt.  

IV Liga  

Warta III Kostrzyn – MUKS Bocian II Słońsk. 

Wynik meczu 10:1. 

 

Dnia 24.10.2012 r. w Słońsku odbył się 

mecz o Mistrzostwo III Ligii pomiędzy drużyna-

mi: 

MUKS Bocian Słońsk – ZKS IV Drzonków. 

Zwyciężyła nasza drużyna 10:0. Punkty zdoby-

li: Aleksy Juszkiewicz 2,5 pkt, Kamil Rudomina 

2,5 pkt, Andrzej Kowalczyk 2,5 pkt, oraz Damian 

Kowalczyk 2,5 pkt. 

Dnia 26.10.2012 r. w Słubicach odbyła się 

IV Edycja Grand Prix Słubic „Jesień 2012”  

w tenisie stołowym. Czołówka poszczególnych 

kategorii wiekowych w tym turnieju przedstawia 

się następująco: 

Kat. dziewczęta do 14 lat. 

I miejsce Amelia Wiącek (Słońsk) 

II m-ce Agnieszka Nawrot (Słońsk) 
III m-ce Kamila Boczkowska (Pamięcin) 

Kat. open chłopcy i dziewczęta do lat 

14 

I miejsce Filip Lewaszkiewicz (Słońsk) 

II Amelia Wiącek (Słońsk) 

III Kacper Wiącek (Słońsk) 

Kat. chłopcy 15-18 lat 

I miejsce Przemysław Nawrot (Słońsk) 

II m-ce Bartosz Tomków (Słubice) 

III m-ce Łukasz Musiał (Słońsk) 

 Kat. powyżej 19 lat 

I miejsce Maciej Cieślik (Strzelce Krajeńskie) 

II m-ce Wojciech Tomków (Słubice) 

III m-ce Robert Tomczak (Słubice) 

 

 Organizatorem edycji Grand Prix Słubic 

jest Stowarzyszenie FSL –Aktywni dla Powiatu.  
 

 
najlepsi w kat. open dziewcząt i chłopców  

do lat 14 z Prezesem FSL – Aktywni dla Powiatu 

panem Robertem Tomczakiem 

 
najlepsi w kat . 15-18 z prezesem  

FSL – Aktywni dla Powiatu 

 
część uczestników turnieju Grand Prix 

 

 Dnia 27.10.2012 r. w Słońsku odbył się 

mecz o mistrzostwo IV Ligii mężczyzn w tenisie 

stołowym pomiędzy drużynami: 

MUKS Bocian II Słońsk – SOKSiR Sulęcin. 

Zwyciężyła nasza drużyna 10:4. Punkty zdoby-

li: Łukasz Andrzejewski 3,5 pkt, Grzegorz Nie-

dbała 2,5 pkt, Maciej Najborowski 2,5 oraz Piotr 

Lewandowski 1,5 pkt. 

 Dnia 28.10.2012 w Gorzowie Wlkp. od-

był się II Rzut Gorzowskiej Klasy A w tenisie 

stołowym. W tym rzucie drużyna MUKS Bocian 

III zajął 3 miejsce, a MUKS Bocian IV 10 miej-

sce. 

Trener sekcji Henryk Grabowski 

WOKÓŁ PING PONGOWYCH STOŁÓW MUKS BOCIAN SŁOŃSK 

 SEKCJA TENISA STOŁOWEGO INFORMUJE 

TURNIEJ 
 TENISA STOŁOWEGO 

 

17 listopada br.  

o godz. 9.00 

w Zespole Szkół  

w Słońsku odbędzie się 

Turniej  

Tenisa Stołowego 

 im. Grzegorza Kaczorowskiego. 

Serdecznie zapraszamy ! 

PODZIĘKOWANIE 
 

Drogi Czytelniku, czy wiesz że... 

 W Słońsku przy ulicy Zielonej, wraz  

z rodziną, żyje Pan Henryk Grabowski. Człowiek 

zwyczajny ale i niezwyczajny. Niezwyczajny bo 

pokochał tenis, a to czego nauczył się uprawiając 

ten sport nie zatrzymał tylko sobie. Pan Henryk 

skupił wokół siebie garstkę dzieci i uczy ich grać, 

uczy wygrywać, uczy także przegrywać. A prze-

cież to tak dużo. 

 Z naszej rodzicielskiej obserwacji wynika, że jest to człowiek odda-

ny tenisowi i tym, których wziął pod opiekę. Jego sposób bycia, ciepło, 

zaangażowanie i odpowiedzialność to cechy oddanego wychowawcy. 

"Nikt Ci nie dał złocistych odznaczeń taki to już trenera jest los". 

Pan Henryk o nie nie zabiega, bo dla prawdziwego trenera radość dziecka 

z odniesionego sukcesu jest najważniejsza. 

Panie Henryku proszę przyjąć od nas rodziców i rozmiłowanych 

w tenisie dzieci, za pośrednictwem lokalnej gazety zwyczajne  

słowo :DZIĘKUJEMY 

Rodzice młodych tenisistów 
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CO SŁYCHAĆ W PIŁCE SENIORSKIEJ 

 KS WARTA SŁOŃSK INFORMUJE 
Ostatniego września grali-

śmy bardzo ważny mecz ze Stalą 

Sulęcin zakończony naszym 

zwycięstwem, a już 6.10.2012 r. 

przyszło nam grać na wyjedzie  

z zespołem Błękitnych dobry mecz. Gospodarze 

to zespół, który aktualnie zajmuje wolne rejony 

tabeli i będzie bronił się przed spadkiem. My 

natomiast cały czas prowadzimy w tabeli i chce-

my dorzucić kolejne trzy oczka do prezentacji. 

Czy nasi potrafią grać z zespołem broniącym się 

przed spadkiem? Również warunki atmosferycz-

ne były nie najlepsze, choć są równe dla obu 

zespołów. Skład naszego zespołu, w tym meczu: 

Paszkiewicz, Miglujewcz, Hojka, Kowalski, Cie-

śliński, Piecuch, Sozański, Majerczyk, Osowski, 

Kuśnierczak (od 60’ Gruszka) i Weres. Nasi zre-

misowali to spotkanie 1:1 po bramce Weresa. 

Kolejne stracone punkty z zespołem dolnych 

rejonów w tabeli. Po Skwierzynę, Bledzewie, 

Dobiegniew staje nam na drodze. Tracimy punk-

ty. Mecz rozpoczęliśmy dobrze, stwarzamy sytua-

cje i chwilę czasu staje się kiedy padnie bramka. 

Tak też było i w tym razem. Po jednej z akcji 

Weres trafia do bramki, prowadzimy 1:0. Po 

przerwie wielka ulewa, zalane boisko, zastana-

wiamy się z sędziami czy grać dalej. Arcytrudne 

warunki choć gramy słabo. Gospodarze wielka 

ambicja i nic poza tym. Po jednej z akcji gospo-

darze wyrównują na 1:1. My wreszcie zaczynamy 

atakować. Może zdobędziemy drugą bramkę. 

Końcówka meczu, sytuacje ma Gruszka nie trafia 

ostatni gwizdek i koniec meczu. Szkoda straco-

nych punktów, choć i tak liderujemy. Nie potrafi-

my grać z zespołem dołu tabeli. Może przyjdzie  

to z czasem. 

 

14.10.2012 r. po słabym meczu w Dobie-

gniewie podejmujemy kolejny zespół dołów tabe-

li tj. SHR Wojcieszyce. Tym razem pokonujemy 

gości 5:1 (3:0) po bramkach Gruszki – 2, Hojki – 

2 oraz Sozańskiego – 1. Skład naszego zespołu: 

Paszkiewicz, Miglujewicz, Hojka, Kowalski, 

Cieśliński i Majerczyk, Sozański, Wierzbicki, 

Piecuch (od 46’ Matkowski), Weres, Gruszka (od 

75’ Drygajło). Goście to zespół nieobliczalny, 

 z którym zawsze gra się ciężko. Ma w swoim 

zespole bramkostrzelnego Tabakę my natomiast 

gramy bez Kuśnierczaka, pauzującego za żółtą 

kartkę. Wrócił Wierzbicki po odbytej karze za 

kartki, od początku występuje w ataku Gruszka. 

Jest to jedna z ostatnich szans na udowodnienie 

swojej przydatności do zespołu. Tym razem to się 

powiodło. Już w pierwszych minutach Gruszka 

otworzył zdobywanie bramek, a później raz po 

raz próbowaliśmy atakować. Padały kolejne 

bramki choć sami nie ustrzegliśmy się błędów na 

boisku i straciliśmy bramkę. Było widać różnicę 

w klasie obu zespołów. To nie był przeciwnik, 

który mógł nam zagrozić zewsząd. Zbieraliśmy 

gratulacje za dobry występ Warciarzy. Dodatko-

wo w tej kolejce tracą punkty Sulęcinianie. Od-

skakujemy na 4 punkty. Oby tak do końca rundy. 

A po trzech dniach 17.10.2012 r. kolejny 

mecz. Tym razem w ramach rozgrywek Pucharu 

Polski na szczeblu okręgu. Podejmujemy zespół 

zza miedzy Spójnię Ośno Lubuskie. Pokonujemy 

Ośnian 3:2 po bramkach Gruszki-1, Hojki-1  

i Weresa-1. Skład naszego zespołu: Paszkiewicz, 

Miglujewicz, Hojka, Kowalski, Cieśliński, Pie-

cuch (od 46’ Kuśnierczak), Sozański, Wierzbicki 

(od 60’ Majerczyk), Matkowski (od 46’ Osow-

ski), Weres, Gruszka (od 75’ Sieracki). Zespół  

z Ośna to IV Ligowy mający w swoich szeregach 

wielu doświadczonych zawodników takich jak 

np. Begier, którego chciałby każdy klub. W Ośnie 

występuje również Pinczyński były zawodnik 

Warty, choć niczym poza bramką się nie wyróż-

niał. My rozpoczęliśmy to spotkanie dobrze i po 

paru minutach prowadzimy 1:0 po bramce Grusz-

ki. Goście zdołali wyrównać 1:1. My zdobywamy 

drugą bramkę. Jest 2:1 dla nas. Znowu robimy 

błąd, Cieśliński nie trafia w piłkę. Jest 2:2. Chyba 

będzie dogrywka. Ostatnia minuta meczu. Jedna  

z ostatnich akcji i kto inny jak nie Weres w takich 

momentach zachowuje zimną krew. Trafia – jest 

3:2 dla nas. Wielka radość na boisku i ławce. 

Goście są zszokowani. Nie wierzą w to co się 

stało. Koniec meczu i taniec radości. Wszyscy 

jesteśmy szczęśliwi. Gramy wśród 16 zespołów 

Województwa Lubuskiego. Wielkie Gratulacje!!! 

 

21.10.2012 r. w ramach rozgrywek  

mistrzowskich klasy „O” podejmujemy LZS Bob-

rówko. Zespół, który złapał drugi oddech i jest  

w czubie tabeli. Zwycięstwo nad nimi pozwoliło-

by nam powiększyć przewagę w tabeli. Goście to 

również zespół grający twardo i konsekwentnie. 

My gramy już trzeci mecz w ciągu tygodnia i czy 

wytrzymamy fizycznie. Skład naszego zespołu: 

Paszkiewicz, Miglujewicz, Hojka, Kowalski, 

Cieśliński, Piecuch (od 75’ Sieracki), Sozański, 

Wierzbicki, Osowski (od 80’ Drygajło), Kuśnier-

czak (od 70, Matkowski), Weres. Nasi pokonali 

zespół z Bobrówka 4:0 (2:0) po bramkach Sozań-

skiego -2, Kowalskiego-1 i Kuśnierczaka -1. Ten 

mecz był łatwiejszy, jak by się wydawało. Festi-

wal bramkowy otworzył Kowalski trafiając po 

rzucie rożnym. Później jeszcze Sozański pięknym 

strzałem podwyższył na 2:0 i z takim wynikiem 

zeszliśmy na przerwę. My graliśmy i tworzyliśmy 

ładne akcje. Naprawdę chciało się patrzeć na grę 

zespołu. Raz po raz przeprowadzamy akcje, które 

mogły się podobać publiczności. Po przerwie 

jeszcze dwie bramki, zmiany w zespole i koniec 

meczu. Umacniamy się na czele tabeli. Jesteśmy 

samodzielnym liderem. Goście nas chwalą za 

dobrą i ładną grę. Cieszy postawa naszych kibi-

ców. Piękne oklaski, za akcje i bramki. Jest fajna 

atmosfera na trybunach i wśród zawodników. 

Oby tak dalej.  

 

27.10.2012 r. przyszło nam grać z kolejnym 

zespołem dołu tabeli tym razem Zjednoczonych 

Przytoczna. Po wielkim horrorze nasi wygrali 3:1 

po bramkach Wierzbickiego -2, Hojki -1. Skład 

naszego zespołu w tym meczu: Paszkiewicz, 

Miglujewicz, Hojka, Kowalski, Cieśliński, Pie-

cuch, Sozański (od 80’ Sieracki), Wierzbicki, 

Osowski (od 89, Drygajło), Weres, Kuśnierczak 

(od 80’ Matkowski). Mecz o którym chciałoby 

się szybko zapomnieć. Po pierwsze nam zawsze 

gra się ciężko w Przytocznej. Po drugie dochodzą 

kontuzje i gramy ograniczoną ilością zawodni-

ków. Po trzecie, czy nie następuje rozluźnienie  

w zespole. Po czwarte, czy wszyscy podchodzą 

do meczu odpowiedzialnie. To już jest trzynasta 

kolejka. Obyśmy nie stracili głupiej bramki, lecz 

cóż marzenia. Życie jest inne. Gospodarze wyko-

nują rzut rożny. Źle ustawione krycie. Błąd Pasz-

kiewicza i Osowskiego. Tracimy bramkę. Prze-

grywamy 1:0. Ileż trzeba było użyć słów i argu-

mentów żeby zespół zmotywować. Przecież ma-

jąc tyle nazwisk jesteśmy zespołem zdecydowa-

nie lepszym i trzeba to udowadniać na boisku.  

Po przerwie nasi atakują. Mamy rzut wolny z 16. 

Wykonuje Hojka – strzela jest 1:1. Kolejne minu-

ty atakujemy. Gospodarze się bronią. Mamy rzut 

karny, którego wykonawcą jest Kowalski. On 

trafia 9 na 10. Tym razem się pomylił. Strzela 

obok bramki. Nadal 1:1. Atakujemy, kwestią 

czasu są bramki. Kolejny rzut karny dla nas. Fau-

lowany w polu karnym był Sozański. Wykonaw-

cą jest Wierzbicki – trafia 2:1 dla nas. Znowu 

atakujemy. Wzorowa akcja Weresa z Matkow-

skim, który zmienił słabo spisującego się  

Kuśnierczaka. Ten drugi idealnie obsłużył Wierz-

bickiego, który po raz kolejny trafia. Jest 3:1 dla 

nas. Tego meczu nie przegramy. Trzynasty mecz 

bez porażki. Jeszcze dwie kolejki i koniec ligi. 

Rekord nieprzegranych został pobity, oby trwał 

jak najdłużej. A za tydzień mecz rundy z Odrą 

Górzyca. Oby zwycięski.  

 

Dnia 4.11.2012 r. w 14-tej kolejce spotkań  

o mistrzostwo klasy okręgowej przyszło naszym 

grać z zespołem czołówki tabeli Odrą Górzyca. 

Nasi w tym spotkaniu wystąpili w następują  

w następującym składzie: Paszkiewicz, Migluje-

wicz, Hojka, Kowalski, Cieśliński, Piecuch, Ma-

jerczyk, Wierzbicki, Osowski (od 75’ Sieracki), 

Kuśnierczak, Weres (od 25’ Gruszka, a od 38’ za 

Gruszkę Matkowski). Patrząc na skład zespołu 

widzimy w nim brakującego Sozańskiego, który 

pauzował za 4 żółtą kartkę, i jego nieobecność 

była widoczna w tym meczu. A sam mecz, cóż 

nasi byli bardzo zmotywowani podobnie zresztą 

jak Górzyczanie. My nie chcieliśmy tego meczu 

przegrać. Wcześniej w spotkaniu Sulęcina  

z Krzeszycami padł remis co stwarzało nam na-

dzieję na powiększenie przewagi, nad goniącymi 

nas zespołami. Goście podobnie jak nasi walczyli 

z wielką determinacją. Wielkiego widowiska  

w tym spotkaniu nie było. Mecz walki. Nasi do-

datkowo już w pierwszej połowie stracili Weresa, 

który uległ kontuzji. Zastąpił go Gruszka i podob-

nie jak Weres musiał w I –szej połowie opuścić 

boisko zastąpiony przez Matkowskiego. Jakby 

tego było mało Hojka naciągnął mięsień czworo-

głowy i do końca meczu grał nie w pełni spraw-

ny. My w całym spotkaniu przy tym wszystkim 

co się wydarzyło w zespole nie stworzyliśmy 

klarownej sytuacji do zdobycia bramki. Słaba gra 

środkowych i bocznych pomocników. Słaba gra 

napastników. To w sumie dało to że gry i bramek 

nie było. Brak dośrodkowań, brak podań prosto-

padłych, strzałów. To wszystko zadecydowało, że 

mecz z obu stron nie był wielkim widowiskiem 

na które czekali kibice. Jeśli chodzi o kibiców to 

należy podkreślić ich dużą ilość, w sumie było 

ponad 250 osób. Mecz sam wzbudził wielkie 

zainteresowanie. Na trybunach byli dziennikarze 

Gazety Lubuskiej, miejscowa prasa. Dostrzec 

można było wielu działaczy z ościennych  

klubów. Widać, że Słońsk swoją postawą  

potwierdza, że piłka w tej miejscowości jest  

potrzebna. Wiadomo, że za tym żeby zyskało 

dużą popularność i przyciągała kibiców muszą 

być zwycięstwa. Teraz tak się dzieje i z tego nale-

ży się cieszyć.                ciąg dalszy na str. 24 
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dokończenie ze str. 23 
 

Cieszy kulturalne zachowanie kibiców na-

gradzających zawodników oklaskami. Szkoda, że 

mecz ten zakończył się bezbramkowo ale taki jest 

urok piłki. I tak jesteśmy mistrzami jesieni, za co 

należą się gratulacje. Oby tak dalej.  

Za Zarząd  

Piotr Miglujewicz 
 

Fotomigawka z meczu 

 
jedna z akcji Warciarzy 

 piłkę rozgrywają Wierzbicki i Majerczyk 

 

 
twarda walka o piłkę w środku pola  

o piłkę walczą Piecuch, Gruszka z zawodnikiem 

gości Dziabasem 

 

 
walka w polu  o piłkę pod bramką Odry Górzyca 

 

 
duże zainteresowanie kibiców meczem 

 
o piłkę walczą Gruszka z Dziabasem 

 z tyłu Miglujewicz  

 
walka o piłkę w powietrzu; walczy Osowski, 

Wierzbicki, z tyłu przygląda się Kowalski 

 
wybicie piłki spod własnej bramki przez Hojkę 

 z tyłu asekuruje Cieśliński 

 
ławka rezerwowa Warciarzy od prawej Drygajło, 

Matkowski, Sieracki, w boksie Weres i trener 

Zenon Chmielewski 

ławka rezerwowych Warciarzy od prawej kierow-

nik drużyny Kamil Kot, trener Zenon Chmielew-

ski i kierownik klubu Stanisław Dobrzański 

MŁODZIEŻOWA 
 PIŁKA NOŻNA 

 

Od początku października zespół juniorów 

młodszych ma nowego trenera, którym jest Paweł 

Hojka. Jest to zawodnik seniorskiej drużyny War-

ty Słońsk. Wcześniej był on także zawodnikiem 

Amiki Wronki, Polonii Nowy Tomyśl, Chojni-

czanki Chojnice Ilanki Rzepin oraz Celulozy 

Kostrzyn, której jest wychowankiem. W paź-

dzierniku drużyna juniorów młodszych dokoń-

czyła rozgrywki rundy jesiennej sezonu 

2012/2013. W przedostatnim wyjazdowym me-

czu do Toromy Torzym nie osiągnęliśmy sukcesu 

przegrywając 0:6. Na to spotkanie pojechaliśmy 

bez kilku czołowych zawodników uzupełnieni 

bardzo młodymi piłkarzami. W ostatnim meczu 

podejmowaliśmy bardzo silny zespół UKS 

 2 Kostrzyn-lidera rozgrywek i po wyrównanym 

meczu już z udziałem naszych najlepszych piłka-

rzy przegraliśmy 4:3, przy czym grając bardziej 

uważnie w obronie kilku bramek mogliśmy unik-

nąć. Bramki strzelili: Mateusz Sykuła, Dariusz 

Pryputniewicz, Krzysztof Woźniak - po jednej. 

Myślę, że po dokończeniu sezonu w czerwcu 

2013, gdy przeciwnicy będą musieli tworzyć 

zespoły z piłkarzy urodzonych 1987 r. nasza dru-

żyna może odnosić sukcesy pod warunkiem, że 

będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach 

treningowych. 

Druga nasza młodzieżowa drużyna - mło-

dzicy rozegrała także dwa spotkania, pierwsze 

 z Juwenią Boczów, które zakończyło się naszym 

zwycięstwem 3:1, a drugie z Perłą Cybinka które 

przegraliśmy 1:7. Mecz ten graliśmy na bardzo 

krótkim lecz szerokim boisku i nie potrafiliśmy 

sforsować obrony przeciwnika która przez całe 

spotkanie ustawiona była na wysokości własnej 

"16"-tki, skutecznie rozbijając nasze ataki.  

Silniejsi fizycznie przeciwnicy z dużą łatwością 

strzelali nam kolejne bramki. W całych rozgryw-

kach rundy jesiennej bramki dla naszych młodzi-

ków zdobywali: Grzegorz Jankowski-3, Michał 

Markuszewski-2, Bartek Matkowski-1, Oskar 

Giżycki-1, Olek Kosiński-1. 

W obu naszych drużynach zarówno junio-

rów jak i młodzików trenują dziewczęta i gdy 

otrzymaliśmy propozycję rozegrania spotkania 

piłkarskiego od Gimnazjum nr 1 z Kostrzyna 

bardzo chętnie zgodziliśmy się, chcąc skonfronto-

wać umiejętności techniczne naszych dziewcząt 

w stosunku do trenujących kostrzyńskich zawod-

niczek. Połączyliśmy więc nasze siły i rozegrali-

śmy całkiem dobre i ambitne zawody. (foto poni-

żej) Gra w tym meczu pomimo zimna była intere-

sująca. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 

dla dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie. 

Kibice w dość dużej ilości przybyli na to atrak-

cyjne widowisko motywując do walki swoje ko-

leżanki.                      opracował trener II klasy 

   mgr Stanisław Gorzelak
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ZAWODNICY NASZYCH DRUŻYN - KS WARTA SŁOŃSK 

Piotr 

 Majerczyk 
ur. 1995 

pozycja  

pomocnik 

Poprzednie kluby 

 AP Polonia 

Słubice 

2008/2011 

 Warta Poznań 

2011/2012 

 Warta Słońsk 

2012/2013 

 

 
Daniel  

Sozański 
ur. 1988 

pozycja środkowy 

pomocnik 

Poprzednie kluby 

 Leśnik 

 Lemierzyce 

2007/2008 

 Warta Słońsk 

2008/2012 

 
 

 

Mateusz  

Sieracki 
ur. 1995 

pozycja środkowy 

obrońca 

Poprzednie kluby 

 Warta Słońsk 

(orlik, trampkarz, 

junior) 

 MKS Polonia 

Słubice 

20011/2012 

 Warta Słońsk 

2012/2013 

 
 

Dawid Piecuch 
ur. 1991 

pozycja obrońca/

pomocnik  

Poprzednie kluby 

 MUKS Bocian 

Słońsk  

 Celuloza 

 Kostrzyn  

 Warta Słońsk 

 

 

 

 

 

 

 

Gracjan 

 Wierzbicki 
ur. 1986 

pozycja środkowy 

pomocnik 

Poprzednie kluby 

 Odra Wodzisław 

(wychowanek) 

 KS Ślęża Wro-

cław 2008/2010 

 Odra Górzyca 

2010/2012 

 Warta Słońsk 

2012/2013 

 
Damian 

 Kuśnierczak 
ur. 1986 

pozycja napastnik 

pomocnik 

Poprzednie kluby 

 Celuloza  

Kostrzyn  

 Victoria Seelov 

(Niemcy) 

 Warta Słońsk 

 

 
 

 

Kacper  

Drygajło 
ur. 1994 

pozycja lewy 

 pomocnik 

Poprzednie kluby 

 Celuloza  

Kostrzyn 

(wychowanek) 

 GKP Gorzów 

(juniorzy) 

 Warta Słońsk  

 

 

 
 

Patryk 

 Osowski 
ur. 1990 

pozycja lewy 

 pomocnik 

Poprzednie kluby 

 Ilanka Rzepin 

(juniorzy) 

 Polonia Słubice 

(juniorzy) 

 Odra Górzyca 

 Celuloza 

 Kostrzyn 

 Warta Słońsk  

 

 

Karol  

Cieśliński 
ur. 1992 

pozycja lewy 

obrońca 

Poprzednie kluby 

 MKS Polonia 

Słubice 

2009/2010 

 Celuloza Ko-

strzyn 2010/2011 

 Warta Słońsk 

2011/2013 

 

 
Dariusz  

Matkowski 
ur. 1993 

pozycja pomocnik 

napastnik 

Poprzednie kluby 

 Celuloza Ko-

strzyn (juniorzy) 

 Leśnik 

 Lemierzyce 

 Warta Słońsk  

 

 

 
Patryk 

 Paszkiewicz 
ur. 1992 

pozycja bramkarz 

Poprzednie kluby 

 Leśnik 

 Lemierzyce 

 Warta Słońsk  

 

 

 

 

 

 

 
Jarosław  

Miglujewicz 
ur. 1989 

pozycja prawy 

obrońca 

Poprzednie kluby 

 Polonia Słubice 

 Warta Słońsk  

 

 

 

 

 

Fotografię pozostałych zawodników wraz 

z opisem umieścimy w następnym  

wydaniu gazety 

Redakcja 
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ZAWODNICY NASZYCH DRUŻYN - KS ISKRA GŁUCHOWO 

Adrian  

Grabiński 
 

ur. 1995 

 

pozycja  

napastnik 

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 

 

 

 

Bartłomiej  

Macugowski 

 
ur. 1994 

 

pozycja  

pomocnik,  

napastnik 

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 
 

Rafał  

Woźniak 
 

ur. 1993 

pozycja prawy 

pomocnik  

Poprzednie kluby 

 KS Pogoń 

Krzeszyce 

 KS Nowiny 

Wielkie 

 KS Warta  

Kołczyn 

 Iskra Głuchowo 

 
Dawid  

Doroszewski 
 

ur. 1994 
 

pozycja prawy 

obrońca, prawy 

pomocnik  

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 

 

Michał  

Klim 

 
ur. 1994 

 

pozycja  

lewy obrońca 

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 

 

 

Dawid  

Polak 

 
ur. 1993 

pozycja bramkarz 

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 
 

 

 

 

 

 

Łukasz 

 Andrys 
 

ur. 1993 
 

pozycja środkowy 

obrońca 
 
 

Poprzednie kluby 

 Celuloza  

Kostrzyn  

 Iskra Głuchowo 

 

 

 

 

Paweł  

Smoliński 
 

ur. 1994 

pozycja napastnik  

 

Poprzednie kluby 

 Pogoń  

Krzeszyce 

 Iskra Głuchowo  

 

 
 

Leszek 

 Doroszewski 

 
ur. 1973 

 

pozycja środkowy 

obrońca 

 

Poprzednie kluby 

 Iskra Głuchowo 

 Warta Słońsk 

 Iskra Głuchowo 

 
Robert  

Kusik 
 

ur. 1990 

 

pozycja środkowy 

obrońca 

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 

 

 

 

Paweł  

Grabarek 
 

ur. 1993 

 

pozycja pomocnik  

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 

 

 

 

 

 

Krystian 

 Doroszewski 
 

ur. 1994 

 

pozycja lewy 

 pomocnik  

 

Wychowanek   

KS Iskra Głuchowo 

 

Fotografię pozostałych zawodników  

KS Iskra Głuchowo  

wraz z opisem umieścimy  

w następnym  

wydaniu gazety 

 

Redakcja 

ZAWODNICY NASZYCH DRUŻYN 
 - KS LEŚNIK LEMIERZYCE 

 

Z uwagi na nienadesłanie materiałów przez Zarząd KS Leśnik Lemierzyce. 

 Opis drużyny Leśnika zamieścimy w wydaniu grudniowym.  

Redakcja 
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Finisz młodzieżowego spławika 
KOŁO NR 1 PZW W SŁOŃSKU INFORMUJE 

Zapowiedzi radykalnej 

zmiany pogody na jesienną 

przyspieszyły decyzję Zarządu 

Koła o zorganizowaniu zawodów kończących 

sezon spławikowy członków Sekcji Młodego 

Wędkarza. 6.10.2012 r. o godz. 900 na wodach 

Kanału Szerokiego młodzi sympatycy wędkowa-

nia z Koła Nr 1 i Koła Nr 2 „Okoń” w Słońsku 

wyznaczyli sobie miejsce rywalizacji. 

Niestety telewizyjne prognozy pogody  

zapowiadające znośną aurę nie potwierdziły się. 

Nad łowiskiem królowały „ciężkie” chmury desz-

czowe, które od czasu do czasu chłodziły zapał 

wędkarzy na stanowiskach. Nie tak miało wyglą-

dać zakończenie sezonu, ale cieszmy się,  

że na prawie 20 zawodów przeprowadzonych  

w sezonie 2012 tylko dwukrotnie potrzebne były 

parasole. 

Po krótkiej odprawie, losowaniu stanowisk 

rozpoczęła się rywalizacja. Organizatorzy kieru-

jąc się dbałością o zdrowie dzieci i młodzieży 

skrócili czas rywalizacji do 2 godzin. Ponadto 

startujący zostali podzieleni na kadetów i junio-

rów, co uatrakcyjniło pojedynki w grupach  

wiekowych. 

 
Dawid Mordak losuje stanowisko 

 

Cieszy fakt, że wszyscy uczestnicy zawo-

dów mieli dorosłego opiekuna, czy trenera, który 

tradycyjnie starał się kierować poczynaniami 

swojego podopiecznego na tyle ile ten drugi dał 

się pokierować. Nie można powiedzieć, że ręce 

bolały od nadmiaru ryb, ale wszyscy zawodnicy 

mogli pochwalić się swoimi połowami.  

 

 
Kol. Dariusz Kowal mieszający zanętę  

dla córki Korneli 

 

Najwięcej radości z wędkowania dało się 

zauważyć u Korneli Kowal, która pierwszy raz 

uczestniczyła w zawodach pod okiem taty Dariu-

sza. Myślę, że bakcyl wędkarski został zaszcze-

piony u Korneli podobnie jak u Bartka i Dawida 

Mordaków. 

 
Kornela na łowisku 

 
nietęga mina Oli 

 - tym razem się nie udało wygrać 
 

Komisja sędziowska po podliczeniu wyni-

ków zebranych przez komisję wagową stwierdzi-

ła, że: 

W kat kadet 

I miejsce Dawid Mordak 0,790 pkt 

II m-ce Kornelia Kowal 0,420 pkt 

III m-ce Bartosz Mordak 0,160 pkt 

W kat junior 

I miejsce Tomasz Łagodzicz 1,890 pkt 

II m-ce Patryk Wróblewski 1,605 pkt 

III m-ce Tomasz Korolewicz 1,245 pkt 
 

 
Dawid Mordak zwycięzca kat. kadet 

 
Tomek Łagodzicz - zwycięzca kat. junior 

 
młodzi wędkarze z dyplomami i nagrodami 

 

Wszyscy uczestnicy wędkarskiej rywalizacji 

oraz ich opiekunowie zostali poczęstowani kieł-

basą z grilla, która przy chłodnej pogodzie roz-

grzała zziębnięte i przemoczone organizmy. 

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczył 

kol. Prezes Koła, który jednocześnie podziękował 

za udział w zawodach dzieciom oraz ich opieku-

nom. 

Po podliczeniu wszystkich punktowych 

zawodów do Klasyfikacji Generalnej Sekcji  

Młodego Wędkarza wyniki końcowe zostaną 

podane w późniejszym terminie. 

Leszek Gramsa 

 

Spinningowe szaleństwo 
 

Po raz trzeci w tym sezonie na wodach  

Kanału Szerokiego swoje umiejętności wędkar-

skie sprawdzili najodporniejsi na zimno i najwy-

trwalsi członkowie „Jedynki”. 

 
spinningiści przed zawodami 

 

28.10.br rozegrano 3 edycje spinningowej 

rywalizacji. 20 wędkarzy postanowiło odczaro-

wać o tej porze mało łaskawe w rybę łowiska. 

Poszukiwania „zębatego” rozpoczęto od godz. 815 

i zakończono o 1215. Było więc dużo czasu na 

znęcenie ryb gumką, Algą, Kormoranem, Gno-

mem, czy bocznym trokiem. Przy wietrze północ-

no-wschodnim aktywność ryb i tak była dosyć 

duża, szczególnie wśród okoni. Wymiar ochronny  

18 cm spowodował, że ¾ ze złowionych lądowa-

ło z powrotem w wodzie. Wśród szczupaków 

zanotowano kilka niewymiarów (ryba poniżej  

50 cm długości) wypuszczonych do wody oraz 

 3 drapieżne ataki na gumy zakończone ich od-

gryzieniem. Udało się wyholować 4 wartościowe 

ryby, co w porównaniu z innymi zawodami ostat-

nio rozegranymi na wodach Kanału przez inne 

Koła, jest wynikiem dobrym. 
 

ciąg dalszy na str. 28 
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dokończenie ze str. 27 

Podczas ciepłego posiłku jak zawsze węd-

karze wspominali wydarzenia na łowiskach gratu-

lując tym, którym szczęście w tym dniu dopisało. 

Zwycięzcą zawodów został kol. Leszek Gramsa 

ze szczupakiem o wadze 1600 gram. 2 miejsce 

zajęli ex aequo kol. Kazimierz Kot i kol. Piotr 

Bulanowski ze szczupakami o wadze 1100 gram. 

Kolejne miejsca to 4 m-ce kol. Henryk Dudziński 

ze szczupakiem 0,775 gram, 5 m-ce kol. Bolesław 

Szawliński z okoniami o wadze 0,385 gram  

i 6 m-ce kol. Marek Łasiński z okoniami o wadze 

0,310 gram. 

Organizatorzy wyznaczyli rozegranie  

4 finałowej spinningowej tury na koniec miesiąca 

listopada. Będzie to ostatnia możliwość zdobycia 

punktów do klasyfikacji generalnej.  

Do zobaczenia         Leszek Gramsa 
 

Fotomigawka z zawodów 

kij przy kiju 

 
zwycięzca zawodów  

kol. Leszek Gramsa (z prawej) 

 
kol. Piotr Bulanowski – ex aequo 2 m-ce 

kol. Kazimierz Kot ex aequo 2 m-ce 

SMW i 35 lecie szkoły 
  

W tym roku środowisko oświatowe Słońska 

obchodziło rocznice 35 lecia powołania Szkoły 

Podstawowej. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

przygotowali z tej okazji oprócz części oficjalnej 

uroczystości wystawę fotograficzną poświęconą 

historii szkoły oraz prezentacje graficzne naj-

większych dokonań i osiągnięć uczniów. Wśród 

trofeów sportowych swój udział miała Sekcja 

Młodego Wędkarza działająca przy Zespole 

Szkół i Kole PZW nr 1 w Słońsku. Młodzi węd-

karze zaprezentowali puchary, medale, wycinki  

z lokalnej prasy poświęcone licznym wydarze-

niom jakie miały miejsce w latach 2010 – 2012. 

Miłą niespodzianką dla zwiedzających na-

sze stanowisko była możliwość degustacji smażo-

nej ciepłej świeżej ryby, którą otrzymaliśmy od 

Rady Sołeckiej ze Słońska. 

Należy mieć nadzieję, że osiągnięcia Sekcji 

będą z roku na rok jeszcze okazalsze i nie  za-

braknie nas przy okazji innych uroczystości śro-

dowiskowych w naszej gminie. 

Leszek Gramsa 

Fotomigawka 

 

 
historia Sekcji w artykułach prasowych 

 

 
prezentacja dorobku Sekcji 

 

 
degustacja smażonej ryby 

 

 

 
smacznego panie Wójcie 

 

WĄTPLIWY SUKCES 
 

Zgodnie z założeniami polityki finansowej 

 i statutowej Koła nr 1 w Słońsku dnia  

3.11.2012 roku miło miejsce sprzątanie brzegów 

łowisk na wodach kanału Szerokiego i Postomii 

przy parkingu na betonce. Koniec sezonu jest 

dobrą okazją do pozbierania pozostałości bytowa-

nia wędkarzy, którzy niestety zapominają, że 

brzegi rzek, czy jezior należą również do innych 

użytkowników i zostawiając nieczystości liczą na 

podwyższenie poziomu wody, która po prostu 

puszki, opakowania po zanętach, butelki, słoiki, 

reklamówki itp. „zabierze ze sobą”. Na podkre-

ślenie zasługuje smutny fakt, że pomimo regular-

nego oczyszczania brzegów Kanału i Jeziora 

Radachowskiego przed dużymi otwartymi impre-

zami wędkarskimi przez członków Jedynki 

 sobotnia akcja niestety pozwoliła na zebranie 

 12 worków śmieci zabranych później  

przez pracowników ZGWŚ w Słońsku  

za co dziękujemy. 

Leszek Gramsa 

 
grupa wędkarzy, której czystość na łowiskach 

 leży na sercu  

 

 
 efekt sobotniego sprzątania 
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3.11.br członkowie Je-

dynki postanowi połączyć nad 

wodą przyjemne z pożytecz-

nym. Wczesnym rankiem  

15 członków Koła spotkało się z nocnym posta-

nowieniem posprzątania łowisk na Kanale Szero-

kim od mostu w Przyborowie do ostatniej prostej 

oraz brzegu Postomii od Kanału Żółtego do par-

kingu przy Betonce. Trudno mówić o sukcesie , 

bo sprzątając mieliśmy mieszane uczucia, zwią-

zane z kulturą wędkarzy pozostawiających śmie-

ci, ale udało się wypełnić nieczystościami 

 aż 12 worków 120 litrowych. Po tym tzw.  

czynnie społecznym przystąpiliśmy do rywaliza-

cji czysto sportowej, bo jak tu nie skorzystać 

z okazji posiedzenia z wędką nad woda skoro się 

nad nią znalazło. Rywalizacja pomimo silnego 

wiatru i trochę chłodnej aury trwała 4 godziny 

wyłaniając najlepszych z najlepszych. Ilości wy-

hodowanych ryb nie były oszałamiające , a roz-

bieżność wagowa na poszczególnych stanowi-

skach wahała się od 3,470 gram do 0,600 gram. 

Zwycięzcą sobotniego spotkania został kol. 

Andrzej Struś – 3470 pkt., drugi był kol. Włady-

sław Sozański 2,9555 gram, a trzecia lokatę zła-

pał kol. Marek Matuszak – 2,140 gram. To chyba 

nie było ostanie nasze spotkanie z wędką spławi-

kową nad wodą, tak więc śledźcie proszę komu-

nikaty. 

 

Leszek Gramsa 

 

Fotomigawka z zawodów 

 

 
przygotowania do zawodów koleżeńskich 

 

 

 
kol. Franek Sozański był w strefie słabych brań 

 
kol. Jan Korolewicz  

- ryby opływały jego stanowisko 

 
kol. Waldek Szczotko to jedna z 8 płotek  

złapanych w tym dniu 

 
kol. Marek Matuszak mógł się pochwalić ładnymi 

płociami 

 
Tomek Korolewicz przy wadze - o mały włos,  

a byłoby podium 

 
złoty medalista zawodów kol. Andrzej Struś od-

bierający dyplom, puchar i nagrodę z rąk Preze-

sa Koła i kol. Adama Łasińskiego 

DUUUŻA RYBA 2012 
Dnia 03.10.2012 r. Na Kanale Żołtym przy 

Wojskowym moście kol. Dariusz Łukaszonek 

złowił okonia (foto poniżej) o wadze 1,10 kg  

i 39 cm dł.  

 
 

 

 Dnia 06.10.2012 r. około godz. 1400 

 kol. Grzegorz Kuczyński złowił na Kanale Sze-

rokim szczupaka (foto poniżej) o wadze 12,5 kg 

 i 112 cm dł.. Przynęta 12 cm RIPPER- czerwo-

no-żółty. Sprzęt:  spinning – MIKADO – 5-  

15 kg (270) kołowrotek – SHIMANO CATANA 

żyłka – DRAGON – 2,75 mm 

 
Dziękujemy za zgłoszenia 

 i czekamy na kolejne 

Redakcja 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM PRACA 

 
Zatrudnię do ochrony 

obiektu w Słońsku.  

Umowa o pracę na  
pół etatu. Mile widziany  

stopień niepełnosprawno-

ści umiarkowany 
Tel. 607 909 983 
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OGŁOSZENIE  
  

FIRANY, ZASŁONY,  

KARNISZE I POŚCIEL.  

DORADZTWO,  

POMIAR I DOJAZD. 
  

ZADZWOŃ tel. 669-415-529 
  

DOM MAŚLUK DOROTA 

ul. Kościuszki 24a 

69-2OO SULĘCIN 

  

UBEZPIECZENIA 
Specjalista ubezpieczeniowo 

- finansowy 
Barbara Bogucka oferuje  

ubezpieczenia w PZU S.A. 

 i w PZU Życie:  
 majątkowe 

 inwestycyjno - ochronne 
 ubezpieczenia finansowe 
  zdrowotne 

  emerytalne  
  zabezpieczenie dzieci  
  na życie  

  

kontakt  
tel.: 512 335 063 

email:  
babogucka@agentpzu.pl 

OGŁOSZENIE 

  

Z okazji zbliżających się Andrzejek 

Salon kosmetyczny 

„URODA” zaprasza  

na korzystanie 

 z zabiegu oczyszczająco-

odświerzającego cerę. 

 Do zabiegu henna brwi  

i rzęs GRATIS  
Słońsk, ul. Prosta 8 

tel. 608 528 340 

mailto:babogucka@agentpzu.pl
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Hurtownia Materiałów       

Budowlanych 
  

                PROMOCJE !!! 
 Bloczki ścienne YTONG 

 Płyty dachowe Ondura 

Izolacje budynków 

          przeciwwilgociowe  

               W sprzedaży: 

 bloczki betonowe 

 pustaki keramzytowe i żużlowe 

 nadproża strunobetonowe 

 cement, wapno 

 keramzyt 

 kleje do płytek 

 wełna mineralna 

 zaprawy 

 kostka brukowa 

 cegła pełna 

Sprzedaż i wynajem  

nowych mieszkań 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Lokalizacja  
Kostrzyn nad Odrą  

Powierzchnia  
od 52 m2 do 83 m2 

Przestronne loggie  

od 8,54 m2 do 10,33 m2  

z widokiem na ogrody 

BETON TOWAROWY 

· pompa do betonu 

· samochody betoniarki 

· ładowarka dźwig 

66-470 Kostrzyn nad Odrą,                         

ul. Jana Pawła II 68  

tel. 95 728 93 85 

biuro@alfabud.pl www.alfabud.pl 
Przedsiębiorstwo Budowlane 

 

OGŁOSZENIE 
Sprzedaż  

artykułów 

 używanych  
 

  

  

  

Słońsk 

ul. Sikorskiego 23  
kontakt:  

 

510 152 973  

lub 

500 395 623 

 

PRACA 
Sanpro Job Service Agencja Zatrudnienia nr 2360  

oferuje prace na stanowisku PRACOWNIK 

PRODUKCJI Miejsce pracy- Kostrzyn N/O 
Oferujemy 
-Atrakcyjne wynagrodzenie, 
-Umowę o pracę 

-Pracę w renomowanej firmie 

Wymagania 
-Dyspozycyjność 

-Motywacja i chęć do pracy 
-Gotowość do pracy w systemie 

3 zmianowym 

JESTEŚMY OTWARCI 
NA OSOBYNIEPELNO-

SPRAWNE 
JESTEŚ ZAINTERESOWANY 

ZADZWOŃ 

508-028-074 lub wyślij CV na adres 

j.radominska@impel.pl 

PRACA !!! 
    Firma z branży INFORMATYCZ-

NEJ w Słońsku poszukuje osoby  

do sprzedaży internetowej. 

Gwarantujemy:  

 umowę o pacę 

 możliwość awansu 

 prace biurową w młodym zespole  

W zakres obowiązków wchodzi m.in.: 

 prowadzenie sklepu internetowego; 

 obsługa portali aukcyjnych 

 kontakt mailowy i telefoniczny z 

klientem. 

 

 

 

 
     Poszukujemy osób z: 

 doświadczeniem w sprzedaży  

internetowej; 

 kontaktowych; 

 odpowiedzialnych. 

Zainteresowane osoby prosimy  

o przesyłanie CV mailem na adres: 

kl@activcom.pl, lub kontakt  

telefoniczny: tel. 668 132 327 

mailto:j.radominska@impel.pl

